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Underdänig Fem Ärs Berättelse i Deconomiskt och 
Statistiskt afseende för Götheborgs och Bohus Län. 

För underdånig werkställighet af Eder Kongl. Maitts Nådiga Circulair^ 
wref den i ? Apri l I82>, i enlighet med derwid följaktiga Formuloir, 
har jag frän »vederbörande Magistrater och KronoBetjening infordrat nödige 
underrättelser, genom hwilkas förenande med min, under ,3 HrS trägna Em-
betsresor i Länet, förwärswade egna kännedom, jag nu gar att med aldramö» 
jeligasie noggrannhet och fullständighet meddela den Nadigst anbefallde Fem 
Ars Berättelsen; och beträffande således: 

1:0 Länets allmänna beskaffenhet. 

sa anmärkes: att 

GötheborgS och Bohus Län, som gränsar i norr intill Wesira delen 
«f Norrffa landet, i Öster till Elfsborgs Län och Dahlsland, i Söder til l 
Hallands Lan och i Wesier omgifwes af Wcsterhafwet, innehåller 40 qwadrat-
mil Landet har liksom en jemn bergsträcka frän Norr till Söder med mänga 
utgreuingar, hwilka bergsrymder intaga minst hälften af LänetS hela areal; 
och da likwäl omkring 6ooo personer, öfwcr hufwud räknadt, bo pä hwarje 
mil, när man endast beräknar den werkeliqa jorden, sedan impedimenta blifwit 
afdragne, är GötheborgS och Bohus Län, oaktat de man^falldiqe unvandringar, 
som ffedt frän Skärgarden, ester SillfiffetS siut, ännu otwifwelaktigt ett af 
Rikets folkrikaste Län. 

Det är indelt i fem Fögderier, nemligen: GötheborgS, Inlands, O-
roust och Tjörns,- SunnerwikanS och Norrwikans, och har Städeine: Göthc-
borg, Kongelf, Marstrand, Uddewalla och Strömstad. I statistifft afseendc 
har detta den 1filjaktigl'ef frän andra län, att Hemmanslltstyldcriia mgä eft 
ter olika grunder, pa det s^tt att Säfwedahls samt Assims och östra H'si>,qS 
Härader af Götheborge Fögderi, som lydt under gamla Swerige, utgöra qnind-
räntorne efter de för detta Rlke derom mkomne författninga?, men Wcsira 
Hisings Härad af samma Fögderi, sam hela ö,ri^a dclcn af Bohus Lä», 
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erlägga dem efter den method, som gklde för detta Län, innan det samma kom 
under SwerigeS lydns. 

Utom de mänga hafswikar, som flercstädes t i l l större eller mindre del 
omgifna stora landssträckor ock deraf Oronst och Tjörns Fögderi är helt kring-
<^ärdadt; G?cha El f , som i norr och söder genomfar en del af Göthe-
boras och Inlands Fögderier, samt Nordre E l f , som utgrenar frän den för¬ 
re och mcd sin sträckning i öster och wester, äfwcn genom nämnde Fögderier, 
har sitt utlopp i hafwet såsom och Idefioden, hwilken t i l l cn del genomskär 
Norrwikans Fögderi och utlöper i Hafwet norr om Strömstad; finnes följan¬ 
de aar och sjöar, nemlisicn: i GötheborgS Fögderi; Lilla Safwe A n , eller 
Mölndahls ström, som kommer frän Bollebygds Härad i Elfsborgs Län, och 
löpcr genom Götheborgs S t a d , med en arm och med den andra förbi M u ¬ 
sen Westgötha Leijon, widare gcnoln Partilled Socken t i l l Wedtle Härad i 
berörde Län; Landtwetters S j ö n , Rada sjön och Dellsjön. I In lands Fög¬ 
deri, sjön Kallnngen, 5 mil läng och ^ mil bred och stere sma insjöar. I 
Oroust och Tjörns Fögderi, fjorton st. mindre t i l l namnet ej uppgifne fi^e-
rike insjöar. I Smmarwikans Fögderi, Bullare sjön, emellan Tunge och 
Bli l larcns Härader, som är ^ ni i l läng och sjön Tjern emellan Tunge och 
Sörbygqdcns Härader af > mils längd, jenttc fierc smä sjöar sann i Norr? 
wikanS Fögderi, mänga smärre insjöar. 

Naqra öppna, dock icke särdeles stora, slätter finnas wäl har och der 
mast i Norrwikans Fögderi, men desta, såsom til l större delen Ljung och Tuf-
bewnnla, endast tjcnliga t i l l bete för kreatur. Nt i In lands Fögderi och Fräk> 
ne Härad är jemwäl en större Hed, Backanio kallad, äfwenftm i G^theborgs 
Fögderi och Kongelfs Sockcn, de sä kallade N^nnings stätter, den förra gag¬ 
nad t i l l CamvementS-platS för Bohus Läns R^emeiite och de senare t i l l Er-
crcicl'plats för Gätha Art i l ler i i fiere tillfällen. Undcr slMEe^iden war all 
nhä,>; wäiid pä detta yrke, ifrån jordbruket; men scdan sillfisket uppkördc, 
sann stor ^ifccö och cn.skiftes förrätlilingar kommit t i l l behörig merksinnhct, 
har jordblukcls ^ötscl blifwit sä allmänt omfattade och de förut t i l l stöstings 
lcmnade laudsfträckor sa efterfrågade, att föga eller ingen odelbar mark sin-
ucS inom >änet, som icke redan kommit cllcr nr nndcr tillqör^nde att komma 
i bruk. Erfarenheten af Landsproductioilernes jc«nna afsätlN!!!?, ehuru icke 
nicdförande sa hastiga och berusande förtjenstcr som sillsi^et, har likwäl omsider 
stadgat den öfwertygelscn, att landets odling har, en mcra jemn och wälgä> 
rande werkan pä inbyggarnes bestand, wältrefnad och sedlighet. Afwcn sjelf-
wa bergen äro föremal för Landtmannanndustricn, dels i sa motto, som fat-
<gare clasteir, synnerligast frän ffargarden/ genom mo^ffrapning, beredt sig 
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någon förtjenst, och dels genom erfarenhet att det i bergffrefworne waxande 
^qräs är en kraftig och Ljung är en med wisia tider pä äret cj oijenlig föda 
för kreatur och ismmerhet för Far, som med mera lätthet än de större krea¬ 
turen kunna upphämta den. 

Skogarne i Länet hafwa i förra tiden blifwlt ganffa mycket medtast-
ne t i l l byggnad af MrgärdSwcrk och t i l l trankokning, men omtankan pa 
1?ogsplantcring har ännu ej wunnit nägon stadda. Widare härom stall sä¬ 
gas längre fram. 

Med mtappuinq af kärr och motzar har, såsom cn följd af odlingS-
fiiten, manqa tillgörander ffedt, sä att ganska fa sädana nu niera finnas, an¬ 
dra än de som för högst nödig torftägt uti stoglcsa onerna äro nödwändiga, 
oberäknade Föst, Skredswiks och Höaas Socknar af Silllnewikans Fögderi, 
hwarest äro nägra större mosiar och kärr i fjälltrakten eller den dcl af nämn¬ 
de Socknar, som stöter t i l l Dahlöland, t i l l hwars aftappning eller uttorkninq 
nägra anstalter icke blifwit wigtagnc, dcls säsom stigande öfwcr enffildta 
förmågan och dcls såsom icke ti l l näq2N betydlig dcl verkande pä climat cl-
ler cullivation; äfwensom i Sörbyqdcns Härad af nämnde Fögderi, hwarcst 
belägenheten är sådan, att aftappning och wattnelS aflcdande frän der waran>-
de kärr och mosiar icke läter sig wcrkställas. 

Jordmanen är af olika art och beskaffenhet, äfwen inom hwarje Fö<>-
dcri, men den radande är lera och lermylla; warande i allmänhet anmärkt, 
att i de trakter, som äro belägne wid eller omgiftvas af hafskusterne, har jor¬ 
den en starkare productionc<-kraft, såsom ock, ait den ftän äidsta tider upptag¬ 
ne och ännu t i l l åker brukade jord, innehåller god siyf lera med ej obetydlig 
swartmylla t i l l sa kallad matjord, med mcrgel t i l l grundlager. 

I Gölheborgs Fögderi äro ofwannämndc jordarter de allmännaste/ u> 
tom Landwetters, samt en del af Hcrryda och Parfilleds Socknar, hlvarest 
är mest sand och klapper, samt hwad man kallar Or. 

Hela södra delen af In lands Fögderi bestar af slättmark och har 5öz" 
dig jordman af stark lermplla, lika sa trakterne wid Götha E l f och Saltsjö!», 
men uti de S^ck^ar af Nordre cch Torpe Härader, samt' hcla Fräkne Hä¬ 
rad, som genomffärcs af en bergcsträcka, mer och nnndre ined Näa lcwuxcn, 
hafwa de dcrwid belägne Hemman en swag och sandblandad jord, Ovonst och 
Tjörns Fögderi har, oberäknade nägon obetydlig kärr eller brännterfs-jord, i 
allmänhet den ypperligaste lermylla och gcälcra pä mergel-bottcn ti l l djup af 
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flere famnar. Af Sunnerwikans Fögderi förekomma först Stai^enäs och 
Sodeuäs Härader, hwilka ntga frän fasta landet i hafwet med hwar sin 
udde eller Landsträcka och äro mycket geuomsturne af omwäxlande högre och 
lägre bergsträckor. Jordmanen derstädes bestar mest af lera och lermylla samt 
nägorstädes sandjord, likwäl för det mästa bördig. Lahne och Tlln^e Härader 
som äfwen stöta till en del hafsstranden och äro med bergsträckor aenomsturne 
hafwa också en någorlunda god jordman af lera, ler- och swanmylla samt uä< 
qon sand och femmjord; men i Sörliyggt^ns Härad, som är alldeles Dljdt 
frän salts'ön och ligger till en del 2c>o fot öfwer hafwet, och är genomffu-
rit af högre bergsträckor, och som wid kallare ärStid har starkare köld och här¬ 
dare climat än de närmare saltsjön belägne Härader, är jordmanen swag affemm, 
sand och siellaktig bestaffenhet, ehnru pä ett och annat ställe Hfwen finnes 
lera och lermylla. I NorrwikanS Fögderi, oberäknade Bullarens Härad och 
den del af Wetla och TanumS Härader, som gränsar derintill, hwilket ntgör 
egentliga delen af sa kallade fjellbygden, hwarest jordmanen till det mästa be< 
står af sand, fjäll och myrjord, som är ganffa litet gifwande, är öfriga jor^ 
den i detta Fögderi af tämlig god art, särdeles mellan större delen af bergS< 
sträckorne der de» innehåller lera. 

I stcrc trakter af Länet har man nnder de sednare fem aren börjat 
inse nyttan af Mergels anwändaid' som gödnings-ämne och fast detta hitin¬ 
tills endast ssedt försökswis nti indränkt scala, stall troligen framdeles denna 
nyttiga method allmänt widtagas; och som Bohus Län pä mängfnlldiga stäl¬ 
len äger omödeliga tillgångar af denna jordart, kan man med upplysningens 
stigande i jordbruket, med witzhet förutsätta, att Bohus Län är försäkrade att 
äga en framtida och waraktig stark production, med jemförelse till sin in« 
skräntta arcal. 

Hlifwndnäringarne i detta Län är alltså jordens ssötsel a fasta sandet 
och fiffe^dkande af de pä Bobusländffa stränderna och detz mångfaldiga öar, 
holmar och skär bosatte strandsittare, hwarom widare län'gre fram kommer att 
handlas. 

Utom de företag till kärr och mostars aftappninss samt olältdig marks 
odling, som enffildte jordägare i man af bchofwet werkställt hafwa inga 
större och allmänna förelag eller anstalter i denna del w«rit påkallade el> 
ler ffcdt-
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2:o Inwånare. 
Folkmängden utgör: 

Om man gar tillbaka till den tid da SkärgardSrörelsen och Ostindiska 
handeln woro i sin fulla listighet och ,'emnför folknummern den tiden med den 
nu warande, sa företer <lg en ganffa betydelig minffning i det hela, härledan¬ 
de sig derifrän att i samma man som deha näringar aftagit och stuteligen al> 
deles upphört, hafwa as de stora folkffaror, som, for idkande deraf, hitstyttat 
och bosatt sia,, mäst i ffärgärden, ganffa stora affiytlinngar tid efter annan 
fkedt derifrän till andra orter och förhallandet i denna del har äfwen llnder 
senare aren äqt rum i den delen af Göthcborgs Fögderi, som gränsar intill 
GötheborgS Stad, hwarifran en ansenlig mängd menniffor, som der wiftats 
och haft sin näring af Handel och Sjöfart, i senare tider, är efter annat 
bortfiynat, hwilket werkat alt folknummern i nämnde Fögderi, minjfats äf-
wen de sistförfllttne fem aren. Pcnningebrist, afstannad rörelse med Handel, 
Sjöfart och andra näringar har ocksä haft ett lika inflytande pä städcrne i 
Länet mom Kongelf. Deremot har folknummern ärligen tilltaa.it pä lands-
byggden i de öfrige delar af Länet sistnämnde fem nr; warande jordbrnkets 
förkofran essenllig orsak härtill, emedan den lättare tillstången pä Spannmål 
ech födoämnen föranleds till owanliqt antal ärligen inqanqne' ägtenskap och 
emedan desimom hwarken sjöfart härjande sinkdomar eller mitzwäxter haft nä-
gon menlig werkan pa folkmängden. Alldra betydligast war folkökningen ar 
182»/ dä de föddes antal öfwersieg de afqangnes med ett belopp af 250) 
personer eller nära 3 procent af hela Länets populatlon. 

