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Underdånig Fem- Års- Beråttelse i Oc-

conomiskt och Statistiskt afseen-

de för G ö t h e b o r g s och B o h u s 

L ä n , t enlighet med derom an-

komne Nådiga föreskrifter och 

grundad, ej mindre pS. min ego-

kännedom, ån uppå infordrad-

underrättelser från Vederbörande 

Magistrater och Krono-Betjente. 

1:o Länets Allmänna Beskaf
fenhet: 

Götheborgs och Bohus Län, som gränt-
i Norr intill Ostra delen af Norrska Landet 
i Öster till Elfsborgs Län och Dahlsland, 
i Söder till Hallands Län och i Vester om-
gifves af Vesterhafvet, innehåller 40 qva-
drat mil. — Landet har liksom en jemn 
bergssträtka frän Norr till Söder, med mänga 
utgtenningdi-, hvilka bergsrymder intaga 
minst hälften af Länets heta Areal, och d8, 
vid beräkning endast af dtn vol; liga ioi. 
alen, ifnpedimenta blifvit rarnlrjyue, 
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kväl omkring 6000 personer, öfver hufvud 

räknade, på hvarje mil, är Götheborgs 

ocb Buhus Län otvif velaktigt ett af Rikets 

folkrikaste. 

Länet är indelat i fem Fögderier, nem-

ligen: Götheborgs, Inlands, Orost och 

Tjörns, Sunnervikans och Norrvikans, samt 

har Städerne Götheborg, Kongelf, Mat

s t ånd , CJddevalla och Strömstad. 1 Sta

tistiskt afseende har detta den skiljaktighet 

fria andra Län, att Hemmaus-Utskylderne 

utgS ofter olika grunder på det sätt, att de 
1 Säfvedahls samt Askicns och Östra Hisings 

Härader af Götheborgs Fögderi, som lydt 

under gamla Sverige, erläggas efter de för 

detta Rike derom utkornne Författningar, 

men Vestra Hisings Härad af samma Fög

deri, samt hela öfriga delen af Bohus Län, 

utgöra dem efter den method, som gälde 

för detta Län, innan detsamma kom un. 

der Sveriges lydno. — 

Utom de många Hafsvikar, som flere-

städes till större eller mindre del omgifva 

stora landtsträckor, deraf Orost och Tjörns 
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Fögderi är helt kringgärdadt, — Götha Elf, 
tom i Norr och Söder genomskar en det 
af Götaeborgs och Inlands Fögderier, samt 
Nordre Elf, som utgrenar frin den förrt 
ech med (in sträckning i Öster och Vester 
afven genom nämnde Fögderier, har sitt ut» 
lopp i hafvet, — såsom ock Ide floden, 
hvilken till en del genomskär Norrvikans 
Fögderi och utlöper i hafvet norr om 
Strömstad, — finnas följande Åar och Sjöar 
nämligen: i Götheborgs Fögderi, lilla Safve-
ån eller Mölndalils Ström, som kommer från 
Bollebygds Härad i Elfsborgs Län och lö 
per genom Götheborgs Stad med en arrn 
och med den andra förbi Skantsen West-
götha Leyon, vidare genom Partilleds Soken 
och Vädtle Härad i berörde Län; Land
vetterssjön, Rådasjön och Dellsjön. I Inlands 
Fögderi Sjön Hållungen tre fjerdedels mil 
lång och tre sextondedels mil bred, och en 
annan Insjö, Oresjö kallad , af ungefär en och 
en half mils längd samt flere små insjöar. — 
I Orost och Tjörns Fögderi äro Grindsbys, 
Kollungeröds och Kods sjöar, circa en fjer
dedels mil i längden hvardera, samt dessu
tom 11 stjcken mindre, till namnen ej 
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uppgifne fiskrike insjöar. — 1 Sunnervikam 
Fögderi, Bullare sjön, emellan Tunge ock 
Bullarens Härader, som är 3 mil lång, och 
sjön Tjern emellan Tunge och. Sörbygdens 
Härader af en mils längd, jemte flere små 
Sjöar, samt i Norrvikans Fögderi, många smär-
te insjöar. — 

Några öppna, dock icke särdeles stora 
slätter finnas här och der, mast i Norrvikans 
Fögderi, men dessa, såsom till större delen 
Ljung- och Tufbevuxna, endast tjenliga till 
bete för kreatur. Uti Inlands Fräkne Härad 
är en större Hed, Eackamo kallad, som gag
nas till campemeutsplats för Bohus Län» 
Regemente och i Kongelfs socken af Göthe-
borgs Fögderi äio de sa kallade Rönnings-
slätter. •- Sillfisket, sä vålgörande i sig sjelf 
för hela Riket så länge det kunde ske i 
stort, var det likväl icke för sjelfva idkaren; 
ty de stora och hastigt Itkomne förtjensterne 
samt hoppet att desse aldrig skulle taga 
slut, förorsakade icke alenast misshushåll
ning och oordentlig lefnad, utan äfven helt 
vanvårdande af jo.dUiuket uti större delen 
af Götheborgs och Bohus Län i men sedan 
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samma fiske upphörde, har allmänna omtan-
kan. dess mer, blifvit vand på 
jordens håfd och skötsel, så att nu m e r n 
knopt någon för odling tjenlig mark finnes, 
som ej redan är i bruk. 

Fastän skogarne här i Länet i förra ti 
der blifvit ganska mycket betagne till bygg. 
nad af Skärgårdsverk och till Trankokning 
och äfven sedermera betydligare uthuggits, än 
sam genom ärliga tillväxten vordet ersatt, har 
omtankan på Skogsplantering lisväl ännu ej 
vunnit någon stadga. Vidare härom skall 

sägas längre fram. — 

Uttappning af kärr och mossar, hvar
med, enligt 1822 års Berättelse, redan då skett 
hetydlige tillgörander, har sedermera blif. 
vit fortsatt på Stskillige ställen, hvarest be. 
hofvet sådant fordrat; dock äger härvid än
nu rum det då anmäldte undantag för Foss, 
Skredsviks och Högås socknar af Sunner-
vikans Fögderi, i anseende till någre större 
mossar och kärr i fjälltracten, till hvars af-
tapning eller uttorkning några väsentliga 
anstalter icke blifvit vidtagne, såsom dels 
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öfverstigande enskildta förmågan och dets 
icke till någon betydlig del verkande på 
Climat eller Cultivation, äfvensom för Sör-
bygdens Härad af nämnde Fögderi, hvarest 
belägenheten är sådan, att aftappning och 
vattnets afledande frän dervarande kärr och 
mossar icke torde lSta sig verkställa. — 

Jordmanen är af olika art ock beskaf
fenhet äfven inom hvarje Fögderi, men den 
rSdande är lera och lermylla; Va.ande 
i allmänhet anmärkt, att i de tracter, som 
äro belägne vid eller omgifvas af hafskuster-
ne, liar jorden en starkare productionskraft, 
såsom ock, att den från äldsta tider upptag
ne och ännu till Sker brukade jord, innehåller 
god styf lera med ej obetydlig svartmyl
la till sS kallad matjord, med märgel till 
grundlager. — 

I Götheborgs Fögderi äro nämnde jord
arter de allmännaste, utom Landvetters samt 
en del af Härrgda och Partilleds Socknar, 
hvatesc är mest sand och klapper samt 
kvad man kallar Ör. Södra delen af In

lands 
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lands Fögderi består af slätmark och har 

bördig jordmon af stark lermylla, likaså 

trakterne vid Götha Elf samt Saltsjön; men 

en del af Solberga, Rammellanda, Vester-

landa, Uklums och Hjertums socknar samt 

Fräkne Härad genomskäres af en bergssträc-

ka, mer och mindre med skog bevuxen, 

och de dervid belägna Hemman hafva en 

svag sandblandad jord. — Oppst och Tjörn 

Fögderi är till dess hufvudsakliga beskaffen. 

het en bergsmassa med bördiga, väl uppod

lade och tätt bebyggda inskränkta dalar, in

nehållande till det mesta god och frucktbä-

rande jordmon, eller å de flästa ställen ler-

blandad mylla, & några ställen sandblandad, 

i skogsbygden Femjord och Bränntorf, pS 

mänga ställen frSo forntiden ihopvräkd Skal, 

märgel och växtmylla till tjokt lager, syn» 

nerligast £ Tjörn. — Af Sunnervikans Fög-

Fem- Art- Berråttese öfver Götbeborg och 
Bohus Lån. 2 
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deri förekommer först Stångenäs och Sode

näs Härader, hvilka utgå från fasta landet i 

hafvet mot hvar sin udde eller landtsträcka 

och äro mycket genomskurne af omväxlande 

högre och lägre bergssträckor. — Jordmå

nen derstädes hestSr mest af lera och ler

mylla, nägorstädes sandjord, likväl för det 

mesta bördig. — Lahne och Tunge Hära

der, som äfven till en del tillstpta hafsstrati

den och äro med bergssträckor genomskur

ne, hafva en någorlunda god jordmän af 

lera, ler- och svartmylla samt någon sand 

och femjord; men i Sörbygdens Härad, 

som är alldeles skildt från saltsjön och 

ligger till en del 200 fot öfver Iiafvet 

samt är genomskurit af högre bergssträckor 

och som vid kallare årstid har starkare köld 

och härdare climat än de närmare Saltsjön 

belägne Härader, är jordmanen svag, af 

fenuand och fjällaktig beskaffenhet, ehuru 

på ett och annat ställe äfven finnes lera och 
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lermylla. I Norrvikaos Fögderi, oberädnadt 

Bullarens Härad och den del af Vette- och Ta-

nums Härader, som granat derintill, hvil-

ket utgör egentliga delen af sä kallade fjäl-

bygden, hvarest jordmonen till det mesta be

star af sand, fjäll- och myrjord, som är gan. 

ska litet gifvande, är öfriga jorden i allmän

het af temlig god art, särdeles mellan (tor

re delen af bergssträckorne, der den inne 

hSller lera. — 

I sista Fem- Års- Berättelsen omförmältes 

huru man i flere trakter af Länet insett 

nyttan af mergels användande som göd» 

nings-ämne och detta har vunnit fullkom

lig bekräftelse genom senare åVns fortsat

ta bruk deraf, i de orter, der denna jord 

art finnes. 

Utom de foretag till kärr och mossars 

aftappning, ström rensningar, samt oländig 

marks odling, som enskilde jordägare i 



12 

n l n af behofvet verkstäldt, hafva inga stör

re och allmänna föagtag eller anstalter i 

denna del varit påkallade eller skett. — 

2:o Innvånare. 

Folkmängden utgör: 

Folknumern har sSledes ökat sig se

dan 1822 med 9,558 personer öfver Länet» 

då vätande folkstock, hvartill luftens sund

het, fredliga tider samt ett Sr efter annat 

förbättradt och utvidgadt jordbruk sa mycket 

haldre bidragit, som folkökningen varit all

männast och störst på landsbygden, och 

dessutom hvarken sjöfart, allmänt härjande 

sjukdommar eller missväxter haft någon 
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menlig verkan pS folkmängden; och må 

härvid nämnas, att ehuru Götheborgs- och 

Bohus Län onekligen i vissa fa tractcr led 

betydligt af 1826 års missväxt, var denna 

skada i det hela betracktadt, ojemnförligt lin. 

drig, emot hvad den varit för de fleste af 

Rikets öfriga Provincer. — 

Med folkets bildning, sedlighet, konst 

och närings flit samt välmåga, äfvensom 

större eller mindre tillgång på arbaten och 

deraf beroende dagsverkspriser, m. m, år 

mycken olikhet inom Länet. Bildningen i 

allmännhet har visserligen tilltagit ir efter 

annat; men sedligheten deremot har, ty värr, 

icke allestädes sä, som man bordt vänta, 

följt bildningen i spåren, hvartill orsaken 

finnes dels uti en stigande och allt mer sig 

utbredande Lux & landsbygden, dels af of-

verflödig tillgång pa Brännvin öfver allt pS 

landet, så väl der Brännvins-tillvärkning i 

myckenhet öfvas, som hvarest den i min

dre mon äger rum. — Bägge delarne, oiver 
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måttlighetens grans brukade, äro verkligen 

Lands-fördärflige; ty den förra, eller luxen, 

alstrar inbildskhet och högfärd samt utgif

ter hos dem, som dermed kunna pråla, 

men deremot afvund och förtrytsamhet hos 

deras mindre förmögne likar, samt verkar i 

samma mStto menligt pS välmågan ; och 

Brännvinet Öfver mattan brukadt, som, ty 

viirr, är en allt för allmän följd af den 

särdeles ymniga tillgängen, fördärfvar men. 

