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Inledning. 

Elfsborgs Län, omfattande hela Dahlsland, som beslår af fem härader med 
en stad och fyratiotre socknar, samt vestra och södra delarne af Westergöth-
land, eller tretton härader med fyra städer och elthundraåttatio socknar, 
förutan ålskillige sockenandelar i begge landskapen, hvilka tillhöra socknar 
inom andra Län, — är vidare indeladt under tvänne lagsagor med sex 
domsagor och uti sex fögderier med tjugusju länsmans-distrikt. Länet, grän
sande i norr och nordost till Wermland och Norrige, i vester till Göthe-
borgs och Bohus Län, i söder till Hallands Län samt i öster till Jönköpings 
och Skaraborgs Län, skall innehålla uti arealvidd ungefärligen 120 qvadrat
mil, deraf sjöar, strömmar, träsk och kala bergsträckor anses upptaga om
kring femtio, så att den jordyta, som är odlad och möjlig af odling, eller 
är skogbeväxt och till plantering tjenlig, samt för öfrigt har vegetation, tor
de svara närmast emot 70 qvadratmil. Denna beräkning af areal-rymden 
är grundad på Hermelinska kartan och andra äldre kartor: enligt af For-
sels nyare karta öfver Skandinavien, skall deremot Elfsborgs Läns areal
vidd endast uppgå till något öfver 114 qvadratmil, hvilket äfven torde va
ra det rätta, när den del af Wenern, som kallas Dahlbosjön och eljest kan 
till Länet räknas, från beräkningen uteslutes. 

Femårs-berättelse från Elfsborgs Län. 1 
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§. 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Tössbo och Wedbo härader, som å Dahlsland gränsa till Wermland, 
Norrige och Bohus Län, beslå af höga och skogrika bergslräckor, som emel
lan sig bilda större och mindre dalar, hvilka, i afseende på jordmanen, äro 
af ganska skiljaktig beskaffenhet. Till större delen utgöres marken af sand
jord, på några ställen blandad ined lera, undantagande. Tössö pastorat, hvar-
est lermylla är rådande jordarten; men i synnerhet emot Norrska gränsen 
är jordmånen svag och föga bördig. Wahlbo härad, som å vestra sidan stö
ter till Bohus Län, är äfvenså bergbundet, som förstnämnde härader, likväl 
med bättre jordmån, deri lermylla ofta förekommer; hvaremot öfriga delen 
af Dahlsland, utgörande Nordahls och Sundahls härader, har i det mesta 
en jemn och slät belägenhet, vidlyftiga åkerfält samt god och bördig jord
mån, hufvudsakligen bestående af lermylla. Sjön Wenern begränsar Dahls
land å nordöstra sidan i hela sträckningen från Wermlands Läns gräns till 
Wenersborgs stad, och utomdess finnas många andra större och mindre sjöar, 
bland hvilka Stora Lee utmed Norrska gränsen och de vattendrag, som för
ena den med Wenern, i synnerhet förtjena att anmärkas; landet är för öf-
vigt i alla riktningar genomskuret af åar och bäckar, de flesta med aflopp åt 
Wenern. 

I Weslcrgöthland är den landsträcka, som börjas vid Wenern, inneslu-
ter Halle- och Hunneberg och sedan omgifver eller tillgränsar Götha Elf, 
utgörande Wäne, Flundre och Able härader, både vacker och fruktbar: rå
dande jordmånen är här ömsom lera och svartmylla; men i den mån land
skapet aflägsnar sig från elfven och i synnerhet ju mera det närmar sig 
gränsorne af Halland och Småland blifva jordarterne sämre och svagare. 
Inom Bjerkc, Wädtle och Kullings härader träffas Likväl ännu flera frukt
bara trakter med mer och mindre god lera och lermylla; men i Gäseneds 
härad, som är sandigt och stenbtuulet, äfvensom i Redvägs härad, hvilket 
närmar sig denna beskaffenhet, finnas sådana bättre jordarter mera sällan 
och endast såsom undantag; utan beslår rådande jordmånen derstädes, så väl 
som uti Åhs, Kinds, Marks, Wedens och Bollebyggds härader, af så kallad 
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mjäle eller mojord och sandblandad mylla, som i allmänhet gifver mindre 
lönande afkaslning, ehuru älven inom desse härader, synnerligen uti Marks, 
åtskilliga trakter finnas med bördigare jordmån. Delar af Wäne, Bjerke 
och Rollings härader, Gäseneds härad och en del af Redvägs härad kunna 
räknas for slättland, fastän sins emellan mycket olika, hvaremot det öfriga af 
Vestgötha landskapet är bergigt och skogbeväxt samt delvis starkt couperadt 
och i fördjupningarne uppfyldt med sjöar, kärr och mossar, som finna af-
lopp genom en mängd åar och bäckar, antingen åt Wenern och Götha elf, 
eller åt Mordsjön och Kattegatt. 

Elfsborgs Län, som, i dess längsta utsträckning från Norska gränsen i 
nordvest till gränsorne af Halland och Småland i sydost, håller öfver 30 
mil, företer således stora skiljakligheler i fysikaliskt afseende och naturliga 
förmåner; men der saknas likväl icke inom något härad, helt och hållet, 
hvarken jordmån för ett nödtorftigt åkerbruk, skog för husbehof eller vat
tendrag för nyttiga inrättningar. 

§. 2. 

Invånare. 

Folkmängden i Länet utgjorde vid slutet af förra qvinqvennium, enligt 
de är 1836 hållne mantalsskrifningarne för år 1837, 213,253 personer och 
har sedermera, jemlikt de vid slutet af hvarje år hållne mantalsskrifningar-
ne för påföljande året, funnits utgöra, på sätt bilagda sammandrag utvisar: 



4 

samt af dessa alla: 

Äfven under loppet af detta qvinqvennium har således folkmängden år
ligen varit i tilltagande, dock nära tvåtredjedelar mindre än under qvin-
qvenniet 1822 med 1826, betydligt mindre än under qvinqvenniet 1827 
med 1831 och öfver hälften mindre än under nästföregående qvinqvennium 
1832 med 1836. 

Att väsendtliga orsakerne till den starkare folkökningen under förflutna 
trenne qvinqvennier upphört att förefinnas, i den mån sådant skulle anty
das af ofvan upptagne jemförclse, synes ej vara antagligt; men deras verkan 
har sannolikt under detta qvinqvennium hämmats af den alltmer tilltagan
de svårigheten alt finna bosläder för nya hjonelag, sedan hemmansklyfnin-
garne förminskats och allmogen börjat inskränka sin, kanske för långt drifna, 
beredvillighet alt upplåta plats å hemmansområdena för backstugu-anläggnin-
gar. Dessutom tyckes, att sluta från senare årens förhållanden, folkökningen 
mycket bero af skördarnes beskaffenhet, i synnerhet när missväxter och 
svag årsväxt följa på hvarandra: Sålunda var, till exempel, 
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Ehuru erfarenheten under de 30 åren emellan 1811 och 1841 afgifvit 
bevis derom, att produktionen i det hela, jordbruket så väl som andre nä
ringar, tilltagit i ett visst förhållande till folkökningen, synes likväl tillta
gandet ej hafva varit sådant alt det, genom lemnadt öfverskott af jordbruks
alster eller upplag af annan besparing, vare sig af näringsvinst eller arbets-
förtjenst, kunnat öfverallt försäkra mot brist och nöd vid tillfällen af miss
växt och lifsmedlens deraf uppkomne både knapphet och dyrhet. — Det 
l a n och bör således ej förnekas, att ju icke efter 1837 års felslagne skörd 
och derpå följde stränga vinter samt 1838 års svaga årsväxt, äfvensom vid 
lifsmedlens under de senare åren af qvinqvenniet höga pris, omisskänneliga 
tecken antydt, att bland den för daglön arbetande folkklassen rådt en viss 
förlägenhet, som, om den än låter närmast förklara sig af nyssberörde till
fälliga orsaker, dock synes hafva sin rätta grund i den obesutne eller lösa 
befolkningens tillväxt med större steg, än näringsutvägar och arbetsförtjenst 
hunnit blifva för dem tillgänglige. — Följderne af det hinder, samma orsa
ker emellertid synas hafva uppställt emot folkökningen eller åtminstone 
mot dess öfverdrift, må fördenskull kunna anses, för detta fall, såsom me
ra nyttiga än skadliga. 

Påståendet, att folkets fysiska styrka skulle i senare tider hafva afta-
git, kan jag för min del icke antaga såsom regel, hänfördt till det yngre 
och uppväxande slägtet. Utan har jag tvärtom flere anledningar, hemtade 
jemväl från erfarenheten vid bevärings-mönslringarne, alt anse delsamma 
oriktigt, i synnerhet som ökad produktion af födoämnen och större tillgång 
på beklädnadsförnödenheter beredt allmogen tillfälle alt lefva och kläda sig 
bättre än förr. — Men undantag från detta omdöme måste jag likväl med-
gifva, dels för de lyckligtvis ännu säilsporda fall, då ungdomen dagligen 
och öfverflödigt nyttjar bran vin, dels ock för den yngre population, som, 
tillkommen efter i backstugor och inhyses bosatte hjonelag, blifvit uppfödd 
under fattigdom och brist, i följd af föräldrarnes felslagna beräkning att 
subsistera såsom oberoende arbetare. — Här, såsom i andra Rikets landskap, 
förhåller det sig eljest så, att bergs- och skogs-traklernes inbyggare äro i 
allmänhet resligare och starkare, än slättbygdernas. 

Folkets lynne och bildning måste, uti ett Län af så betydlig storlek 
och der naturen antyder så olika föremål för verksamheten, framte många 
skiljaktigheter. — Öfverallt är likväl laglydnad ett utmärkande drag, och 
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äfvcnså träffas allestädes spår af det sunda förstånd, den öppna redlighet 
samt don känsla för Konung och fosterland, som alltid u tmärk t Svenska 
allmogen. Ungdomens bildning i al lmänhet , fortgående, såsom af ålder, 
under presterskapets allmänna, tillsyn och föräldrars närmare ledning med 
lillhjelp merendels af mindre bi ldade personer, som ofta utan annan kal
lelse än egna behofvet egna sig dertill , bär visserligen stämpeln af tillfäl
lighet och kan icke vara annat än ofullkomlig, fastän ett nä rmande till det 
bä t t re omisskänneligen visar sig; men ungdomens sedlighet, djupt rotad ut i 
nalionallynnet och befästad af religions-undervisningen, synes ännu vara på 
en högre- ståndpunkt, oakladt det lättsinne man förebrår vår tid. Bränvi-
nets öfverflödiga bruk, som dock, efter mit t omdöme, icke tilltagit under 
sednare åren, är ännu den stötesten, som behöfvor och efter möjligheten 
bör undanrödjas; men ehuru föriatlningarne emot detta missbruk icke kun
na frånkännas den verkan, alt tillbakahålia oordningar på offentliga ställen 
och vid al lmänna sammankomster , torde del likväl vara tvifvelaktigt, om 
böjelsen att omåttligt njuta af bränvin står alt utrota annorledes, än ge
nom förbättrade undervisnings-anstalter för det uppväxande slägtet, hvar i -
genom della kan ingifvas begrepp om andra och ädlare njutningar. Med 
ökadt välstånd hland allmogen synes del öfverdådiga brännvinssupandel 
jemväl aflaga; varande, med afseende härpå, älven ögonskenligt att en re
aktion i sederna börjat, hvi lken, småningom fortgående, utan tvifvel skall 
mera Indraga till utrotande af dryekenskaps-lasten, än alla slags nykter
hets- och måttligheLs-förpningar. 

Dä man undanlager DahJshmd och isynnerhet dess sydligaste del, der 
allmogen ännu saknar händig het i slöjder, framvisa de flesta öfriga delar af 
Lanet åtskilliga slag af slöjdfiirdighet och s tundom af verklig konstfärdighet, 
så alt slöjdvarors förfärdigande till afsalu på många ställen af landsbygden 
utgör en för oi len vigtig binäring, oumbärlig såsom beståndsdel till folk
slockens underhållande jemte del svagare jordbruket; och inträffar delta för
hällande synnerligast uti häraderne omkring Borås och Ulricehamn, déri-
från varorncs afsältniug befordras genom gårdfarihandeln. Inom dessa t rak
ter, hvarest mycken flit och idogliel råder, är ock välmågan mest a l lmän 
och hvillas ej sällan verklig förmögenhet hos allmogen, faslän det ena och 
andra icke heller saknas uti Länets öfriga delar. Den intill Norrige närmast 
gränsande delen af Dahlsland, som på svaga och ofruktbara hemman hyser 
talrik befolkning, utgör måhända skarpaste undantaget frun regeln, i syn-
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nerhet sedan rörelsen med skogseffekler nu mera efler skogarnes aflagande, 
icke så jemnt och tillräckligt som förr, fyller bristen i jordens afkaslning; 
och folket kan hår således endast bestå vid del mest lartliga och sparsam
ma lefnadssält. Uti Westergöthland må afven, jemte bodens och Bolle-
byggds härader, som hafva sandig och bergbunden jordmän samt inskränkta
re binäringar, till undantagen räknas Gäseneds härad, såsom af naturen sär
deles missgynna dt, då det i allmänhet har svag och ofruktbar jordmån, li
der brist på skog och är afsides beläget för trafik; men lefnadssället är 
sparsamt och under sednare tider har i sistnämnde härad, likasom i de 
närgränsande Wedens och Kullings, utvecklat sig en ny näringsgren, som 
mycket bidrager Lill invånarnes bestånd, nemligen odling af potatis och 
denna växts förvandlande till branvin. 

Arbetare vid jordbruket och öfriga näringar saknas icke uti någon del 
af Länet; men de betalas olika, efler tillgång och behof inom hvarje ort. 
Dagsverkslönerne variera således betydligt, t. ex. emellan 10 sk. 8 rst. och 
24 sk. Banko för karl-dagsverke samt 8 och 16 sk. Banko för qvinns-dags-
verke, sommartiden på egen kost: för öfrigt upplyser närlagda utdrag af 
markegångslaxorne, huru de i allmänhet varit stadgade. Tjenstehjons löner, 
underkastade en jemförlig variation orterne emellan, äro från 10 R:dr till 
33 R:dr Banko årligen för en dräng och 4 till 13 1/3 R:dr Banko årligen föl
en piga, förutan städja och vissa beklädnadspersedlar, som vanligen betin
gas jemte lönen och uppgå i värde till 10 u 13 1/3 R:dr för drängen och 0 
a 8 R:dr för pigan, hvarförutan husbonden merendels crlägger tjenslehjonets 
krono-utskylder. Uti städerne förhåller sig både dagsverkares och tjenste
hjons kontanta aflöning något högre, relalift till landsorlen deromkring, dock 
öfverstiger den sällan livad här ofvan är högst uppgifvet. Men livad som 
i denna fråga förljenar särskildt anmärkas, är den för jordbrukaren miss
gynnande omständighet, att dagsverks- och isynnerhet tjenslehjonslönerna, 
något fallande i svaga eller rnissväxlår, stiga öfver vanligheten vid goda skör
dar, då ett ringare pris och trög afsällning på jordbrukets produkter ofta 
sälla husbonden i förlägenhet om penningar att afbörda sig denna utgift: 
botemedel mot denna olägenhet, som annars synes ligga i naturen af för
hållanden emellan arbetaren och den honom behöfver, lärer till någon del 
endast kunna finnas uti antagandet af jordlorpare med bestämd arbetsskyl-
dighet alla år; och detta synes äfven allmogen hafva börjat inse, emedan 
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omtänksamma bönder, med större eller vidsträcktare hemmansdelar, nu 
mera än förr inrätta sig efter en sådan grundsats. 

För alt lösa frågan: om och huruvida ekonomiska välståndet på lands
bygden må hafva aftagil, eller tilltagit, eller ock förblifvit stationärt? måste 
till en början skillnad göras emellan den besutne allmogen och obesutne 
folkklassen, med den sednare menadt hemmansbrukare på alltför små lot
ter eller utan besutenhel, samt torpare, backstugusitlare och inhyseshjon, 
med flera dylika. Genom förut afgifna underdåniga berättelser är vordet 
upplyst och ådagalagdt, alt lillgångarne för folkmassans fysiska bestånd 
vunnit progressif förkofran eller, som vill säga delsamma, alt allmänna 
välmågan i sjelfva verket tilltagit. livad nu särskildt angår den besutne 
allmogen, så finnes delta tilltagande hafva än vidare utvecklat sig under nu 
ifråga varande qvinqvennium, såsom följd, bland annat, af jemn efterfrågan 
och förhöjda alsätlningspriser på nästan alla jordbrukets alster; men i mot
sats härtill, och för någon del af samma orsaker, har den obesutna och van
ligen medellösa folkklasen endast kunnat, stundom med knapp bergning, 
draga sig fram, ulan alt förbättra sin ekonomiska ställning under Joppet al 
delta qvinqvennium, hvilket äfven varit en naturlig följd deraf, att dags
verkslöner och annan arbelsförljensl icke stigit i förhållande till lifsmediens 
ökade pris. 