Folkets bildning, sedlighet, konst och näringsflit/ samr wälm3ga äs-
wensom brist eller tillgäng ra arbeten, och deraf beroende dagswerkspristl» 
m. m., har mycken olikhet inom Länet. I allmänhet har bildningen i sena¬ 
re ären mycket tilltagit, särdeles pa stättbygderne, hwarest en starkare befolf> 
ning gör den wärande ungdomens underwisning mera läte än i de glesare' 
fjelltracterne Sedligheten som borde wäxa i bredd med bildningen, har lik-
wäl mangastädes fatt en motsatt riktning, föranledd dels af en med wälma< 
gan stigande lnxe a landsbyggden snnnerligast i Göthebnrgs samt Oronst och 
Tiörns Fögderier, dels af en öfwerfiödig tillgäng pä Brännwin. Om deir 
förra eller luren icke till den grad har stadeligt infiytande pä moraliteten^ 
som omattligt bruk af Brknnwin, sä̂  werkar den inbilsihet, högfärd, stmjM 
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het, afund och tritqirighet m. m. Den har ocksä hufwudsaklig upprinnelse, 
dels frän det olyckliga lurendrägcrict, hwarigenom en myckenbet öfwcrfiöds-
waror inkomma i ssärgardsortcrnc, dels och af en myckenbet gärdfarihand-
lande, som krinqsmyga sädane waror. Mcd de pä öar och stränder boende 
siffare är förhållandet helt annorlunda. Förföljde af olyckan och fattigdomen 
och twnngna af ett stafwij^t arbete, hwarwid de för lifwetg uppehälle måste 
wäga lif och egendom, tråka de modfällde och nedslagne sin werld igenom, lik-
nöjde om bäde bildning och snygghet; och under dej)a widrigheter, hwarmed 
de kampat frän barndomen, är tålamodet deras förnämligaste stöd. I sfrigt 
ar folkets allmanna lynne fredligt, och i de delar af Länet, der nnndre Brän-
wmsbränning öfwas, äfwen nycktert undcrgifwit l^garne, med wördnad för 
religionen, utom annan synnerlig n-äringsstit än jordbruket pä landsbyggden 
och fij?eS idkande i skärgarden, som äro de hnfwadsakeligaste yrken. Konst 
och fiöjde-handteringar idkas obetydligt, men Spanad och Wafnad öfwas, all-
inant pä landSbnggden, dock mast för egna.behof, sa att hittills ringa för¬ 
säljning deraf ffedt. Wälmaqan har tilltagit med jordbrukets förkofran hos 
alla dcsi stiliga idkare, hwars antal likwäl <ynas hafwa minskats i den man 
SpannmalS-priserne fallit de twänne sistförstutne aren; men i städerne och 
synnerligast i Mrgärden är tillsiandet i denna del allmänncligen en fullkom-
Ng motsatts. För närwarande ar wäl icke brist pä arbetare för jordbruket 
nien nägra pa bwarannan ftljlnidc qoda fördelar, ffulle troligen gansta myc¬ 
ket bidraga ti l l desias min>j?nina, af orsak, att de funno sin lättare utkomst 
wid att sjclfwa bosätta sig och da arbeta efter beqwämlighet. Dagöw«rks-
^riserne aro allmännast i6 till 20 si. Banco per dâ q. 

3:o När ingar . 

Jordbruket har som förut nämndt ä r , sedan stllfij^et för 16 a 1? 
ar tillbaka upphörde, <a småningom är efter annat wunnit den sörkofran, 
att det nu mera är GötheborgS och Bohus Läns landnnanna hufwudnäring 
hwilken qnsenligen tilltagit, genom folkets hog att dels werkställa de under¬ 
rättelser i detta fall, som utgått frän Landthushallnings-sällffapet och dels att 
efterfölja ätssillige insiktsfulla jordbrukares exempel, hwarigenom sädee-pro-
du tionen sii,nt till den höjd, att de fiesta bland allmogen i medelmåttiga är 
kunna göra försäljning af säd, i stället för det större delen under sillfiffe-
tidcn mäste köpa till bäde utsäde och brödföda. Allmänna brukningsätlet är 
cnsäde och de mast brukliga sädes<ssagen äro Korn, i de twenne södra Fög¬ 
derierna hwarmed, öfwer hufwud räknat en tredjedel af åkern besäs pä slätt-
byggden och den öfriga delen af jorden i nämnde byggd besås med Blandkortt 

och 
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och Hafre, Bönor och Arter, samt något litet Räg. I begge norra Fög¬ 
derierna och alla fjellbyggderna äter är Blandkorn och i synnerhet Hafra 
hufwudsädet. Norr» och SunnerwikanS Föqderies allmoge har börjat nä-
got med trädning, för öfrigt gagnas delta bvukningssätt mäst och endast af 
siändspersoner. Och orsaken, hwarföre det ej blifwit mera allmänt är Bo-
husländska Hemmanens indränkta ägorymd, som i Åker och Äng samman< 
räknad, efter medium ej kan tagas högre än till 40 Tunneland pä hwarje 
helt Hemman. 

I afseende pä ett närmare bestämmande af de brukliga sädesstagen 
och deras provortionela förhållande ti l l hwarandra, kan förmedelst den olik¬ 
het, som ännu allmänneligen företer sig uti bruknings-sänet af stånds-perso¬ 
ner och allmogen, icke något mera bestämdt uppgifwas, än att da de förre 
gemenNgen, dels efter det jorden warit trädad, och dels sedan den 2 a z är 
burit Korn och Hafra samt derefter blifwit gödslad, befa densamma med höst¬ 
säds af Hwete och Rag, ofta ti l l en fjerdedel af Hemmanets äker, samt äf-
wen med tjenliga grässiag, för att nedläggas till Äng , och den öfriga delen 
af äkerjorden, med Korn, Hafre, Bönor ocb Ärter och pä sådant, sätt om> 
wexla med Ängs upptagande ti l l Äker och Äkers nedläggande till Äng, nytt¬ 
jar deremot allmogen ganffa sparsamt höstsäde, utan sär mäst Warsäd, der« 
wid nedannämnde förhällande ungefärligen äger rum, nemligen: 

I Landwetters, samt en del af Partilled och Herryda Socknar i Gs< 
tbeborgs Fögderi, samt fjällbyggden i öfrige Fögderierne utjas näaot litet 
WärRag, samt för öfrigt Blandkorn och Hafre, Linfrö och Potatoes. I Norr<-
och Sunnerwikan har allmogen börjat något med jordens trädande och besäs 
åkerjorden, sa wäl der, som i öftiga delar af Länet wanligen ti l l en attonde« 
del med höstsäd, samt i öfrigt med stridt Korn, Hafra, Bönor ock Ärter, nä-
Hot Blandsäd samt Linfrö och Potatoes; hafwandes odlingen af det sistnämn¬ 
de eller Potäter sä tilltagit, att mängastädes en sjettedel af jorden dertill gag» 
nas. Linsädet har äfwen ar efter annat, wunnit allt mer och mer förtro-
ende och framgång i hela Länet, nien Hampa och Humla är af sä liten betyden¬ 
het, att t>e fieste mäste förskaffa sina behof deraf frän andra orter. 

Utom nägra Socknar kring Götheborg, atskillige de öfri.qe städerne i 
Länet närbelägne Hemman, samt hos ståndspersoner, hwarest jordfrukter af 
de allmännaste siagen, prodmeras sä wäl l i l l husbehof, som till afyttrande i 
siäderne, Hr trädgardswäxterS odling för öfrigt ganffa vbetydelig. Pä ett och 
annat ställe i Länet har det nya odlingssättet med »mehacknina och derpi 

2 
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följande bränning blifwit försökt, men troligen kommer detta lyckligtwis att 
af sig sjelf förfalla, sedan erfarenheten lärt, att det i längden blir stadeligt 
derigenom att matjorden uppbrännes och tjenar til l gödningsämne endast för 
första sädet, sann Hemmanens instränkta ägorymd ej medgifwer, att, efter 
«ämnde första störd, med gräsfrö besådd wallägga jorden. 

Det är förut sagdt hur» jordbruket i senare tider wnnnit en sa an¬ 
senlig förkoftan, att jordbrukare i allmänhet af både ståndspersoner och all¬ 
moge sistförlidna fem aren haft ärliga öfwerffott af productionen till afytl-
rande. Men da fråga tillika är om sädes-produttionens förhållande till Lä-
netS behof deraf, måste äfwcn consumtionen sä wäl uti städerne som uti Lä-
netS widlyftiga stärgärd komma i brukning; och lika sa säkert det är, att 
jordbrukarnes ärliga öfwerffotter af Warsäd och Potatoes warit tillräckliga 
äfwen till nämnde consnmtion, sa osiridigt är det att Rag och Hwete ocksä 
mast hämtas frän andra orter till att fylla behofwerne deraf. För öfrigt 
n«ä här äfwen anmärkas, att, som Bohusländsta Kornet och Hafran är af 
owanligt god bestaffenhet och frän andra orter mycket efterfrägaS till Utsäde, 
sa bar det alltid liögre wärde åtminstone än det Skänsta och följden deraf 
Kr alltså: att jordbrukaren qemenlipen säljer sin Spannmål i siäderne och 
att skärgårdsboen der köper af de sädesssag, som han för bästa priset kan 
erhålla. 

Några förbättrade akerbruks-methoder och redffap eller mechanista in-
rättningar ti l l besparande af arbetskraft finnes icke. Plog och Iernharf äro 
de allmännaste och förnämsta äkerbruks-redstap, som manligast drifwas med 
hästar; men att den arbetskraft allmogen kan åstadkomma med egna dragare 
är otillräckelig, bewisas af det allmänna bruk att medelst handarbeten sön¬ 
derhacka plogffifworne innan harfwen nyttjas; dock hav i senare aren, förman» 
liga krokharfwar för jordens beredning före sådden kommit i bruk pä ätffilli-
fta orter i Länet. 

Boskaps-Skötsel: I afseende derpä förekommer först/. Foder-tillgän-
«,en i allmänhet emot den i bruk warande åkerjorden, och Angarnes stötset, 
samt »verkställde ny-upptagningar m. m. 

I NorwikanS Fögderi gifwaS pä fiere ställen bördiga och wäl stöttcl 
ingår, hägnade och wärdade ingärden och i senare aren hafwa sänka mark¬ 
stycken blifwit upptagne och nppdikade, hwarisscnom sommarbetet: wäl blifwit 
förminstadt, men fodertillqanqen ökad, dock lemnar lifwäl åkerjorden, äfwen 
der den mästa och säkra foder-tillgängen, genom afkastning af halm. I öf> 
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rige delen af Länet är mindre tillgjort i afseende pä Ängffötseln, emedan all¬ 
mogen för större Spannmals-production upptagit Ängsmark till Äker utan 
att nedlägga motswarande Åker till Hng, hwaraf naturligtswis följt, att d« 
hö-tillgängarne warit obetydliga har Åkerns afkastning warit den hufwudsa-
keliga för" kreaturens winterföda. LandetS förut omformälta bergaktighct, 
som medtager mer än hälften af detz areal och Hemmansägornes deraf föl-
jande ringhet äro wäl egentliga orsaken, att tillräckeligt höbohl i allmänhet 
saknas och att Ängens widd utgör sällan mer än en tredjedel af inägorne, 
sa har äfwen det ffydd jordbruket njutit emot importen af̂  utländff Spann-
mal förorsakadt, att, som ofwan nämndt är, bctydeliga Ängsmarker blifwit 
upptagen till Åker, emedan sädes-odlingen warit mer lönande; men werknin-
gen deraf har icke warit fördelaktig för boffaps-skotseln. Sä wäl pohetzio-
natcr, som allmogen, hafwa wisterligen, i man af odlingsförmagan succctzivt 
werkställt ny«upptagningar och förbättringar, men med den skiljaktighet, att 
da de förre i proportion af nya odlings-företag nedlagdt motswarande Äkcr 
t i l l Ang, har allmogen bibehållit både gamla och nya åker-jorden till sädes-
prodmtion. Stallfodring har således icke kunnat komma i widsträcktare bruk 
än hos en och annat posiestionat. Betesmarkerne, för sa wäl Hastar, som 
andra kreatur, äro i allmänhet magra och swaga, sa att pä mänga ställen 
en del af ängs-marken far till bete anwändas, hwilket ock icke obetydeligt 
minskar foder-tillgängen om wintern, dä Hästarnas utfordring bestar af hac¬ 
kelse/ något blandad med Hö, och pä ett annat ställe »ned Hafra. 

Kreaturen i allmänhet synes ej wara af sämsta beskaffenhet. Hästar» 
ne äro af smätt stag, men lättfödde och ihärdige. Kor, Far, Getter och Swi» 
6ro af medelmättig storlek. Hwarje Bonde måste nödwändigt för DutSnin-
gar och transporter underhälla twenne Hästar, och om han derjemte stnlle 
wara försed med Oxar, hwilket wore bäde fördelaktigare för jordbruket och 
nyttigt i afseende pä deras anwändbarhet till födoämnen, blefwo allt för rin< 
ga fourage-tillssang öfrig till föda ät nödige kor, hwilka Landtmannen ej kan 
vndwara. Några egentliga anstalter till förädling af kreaturs-raccrna ärowäl 
icke widtagne, dock saknas icke mwägar dertill, emedan fierestädes i landet 
hos potzetzionater och ståndspersoner finnes tillgäng pä tjenlige Hingstar och 
Tjurar; men sä länge betes- och foder-tillgangarna warit sa inskränkta, har 
det också warit en stags nödwändighet att bibehålla de mindre kreanirs-racere 
ne, hwilkas förädling också skulle mötas as den swarighet att allmogen icke 
kunde bereda den uppwäraude boî apen tjenligt bete och foder for detz frodig¬ 
het. Ladugards-afkasiningen är icke desto mindre tillräcklig för landtmannen 
och lemnar äfwen nägot öfwerffott t i l l afsalu i städerna, ehuru det 'ej ful l-
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komligt swarar mot behofwerne derstädes i synnerhet hwad Götheborg beträf¬ 
far, som har ansenlig tillförsel deras äfwen frän andra landsorter. 

Det förut anförde ädagalägger wäl, att ladugärds»skstseln icke wunnit 
någon särdeles förbättring äfwensom orsakerna dertill. Anledningar förete 
sig likwäl, att sedan Spannmälspriserne nu äro sa laga och synes wara i 
beständigt fallande, allmogen nu mera än tillförene skall dela sin omtanka e-
mellan 3°lker« och Hngsjkötseln och att Boskapsffötseln äfwen mätte blifwa 
wardad, enär icke allena allmänt beqwäma tillfällen gifwas för ladugärds«ef« 
fecternas transporterande bäde s,ö» och landwäg, utan och afsättning i städer» 
,,e och skärgarden alltid är att säkert påräkna ti l l priser, som åtminstone fnllt 
molswara Spannmälswärdet. 

Någon boskaps-sjuka har lyckligtwis icke warit, som werkat t i l l men-
liqhet för ladugärds-skötseln, pä hwilken Brännwins-förbud aldrig haft icke 
eller nägonsin kunde fa skadeligt inflytande, ty sedan det är utrönt, att Po-
tatoes är ett ganska tjenligt både föde och gödningsämne för boskap och att 
Spannmål, hel eller gröpad, gifwen ät kreatur, är wida mera födande och 
styrkande, än, sedan kraften blifwit fräntagen, för att genom öfwerflöd och o-
mattligt bruk förderfwa menniskans bäde physiska och moraliska »väsende, kan 
det aldrig förenas med min öfwertygelse, att Dränk stall wara ett tjenliga» 
re ämne än Spannmål för ladugårds-skötseln. 