Diskan både i moraliskt och physiskt afse-

ende samt förorsakar skada äfyen i flere 

andra fall, öirer all beskrifning. I öfrigt 

är folkets allmänna lynne godt och fredligt. 

Konst- och slögde-handteringar idkas obetyd

ligt, men spanad och väfnad öfyas allmänt 

på landsbygden, dock mast för egna behof. 

vet, sS att hittills ringa försäljningar deraf 

skett. — Välmågan har stigit med for-

kofrandet af jordbruket hos alla dess flitiga 

idkare; men i Skärgarden är tillståndet i den-

na del allmännligen en fullkomlig motsatts. 
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ty de derstädes på öar och stränder bosat

te fiskare förföljas af största fattigdom, fast

an de med ett slaviskt arbete ofta väga lif 

och egendom för lifvets uppehälle, det de 

synnerligast vid inträffande dyra spannmåls-

år, till betydlig del nödgas söka genom 

bettlande hos jordägande dassen på fasta 

landet. — Brist pS arbetare har hittills icke 

varit särdeles öfverklagad, ehuru sådant folk 

Sr efter annat bosatt sig för sig sjelfva och 

arbeta efter egen beqvärnlighet. Dagsverks

priserna äro allmännast 18 24 sk. Banco 

per dag på egen kost. 

3:o Näringar. 

Jordbruket, med hvarje år utvidgadt 

och förbättradt, är Götheborgs. och Bohus 

Läns landtmanna hufvud-näiing, och pro-

ductionen af Säd och i synnerhet Potatoes 

har, genom folkets hog att dels begagna sig 
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af de underrättelser i detta fall, som utgått 

frän Landthushållnings-Sällskapet, och dels 

efterfölja åtskiliige insigtsfulle jordbrukares 

exempel , stigit till den höjd, att de fleste 

af al lmogen (fjälltracterne härifrån likväl 

u n d a n t a g n e ) kunna, oagtadt den allmänna 

Bännvins-bränningen, göra försäljning af 

Säd och Potäter , till verkl igen betydlige 

qvant i te ter . Jorden gagnas allmännast till en-

säde och de mest brukliga sädeslagen äro 

Korn i de 2:ne södra Fögder ierna , hvarmed, 

ofver hufvud räknadt, en tredje del af Skern 

hesas pä slättbygden och de» öfriga delen 

af jonlen derstädes, besSs med Biandkorn 

och Hafra, Böner och Arter, samt något 

litet Råg. I bägge norra Fögder ie rne 

och alla fjällbygderna å r är Biandkorn 

och i synnerhet Hafra hufvudsäder, dock äro 

fleie Socknar inom dessa Fögderier, hvarest 

produceras stridt Korn, både godt och till 

myckenhet, hvilket sistnämnde slag också är 

hufvudsätet 
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hufvudsädet i Orost och Tjörns Fögde ri 

Jordens trädniog är ett sätt, som brukas 

miist af Ståndspersoner men 1 mindre seala 

utaf allmogen; varande Bohus-Länska Hem

mans inskränkta ägorymd, som i Sker och 

ang sammanräknad, efter medium, ej kan 

tagas högre än till 40 Ttinneland på 

hvarje helt hemman, samt hemmans klyf-

ning i allmännhet till fjerdelar och St-

tondelar samt vida derunder; egentliga 

orsaken till att detta bruknings sätt är så 

sällsamt, men ocksS att productionen icke 

dess mindre är sS betydlig nu mera. 

I afseende på ett närmare bestämman-

de af de brukliga Sädesslagen och deras 

proportionella förhållande till hvarandra, 

kan, förmedelst den olikhet, som ännu all-»-

inänneligen företer sig uti biuknings sättet 

Fem-Års-Berråttelse öfver Götheborgs och 

Bohus Län. 
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af Srånds personer och allmogen, icke något 

mera bestämdt uppgifvas, än att, då de för

re geinenligen, dels efter det jorden varit 

trädad, och dels sedan den 2 3 år burit 

Korn och Hafra samt derefter blifvit gödslad 

beså densamma med Höstsäde af Hvete 

och Råg, ofta till en fjerdedel af hemmans 

nets Åker, samt äfven med tjenliga gräslag 

för att nedläggas till äng och den öfriga 

delen af Åkerjorden, med Korn, Hafra, Bö

nor och Årter, och på sådant sätt omväxla 

med ängs upptagande till Sker och åkers ned

läggande till äng, nyttjar deremot allmogen 

ganska sparsamt höstsäde, utan sår mäst 

vlrsäd, dervid nedannämnde förhållande un

gefärligen äger rum, nemligen: 

I Landvetters samt en del af Partilleds 

och Härrgda Socknar i Götheborgs fögderi 

samt fjellbygden i öfrige Fögderierne utsäs 

något litet Vår-Råg och för öfrigt Bland

korn, Hafra, Linfrö och Potatoes. I Norr-och 

Sunnervikan har allmogen börjat något med 
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jordens trädande och besås åkerjorden så 

väl der, som i öfrige delar af Länet, van

ligen till en Sttondedel med höstsäd, samt i öf-

rigt med Korn, Hafre, Bönor och Arter, något 

blandsäd samt Linfrö och Potatoes; haf-

vandes odligen af det sistnämnde eller Po-

täter så tilltagit, att mSngastädes en sjette-

del af jorden dertill gagnas. Uti Inlands 

samt Orost och Tjöms Fögderier nyttjar 

Allmogen ganska litet höstsäde. Linsäde 

nyttjas i jemförelse till förra tider mycket 

och nästan allmänt, men Hampa och Hum

la är af sa liten betydenhet att de flesta 

måste förskaffa sina behof deraf fr£n andra 

orter. 

Uti de Götheborgs Stad närmast till-

gränsande Socknar och på åtskillige de of

rige Städerne i Länet närbelägne Hemman 

samt hos Ståndspersoner produceras jord

frukter af de allmännaste slagen så val til' 

husbuhof som till afyttrande i Städerne; i 
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Bfrlgt är Trädgårds. växters odling obetyd-

lig. Odlingssättet medelst rutehackning har tid 

efter annan mer och mer förlorat förtroendet, 

emedan matjorden uppbrännes och tjenat 

till gödnings - ämne endast för först i året. 

Sedan förut är sagdt att Sädes productio-

nen betydligt öfverstiger innevånarnes behof 

äterstår att yttra något om dess förhållande till 

Länets behof deraf, livarvid m£stq komina 

beräkning, consumtionen så väl uti Stä-

deme, som Länets vidlyftiga Skärgård. Då 

nan uddantager Götheborgs Stad, hvars folk-

riumer uppgår till circa en åttondedel af 

hela Länets, och som följakteligen consu. 

merar omkring 60 a 70,000 Tunnor Span-

nemäl ärligen, deraf högst obetydligt eller 

jemnlikt Tabellen endast circa a,000 Tun

nor kan påräknas af Stadens egen jord, kan 

man med skälig visshet antaga att öfverskot-

terne af Länets sädes-production tillräckeli-

gen fyller behofverna för öfrige Städerne 

och den vidlyftiga samt mycket befolkade 
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Skärgården, ehuru detta icke sker annorlun. 

da indirecte, emedan Bohuslänske Jord

brukaren, hvars vårsäd merendels är af ovan

lig god beskaffenhet och mycket begärlig till 

utsade på andra orter, afyttrar sin spanne-

mål i Städerne, hvarest Skärgårdsboen kö

per af de sädesslag han kan erhålla för bä-

sta priset och mest mjöl, dels emedan brist 

på Qvarnar i Skärgården gör det till nöd-

vändighet och dels af den orsak att fattig-

domen förbjuder honom köpa mer än li«-

punds- och ofta endast skålpunds, vis i sänder. 

Arbetskraften kan icke siigas bafva blif. 

vit besparad, emedan allmogen gagnar myc, 

ket sällsamt några förbättrade Åkerbruks me-

thoder och redskap eller mecaniska inrätt

ningar. — Plog, hackor och Jernharfäro de 

allmännaste och förnämsta Åkerbruks redskap, 

6om vanligast drifvas med hästar; men att 

den arbetskraft Allmogen kan åstadkomma 

med egna dragare ej gör till fyllest, bevi-

sas af det allmänna bruk, att Plogskiftema 
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måste af människohand sönderhackas innan 

barfven nyttjas; dock bor man hoppas att 

krokharfvar, hvarmed man här och der bör

jat att i stället för hackning bereda jorden till 

vanlig harfning, skall mera allmänt komma 

i bruk, sedan fördtlarne deraf blifva kände. 

Till vidare bekräftelse på Jordbruket 

förkofran sista Qvinqvennium, oaktadt de-

runder inträffade 1826 års missväxt, fram-

lägges följande Prospectus, grundad på 1823 

och 1828 arens Landt-Tabeller. 

Enligt 1828 års Tabell har utsädet af Hve-

te, Råg, Korn, Hafre, Bönor och 

Acter varit 66,657 T:not. 

1823 års D:o D:o — 

Siledes är utsädet genom 

odling under de sed-

nare 5 Sren ökadt 

med 10,928 T;nor 

Afkastningen af nämnde 
Sädesslag, upgår, en-
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ligt 1828 års Tabell, 

till 300,000 I T:nor 

enl. 1823 års D:o 227.017 T:nor 

följakteligen ökad livarje af 

de sista 5 åren med 72.983 T:nor 

Med Potäter har varit detta förhållan

de, nemligen: 

Enligt 1828 Tabtller 

äro planterade 3r,7gt T.nor 

18a3 D o 14142 T;nor 

följakteligen Potatots plante

ringen sista qvinqvetiniiitn 

ökad med 7.829 T:nor 

Afkastningen af Potatots 

upgSr enligt 1828 års Ta

bell till 196,983 T:nor 

enligt 1823 Srs D.o till 105,280 T:nor 

följakteligen ökad de sista 

5 aren 91,703 T:nor 

Föregående uppgift visar ock det resultat i 

anseende till en fördelaktigare afkastning 

livarje af de sista fem åren, och detta oak-
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tadt 1826 års missväxt, att då 1823 års 