§. 3. 

Näringar. 

a ) Åkerbruk. För Länet i det hela kan åkerbruket, belrakladt så
som särskild näring, anses vara den, som frambringar högsta värdes-pro
dukten, fastän trakter Unnas der andra näringsgrenar härulinnan täfla. 

Inom södra Dahlsland och den tillgränsande norra delen af Wester-
göthland samt delvis älven på norra Dahlsland, till så vidl invånarne grun
da deras bestånd på åkerbruk, har vid större egendomar och hos jordbru

kande 
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kande ståndspersoner växelbruk blifvit nästan allmänt anlaget; och delta 
brukningssätt vinner allt mera framgång ulven ibland allmogen, som redau 
ombyter med odling af säd och foderväxter pä öppna åkerjorden. Vanli
gen trädes i dessa trakter i:del eller 1/5:del af åkern och det öfriga besås 
med höst- och vår-hvete till omkring 2/100:delar, höst- och vår-råg 12, korn 
6, hafre 50, biandkorn 6, ärter 2 och potatis 24 sådane delar. Hafre är 
således ännu hufvudsädet, men delta ökas icke mera på odaljorden, utan 
ultränges snarare der något af råg och potatis, hvaremol nyodlingar meren
dels besås med hufra. I den del af Westergöthland, som närmast tillgrän-
sar Götha elf, är brukningssättet i så måtto skiljaktigt, att der så mindre 
af hafra, men mera ärter och korn, samt dessutom bönor till betydlig pro
portion. Invänarne uti de till Länet hörande södra häraderne af Wester
göthland fortfara deremot allmänt med det af ålder brukliga ensädet, un
dantagande några ståndspersoner, som begagna trädning och växelbruk, då 
vanligen trefjevdedelar af jorden besås, ^ med Larsmesso-råg och hälften 
med korn, blandkorn, hafre och potatis. Annars nyttjas i dessa trakter föga 
höstutsäde, ulan besås öppna åkerjorden helt och hållet med vårsäd, bestå
ende af något råg, till en ungefärlig tiondedel, af ganska litet korn och är
ter, men hufvudsakligen af blandsäd och hafre samt för öfrigl af potatis, 
som alltmera lager ötverhand; och måste ulan tvifvel orsaken till detta 
allmännast antagna brukningssättet med ensäde sökas dels uti den Ull å-
ker användbara jordens inskränkta rymd och dels uti dess magra beskaf
fenhet, som gör den mindre tjenlig för annat, än svagare sädesslag. 

Lin trifves öfverallt i Länet och odlas jemväl på de flesta orter till 
husbehof; 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 
afkomsten icke fyller Länels behof. Humla odlas åter mera allmänt till 
husbehof och på ålskilliga ställen jemväl till afsalu, hvilket sednare isynner
het äger rum i Hesselskogs och Dahlskogs socknar på Dahlsland samt i 
Kinds härad af Westergöthland, derifrån afsätlningen till andra orter är 
betydlig. Kummin växer i åtskilliga trakter sjelfsådd på ängarne och skör
das å Dahlsland äfven till afyttring utom orten. Rofvor, morötter, kålröt
ter och kålsorter odlas öfverallt, af allmogen till husbehof, och fruktträd 
träffas stundom äfven vid allmogens gårdar; men finare trädgårdsväxter 

Femårs-berättelse från Elfsborgs Län. 2 
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och större fniktlrädsplanteringar finnas i allmänhet endast vid ståndsper
soners egendomar. Inom de socknar af Länet, som gränsa nära intill Gö-
theborg, äro ställen, der trädgårdsskötseln drifves såsom näringsfång. 

I frågan om antagne nya melhoder vid jordbruks-skötseln eller nya 
inrättningar till arbetskrafters hesparande dervid, må nämnas, att egentli
gen på Dahlsland har Engelska flåhacknings- och jordbrännings-methoden, 
som funnits ofta förstöra maljordcn, lemnat rum för ett annat olingssält 
med bränning efter plog, sålunda att blott en plogskifva i hvarje åkerteg 
sönderskäres, uppställes och brännes, bvilket sätt besparar arbete och 
fortär mindre af matjorden, men befordrar ändock bördigheten. Använ
dandet af granris, i stället för spillning, vid potatis-planteringen är jemväl 
ett i sednare åren uppfunnet hjelpemedel, som efter hand allt mera anlages. 
Nya redskap för jordens häfd äro deremot icke antagna; men de vanliga, 
plogen och harfven, bringas af hvarje omtänksam jordbrukare i det skick, 
att jordens redning derrned kan åstadkommas. Undantagande tröskmasehi-
ner och väderharpor till säds rengöring, hvilka vid större egendomar be
gagnas, hafva mekaniska inrättningar till besparande af arbetskraft, icke hel
ler kommit i allmännare bruk. 

Till så vidt det i allmänhet låter bestämma sig, kan man antaga van
liga säningstiderna vara: för vår-utsädet efter medlet eller emot slutet af 
April och första dagarne af Maj, samt för höst-utsädet medlet och slutet 
af Augusti samt början af September; och infaller skördetiden vanligast när
mare början af Augusti samt räcker in i början och emot medlet af Sep
tember månad. Afvikelserna måste dock vara många uti ett Län med så 
vidsträckt läge och så skiljaktiga naturförhållanden. 

Vid medelmåttig skörd är spannmåls-produktionen uti de förut an
märkte delarne af Länet, hvarest åkerbruk utgör folkets hufvudnäring, me
ra än tillräcklig för behofvet inom hvarje ort, så att femtedelen eller kan
ske fjerdedelen kan anses gå till afsalu utom orten eller utom Länet. I 
Länets öfriga delar och synnerligast uti vissa socknar af Dahisland när
mast Norrska gränsen samt i de sydliga trakter, som omgifva Borås och 
Ulricehamn, eller tillstöta, svarar deremot spanmåls-produktionen, äfven vid 
den rikaste skörd, icke på långt när emot konsumtionen, utan måste skill
naden för behofvels fyllande tagas ifrån andra orter, och sker detta vanli-
ligen i förstnämnde norra trakt från Norrige någon gång, men annars från 
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nedra Dahlsland, samt uti sistnämnde södra Irakier från Gölheborg, Hal
land och Skaraborgs Län, ifrån hvilket sednare tillförseln på Boras torg i 
synnerhet är betydlig; hvarförutan Kinds och Redvägs häraders invånare 
under sednare åren börjat inköpa mycket af den spannemål frän Östergöth-
land, som hålles till salu i Jönköping. Vill man för Elfsborgs Lan öfver 
hufvud jemföra spanmåls-produklionen emot konsumtionen, så blifver resul
tatet, att årligen större qvanliteler spannemål behöfva tillföras Länet från 
andra Län och orter, ehuru, genom åkerbrukels tilltagande och den utvid
gade potatisodlingen, behofvet är mycket förminskad!, emot hvad det annars, 
vid en starkt ökad befolkning, skulle vara. Genom approximation är ut
rönt, att vid knapp skörd utgör hela behofvet af tillförsel från andra Län 
och orter omkring 100,000 tunnor spannemål, men vid missväxt vida der-
utöfver, ända till 150 ä 160,000 tunnor och mera. 

Jemte ofvan angifne orsaker till jordbrukets tillväxt, kan man icke 
frånkänna en mera utbredd kunskap om bättre melhoder vid jordbruks-
skötseln stort inflytande; och bör anmärkas, alt förljensten häraf tillhö-
rer jordbrukande ståndspersoner med upplysning och nit för yrket, hvilka 
härutinnan gifvit exempel, — det enda som i dylik fråga verkar direkte på 
allmogens öfvertygelse: Hushållnings-Sällskapets bemödande, att genom be
löningar uppmuntra allmogen till en ändamålsenligare jordens indelning och 
brukning, har dock något medverkat för detta ändamål. Såsom bidragande 
orsak kan äfven nämnas den ökade hågen för cgoskifteli, skogs- och ut
marks-delningar samt andra sådana förelag, som lemna hvarje jordbrukare 
för sig mera frihet och bättre utrymme att efter egen erfarenhet sköta sitt 
jordbruk; hvarförutan odlingslånen på vissa ställen kraftigt medverkat till 
oländig marks uppbrytande och odlande; och slutligen må man icke förti
ga den omvårdnad, en upplyst regering i sednare tider egnat åt jordbruket 
genom skyddande författningar, som antingen undanröjt direkta hinder för 
jordbruks-näringarnes uppkomst, eller lindrat och afskaffat vissa betungande 
sätt alt utgöra beskattningen. Intrycket, sålunda gifvet till än större ut
veckling, fölsvagas måhända endast af ett verkligt hinder; men detta, br i 
stande afsätlning på den öfverflödiga spannemåls-produktionen 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-orterne, 
sjelfva till stor del äro spannemåls-producenter, der ett utvidgadt fabriks
system icke ännu finnes eller lätteligen torde kunna införas och der någon 
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mellanhandcl, Lill spannemåls uppläggande och förvarande för knappa år, 
icke i allmänhet eger rum. Man kan likväl ej skäligen påsta, att spanne-
målspriseina varit under goda eller medelmåttiga skördar de senare åren 
här i Länet låga, annorlunda än i jemförelse med priserna efter missväx
ter; och delta förhållande, som egentligen bevisar, att de då af omständig-
heterne högt uppstegras, tyckes uti ett vidsträckt Rike med under vinler-
månaderne afbruten vatten-kommunikation ligga så djupt i sjelfva sakens 
natur, att det väl icke kan ändras, om än till någon del genom lienliga för
fattningar korrigeras. Så länge öfverproduktionen af spannemål icke kan fö
ras riad eller torkad till torgs, möter dess uppläggande i större förråd en 
betydlig svårighet, som måste återverka på mellanhandeln med denna första 
nödvändighetsvara samt göra den både svår och dyr att åtkomma efter fel
slagna skördar, hvaremot emedlertid annat hjelpemedel ej lärer finnas, än 
en väl afviigd tulltariff, som kan gynna spannemåls-utförsel efter goda och 
införsel efter svaga skördar. 

I närvarande ställning kan bran vins-bränningen, betraktad såsom vehi-
kel till åkerbruket, jemväl anses vara ett stundom nyttigt korreklif emot 
spannemålsförråders hopande hos producenterne till förlägenhet och lidande 
för dem; dock bör anmärkas, att bränningen inom detta Län egenteligen är 
beräknad på afverkning af potatis till bränvin. Att jordbruksnäringen nu 
ganska mycket beror af bränningsrättighetens fria utöfning, måste dessutom 
medgifvas; och till exempel härom kan i synnerhet åberopas förhållandet 
uti Wädtle, Kullings, Gäseneds och Wedens härader, hvarest allmogen i 
senare tider företagit sig att, pä en för öfrigt nog otacksam jord, odla pota
tis i stort och deraf tillverka bränvin, som afsätles på andra orter med 
betydlig vinst för häradernes annars vanlottade jordbrukare och till ej rin
ga lättnad lör dem vid krono-ulskyldernas godlgörande. 

b) Boskapsskötsel utgör, äfven då den betraktas skiljd från åkerbruk, 
en hufvudsaklig beståndsdel af folknäringen. Uti de delar af Länet, hvarest 
åkerbruket är i mesta flor, nemligen på slättbyggden af Dahlsland och uti 
tillgränsande trakter af Westergöthland, har detta öfv er viglen; men på norra 
och vestra Dahl samt i andra Irakier af Westergölhland, synnerligen Kinds 
härad, håller boskapsskötseln snarare jemnvigt med åkerbruket och lemnar, 
utöfver husbehofvet, mer eller mindre betydlig afkaslning till afsalu. 
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På Dahlsland aro ängarne i allmänhet bördiga, hufvudsakligen naturli
ga och öfver hufvud svarande emot åkern, samt har den couperade delen 
af landet i synnerhet förmånen af godt och tillräckligt sommarbete. Ängs
kulturen försummas dessutom icke, och användes dervid merendels klöfver-
och thimotei-utsäde; men, äfven ulan utsådda frön, underhålles gräsväxten 
af vild klöfver och andra tjenliga foderslag, när igenlaggningen sker efter 
väl häfdad åker. Inom Westergöthland är ängsodlingen mindre utbredd, 
och föga använd uti de södra trakterna, som likväl delvis hafva goda foder
tillgångar från naturliga ängar: tillräckligt sommarbete finnes der nästan 
allmänt. 

Hornboskapen på Dahlsland är i allmänhet af litet, men godt, inhemskt 
slag, som tilltager i godhet med ängs-kulturens utvidgande. Uti Wester
göthland, der boskapskreaturen oftare inköpas från andra orter, äro slagen 
mera blandade och sins emellan skiljaktiga, likväl i allmänhet icke stora, 
fastän stundom ganska goda. Till racens förädling eller fortplantning af 
bättre racer, har i intetdera af landskapen något blifvit tillgjordt, annorlun
da än såsom undantag af jordbrukande ståndspersoner, hvilka mellanåt för
skaffat sig större och bättre stamrace från andra örter. Oxar användas vid 
jordbruket och vid kortare körslor i alla delar af Länet samt på några 
ställen jemväl till mera långväga forslingar. Endast under höst-, vinter- och 
vårmånaderne, eller så länge marken är frusen eller beläckt af snö och utan 
bete, nyttjas i allmänhet stallfodriug för boskapskreaturen. 

Hästarne äro på Dahlsland af någorlunda god art och medelmåttig stor
lek, i synnerhet norr ut, hvarest inhemska stammen är mycket blandad med 
den än bättre Norrska hästracen. Jemväl i öfriga delar af Länet äro hä-
starne, ehuru af flera olika slag och mera små än stora, skäligell goda och 
väl underhållne i allmänhet. Relatift till hemmantal och folkmängd hålles 
mindre antal hästar uti de sydliga trakterne af Westergöthland, än annor
städes i landskapet, hvilket åter är följd af hemmanens inskränktare foder-
tillgångar; men uti vissa trakter af Länets norra del, der fodertillgångarne 
äro ymniga, kunde hästafveln ökas och utbildas till näringsgren, om hing
star af ädlare och goda slag funnes till racernes upphjelpande, hvartill ny
ligen början i så måtto blifvit gjord, alt en hingst från Slrömsholms Kongl. 
Stuteri blifvit stationerad här i grannskapet. Från Dahlslund försäljas redan 
årligen 2 till 300 föl, som vanligen inköpas af allmogen uti Westergölhland 
och Bohus Län. 
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Fårafveln är ganska betydlig i det hela. De får, som af allmogen upp
dragas för eget behof till föda och beklädnad eller ock till afsalti, äro mer
endels grofulliga, af svenskt eller blandadl slag. Finulliga, ursprungligen af 
Tysk eller spansk race, underhållas äfven, i synnerhet hos ståndspersoner; 
hvarförutan Schäferier af Electoralrace under senare åren blifvit anlagda på 
ett par ställen, neniligen å Gräfsnäs och Ränums saterier. Den förminsk
ning, allmogens fårhjordar lidit genom sjukdomar efter de våta somrarne vid 
slutet af förra och hörjan af detta qvinqvennium, har sedermera blifvit nå
gorlunda ersatt genom ny afvel. 

Getter finnas ännu i bergs- och skogstrakterne inom de mest nordliga 
och mest sydliga delarne af Lånet; men för öfrigt äro dessa kreatur afskaf-
fade, såsom skadedjur i den mån jordbruket vunnit förkofran. 

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

Af fjäderfä finnas i allmänhet gäss och höns. Gåsafveln är icke obe
tydlig på södra Dahlsland och å slätlbyggden af Westergöthland, utan lem-
nar årligen öfverskolt till afsalu. 