Skogarne i Länet äro, sedan, pä sätt förut nämndt mordet, de blif-
wit betydligen medtagne, mycket bäde inskränkta och glesa. I Landwetters 
och Herryda Socknar af Götheborgs Fögderi finnes en skogspark af Furu och 
Gran i större scala, tillhörig GätheborgS Stad, hwilken af nämnde S:ck-
nars innewänare, ej annorlunda än efter behörig msyning far disponeras. 
D>.'nna skog är dels genom skogseldar och dels genom ärliga hyggen mycket 
medtagen. I öfriga Fögderierna finnas ocksä större och mindre skogsparker 
uti ätsklllista Socknar, bestående till det mästa af Furu och Gran. Detza ä-
ro enskildtas egendom och icke under recognition upplätne. , Biörk och Ahl 
wäxer mast Uti inägorne äfwensom Ek och Bok der och hwar finnes, fast til l 
myckell obetydlighet Skogarne äro dels samfäldte och dels lagligen skiftade. 
I beqge egenskaperna äro de mycket medtagne, dels genom förra tiders be-
nofwer till skärgarden, dels genom skogseldar pä flera ställen och dels genom 
senare tider betydlige Timme» och Wed-afsättningar, som wid Spannmäls-
prisernes fall funnits mera lönande. De skiftade skogsandelarne hafwa lik-
wäl blifwit mäst medtagne, emedan sgarne af sadane skogsparker, som wid 
förändrade lägen, mast t i l l andra afstäs, icke kunna annorlunda derom öft 
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werenskomma, än att skogen pä wista ar begagna, hwarigenom den spar¬ 
samma hushällniugen upphört. 

Andra anstalter till skogarnes wärd och ater-wärt hafwa icke ffedt, 
än dem landthushällnings<sälljkapet widtagit, att medelst utfästa premier gif> 
wa uppmuntran till äler-plantering, hwilken likwäl ännu ej wunnit mera 
framgång än, att oagtadt preminm för fem Tunnelands ingärdande och be« 
säning med frön af wilda trädslag, är utfäst till loo R:dr Banco, icke me¬ 
ra än en enda person pä »o ar sig anmält till denna belönings undfående. 
Tjenlige marker finnas pä flera ställen, hwilka icke till annan odling än skogs¬ 
plantering kunna anwändas. Wid sådant förhållande är bränntorf en högst 
nödwändig artikel, äfwen i ätskilliga skogstrakter och tillräcklig tillgäng der-
pä har ingenstädes i Länet saknats. 

Tid efter annan har allmogen wid nybyggnader antagit ett förbättrade 
byggnadssätt, som bestar af timrade byggnader af wackert utseende, täckta med 
Tegel till boningshus och dels timrade, dels af kortzwirke och bräder uppför¬ 
de Ladngärdar med tak, ömsom af Tegel, bunden Halm, samt Halm och Torf. 
Stängsel uppföres i skogs-trakterne af träd och i skoglösa orterne/ af sten. 

Bergsrörelse är här i Länet ingen, icke eller kände anledningar til l 
anläggning deraf genom tillgäng pä malmarfer. Fabriker, Bruk och andre 
Näringar, som icke höra till bergs-rörelsen äro atskilliae Förulan Tegelbruk, 
som efter de städerna Götheborg och Uddewalla öfwergangne eldswädor, blis-
wit till en myckenhet anlagade i alla orter af Länet, men nu nästan allmänt 
sta onyttiga för bristande afsättning, samt sägar och qwarnar till det antal, 
som Tabellerne utwisa, finnas inom Götheborgs Fögderi, följande, nemligen: 
z:ne Olje«prästar, hwaraf den ena blifwit nyligen anlagd uti Mölndahls ström, 
och först under denna höst kommit i qang. Denna, som jemte en förut i nämn¬ 
de ström warande Oljeqwarn är tillhörig en handlande i Götheborg, kommer 
alltså längre fram uti afhandlingen om nämnde stad att widare omtalas. E-
medlertid ma här nämnas, att dä olje-prästninqen tillförene mäste bedrifwaS 
med Linfrö, som för hela behofwet införffrefs frän utrikes orter, har under 
be sistförfimne trenne är, fatt köpas af inrikes production allt det Linfrö, 
som för detza inrättningar erfordrats. Nämnde Fabriksrörelse har i samma 
män den blifwil utwidgad, warit nyttig i llere afseenden, och ma har endast 
nämnas det inflytande densamma haft pä Lin-odlingen, hwilken förut män-
gastädes alldeles icke nyttjad, nu öfwas med den werksamhet, att betydliga 
qwantiteter af både Lin och Linfrö ärligen kuuna afyttas i städerna och be? 
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tydliga qwantiteter af den sednare artikeln ifrån Götheborg och Uddewall» 
exporteras. 

2:ne Pappersbruk i Mölndahls ström, som hafwa ienm både drift 
och afsättning. En Cattuns- och 2:ne Wäfweri^fabriker, tillhörande Iudiffe 
Handlanderne von Reis och Magnus i Göthcborg, hwilka längre fram kom¬ 
ma, att jentte den Commerce-Radet Olof Wijk tillhöriga Se^elduks^Fabrik, 
widare omförmälas. Desta begge inrättningar äro i senare aren aulaggde 
och inom en tid af fem ar komne i full werksamhet. 

Samma förhållande är med det a Elfsborgs Kun',s Laduiards ä,̂ or 
af Herr Lorent anlaggda mycket kostbara Porter-bryggeri, hr. liket i och med 
detsamma, som derigenom astägsnas, allt behof af utlälld>>' Porter nu bere¬ 
der, en betydlig afsättning af landtmannens Spannmåls- och i framtiden Hum-
le-tillgängar, emedan hitintills ej inländst Humla kunnat begagnas, i anse¬ 
ende till den »värdelöshet, som rader wid densammas ffiljaude efter afolock-
ningen uti witza sorter, hwaraf endast en enda är tjenlig till Porter-brygg-
ning; destutom ffaffar denna Fabrik uppehälle ät en myckenhet fattigt ar¬ 
betsfolk. 

Äfwen sinnes ä nämnde ägor twenne större Skeppshwarf och trenne 
Repstagerier i förra tider anlagde och med fördel driftic, men »u sedan stcpps<° 
rörelsen aftagit, gansta owerksamma, till jkada ej mindre för Ägaren, än den 
stora myckenhet arbetare, som derwid warit sytzelsatte, me» nu sakna nästan 
all näring. Iemwäl finnas sa inom som utom Gölheborgs Stads omräde 
ftera större och mindre Sockerbruk, Sapsjnderier och Sterkelsebruk m. m. 

Några gamla Fabriker ock Bruk, som inom fem är blifwit nedlagg--
de, finnes icke, utom ett och annat Tegelbruk, samt Santesonfta Sockerbru¬ 
ket i Götheborg. 

Binär ingar. Da jordbruket, som förr an sillfiffet upphörde, werke-
ligen war en binäring, nu mera, pä sätt anfördt är, utgör rätta landtman-
na hufwudnäringen, ma fistel, deraf nära en sjettcdel utaf Länets folknum¬ 
mer, ehuru med knapphet och fattigdom, likwäl njuter underhall, anses, som 
det ock werkcligen är, för Länets första binäring. Emellan i 8 a 22,020 men-
niffor lefwa i Boh-sländffa Mrgarden af sifferi-rvrelsen. De bo pä nak¬ 
na klippor wid kafsbandet och sytzelsätta sig med fiffande af Längor, Torsk, 
Häljfiundror och Rockor frän Mart i i chanads början till October mänads ut-
gäng.^Dess i ffutor, och dels pä båtar, fångas nied längref eller sä kallade 
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Värkar ärligen ä Swensika och Norrsika kusterne 2a a zc» mil frän hemwi-
siet emellan 2a a 50,002 walar Längor, ungefärligen lika stort qwaimim el¬ 
ler något mer Torsk och circa 5 a 6000 walar Rockor och äfwe» cn kop 
Gräsik. Detza fiffsorter dels saltas till Cabiljan och dels torkas och farsäljeS' 
wid fissrarnes hemkomst/ som sser med ssutorne hwar fjortonde och med bä-
tarne hwar åttonde dag, antingen till i Mrgarden warande uppköpare, som 
skeppa dem pä ficre af Rikets städer eller 06) directe i Götheborg och Länets 
öfriga städer. Wista tider pä aret sistas och Makri l l , som dels farff,, men 
mest saltad försäljas i städerne. Wunertiden snsielsätta Fiffrarne sig med smä-
fiffe helt nära stränderne och fånga Ostron, Hummer och den fisk de for dag¬ 
lig föda bchöfwa. 

Denna med ortens läge och natur förenliga ganffa lönande binäring, 
som gifwer kläder och föda ät förenämnde antal menmssor, drifwas pä längt 
när ej till den höjd den borde, för att blifwa en af Rikets förmånligaste bi» 
närinqar. Försummelsen bör likmäl icke sä mycket tillssriswas felaktiga an¬ 
stalter, som icke, fastmera den omständighet, att Fiffare af allmän fattigdom 
och dcraf uppkommande twana, att i hast eller genast till wcmpris fivsälja sin 
wara, försättas i sådant tillstånd, att de hwarken kunna bedrifwa sijfet med-
Ven framgång tillfället bjuder eller göra nägon uppoffring till försök af en in-
Vrägtiaare fifferi-anstalt. Fiffares ärliga förluster pa ffutor, bätar, tacklage 
vch fiffrcdffap, f!ärl«,'dandc sig dcraf att redskapen är för swag att Uthärda 
stormarne, medtaga sä förtjensterna, att ehuru ansenlige desie och synas, blif-
wer öfwerffottet otillräckligt för föda och kläder till sädan qvantite och qvali» 
te att nöd och jcmmer wid somliga tillfällen kan afwärjas. 

Fiffcri<näringen förtjenar likwäl sa mycket häldre uppmuntran, som 
ehuru wailmäatigt den och siktes, inbringar densamma likwäl emellan ,5c, 
och 2OO,QQQ R^dr B:o ärligen. 

Stor-siffet säsom det nu idkas, kan oaktadt den sålunda calculerade 
inkomst likwäl icke fullt swara emot Rikets behof af de fiffsorter, som der̂  
wid upphämtas. En »Utvidgning i denna handtering stulle ofelbart tillskyn¬ 
da myckcn rikcdom och mänga mennissor af både qwinnor och barn Mille 
finna en jemn och lönande sysselsättning med Lin- och Hampspinnin.q, Not¬ 
bindande samt fisssallning och torkning. BohuSlänffe Sjökusterne ffnlle til l 
en otrolig höjd befolkas, oförmärkt ffulle en myckenhet förfarne sjömän upp¬ 
ammas i detza plant-ffolor och Riket fa lätt tillgäng pä sjöbefaret mansta>> 
för Orlogs>ssotlan wid infallande behof. 
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Ti l l binäringar höra också frakt-förtjenster med större balar, som uti 
Inlands Fögderi,, winnas för transporter, dels af ortens egna stogS-produc-
ter och dels af B uks- och fkogs-effecter frän Wermeland, hwilka idkas af 
några förmögnare öboer i Mrgarden, samt Hemmansägare med fiere wid 
trakten af Götha elf. I Sunnerwikan utfalla sädane f/rtjenster för bätar, 
som befraktas att gä mellan Norrige och städerne utmed Östersjön, med Träd-
wirse/ Salt/ S i l l , Kalk och Spannmål m. m., hwarigenom desie, dä olyckor 
för dem icke inträffa, hafwa sitt fullkomliga uppehälle. I Rorrwikan idkar 
allmogen ingen annan sjöfart än med Wed och Tegel-fragter af landets egna 
production till Götheborg och andra inhemska städer, samt något Bradfragter, 
emellan Norrsta och Dansta hamnar. 

Samling af färgmotza har ock warit ett näringsmedel för den fatti¬ 
gare delen, men likwäl ansenlige», minffatS. 

Bi f föt f t ln har i sednare ären mycket tilltagit. 

Allmogen i Laudwetters och Härryda Socknar bereder sig genom ssogs-
ŝsecterS förädling t i l l lagg-käril, fkeppswirke, äror och stigar, nödigt under¬ 

stöd för fin bergmng, och <^att«nes utgörande, som af deras swaga Hemman 
ej kan erhållas och i Affims Socken af jamma Fögderi äro fiere som byg¬ 
ga bätar. 

Tiära och kol-bränning, förchafwes wäl nägot i NorrwikanS Fogde-
»i, fast högst obetydligt,' men Pottaffa och Salpeter-tillwerkning har ingen¬ 
städes i Länet wunnit framgång. 

Linne- och Plle-wäfnaders tillwerkningar hafwa pa nägra ar ansenlige» 
tilltagit och idkas med insigt. Utom en del af Götheborgs och Oroust samt 
Tjörns Fögderier, der en mera lure äfwen i klädedrägten sätt inrota sig, är 
det sällsamt i de öfriga Fögderierna att finna uagon som kläder sig med annat 
än hemmawäfde tyger af Wademal, Fyrtrad, Bomull och Flanell. Wackra Bo¬ 
mulls- och Linnedukar wäfwas äfwen, Hwarmed behofwet af andra orters till-
werkning ansenligen minskats och fkall otwifwelaktiat snart alldeles uppböra, 
dä tillwerkningssättet a Handländerna von Reis och Magn«s's Wäfweri«fabrik 
tvid Götheborg hinner utspridas mera jemnt bland allmogen. 

Bullarens Härad i NorrwikanS Fögderi är den enda ort i Länet, 
fom genom forslande tan påräkna nägon förljenst vintertiden vch bestar 

denna 
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denna uti transport af Plankor och Bräder, som tillwerkas K de inom HH-
radel belagne säqar/ »nen i anseende ^ i l l afiäqsenhete» frän Mder och beswic» 
liqa wästar öfwer Bcrg och Fjcllar, tan dctta forslande <j »verkställas utan 
pä godt siädföre. 

WinterslöjdHndct bestar uti GärdSredssaps tillwer?attde, sedan tröffet 
är flilländadt hos jordbrllkaren och Uti Fiffesidkanbe «>ld Aränderne samt 
Fiffe^rcdffaps .färfärdigandc ^f Mrgärdsallmogen. 