Tabell af alla förstnämnde Sädesslag öfver 

hufvud räknadt, framter en afkastning af circa 

4:de kornet visar 1828 års Tabell afkastning 

deraf till korn samt att hvad Potaoes af 

kastningen beträffar, densamma enligt 1823 

ars Tabell utgjort endast 7 och en half 

Tunnor efter Tunnan, men enligt 1828 

Srs, g Tunnor efter Tunnan, men i alla 

dessa fall, tror jag beräkningen utaf afkast-

ningen vara uti Landt-Tabellerne något 

lagt upptagen, sä att productionen utaf den 

spannmål Länet producerar lämpligen torda 

kunna ökas Srligen med 8 ä 10,000 T u n 

nor, sa väl af säd som potäter. — 

Boskapskötsel: I afseende derpå 

förekommer till granskning, huru det för

håller sig med foder-tillgångarne i allmänhet 

emot den i bruk varande åker-jorden och 

angående ängarnes skötsel Samt verkstälde 

ny upptagningar m: m: 
Förhållandet 
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Förhållandet härutinnan bibehåller när

maste likhet med hvad 1823 års Berättelse 

i denna del omförroäler, och den utvidg

ning i åkerbruket, som synbart företer sig 

uti förestående prospectus, har väsentligen 

sin tillkomst genom inhägnad och uppbmkad 

betes- och oländig mark, men har ej verkat 

tillökning i ängsmarken. I Norrvikans Fög

deri gifvas p£ flere ställen bördige och väl 

vårdade ängar, hängnade och vårdade ingärden, 

men älven der lemnar likväl åkerjorden 

den mästa och säkra fodertillgSngen genom 

afkastning af halm, emedan allmogen sä der 

som i öfriga delen af Länet för större spann-

mala produetion upptagit ängsmark till Sker 

utan att nedlägga motsvarande Sker till äng, 

hvaraf naturligtvis följt, att dl hö-tillgån-

garne varit obetydliga, har Skerns afkastning 

varit den hufvudsakliga för kreaturens vin

terföda. — Landets förut omfÖrmäUa herg-

Fem-Års.BerJttelse öfver Götheborgs och 
Bohus Län, 4 
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aktighet, som medtager mer lin hälften at 

dess areal, och hemmansägarnes deraf följan

de ringhet, äro val egentliga orsaken, att 

tilhäckeligt höbohl i allmännhet saknas och 

att ängens vidd utgör sällan mer än en tre

djedel af inägorne; sä har äfven det skydu 

jordbruket under de goda sädc-saren njutit 

emot importen af utlänsk-spannmal, föror 

sakat, att, som ofvannämndt är, betydlig 

ängsmark blifvit upptagen till åker, emedan 

sädesodlingen varit mer lönande; men ver

kan deraf, har icke varit fördelaktig för bo

skaps-skötseln. — Ny-upptagningar och för

bättringar äro visserligen verkstälde af sa 

vät posessionater som allmogen, men med 

den skilljaktighet att då de förre i propor

tion af nya odlings företag nedlagt Sker till 

äng, har allmogen bibehållit både gamla och 

nya åkerjorden till skdes-produetion. Be

tesmarkerna aro i allmänhet magra och sva-

ga, så att på många ställer) en del af ängs-
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marken far till bete användas, hvilket och 

icke obetydligt minskar foder-tillgSngen om 

vintern, då Hästarnes utfodring består af 

hackelse, nSgot blandadt med hö och stun

dom med hafra. Kreaturen äro i allmän

het af mera god än dålig beskaffenhet. — 

Hästarne äro af smått slag, men lättfödde 

och ihärdige. — Kor, Far, Getter och Svin 

äro af medelmåttig storlek. — Några egen-

liga anstalter till förädling af kreatursracer-

ne äro väl icke vidtagne, dock saknas icke 

utvägar deltill allestädes, emedan hos som-

lige possesiionater och stånds-personer lin

nes tillgäng på tjenltga Hingstar och Tju • 

rar men sa länge betes, och- fodertillgSn-

garne äro så inskränkta, anser allmogen icke 

möjligt att kunna anskaffa och bibehålla 

boskap af bättre slag. — Ladugårds-af-

kastningen år icke dess mindre tillräcklig 

lör lantmannen och kmnar äfven uSgot öf-

verskott till afsalu i Städerna, ehuru det ej 

fullkomligt- svarar mot bojiofven deruiJes 
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i synnerhet hvad Götheborg beträffar, som 

derföre bar ansenlig tillförsel deraf äfven 

från andra lands-orter. — 

Oaktadt desse nu varande förhållan

den företer sig likväl anledningar till en 

bättre Ladugårds skötsel, dels denitinnan, 

att i samma mohn jordens odling tilltager, 

ökas åtminstone Halmfodret dels ock af den 

omständighet, att de nu varande laga spann-

mäls.priserna gifva ringa öfverskott till skat

ter och utlagor sedan arbetskostnaden blifyit 

alräknad, hvilket otvifvelaktigt måste leda 

jordbrukarens omtanka till ett sådant bruk-

ningssätt, hvarjgenom boskaps afvel och deraf 

foljaktig säkrare penninge resurce mS vinnas. 

Skogarne i Länet äro mycket både 

inkränkta och glesa. — I Landvetters och 

Härrgda Socknar af Götheborgs Fögderi 

finnes en skogspark af Furu ock Gran i 

större scala, ansedd såsom tillhörighet till 

Götheborgs Stad, i kraft af den Donation 

Staden äger å Dispositionen af de fleste 



29 

hemmans-räntorne i Säfvedahls Härad. Den-

na skogspark af hvilken bemälte Härads-

Innvånare efter behörig utsyning få sine 

ved och timmer behofver, år dels genom 

skogseldar och dels medelst årliga huggen 

mycket medtagen. .— Uti åtskillige socknar 

af de ofrige Fögderierna, finnes ocksS stör

re ock mindre skogstracter, bestående till 

det mesta af Fur och Gran. Dessa äro 

enskildes egendom och icke under recogni-

tion upplåtne. Björk och Ahl tillräckligt 

för lands-ortens och mindre Städernes be-

hof finnes, hvilken tillika med Ek samt på 

få ställen äfven nägon Bok, växer mest uti 

inägorne. — Skogarne äro dels samfäldte 

och dels lagligen skiftade, och mycket med-

tagne, dels genom förra tiders behofver till 

Skärgårds-rörelsen, dels genom skogseldar 

och genom timmer och ved-afsättningår i 

sednare Sren. — De flesta hemmans-skopar 

syonerligast uti Inlands Fögderi äro tid ef. 
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ter annan skiftade, hvilket icke litet bidra-

git till ileras utödande, emedan ägare af så-

dane skogsparker, hvars jord vid förändrade 

Bostads-Lagen mast till andra afstås, icke 

kunnat annorlunda öfverenskomma, än att 

skogen på vissa Sr begagna och hvarigenoui 

den sparsamma hushållningen upphört. — 

Åker-planteringen har icke visat framgång oan-

sedt Länets Huhållnings-Sällskap dertill gjort 

uppmuntringar medelst utfäste betydlige 

premier och ehuru tjenlige marker på flere 

ställen finnas, hvilka icke till annan odling 

kunna användas. — Den goda tillgäng p-i 

bränntorf som finnes inom orten joch på flesta 

ställen, synes blifva tillräcklig för mänga tidtr, 

är lör skoglöse Hemman af mycket värde. —« 

Timrade byggnader af vackert utseen

de, täckte med Tegel, gagnas till bonings

hus nästan oiver allt i Götheborgs och .Bo

hus Län och dels timrade, dels af korssvu^ 

ke och bräder uppförde Ladugårdar med 

tak ömsom af tegel, bunden halm samt 
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halm och tof, utgör allmänna lyggnings-

sättet. — 

Stängsel. I skogstractcrne urpfoies 

den mast af träd, men älven der har i 

sidirare Sr en mangstädes vidtagits anläggning 

af stengärdesgurdar. Pä skoglösa oiterne 

sker stängscln allmännast med sten, dock 

beluilver stengärdesgardarne, saom mestadels 

enkla ofta omläggas och förbättras, hvitket 

likväl med lätthet verkställes. — 

Bergsrörelse är här i Länet ingen, 

icke heller kände anledningar deraf genom 

tillgäng pa rnalmartcr. — 

Fabriker, Bruk och Andre Nä

ringar, som icke höra till Brukrörelsen, 

äro enligt Tabellen för Landet, en nyligen 

anlagd Ämnes-Hammare eller egentligen en 

Käck och s:ne Spikhammare i Sunnervikans 

Fögderi med 150 skepnnnd smide, hvarest 

med 8 aibetare ärligen tillverkas 150 skep-

pund spik- och nianufuttur-smule till ut t 
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ungefärligt värde af 3000 R:dr Banco. — 

A. R. Lorents Sockerbruk och Porter-

Bryggeri i Götlieborgs Fögderi, hvarvid 

sysselsattes 91 personer, anses hafva ärliga 

tillverkningar till ett värde 299,058 R:dr 

Banco. ~ Tvä stycken Pappersbruk i samma 

Fögderi, deraf blott det ena varit någorlun

da jemt i gäng med 123 stycken arbetare 

och sammanrHknadt ärligt tillverknings-vär

de a 184 R : t l r - — 2 3 st. Tegelbruk, deraf 

1 i Götheborgs Fögderi, 1 i Inlands, 5 i 

Sunnervikans och 13 i Norrvikans Fögderi 

vid hvilka sammanräknadt sysselsättas 188 

arbetare och tillverkas circa a, 100,000 st. 

Mur- och Taktegel, hvarä värdet, öfver 

hufvud tagit, kan beräknas till 10 R:dr 

Banco per 1,000 eller 2 r,ooo R:dr B:co. — 

Tre Oljeslagerier i Götheborgs Fögderi, der-

vid endast inhämskt Linfrö använde» och 

sammanlagdt användas 29 arbetare och vär

det 
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af tillverkningarne uppskattat till 25,824 

R-dr B:co. — Tva Läder Garfverier i Inlands 

Fögderi med a 7 arbetare och Srligt tillverk-

rings värde 1600 R:dr B:co. .— Tre Linne, 

och Bomulls väfnads-Fabriquer i Götheborg 

Fögderi, hvarvid sammanräknadt pa sfidant 

sätt användas 618 arbetare, att endast nå-

gon del af detta antal gagnas beständigt vid 

Fabriquerna, men de öfrige, mest af qvin-

lönet, emottaga Bomulls-garn att hemma i 

deras boningar tillverka väfnader deraf for 

Fabriquernas rakningj värdet af årliga till verk

ningarne vid och för dessa Fabriquer uppskat

tas till 334,209 E:dr B:co. — Två Tobaks-

Fabriker äfven i Götheborgs Fögderi med 

tillsammans 43 arbetare och Srligt tillverk" 

nings-värde 38,093 R:dr B:co — Ett Pot-

taske-Bruk i Norrvikans Fögderi, som dock nu 

mera är nedlagdt. — Tre Segelduks-Fabriquer 

i Götheborgs Fögderi, med tillsammans 87 ar 

Fem-Års-Beråtelse éfver Gothebprgs och 

Pohus Lån 
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beta re dervid ärliga tillverknings-värdet är upp. 

skattadt till 16,126 R:dr B:co, _ Tva Såp-

bruk i samma Fögderi, vid hvilka sysselsät

tas 20 personer oth ärliga tillverkningen 

anses uppgå till ett värde af 3,000 R:dr B:o. 