Att 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 halva på hvarannan en bestäudig växel
verkan, så alt den enas förkofran gifver medel vid handen till den andras. 
Om och huruvida bränvinsbränningen bidrager till boskapsafvelns utvidgan
de kan vara svårt alt afgöra; likväl synes gifvel, att den icke är ett nöd
vändigt vilkor för boskapsskötselns bestånd och att kreatursracerne snarare 
försämras än förbättras genom njutningen af drank, ehuru det är onekligt, 
att denne i knappa foderår eller på orter, som hafva ringa hötillgång, lem-
nar betydligt understöd åt ladugården; dock gör den utan tvifvel mesta nyt
tan vid svinkreaturs uppfödande. 

Boskapsskötselns afkastning i Länet torde nu mera fullt svara emot be-
hofvet för del hela, fastän allmogen uti de magra, mycket befolkade trak-
terne söderut årligen inköpa både hästar och hornboskap från andra Län, ty 
genom försäljning från Dahlsland anses förhållandet jemnadt; och i öfrigt fö-
rer allmogen ett sparsamt lefnadssätt öfverallt, för att kunna sälja något af 
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lefvande kreatur samt ost, smör och andra viclualier, derå priserne under 
de sistförflutna åren varit någorlunda fördelaktiga för säljaren. 

Saltpetertillverkning, som kan anses vara ett bihang till ladugårdsskötseln, 
har icke någonsin haft särdeles framgång i detta Län, ehuru skogstillgången 
kanske skulle medgifva dess allmännare ulöfvande på en del orter. Under 
åren 1837 med 1841 har icke någon saltpeterlada blifvit inom Länet al-
verkad. 

c ) Skogar, bestående hufvudsakligen af tall och gran, finnas ännu till 
stor vidd och betydenhet inom Länet, särdeles på Dahlsland samt i We-
dens, Bollebyggds och Kinds härader af Westergölhland, hvarust skogen 
längst i söder till någon mindre del heslår af bok. Ek och andra nyttiga 
löfträd växa öfver hela Länet, dock mera spridda, endast utgörande smärre 
skogsparker och fundar. 

Skogarne äro nu mera nästan öfver allt enskild tillhörighet och be
gagnas dels i samfällighet, dels storskiftade och äfven på några ställen en-
skiftade; varande de socknar ganska få,, som icke hafva skogsandelar till 
hemmanen, de fleste om ej alla på ettdera af nämnda sätt, härvid oaf-
sedt jernbruken under hvilka större skogstrakter vanligen innehafvas, mer
endels med egande rätt. 

Af de före detta kronan förbehållue fyra kronoparker och fjorton 
krono-allmänningar, hafva tvänne af de förra och delar af den tredje, samt 
tolf af de senare blifvit tid efter annan, på grund af de allmänna förfogan
den, Kongl. Maj:t med Rikets Ständer i ämnet vidtagit, kronan afhände och 
till härader, socknar eller vissa hemman ofverlålna, med eller ulan skatt, 
antingen till samfällt bruk och nyttjande eller till fördelning emellan hem
manen. Deremot äro kronoparken Hunnes- och Hälleberg helt och hållet 
samt kronoparken Edsmäven till någon del bibehållne under kronans egande 
rätt och ställde under förvaltning af Eders Kongl. Maj:ls lkfalluingshafvan-
de härslädes för reglering och begagnande efter nyare skogshushållningssäl-
tet, hvilket ock redan blifvit infördl samt, hvad Hunne- och Halleberg be
träffar, under flera års tid lillämpadl, hvarvid de traktevis ordnade årshyg-
gena lemnat följande brutto afkastning genom försålda skogseffekter: 
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Anspråken på enskild egande rätt till de begge ännu odisponerade kro-
no-allmänningarne, Kuhleskog och Weden, halva blifvit slutligen ogillade 
genom Högsta Domstolens domar af den 21 December 1840 och 20 Juli 
1842, hvarefter särskildt föreskrifne åtgärder äro vidtagne för reglering af 
dessa allnränningar, hvilka förmodligen framdeles, öfvensom en odispönerad, 
inom Bjerke härad belägen, del af förra allmänningen Risveden, komma att 
med vissa vilkor öfverlålas åt de menigheter, som af ålder fått begagna dem 
till skogsfångst och mulbete. 

I allmänhet är hushållningen med enskildas skogar hvarken sparsam 
eller annars väl vårdad. — Ett ofta omåtlligt och merendels löga nyttigt 
svedjande, stark kolning och mindre noggrannhet vid förefallande hyggen 
bidraga synnerligast till deras förminskning. Skogsrödjning sker sällan och 
än mindre ålerplantering efter fälld skog, i synnerhet uti skogstrakter, söm 
innehafvas af allmogen; och torde mycken svårighet möta innan sådan eller 
annan tjenlig hushållning kan varda införd älven å de allmänningsskogar, 
som för slikt ändamål blifvit i senare tid öfverlcmnade åt vissa inleressen-
ter till gemensam vård för gemensamt behof. Man bör dock väl hoppas, 
att det förbättrade hushållni/igssältet å Kronans behållne parker skall efter 
hand, i förening med tilllagande efterfrågan och dyrhet på skogseffoktér, 
fästa enskilde skogscgares, äfven bland allmogen, uppmärksamhet på förde
len och nödvändigheten af en omsorgsfullare hushållning med skogen och 
sättet att den införa. — Sedan liders Kongl. Maj:t genom Nådigt 13ref af 
den 23 Februari 1842 täckts särskildt anbefalla Dess Befallningshafvande, 
att sjelf eller genom Hushållnings-Sällskapet söka befrämja en buttre hus
hållning med enskildes skogar, halva väl åtskilliga förberedande åtgärder 
med afseende härpå blifvit vidtagne; men dessa tillhöra en senare tid, än 
denna underdåniga berättelse omfattar, och redogörelsen för deras utveckling 
och verkan måste således uppskjutas till nästafgifvande fcmårsberättelse. 

Att under de förhållanden, som här ofvan blifvit anmärkta, skogarne 
äfven under nu ifrågavarande qvinqvennium varit i aftagande, kan nästan 
ej 
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ej betviflas, enär detta factum dessutom synes antydt af andra omständig
heter. 1 allmänhet äro de likväl ännu fullt. tillräcklige för Länets be-
hof och kunna från några orter forlfarande lemna tillgång på skogs-
effekter till betydligt afsalu, så framt ett bättre skogshushållningssätt skulle 
vinna inträde och af enskilde skogsegare med förtroende omfattas, hvilkel 
dock ej torde kunna ske hvarken lätt eller snart i ett. Län, der skogarne 
hufvudsakligen tillhöra allmogen. Ett nyttigt skogsbesparingsämne, nemligen 
bränntorf, är att tillgå på inånga trakter inom Länet; men hittills begagnas 
detta endast till någon liten del på Södra Dahlsland samt något mera i vissa 
härader af Weslergölhland, hvilka orter, såsom delvis utgörande slättland, 
redan antingen lida skogsbrist eller måste afhemla deras behof af ved. och 
virke från aflägsna ställen. 

I byggnadssättet hafva förändringar, som verkat till skogsbesparing, icke 
blifvit i allmänhet vidtagne, utan har tvertom allmogens tilllagande håg att 
bygga högre och rymligare boningshus, som på vissa ovter beslå af Ivänne 
våningar, snarare bidragit att öka skogsåtgången, äfvensom den måste hafva 
blifvit ökad i och för årligen tillkomna nya bostäder. Nästan alla hus på 
landsbygden och de flesta i städerne byggas för öfrigt ännu vanligen af 
träd; dock har en början blifvit gjord med andra byggnadsämnens använ
dande, nemligen sten, brändt ocli obrändt tegel samt kalkbruk, i Borås och 
synnerligast i Wenersborg, hvilket byggnadssätt vunnit efterföljd på ett eller 
annat ställe å landet och torde ytterligare sprida sig derslädes, sedan det 
blifvit medgifvet, att soldattorp och äfven byggnader å mililiæ-bostäilen få 
af slika skogshesparande materialier uppföras. Slängseln verkställes ännu i 
allmänhet på skogens bekostnad; dock har bruket af stenmur omkring egor-
ne, äfvensom något af jordvallar, i senare tider tilltagit och jemväl bland 
allmogen vunnit efterföljarn Någon ingripande reform i dessa afseenden la-
rer icke kunna förväntas, innan bristen på skogseffekler blifvit så tryckan
de, att den dertill tvingar. 

d) Bergsrörelse. Större och rikhaltiga jernmalmsgrufvor finnas icke inom 
Elfsborgs Län; men på Dahlsland fortfara Billingsforss Bruksegare att för 
masugnen derstädes begagna malmfyndigheterne i kringliggande orter, hvil
ka dock icke öro tjenliga för tackjernsblåsning utan tillsatts af annan bättre 
malm. — Vid denna, den enda masugn i Länet, har blifvit tillverkadt: 

Femårs-berättelse från Elfsborgt Län. 3 
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Af till Bergsrörelsen hörande handler ingar äro stångjerns- och nianu-
faktur-smiden samt stålbränuing hufvudsakligen de, sum jemnt och med all
var bedrifvas, hvilket sker vid tolf stycken Bruk ined 24 stångjernsham-
rar och ålta till en del samma Bruk med 8 iimnesliamrar samt vid ett 
af bruken i 2 stålugnar, Efter de underrättelser, som möjligen ställ att 
erhålla, kan ti l lverkningsvärdel vid samtliga dessa Verk, inberäknadt rudi -
materien, antagas, på grunder som bifogade kalkyl närmare utvisar, t i l l o m 
kring 280,000 R:dr per medium ärligen. 

Två kopparhammare inom Länet förädla årligen i medeltal 180 skep-
pund köpekoppar. Til lverkningsvärdet kan ej med visshet här beräknas; 
men kalkylalionsvis efter 150 R:dr skeppundet uppkommer för det hela, 
läkopparen inberäknad, 27,300 R:dr. 

Till Bergsrorelsen kan för öfrigt riiknas: ett. Tälgslensbrotl uti Wedbo 
hä rad , hvarest till afsalu förfärdigas grafslenar, milslolpar och vägvisare 
samt givtor och andre käril; liera skilferbrotl inom Nordahls härad, dcrvid 
lakskiffer tillverkas jemviil lill afsalu utom orten. Qvarnslcnsbrol l inom 
Nordahls och Gäseneds härader , derifrän orlrrncs allmoge upphugger qvarn-
stenar för husbehof och jemväl till afyllriiig åt andra orter; kalkugnar, 
deraf inom Wäne härad vid foten af Hunne- och Hälleberg linnas eilofva 
stycken med rik tillgång på kalksten, och hvilka vanligen lor året t i l lverka 
och alsälla minst 1000 tunnor kalk hvardera , hvarförulan åtskilliga mindre 
kalkstensbrott finnas pä andra spridda ställen inom Länet och begarnas till 
kalkbränning for egarnes eller grannars husbehof. Culoekersslanimeriet vid 
Semsholms säteri i Gäseneds härad har , i anseende till täta ombyten af e-
gare, icke varit bedrifvet under detta qvinqvenninm. Värdet af t i l lverk-
ningarne vid samtliga de öfriga verken kan ieke en.s approxhnalifl med 
någon säkerhet beräknas. 
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e) Fabriker, Bruk, Verk och öfrige Näringar på landet , hvilka icke 
höra till Bergsrörelsen. 

Sågverk och Sågar. Större inrät tningar för virkcssågning, eller egent
liga sågverk finnas i synnerhet på Dahlsland och vid Götha elf, hvaraf de 
vid Upperud och Trol lhät tan iiro och de vid Lilla E d e t , som nyligen 
blifvit genom vådeld ödelagde, varit i .särdeles fullkomligt skick. För öf-
rigt saknar icke någon del af Länet mindre salu- och Jego-sågar; så att så-
garnes antal i det hela, alla husbehofssågar oberäknade, uppgår till 2 0 2 , 
som drifvits med öfver 300 arbetare och vid hvilka 55 å 60,000 tolfler 
p lankor , bräder och bakar årligen försägals. Värdet af denna tillverkning 
kan i medeltal antagas till ungefärligen 150,000 R:dr om året. Sågverken 
på Dahlsland äro grundade på slockfängst frän egne skogstrakter eller från 
skogarne i öfre delen af Jandet; men de vid Götha elf belägna sågverk, al
la grundade på köpetimmer, förses d e n n e d från andra orter och egentligen 
från Wermland . Till så vidt export åsyftats, har sågverksrörelsen under 
detta q v i q v e n n i u m bedrifvils med någorlunda fördel vissa år och ringa for
del andra år. De med beräkning på orlernes behof eller på alsältning in
rikes anlagde mindre salu- och lego-sågarne hufva åter bedrifvils med mera 
jemnhel i rörelsen. 

Skeppsvarf äro inrät tade vid Trol lhät tan och Gamla Lödese för 
fartygs och båtars nybyggande eller reparation. Del på förstnämnda si idle 
belägna är försedl med dockbyggnad vid kanalen. Uegge skepps varfven syss-
losätta under vår- och sonimarmånaderne tillhopa 40 a 50 arbetare; va
rande Varfsegarnes inkomster dervid uppgifne till 6 å 7,000 R:dr årligen. 

Tegelbruk. Af sådana finnas inom Länet 27 stycken, dervid omkring 
100 arbetare blifvit sysslosatte under vanliga arbetst iden; och utgjorde till-
verkningarnes sammanräknade värde under detta qvinqvennium 15 ä 16,000 
R:dr om året. 

Pappersbruk. T re sådana finnas, hvilka varit i gång med tillhopa 12 
arbetare och halva ti l lverkat papper för omkring 5,000 R:dr årligen. 

Glasbruket vid Limmared i Kinds härad har hållits i jemn gäng med 
omkring 30 arbetare , och tillverkningen af glasvaror derslädes utgjort i värde 
ungefärligen 20,000 R:dr om året. 
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Lerkärils- och Kakelugns-Fabriker. Tre sudane med 6 ä 7 arbetare 
hafva tillverkat varor för 7 ä 800 R:dr om året. 

Mekaniska Bomulls-Spinnerier finnas vid Kullen och Nääs i Wedtle 
härad samt Sjunlorp i Flundre härad, pä hvilka stallen 320 å 330 perso
ner, mest barn, till arbete begagnas. Hela tillverkningsvärdet vid dessa 
trenne verk, af hvilka det vid Nääs är betydligast, kan uppskattas till 250 
a 280,000 R:dr årligen, rudimaterien inberäknad. Dessutom bar tillslånds-
bref blifvit ulfärdadt för anläggande af Mekaniskt Bomullsspinneri vid Öije-
broqvarn å Trollhättan; men delta har ännu icke kommit i gång. 

Mekaniskt Konstväfveri, med tillhörande drcssningsmachiner, blekeri 
och appvetervevk, vid Rydboholm i Marks härad, hvarvid 100, 120 och 
senast 130 arbetare varit sysslosatte. Denna dyrbara inrättning har från 
och med år 1836 varit i verksamhet med ärlig tillökning i väfstolars samt 
öfrige nödiga machiners antal, såsom följd hvaraf väfnadstillverkningen äl
ven blifvit årligen ökad. Sådant oakladt kan fabriken icke uppfylla alla va-
ru-reqvisitioner; hvadan egarne låtit uppföra nya byggnader för fabriksrö
relsens utvidgande. Tillverkningarne, som under delta qvinqveimium beställ 
af kambvick, shilling och kypert, hafva uppgått dels i början till 4 a 
500,000 och dels sedermera till 6 å 700,000 alnar årligen, med ungefärligt 
tillverkningsvärde af 100, 120, 140 till 170,000 R:dr hvarje år. 

Klädes-Fabrik vid Nääs vid Wedtle härad, anlaggd med tillämpning 
af nyare tiders förbättringar, har delta qvinqveimium kommit i gång och 
tillverkat kläden för omkring 32,000 R:dr årligen. 

Färgerier finnas, jemte fabriksanläggningarne, vid Kullen, Nääs och 
Sjunlorp samt dessutom vid Ljuugsarp och Sexdrega i Kinds härad, äfven-
som på några andra ställen, faslän der af mindre betydenhet. 

Blekerier för blekning på Engelskl salt äro äfven särskildt inrättade 
samt drifvas vid Kullen och Nääs. 

Valkar och Vadmalsstampar. Sådana finnas 32 stycken, af hvilka 
några större i Marks härad årligen stampa omkring 200,000 alnar vadmal. 
De öfrige, spridda öfverallt i Länet, öro mindre betydliga. 

Garfverier finnas på Landsbygden 13 stycken, hvaraf ett för läder-



21 

beredning på Engelska sätlet. — Öfrige mindre gavfverier och skinnbered
nings-anstalter äro att räkna bland allmogens binäringar. 