Inss.cn näriliss finnes i Länet, som mnderlMeS af nsgot allmänt un-
rerstöd, uiom det, att, enliqt Eders Ko^iql. Maj:tS nyligen ssifna Nädiqa 
ftrordnande, en ny sille wad ^Iler sa kallad försiknwsts-not är förfärdigad 
till stllfiffets upphjälpande pa allmän bekostnad för ffärgärden, hwilken nu 
qifwer understöd ät ftere fauuller, samt fredar ätmrustone för den förebrå¬ 
elsen att med liknöjdhet anse försök ti l l tidisst upptäckinde af det efterläng¬ 
tade -och förr celler fednare troligen inträffande M e t af större sill. 

Handeln i Landet. Denna bestar förnämligast uti Spannemal, Lin 
och Linfrö, nnqot Victualie«waror af Kött och Fläff, Smör, Ost, Ägg och Ho-
ning m. m. Skogsieffener hufwudsakligast af Wed, emedan handeln med 
Plankor och Bräder, Hels i anseende till försämrad couftmctur för afsättnin» 
qen deraf «ch dels för minstad ffogs-tillgäna, i senare ären mycket aftaqit. 
Utom testa waror, som Ntga frän fasta landet, försäljes frän Mrgärden be-
tydliqa partier saltad och torkad fW »̂f Salt^ och CM-längor, Cabiljau, Grä-
sik, Räckor och Macrill, salnt färff sist af mängfaldiga Håg, hwarafmä näm¬ 
nas Hnninier och Ostron, samt nägst sill, merendels afmindre sorten, och till 
sådan obelydFnhet, att fattning t»eraf i skärgarden icke ansetts lönande. 

Landtmanna-productionerne föras dels sjö,Hels landwsgen, och jfärgär^ 
dens fistwaror transporteras sjöwägen M städerne i Länet och förnämligast till 
Götheborg, der säljare aldrig sakna Hfnämare. 

I f̂seende pä inre handeln ^knnas icke nägra speciele författningar 
^ir Götheborgs och Bohus Län; men till rörelsens upphjelpande Hro anlagg-
de erforderliga wägar och utom .de Fere marknader, som ärligen hällas i stä-
derne, finnas trenne marknads-platser ä landet, nemligen Srebbestöd i Norr» 
wikans Fögderi,^S«aden < Suiinewitan sch Tjufkihls httfwud i Inlands 
Fögderi. 

Länets innewämue dr»fwa fielfwa ingen gärdfarichandel; men den som 
i l i fwU tillätesi til l understöd för «llmoge« i sju Häpqder.af Elfsborgs Län, 

3 
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har, oaktade alla de'inkränkningar dentti', som Kongl. Kungörelsen den ; 
I »n i i detta är föreffrifwer, likwäl mängestädcs äfwen inom detta Län, hos 
allmogen befordrat ett stadeligt öfwersiöd, genom det att atffillige. Tyger-och 
Klädespersedlar mpranglas medelst lemnnd credit, och lockande beffrifningar 
hurn pa andra ställen brukas. 

4:o Politisk Författning. 

Kammar-Werk. Ä nyo skattlagde af öde upptagne eller i ödesmål 
forfallne hemman finnas icke i Götheborgs och Bohus Län, men a den uti 
Inlands Fräkne Härad belägne Krono Härads-allmänningen Brefjellet är» 
trenne nybyggen upptagne, a hwilka innehafwarne ännu njuta frihets ar. 

Hemmans.klyfningar hafwa a ssättbyggden och inne i landet icke blif¬ 
wit utsträckte ti l l någon Mdlighet. I Mrgarden är den mera utwidgad; 
och ehuru detza aboerS rätta näringsfång icke grundas pä jordbruket, kan lik-
wä! en oinffränkt hemmanSklyfning icke eller der wara nyttig, serdeles, som 
Bohusländ^a Hemmanen i allmänhet och Mrgardshemmanen i synnerhet 
hafwa ringa ägor och desias klnfninss i - s ^ delar, som är werkelig händelse 
pa ftere ställen, hwarken för deras brukare eller för det allmälma fa<l uied^ 
föra nägon fördel. I öfrigt wagar jag härwid åberopa det underdåniga ut¬ 
låtande angående hemmansklnfningar, som jag den 24 October >82l afgiswit. 

Storffiftes och enffiftes delningar, hwaraf de förra nästan allmänt 
förut blifwit werkställde och de sednare, som redan några är blifwit nog all¬ 
männa, hafwa wisat god werkan pa den tilltagande odlingen, hwaremot ffo» 
garnc blifwit mycket medtagne, dels för bebyggande af enffiftade lotter och 
dels af den orsak, som>under rubrique Skogar, ofwan är anfördt. Flere 
hemman hafwa likwäl sä förmånliga storskiften att förändring till enstiften 
icke fordras eller bereder större nytta. 

B.uk och Wattuwerk mŝd sådan rättighet ti l l wattu-uppdämning, som 
werkar til l olägenhet för landets odNng, finnas i Oroust och Tiörns F>g>e-
r i twänne, neinligen: W.itzeröds och Algards Odal mjölqwarnar, h^i?,^ ei i 
ringa man stola medföra ffada för odlingen af den jord, som är belägen i-> 
kring den si kallade Kallungeröds och Gridsby sjöar. I Sunnerwik.^ns Fög¬ 
deri och Häby Socken belägne Torps mjöl- och, Mgqwarnar, mdföra wUqe-
nom wattu-uppdämning stundom ^adeliga.följder; men efter Dom,tolS bestut. 
far wattntt der likwäl ej upMmmas öfwer en wist^yöjd. 
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Da tabellen för landet upptager hemmanen i länet t i l l deras antal, 
tiattlr och disposition, aftvensom lägenheter, bruk ock qwarnar m m, och här 
icke'finnas uäara hemman, lägenheter eller werk af olika natur, kronan till--
höriqe, atcrstär att wisa anstagen l i l l fromma stiftelser; hwilka nro följande, 
nemligen: 

I Sunnerwikans Fögderi: 

no Äbn Säter i , med Toftestad, 4^ mantal och 651 hemman, done¬ 
rade dels af Kcngl. Maj : t och Kronan och dels af Fr» Hwitfeldt t i l l Göthe-
borgs Gymnasium, ock 

2:0 Berustade Säteriet GullmarSberss, 2 mantal med »nderlisigande 
?^ hemman i Skredswiks Socken, samt ^ delar i det sa kallade stora Sam¬ 
bruket i Okrckihls clf, Haby Socken, som framlidne Grotzhandlaren A Kna ' 
pe Hanston, donerat t i l l Gusiafsbcrgs Barnhus-inrättning wid Uddcwalla. 

I Oroust och Tjörns Fögderi. 

Snndsb» Säter i med tillhörande hemman, Ullsammans 5 2 ^ man-
tal , som äfwen F l» Hwitfeldt donerat t i l l Götheborgs Gymnasium. 

De i Tabellen upptagne M jö l - och Säg-qwarnar äro dels ssattlagde, 
dels hllsbehoföqwarnar och lcqo-säqar, om hwilka sistnämnde f^attlagssnings-
undersökningar 'äro började och komma att fortsättas med ordinarie Tingen 
i Länet. 

Skattlaggde Lägenheterne hwilka utgöra dels jordebokslränta, dels en¬ 
dast Krono-tionde, höra i det mästa under Mttlaggde hemmans byamäl och 
de offattlaade, Utom de pä Krono-allmänningen Brefjellet upptagne Nybyg¬ 
gen äro bestämde t i l l och uppröjde pa befästade hemmantal. 

StatsBidragen hafwa de ar, da landtmauna-producler med lätthet, 
och t i l l ett wärde, jemförligt med utgifterna kunnat realiseras, utan svårig¬ 
het utgått, men nu, när landtmanna-waror äro i sä lagt pris som de stere 
ar warit, ökar det uödwöndigt t^nadcn af allmänna onera. Detze äro wisicr-
liaen i hela Bohus Län, hwad grundräntorne beträffar, som utgå utan för-
wandling efter iordeboks wärdie och i afscende pa Kronotionden, som bestäm¬ 
des efter den öppna akcr, som ar 1694 war i bruk, likasom hwad mantals-
penningarne »vidkommer, hwilka utgå efter 8 tz personen af allmoaen, l in-
dnga för Länets jordbrukar.de ffattdraaare, i jemnförelse ti l l de siesie öfriga 
Länen i Riket ; men deremot är bewillningen efter i:sta Art ikeln, hwilken 
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ufiingen måste betala lika med millionären, för Mrgärds-attmoqen kännbar; 
och denna i förening med de afgifter, som efter öfrige Bewitlnings-artiklarne 
skola utgå, sa wäl personell, som för hus ocb kojer/ ma ostridiZt anses sä-
som en isynnerhet MrgärdSrörelsen widladande tyngd. I ösrigt är emot det 
pa författningar grundade sätt« sör stats-bidragets utgörande, icke annat att 
anmärka, än hwad här nedanföre wid atffilliga onera kommer att sägas. 
Hwad den Kronan och Embetsmän anslagne Tionde- och RänteSpcmnmalens 
forslande angår; sä äro Götheborgs, Inlands och Sunnerwikans Fögderier, 
som fä lefwererk KronoSpannmalen, antingen i Götheborg eller Uddewalla, 
icke synnerligen onererade gen«m berörde transport; men Oroust och Tjörns 
Fögderi, hwars hemmansägare måste med Hästar och sover färdas öfwer 
kwänne Fjordar innan de hinna fasta land« för att komma till nämnde stä¬ 
der, liafwa deras mycken olägenhet och skulle beqwämligare kunna lefwerera 
sin Spannmål ä Carlstens'Fästnings magazin, emedan de flesta af nämnde ö« 
boar hafwa del i båtar och saledeS' utan swarighet kunde Medes dit trans¬ 
portera Spannmålen den tid pä aret, som wattneb wore segelbart. Norrwu 
sans Fögderi har likwäl största tyngden af Spnnnmälens forslande till Ud¬ 
dewalla, såsom närmaste Krono-magazinet i Länet, dit allmogen frän tvista» 
trakten har >o a ^ mil och de närmast belägne omkring 5 mil. 

Ojemnhet i tyngder uppkomma' jemwäl derigenom, att uti Norr- och 
Snnnerwikans, samt Inlands Fögderier, hwarest finnes både Soldate- och 
Barsnran3-bäll, äro de förre, drynare befattade än. de senare, yälst Rust- och 
Soldat-rothallen i allmänhet' bestå, af endast > helt mantal, men hwar>e BätS» 
manl<rote deremot har 2> 2t' och 3 hela hemman; Skjutsninge-beswäret i 
Länet- är sa- fördelt, att det i möjligaste måtto utfaller lika pa alla, man af-
ftende pä-deras närmare eller-fiermare belägenhet wid allmänna wägarne; 
men Kronochrefdra^arne, hwilka i fredstid endast njuta befrielse frän Kronr» 
siljutS,. äya Veruti en- alldeles otillräcklig ersättning' för den under näwnde 
tid> emot spjutsning, ojemnförliga mödan. Detta beswär omflyttas wäl i 
görligaste mätto pä hemmanen, men likwäl blifwer denna regel aAtid fela-k-
tig, när afwikelser med nämnde fiyttning, frän de wid allmänna wägarne' 
ti l l. in i landet belägne hemman, stulle i dubbelt affeende förfela^ ändalnälel. 

Inqwarteringar, som' alltid ffe närmast Gästqifwaregardarne, träffa' 
mäst de derintill belägne hemman,- och ehuru den utspisning' och fouragering 
som inqwarterings-gifwarne böra lemna, af Kronan betalas, utfaller detta 
onus alltid med' kostnader och. beswär, emot hwilka de aftägsnare hemmanen^ 
icke. hafwa: motswarig tyngd. 
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Beräknillgs-method, hwarefter wärdet af de i tabellen för landet 
n̂ ppfolde. onern bliftvit funnit. 

AMnHnna RronoUtlayarne sch Vewil lningen äro' uppförde efter 
jördebok och senaste ars räkenffaper. 

InVelre RneckteUnderhället. Soldat-rustningen, oberäknad Hr«« 
gon Häste^vacancen, 2t> tunna Rass, och 25 tunna Korn, som i tabellen är 
uppförd bland de till Kronan mgaende ständige räntor, belöper för de Kongl. 
Bolnis Läns Regemente tillhörige, gemenligen af endast ett mansal bestäen» 
Ve Soldat rotar i Norr» och Sunnerwikans samt Inlands Fögderier till högst 
s> R:dr Bnnco af hwarje och till 98 R:dr 32 tz. B:o för hw<<5js af twen» 
ne kela hemman bestäende Elfsborgs Regemente tillhörig Soldavrote uti Gö« 
cheborgs Fögderi. 

Bätsmans-rotarne, som bestä afminst 2, höqst 3 mantal hwarje, är»' 
efter otcroce olika belägenhet i afieende pä ffogStillgangar och det mera, an< 
sedde, alt i BätsmanMllmng med Torp, Heklädnad ock Aflöning m. m., för 
hwarje numer utgöra frän och med 50 till och med 64 Rldr Banco. 

ClerecieSrateNl' l lnderhäll utgör i Bohus' Län' enligt' 1722 ärs-
fastställde förening, siwari hemmansägare blifwit fritagne frän den i Gamla 
Sverige ulgäende Q-wick-tiondV nch betala, utom Tionde-kornet/ som Mgä in 
nainra, alla öfriqa Prest<rättiaf»eter efter ett dä asatt nu ringa och obetyd-
ligt warde. I Säfwedahls, AMms och zöstra Hisings Härader, utgöras 
Presträttigheterne efter de derom föv Gmula Swerige utkomne Författnin¬ 
gar eller särsMdt träffade Föreningar emellan PastoreS och Föesamlingarne. 
Besaqde nndcrbäll utfaller i Bohns Län' öfwer hufwuö sä, att för hwarje 
helt femman dcrstädeö utgöres rättigheter till Kyrkoherden i wärde af cirea 
»o R:dr Banco af hwarie helt och prvportionaliter af de mindre hemman 
och i nämnde Härader af GötheborgS Fögderi, der föreningar i alla Pasto» 
raterne äga rum, betalas frän och med 10 ttll och med' minst 8 3t:dr B.o 
«f nwarje helt hemman till Pastor, som detzutom bsde der och i Bohus Län 
af Torpare, Fiffare och Str<lnvsittare har dagswerken' Fijk och Offer, berät-' 
nndt till i< R:dr Banco ä hwarje matlass.. 