Tre Skeppsvarf äfven i Götheborgs Fögderi 

med tillsammans 310 arbetare; värdet S 

hvad der ärligen arbetas är uppgifvit till 

8,884 R,dr B,co varande af förenämnde 

antal arbetare; endast 100 st. ständige, de 

öfrige tillkomma och afgå i den mohn arbe

tet ökas eller minskas. —- Fyra st. Repslage-

rier i samma Fögderi, hvarvid sammanräk

nat gagnas 153 st. arbetare och årliga till

verknings-värdet är uppskattadt till 43,103 

B:dr B:co. — I Götheborgs Fögderi är äf-

ven ett nyligen anlagdt Atticke-Bruk, för 

hvilketi ingen uppgift ät meddeld. — De 

pä åtskillige ställen i Länet ännu qvarsta. 

ende 11 st. Skärgärdsverk, äro till det me

sta raeerade, dock gagnas här ock livar, nä-
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gra af dem till cabiljeau sattning. — Här-. 

vid ml också nämnas, att i Göthehorgs 

Fögderi är med Kongl. Maj:ts tillstånd in-

nevarande år anlagdt ett Färgeri till bered-

dande af Turkiskt röda färgen på hvitt Bo. 

mulls-garn och att då hvad härutinnan hit

tills blifvit tiligjuidt redan visar, att deistä-

des färgade Turkiskt loda garnet är utaf full-

komligt lika godhet med det från Elben-

feldt och Brehmen förut införskrifna, företer 

sig redan god anledning att de betydlige 

summor som från Riket utgått för röda 

Turkiska garnet, successivt skola komma att 

stanna i Landet framdeles. — Af förut upp

räknade Fabriquer och Imättningar, äger 

Herr Lorents å Elfsborgs Kungs Ladugård 

anlagda Porter -Bryggeri foista rnmmet, hvil 

ket pa en gäng lorenar de fördelar att de bet d-

lige summor af liikets redbara mynt som ferut 

utgingo för Engelsk-Poitcr nu stanna qvar in. 

om Riket och att Landtmännen i Rikets flere 
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orter faafra betydliga spaarunåls-afsättningar 

vid denne inrättning. — Dernäst må nämnas 

Reis och Magnussons samt J. Pinei Cattuns 

och Bomulls Vafveri-Fabricjuer i Orgryte 

Socken, det menniskor till sådan myckenhet; 

som nämnd är hafva sysselsättning och hvarest 

tillverkas varor af lika godhet med de för

ut i betydliga partier inkomne utland 

ake. — Oljeslagerierna äro äfven, på sätt 

förut visadt blifvit, ganska förmänliga; va

rande alla i sednare tider å denna och dels 

ny anlagde, dels utvidgade inrättningar verk

ligen Riket till stor nytta. — 

Utom ett Tegelbruk, Ett Pottaskebruk 

och ett annat Skärgårdsverk finnas icke nS-

gra gamla Fabriquer och Bruk, som inom 

fem 8r blifvit nedlagde. — 

Binär ingar . Saltsjö-fisket, hvarmed nä

ra en sjettedel af Länets manbare Innvånare 

sygselsättas, borde vara den första. — Den-

na nyttiga näring är olyckligtvis» nu mesa 
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uti ett verkligt aftagartde och torde blifva 

det ån mer. — Orsaken härtill och att 

itorfisket icke drifves till den höjd det bor

de, för att blifva en af Rikets förmånligaste 

binäringar, harledes synnerligst frin 

1:o Felaktiga fiskredskap och anstalter 

2:o Fiskares fattigdom och dryga beskattning 

3:o Felande uppmuntringar till fiske och 

4:o Tids-utdrägten för fångstens afyttrande. 

Att så vidt möjligt är afhjelpa desse olä

genheter föreslås: dels att Kongl. Maj.ts 

Nådiga Bref till dess Befallningshafvande af 

den 6 Mars 1807, som bestämmer det 

strandsittares fiskredskap, skall då annan till» 

gäng saknas, tages i mät för krono-utskyl-

der, helt och hållit upphäfvas och fiskeri-

redskap lritages frän utmätning för hvad 

fodran det än vara ma, sa att den sättes i 

lika frihet för executive försäljning, som 

med postförares hästar och äkdon förordnadt 

i t : dels ock att Kongl. Föroidnigarna ior 
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Hafsfisket af den 14 November 1766 och 

31 Februarii 1789 sSsunda rättas hvad salt-

sjö-fisket inom skärs beträffar och jordägar-

nes rä't dertill, att fiskare tillätes opåtalt 

hvar liälst de Sstunda ocb utan betalning 

till jordägaren fa upptaga de musslor eller 

skal, som till agn for fisket äro dem nödw 

ge t nu tillgSr det sa att desse musslor, som 

till myckenhet kunde fäs lätt vid fiskares 

boning-platser, vägras dem af jordägare an. 

»orluuilj än mot dryg betalning, hvadan 

liskjie horn ej tnägta den utgöra, nödgas att 

med en mindre bat, innan de begifva sig 

'ill stoifisket, göra särskild rtsa till noriska 
skären för musslornef tiämtnitig, hvilket all. 

tid föranleder till betydligt hinder i fisket 

och ofta för mången fisk;ire till lifvets för

lust, emedan för desse sjöresor ej kunna 

gagna annat än mindre UStar. Bevitlnings 

förordningens föreskrift att husbonde skall 

ansvara strand-ittarens krono-utskyllder, di 

han af denne har motsvarande tjenstbarhet 
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hindrar och mingen att få nedsätta lig på 

ile i skärgarden för fiske väl belägne akatte 

öar: dels att uppmuntran kunde ske att fi

skeskutorna kom me att undergå betydlige för

ändringar, och att rummet deri så inredes 

att den fimgade fisken der kan insaltas un

der fisket, bvarigenom fiskare längre än som 

nu skjer fortsätta fisket, utan fruktan för det 

som ty värr ofta bänder, att fisken tager 

skada, i synnerhet varma dagar, då den ka

stad hel och orensad pä hvaranfian i skut-

rummet, blifver, som det kallas, bunkbränd 

och stinkande, och att det nu varande frän 

älsta tider gagnade taklage a skutorne, för

ändras till sådant som å Galeaser eller min 

dre fartyg nu brukas för att göra seglingen 
snabbare och mera säker: och dels att in. 

skrifning af Engelsk krok besörjdes, som 

borde hallas fiskare tillhanda för inköps-pri

set. — Om fiskare vid vitseglingen medhad-

de tillräckligt Sallt för fiskens behöriga sköt

sel och äfven dess förinnan vore förstdde med 
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tillräcklige käljor och annan till agn tjenlig 

fisk, som på Holändska sättet borde under 

hållas lefvande uti fiskfartyget åtföljande 

sump och de tillika sökte Asken längre uti 

liafvet eller åtminstone å andra ställen än 

å desamma som från begynnelsen varit 

besökta, hvartill likväl erfodras examinerad 

skeppare, s» skulle deiigenom besparas myc

ken tid tHI fiskets trägnare ofning, som nu 

förspilles genom fratn- och återresan hvar 

I4:de dag dels till fiskens skötande och dels 

till anskaffande af agn. — 

Fiskares beskattning till Staten är med 

ltänsigt till deras allmänna fattigdom, kost

samma och högst afventyrliga yrke ganska 

kännbar och hög, hvarjemte han äfven är 

skattlagd till Prästerskapet. Såsom upp

muntran för fisket föreslås derföre vidare: 

i:o Att de strån dsittare som med veder

börligt prestbetyg styrka sig vara delägare 

uti och idka det sä kallade storfisket, an

tingen 
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tingen med Skuta eller Bit, få oflcortnlng 

för den dem påförde Capitations Bevillning 

och äfven den lindring i afgifeen efter Bevis

nings Förordningens 2 Art., 10m arbetsfolk, 

de der innehafva Torp, ärd tillagde. — 2,0 Af-

korttning ä mantals.penningarne, sä inart fiska

re hade ett underärigt barn. — 3:0 Sättig.. 

het till utsyning af Krono-Eka för Skutor 

och Båtars nybyggande. — 4:0 Lika rått 

med Lotsar till boningsplatser i Skatte-

Holmmar. 

Med Sillfisket är förhållandet an mera 

ofördelaktigt På sätt jag haft nadeo JrligeB 

hos Eders Kongl. Maj:t anmäla, har det va

rit högst inskränkt. Endast små til) han

delsvara otjenlig Sill, har under mSnga af 

de senare Sren erhållits, och bnappatt varit 

tillräcklig för Skärgården» och Landsortens 

hehof. — 

Hummerfisket har deremot varit skäll 

gen fördelaktigt pi fleste ställen i Skärgar

den, synnerligast uti Norrvifcans fögderi, 

dtrifran Engtlske sa kallade Hummer-huka-

Fem-Ån-Berättelse Sfver G8theborc»-tJch 
Bohus Län. 6 
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te hafva upphandlat betydlige partier; kun

nande årliga afsättningen af Hummer och 

Ostron uppskattas till omkring 45 a 50,000 

R:dr. Banco. — 

Till Binäringar ma ock räknas Båt-

fragts-rörelsen på In - och Utrikes orter, der-

af Sboer i skärgarden haft en icke obetj-dlig 

förtjenst, som också i rnohn återverkat för-

manligt på fiskets bedrifvande. — Inkom. 

sten för fragter i Länet anses till 40 ä 

50,000 B:dr. Banco ärligen. — 

Samling af färgmossa, som för några ar 

sedan varit ett väsenteligt närings fäng för 

fattigt folk i flera orter af Länet, har i 

samma förhållande, som tillgången dera min-

skats och nu mera nästan tagit slut, mast 

helt och hållit upphört. 

Fördelen af Biskötseln har verkat att 

denna nu ar mycket omfattad. 

Genom skogs Effecters forädling till 

Laggkäril, Skepps virke, Äror och Stegar, 

in. m. bereder sig allmogen i Landvetters 

och Härgda Socknar något understöd för sin 

fcergaing, som af deras svaga Hemman ej 
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kan erhållas. Tillverkningarnes afsättning 

sker i Götheborg, rnäst till inom Länet bo

ende allmoge; och de Båtar, som i Askims 

Soken byggas, försäljas till Länets Skärgårdar. 

Tjäru- och Kolbränning förehafves väl 

något, dock högst obetydligt i Norrvikans 

Fögderi; men Potaske- och Salpeter-tillverk, 

ning öfvas nästan ingenstädes i Länet. 

Ylle- och- Linne-väfnad idkas med flit 

ocli skicklighet, dock endast till husbehof; 

och utom i en del af skärgårdstrakten ne 

samt de närmast Städerne belägne, der luxe 

lifven i klädcträgten tid efter annan allt me

ra utbredt sig, kläder allmogen sig för det 

masta med hemma väfde tyger af Vallmar, 

Fyrträd, Bomull och Flanell. 

Bullarens Härad i Norrvikans Fögderi 

är den enda ort i Länet, som genom forss— 

lande af plankor och brädor vintertiden, pä 

slädföre frän de inom Häradet belägne Så

gar, kan påräkna någon förtjenst, alltid be-

höilig i anseende till ortens svaga fjäll-

Hemman. — 
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Vlnterslöjdande består uti gärdsredskaps 

tillverkande, sedan Trösket är fulländade, hos 

Jordbrukaren, och uti fiskets idkande vid 

stränder ne samt fiskeredskaps förfärdigande 

af skärgårds-allmogen, — 

Handelen i Landet idkas förnäm, 

ligast med Spannmål, Lin och Linfrö, nSgot 

victualie-varor af Kött och Fläsk, Smör, Ost, 

Ågg, Honung m. m, dylikt och Skogseffecter, 

hufvudsakligast af ved; handeln med plan

kor och bräder, har deremot, dejs j anse

ende till försämrad eonjunctur för afsättnin. 

gen deraf, och dels förminskad skogstill-

gSng i Senare åren, mycket aftagit, ~— Frän 

skärgården försäljes betydliga partier färsk, 

Saltad och torkad fisk af flere slag. — 

X afseende pä inre Handeln finnes icke 

någre ipecielle författningar för Götheborgs 

och Bohus Län, Marknads-platser S landet 

äro Grebbestöd i Norrvikans Fögderi, San

den i Sunnervikans, och Tjufkihlshufvud i 

Inlands Fögderi. — GSrdfarihandel drifves 

icke af Götheborgs- och Bohus Läns Inn« 

vanare. — 
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4:o Politisk Författning. 

Kammar Verk. Å Krono-Härads-
Allmänningen Brefjället i Inlands Fräkne 

Härad äro 3:ne Nybyggen upptagne, hvarå 

jnnehafvarne ännu njuta frihets Sr; men 

för öfrigt inga ä nyo skactlagde, af öde upp

tagne eller i ödesmål förfallne Hemman in 

nom Länet. — 

Förhållandet emellan sjelfägande Jord

brukare, Arrendatorer och Brukare samt an

talet af Post-Hemman och Gästgifvaregär-

dar är följande, nemligen: 

I Götheborgs Fögderi, r856 sjelfägati-

de Jordbrukare, 113 Arrendatorer, 5 Gäst-

gifverier och 5 och tvåtredjedels Post-Hem 

man — 

I Inlands Di to- 1864 sjelfägande Jord

brukare, 266 Arendatorer och Brukare, 10 

Post-Hemman, samt 11 och ett fjerdedels 

mantal Gästgifveri. — 

i Orost och Tjörns Dito äger Hvit-

feldtska Gymnasii Stipendii-Inrättningen 52 

och elfva tolftedels mantal. Sjelfägaude Jord-
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brukare innehafva 357 och ett sjettedels 

mantal, Arrendatorer och Brukare 4 g och 

trefjerdedels mantal; Posthemrnari ett lialft 

mantal och Gästgifverier 14 mantal. — 

I Sunnervikans Dito- 2165 Sjelfägande 

Jordbrukare och 516 Arendatorer och Bru

kare; Posthemman 6 och fem åttondels 

Mantal, och Gästgifvaregänlar 23 s t — 

I Norrvikans Dito- Sjelfägande Jordbru. 

käre 1615,- Arrendatorer och Brukare 171,-

Posthemman 6 och ett hälft- och Gästgifva-

regavdar 8. 