Kattstensstampen vid Trollhättan har under senare åren icke drifvits, 
utan är numera alldeles nedlagd. 

Cement-Verk för beredande af murbruk till arbete under vattnet, med 
flere, har nyligen blifvit anlagdt vid Vargön i Wäne härad. 

Pottaske-Calcinerings-Verk. Sex sådana i Kinds härad tillverka årli
gen 5 a 600 skeppund pottaska, hvilken finner god afsätlning. 

Vid Oljeslageriet å Säteriet Strömsberg i Tössbo härad har tillverkats 
olja för 17 å 1800 R:dr årligen. 

Om Mjöl qvarnarnes antal och stenparen dervid upplyser statistiska ta
bellen. De invid Götha elf belägne och en del andra qvarnar, som halva 
oafbruten vattentillgång alla årstider, äro i synnerhet indrägtiga; och mjöl-
qvarnarnes afkastning i det hela måste så mycket heldve vara i stigande och 
ganska betydlig, som sädeskonsumtionen årligen ökats i bredd med en till
tagande befolkning; men att approximatift bestämma qvarnafkaslningens to
talbelopp låter sig ej göra med grund af tillgänglige upplysningar i ämnet. 

f) Binäringar. Jagt idkas vanligen mera till nöje och lidsfördrif, än 
såsom binäring; dock kan den någon gång, i synnerhet livad beträffar rof-
djursjagten, lemna bidrag till idkarens försörjning. 

Fiske till husbehof gagnas i alla delar af Länet, hvarest sjöar och 
vattendrag lemna tillfälle dertill. Mera betydligt och äfven till afsalu id
kas fisket i Wenern och Götha elf, der äfven lax fångas. 

Biskötseln idkas mer eller mindre i nästan alla delar af Länet, för
nämligast söderut, dock icke heller utan framgång på Dahlsland. Partier af 
vax kunna således årligen försäljas utom Lånet till Stockholm och Gö-
theborg. 

Tjäru- och Bäckbränning bedrifves i smått på några ställen å Dahls
land och annorstädes, hvarest tjäruvirke efter nedfälld skog finnes; dock så
dant endast till husbehof och afsalu åt grannar. 
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Kolning för jernbruken, der sådana finnas, och i öfrigl lör afsalu i stä-
derne utgör en för allmogen vigtig binäring, synnerligen på öfva Dahlsland. 

körslov för jornbvuks- och sågvevksvövelsevnes hehof, samt forsling af 
köpmannagods emellan Götheborg och uppsläderne i veslra delen af riket 
kunna anses såsom binäring för invänarne i vissa Irakier af Liinel. Likaså 
(loltning af t immer , sägslockar och virke för dem, som bebo s t ränderne af 
sjön Stora Lee och dermed förenade vattendrag samt af W e n e r n och 
Götha Elf. 

Tillverkningen för hand af ylle-, l inne- och bomullsväfnader antingen 
af hemspunnel eller inköpt garn iir inom södra delen af Länet , förnänili-
gast Marks, Kinds och Ähs härader , en högst viglig näringsgren, deraf den 
talrika befolkningen uti dessa merendels sterila t rakter i ganska hufvudsak-
lig mån hemlav medel för uppehälle och bestånd. Det lillverkningsbelopp 
härifrån, som årligen utom Länet afsättes genom gårdfarihandel uppgår till 
emellan 1 och 2 miJIioner alnar af alla slag, förutan band , s t rumpor , t rö 
jor, vantar , lacken och ryor ; och den utsättning ntaf sålunda t i l lverkade y l 
le-, linne- och bomullsväfnader, som sävskildt egev rum genom vesehandlande 
från Borås och Utricehamn samt genom personer i dessa städer eller på 
landsbtggden, hvilka dcrnied drifva handel i part i på andra inlänske städer 
och orter samt pä Norrige, är än mera betydlig, uppgående vanligen till 
dubbel t eller emellan 3 och 4 millioner a lnar , obeväknadt livad på begge 
dessa sätt föryttras af i Halland ti l lverkade välhadsarliklar. Efter approxi-
matif beriikuing kan förläggares och tillverkares vinst af ifrågavarande väf-
nadsinduslvi uti Länet anses utgöra i medeltal 400,000 å 450,000 R:dr om 
året; och förtjenar härvid anmärkas , att, oaktadl tillverkniugsbeloppel vid 
Rydboholms konstväfveriläbrik årligen blilvit ökadt , synes sådant under nu 
ifrågavarande qvinqvennium icke hafva menligt inverkat på husväfnadsslöj-
den , hvilken tvertom linnes hafva samtidigt varit i tilltagande jemte afsäll-
ningen på lil lverkningarne, och delta i synnerhet sedan 1838, 

För öfrigt tillverkas husväfuadcr af ul l , lin och bomull inom alla delar 
af Länet , oberäknadt den södra, något deraf äfven till försäljning åt sliidernes 
invånare, men i al lmänhet för eget husbehofj oeh synes händighel i väfnads-
yrket al l tmer utbreda sig. 

Lädorbercdning, oafsedt den som sker vid anlaggda ordentliga garfve-
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r ier , utgör på några orter inom Länet en allmogens binäring. Den sträcker 
sig dock egentligen till grannars och närboendes betjenande. 

Trädarbe ten , bestående af laggkäril, t rädskor , t rädlal l r ickar , såll, askar, 
korgar, väfskedar och mera dylikt förfärdigas af allmogen på åtskilliga orter 
inom Kinds, Wedens och Bollebyggds härader i synnerhet och föras till af-
salu jemväl u tom Länet ; dock kan förljensten af denna binäring i det 
hela icke vara särdeles betydlig. 

Lie- och skärsmide samt til lverkning af l inhäcklor, ka rdor , skrubbor, 
nålar, hakringar och mera sådant småkram drifves såsom bihandtei ing af 
allmogen i några t rakter af Kinds hä rad , både för Länels behof och till af-
yt t r ing utom Länet. 

T immermans - och murarehandtverket ulöfvas såsom binäring af a l lmo
gen i Able och Bjerke härader samt delar af Kullings och W ä n e hä rade r , 
äfvensom t inimermanshandtvcrket uti ett par socknar på Dahlsland närmast 
Wcrmländska gränsen. För del ta ändamål ske årligen tidtals u tvandr ingar 
till mer och mindre ailägsna orter ulom Länet, derifrän besparade arbets
löner återbringas till ett ej obetydligt belopp b varje år. Dessutom finnas i 
Wedens härad liera hemmansbrukare , som äro så kunnige m u r - och bygg
mästare, att de entreprenera om kyrkors samt andra större byggnaders upp
förande, och inredande. 

Sjöfart. Scglalioncn på Wenern och Gölha Elf, till så vidt den h a r 
till föremål jern- och trädvarors t ransporterande från Wermland och Dahls
land med flera orter till Götheborg samt åter l ransporl af slapelsladsvaror, 
lemnar någon biförtjenst äfven åt den allmoge, som bebor sjö- och elfslräii-
derne; och i öfrigt förser Wäd t l e , Able och Flundre härader staden Gölhe-
borg årligen med något sjöfolk, deraf en inkomst, fastän r inga, således jem
väl torde tillskyndas hemorten genom sjöfolkels besparade månadshyror. 

Handel. Til l så vidt frågan härom rörer landsbyggden, drifves i al l-
mänhel handel med spannemål, bränvin, kreatur och andra ladugårds-alster 
samt skogseffekter med mera af landets produktion och t i l lverkning, som 
afsättes i angränsande städer och på marknader inom eller utom Länet och frän 
Dahlsland äfven till Norrige merendels af producenterne eller tillverkarne 
sjelfve; likväl kan denne genom Kongl. Kungörelsen den 31 Augusti 1815 
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för landtmannen tillåtne handel filer försäljning icke komma i beräkning 
såsom särskild näringsgren, hvilket den till sin natur ej heller är. Men dess
utom finnas inom de f1este orler på landet, der läge oeh andra omständig
heter gynna slik handel i stort, en eller flera personer, som sig härmed be
fatta och äfven derföre taxeras till bevillning, utan att de till handelns ut-
öfvande sökt eller erhållit tillslåndsbref, hvilket de ej heller tordfe behöfvä, 
så länge deras handelsrörelse inskränker sig inom de genom ofvanfåberopa-
de Kongl. författning utstakade gränsor; dock är troligt att dessa gränsor 
stundom öfverskridas, när en orts ailägsenhet från stad och deraf uppkom
mande behof lör ortens invånare att söka förse sig med köpmanna varor frän 
andra håll, gifva anledning till smyghandels etablerande. Inom Flundre 
härad äro annars vid Lilla Edet tvänne konlingenthandlande bosatte, på grund 
af särskilda tillståndsbref. 

Den så kallade gårdfarihandeln, till utöfvande hvaraf allmogen i sju 
härader af Westergöthland af ålder haft rättighet, utgör ännu, oakladt rörel
sens synbara aflagande under de begge sista qvinqvennierna, en verklig och 
för distriktet ganska vigtig binäring. — For närvarande begagnas samma 
rättighet nästan endast af Kinds, Redvägs och Åhs häraders hemmansbru-
kaude allmoge, som till ett antal af något öfver 400 personer tvänne gån
ger om året, på bestämda lider, utvandra till alla delar af Riket och till 
Norrige, för alt afyttra gårdfarihandels-dislriktets betydliga slöjdetillverknin
gar, hufvudsakligen beslående i väfnader af alla inhemska slag. Utöfningen 
af ifrågavarande handelsfrihet, som ej saknar likartade exempel inom andra 
Län, fastän der ej grundade på särskilda privilegier, är, i anseende till de 
sju häradernes svaga oeh inskränkta samt för folkslockens underhållande o-
tillruckliga jordbruk, ett nödvändigt vilkor för allmogens bestånd och der-
jemte ett verksamt medel till det välstånd, som ofta visar sig både inom de 
orter, hvilkas invånare begagna gårdfarihandelsrätlighelen, och ibland de or
ters invånare, som nu mera iemna denna rättighet ohegagnad, sysselsättande 
sig hemma med tillverkning af väfnader och förfärdigande af andra föremål 
för gårdfarihandeln; och gäller detta senare i synnerhet om det stora och 
folkrika Marks härad, hvarest hufvuddelen af väfnaderne tillverkas med 
mycken flit och en skicklighet, soru förtjéliar all uppmuntran. Gårdfarihan
deln i och för sig sjelf, faslän underkastad äfventyr och förluster, inbringar 
Visserligen ännu, oberäknadt den vinist förläggare och tillverkare åtnjuta, en 
ungefärlig inkomst af 60 a 70,000 R:dr om året. 

Handt-
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Handtverkerier på landet, Enligt för sista året af delta qvinqvcnniuin 
eller 1841 till Kongl. Commerce-Collegium ingången berättelse, fuunos sam
ma år på landsbygden 480 skräddare, skomakare, snickare, smeder, murare 
och glasmästare; hvarförutan 40 personer der arbetade på egen hand i an
dra handtverksyrken; och begagnades af alla dessa tillhopa 331 lärlingar. 

Undantagande för de betydligare binäringarne inom södra delen af Lä
net, nemligen husväfnadsslöjden och gårdfarihandeln, liar det icke varit möj
ligt att med någon sannolikhet utröna den ungefärliga inkomst, alla öfriga 
kunnat årligen lemna, emedan uppgifter härom i allmänhet saknas och svår
ligen stå att erhålla. Binäringarnes förhållande jemförelsevis emot förra 
qvinqvennium låter icke heller bestämma sig vidare, än hvad beträffar Vöf-
nads-industrien, som synbart tilltagit, och gårdfarihandeJn, som sedan 1834, 
då den genom de af cholera-sjukdomen uppkomna hinder betydligt in
skränktes, förblifvit nästan oförändrad eller snarare varit i aftagande; hvar
emot partihandeln med väfnadsartiklar i ännu större mån ökats. 

I afseende på land- och vatten-kommunikalionerne, till hvilkas utvid
gande och förbättrande flera kostsamma arbeten blifvit under delta qvin-
qvennium verkställda, anmärkes här: anläggningen af en ny väg emellan 
Nordahls och Wedbo härader öfver Högsbyfjället genom Brukspatronen, 
Baron S:t Cyrs försorg och hufvudsakligen pä bekostnad af Upperuds bruks
bolag; en af Brukspatron C. F. Waern på egen bekostnad utförd ny vägari-
läggning från Ödsköldsmoar till hemmanet Tingvall af ungefärligen 1/2 mils längd, 
samt ett annat af Wedbo häradsboer anlagdl nytt 1/4 mils vägstycke, som förbin
der landsvägen vid Sandåker i Eds socken med den öfver Töftedahls-fjäl-
let, vid Sandklef; omläggning af den särdeles backiga landsvägen vid Rådaneforss 
bruk, förelagen och utförd af Wahlbo härads invånare; omläggning af landsvägen 
emellan staden Borås ochBorgstena gäslgif varegård, för undvikande af der förut 
befintliga svåra backar, hvilket vägarbete blifvit utfördt af enskildt bolag, med 
rättighet att uppbära vägtull; omläggning, i lika ändamål, ulaf åtskilliga delar af 
landsvägen emellan Borås och Alingsås samt anstalter för utförande af det hela, 
på bekostnad af Kullings, Wedens och Bollebygds häraders invånare, med 
vissa understöd af allmänna medel. Vidare: de till utvidgande och om
byggnad af Trollhätte kanal och slussverk genom derför organiserade nya 
bolaget företagna stora arbeten, som redan äro för det mesta fullbordade 
emellan Wenersborg och Trollhättan samt lära blifva öfvefallt färdiga in-
om 2 ä 3 år härefter; hvarförutau Lennartsfors's bruksegare och brukspa-
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tron M. Sahlin, på gemensam bekostnad, men isynnerhet genom den sedna-
res omsorg, dels omlagt gammal och anlagt ny våg från de öfra sjöavne 
till Chvistinedahls nya bruk vid sjön Enen , dels, för öppnande af båtfart 
från denna sjö, anlagt ett slussverk af träd invid den närgränsande sjön 
Ånimmen, derifran farten kan fortsättas till Upperuds vattnet och Wenern. 

Med anledning hiiraf kan det förtjena uppmärksamhet, att alla de väg-
anläggningar och vägförbättringar af stort omfång, som under de 10 till 12 
sistförflutna åren äro verkställde på Dahlslaud, blifvit helt och hållet ut
förda antingen med gemensam hand af ortens invånare eller på bekost
nad af enskilde ståndspersoner i orten, utan allmänt understöd annorledes 
än att staten någon gång bekostat inköpet af vägsträckningarne föreliggande 
odalegor. Sedan vid förra Riksdagen extra anslag skett för åstadkommande 
af nödiga vägförbättiingar inom Riket, hafva åtskilliga undersökningar blifvit 
hållne för all bereda äfven ål Elfsborgs Län någon andel af detta under
stöd; men dessa hafva ännu icke ledt till något resultat; och det är fara 
värdt att, om Länet skulle härvid alldeles förbises, kan anslagets tillvaro 
komina att mera hämma än befordra dermed afsedda ändamålet. 

§. 4. 

Politisk Författning. 

a) Kammarverk. Häraf lemnar slatisliska tabellen en allmän öfversigt. 
Under åren 1837 till och med 1841 har icke något hemman förfallit i 
ödesmål, ej heller har något krononvbygge blifvit upptaget; men åtta under 
förra åren å allmänningstrakter aidagde nya hemmansdelar och lägenheter 
hafva under liden blifvit skattlagde och tillhopa satte till 5/8:dels mantal; 
hvaremot ett hemman är vordet lormedladt från 1/4:deis till 1/8:dels mantal. 
Nya vattenmjölqvarnar med 38 par och gamla med 28 tillökade parqvarn-
stenar samt 15 sågqvarnar äro till anläggning och inrättande beviljade; 
Och hafva 52 förut aidagde nya eller med ökade stenpar försedda gamla 
qvarnar blifvit skattlaggde för 52 gvofmälds och 11 siktmälds stenpar. 
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Med hcmmansklyfning har fortfarits på en del orter; men i allmänhet 
synes hemmansklyningarne biifva sparsammare än förut, hvarjemte redan 
utklufne små hemmanslotter oftare åter sammanslås. — Många jordlägenhe
ter hafva väl fortfarande blifvit genom förpantning eller annorledes upp-
låtne från skaltlagde hemman till längre nyttjande eller everldelig besittning. 
Men äfven härutinnan visar sig dock mera återhållsamhet än förr. Anläggnin
gen af jordtorp, dagsverkskyldige under hemmanen, synes deremot vara i 
tilltagande, utan tvifvel till båtnad för hemmansegarens jordbruk. — Ego
skiften och i följd deraf utflyttningar från byalag hafva under detta qvin-
qvennium fortgått i ungefärligen lika mån som lillförene; uppgående anta
let af de förrättningar, Länets landtmätare under tiden afslulat, till 770 la
ga skiften och 687 andra delningsmål. Hemmansbruket sköttes år 1841 
af 16,023 possessionater, boslälls-innehafvare och andra sjelfegande eller 
sjelfständiga jordbrukare samt af 4,024 arrendatorer och hälflenbrukare; hvar
förutan 12,547 förpanlnings- och fördelsinnehafvare samt lorparc och solda
ter innehade och häfdade mindre jordlotter ulan hemmantal; så att, obe-
räknadt stadsjorden, de jordbrukandes antal i Länet då utgjorde 32,594. Om 
bostäderna för dessa helt enkelt antagas svara till antalet häremot, samt 
särskildt befintliga qvarnslugor, handtverkare-boningar, backstugor och in-
hysestorp tilläggas, torde summan af alla bostäder på landsbygden uppgå 
till åtminstone 38,000. 