Cäpellanen fär i offer och andra inkomster as hwarje' helt hemman 
ungefärligen 3 R:dr 16 st. Banco. Och ifrige KyrkobttjeninM circa l R:dr 
32 tz; af helgarden. 
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Fättig-Fävsörjmngs-kostnaderne äro beräknade i wärde efter de o< 
lika sätt, pa hwilka de utgöras. Pä en del ställen erlägges 3 tunnor Korn 
af hwarje helt hemman/ pa andra ortcr endast en half tunna dito och som< 
ligstädes wandra de fattige, hemmanen emellan, och hämta sin föda för dagen. 

Konqs^ Krono- och HällffjutS anses, i anseende till förspillt» tid, or» 
sa ka en förlust pä hwarje längre eller kortare ffjutöning af 32 tz. B:o. 

Wäghällning och snöffottning till Tolf karle- och Tolf öke-dagswer-
ken af hwart hemman. 

Kyrka- och Prästegards-byggnad kan ej annorlunda beräknas än efter 
en contant summa som ärligen upptages pä hemmanet till 3 R:dr 24 tz. 
Banco. 

TingS< och Fanghus-byggnader 2 R'.dr 24 tz. dito. 

Inkvartering, som ej för ar kan bestämmas, anses likwäl i hwarie 
påkommande tillfälle medföra en förlust af 6 tz. för hwar inqwarterad karl, 
och 3 tz. för hwarje häst, Utöfwer durktogscrsätNnngen. 

Skallgäng beräknas till 4 dagswerken af hemmanet ärligen. 

Krono brefbäring medförer tidspillan öfwer hnfwud 2 dagar i wecka» 
efter markegangspris. 

Kyrko»tionden utgores i de tre Härader, som höra till Gamla Swe-
rige äfwensom i Hjcrtums pastorat i Bohus Län, säsom I u s patronatus, iu 
»atura eller efter markegangö-pris, men i öfriga delen endast efter 24 st. 
Tunnan. 

Härads-räntor, Brännwins-afgiften och Curbus-medlen, som tabellen 
ej utwisar, äro upptagne efter räkenffaperne, likaså Djekne-penningar, B.us-
mans^vacance och mötes-afgifter. 

po l i t ie . Ti l l ordning och sedlighetens widmaqthallande, äro, jemte 
allmänna författningarne derom och de bestm, som afKonuugenS befallnings-
hafwande samt wid HäradsRätter och Socknestämmor widtaqas, ordnings 
män inom hwarje Socken tillsatte, och med instruktion försedde, hwilka i den 
män de winna erfarenhet i detta nyligen tillkomne Mande ffola jn längre, 
>eh bättre, befrämja ändamålet dermed. 
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Scholor. Uti Götheborgs Fögderi finnas: 

1:0 En aciwm enffilte sammanbott grundlaggd och underhällen fatiig 
Fri-Schola pa Elfsborgs Kungsladugårds ägor, inrättad i sednare aren ef¬ 
ter Bel Lancastersse mechoden och denna underwisnings-anstalt bestar af en 
pedagogi. De underwiste barnens antal utgör nära ^ao. 

2:0 Framlidne Directeuren Martin Holtermans Scholä-inrättning i 
Fasibergs Socken, hwarest några och 2o barn fa undcrwisning. 

3:0 En i Säfwe Socken, pa dertill gifwen fond af framlidne Herr 
HofNättsNadct Z. Stjcrncreutz, äfwen pa Lancasterffa sättet inrättad och 
underhallen Schola, hwarest 22 barn underwisas. 

4:0 Har Boktryckaren Sam. Norberg ädelmodigt åtagit sig, att pä 
egen bekostnad uppbygga ett rymlig., Scholä-hus i Mölndabls by af Fktz-
bcrgs Socken och att för der liliäninad underwiSningS-anstalt efter Lan-
^astcrM mcthoden, ansiä nödige medel. I öfriga delen af Länet äro Scho« 
lä^anstalternc pä swag fot; emedan de bestrides merendels ambulatoriskt af 
gamla afffedade krigsmän, orkeslösa sjömän, samt misslyckade Scholä<gohar 
och Studenter.. 

I allmänhet mä anmärkas, att allt, som hörer til l Underwisnings-
werkct pä senare tider wluunt betydligt, sedan stiftets närwarandc Biskop 
med sin sällsynta werksamhet kraftigt följt detza till allmän fördel sa ange¬ 
lägne anstalter. 

Underwiöningswerk för allmänna stöjder gifwes icke, dock Kr det o? 
twifwelaktigt, att den Fabrik, som Handelshuset von Neis och Magnus i Gö-
theborg inrättat och hwilkcn uti afhandlingen om nämnde stad, kommer att 
omtalas, sprider bland qwinnokönet, äfwcn pä landet, en ganstka nyttig in¬ 
sikt i wäfnadskonsten. 

Hälsowards-Comiteer äro ännu icke allestädes i Länet tillsatte och de 
som finnas, sä nyligen organiserade, att följderne af deras ätgärd ännu icke 
hnnnit utwccklas. Emedlertid bestrides Läkare-warden af Länets twänne Pro-
vincial-medici med biträde af Prästerffap och KyrkoNäd, samt twän»e i or¬ 
ten stationerade BcnaillonsLäkare af Kongl. Bohus Läns Regimente. 

ssattigförsörminqen tillgår i allmänhet pa sätt förut nämndt är; dock sin¬ 
nes pa Elfsborgs KmigSladngardS ägor i Oötheborg en faltigwardsaxstalt för 
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Her warande Kustförsamlingar/ til l hwars nvprättbällon^e "FHrsamllnqarn<« 
innewänare ärligen taxeras «ch betydlisic ärli^c nllffolter äfwen ss.e frän sji. 
manshus.catzan. I likhet med Götbeboras ,tad sorwaltas,dcnna inrättnini, 
af en ,sHrff.ild Comitä. Donna Inrättl,,!,^ är af deu wäl^örande eqeuffcip, 
att af tusendetals menniffor, som derifrän njuta sitt nnderhäll, fä alla arbets¬ 
före fattige iemn syKelsättning emot mat eller betalning. 

Oästgifwerier och Färjställen finnas efttt behof allestädes i Länet med 
erf^derlgt anslag af Reservants till de förra,, ftch äf.,,en HNlskilttS, d« 
ŝ  nsgon ssäng ckr af nöden; dock mä här nämnas, att färdandet öfwer 
twänne Färjor för att komma -till Bohns Län, är för roande beswärliqt. För 
öfriqt.efterlefwes Gästqifware-ordninssen. Anstalterne tU wfomrs utrotande 
bestå hufnmdsakliqast Uti warq«qropa<r, räf-saxar ock, qewär, som allmoqen 
nyttjar till Räfwars utövande, samt st.allqanaar, hwilka, bättre än nu ffer, 
ssulle uppfylla ändamAet, om den till ffallgänq uppdädande allinoaen stäldes 
under militär-befäl i corporal^fap mel? soldater emellan som j?orpffl?uar; ty 
Krono-betjeninqen, ftm är af ringa a,,ta<, hinner ej wara' allestädes, och 
stogwaktares tillsyn Hr otillräcklig I Sunnerwikana Föqderi göres nu ar» 
lissa sammanfkotter till Iaqt-CaHa. hwarfönitau der betalas rofdinrspenqar 
wid stgdedjurs idödande ittan ffallssäna. I Norrwikan är för wisia ar den 
öfwerenskommelse träffad med Ofwe,rIäqmästar.en, att Han mot en afgift af 
32 tz. Banco för, är af hwarje helt hemman, bessrjer sä kallad Luddring/ 
Hwarigenom allmogen Hr befriad frän allt widare Wus i den wägen, 

5:o Städerne i Länet 

Götheborgs Stad, belägen wid utlopp/t af Göcha elf, samt grän¬ 
sande pä Landssidorne till Bohus- Elfsborgs- och Hallands Län, har i den» 
och fiere afseenden det lyckligaste Handeleläge. Detz folkmängd af bägge kö¬ 
nen är 9562 mautalsffrifne och 6306 mantalsfrie personer gcy handels-clas-
ftn utgör Htt amal af 353 stycken. 

Lika sä florerande denna siad förut warit både i Handel och andra nä¬ 
ringar, M wanmäktig och inffränkt har den under senare ären bl-ifwit i 
all» yrken. 

SHsom orsak härtill mä räknas^ att staden inom en <iderymd af 30 är 
blifwit g«fiom eldswäd»r helt och hällit i asta lagd; alt t»etz prydeliga äter-
uppbyggande i enlighet med nädigst fastställd byggnads-ordnmg, till stör^de, 

le» 
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len werksiälld under den dyraste tyggnadsperioden, dragit oberäkneliga Capi-
tåler frän både Handelorörelsen och andra Näringar; att sa wäl Sillfisket 
som Gamla Ostindiffa Handeln, de för hela Riket men i synnerhet för Gö-
theborg och orten deromkring oskattbara beständekällor, alldeles upphört, icke 
att förtiga de betydelige Capitaler, som legal i stora, med kostnad, anlaggda 
Skärgardswerk, inen genou, Sl l lMetS siut gätt nästan helt förlorade; att 
dc i senare tider werkställde expeditioner pa Wäsi« och Ostindien jemwäl misi-
lyckats; och siuteligen till räga pä allt bekymmer den senaste och största o-
lycka, som någonsin öfwergatt denna Stad, den nemligen, att i en tidpunkt, 
dä GötheborgS Stads innewänare innehade ett Capital af icke mindre än en 
million ZQ0/OQO R:dr B:co i Götha CanalBolags Actier, Författningen om 
Disconternes upphörande och hastiga realiserande ulkom, hwarigenom icke al¬ 
lenast besagda Actier kowmo i största wanwärde, ulan forcerade inbetalnin¬ 
gar af Disconterncs utestående fordringar widtogos. Följderna häraf, dä, 
efter en högt florerande rörelse, betydliga både in- och Utländska skulder 
widlädade Handel och andra Näringar, men ingen källa gafs, der, mot red« 
baraste säkerhet, medel kunde erhållas till deras betäckande, mäsie naturligen 
blifwa som dc ock olyckligtwis blefwo, Banquerotter och misuroende i pen« 
ninge-transactioner samt en afstannad handel och rörelse. 

En myckenhet af Stadens redbara Handels och Handtwerkshus haft 
tva wäl blifwit olyckliga offer för desia widrigheter; men sä känbara wers-
ningarne deraf warit för den öfriga delen af Samhället och sä swaga msig-
terne för Handel och rörelse ännu är«, tillförscr sig detta Samhälle, genom 
Eder Kongl. Maj:tS Nad och wisa anstalter, att blifwa uppränadt frän st« 
hotande undergäng; under hwilken förh»ppning det samma ocksä anwändt alla 
ansträngningar, för möjligaste widmaglhällande af sina Näringar; och hwad 
nu Götheborgs hufwudsakllga Näringsfäng, Handeln beträffar, sä, om det är 
en afgjord sak, att för uagra ar tillbaka Importen af främmande waror i 
Götheborg öfwersteg Exporten af Swenffa producter, bestående hufwudsakli-
gen i Iern , Träwaror, Fist och Tjära; sä kan nu med lika mycken wisthet 
ett mottsatt förhällande antsgas. Införseln af Ostersjö.-producter, Spänne-
mäl, Lin, Linfrö, Talg och Hampa har, i anseende till inhemska productio-
uens tilltagande, betydeligen blifwit minskad, med undantag dock af de sena¬ 
re Artiklarne, maf hwilka Talg i myckenhet erfordras till de i sednare tider 
inom Riket anlaggde Säpe- och Twälbruk och Hampan ännu fortfar att wa-
ra en wärt, ät hwars odling man sig icke har serdeles öfwerlemnat. Frän 
Holland derifrän i förra tider hilffcppades en myckenhet Liw- och Roftolja, 
Papper, Ost, Smör, beredt Läder med fiere wnror, behöfwer Swerige n« 

4^ 
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mera nästan intet deraf; men deremot har importen af en annan artikel tilltagit 
nemligen Ul l , som frän Dannemark i myckenhet hitkommer, men hwaraf be<-
hofwet äfwen tan minstas och slutligen förswinna genom kunnige och' dristi¬ 
ge Landtbrukares omsorg för Färafwelens förbättring och utwidgande. Im¬ 
porten af Colonial-wahror har till större delen skedt frän Norra och Södra 
Amerika, England, Hamburg och Köpenhamn, och Engelffa Bomullsgarnet 
har i sednare ären här blifwit en ganska betydlig import-artikel. 

Naturen af Stadens Handel är mera pastif än aetif och Transito-
handeln nu snarare eu skuggbild, än en werkelig förman, enär Amerikanste 
Skepp, ej sällan hit consignerade, i anseende till penningebristen måste sakna 
afsättning samt nödgas afsegla til l Hamburg och Köpenhamn derifran Göthe-
borgs Handlande sedermera styckewis mäste införffrifwa för långt högre pris 
samma Last, som kunnat fäs för wida lindrigare betalning, om nödigt Capi¬ 
tal här H stället ej saknats. Säsom en olyckelig följd häraf, oberäknad! den 
förlust i allmänna imraderne, som Kronan och Staten häraf lider, är far-
högan för Skeppsrörelsens totala förfall. Stadens Skeppslistor gifwaidet-
ta fall det beklagligaste förebud, dä minskningen i denna rörelse ar efter an« 
uat uppgätt ti l l sädan betydelighet, att dä den samma är 181? besteg till ett 
Lästetal af I5,o>8z, har den för innewarande är ej utgjort mer än 8384 Lä» 
ster. ^> De orsaker som ocksä i betydelig mon jemte penningebristen bidragit 
t i l l Skeppsrörelsens sä förwänande minskning, skola här efteråt omtalas. 

Denna brist pä erforderliga Capitaler, som den utländska Handeln 
träswer och hwars högre eller lägre ständpunkt beror uppa anwändandet af 
National-förmsgenheten, pä landets Natur-rikedom, pä riktningen af detz pro-
duttion och konstfiit, uppa kunskap, drift och sann Handels-Esprit samt ändte-
liqen pä Landets Geographiska läge och Politiska förhällandet med andra 
Stater, är, som förut finnes anfördt hnfwudsakliga orsaken till det ärliga 
aftynande Uti Götheborgs Handel och andra deraf beroende Näringar, som 
inom en tiderymd af åtta är ägt rum. Metgängar wid större och widsträk-
ta planers utförande måste naturligtwis hafwa ästadkommil, att Capitalister-
ne häldre anwända sin förmögenhet i en rörelse, hwilken, om den icke är 
särdeles lönande, åtminstone är säker; och hufwud-capitalet anwändes säledes 
längt mera ti l l förskotter pä Rikets Export-artiklar och till Bergshandterin-
zens drift, än pa den egenleliqa handelns utöfning och listighet, eller rätta¬ 
re sagt t , man drifwer mera Commistions- än proprie-chandel. Om sådant a 
ena sidan, när det öswerensstämmer med oklanderlighet i den enffildtas pä 
säkerheten grundade Calculer icke medförer skada för det hela, kan det dock ä 
den andra icke bestridas, att ju de fördelar, hwilla genom begge yrkens drift, 
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wid tillgäng pH tillräcklig fond, kunde tillstyndas Staden och Riket, ffulle 
wara ojemförligt större/ men hwilka nu måste försakas, hwarigenom alla Nä-
ringar förlora. 