Heintnansklyfningar hafva inne i Lan

det icke blifvit utsträckte till någon skadlig

het, men i Skärgärden hafva hemman un

der silfisktiden blifvit klufoe till ytterst 

sriia delar, — 

Storskiftes- och Enskiftes-delningar haf

va haft den största framgång och medfört 

märkelig nytta och omtanka för förbättradt 

Landtbruk. — 

Af Bruk och Vattenverk med sudan 

rättighet till vattenuppdäuining, som verkar 

till olägenhet for landets odling, finnas i 
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Orost och Tjörns Fögderi 3:ne, nemligen 

Vafscrads och Algårds Odal Mjölqvarnar, 

hvilka skola medföra skada för odling af nå. 

non närgränsande jord. I Sunnervikans 

Fögderi och Håby Socken belägne Torps 

M.ie.l- och Sågqvarnar, medföra genom vatten-

uppdämning stundom skadliga följder, men 

efter Domstols deslut får vattnet der likväl 

ej nppdämmas öfver en viss höjd. — 

Då Tabellen för Landet upptager 

Hemmanen i Länet till deras antal, natur 

och disposition, afvensom lägenheter, Bruk 

och Qvarnar m. m.: och här icke finnas nagre 

Hemman, lägenheter eller Verk af olika 

natur, Kronan tillhörige, återstår endast den 

anmärkning, att af de i Tabellen upplörde 

133 och Tret ton tjuguljerdedels mantal Gym-

nasii- och Skolac- Hemman, äger Gustafs

bergs Barnhus vid Uddevalla 9 och ett 

lialft mantal, och de öfiige 134 och ett 

Tjuguljerdedels mantal tillhöra Hvitfeldlska 

Gymnasii-Stipendii-inrättningen. — 

Skattlagde liigenheterne, hvilka utgöra 

dels Jordeboksränta, dels endast Krono-Ti-
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onde, höra i det masta under skattlagdö 

Hemmans Byamål, och de oskattlagde, utom 

de pä Krono.AIImänningen Brefjellet upp 

tagne Nybyggen, äro bestämde till och upp

löjde pS befastade Hemmantal. — 

Stats Bidrag. Ehuru laga spann

mals priserna, si väl före som efter 1826, 

mycket förminskat jordbrukarens penninge-

tillgSngar, och fastän 1826 års miss-växt uti 

de angränsande provincerna samt Bullarens: 

och Sörbygdens Härader af detta Län för» 

anledde till ovanligt höga spannmåls priser, 

hvilfca menligast inverkat på SkärgSrds-boer-

ne, som, med oupphörligt fiskes idkande, 

likväl ej kunnat förtjena den enormt dyra 

brödfödan, hafva likväl alla utskylder, sS 

väl till Kongl. Maj:t och Kronan, som öf-

rige innrättningar, ordentiigen ingfitt. Jord

brukare i Bohus Len hafva väl den förde 

len, att fast deras Hemman äro till jord rym» 

den srnä och inskränkta, äro grundskatterne» 

som utgå efter Jordeboks-värdie, utan för

vandling, ganska lindriga; men deremot haf. 

va de 3.-ne Häraderne Askim, Östra Hising 

och 
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och Säfvedahl, som utgöra egenteliga Göthe-

borgs Län och hvilkas hemman till areala 

innehållet icke är större och jordarteme in

galunda bättre än de Bohuslänske hemman

nen, drygt beskattade, emedan deras grund

räntor utgå med förvandling efter marke-

gnngen ejler in natura. — Forsslandet af 

denna Kronan och Embetsmän anslagne T i 

onde- och Ränte-spannmäl, är för Gölhe-

borgs, Inlands och Sunnervikans och i syn

nerhet för de två förstnämnde FögderierneS 

Innvånare icke särdeles besvärlig, emedan 

desse och större delen af Sunnervikans all

moge ej hafva lång transport till Släderne 

Götheborg och Uddevalla, som äro Iefvere-

rings ställena för Läne t ; men Orost och 

Tjörns Fögderi, hvars Hemmans-ägare m i 

ste färdas öfver 2:ne fjordar innan de hin

na fasta landet för att komma till närande 

Städer , hafva deraf mycken olägenhet och 

skulle beqvämligare kunna lefverera sin 

spannmål å Carlsstens Fästnings-Magazin. — 

Nonvikans Fögderi har likväl största lyng-

Fem- Års- Berrättese ofvcr Göthtborgs och 

Bohus Län, 7 
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den af spannemälens forsslande till UddevaU 

la, ifisom närmaste Krono-Magazinet i Lä-

net , dit allmogen frun vissa tracter har lo 

å 11 mil och de närmaste belägne omkring 

5 mil. 

Uti Norr- Sunnervikans samt Inlands 

Fögderier finnes bäde Soldate- och Eäls-

manshill, hvarigenom uppkommer en stor olik. 

het, uti lyngdcrne hemmanen emellan, i thy 

att Soldat-Rothallen i allmänhet bestå af 

endast ett helt mantal men hvarje Båts-

mans.rote dereinot har », a och ett hälft 

och 3 hela Hemman. — Skjulsnings be

sväret i Länet är ta fördel!, att det i 

möjligaste måtto utfaller lika pä alla, utan 

afseende pa deras närmare eller längre af-

stand frän allmänna vägarne; men Kiono-

Brefdragarne, hvilka i fredstid ciidasl njuta 

befrielse frän kronoskjuts, äga deruti en all-

deles otillräcklig ersättning för den undet 

nämde lid, emot skjutsning, ojcmnförliga 

mödan, änskönt Låns-Styrelsen till breffö-

rares lindring, förordnat att krono-bref böra, 

så virit ske kan, med ordinaue-posten befor

dras, och att endast en eller a;ne vissa da 
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gar i veckan, bräfbärare vanligen må anli

tas med Kungörelser till Kyrkorne och andra 

dylike bref, som ej annorledes kunna fort-

bringas. —. Brcfliärings besvuret omflyttas 

väl i görligaste motto pa Hemmanen, men 

likväl kan detta icke så särdeles mycket ut

sträckas, emedan brefbärare alltid mäste bo 

någorlunda nära vid vägen eller i den 6träc-

ka brefven skola fortskaffas. — Inqvarte-

lings besväret kan icke eller blifva lika delt 

i anseende dertill att hemman som ligga 

aflägse frän vägar der trupper vid påkom

mande bc-hof framtaga, sällan eller alldriij 

fa vidkännas detta Onns. l:t rä! nings-met. 

hod, hvarefter värdet af de i Tabellen för 

landet uppförde onera blifvit funnit. 

Allmänna Krono-Utlagorne och Bc -

villningen äro uppförde efter Jordebok och 

6enaste ars Räkenskaper. — 

Kostnad för Rustning och Rotering. 

De härtill anordnade räntor, utgöra enligt 

Krono-Fogdarnes ineddelte uppgifter. I 

Göthtborgs Fögderi, augments-räntor till 
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Elfsborgs och Kongl. Vestgötha Regemen. 
te 1303 R:dr 27 sk. 9 rst. 

I Inlands Dito RusthåUs och Aug-

roents-ränta till Kongl, Bohus Läns Rege

mente 4507 R:dr. 45 sk. 

I Orost och Tjörns Dito till Bohus 

Läns Regemente anslagne Augments-räntor 

798 R:dr. 25 sk. 3 rst. och Befäls-aflöning 

1765 R;dr. 85 sk. — 

I Sunnervikans Dito, Rusthalls och 

Augements-räntor till Kongl. JBohus Läns 

Regemente 5884 R:dr. 45 sk, 8 rst. 

I Norrvikans Dito Dito Dito 5824 

R:dr. 19 sk. 9 rst. Kneckte«rotefrHiets me

del för oroterade Hemman utgöra: 

Götheborgs Fögderi för 

Ett och ett hälft man

tal R:dr 18 

- In lands Dito för Flf-

va och niosextonde-

dels Dito - - - 138 36 sk« 

- Orost och Tjörns Dito 

för Sex och fem tju-

gufjerdcdels Dito och 

87 st. Lagenheter. - 74 21 
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Sunnevvikans Dito för 

Elfva och trefjerde-

Jels Dito R:dr. 141 - sk. 

Norrvikans Dito för 

1 9 och trefjerdedels 

Dito. - 237 - -

Rustnings kostnaden för hvarje Soldat-

nummer bestående som sagt är gemenligen af 

endast ett mantal Stoinrnhemman, beräknas 

med Heste-vacancer 5 tunnor spannmål 

hälften Råg och hälften Korn, sammanlagdt 

till circa 95 R:dr Banco. Båtsmans håll

ningen för numret, bestående af minst 2 

högst 3 hela Hemman upskattas till unge

fär 6 a a C 3 R:dr. Clerecie Statens under

hall ntgår i Bohus Län enligt 172 a års 

faststälda förening, hvaruti Hemmans-ägare 

äro fritagne frän den i Gamla Sverige ut

gående Qvick-Tionde och betala, utom ti

onde kornet, som erlägges in nattira, alla 

ofriga Presträttigheter efter ett då åsätt i 

förhållande till nu varande vaiu-värden, 

ringa och obetydligt pris. — I Säfvedahls, 

Askims och Östra Hissings Härader utgöras 
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Prastrattigheterna cftor de derom för Gamla 
Sverige utkomne författningar eller eerskildt 
träffade föreningar emellan Pastores och för-
samlingarne. — Besagde underhåll utfaller 
i Bohus Län öfver hufvud så att för hvar
je lielt hemman derstades utgöres rättighe
ter till kyrkoherden i värde af circa 10 
R:dr Banco för hvarje helt och proportio
naliter för de mindre Hemman och i nämn
de Härader af Götheborgs Fögderi, der för
eningar i alla Pastoraterne aga rum, betalas 
frän och med 10 till och med minst 8 
B:dr Banco af hvarje helt Hemman till 
Pastor, som dessutom bSde der och i Bo
hus Län, af Torpare, och Fiskare och 
Strandsittare har dagsverken Fisk, och Offer, 
fceräknadt till Ea B:dr Banco af hvarje 
jnatlag. — 

Capelianen får i offer och andra inkom
ster af hvarje helt Hemman ungefärligen 3 
R:dr 16 sk, och öfriga Kyrkobeljeningen 
3t R:dr. 33 sk. allt Banco af helgarden. — 

Fattigförsörjnings kostnaderne äro be
räknade i väide efter de olika sätt, på hvil-
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ka de utgöras. — Pä en del slällen crliäg. 

gas de contant och på en del i spannmål. — 

I Oiost och Tjörn är fattigvårds-kostnaden 

beräknad a 3 R:dr. t G sk. Banco pä Hemmanet 

och i bägge Norra Fögderierne är den på

förd efter den i Författningarna stadgade 

grund, att hvarje Socken bör föda sine fat

t ige- — 

Kungs-Krono- och Hållskjuts är med 

hänsigt till dervid förespild tid, beräknad att 

orsaka en förlust på hvavje längre eller 

kortare skjutsning af 32 sk. Banco. — 

Väghållning, Snöskottning derunder 

beräknad, till Tolf Karle, och Tolf Oke 

Dagsverken af hvart Hemman. 