Postgårdarne i Länet äro 40, svarande emot 34 hela hemmantal, hvarför-
utan tlera i sednare tider inrättade bref- och paket-poster fortskaffas genom 
antagne extra postförare. Gästgifvaregårdarnes antal uppgår på landet till 
90, som tillhopa motsvara 51 7/8 i hemmantal. Länets fem städer hafva dess
utom livar sin gästgifvaregård, underhållen af staden. Diligens-bolaget fort
far all befordra resande och varor på den landsväg, som genomlöper Länet 
emellan Stockholm och Götheborg. 

Strömrensningar till förekommande af vattenöfversvämning å odlade 
eller odlingsbara marker hafva blifvit på flere orter verkställde med sär
deles framgång och nytta, synnerligen uti Kullings och Gäseneds härader, 
der ordentliga strömrensningslag af orternas invånare blifvit inrättade och 
försedda med af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fastställda reglementa-
riska stadganden. 

b) Statsbidrag. Deras värdes-belopp å hvarje beskattnings- och pre-
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Stations-titel utvisas i allmänhet af statistiska tabellerna, särskildt for hvart 
slags hemman och för hvarje näring. Till upplysning om vissa förhållan
den, som härmed ega sammanhang, får dessutom i underdånighet anmär-
kas följande: 

Efter roteringsindelningen uppställer och underhåller Elfsborgs Län till 
Rikets försvar: 

Hela kostnaden för rustning och rotering utgör, enligt statistiska ta
bellen för landet, hvilken är grundad på de från hvarje fögderi särskildt 
gjorde och sins emellan, i följd af olika förhållanden, skiljaktiga beräknin
garne, 114,810 R:dr, hvartill kommer vacance-afgiften i fredstid för städer
nas båtsmansnummer 3,707 R:dr 6 sk. 1 rst. eller tillsammans 118,517 R:dr 
42 sk. 1 rst. Rolerhigs-preslationen, som nu mera, efter allmännaste för
hållandet, beräknas och bestämmes till visst värde årligen vid markegångs-
sältningarne, har sålunda år 1841 ansetts motsvara för hvarje soldat-rote 
vid Elfsborgs och Wostgölha-Dahls regementen, vanligen bestående af 1 1/2 
mantal, äfvensom för Woslgötha regementes hvarje ruslhålJsnummer, 38 R:dr 
samt likaledes för ett helt hemman tillhörande båtsmansroteringeii 10 R:dr 
Banko, 

Sammanlagda beloppet af alla i Länet belägnc rusthållsstammars och 
augmenters för rustningen anslagne räntor utgör, efter medeltalet af 1837 med 
1841 års markegångar, 97,800 R:dr 3 sk. 7 rst. Banko. 
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Den kostnad, Länet fär vidkännas i och for Beväringsskyldighcten, har 
hittills icke varit och är icke heller nu upptagen uti slatistiské tabellerna 
Men här torde böra upplysas, att samma kostnad, som utan tvifvel är att 
räkna bland statsbidragen, lärer kunna approximalift beräknas till värdet 
af 2 dagsverken per man i och för Beväringsinönstrhigarne: således, un
der åren 1837 med 1841, för medeltalet 3,376 man a 18 sk. 

Clereciets aflöning ingår endast till så vidt i stalisliske labellerne, som 
den af skattdragande hemman, inrättningar, näringar och personer särskildt 
och årligen utbetalas. I sådan del rättar den sig merendels efter tionde
sättning och gamla eller nyare öfvercnskommelser, som dels äro af Kongl. 
Maj:t stadfäslade för viss tid eller ock i allmänhet endast gälla för den lö
nade prestmannens tjenstetid. Utgiften härtill, inberäknad kyrkobetjenin-
gens ailöning, är för ena orten så olik emot den andra, att hvarje från det 
hela dragen slutsats om samma utgifts belopp på hemmantal eller annorle-
des skulle blifva förvillande. Delta onus är dock ganska säkert på landsbygden 
ett bland de betydligaste, då beloppet deraf kanske uppgår till 13, 20, 25 
och ända till 30 R:dr Banko på helt mantal om året, oberäkuadt desåkal 
lade jura stolas. I städerne deremot äro invånarnes afgifter till Clereciet 
jemiörelsevis mindre och således vanligen föga betungande. 

Med afseende på fattigförsörjningskostnaden anmärkes, att den i allmän
het är för lågt upplagen uti statistiske tabcllerne, sum för landet grundats 
endast på de uppgifter, Kronofogdurne kunnat förskaffa sig och hvilkas o-
fullständighet blifvit bevisad genom de, i följd af Kongl. Circulairbrefvel 
den 5:te Maj 1837, från fatligvårds-slyrelserne direkte infordrade uppgifter 
och beräkningar öfver fatligvårdsanstalterne och kostnaden derför under å-
ret 1836. Enligt sammandraget deröfver, som, jemte underdånig berättelse 
i ämnet, ingått till Ecclesiaslik-Expeditronen, utgjorde samllige vmderslöds-
tagarne inom Länet, bestående dels af värnlösa fattiga barn och ständiga äl
dre fattighjon, dels af tillfälligtvis bchöfvande, 5,947 personer, eller ungefär-
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ligen en trettiondefemtedel af då varande folkmängden, och sammanlagde 
fattigvårds- och underhållskostnaden 100,198 R:dr 46 sk. 6 rst., oberäknadt 
på de flesta ställen gifna allmosor till så kallade husfattige och kringvan
drande tiggare. Af nämnde kostnadssumma kan likväl föga mer än hälften 
anses hafva ulgått genom beskattning på församlingarne, emedan det öfriga 
synes halva härflutit antingen från barnhus och andre inrättningar i egen
skap af underhållsmedel, eller ock från räntorne af donerade lägenheter och 
kapitalcr samt från fattigandelen af vissa sakören med mera. 

Skjulsningsbesväret på landsbygden bestrides i fredslid med fyra hästar 
af hvarje derifrän icke iagligen befriadt helt hemman; men då reserv- och 
fängskjutsen nu mera kan anses ersatt med den lega, som för skjutsningen 
erhälies, har endast kronoskjutsen jemte hällskjulsen, på de få ställen denne 
sednare ännu utgöres, blifvit såsom onera upptagne. I öfrigl är hållskjut
sen i allmänhet inom Länet afskaffad, utan alt deraf förmärkts någon sär
deles olägenhet för resande, helst som reserv-skjutsJagen och andre invid 
landsvägarne boende hemmansbrukare läfla om den resandes forlskaffande 
samt reservlagen dessutom på många ställen äro indelade uti inre och ytt
re tourer, deraf den inre fortskalfar resande utan förbud och den yttre, 
från gästgifvargårdarne mera alliigse, resande som begagna förbud. 

För väghållningen på landet erfordras årligen från och med fyra till 
och med sexton öke-dagsverken af hvarje helt mantal, i förhållande till lo
kalen, samt något mera vid tillfällige större skador å vägarne; och genom 
dessa dagsverken, beräknade efter ett medeltal af markegångspriserne med 
tillägg af brobyggnadskostnaden, har uppkommit den summa tabellen inne
håller för detta onus, och hvilken, fördelad lika på förmedlade hemmantal, 
svarar emot 11 R:dr eller något deröfver på helt mantal årligen. — Egent
ligen är dock väghållningsbesvärel, när vägarne jemnl och försvarligt under
hållas, icke betungande i förhållande till hvad ziffran sålunda derom utvi
sar, emedan bidraget dertill för det mesta utgår in natura eller genom ar
bete på sådane mellantider af året, då hemmansbrukaren och hans dragart: 
äro mindre upptagne af andra göromål och körslor; men det är sannolikt 
att väghållningsbesväret blifvit drygare eller erfordrat flera dagsverken, se
dan väglagningstiden och vägsynerne förflyttades in på sommaren, och lik
väl förenar sig dermed den allmänna olägenhet, att vägarne nu äro ojemna 
och tunga för trafiken under sommarmånaderne, då de annars borde och 
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kunde vara goda. — Nämnde olägenhet torde dock mot vägas af den om
ständigheten, att väglagnings verkställande sommartiden anses falla sig bc-
qvämligast för de väghållningsskyldige i allmänhet och fördelaktigare i det 
fall, att den inträffar på en tid då jordbruksarbetet lemnar mera ledighet 
dertill, än vår och höst, i synnerhet när missgynnande väderlek för brukning 
och skörd försvårar detta sednare angelägna arbete. 

Hvad tabellerna upptaga under rubriken: Diverse afgifter, onera och all
männa besvär, utgår på landsbygden för kyrko-, prestegårds- och tingshus-
byggnad, inqvartering, skallgång och andra jagtanstalter, tingsgästning oeh 
häradstjenares aflöning, kurhusmedel, barnmorskeaflöning, dieknepenningar, 
kollekt- och stamboksmedel och riksdagsmannaarfvode, samt i släderne för 
kyrko-, skole-, rådhus- och andra publike byggnader, brandredskaps under
hållande, magistraters och stadsbetjentes aflöning, inqvartering, kurhusmedel, 
djeknepenningär, kollekt- och stamboksmedel och riksdagsmanna-arfvode, med 
flera tillfällige kommunalutgifter. Beloppet af samtelige desse afgifter, både 
i det hela och för hvarje del särskildt, är allt lör olika orter och städer e-
mellan, att kunna sammanföras och beräknas till något visst å hvarje hem
man, bruk, inrättning, näring eller person med den tillförlitlighet i kalky
len, som för ändamålet skulle erfordras. 

I fråga om statsbidragens verkan på näringarne genom den tyngd de 
direkte medföra, finnes icke anledning att nu, mera än förr, anse ständiga 
räntorne tryckande i och för sig sjelfva, ej heller någon viss näring framför 
den andra utaf dessa räntor belastad. Hvad jordbruksnäringen särskildt an
går, borde det väl snarare vara tvertom, sedan, genom hemmanens fortgå
ende klyfning i sednare tider, hemmansskatten blifvit för hvarje jordbruka
re betydligt mindre än fordom, då hemmanen vanligen innehades hela eller 
klufna i halfva och fjerdedelar och nyodlingar sällan egde rum, emedan o-
daljorden ansågs vara för brukaren tillräcklig. Deremot kan icke nekas, att 
ju jordeboks- och hemmantalsränlan samt jemte den alla efter hemmantal 
utgående onera träfiat och träffa hemmanen olika, i förhållande till de mer 
och mindre lindriga eller stränga grunder, som vid skattläggningen varit 
gällande och vunnit tillämpning, samt förnämligast i följd af den större eller 
mindre förändring, hemmanen under tiden genom odling, bättre eller sämre 
häfd och brukning, mistning af skog och fiske eller på annat sätt undergått, 
allt likväl olikheter, som endast vid ny refniug och skattläggning skulle kun-



32 

na jemnas; och dessutom måste man medgifva, all ständiga ränlornes för
vandlande till penningar, efter ärligen fastställande markcgångspris, medförer 
en osäkerhet i beräkningen af hemmanens utskylder, som vid missväxtår har 
J'ör jordbrukaren menliga följder, synnerligen reJalift lill den förnämsta rän-
lepersedeln: spannemål, oeh hvilken olägenhet måhända skulle aflijclpas ge
nom för längre lid, till exempel 5 eller 10 år, gällande markegångssättnin-
gar. Del synes ock vara ulan tvifveJ, all en betydlig lällnad skulle ernås 
för skattdragande hemman, som äro indelade till aflöning för slater och 
corpser, om dessa heiujuan kunde få utgöra sina ständige räntor till kronan 
direkte och aflöningarne utgå från kronans kassa, da likväl åtminstone här-
utinnan vunnes emellan alla hemman af lika natur; ty onekligen äro indela
de skattehemman for närvarande mera betungade, synnerligen i afseende på 
afrads- och kronotiondespannemålen, än de skattehemman, hvilkas räntor för-
blifvil kronan behällne. 

Öfriga Statsbidragen äro antingen tillkomna eller jemkade under sednare 
lider och passa således i de flesta fall närmare efter närvarande förhållan
den, samt anses i allmänhet icke vara till hinder i någon näring genom den 
tyngd de direkte medföra, så länge de icke synbart inskränka näringsidka
rens förmåga all, med utvidgande af sin verksamhet, öka fiäringen och för-
kofra sig i välstånd. 

För den egentligen jordbrukande hemmansinnehafvaren skulle väl de 
skallebidrag synas vara minst betungande, som få utgöras i persedlar och 
med arbete: merendels föredrager dock äfven denno alt utgöra sina skaller 
till Kronan eller räntetagaren med penningar, när sådant kan ske på skäli
ga vilkor; men samma anmärkning gäller icke om vissa prestationer, som 
åtfölja hemmansbruket och äro af beskaffenhet alt nästan oundvikligen böra 
fullgöras in natura, nemligen med arbete, såsom väghållning och skjutsning 
med flere; och huru mycket tidens förändrade skick bidrager, i förening, med 
ljenliga fölfattningar, alt förändra begreppet om tyngden af sådane presta
tioner, kan bäst slutas af förhållandet med gästgifveri-skjutsen, deraf endast 
hållskjutsningen nu, af bonden åtminstone, i allmänhet anses såsom betun
gande, under det han gerna begagnar reserv-skjutsnings-skyldigheten, för att 
åt sig inbringa någon kontant inkomst genom den i sakernas närvarande 
ställning tillräckliga skjutslegan. Krono-brefbäringen åter, som vanligen be

räknas 
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räknas, lika med skjulsnings-prcslalionon, är ett vida drygare onus, sedan all 
embets-brefväxling blifvil i sednare lider mångdubbelt ökad e m o t i o n - ; och ehu
ru brefbäringsturen tidlats oiulvyles emellan de hemman inom hvarje or t , 
som äro så belägna, all de härvid kunna användas , och fasläu den nogaste 
tillsyn eger rum emot krono-brefbäringens missbrukande, förspörjes likväl 
ofta klagan öfver del t ryckande i brcfbärings-skyldighcten; men delta är o-
skiljaktigt från sjelfva saken och kan således icke annorledes afhjelpas, än 
genom särskilde förmåners beviljande ål brefbäringshemman. Emellert id har 
inom ett eller annat härad öfverenskommelse träffats, a t t genom frivilliga 
sammanskott bereda någon lindring i brefbärings-besväret. 

Såsom bihang, till upplysande af grunderne för persedlevärdets beräk
ning i tabel lerna, medfoljer slutligen vidfogade sammandrag öfver 1837 till 
och med 1841 årens markegängar. 

c) Po l i t i e . Öfver lagarnes verkställighet samt ordningen och säkerhe
ten uti Länet vakar Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande med oafbruten 
omsorg, dervid bi t rädd af under lydande tjenstemäu och beljente, hvilkas an
tal synes vara snarare för litet, än för stort , och torde vid folkmängdens 
ytterl igare tillväxt blifva otillräckligt. I afseende på al lmänna policen b e 
gagnar Eders Kongl Maj:ts Befallningshafvande ganska sällan, och endast vid 
högsta nödvändighet , rättigheten alt utfärda nya stadganden och vitesförbud. 
Ordning och sedlighet inom försarnlingarne med livad m e r a , som tillhör 
kyrko-disciplinen eller dermed står i ett närmare sammanhang , vårdas af 
kyrko-råden och församlingarne sjelfva, hvarvid de byordningar och andre 
öfverenskommelser, som för hvarje ort äro antagne, vinna t i l lämpning efter 
omständigheterne. Mängden af föreskrifter i dessa hänseenden ökas dessut
om beständigt genom nya socknestämmo-beslul; och det synes nästan som 
ville lät theten för församlingarne at t på sådant sätt och för tillfället inom 
sig göra författningar uti ämnen , som ofta icke äro lillräckligen begränsade, 
i vissa fall urar ta till en egen, mera nitfull än rällsenlig, lagstiftning. 