Wid den t id, dä Sillfisket upphörde saknade GötheborgS och Bohus 
Län till utförsel nästan all egen product, men ehuru stor förlusten af denna 
wigtiga Näring för Riket och för orten än war, har dock uppä densamma 
följt icke allenast en utwidgad tilltagande förkofran af åkerbruket, utan och 
bäde en stigande moralitet ibland Skärgårds-allmogen och en allmännare om-
tanka, att öfwerlemna sin werksamhet äfwen ät andra Näringar. Fra»ste« 
gen i jordbruket hafwa i den man lyckats att Länet, sedan är »8l? haft ett 
ärligt öfwerffott af egen Spannmäl, som dock i förra aren warit högst o-
tillräcklig för dest stora folkmängd; hwarförman i stället att Linodlingen för¬ 
ut warit ett inom provincen nästan okändt yrke, densamma s» wäl i detta, 
som angränsande Lä»/ nu mera ja tilltagit, att dä, exempelwis att anföra: 
Uti ett ej längt ifrån Götheborg i Mölndahls ström anlagt Olje-stageri är 
'81? mäste til l Olje-prätzningen frän utrikes ort införjkrifwas hela behofwet 
af Linfrö, har denna inrättning är '82 l fätt köpa allt sitt Linfrö frän in¬ 
rikes orter till ett sammanräknat belopp af 240? tunnor 8 kappar., samt att 
da ar «8<7 frän utrikes ort till GötheborgS Stad ankommit ZaAmar Lin» 
olja och 394 Skepp. Lin, samt 'Zo» tunnor Linfrö, har är ,82 l inkommit 
endast 9 Amar Linolja och 6 Skepp. Lin, men icke det ringaste Linfrö, hwar» 
emot sistnämnde ar endast frän Götheborg blifwit exporterade 350 Liep. Lin, 
1622 tunnor Linfrö, och 796 kannor Linolja; och da det är ganffa säkert, 
att Linodlingen än mera utwidgar fig, har man den säkra förhoppning, att 
dels genom ätgärder frän LanbthushällningsSällskaperne, dels ock andra un« 
derwisningar, den erfarenhet jemwäl stall winnas, hwarigenom nödig och an-
wändbar Rndimaterie för finare Linnewäfnader beredes, icke att förtiga ökad 
tillgäng pä Linfrö och den deraf blifwande följd, att Linolja blifwer en wä-
sendtlig Swenff Exportartikel. 

GötheborgS Stad bar ingen synnerlig export af ssogs<essecter frH» 
kringliggande trakter. Utffeppningen deraf ster, pä sätt längre fram ffall 
wisas, mästadels frän Uddewalla; och de Vicmalier, hwilka kunna wara att 
afiäta finna afsättning i städerne för innewänarnes behos, äfwensom för stepps» 
provianteringen. För öfrigt produceras i Länet til l betydlig export ännu in< 
genting annat än Bergmosta och Enebär, hwaraf ansenliga partier för nä-
gra är sedan afffeppades, men motzan är nu till mäsia delen medtagen och 
enebär utrikes mindre efterfrågade, sä att exporten af detze artiklar nästan 
helt och hällit afstannat. Deremot har exporten af Kummin ökats til l den 
grad, att, dä är 1820 endast afsteppades 2605 Lisp. har 1821 utsteppning 
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»eraf uppgätt til l 5336^ Lisp. Lingon, n, i orterne kring Gölheborg pch 
ifwen i Bohus Lan wildt wäxande bärsort h.ar ocksä i senare tider blifwit 
en e^portwara. 

Förnämligaste afsättnings-ortell för Länets öfwerstottS?producter är 
Götheborg. Frän hela Bohus Län hitföres Spannmäl dels siöledeS, dels 
landwägen; och saknas dera icke afsättning, emedan Bohusländsta Spannmå¬ 
len är ganssa god och wida bättre än den Skanffa, afhwilken, sä. wäl som 
af Brännwin frän Skåne, tillförseln sedan några är sig markeligen minstat. 
Utom ett par försök, anställda för twänne är tillbaka, dä Sädespriserne i 
England stega till den böjd, som der tillåter Import af utländsk Spänne-
mät, har icke nägon privat Spannmals-erport frän Götheborg till utrikes 
orter ägt rum; Och icke eller ssall nägor företag af dylik egenskap kunna 
ske, eller någon direct Spannemals-Handel komma till »verkställighet, sa län¬ 
ge Kongl. Allmänna MagazinsDirectionens SpannelnälZuppljandlingar och 
Skeppningar fortfara, genom hwllka all privat specnlation uppk sadctn han« 
del mast upphöra och Potzessionaten samt Landtmanneu nästan endast pa 
KronoMagazinerne i Provincerne finna afsättningsställe för deras Spänne-
mal. Om detta upphandlingssystem widtogs för alt efter FilialDiSconternes 
upphörande, lätta och upphjelpa penningerörelsen i Landet och om det samma 
för ögonblicket medför nägou lindring uri Landtmaunens penninqebehof; sä 
torde dock, da delta system mast allt mer och mer affägsna all häg och tan¬ 
ka hos enMldta personer pa Spannemälsupphandlingar och handeln med 
denna production således exclusift förehafwas och idkas af Kongl. Maga» 
zinsDirectionen, Landtmannens fördel derigenom icke wara beredd, emedan 
de mänga tillfällen för afsättning som den enffildta speculationen tillförne 
öppnat, måste af nämnde orsak fsrswinna i och med upphörandet af en han¬ 
delsgren, hwilken lust i sin möjliga allmänhet haft bäde sitt bestand och nyt¬ 
ta och hwars gagn för öfrigt blifwit genom Kongl. Förordningen den z»:sta 
Augusti >8l5, erkändt och bekräftadt; och ma till bewis att Landtmannetl 
icke saknat afsättning af sine prodmtioner hos de Handlande i Götheborg 
här anföras, att endast af den Artikeln Fiskwahror, har, utom de betyde-
liqa partier, som consumerats i Staden och Orten här omkring, enligt 
Tu!l-Iournalerne exporteras härifrån mäst till Inrikes orter, under loppet, 
af innewarlNlde ar, sä betydliga qwanticeter/ att deras wärde, efter här gäl¬ 
lande priser uppgått til l clrca 62,020 R:dr Banco. 

De waror, hwilka frän andra Län komma till Gstheborss, för att här 
mskcppas, bestäm förnämligast i Iern och Trädw«or, M l n , Koppar, Glas 
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Nl. m. Sedan Staterne < inropa begynt följa den pnncipe, alt allt hwal» 
möjeligtwis kan tillwerkas eller åstadkommas inom ett Land, icke bör köpas 
af främmande, äfwen om sådant skulle tillwägabriilgaS medelst uppoffringar 
för det allmänna, medelst förlänta Monopolier, hög Tull m. >n. eller ock 
medelst ett totalt förbud emot införande af en bättre eller mindre dyr m-
länff wara-'; Sedan handeln blifwit betungad med en mängd olika afgiftet; 
Sedan Tolagen i Götheborg ensamt uppgår ti l l omkring 50,900 R:dr B:co 
om aret: Sedan Skeppsumgälder, Convoy-afgifter, Bak- och Lotsafgifter, 
Fyrpenningar m. m. blifwit i de Europeiffe hamnarne ganffa drygt förhöj¬ 
de, såsom exempel hwarpa ma anföras, att Tonnage-afgifter i^Spanffa ham¬ 
nar nn är bestämd till En PesoS per Tonn och i Frankrike till 5 Francs 
per Tonns för ditkommande främmande Fartyg med undantag af dem som 
lasta S a l t ; Sa är det lätt att finna det Swenffa Handelns och Sjöfar¬ 
tens trefnad ej kan wara stor. Den som för egen räkning will speculera 
med Rikets förnämsta Erport-prodncter pä en Europeis hamn, arbetar i de 
fieste händelser troligen mera för andras än sitt eget Intreste, ty om icke 
ren förlust af ett sådant företag uppstär, blifwer resnltatet åtminstone föga 
uppmuntrande; Och hwad Sjöfarten angår, sa stall det befinnas, att um» 
gäldernas mängfaldighet i förening med de onndwikeliga utgifterne till Folks 
Hyror, Proviant och Atzurance ofta öfwerstiga heln fraklbeioppet, hwaraf 
följet att det obestånd, hwaruti denna högst wigtiga Näringsgren, dels af 
detza orsaker och dels för penningebristen är efter annat iräkat, titt den be¬ 
tydliga grad, som förrut omförmäld är, stall än widare tilltaga, ehuru ba-
V2 provianten och alla till Skeppsbyggnad och Skeppsutredning hörande äm¬ 
nen, med undantag af Hampa, ärv, jemte fjelfwa Hyrorna mi wida min¬ 
dre pris än utri-keS. 

Trädwartt<utffeppningen sser frän Götheborg förnämligast til l Eng¬ 
land. D i t afgä de bästa qvaliteterne. I Holland, Frankrike, Spanien och 
Portugal är man mindre nogräknad, och betydeliga Exporter af allahanda 
Skeppningsbart wirke hafwa dit blifwit företagne. 

Inrikes ComlMlnicationen har blifwit ganssa mycket lättad genom 
den fraktfart, som befordras ock werkställes med SkärgärdsAllmogens Bä-
tar och Farkoster. Efter TrollhätteCanals öppnande och sedan Sillffffet npp-
hört, k»ar denna fraktfart ansenlige» tilltagit och utgör nu en hufwud sa sir¬ 
lig Näringsgren för nämnde allmoges bergning, hwilken man hoppas ft 
ännu mera utwidgad, sedan föreningen emellan Wennern och Wettern nyl»^ 
zen blifwit lycklizt fullbordad. 
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Sedan förhällandet med Götheborgs Stads Handel Hr Uti det före« 
göende ädagalagdt, förekommer nu att meddela yttrande om Stadens in¬ 
flytande pä Landets Cultur, Näring och Konstftit. 

T i l l Städernas Hndamäl hsrer att de skola wara ett wiktigt werk-
ningsmedel för NationalProductionernes befrämjande och landtbruketS fior, me¬ 
delst öppnadt tillfälle, dels för afsättning af detza productioner och dels för 
tillhandahallandet af de förnödenhetsartiklar Landtmannen behöfwer; Göthe-
borg swarar fullkomligen häremot; Och Landtmanna-producterne både inom 
Länet och äfwen frän astägse Provincerne finna här en jemn och oafbruten 
afsättning, som ock föeanledt den otroliga tillwäxt Jordbruket uti de Staden 
omgifwande orter uppnatt. Götheborgs Stad har alltid/ äfwen under sena¬ 
ste bekymmersamma tidehwarfwet ådagalagt utmärkt enighet i befrämjande 
af allmänt och enstildt wä l ; Och när under en tidepunkt, da genom Dis-
cnnternas indragande med de förut om förmälte',?Qo,QuoR:dr, CanalActier 
inbegripne, säkerligen inom denna Stad Fyra Millioner Riksdaler Rörelse-
Capital rycktes ifrån Handeln och Näringarne; da nära Femhundrade 
Banqverotter ökte willerwallan och icke några fä utan en mängd af Egen¬ 
domar såldes pa UtmätningsAuctioner till mindre än hwad blott Tegelstenen 
kostat, hwarmed husen uppbyggts; da mitzlyckade Ost- och WästIndiffa Ex¬ 
peditioner abringade en förlust af Millioner, och dä under följderna häraf 
eller en matt och aftynande handel, Staden likwäl redan kunnat ästadkom-
ma ett sä förwänande resultat i LandtCultmens tilltagande, hwad bör dä ej 
»väntas i detta afseende för framtiden, om denna handel och rörelse upp-
muntras genom tillgäng pä RörelseCapital och äterstäldt förtroende man och 
man emellan? Den listiga wöxelwerkan till alla Näringar, som en utwidgad 
handel medförer och befordrar, är för mycket både känd och erkänd för att 
här behöfwa anföras; ock den förlägenhet, som i alla yrken öfwerklagas, 
måste alltst finna sin grund i de mihöden/ som sednare tider mbredt öfwer 
handeln, hwars aftynande förorsakat stagnation i bäde penningerörelse och 
afsättning och med det samma beredt icke ensamt Städernas utan äfwen 
LanbetS wanmagt och bekymmersamma belägenhet. Det är i följe häraf 
klart att Handelns trefnad medförer l i f ät LandtmannaNäringarne och att 
äfwen Handtwerkaren och Fabriks-idkaren för sitt wälständ beror af Han¬ 
delens förkofran. 

Under brydsamheten af Handelns och Näringarnas tillständ i Göthe-
borg, har likwäl Stadens belägenhet, Folkmängd och hoppet om en förbätt« 
rad rörelse, icke allena bidragit titt mwidgning och förökad drift af ätstil-
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liga förut anlaggde större och mindre Oljestageri- Sävsjuderi- och Stärkelse» 
Bruk utan ock framlocka nya Inrättningar, nemligen: 

1:0 En Iudiffe Handlanden von Reis och Magnus tillhörig större 
Bonmlls-Wäfweri-Fabrik i närheten af Staden. Wid denna Inrättning, 
hwilken lika mycket hedrar anläggaren, som der i mängfalldiga afseenden 
sprider allmän nytta, sysselsätter omkring Sex hundrade personer dagligen 
inom ock utom hus, till det mästa af qwinkönet och wärdet af Inrättnin¬ 
gens hela tillwerkning under loppet af är 1821 war 230,000 R:dr Banco. 
Det är icke blott uti de utmärkta wäfnadernes tillwerkning inom Landet, 
son, denna widsträckta och kostsamma Fabrik gaqnar. En annan troligen 
mera förtjenstfull samt för konstfiiten wigtig eaenffap, förete denna Fabrik 
deruti att de msngfaldige Flickor och äldre Qwinspersoner, som der arbeta, 
fullkomlige» lära sig wäfkonsien och «tgä derifrän med förfarenhet i ett yr¬ 
ke, som icke allenast bereder dem bergning och Utkomst, utan äfwen bör kän¬ 
nas och förstas, för att st husliga förhallanden sprida trefnad och lycka. 
Detza arbetare flytta tid efter annan ut i Landet; Och va det sättet stall 
den finare Wäfkonsten, hitintills i de fieste Landsorter nästan okänd, allt 
mer och mer blifwa ett bekant göromal samt husliga idogheten, och deraf 
följande wälständ bland allmänheten utbredas och allmänt gagneliga »välgö¬ 
rande fördelar deraf winnas. 