Kyrko- och Prästgårds byggnad är be

räknad frän och med högst 3 R:dr 24 sk 

till och ined minst 1 B:dr Banco på Hem: 

manet. — 

Tings- och Fanghus Dito frän och 

med a K:dr 24 sk. till och med minst 

I Rdr . — 
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Inqvartering som ej för Sr kan bestäm, 

mas, anses likväl i hvarje påkommande till

fälle medföra en förlust af 6 sk. för hvarje in« 

qvarterad Karl, och 3 sk. för hvarje Häst utöf-

ver Durktags-ersättningen, hvilket likväl till 

en stor del kan tillskrifvas att medelpriser-

ne, vid markegängs sältningarne, alltid åro 

under verkliga förhallandet. -

Skallgång beräknas till 4 dagsverken 

af Hemmanet Irligen. — 

Krono-Brefbaringen medförer tidspil

lan öfver hufvud 2 dagar i veckan efter, 

markegängs pris. — 

Kyrkotionden utgöres i de Ire Hära

der som höra till Gamla Sverige, åfverisom 

i Hjerlutns Pastorat i Bohus Län, eäsom 

Jus Patronatus, in natura eller efter mar

kegångs pris, men i öfriga delen endast 

efter 34 sk. Tunnan. — 

Enär på sätt Tabellen för Landet ut

visar Stats bidraget uppgår till 417,856 

B:dr 6 sk. 6 rst. deraftill Kronan 175,963 

R:dr 36 sk. 8 rst. samt till andre Verk 

och 
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och Inrättningar 341,392 R:dr 17 sk. 10 
rst., blifver alltså håraf- en följd, att de 
Lmdcts skattdragande InnvSnare betala cir-
ca 2 och sjutton tretitvaendels procent af 
det uti nämnde Tabell upptagne uppskatta
de varde 1 3 , 8 9 , 3 2 9 R:dr Banco; likasom 
nämnde Stats bidrag, fördolt å de pä lan
det manlalskriine 59,105 personer belöper 
tillj ungefärligen 7 R:dr, 3 sk. 11 rst. på 
bvarje. — 

Politie. Föreskrifter till sedlighets 
och ordnings bibehållande fela icke och 
verkan deraf visar sig, i mohn som Prester-
skapet bemödar sig att jemte Kfono-Betje-
ning handhafva de derom ntkomne författ
ningar och publid med noggranhet. — Af 
de i hvarje socken af forsatnlingarne valde 
och tillsatte ordningsmannen borde ett icke 
ringa biträde häruti kunna påräknas, om en 
god medborgerlig anda vore bland dem ra
dande; men desse beställningar anses flere 
städes för ett besvärligt tvang. — Det an
kommer på framtiden att ådagalägga, hvad 
följd Kyrko.Radens nu mera utsträckta tip-
sigt och magt i detta hänseende forma å-
stadkomma. — 

Fein-Års-Beratte]se éfver Gttlicborgs cch 

Bohus Län, 8 
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S c h o l o r 

Uti Götheborgs Fögderi fmnes 

1:o Errgenom enskilde sammanskott grund
lagd och nu mera efter Be! Landcasterska 
rnethodeu inrättad Schola pä Elfsborgs Kungs-
Ladugårds ägor i Orgryte Socken, Carl Jo
hans församlings fattigfri Schola, hvarest 
soo barn njuta undervisning, deraf hälften, 
fritt och andra hälften mot en högst billig 
ärlig afgift. — 

2:o Framlidne Directeuren Martin Hol-
terrnans Scholae-Inrättning i Fessbergs Soc
ken, hvarest nägra och 20 barn, få under
visning. — 

3:o Eu i Säfve Socken för dertill gifven 
fond af framlidne Hof-Rätts-Rådet Z. Stjerne-
creuts äfven på Landcasterska siittet inrät
tad och underhällen Schola, hvarest 20 bara 
undervisas, ock 

4:o Den så kallade Gothiska förbundets 
fattigfri-sckola i Mölndahls Ey, till hvars 
inrättande och nybygnad af sten af derföre 
erforderligt Scholie- lius, Boktryckaren i 
Götheborg, Ufver-Dirtcteuren och Riddaren 
af Kongl. Vasa-Orden S. Nordberg ansla
git nödiga medel. 
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I öfiiga delen af Länet äro Scholar-
anstalterne ännu på svag fot, emedan de 
bestridas merendels ambulatoriskt af gamla 
afskedade krigsmän och andre mindre skick-
lige och kunnige personer samt stundom 
af föräldrarna sjelfve. — 

Undervisnings-verk för allmänna slöj
der finnes icke; dock har genom den förut 
omförmäldte Reis och Magnusons samt P i -
nei Väfveri-Fabriqtier i Orgryte Socken, 
Väfnads-Konsten spcidt sig i kring på flere 
orter så att landtfolk nu mera städse in
kommer till Städerne med Bomulls vålna
der, som i både utseende och godhet täfla 
med utländske. — 

Hälsovårds Comifcnr äro väl tillsatte 
pa åtskilliga ställen i Länet ; men ännu icke 
komne till den verksamhet som svarar emot 
behof och ändamål, utan bestrides jegentliga 
Läkarevarden af Länets 2:ne Provincial-
Medici, med biträde af Prästerskap och Kyr
koråd samt 2;ne i orten stationerade Katail-
lons Läkare af Kongl. Bohus Läns Rege
mente. — 

Fattigvården besörjes i allmänhet pa 
landet pä sätt förut nämnt är dock finnes 
inom kust-församlingen uti Orgryte Pastorat 
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en under serskildt Comiteé srälld fattigvård 
till hvars upprätthållande nämnde försam
lings Innvånare årligen taxeras. — 

Antalet pS krogar å Landet är: 

Uti Götheborgs Fögderi 125 st. 
- Inlands Dito 5 -

Orost och Tjörns Dito 9 
- Sunnervikans Dito 2 -
- Norr vikans Dito 2 -

S:ma 143. st. 

Anledningen till det ovanligt stora anta
let uti Götheborgs Fögderi, härleder sig 
derifrån att förstäderne Hästhagen, Gamla-
Varfvet och Majorna innefatta ilere Verk-
och Inrättningar, samt utgöra bonings-plat
ser icke allenast för Inrättningarnes arbeta
re utan ock för alle Sjömän, som på län
gre och kortare tid derstädes vistas och 
hvars enskildte tillgångar och förhållanden 
icke medgifva enskildt hushållning, samt 
att i Skärgården, såsom mycket besökt, 
jemväl måste vara flere Närings-ställen. —-

Sokne Magazinec och Sparbankar fin
nes ingenstädes i Länet å Landet. — 

Gästgifverier och färjeställen äro efter 
behof allestädes 1 Länet med erforderligt 
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anslag af Resvervcskjuts till de förra och 
afven Ilällskjuts der behofvet så Irufver. — 
För öfrigt efterlefves Gästgifvare-Ordnin-
gen.— Anstalternu till rofdjurs utrotande, be
stå hufvudsakligast uti Varg-Gropar, Räfsaxar 
samt skallgångar, sedan den så kallade lu-
dringen som Ofver-Jägmästaren för narra 
ar sedan åtog sig inom Norrvikans Fögde
ri, nu mera upphört. — I Sunnervikans 
Fögderi göras ärliga sammanskottar till Jagt-
Cassa, hvarförutan der betalas rofdjurs-pen-
gar vid skade djurs dödande utan skallgång. — 

Uddevalla Stad. Dess folkmim. 
mer utgör 3513 personer, hvaraf 1889 äro 
mantalsskrifne och 1654 mantalsfric. Fastan 
genom 1806 års Uddevalla Stad och med 
detsamma, älven Magistratens Arcliive öf-
vergängne eldsvåda, inga äldre hadllingir 
derstädes finnes, utmärker likval foidna be
nämningen af Odinsvald eller Oddevald, som 
sedermera förändrats till dess nu varande 
namn, att Staden är en bland de äldre i 
lliket. — 

Stadens hufvudRa!cI;g;;ste närings-frmg 
har varit och är handel, förnämligast med 
Trädvaror, Fisk, Jern, Beck- och Tjära, 
livilka, såsom omkrirgliggande Provinctr 
utöfver egna behofvet framalstrade produe 
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ter, jemte alla slags victunlie-varor af landr. 
mannen till Staden införas och försäljas. — 
Till Spanien, Frankrike och England ex
porterar Staden desse förstnämnde produc-
ter och hemforer i stället Sallt, Tobak, Vin, 
Caffe och Socker m. m. äfven, som frän 
Byssland, Lin och Hampa. — 

Med skäl har Uddevalla tillförene va
rit upptagen bland Bikets Städer i a:dra 
Classen, såsom idkande en ansenlig både 
Ut- och Inrikes handel; men den har un
der sednare tider förlorat betydligt af sin 
rörelse och derföre blifvit nedsatt i 3:dje 
Classen. Orsakerna ligga härtill dels uti 
Trollhätte Canals tillkomst, hvarigenom 
Dahls Lands, Vermelands och Västeigöth-
lands export producter, som fordom tillför
des Staden landvägen och derifrån expor
terades, nu mera föras frän Vennersborg 
eanal-vägen till Götheborg, dels uti sillfis
kets bortgång, hvilket då det fortfor, (gjor
de Stadens betydligaste närings-fång; dels 
uti 1806 års brand, som icke allenast min
skade all enskild förmåga, utan ock påkal
lade otroliga sammanskott och ansträngnin
gar till uppbyggande af högst nödige Hus, 
hvilkas värde sedermera ansenligt fallit. I 
stället att Staden på 1790 talet hade (om
kring 40 Hus som drefvo handel på Utri-
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kes ort, utgöra de nu endast nSgre fa, och 
Stadens Handels-flotta är i samma förhål
lande minskad. — Några handlande hafva 
dock de sednare aren gjort expeditioner på 
Södra America och Ostindiske farvattnen. — 
Inrikes- eller Minnl-Handeln är väl lönan
de, men minnteurerne hemla stor del af 
sina försäljnings-arliclar frän Götheborg, — 

Stadens belägenhet midt i provincen 
samt nära intill Dahlsland och Elfsborgs 
Län, skulle erbjuda en lifligare handel i 
synnerhet med trädvaror och spannmål om 
Lonjuncluren i allmänhet vore fördelaktiga
re och communicalionen underlättades ge
nom anläggning af en ny väg öfver Ud
devalla Stads Norra Utmark och Valbo-Hä
rad i Elfborps Län till allmänna farviigen 
genom nämnde Härad. — 

Sladsjorden brukas till större delen 
såsom Ång. Sädes»afkastningen svarar såle
des icke till husbehof, kvilket likväl til] öf-
verflöd fyllts frän Landsorten sa alt afsättning 
af spannmål till Utrikes ort någon gäng af 
enskilda skett. — Lin- och l»otales odlin
gen är i ständigt tilllagande. Odling af 
en Mässe pä circa 40 Geometriska tunnland 
iorehafves af Rådinan Ljungkvist. — Va
rande det blott med hänsigt till sällsamt 
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inträffande Utiikcs export af spannmål som 
Staden i ringa rnohii kan verka pä Landets 
caltur ock konstilit — 

För allmänna undervisningen finnes 
i Vddevalla en Trivial-Schola ined Itec-
tor och 2:ne Colleger samt en Lancas-
te.rs-Scbola med serskild Ijärare. — 
Dessutom iir inom Stadens område, den sa 
kallade Gustafsbergs Barnhus-Inrättning med 
egen Lärare, som skall vara Prestman, der-
vid 25 Gosse-barn alltid njuta föda, kläd
sel, vård ock. uppfostran samt utredning 
till det yrke de för sin framtid välja. —-

Inom Uddevalla Stads område åro 
anlaggde Länets-Lazarelt och Curhus, hvil-
ka under Landshöfdingens och Jiiskoppens 
tifverinseende förvaltas af en Dkection, som, 
biträdes af Provincial Medicus och Syslo-
man mod nödig betjening. — I denna I n 
rättning kunna beiymmas omkring 70 Pa
tienter. — 

Staden har och för sin enslcildta Fat
tigvårds-Inrättning n!igia sängar för fattige 
sjuke, hvilka skötas af Stadens a:ne med 
lön frirsedde läkare , — Fattkjförsörgnin-
£en bestrides af ea serskild Dkection, som 

år 
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ar försedd med Reglemente hvilket Eder 
Kongl. Maj:t i nåder fastäldt. — Utom den 
Fond Inrättningen serskildt äger, bestrides 
värden ulven med det ärliga tillskott, För
samlingen genom taxation utgör. — 

Ett af privat actie-ägare anlagdt Soc
kerbruk finnes i Stnden. — År 1826 var 
detta i verksamhet, men St nu åter ned-
lagdt. — 

Pa Stadens grund finnes äfven en 
större och en mindre Reparebana, hvilka 
begge nu äro i rörelse, med ett Ungefärli
gen antal af 14 arbetare samt tillverkning, 
för omkring 2500 R:dr Banco. — Ett 
Skepps-Varf. — Ett Tegellbruk som nu är 
i full gäng med god afsättning, men med 
obestämdt och olika antal arbetare, samt en 
Tobaks-Fabrique, som dock för bristande 
fond och afgäng, på flere ar ej haft nSgon 
tillverkning. — Ingen Sparbank finnes i 
Staden. — TillStne Närings-ställen äro 5 
st. — Utaf vissa fastställde afgifter har 
Staden haft följande inkomst, nernligent 

Tomtöre och Grundlegor 
m. m. 5,398, 32. 