I det hela innefattar detta slags lagstiftnings-arbete en oformlig massa 
af idéer och förslager, synbar t framkomnc mest genom intrycket af enskilda 
eller tillfälliga förhållanden; och besluten, ehuru u tmärkande nitälskan för 
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ordning och godt skick, förråda nog ofla en frånvarande bekantskap med 
al lmän lag, likasom saknad beräkning på möjligheten al t verkställas. Så 
hafva till exempel förekommit soekneslämniobesltil : a l t icke någon hein-
mansegare skulle få antaga utsocknes b rukare , lorpare eller tjenstehjon öf-
ver 4 0 år gamla , vid äfvenlyr alt sjelf underhål la dem när de blifva fat
tighjon, för hvilket ansvar hemmanet skulle anses inlecknadt ; att d e , som 
olofligen sälja b ränvin , skola plikta mera än och ända till dubbel t emot 
livad al lmänna författningår för slik förbrytelse stadga; al t icke någon fal
tig ma gifvas mera än han kan förlära på stäl let , vid 1 R:dr vite; alt ran-
sakning efter tjufgods må verkställas hvarest och af hvilken som helst , ulan 
iakttagande af den ordning lag bjuder , med myckel mera dyl ik t , lillräckli-
gen vi l lnande, alt denna konununal-lagsliflning hvarken s tadnal inom behö
rige gränsor , eller kan vara gagneiig såsom den nu utöfvas. Eder s Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande har väl vid alla tillfällen, då sådana lagstridiga 
beslut kommit till dess kännedom, skyndat alt undunrödja desamma; men e-
meller t id har det icke kunnat annat än förvilla mängdens begrepp om lag 
och laglydnad, a t t ordningar vid sockneslämmor föreskrifvas, som antingen 
icke äro rällsenlige eller icke kunna göras gällande. 

Ordningsmanna- inrä t tn ingen, för omkring 2 0 år sedan t i l lkommen och 
nu mera anlagen i Länels flesta de lar , synes vara ämnad att utgöra det 
forsla s tadium på municipali tets-banan och ordningsmannen beslämde alt 
vara pollen-magiens medhjelpare, i hvilket afseende de äro berätt igade alt 
med. sin uppmärksamhet inlränga i samhällslifvels flera förhållanden samt 
äro i ulöfningcn af sin tjenst ställde under det skydd , lagen tillägger d e m , 
som Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf\andes bud och ärender fora, ufven-
som nvedgifne handräckning af Kronobeljeningen. Befallningen såsom ord
ningsman uppdrages vanligen åt de bul l ie och förståndigare ibland allmogen 
och anses innebära ett heders- eller för troende-uppdrag, som någon gång gan
ska väl motsvaras ; men ordningsmannaskapet kan dock icke hafva betydligt 
inflytande på samhällsskicket, så länge det saknar den stödjepunkt inom 
hvarje o r t , en ordentlig munieipal-slyrclse skulle l imna . Kyrkoråden kunna 
väl i vissa fall fylla denna lucka, då till deras omvårdnad hörer vidmaglhål-
lande af ordning och sedlighet inom församlingarne och de äfven, med Kyrko
herden till ordförande, utgöra ett slags domstolar , berätt igade att med offent
liga varningar och föreställningar samt äfven med åläggande af böter näpsa 
och bestraffa mindre förbrytelser mot kyrko-disciplinen och andre dermed ge-
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menskap egande ordningar. Dessa myndigheter, som i allmänhet gjort sig aklade, 
synas derföre uppfylla sitt föresätta ändamål; men deras verkningskrets är 
mycket begränsad och torde ej heller lämpligen kunna utvidgas till alla police-
ärender inom församlingen, oberäknadt. de ekonomiska, ehuru de å en del ställen 
halva på sin lott sundhels- och fallig-policen, de der åter på undra ställen 
äro splittrade i särskilde afdelningar, merejidels under Kyrkoherdens ord
förandeskap. 

Vid sådana förhållanden med police-magten och då, såsom här i Länet, 
nu hysande 224 å 225,000 invånare, spridda på 114 qvadratmil, dess an
seende och verksamhet hufvudsakligen måste upprätthållas pa landsbygden al 
de Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande direkte underlydande sex krono
fogdar och tjugusju länsmän, hvilka dessutom hafva en mängd andra, till 
en del mera vidsträckta åligganden, och hvarförutan endast lre landsfiska
ler äro att tillgå i egenskap af allmänna åklagare, må det anföras såsom ett 
stort och talande bevis på folkets böjelse för ordning och laglydnad, alt des
sa vigtiga samhälls-elementer äro öfvervägande och allmänna säkerheten 
större än i flera andra länder, om icke fullkomlig; och den oväldige torde 
deraf göra slutsatsen: alt Läns-styrelsen och dess underordnade söka upp-
fylla sin bestämmelse äfven i dessa hänseenden. 

För att lemna ett ungefärligt begrepp om mängden och omfattningen 
af de göromål, som åligga Läns-styrelsen, torde böra nämnas, att de vid 
Lands-kansli- och Lands-kontors-Lxpeditionerne ineaminerade och anmälda 
målens antal utgjorde 1837: 11,227, 1838: 15,896, 1839: 15,230, 1840: 
14,560 och 1841: 13,655, deribland en stor del varit särdeles vigtiga eller 
ganska vidlyftiga samt således erfordrat flerfaldig handläggning och bered
ning och mycket arbete, innan de kunnat slutligen afgöras. Oberäknadt alla 
dessa göromål och ärender, tillhörande Läns-Administrationen i det hela, 
deltager Landshöfdingen personligen uti Pröfnings-Komite och markegångs-
sättning, roterings- och rekryterings-kommissioner, mönstrings-förrättningar, 
tvänne beklädnads-direktioner, trenne boställs-direktioner, tvänne lazaretts-
och kurhus-direktioner och tvänne hushållnings-sällskaps-förvailningar, för
utan andra mera tillfälliga sammankomster och förrättningar. 

Af uppfostrings- och undervisnings-anstalter for folket äro följande be-
fintlige på Lanets landsbygd. Östad barnhus i Östad socken af Able härad, 
intättadt 1774 af framlidne Commerce-Rädet N. Sahlgren medelst donation 
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af Östad säteri, 7 mantal med 1/8 afhyst rå och rör, 12 15/16 mantal frälse och 
frälseränta dessutom af ett mantal, samt en i Rikets Ständers Bank in
satt capitalfond af 16,666 2/3 R:dr Specie. Antalet på barn, som af barnhus-
inrättningen underhållas, uppgår årligen till omkring 100, hvilka njuta värd 
och uppfostran af åboerne å de barnhuset underlydande hemman, samt un
dervisning uti en på säteriet uppförd och efter växelundervisnings-melhod 
inrättad skola. Växelundervisnings-skolor finnas dessutom: En vid Troll
hättan för 60 å 70 barn, inrättad och underhållen på Trollhätte slussverks
bolags bekostnad; En uti Mellby pastoral, grundad pä betydligt anslag af e-
garen till Kobergs säteri, Friherre N. A. Silfversköld; En uti Skallsjö soc
ken af Wädlle härad för 150 barn, med husrum för en del af barnen, 
grundlagd och i allo bekostad af egaren till Nääs säteri P . W. Berg, som 
äfven allönar läraren; En vid Upperuds bruk i Nordahls härad, hvilken 
underhålles i godt stånd och till betydlig omfattning på bruks-bolagets be
kostnad; En vid Billingsforss bruk i Wedbo härad, inrättad och under
hållen af samma bruks-bolag; En vid Bäckaforss, äfven i Wedbo härad, 
hvilken är inrättad och underhålles af bruksegaren C. F. Waern på Balders-
näs, samt tvänne vid Hvillanda och Liseforss bruk i Tossbo härad, hvilka 
begge blifvit inrättade och underhållas genom bruksegaren M. Sahlins försorg. 
För öfrigt finnas skolor inrättade uti Sälilla Pastorat af Marks härad, den g«>-
nom donation tillkomne sä kallade Sälhelinska skolan, som kan jemlöras 
med lägre Apologist-skolur, och der 50 ä 60 barn undervisas af 2:ne lära
re samt njuta till en del underhåll under skolgången; uti Istorps pastoral, 
samma härad, en på af aflidne Häradsskrifvaren Frölieh donerad betydlig 
fond grundad, nyligen organiserad folkskola; uti Frendeforss pastorat af 
Sundahls härad, en catechel-skola med ordinarie lärare, som lönas af för
samlingen; uti Wassända, Gerdhems och Björke socknar af Wane härad, uli 
Fuxerna och Forss socknar af Flundre härad samt Örby och Kinnarumma 
socknar af Marks härad, äfvensom på ett eller annat ställe dessutom, vanli
ga barnskolor, dervid lärarne lönas af församlingarne. Om burna-under
visningen på landet i allmänhet gäller eljest. livad 2 §. af denna underdå
niga berättelse uti sådant ämne innehåller; dock äro verksamma steg, för 
att befordra det uppväxande släglets bildning genom ökade under visnings-
anställer, vidtagna under loppet af förra och detta qvinqvennium, så medelst 
att, sedan en af Länets invånare sarninanskjuten arbetshusfond blifvit genom 
omsorgsfull förvaltning ökad till 12,000 R:dr och Kongl. Maj:t, på underdå
nigt förslag af Läns-styrelsen, i Nåder bifallit, alt räntan af samma kapital 
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hvart tredje år utdelas susom undevslöd för ordentliga folkskolors inrättan
de på stallen, der församlingarne kunna fö raids att sadane anlägga, hafva 
slika understöd blifvit åren 1838 och 1841 anslagna och utgifna till 10 pa-
storater eller socknar, inom hvilka följaktligen behöfliga skolor nu mera blif
vit inrättade. 

Hälsovården uti Länet, till så vidt den innebär omsorgen alt vara upp
märksam på folkets hälsotillstånd samt undersöka om, eller bota och häm
ma smittosamma sjukdomar, bestrides under Eders Kongl. Maj:ls Befall-
ningshalVandes uppsigt af de för Sundhets-policen inrättade lokal-styrelser, 
med biträde af fem provincial-läkare, stationerade uti Wenersborg, Borås, 
Alingsås, Ulricehamn och Åmål. På förstnämnda tvänne ställen befinna sig 
äfven Länets begge lazaretts- och kurhus-inrättningar, som under sednare 
åren blifvit upprätthållne allenast genom de medel, Länels invånare dertill år
ligen sammanskjutits Examinerade barnmorskor äro väl på några ställen 
till finnandes och städerne sakna icke deraf nödigt antal, men på lands
bygden äro sådana icke ännu allmänt antagna. Vaccinalörer finnas derv-
mot inom alla orter. Med afseende på husdjuren, har hälsovården blifvit. 
under detta qvinqvennium: någorlunda reglerad, på så sätt, att Hushåll
nings-Sällskapets begge afdelningar anskaffat, på Sällskapels bekostnad, tjen-
liga hus och byggnader för Veterinär-inrättningar både i Wenersborg och 
Borås, dervid särskilde djurläkare blifvit anställde och lönas, den i Weners
borg till en del, samt den i Borån helt och hållet af Hushållnings-Sällska
pets medel. 

Fattigförsörjnings-anstalter äro öfveraltt vidtagna, med anledning af 
derom gällande författningar, så att tiggeri just icke behöfver tålas vid van
liga förhållanden med årsväxt och näiingstiillalle, fastän det äfven då ej 
alltid kan förekommas; men efter svårare missväxter bjuder nödvändighe
ten att medgifva sådane fattiga personer och hushåll, som icke njuta allmän 
fattigvård, att för lifsbergning begära allmosor, åtminstone inom egna för
samlingar. Sättet för antagna fattighjons underhållande är skiljaktigt emel
lan församlingarne, och vanligast äro på landet alla hemmansinnehaivare 
indelade rotevis, att Aida ett eller flera fattighjon, hvaremol på andra stäl
len åt fattighjon utdelas understöd i spannemål eller penningar eller ock 
beggedera, hvartill fond samlas genom öfverenskomna bidrag. I allmänhet 
hafva överenskommelserna om fattigförsörjningen det fel, alt afvika från 
primitiva beskaltningsgrunden, stadgande, att en livar, som icke sjelf är i 
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behof af andras hjelp, bör bidraga till församlingens gemensamma fattigvård, 
och att deremot hafva t i l lämpat beskattningen endast på h e m m a n och nä
ringar samt synlige tillgångar och ofta allenast pä hemman, hvarigenom 
händt , at t den talrika klassen af torpare, lordels- och förpantJiingsinnehaf-
vare, backstugesittare, bruksarbetare , inhyseshjon och daglönare med flere, 
hvi lken klass de individer oftast t i l lhöra, som belasta a l lmänna fattigvården, 
merendels undgå alt bidraga till fattigförsörjningen under deras ungdoms-, 
hälso- och välmaglstid. Att anspråken på fattigunderstöd blifvit i sednave 
l ider ökade, åtminstone i förhållande till den ökade folkmängden, är dessu
tom ovedersägligt; varande således föga troligt, at t totalkostnaden för a l lmän 
fattigvård å Länets landsbyggd kan betäckas med den summa, tabellen der -
för upplager, u tan torde denna böra ökas med åtminstone 100 procent. 

E t t för detta Län stiftad t Hushållnings-Sällskap, försedt med af Eders 
Kongl. Maj:t Nådigsl fastställde stadgar och nu mera arbetande på tvänne 
afdelningar, som hafva sammankomster i Wenersborg och Borås , bemödar 
sig väl all uppmunt ra till odlings- och näringsflit samt till i a l lmänhet ny t 
tiga företag; men finner icke b land Länets invånare del deltagande, som 
skulle understödja stiftelsen och beforda en större verksamhet, hvilket kan 
antagas hä r rö ra deraf, alt Länels jord innehafves och skötes, med få undan
tag i hvarje ort, af hemmanshrukande allmoge och andre än smärre jord
brukare. Föremålet för Sällskapels omtanke är äfven vidsträckt och af na
tur att ej medgifva någon hastig eller starkt i ögonen fallande framgång. 
Hushållnings-Sällskapels kapitaltillgångar utgöra nu mera endast omkring 
10,000 K:dr, hvarförutan likväl Sällskapet är egare till Veler inär inräl lningar-
ne i Wenersborg och Boras. 

Socknemagasiner finnas inräl lade endast uti 27 a 30 socknar, och de 
äro således ganska få, jemförelsevis emot socknarnes i Länet stora antal . De 
befintliga socknemagasinernes fonder äro dessutom obetydlige, relalift till 
socknarnes folkmängd och utsäde, med afseende pä spannemålsbehofvet efter 
missväxter , så al l de knappast kunna ingå i beräkning vid sådana tillfällen, 
helst som grunderne för inrättningen merendels förutsätta spannemålslagvets 
u t lånande årligen vid vår t iden, för alt efter påföljande skörd äterlevereras 
in natura med viss uppgäld, men hvilket icke gerna kan ske, dä svårare 
missväxt inträffar och det skulle vara mest af nöden alt älerbekomma lä
nen, till understöd för utsädtsbehöfvande delegare. 
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Föreningar om ersättning till jordbrukare, som lidit skada på grödan 
af frost, hagel, storm och vattenflöde, iiro trallade endast inom några paslo-
rater eller socknar, och sådant på mindre bestämda grunder. I öfrigt har 
denna angelägenhet hlifvil lemnad till behandling för tillfället, dä allmänna 
välviljan skulle hehöfva alt i ofvanberörda ändamål påkallas; dock halva, 
mig veterligen, så beskaffade ersättningsfrågor hittills blifvit högst sällan väck
te. Allmännare missväxt, dervid staten behöft träda emellan med undsätt
ning, har icke under loppet af detta qvinqvennium mer än en gång cgt rum, 
nemligen 1837, då Eders Kongl. Maj:t täcktes anslå af undsätlningskredili-
vet 100,000 R:dr, b vilka medel blefvo använda dels till förskott åt entre
prenörer, som anskaffade och tillhandahölio spannemål på eget äfventyr, dels 
till lån åt behöfvande församlingar emot inväuarnes gemensamma ansvars
förbindelse; och halva dessa undsältningsmedel längesedan kommit Statskas
san åter till godo, utan annan afkorlning än för några smärre poster, tillho
pa utgörande 4,346 R:dr 24 sk. 6 rst, hvilka med Kådigt tillstånd varit ut-
gifne till personer, som ej förmått ställa ringaste säkerhet för ålerbelal-
ningen. 