2:0 Ett Wäfweri, tillhörigt Indiffe Handlanden R. I . Vallentin 
äfwen här wid Staden beläait, hwarest är 1821 af 62 arbetare pä stället 
tillwerkades Zl6 couleurta BomullStyaer, innehallande 13,475 alnar, som i 
wärde uppgått till 9891 R:dr 32 st. Ban-o; hwarförman pä VallentinS för¬ 
lag och för hans räkning af allmogen i omkringliggande orter bliswit t i l l -
werkade 5303 stycken, innehallande 284,727^ alnar hwita siäta Bomulls-
Lärfter, ansedde i wärde till "8,93» R:dr 8 tz. 6 rst. 

3:0 En SegelduksFabrik, tillhörig CommerceRädet och Grohhand-
låren Olof Wijk, hwarest ar .82, tillwerkades 34,600 alnar diverse Se¬ 
gelduk och 4292 alnar Ravenduk. 

Att detze, sedan ar »8<7 dels utwidgade, dels af nyo tillkomne Wert 
och Inrättningar tillffyndat en ärlig OfwerBalance pa Handelswägen emot 
berörde är, af minst en balf Mi l l ion, är lika säkert, som att LorentS Por-
terBryggeris och öfrige Fabrikers kraftyttring närma sig till denna Summa. 
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Dcste Fzbriker siorera nu, men t>, wärr med en ganffa matt utsikt för fraw/i 
tiden; ty wid närwarande absoluta omöjlighet att fä låna det alldrawinsts 
Capital pä mångdubbel säkerhet i waror, jemte wistheten att här warande 
numeraire pa långt när ej swarar emot Ie rn , och Trädwaruhandelns for> 
dvingar, stall första stagnation i Fabriksproducternas afyttring, nödwändigt 
förstöra äfwen alla desta anläggningar, som likwäl redan utmärkt sig för 
tillwerkande af waror till lika godhet och pris <om d§ mländssa; och denna 
olyckliga följd stall draga med sig den ännu swärare att Tusendetals perso¬ 
ner bringas ti l l Tiggarestafwen och att Lurendräijaren lemnas fördubblad an> 
ledningar ti l l bedrägerier och rsfiystnad. 

I Bränwinsbränningen har, wid olägenheterne af Spannemälens 
transporterande och wid swarigheten att under en tilltagande production fin¬ 
na afsättning deraf/ Landtmannen funnit den egenteliga uträkningen för det 
förmanligaste anwändandet af sin gröda. — Om en förökad LandCultur for--
dradt denna utwäst för lättnad uti Producternas både förwandling och trans¬ 
port, sä står likwäl fast, att det omatteliga BränwinSnjutandet, hwartill de 
sfwerftödiga tillgängarne deraf likasom uppmana, ej mindre minska morali¬ 
teten hos Allmogen än äfwen förstöra deh l)älsa. I stället för en kraftig 
föda söker arbetaren mångenstädes endast i Bränwin, tillgängen af nya kraft 
ter och far nenom wanan att besöka de ställen, der Bränwm finnes, omsider 
afsmak för sitt hemwist och för husliga lefnaden, sa att desta band till or-
dentelighet och fiit allt mera och mera lossna. 

Det Kr icke meningen att här tala om någon inskränkning Uti Brän¬ 
nvinsbränningen, ehuru en sädan owillkorligen ssulle befordra större delen af 
Nationens »välstånd och förekomma de mängfalldiga brott, som endast uti 
fylleri och deraf följande mswäfningar hafwa sin orsak. Icke eller är här 
stället att försöka en »vederläggning af hwad i Ekonomifft hänseende anfö-
res t i l l förswar' för Bränwinsbränningen och den nytta Boffapsstötseln der« 
«f stulle winna, fastän det torde wara gifwit och af erfarenheten bestyrkt, 
att bäde Kött och Fläff af kreatur, födde med dränk är sämre än af dem 
som framfödas med Spannemäl; Men ändamälet är att påkalla uppmärk-
samheten deruppä, huruledes, dä allmogen har en obunden frihet, att i Brän¬ 
win förwandla sin gröda och att i mindre partier detsamma sedan föryttra, 
en stdan frihet likwäl icke äger rum i afseende pä afsättningen af andre 
Artiklar, som LandtmannaIndustrien genom Laduqärbsstötselns utwidganbe 
och förädling af öfriae Landtproductioner tan åstadkomma, der afyttrandet är 

inskränkt 
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är inftränkt endast til l witza qvantitcter och witz Kvalitet samt hwad kött 
anaär, allenast till saltadt kött, mom i Oclober Mänad, dä färskt kött far hch? 
i Staden ärligen till salu införas. 

Osiridiqt är det att upphäfwandet af de trräng, som nu fjättra aft 
sättningen af Lcmdlmannaprodncter i Städerne, påkallas af både Landets och 
Städernas gemensamma behof; likasom det ofelbart stulle bidraga till bäg< 
ges sannffyldiga wäl, om Landtmannen lenmas mera oinskränkt rättighet., 
att i större eller mindre partier hela aret igcnom, fä til l Städerne införa 
och pä Torgen derstädes försälja Landtmannaproducter och tillwärkningar af 
hwad staq som hälst, hwariaenom Riket i sämcde'st ökade tillgångar af Talg, 
Hudar, Skinn, Ull m. m. stall stuteligen winna tillräckeliga förråder â f 
nödwändighetswaror, hwilka nu, med dryg kostnad/ maste till stor del kö--
pas af Utlänningen. 

Det är äfwen fordrade att uppgift skulle meddelas om de prohibitiva 
Författningar, som kunde finnas till fördel för Staden; Och i anled,nin.g 
häraf far yttras: att Götheborgs Stad icke njuter någon annan prohibitiv 
Författning till godo än hwad Stapelstäder i allmänhet uti det afseendet 
tillägna sig. 

Den underdanigst bifogade Tabellen wisar bäde qvamiteten och qvali-
Men af Stadens jord och resultatet deraf är, att den samma anwändes mäst 
til l rivaliserande af Jordbruket, sä att blott någon liten del i jemnförelse 
ti l l det hela nyttjas til l odling af Saluwäxter. Såsom utarrenderad för 
StadsCatzans räkning och ej fördelad pä Tomterne, är den likwäl ej skad¬ 
lig för näringsfliten, såsom i flera Rikets Städer, der Handtwerkarens 
hufwudnäring är ett widgadt Landtbrnk och arbetet med werktygen en bi« 
näring. 

Stadens Allmänna Inrättningar för underwisning', Sjukward och 
Fattigförsörjning m. m. äro följande, nemligen: 

Utom Gymnasium och Trivial- med tillhörande ÄpollogisiScholan sin-
«as i Götheborg Sex Allmänna Underwisningsanstalter, bestäende af Sta¬ 
dens BarnhusSchola, Wil.'insia Fattig.Fri-Scholan, SöndagsScholan för 
Lärgotzar i Handtwerknicrnc, Frimurare^BarnhusetS Schola, Prins Oscars 
Dito för SoldalBarn samt Allmänna Fattigförsörjnings-ansialtens Schola, 

5. 
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hwartill kommer den af näqre här tvärande Fruar stiftade FlickSchola för 
kauvre, Iiontenx, kallad Fruntimrens FöreningsSchola. 

S ä sällade Sahlgrenffa Sjukhuset samt Kurhuset utgöra Stadens 
SjukwardslInrältnin.qar. Under loppet af nästlidet är njöto i det förra 
437 sjuka, wärd och ffötsel. — Snart ffall denna WKlgörenhets«Inrättning 
komma i tillfälle att ärligen emottaga ett wida större antal sjuke, dä det 
hus Handlanden Aron Oterdahl i lifsttden dertill donerat och sedermera ge¬ 
nom SjukhusDirectionens försorg blifwit tillbyggde och försedt med en ny 
wäning, kommer i det ständ att sjuke der kunna inrymmas. 

Ansialterne här i Staden till de Fattigas underhall och wärd Mg> 
res af: 

,:o Allmänna Fattigförsörjnings-Inrättningen, hwars personal näst-
lidet är bestod af 2557 Fattige, hwilken dock af hwarjehanda orsaker blifwit 
»mder loppet af äret förnnnffad, st att antalet af de Fattiga wid äretS stut 
«ar 2c>74» 

2:0 Fattighuset, der gamle orkeslöse Borgare och deras Enkor samt 
ilderstigne T/enstehjon nMa försörjning till ett antal af omkring 120. 

3:0 Frimurare>Barnhustt/ hwilket qr 1821 underhällit 98 Värn. 

4:0 Kongl> Gätha ArtilleriRegementetS Inval id-Inrättning, so» 
nästlidet är lemnat underhäll ät »6 Invalider. 

5:0 Slädens Barnhus, hwarest 44 Fattiga Barn är 182» under¬ 
hållits. 

6:» Kurhuset med tillhörande Hazpitium lncuradMum, hwarest 55 
Personer undrr loppet as nästlidet är blifwit wärdabe. 

7:0 Prins 08O^N8 Schol-Inrättning. Utom underwisning bestä< 
HfwtN kläder ti l l alla och föda ti l l en del af Barnen. 

Här förutan utdelas ärlige» Räntan af: 

,:o Afiidne Handlanden A. Lrtzes Donationsmedel. —225 Fattige 
hafwa är 1^2» deraf blifwit understödde med 3,446 R:dr 4. st. Banco. 
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2» Aftibne Handlanden Jonas Sernströms Gäfwa ti l l Pensions» 
Inrättningen för Fattige Enkor efter Handlande härstädes, hwilken gäfwa 
utgör i Capital ,6,666 R:dr 32 tz. Banco och 

3.0 Har Stadens Sjömanshus under sistförfimne aret utbetalt til l 
222 Pensionairer 1425 R:dr Banco. 

Wid simet af ar »820 inrättades här i Staden ftmwäl en sk kallad 
SparBank, uti hwilken intill den zo:de November <822, af 1934 perso¬ 
ner uti 35,342 sersiildta poster blifwit insatt Banco R:dr 6',301: 26. 
och hwaraf under samma tid är uttagit - - « « '8,>5Z: 4. 
st att sistnämnde dag fanns inneftäende Insatt - 43,^48^22! 

Denna inrättnings wälgörenhet sr större än man här hinner om¬ 
tala. Werkningarne deraf kafwa warit de mast fördelaktiga; ty i stället att 
den förut för dags eller weckobehofwet öfwerftödiqe penningar af den arbe¬ 
tande och fattigare Clasten ofta och mast bortslösades i fåfänga eller liderlig¬ 
het, besparas och samlas den nu genom insättning i denna anstalt för nyt¬ 
tigt auwändande i en framtid. 

Äfwen i senare aren har här i Staden tillkommit en för samhället i 
sin mohn ganjfa nyttig Inrättning, Götheboras Brandsiodsförening, nwa-
rest Femtioen Fastigheter alla belägne inom Götheborgs Stad äro Brand-
försäkrade till ett wärde af 645,000 R:dr Ban«o. 

Uddewalla S tad . Detz folkmängd utgör 3554 personer/ hwaraf 
»993 äro Mantalsstrifne och »561 Mantalsfrie. 

Handeln har egenteligen warit det Näringsfång, bwaraf Staden 
berott och synnerligast bestått i Trädwahror, Fist, I e r n , Beck och Tjära, 
bwilka såsom angränsande Provimers öfwerstottsprodncter, blifwit, jemte 
Victualie-wahror af Landtmannen ditförde och försålde. Men sedan Troll-
hätteCanalen blifwit segelbar, har Uddewalla ett mindre förmånligt läge, 
äfwen i anseende till deH belägenhet pä sju mils afständ frän öppna hafwet 
och kan endast genom FragthandelnS idkande pä utrikes farwatten indraga 
någon förtjenst, Under Sillfiffet, som war Stadens hufwudsakeliga Nä¬ 
ringsfång, exporterade Staden till Spanien, Frankrike, och England betydli¬ 
ga partier af sa wäl S i l l , som ofwanförmälte Landtmanna'producter och 
hemförde i stället nödwändighetSwaror af S a l t , Tobak och W i n ; och de» 
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tiden drefs denna handel af 40 Hus, hwaremot nu endast sinnes 6 och deraf 
3, som idka obetydlig Handel pa utrikes ort. — Ordsakerne härtill äro S i l l -
fiffels upphörande och < 806 ars Eldswäda, som förstörde hela Staden och 
satte Inwanarne i nödwändighet, att anwällda all enffttd förmåga pä detz 
återuppbyggande, sa widt tillgångar»? och dä ännn warande möjeliga Credi-
ten kunde inedgifwa. — Ocksä har den i föregående berättelse rörande G5« 
theborgs Stad omförmäldte penningebrist icke ringa inflytande pä Nddewalla 
Stads ganffa inskränkta Handel och öfrige Näringar; säsom följd hwaraf 
Staden icke eller i någon synnerlig mohn kan werka pä Landets cullur och 
konMt. 

Sillsiffets återkommande synes wara det enda säkraste medlet, som 
äter skulle til l wälmaga bringa denna aftynande Siad. Emedlertid saknas 
icke listighet i spekulationer, til l bewis hwarpa ma anföras, att twänne 
Skepp, detta ar, afgätt frän Ubdewalla t i l l Södra Amerikas Fri«Stater. 

Den enda prohibiiiva Författning, som Uddewalla äger, är Nadigst 
förunnade rättigheten att införffrifwa utländskt Bränwin. Den wanns 
emot afträdandet af rättigheten att tillwerka Bränwin och fördelen deraf 
skulle anwälldas till Stadens publiqve Byggnader. Förmanen af denna rät¬ 
tighet war betydlig, sä länge den ej war fränjkiljd, att lika med egen pro» 
duct, sända den utländssa till alla orter inom Riket; men sedan detta är 
förbudet, har fördelen för Staden blifwit ringa. 