Fem-Jvrs-Berättelse Sfver Gotheborgs och 
Bohus Län, 9 
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Tolags penningar 99a. 6. 7. 
Väg- och Bropenningar 14. 13 . 8. 
Mätare penningar 5 3. 3 5-
Hamn penningar 76. 43. 7. 

Tillsaramans B:co R:dr. 6,535. 34. 10. 

Marstrands Stad belägen pä en. 
klippa i Hafsbandet en mil från fasta lan
det, har en folknummer af mantalsskrifne 
396 och mantalsfrie 380 personer. — 

Denna Stad har en ypperlig hamn och Inn-
vanarnes närings-iang synes egenteligen va
ra bestämdt för Handel och Sjöfart, hvilken, 
åter allt sedan Porto-franco upphörde, på 
sätt 1822 Fem-Års-Berättelse ornförmäler 
alldeles afslannat och ingen annan förkof-
xan deruti sedermera rönts, än att lill för-
inon för fragt-handeln, nagre i Skärgarden 
boende Skeppare, som ägt mindre fartyg 
eller andelar deri, sökt och vunnit Borgare-
rätt i Marstrand pä Utrikes sjöfart, å Öster
sjön, Bälterne, och Callegat eller i den rnon 
de funnits äga kunskap och erfarenhet i de 
delar som tillhöra navigationen; ocli det 
lästetal som pä denna grund kan anses till
höra Staden, har derigenom vunnit en till
ökning af 126 och en half svära läster; 
men den egentliga Ut- eller Inrikes varu-han-
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deln är icke dess mindre i jemt uttagande 
hvartill under närvarande Handels-Conjuno 
turer, mast toi[de bidraga Stadens frSn Lan
det afskiljda men annars, lyckliga läge, 
bvarigenom den saknar Landthaiideln och 
finner export-handeln i flera afseenden för
svårad. — Fiskeri-näringen är också ganska 
obetydlig i anseerde till allmänna fattigdom-
men och oförmögenheten att underhålla er
forderlig redskap; och som landtmanna till
förseln är ringa, kan ej eller Handtverkeri 
eller Slöjde-näringen derstädes äga uppmun
tran; af hvilket allt också följer alt Staden 
ej kan verka på Landets cultur. 

Genom den Sr 1884 Staden öfvergang-
ne eldsvada, bief antalet af byggnader lifl 
hälften minskade. Endast Kyrkan, Scholaj-
Huset, Brandhuset samt Fattighuset och 
Arrester, jemte 65 större och mindre Hus 
eller bebyggde tomter blefvo <jvarlemnade 
och på de afbrände tomterne äro blott Elf-
va st. större och mindre Hus uppbyggde 
men ej fullbordade, — 

S t a d e n s j o r d bestar af Marstrands
on som innehåller berg och klippor till all 
odling oaaväudbare, äfven pä de obebygg
de platserne, samt ko-ön ett mantal oiör-
medladt, hvilkeu är donerad till mulbete 
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Och annan beqvämlighet, fritt från all skatt 
och tunga; den är öupprnält, men delad 
i beteshagar samt till odling utarrenderade 
mossar och kärr, hvilka sednare äro genom 
odlarens flit hetydligen förbättrade och be
arbetade for production af alla vanlige sä
deslag, utom Erter, Bönor och Blandsäd 
samt Lin och Hampa, men odlingen har 
i synnerhet Hobol- och Potä>plantering 
till föremål, —. 

Marstrand har hvarken Manufacturier 
eller Fabriquer. — 

Schol-Inrättningen derstädes bestrides 
af 3:ne Schala?-Lärare och till (denna In 
rättning samt till Kyrkans underhåll är på 
Kronans Stat gemensamt anslagit 283 T u n 
nor i g kappar Krona-Tionde Kom. — 

Fattigfärsörjningen med dertill höran
de Fatlig-Schola och Sjukhus, bestrides dels 
af samlad fond genom piivatorum gåfvor, dels 
af årlig Taxering å Församlingens medlem
mar (militairen undantagen) samt af sjö
farandes bidrag. — 

Stadens inkomster af Tomt och Grund
skatter, Hamn- Våg- Tunne- Barlast-Vat-
tureaue» och Hamn- Reglementets-pennia-
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gar samt Tolag och Sakoren, har per me
dium af fem Sr utgjort för Sret 771 R:dr, 
i g sk. 10 rst. — 

Prohibitiva författningar till Stadens 
fördel finnas inga. — 

Strömstads Stad belägen vid Haf-
vet och utloppet af den så kallade Ideflo
den, som löper emellan Sveriges och Nor-
riges västra kust, har 671 mantalsskrifne 
och 723 mantalsfrie personer. — 

D e närings-fång som vid Berättelsen för 
1822 uppgifvits, såsom de der egentligen 
sysselsätta och underhålla Stadens Innvana-
re, nemligen Handel och Sjöfart, bafva 
under loppet af sistlidna fem Sren mera af-
tagit än vutinit förkofran. Genom ökade 
Communicationer på Norrska gränsen och 
det i Norrige radande mera liberala Tul l -
och Handels system, i förening ined de för 
handelns lättande emellan Sverige och Nor-
iige, ytterligare utkornne författningar, har 
nästan all rörelse dragit sig St sistnämnde 
Rike särdeles till .närmast belägne Staden 
Fredricshall, der allmogen frän både till 
Strömstad angränsande socknar i Bohus 
Län, såsom ock Dahsland, som till förene 
vanligen, i Strömstad afhämtadt dtss bthof 
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nu mera deremot för det masta ej blott 
säljer dess producter och efiecter utan och 
köper dess förnödenheter. — Den sålunda 
yttermera inskränckte handel medför följak 
leligen minskning i de för Utrikes och In
rikes skeppsfarten påräknade i landet befint-
lige fa export articklar, hvaraf för Strömstad 
nästan intet återstår, då man undantager 
något obetydligt parti Plankor och Bräder 
frän sågverk i Bullarens Härad, som van
ligen exporteras till Dannemark samt något 
Linfrö och Bergmossa m. m. som vanligen 
gar till Gölheborg, derifrån de fä varor 
som åtgå vid minut-rörelsen mast förskaf
fas; hvarjemte stundom någon spannmål 
hämtas från Skåne, då spannmåls priserne 
der äro lägre än i orten, der likväl till 
och med i medelmåttigt goda år produceras 
tillräckligt qvantum deraf äfven till den be« 
tydlighet att export kunnat göras till Nor-
rige vid der inträffad missvext. Desse för
hållanden hafva förordsakat att sjöfarten 
mast afstanuat och alt antalet af fartyg frän 
Strömstad årligen minskats samt att de fä 
återstående äro ganska obetydliga till läste
talet och endast sysselsättas med någre få 
litet lönande fragtlourer om uret; så att 
Stadens till och med behof af salt nu m e 
ra vanligen hemtas från Götheborg eller 
Uddevalla. — Fisket, i synnerhet det af Hum-
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mer och Ostron år ett väsentligt bidrag for 
den dägre folk dassens ocii iiskares, inom 
Stadens område, uppehälle. — 

De åtskillige privillegier, som blifvit 
j sednare tider nädigst förunnade Strömstad 
i afseende pS handeln med Norrige, neder
lagsrätt m. m. medföra under nu varande 
mindre gynsamma concunctur, för sam
hället ej så »tor förman som dermed är å-
syftad och säkerligen vore under andra för
hållanden att påräkna. — 

Staden har donerad jord a:ne hela 
Hemman Boijar och Osteröd, af hvilkas lie-
la innehall 50 a 60 Tunnland äro Åker 
och 30 Tunnland Ang samt det öfriga eller 
större delen af Osteröd till betesmark, sä att 
begge Hemmanens sammanräknade jord-rymd 
utgör, på sätt Tabellen utvisar, circa 564. 
Tunnland. — 

Strömstad har en Scholaj-Inrättning, 
vid hvilken är en Taidagog såsom Lärare. 
Denne lönes af Eder Kongl- Maj.t och 
Kronan men njuter dels husium af Staden 
och dels 25 E:dr. Banco ärligen såsom 
tillika aftonsangs predicant; varande här för
utan nyligen organiserad en vexel-uiuler-
visnuujs Schola för 64 barn, stiftad genom 
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Borgerskapets och ätskillige andre InnvSna» 
res frivilliga bidrag, vid hvilken, Staden» 
Klockare för närvarande är Lärare; denne 
blef af Eder Kongl. Maj:t innevarande St 
nådigst hugnad med en gratification af 50 
K:dr. Banco. — För sjukvården har Staden 
sin serskildta Läkare och fattigvärden be-
sörjes af Kytko-Rådet genom utdelning 
2:ne gånger om aret af räntan S de capita-
ler, som för sådant ändamål äro gifne och 
hvilka Eder Kongl. Maj.-t i Sr nådigst täckts 
öka med en gåfva af 10O R:dr. JBanco. —— 

Stadens inkomster af Tolag och andre 
Intrader utgöra 1.398 R:dr. 13auco. — 

Kongelfs Stad, som är belägen vid 
sammangreningen af Götha- och Nordre 
Elfvar, hvilka hafva utlopp i Saltsjön, har 
432 mantalsskrifiie och 416 mantalsfrie 
personer. — 

Såsom närmaste Stapelstad för de pro-
ducters export, som den öppnade canal.far
ten lemnar, borde Kongelf draga fördel af 
sin belägenhet, om ej skepsfarten hindra
des af en i sednare tider utaf sågspån och 
jordämnen tillkommen Bank vid Elfven3 
utlopp i Hafvet, äfven som af en upp . 

grundning 
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grundning vid Staden uti inloppet frSn 
Götha-Elf, hvilka ställen endast af smärre 
eller grundt gående fartyg kunna öfver-
seglas. — 

Staden som fordom ägt Fabriquer och 
under Sillfisket en någorlunda lönande ex
port-handel af sill, trän, och färgmossor m. m., 
har för närvarande ingen vidsträcktare rö
relse, än att förse allmogen med dess b e -
hof af köpmans-varor, hvika hemlas från 
Gölheborg, och dereroot uppköpa en del af 
det spannmSls öfverskott, Inlands tillgrän
sande Fögderi lämnar, hvilket till det mas
ta afyttras till öboar i skärgarden. — Jord
bruket, utgörande 6 hela Hemman och 
följaktligen ojemnförligt större än nSgot af 
de öfrige Städernes i Länet är »Sledes Kong-
elf Stads Hufvud-näring. .— 