Sparbanker äro inrättade, en i hvardera af Länets fem städer; men 
på landsbyggdeu finnes ännu icke någon sådan inrättning. Anmärkas kan 
dessutom, att de tillvarande sparbankerne begagnas minst af den för daglön 
arbetande folkklass, som skulle bäst behöfva göra besparingar för morgon
dagen. 

Brandstodsföreningar äro på landet före detta allmänt ingångne dels 
bäradsvis, dels pastorats- och socknevis, samt hafva hittills mer eller mindre 
motsvarat det dermed åsyftade ändamålet. Men sedan ett för Länets lands-
bvggd gemensamt brandstodsbolag blifvit sliftadt och af Eders Kongl. Maj:t med 
reglemente försedt samt vid slutet af år 1841 trädt i verksamhet, hvilket 
bolag tillförsäkrar delegare ersättning för förlusler genom eldskada å fast så 
väl som lös egendom, lära väl de gamla brandstodsföreningarne komma att 
efter hand upplösas. Det nva brandstodsbolagets ansvarssnmma utgjorde vid 
början af detta år 5,345,130 R:dr för hus och 4,172,490 R:dr för lösören, 
eller tillhopa 9,517,620 R:dr Banko. 

Anslalterne till rofdjurs ulödande bestå nu mera nästan ensamt uti de 
överenskommelser, som dels förut, dels ock i följd af Kongl. brefvet den 
19 Juni 1830 blifvit ingångne antingen häradsvis eller pasloratsvis om för-
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höjde skattlöncrs ulgifvande, dert i l l sa väl hemmansbrukare som andre på 
landet boende krealursegare förbundit sig sammanskjuui nödiga medel. Dessa 
öfverenskommelser, som i a l lmänhet afslulades för fem år, äro nu åter för
nyade för andra fem år och halva redan vunnit Nådig sladfäslelse för så
dan ytterl igare l id. För öfrigt anställas hade mindre och större skallgån
gar, när omstiindighelerne göra sådane nödvändige och de af någon orts in
vånare begäras. 

I afseende på ordningen vid gästgifvericrne äro erforderlige föreskrifter, 
i öfverensslämmelse med al lmänna författningarne, gifne och kungjorde samt 
i dagböekerne intagne. Oheräknadl gäst.gifvaregårdarne, som i a l lmänhet åt
njuta näringsfrihet och betala afgifter derlor, finnas på landsbyggden allenast 
13 och i s täderne 25 t i llåtne krogar och näringsställen. 

För fångvården, till så vidt den af statsverket bekostas, äro Länsfän
gelser inrät tade i Wenersborg och Alingsås, hvilka likväl egentligen begag
nas såsom forvarings- och bysättningshäkten. I öfrigt hälla härader och 
städer särskilda fängelserum till fångars förvarande medan ransakning om 
dem vid underrä t terne förehafves. Fångars t ransporterande och bevakande 
under t ransporten sker nu direkte på statens bekostnad med gästgifveriskjuts 
och genom tillsatte fånggevaldigrar; och må anmärkas , att fångspillning under 
t ransporter har inträffat mera sällan, sedan nyssnämnde bevaknings-anstalt 
vidtogs. 

Marknader. Fö ru tan sjutton marknader uti Länets s täder , äro på 
landsbygden särskilde marknadsplatser u tsedde, der tillhopa ader ton mark 
nader årligen hållas. Dessa af ålder brukliga sammankomster för handel 
och köpenskap äro vanligen mycket besökte och anses äfven vara nödvän
dige, såsom medförande lä t tnad och fördel vid utbyte eller afsällning af 
s tads- och landl inanna-produkter , och de smärre oordningar, som någon gång 
kunna derv id förefalla, utgöra således ej något skäl till marknaders afskaf-
fande, så länge erfarenheten vitsordar, a t t marknadsstäl lets läge och öfrige 
omständigheter befordra ofvanförmälde a l lmänt nyttiga trafik. Marknader-
nes antal här i Länet synes dessutom icke vara s tor t , jemförelsevis emot 
Länets arealvidd och folkmängd samt med afseende på t i l lvarande lokal
förhållanden. 
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§. 5. 

Städer. 

a) Wenersborg. Grundlagd under Drottning Christinas legering på 
Hufvudniis då varande säteris iigor vid södra ändan af Wenern , som 
här genom den lilla sjön Wassbotten oeh Carlsgraf förenar sig mud Go-
tha elf, samt förmedelsl slussarne vid Brinkebergskuile, Trol lhät tan, Åker
ström och Ström med elfvens utlopp och halv et. — Staden,, till en bör
jan befolkad från den urgamla staden Brätte., som varit belägen en half mil 
längre söderut vid slutet af sistnämnde lilla sjö, har el t lur handel oeh sjö
fart ganska gynnande läge samt omgifves af en bördig och välbebodd lands
ort. Jemte de genom Konung Gustaf Adolf deu Stores stadfäsleiscbref, af 
den 4 Januari 1620, gamla släden Brätte tillförsäkrade jordegor och lägenhe
ter , blefvo genom Drottning Christinas privilegier, af den 12 November 1646, 
för Wenersborgs anläggning donerade Hufvudnäs siiteri med derunder ly
dande hemman och herr l igheter , hvarförnlau staden sedermera inköpt 
till mulbete tvänne mindre hemmansdelar , så att stadens hela område , sva
rande emot 7 3/8 hela man ta l , nigöres af vid pass 3000 tunnland jord, der-
af omkring 2/3:delar äro till åker oeh äng uppodlade, samt innehafvas och 
brukas till ungefärligen halfva arealen af slädens invånare oeh andre , som 
derå förvärfvat besittningsrätt, hvaremot andra hälften, bestående för del 
mesta af Gammelsladsjorden, ännu är bibehållen åt släden till gemensam 
disposition och utarrenderas for stadens räkning tillika med Hufvudnäs-ön 
och sågverket derslädes. 

Sjelfva staden har efter 1834 års eldsvåda blifvit, eidigt den af Eders 
Kongl. Maj:t i Nåder fastställde förbättrade p lan , betydligt utvidgad och der-
vid indelad uti 433 hela tomter, som för det mesta redan tiro bebyggde med 
nya , till en del prydliga enskilda hus och gärdar , deribland åtskilliga af brändt 
tegel, obrändt sågspånstcgeloch kalkbruk; men de flesta af t räd. Af slädens 
nedbrände publika byggnader är skolhuset numera uppfördt af b ränd t tegel 
och klinckert i enkel och vacker stil , hvaremot rådhus och presthus ämiu 
icke äro påbörjade. Länets härvarande lataret ts- och kurhus , som älven 

Femårs-berättelse från Elfsborgs Län. 6 
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förstördes under eldsvådan, har före delta blifvit åter uppbygdt; och kom
mer den föreslagne samt af Eders Kongl. Maj:l i Nåder beslutade tillbygg
naden å Landshöfdinge-residenshuset att innan kort företagas. Den an
tagne och följde nya planen för stadens återuppbyggande afser, i första 
rummet, att bereda åt handel, sjöfart och näringar alla de fördelar, sta
dens förträftliga läge erbjuder, och är för öfrigt beräknad att, jemte stadens 
förskönande, öka tillgången på rymliga och sunda boningsplatser samt för 
framtiden sätta staden i säkerhet emot större eldsvådor, för hvilket ända
mål staden blifvit genom torg och öppna platser skiijd från öster till vestev 
i 2:ne hufvuddelar och ytterligare genom 2:ne, 30 alnar breda afskäringsga-
tor från norr till söder i 6 distrikter, älvensom försedd med ny hamngata 
invid segelleden och med 2:ne nya torg. 

Stadens bestånd grundar sig hufyudsakligen på handel och sjöfart. Jord
bruket bidrager äfven betydligt dertill och handlverkerierne något; äfvea-
som den omständigheten icke är utan inflytande att Läns-residenset med 
thy åtföljande inrättningar här befinnes. 

Handeln har till föremål dels alt förse staden och kringliggande orter 
med sail, sill och dylika förnödenheter samt utländska drycker och specerier, 
jemte vanliga kram- och bodvaror, äfvensom efter miss växlar med span-
mål, dels kommissionsaffärer för Wermlands invånare i afseende på deras 
jern- och trädvaruhandel, samt i allmänhet med spanmål, bränvin och an
dre landtmannavaror af ortens produktion. Man klagar, dock mindre äu 
förr, ofver handelns aflagande, men mera öfver sjöfartens förfall; och visserli
gen måste den fria trafiken med Norrige, som öppnat tillfälle för invånarne 
på Dahlsland alt föra jordprodukter till och afhämta stapeisladsvaror från 
Fredrikshall, något verka till minskning uti minuthandeln för Wenersborgs och 
Åmåls Städer: åter, i afseende på sjöfarten, är det notoriskt, att Wermlands; 
jernbruks- och sågverks-egare nu mera än förr transportera sina effekter på 
egna fartyg ända till Gölheborg, äfvensom alt Bohuslänska skärgårdsinbygga
re börjat med deras storbålar dela förtjensten af fraktfart uppå Weuern 
och Götha Elf. Likväl visar det sig af flera förhållanden, att handelsrörel
sen i det hela härslädes snarare tilltagit än aflagit under de begge sista qvin-
qvennierna, hvarlill utan tvifvel besulne allmogens i kringliggande landsor
ter ökade välstånd i någon mån bidragit. 
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Handtverkerierne, som i allmänhet ännu äro mindre betydliga, idkas dess
utom icke, dä man härifrån undantager några verkstäder, som herömligen 
skötas, med den ordning och drift, som skulle kunna bidraga till denna rö
relses förkofran. Stadens handtverkare äro således för det mesta obemedla
de eller fattige, hvilket tvifvelsulan härröror mindre af något deras alltför 
stora antal, än af den omständigheten, alt de nja handtverkare, som efter 
utståndna läroår nedsätta sig såsom mästare, merendels sakna erforderliga 
förlagstillgångar och stundom äfven skicklighet, alt med ordning börja ocli 
med drift sköta sina handtvevk. Flere kunnige handtverkare frän andre or
ter hafva likväl efter eldsvådan och under sednare åren etablerat sig härstä-
des, deribland vagnmakare, smeder och sadclmakare, hvilket förandledt till 
uppkomsten af en ny industrigren genom förfärdigandet af allehanda slags 
åkdon, som till stor del afsältas i Norrige. 

Tillförseln på stadens torg och marknader af spannemäl, victualler och 
andre iandlmannaprodukler är någorlunda ymnig; men priserne dera, som 
tillförne kunde kallas lindriga, jemförelsevis mot en del andre städer, hafva 
under sednare åren uppstigit, härrörande sådant från ökad konkurrens af kö
pare, till hvilken ångbålsfarten äfven något bidragit. Spannemålshandel, hvar
till de staden angränsande produktiva landsorterne skulle lemna god t till
fälle, idkas ännu icke inom staden i någon tillräcklig skala, hvilket ålev tor
de komma alt ske framdeles vid förändrade omständigheter med spannemäls-
bandeln i allmänhet, i synnerhet som stadens handlande och trafikerande, 
under stadens återuppbyggande efter eldsvådan, bland annat jeniväl afsett 
behofvet af större varu-upplagsmagaziner. livad artikelu spannemäl beträf
far, svarar emellertid icke denna stad, betraktad såsom afsätlningsställe, e-
mot det öfverskotlsförråd, som från landet är eller sk idle vara att årligen 
afyttra, och kan följaktligen ej heller hafva i sådan del allt det inflytande 
på landets kultur och jordbruksnäringen, stadens fördelaktiga läge synes an
tyda, helst som stadens egen jord hel och hållen användes till framalslran-
de af spannemäl och slike nödvändighetsvaror, som eljest skulle från landet 
uppköpas. I staden hållas årligen lre marknader, som vanligen äro myckel 
besökte af trafikerande, och livarvid varuomsättningen de sednare åren syn
bart ökats. 

Undervisningsanstallerne inom staden äro i ett särdeles godl skick. Den 
högre Apologistskola, som i följd af Eders Kongl. Maj:ls Nådiga beslut och 
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bref af den 1 November 1839 blifvil härslädes organiserad och kommil i 
verksamhet vid höstterminens början 1840, är försedd med Rektor och 3:ne 
Kolleger samt särskilde Lärare i sang, teckning och gymnastik. Skolan har 
under den korta tiden af dess tillvaro tillvunnit sig så stort förtroende, att 
lärjungarnes antal, ökats med b varje läslermin och uppgår redan till 111, 
hvilkel föranlalit Ephovus alt tillförordna en duplikant, ordinarie Lärarne 
till biträde.. Utom denna nya läroanstalt finnes en af stadens invånare 
underhållen växelundervisningsskola för 130 barn och en nyligen inrättad 
Söndagsskola för gesäller, handlverkslärlingar och drängar, hvarförutan sta
dens invånare öfverenskomrnil, all inrulla en flickskola för obemedlade bor
gares och andras samt arbetande klassens döttrar,, med h vilken skolinrättning 
snart lärer. komma att börjas uti dertill af släden upplåten lokal. 

För allmän sjukvård har statlen icke någon, särskild inrättning, men lö
nar i detta afseende Stadsläkare och Sfadschirurg, hvarförutan ena ordina
rie Provincialläkaren är stationerad i staden. 

Fattigvårdsanstalterne, som förvallas af en för ändamålet inrättad ko-
mite, äro i sednare tider å nyo ordnade och betydligen utvidgade, i mån af 
del större behof 1834 års eldsvåda, i förening med cholerafarsolen ocli an
dre på behofvet inverkande omständigheter, föranledl eller påibrdradt. — 
Till falligfondens förstärkning anslogo väl slädens invånare eller eldsvådan, 
och af då influtna gåfvomedel 6,666 2/3 R:dr Banko, att såsom räntebärande 
kapital disponeras af Falligvårdskomilén,. men afkornslen deraf och af öfrige 
slika tillgångar har icke kunnat långt förslå till utgiflernes betäekande; ulan 
halva stadens invånare varit nödsakade, all årligen tillskjuta efter taxering 
1,500 R:dr årligen samt dessutom vid Jul- och Påskhöglidernc lemna frivil
liga bidrag i matvaror eller penningar, till omkring 400 R:dr värdesbelopp 
hvarje år. 

I afseende på Drätsel-verket anmärkes,.att detta nu mera, jemlikt Eders 
Kongl. Maj:ts Nådiga reglemente af den 20 Februari 1836, förvaltas af en 
särskild Drätselkammare. Oaktadt de gemensamma extra utgifter, staden måst 
vidkännas i och för den olycksbringande eldsvådan, deribland den betydliga 
kostnaden for nya skolhuset, befinna sig stadens linancer i någorlunda godt 
skick, så all inbördes ulskylder till stadskassans förstärkande ännu icke be
höll åtagas; men del är fara värdt,.all sådant ej kan undvikas framdeles in
nan stadens öfrige publike byggnader vävda åter uppförde och andre all-
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manna arbeten fullbordade saml låneskulden Lill Riksguldskontorel blifvit a-
morterad. Sedan stadens rättighet att uppbära hamn-, bro- och vågpenuin-
gar af segelfarlen förbi staden är vorden öfverlaten på styrelsen öfver segel-
farlsanslallerne emellan Wenern och hafvet, emot 2,000 R:dr Banko ersätt
ning årligen till Drätsel-verket, har staden icke vidare någon direkt inkomst 
af tolag eller dvlika utgifter. 

Nya byggnads- och brandordningar, uppgjorde och föreslagne efter elds
vådan, hafva i Nåder blifvit för staden fastställde, och äro dess gemensam
a brandsläckningsanstalter emellertid äfven med ansenlig kostnad satte 
uti ett bättre och någorlunda fullkomligt skick; hvarforutan eu frivillig Brand-
corps blifvit organiserad med särskild lättrörlig attirail. 

b) Alingsås. Först bebyggd af flyktade invånare från det af fienden 
uppbrände Ny Lödese, och har 1619 erhållit sina äldsta privilegier af Ko
nung Gustaf Adolf den Store. Staden är belägen, inom Kulliugs härad e-
mellan sjöarne Gersken och Mjören och indelad i 201 hela tomter, samt in
nehar donerade 5:dels hemmantal, h vilkas arealvidd utgör, förutan skog och 
betesmark, 574 geometriska tunnland, som begagnas till åker och äug. 