Stadens jord brukas ti l l största delen såsom äng. — Sädet är icke 
betydeligt och swarar ej till Stadens behof, hwilket frän Landsorten ull så¬ 
dant öfwerstod fylles, att afsändning deraf frän enskilda nägon ssäng^ fkelt 
äfwen till utrikes ort; och wida mer i den wägen hade knnnat tillgöras, om 
icke dels penningebrist och de i berättelsen, rörande Götheborgs Stad om« 
förmälte af.Kongl. Magazins-Directionen widtagne S^annemälsupphand-
lingar, dersô re lagt hinder i wägen. Lin- och Potatois-Planteringen är 
icke obetydelig och synes wara i tilltagande; och ständig marks odling drif-
«es äfwen med werksamhet. 

För allmänna underwisningen finnes i Uddewalla en Trivial-Schola 
m«d Rector och twänne Colleger; en Schola för barn i allmänhet efter Lan< 
casterssa methoden med en särskild Lärare, en sä kallad SöndagsSchola med 
sin egen Lärare för Lärgotzar och Gesäller m. fi. och Gustafsbergs Barnhus<In-
rättnlng med egen Lärare, som stall wara Prästmän/ derwid 25 Gostar 
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alltid njuta föda, kläder, wärd och uppfostran sam utredning till det yrke 
de för sin framtid wälja. 

Ehuru icke Staden i någon mätto tillhörigt, men likwäl inom dest 
område beläget, ma här nämnas det pä Kronans bekostnad anlaggde och un-
derhällne LänsLazarett och Curhns, som under Landshöfdingens och Bi> 
skopens öfwerinseende förwaltas af en pä stället warande Direction, hwilken 
biträdes af Provincial-Medicus och en Syhloman med nödig betjening: I 
dcinia Inrättning kunna inrymmas omkring ?a Patienter och sedan den¬ 
samma wmmit en behörig fullständighet, har den och fullkomligt swarat emot 
ändamålet, i thy att Venerissa smittan och den sä kallade Nadesygeu, som 
särdeles i Norra delen af Bohus Län woro icke allenast mycket allmänna 
utan hos mängden kommit till ganska hög grad, nu mera äro betydligen 
hämmade. 

Staden har ock Uti sin enMdta FattigwardS-Inrättning nägra Sän« 
gar för Fattige Sjuke, hwilka ffötas af Stadens twänne med Lön försedde 
Läkare. 

Fattigförsörjningen bestrides af en särffild Dereclion. Utom den 
Fond Inrättningen äger, bestrides wärden äfwen nied det ärliga ti l l f fott, 
samhället genom taxation utgör. 

I Staden och a detz grund finnes ett Sockerbruk', tillhörigt private 
Actie-Hqare, men hwarS drift med detta ar nedlägges; En större och en 
mindre Reparebana, hwilken förra, som bestar af flere lottägare, i är warit 
owerksam; En Tobaks-Fabriqve, som för bristande Fond och afsättning, 
gjort ingen tillwerkning; och ett Tegelbruk, som har obetydelig bäde till-
werkning och afsättning. 

Marstrands S t a d , belägen pa en klippa i Hafsbandet, en M i l 
frän fasta Landet, har en Folk-numer af 264 Mantalsstrifne och 447 Man¬ 
talsfrie personer. 

Denna Stad har en ypperlig Hamn och Innewänarnes näringsfäng 
synes utestutande wara bestamdt för Handel och Sjöfart; Men som desia 
yrken bero af Conjmicturen och rättigheter, sa har, under saknaden häraf, allt 
sedan PortoFrancen upphörde, bäde Handel och Sjöfart tid efter annan si 
alldeles upphört, att Staden som ar 18 > 3 hade minst ätta större och min-
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«re Criwel-Fartyg, tillsammans af minst 2cx> Lästers drägt, har nu blott 
ett enda Klink-Fartyg om circa ,2 Läster/ som dock endast gagnas af Älgaren 
Dl'keri«Commitzarien Westbäck, säsom werkstad för dest bergningsarbeten pä 
bjttpet. 

Tillståndet i denna S tad , hwars aflägsenhet frän fasta Landet äfwen 
förbjuder Inbyggarne alla andra Näringstillfällen, är högst beklaganswärdt 
och Inwänarnes belägenhet är smärtande att både påtänka och omtala. Tid 
efter annan har wamnagten bragt det derhän, att husen äro antingen ufla 
Fojor eller kunna af deras ägare icke underhållas och mängden af de jkatt-
dragande Inwanare sa fattiga och näringslösc att wid senaste Bewillnings» 
Taxering, ingen Handlande och allenast en Handtwerkare kunnat.påföras den 
Miuimiafgift som annars wederbordt. 

Slutsatsen häraf är otwifwelaktigt den: att om ett samhälles styrka 
<ller swaghet hufwudsakeligen beror af de näringars drift, som egenteligen 
tillhöra localen; sa lärer om Marstrands uppkomst under nu warande Con' 
jucturer, ej wara något att hoppas, sedan Sjöfarten eller Frakthandeln all» 
deles uppkört och sedan fattigdomen stigit till den höjd, att arbetande ClaS< 
sets icke eller kan idka Fiffe, i saknad af Bätar och Fiskredffap; och detta 
Samhälle är alltså oilekeligen ett ömt föremal för Eders Kongl. MajttS Nad 
och hjelp pä ett för ändamålet tjenligt sätt, hwarom Staden i sinom tid 
lärer wäga att i underdånighet göra framställan. 

I sä beskaffad ställning kan Staden lika sa litet werka pä Landets 
cultur, söm den af Landtmanna-Productionerne kan draga annan fördel än 
att fa det högst nödwändiga för lifwets behof och detta merändels til l hö¬ 
gre pris än de som allmänt gälla i Götheborg och Uddewalla, emedan Landt< 
mannen söker häldre di t , sa wäl för waruafsättning som för inköp af sine 
behof. 

Stadens jord bestär af Marstrands sn, deraf likwäl Carlstens Fäst< 
ning disponerar betydlig del och Koön, Ett Mantal Krono, med derunder 
lydande Holmar och Skär, som äro donerade Staden till muhlbete. De« 
förra och äfwen holmarne äro till all odling och frnktbarnet oanwändbare 
ock 3 den senare eller Koön har wäl i förra tider stedt intägt och uppodling 
t i l l twänne Torp; Men för sfrigt gagnas denna ö endast ti l l muhlbete för 
uäqra Kor, som inköpas om wären och af brist pä Winterföda säljeS om 
hösten, st att äfwen i denna del, Marstrand ilr wanlotlad i jemförelse ti l l 
tze fieste andra Säder i Riket. 
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Marstrand har hwarken Manufactnrier eller Fabriker. Hwad som 
under deha rubriqver upptages i Tabellen, bestar af twänne Wädrrqwarnar, 
af hwilka den ena har skyldighet att ständigt werksiälla målning för Fäst¬ 
ningen samt twänne Sillsalteri-Werk, som stä ägarne ti l l last. 

Schol-Inrättningen i Marstrand bestrides af twänne Scholä-Lärare 
och ti l l denna Inrättning samt till Kyrkans underhäll är pä Kronans Stat 
gemensamt ansiagit 283 Tunnor 19 Kappar Krono-Tionde Korn. 

Ti l l Fattigwärden taxeras ärligen det nödwändiga pä Stadens I n -
wänare. 

Prohibitiva Författningar t i l l Stadens fördel finnas inga. 

Strömstads Stad, belägen wid Hafwet och utloppet dit af den sä 
kallade Idefloden, som löper emellan Sweriges och NorrigeS Wäsira kust, 
har 72c? Mantalsstriftle och 6?Q Mantalsfrie personer. 

Stadens hufwndsakeliga Näringsfång borde, i anseende ti l l belägen-
heten wara Handel och Sjöfart, som likwäl i senare ären och allt sedan si, 
sia krig ärligen sä aftagit, att den nu bestar endast af FragtHandel, hwil-
ken med de fa Fartyg som der finnas, werkställes pä det sätt, att Fartygen 
ballastade utgä om Waren pä Fragter och hemkomma i ballast om Hösten, 
undantagande en eller annan Saltladdning. Exporten pä utrikes och inri¬ 
kes orter är följakteligen högst obetydlig och bestar till större delen, af nägot 
Timmer-wahror, Linfrö eller andre Landets Producter, hwaraf li/wst stall 
wara mindre jemn och säker tillförsel, emedan angränsande Häraders Allmo¬ 
ge dels tsar lika lätt communication med närmaste Norrsta Stad Fredriks 
hall, dels finner afsättningen der förmånligare, i anseende ti l l der tvärande 
mindre afgifter a handel och rörelse. En stor del af Stadens Medelclast 
och Fistare hafwa sin utkomst af Batfart och något Fiste af Hummer, Ost¬ 
ron och Makrill m. m. - Strömstad kan således icke hafwa nsgor hnfnmd< 
fakeligt inflytande pä angränsande Landets eultur, enär denna, pK<sstt för« 
M anfördt är, har sin lifaktighet dels af de wäsendtligasie prodmtiomrn»< 
ofyttring t Norrige och dels af de åtgärder för Spannemäls-upphandling, 
som Kongl Magazins<Directionen widtagit. Staden saknar likwäl icke ymnig 
tillförsel af sine lifsförnödenheter och Hfwen af nägot Timmer frön B»Mp 
rens Härad, fast mindre ljenligt til l export. 
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I stället for den genom K« ql. Resolutionen den 4:de Augusti ,735 
erlMne rättighet att mot >c> proCnu för helfria och 15 proCent för öfrisie 
Fartyg af wärdet efter >?82 ars TulKTaxa, sa exportera Ortens Trädwah-
rsr, som upphört efter det .816 ars Tull-Taxa utkom, har Kongl. M<cht i 
Nädig Resolution den Z:dje sistlid,ie April tillaggt Staden Nederlagsrätt 
pa ett ar af alla till införsel i Riket tillätne wahror. 

Staden har twänne hela hemman, Boijar och österöd, af hwilkas 
ĥ sa innehall, 50 Tuuneland äro upptagne till äker och 34 Tnnneland ä»g 
samt det öfriga till betesmark. I enlighet med hwad Tabellen wisar gag' 
nas äkerjorden till besående af Spannemäl och till Potatocs>planteriug. 

En Scholä-Inrättning finnes, som förestås af en Padagog, men 
nägon egentelig SjukwardSanstalt, har Staden icke,, ej eller naqon annan 
Fattigwards-Inrättninq, än att Stadens Fattige genom KyrkoRadetS åt¬ 
gärd, twanne gänqer om aret fä utdelning af räntan a de Capitaler, som 
för sådant andamäl äro gifne. 

Kongelfs Stad, som är belägen wid sammangreninaen af Götha--
och NordreElf, hwilka hafwa utlopp i Sal tS jön, har 403 Maiualsffrifnt 
«ch 325 Mantalsfrie personer. 

Staden har fordom ägt Fabriker och under Sillsistet äfwen någon 
Export-Handel af Sil l-Tran och Färgmotzor, men grundar ml sitt närings¬ 
fång till någon del pa en högst obetydelig Minut-Handel, dock hufwudsak< 
ligast pä Jordbruket och har denna Stad i alla afseenden mera likhet af en 
Bondby än Stapelstad. Inwänarne äro i allmänhet wälmäende, endast ge¬ 
nom skötseln af den jord, (ansedd till 6 hela Hemman), som Staden i jemn-
förelse ti l l sin Folknummer, äger wida mer ä» öfrige Städerne i Länet. 

Pä Landets cultur kan Kongelf, desto mindre hafwa n ä M inflytande, 
som utom det att Stade., icke drifwer någon m- eller inrikes exporthandel, 
har Staden för Lifsförnödenheterne maf egna Iord-productioner sa tillräck¬ 
ligt att ftöga eller intet deraf behöfwer tagas frän Landtmannen. 

Ett Strumpwäfweri ^ "?s der, hwilket hufwudsakligen drifwes med 
Rnd iMMier / som dilämn!?! >wrkerqnde. 

För 
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För Allmänna Underwisningen finnes en Pedagogle, hwars kärare 
Lönas dels af Kronan och dels af Staden. 

Sjukhus-Inrättning finnes icke, men Läkarewarden bestrides af en 
Stads-FältMr och de Fattiga fä Medieamenter pa Stadens bekostnad. 

Fattigwärdöansialten bestar dels i ett för ålderstigne Fattighjon inrät« 
tadt Fattighus och dels i understöd, som hwarje wecka tilldelas de öfrige 
Fattige af Medel fom Stadens Inwanare efter Taxering dertill utgöra. 

Ti l l fördel för Staden finnes ingen Prohibitiv Författning. 

Götheborg ä LandS-Conniret den 8 Ianuari i 1823. 

AXEL ROSEN. 

E. Engström. Sv. Fundahn. 





Tabell för Städerne. 

Anmärkning. 
Orsaken, hvarföre icke något Hemmantal finnes utfordt för Götlieborgs Stad, är den, att utom den jord hvarå nu varande GötheLorg är funderad och hvilken i Jordeböckerne inom Columnen under namn af Eklanda anmärkes för :< Hemman 

Krono, är den öfriga och mesta jorden donerad till Staden redan den tiden då ännu ingen Skattläggning till Hemmantal ägde rum och' finnes följakteligen icke på något sätt i Kronans Jordeböcker antecknad. 

Götlieborgs Stads-jord är icke särskildt, utan sammanslagen med dera befintelige Åbyggnader i värde till Bevillnings beräknande upptagen; hvadan alltså beloppet af värde och Bevillning derföre, såsom inbegripet i de för Hus och Tomter 

uppförde Summor ej kunnat särskildt upptagas i d« för Stads-jorden inrättade Coluraner. —- Götheborg å Lands-Contoiret den 8 Januarii 1823. 

S. FUNDAHN. 



Tabell för Landet. 

Göthcborg å Lands-Contoiret den 8 Januarii i8a3. 

S. FUNDAHN. 


	Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Göteborgs och Bohus län till Kungl. Maj:t avgivna femårsberättelse år 1822
	Inledning
	Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Göteborgs och Bohus län till Kungl. Maj:t avgivna femårsberättelse år 1822
	Innehåll
	Underdånig berättelse
	1:o Länets allmänna beskaffenhet
	2:o Inwånare
	3:o Näringar
	Jordbruk
	Boskaps-skötsel
	Skogarne
	Bergsrörelse
	Binäringar
	Handel i Landet

	4:o Politsk Författning
	Kammar-Werk
	StatsBidrag

	5:o Städerne i Länet
	Götheborgs Stad
	Uddewalla Stad
	Marstrands Stad
	Strömstads Stad
	Kongelfs Stad


	Tabellbilaga
	Tabellen för Landet
	Tabellen för Städerne