Stadens tillvarelse beror af handel, fabriker och> handtverkerier, samt 
jordbruk. 

Handelsrörelsen, som egentligen består i utminutering af vanliga köp
mannavaror, är inskränkt genom slädens belägenhet nära Götheborg. Fa
briksnäringen,, som förut idkats vid 2:ne klädesfabriker, 2:ne strumpfabriker, 
1 läderfabrik och 2 färgerier, har lidit ett svårt afbräck derigenom att den 
största, nyligen utvidgade och väl inrättade klädesfabriksbyggnaden uppbrun
nit under loppet af förlidel år, och torde fabriken näppeligen kunna snart 
återkomma till full verksamhet. Handtverkerierne i denna lilla stad skötas 
med omsorg, hvilket likväl företrädesvis; gäller om garfveri- och kakelugns-
makare- samt kopparslagareverkstäderne. 

Det betydliga jovdbruket omkring staden skötes med drift och omlanka, 
och må anmärkas, alt här infördes först i Riket potatisodlingen af Jonas 
Alslrömer, som då äfven anlade planteringar för tobak och färgstofter; men 
desse sednare äro längesedan förvandlade till åker och äng, så att sladsjor-
den nu mera uteslutande användes för åkerbruk och boskapsskötsel saml 
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till stor del för odling af potates i och för bränvinsbräimingen, som utgör 
en viglig binäring. 

På landtmannaprodukter saknar släden icke tillförsel, som, vid of van
berörda förhållande med stadens eget jordbruk, är snarare öfver än under 
behofvet. Stadens inflytande på kringliggande landsorls kultur och näringar 
kan således icke vara betydligt, och faller åtminstone icke starkt i ögonen. 
1 staden hållas årligen fyra marknader, som äro lemligen besökta af trafi
kerande. 

Inom staden är en Lärdomsskola, som befinnes i god t skick, under till
syn af Rektor och tvänne Kolleger, hvilka njuta lön af allmänna medel och 
enskilde donationer samt husruin af släden. Äfvcn finnes der en Växelun
der visnings-skola, som rymmer 150 barn, gemensam för staden och lands-
församlingarne samt grundlagd genom Eders Kongl. Maj:ts frikostighet och 
några enskilda bidrag. För läraren har Alingsås socken anslagit räntorne af 
trenne små jordlägenheter, som blifvit från Kronan återvunne; men dessu
tom saknas hvarje annan lönetillgång, än den Pastor kan årligen insamla ge
nom frivilliga bidrag af församlingarnes invånare. 

Fattigförsörjningen, hvartill stadens invånare sammanskjuta medel, vår
das sorgfälligt af en derför inrättad Koinilé och har ådragit släden betyd
liga kostnader. För helsovården lönar stadens kassa en Läkare, som nu tilli
ka är extra Provincial-Läkare uti det efter 1828—30 årens Riksdag inrät
tade tredje Provincial-Läkaredistriklct. 

Stadens Drätselverk förvaltas af en surskild Kommission i öfverenssluin-
melse med derom af Eders Kongl. Maj:t faslslälldt reglemente; och hafva 
flere nyttiga förbättringar å stadens galor, broar och allmänna platser i sed-
nare åren skett genom denna Kommissions försorg. 

c) Borås. Staden är anlagd under Konung Gustaf Adolf den Slores rege
ringstid år 1622, förnämligast med afseende på den rese- och gårdfarihandels-
rörelse, som derstädes än i dag idkas och hvaraf stadens bestånd hufvudsakligen 
beror: för öfrigt grundar sig delta pä vanlig bod- och minut-handel, fabriker 
och handlverkerier, samt endast i mindre mån på jordhruksskölsel. 

För rese- och gårdfari-handeln, som med drift sträckes till alla delar 
af Riket och äfven till Norrige, uppköpa stadens handlande högst betydliga 
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partier af inhemsksa linne- och isynnerhet ylle-väfnadcr frän Skåne, Hal
land och Småland samt äfven från andra orter, af hvilka ylle-väfnaderne 
till stor del stampas, färgas och heredas inom staden och i dess grannskap 
till tjenlig handelsvara; hvarförtilan stadens handlande äro förläggare till 
eller uppköpare af betydliga andelar i de bomullsväfnads-artiklar, som tillver
kas i staden och egentligen uti den landsort deromkring, hvarest väfnads-
industrien har sitt säte. Bod- och minut-handeln med vanliga köpmanna
varor är deremot inom staden föga vigtig, i anseende till stapel-orten Gö-
theborgs nära belägenhet; men omsättningen på stadens torg med landtman-
na-produkter, och isynnerhet spannemål, är ganska liflig, så att en stor del 
af Skaraborgs Läns invånare och de jordbrukare uti Elfsborgs Län, som 
vanligen afföra deras öfvcrskotls-spannemål till Borås, finna derstädes säker och 
merendels förmånlig afsällning dels till stadens inbyggare och handlande, 
samt dels för det mesta till allmoge och uppköpare från de staden omgif-
vande folkrika trakter, som räknas till gårdfarihandels-dislriklet och i hvil
ka jorden icke framalstrar nog spannemål för folkmängdens behof. Af fabri
ker förtjena färgerierna egentligen alt särskildt nämnas, såsom varande af 
större betydenhet. Goda handtverkerier af alla nödiga slag, deribland garf-
verier med vidsträckt rörelse, saknas icke inom staden; och för öfrigt be-
drifvas både fabriks- och handtverks-näringarne med ordning och omtanka. 
Stadens jord användes för det mesta till frambringande af foderväxter och 
potates, men föga för spanmåls producerande; och synes, vid jemförelse af 
alla dessa förhållanden, slutföljden blifva: alt Borås stad, betraktad såsom 
afsättningsställe, utöfvar i f lera afseenden ett nyttigt och betydligt inflytan
de på kultur och näringar inom så väl Elfsborgs Län, som ofvannämnda fle
ra angränsande Län. I staden hållas årligen lyra mycket besökta markna
der, som verksamt bidraga till varu-oinsättning och trafik. 

Uti staden befinner sig en allmän skola, som förestås af Rektor och 
Kollega, och till hvars bestånd staden något bidrager. Nära derinlill finnes 
en på stadens bekostnad väl ordnad och underhållen gymnastik-inrättning; 
och är jemväl i sammanhang med fatligvårds-anstalterne en växelundervis-
ningsskola inrättad, der 70 till 90 fattiga barn njuta fri undervisning äfven 
på stadens bekostnad; hvarförutan stadens invånare genom frivilliga bidrag 
underhålla en särskild söndagsskola för handtverkslärlingar och andra yng
lingar af de industriella och arbetande klasserna; hvilket allt vittnar om 
den upplysta och nitiska omsorg för medborgerlig bildning, som råder i den-
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na stad. Fättigförsöjnings-anstalternp, i och för sig sjelfva, öro äfven på 
ganska god fot och nii'd omtanka vårdade; åtnjutande fattighjonen deJs under
häll på fattighuset, som är rymligt och tillika hyser växelundervisnings-skolan, 
dels månadtligt understöd i penningar, beräknad! eller större eller mindre behof. 
Sjukvården bestrides af Stads-iäkare och Stadschirnrg, och dessutom har e-
na Provincial-läkaren sin station i staden, med kringliggande härader till 
distrikt. 

Den förhärjande eldsvådan 1827, som medtog allt livad 1822 ars brand 
skonade samt det derefter nybyggda till största delen, hade i alImänhet för
satt stadens invånare från ett välmående och bergadt i ett skuldsatt och 
fattigare tillstånd; men stadens under sednare aren jeuma och lifliga rörelse 
har, i förening med invanarnes omlanka och industri, betydligen förbättrat 
ställningen, oaktadt husegarne ännu häfta för betydlig del af erlwllna bygg
nadslånen och invänarne gemensamt likaledes för lånet till återuppförande 
af stadens publika byggnader. Emellertid är staden nästan helt och hål
let åter bebyggd med vackra och väl underhållna hus, for det mesta af 
träd, äfvensom planeringen af torg, gator och allmänna platser, i överens
stämmelse med nya regleringen, fortgått med oafbruteji drift, så att staden 
nu företer ett ganska prydligt yttre, med rymliga torg och öppna platser 
samt reguliera och till en del ovanligt breda gator. 

d) Ulricehamn. Har vackert läge vid sjön Asunden, ej långt från stäl
let, hvarest den gamla staden Bogesund varit belägen. I anseende till do
nationens uråldrighet saknas all upplysning om hemmantalet på den jord, 
staden nu innehar; varande den dock i sednare tider ansedd svara emot 5 
mantal, och utgöres den af 64 tunnland 14 kappland öppen åkerjord, 410 
tunnland 8 kappland ängsmark och 1,115 tunnland 8 kappland skogs- och 
betesmark. 

Lika med Borås idkar Ulricehamn en vidsträckt rese- och gårdfari-
handel, som äfven utgör egentliga grunden för stadens bestånd, i öfrigt 
beroende af vanlig stadsmanna-handel samt fabriker och handtverkerier, 
jemte något jordbruk. 

Inom staden tillverkas med utmärkt färdighet en mängd husväfnader, 
hvilka, jemte dervarande bomulls- och ylle-fabrikers tillverkningar samt på 
landet särskildt uppköpta betydliga partier inhemska varor af dylik beskaf

fenhet, 
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fenhet, vinna afsättning, genom vese- och gävdfari-handeln. Stadens öfriga 
handel är mindre betydlig och handtverksrörelsen ringa samt jordbruket, 
som annars med omsorg skötes, ej heller af särdeles mycken betydenhet. 
Tillförseln af spannemål, egentligen från Skaraborgs Län, och af victualier 
från den staden kringliggande landsort är mer än tillräckligt svarande emot 
behofvet för staden; dock tryter det oaktadt icke afnämare, emedan stor 
del af invånarne inom de tillgränsande häraderne, som hafva rättighet till 
gårdfarihandel och den utöfva, årligen köpa spannemål. Staden är således 
icke utan fördelaktigt inflytande på kultur och näringar uti de landsorter, 
som derstädes söka och finna afsättning för öfverskotts-produkterne af deras 
jordbruk och industri. Tre marknader hållas årligen inom staden, hvilka 
anses bidraga till trafikens lifvande. 

En i staden befintlig allmän skola, till hvars underhållande stadens in
vånare bidraga, skötes af Rektor eller Skollärare, som tillika är Komminister. 
Dessutom är en folkskola, förenad med söndags- och handlverksskola, i staden 
inrättad för omkring 70 barn och underhålles ensamt på stadens invånares 
bekostnad. För hälsovården lönar staden egen Läkare och den fjerde ef-
ter sista Riksdag i Länet tillsatte Provincial-Läkaren är dessutom statione
rad uti staden, med kringliggande härader till distrikt. Fattigförsörjningen 
bestrides till någon del genom räntan på en af Eders Kongl. Maj:t lemnad 
gåfva och för öfrigt genom nödiga sammanskott af stadens invånare. 

e) Åmål. Denna stad har, likasom Wenersborg, fördelen af ett godt 
läge för trafik med hamn vid Wenern; och grundar den sitt bestånd huf-
vudsakligen på handel och sjöfart samt i öfrigt på haudtverkerier och jord-
bruksskötsel. 

Handeln består uti minut-rörelse med vanliga köpmannavaror, deraf för
laget tages från Götheborg, och sjöfarten har till föremål dels detta förlags 
transporterande, samt dels fraktresor' med jern och trädvaror för Dahlslands 
och Wermlands bruksegares räkning. Om handelns och sjöfartens tillstånd 
samt- orsaken till dess förmenta aftagande, gäller livad som är anmärkt i lika 
ämne för Wenersborg. 

Handtverkerierne äro icke särdeles betydliga, men förse likväl staden 
och kringliggande landsbygd till en del med handtverksarbeten. Jordbru-

Femårs-berältelse från Elfsborgs Län. 7 
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ket går endast ut på att framalstva säd och foderväxter till husbehof samt 
skötes med omsorg. 

På stadens torg och tre årliga marknader är tillförseln af spannemål och 
victualler från angränsande delar af Dahlsland och Wermland liflig samt 
mer än tillräckligt motsvarande konsumtionen inom staden; för livad som 
öfverskjuter infinna sig dock gemenligen afnämare från tillstötande skogs-
och bruks-trakter. — Stadens tillvarelse är således icke utan vigt för lands
bygden deromkring genom befordrande afsättning på produkterne af dess kul
tur och näringar. 

1 stället för den förut befintliga enda Pedagogien med stadens Kom
minister till Lärare, har år 1836 öppnats dels en Lärdomsskola, hvars två 
första klasser, som intagit vid deras öppnande omkring 40 lärjungar, till en 
början blifvit försedde med Lärare, dels ock en folkskola, deri 80 å 90 
barn efter växelundervisnings-method handledas. Lärdomsskolan underhål-
les genom statsanslag med vanligt biträde af staden, och folkskolan huf-
vudsakligen genom afkastning af donationer. 

För sjukvården lönar staden, gemensamt med egarne af närliggande 
bruk, en specimerad Läkare. Fattigvården handhafves af Magistraten och 
utsedde Komiterade samt är for stadens invånare ganska kännbar, intili-
dess uppkommen tvist om en till förbättrade fattigvårds-anstalter donerad 
fond kan hinna slutligen afgöras. 

Stadens Drätselverk, som förvaltas af en särskild Komite, njuter i år
lig inkomst af sjöfarten, såsom hamn- och vågpenningar, per medium 400 
R:dr om året. 

Om man, öfvervägande resultaterne af föregående underdåniga berät
telses särskilda delar, skulle derifrån leda sig till ett allmänt omdöme öf-
ver Länets ekonomiska ställning vid qvinqvenniets slut, torde detta blif-
va: alt, oaktadt den jemförelsevis mot förra qvinqvennium förminskade 
folkökningen, dertill måhända 1837 års missväxt och 1838 års svaga 
skörd samt liktidigt inträffade stränga vintrar varit en bidragande or
sak, och oberoende af det lidande, de medellösa folkklasserne af samma or
sak fått vidkännas, har jordbruksnäringen likväl mera med jemna än snab-
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ba steg fortgått på förkofringens väg och flere andre näringsgrenar å lands
bygden bedrifvits med synbar framgång. — Att äfven under detta qvin-
qvennium den hemmansbrukande besutne Allmogens välstånd tilltagit, kan 
med visshet antagas och förklaras helt naturligt genom de för producenten 
fördelaktiga pris, hvartill spannemäl och andra jordbrukets alster kunnat af-
yttras, samt är dessutom faktiskt bevisadt af flere omständigheter, derihlaud 
lagsökningsmålens förminskning under de sednare åren relatift till allmogen, 
äfvensom af Bonde-Ståndets emellertid genom inköpt säteri- och frälse-
samt annan jord utvidgade egande-rätt. — Dessa förhållanden, i hänseende 
till Länets landsbygd, halva ej gerna kunnat blifva ulan inflytande på stä-
derne, hvilkas handel och rörelse fördenskull varit i tilltagande, snarare än 
aflagande, kanske med undanlag för en eller annan bland dem, inom hvilka 
särskilda, tilltagandet motverkande hinder t illäfvenlyrs förefunnits. 

Wenersborg å Lands-Kansliet den 26 Maj 1843. 

P. SANDELHIELM. 

A. P. SANDBERG. F. H. GASSLANDER. 





Lit. A. 

Sammandrag 

öfver 

Mantal-Längderne 

för 

åren 1838, 1839, 1840, 1841 och 1842. 



Sammandrag öfver Mantals-Längderne uti Elfsborgs Län för åren 1838, 
nästföregående 

Elfsborgs Läns Lands-Kontor 



1839, 1840, 1841 och 1842, utvisande folkmängden vid slutet af hvarje 
år, eller: 

den 31 December 1843. 

A. Z. Kollinius. 





Lit. C. 

Sammandrag öfver Elfsborgs Läns Markegångs-Taxor för nedan-
skrifna år. 







Elfsborgs Läns Lands-Kontor den 31 December 1842. 

A. Z. Kollinius. 
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