PS landets cultur kan Kongelf desto 
mindre hafva något inflytande, som utom 
det att Staden icke drifver nSgon Ut- eller 
Inrikes export-handel, har Staden för lifi-
behofveme utaf egna jord-protucter sS till» 
räckligt, att högst obetydligt deraf behofvet 
köpas frän landet. — 

Fem- Års- Bertätese öfver Götheborgs och 
Bohus Län. 10 
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Af Stadens jord hafva 21 st. åkrar 
af en skild te personer varit donerade till 
Kongelfs Hospital eller f.ittig- Inrättning, 
men äro nu Göcheborgs eller Läns - Hospi
talet underlagde. — För allmänna under
visningen finnes inom Staden en Paedago-
gie, hvars Lärare aflönas dels af Kronan 
och dels af Staden, — 

Sjukvården bestrides af en antagen 
Läkare med lön af Staden, men sjukhus. 
Jnrättning finnes icke, dock åtnjuta Stadens 
fattige behoflige Medicamenter, på Stadens 
bekostnad. —— 

Fattigförsörjningen bestrides af en ser-
slild Comité och är för de alderstegne in-
rättadt fattighus; hvarjernte andre behöf-
vande njuta understöd af medpl, som ho» 
Stadens InnvSnar uttaxeras och hvarje vec
ka utdelas. — 

Fyra stycken Krogar finnas med Brann-
vins-Minuterings-rättighet. —— 

Stadens inkomster af Tomt och Grund-
skatter, Tolag m. m. uppgå till 935 R:dr. — 

Prohibitiva författningar till Stadens 
fördel finnas inga. — 
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Götheborgs Stad, vid Götha-Elfs 
utlopp i Hafvet belägen, som, oberäknadt För
staden Majorna S Landels grund, hyser 16,615 
InnvSnare, äger en af naturen danad yp
perlig Hamn och ett för handel lyckligt 
läge, hvars vigt och värde okas i mohn af 
de Inrikes comunicatiouernes allt framskri
dande förbättringar, hvilka förmodeligen i 
en framtid skola inom Götheborjr frambrin-
ga resultater, dem nu tiden anar, men hvar-
af utvecklingen hvilar pS så mänga oförut-
sedde händelser, att de ej med visshetens 
Ssigt kunna pätageligen framställas, Anled
ningen till hopp är emedlertid säker, och 
detta bör uppmuntra till ihärdighet i bemö
danden för Stadens väl. Speculationsan-
dan, väckt under Continental-Systémet, yt
terligare lifvad genom behofvets kraft, sy
nes äfven ar från fir taga en mängsidigare 
rigtning, och de Handlande städse lerona 
oförsumm at att begagna nya tillfällen till 
Handels relationer och industrie - grenar 
lämpade tfter tidens skick. — Detta för
hållande har äfven haft den veikan, att o-
aktadt mindre fördelaktige penninge con-
juncturer, i synnerhet under 1826 och de 
deraf här på stället förefallne fallisimenter, 
man kan med visshet siiga det Götheborg 
ej aftagit sedan senaste Fem-Års-Berättelsen 
ingafs. Det enda soui blir i täflan oruan-
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de, är den hastigt tilltagande uppgrundnin. 
gen af Stadens hamn och Götha-Elf, men 
hvilken omständighet, sedan ett ämne för 
Eder Kongl. Maj:ts Nådiga uppmärksamhet, 
kommande under handläggning af Riket 
Ständer, sålunda gifver mindre brydsam å-
sigt, enär man i sadane allmänna afseenden 
vid stora tillfälligheter, alldrig saknat del
tagande och bidrag af nationens reptesen-
tanter. — 

Förnämsta export -varorne frän Gölhe-
borg äro Jern, Träd-varor, Alun, Kummin, 
Linfrö, Bergrnossor m. m.; och äro följan
de Tabeller, hvilka mig benägit utaf här
varande Tull-Distrjcts-Chefen blifvit med
delade, serdeles upplysnings gifvande hvad 
de tre förstnämnde artiklarne beträffar; bö
rande härtill fogas den underrättelse, att un
der förloppet af innevarande ar till den 15 
September var afskeppadt 113,270 Skep-
pund Jern samt att till den sista Augusti 
afskeppningen af trädvaror redan kommit 
till följande belopp, nemligen 41,933 Tolf-
ter Bräder af alla dimensioner, 5,002 st. 
Bjelkar, 5,870 st. Spärrar och 3,521 st. 
Mastträn. — Besagde Tabeller framställa 
t idane förhällander nemligen: 
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N:o I . 

N:o 2. 

Jern 
alla slag. 

Åren 1701 - 1730, exporterades 
per medium för aret. 

Bräder af 
alla dimen

sioner. 
Tolfter. 

Åren 1701 - 17120. exporteras 
per medium för aret. 
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N:o 3. 

N:o 4. 

Man bedömmer efter dessa förhSlIan-
drn, huruvida stället halt rill,- dier aflagan-
de export-rörelse. -— Sannfärdige facla gil. 
va alltid anledning till säkrare slutsatser än 
konstlade Theorier och förmodanden. — I . 
bland skeppnings artiklar står bergmossan de 
3 sednare Sren lagt på listan, men man har 
börjat, till ej obetydligt belopp exportera 
af skimlafvarne, och inom 2 å 3 ar är den 
riktiga bergmossan äterväxt, hvilken under 
Sren 1834 och 1825, i anseende till sin 
begärlighet, nästan totalt bortskrapades. — 



79 

Inom fa ar måste exporten ifrån Göt-
theborg nödvändigt komma att innefatta be-
tydlige spannmåls qvantiteter i anseende 
till den allt jemt i häftigt förhållande sti
gande sädes-productionen, jemnförd med 
befolkningen; man må förgäfves söka, alt 
genom den si kallade Husbehofs-brännin-
gen förvandla säden till Bränvin, — afven 
detta har sin gräns och dä måste utförsel 
ske af varan, men förut kommer den att 
uti gifvande ar uppköpas och här uppläg
gas tills fördelen för export nSgot Sr sig 
yppar; men för att etablera denna rörelse, 
måste lämplige Magaziner inrättas, uti och 
ifrån hvilka säden kan utur Fartyget his
sas, samt äter ifrSn vindarne genom strut 
i farkosten störtas. — Den nu varande 
methoden vid inn- och utlastningar, att be
gagna Pråmar, sedan köra säden pä axel 
till långt ifrån belägne Magaziner, bära den 
uppföre trappor och hafva samma besvär 
och omvägar när den skall åter utskeppas, 
medförer en kostnad, som förbjuderen stor 
spannmåls handels införande. — Tankan 
skall likväl framdeles rigtas på en sådan 
handel, när priserne blifva ytterligt låga 
och landtmannen för att ens blifva utaf 
med sin vara, börjar att ria sin säd, sorn 
då uti lämplige Magaziner kan uppläggas 



80 

Ulls passande tillfälle för afyttcing sig före
ter. — 

Import - handeln har betydligen ökat 
sig på den lagliga vägen. — Flere hitin
tills förbudne varors tillåtelse Lill införsel 
och en viss nedsättning af för hög tull pä 
tnängfalidige import artiklar, hafva fram
bringat lycklige resultater. — Lurendreje-
riet är i synnerhet i Sr betydligen förmin-
skadt, kvilket allt framställer det förhällan
de som inhämtas af följande Tabell 

Svenskt Eanco. 
R:dr. sk. rst. Åren 1817 — 18 20 ut

gjorde Götheborgs 
Tull-Uppbörd, de 
influtne vexlarne 
valverade ä 120 
sk. Cours per me
dium för året 

Må man väl vid denna betydliga ök
ning i Tull intägter anmärka, att beloppet 
af den influtne spannmåls-Tullen utgjorde 

för 
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för Sr l 8 a 6 R:dr. 13,905. 3 sk. samt för te 
183 7R:clr. 51 . 44- I i sk.; men man miste tilli
ka anmärka att ett ojemnförligt Öfvervagande 
röotskäl för Tull-uppbördens stigande, Före
finnes uti betydligt nedsatte Tullafgifter, 
och att således ingen progression ägt rum, 
om icke Import- Handelen betydligt fikat 
sig. — 

Transito-Handelen, som ej väsendtli-
gen förändrat sitt förhållande emot livad 
den var vid sednaste Fem-Års-Berältelseni 
afgifvande; befinner sig ännu uti ett trå
nande skick, samt kan, efter min öfverty-
gelse, ej pä mera än ett sätt hjelpas, nem-
ligen: alt Hiksens Ständer tillåta härvaran
de Discont-afdelning belåna på transito up-
lag liggande varor, i likhet med hvad som 
nu skjer med jern och andra våg effec-
ter. — Till nödig säkerhets iaktagande 
borde föreskrifvas att varan skulle förvaras 
inom Kronans vård och lås, uti sSdane 
Magaziner, der den ej kunde skämmas, samt 
att den voro uti någon af Englands mast 
Accrediterade försäkrings anstalter försäkrad 
för eld. — Till högre belopp än varans 
halfva värde borde den ej få belånas, och 

Fein-Års-BerSttolse Jfver Götheborgs ock 
Bohus Län. 21 
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Icke eller på längre tid än 3:ne månadef; 
en tiderymd tillräcklig för utveckling af 
prisers förändring och följaktligen till fyl
lest, att kunna, i de fleste fall, exportera 
eller förtulla belånte varome. — Belånings 
rättighet borde likväl icke äga rum för an
dra än de väsentligaste colonial-producterne, 
jemte Salt hvilken vara, utgörande en huf. 
vudsaklig import artikel samt ett oundgän-
geligt behof för hvarje Sveriges Innbygga-
re, förtjente den fördelen att kunna belå
nas. — Jag förmodar att utom den sist
nämnde varan, endast följande borde kom
ma i fråg.i, såsom utgörande förnämligast d« 
Nord-Americanske Lasterne, nemligen: 
rSdt Socket 
Bomull 
Hudar 
Caffe 
Tobak och 
Indigo; 
Vidtages icke en dylik methode, äga denna 
Stadens Handlande ej nog betydlige capita» 
ler för att hunna begagna till emottagande 
af andra varor på transito upplag, än som 
ungefärligen kunna calculeras vara behöfli-
ge för Inrikes comsumtionen, och således 
skola då de fläste Americatiske skepp kom
ma hit i barlast för att hämta jernet, sedan 
de a andre Utrikes orter låssat sine inne-
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Lafvande laster. — Genom det föreslagna 
sättet, skulle fifven de summor, som nu 
rouléra ensamt till Vexel-liandel pä crcdit 
och hvilken rörelse för mänga blir betun
gande, Stergä uti den activa handelen, till 
fördel sä väl för Staten och Staden, som 
äfven för de fleste enskilde. «— Man n>S 
likväl icke, äfven med de föreslagne hjelpe-
medlen, föreställa sig att nigonsin k unna 
uppdrifva transito-handeln till ett förhållan
de, som närmar sig till det som existerade 
under Continental - systemets period. —— 
Nämnde conjunclur var en på Götheborgs 
horizont lysande, välgörande, men i sine 
följder äfven skadlig meteor. — Framfödd 
genom Politiska tvSng af en alldeles egen 
art, försvann den efter det orsakerne till 
dess tillvarelse, upphört. Den utvecklade 
speculations andan riktade otroligt hastigt 
samt användes pä sa sätt nyttigt, att Släden 
blef lill större delen varaktigt och väl be
byggd, men perioden var för kor t , att lernna 
uppmärksamhet St allmänna företag af ube-
raknelig nylt.i, såsom Hamnens upphjelpan-
de 6tora Magaziners anläggande in. m.; — 
den infSrde äfven en hittintills okänd luxe; 
ljvars underhallande, för de Handlande ska
pat hehofvet af en större vinst, och slutli
gen alstrade ofta nämnde förhallande ett 
öfverdrifvit antal Concuirenter inom Han-
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deU-CIassen, gom rivalisera hvarannan in
bördes vida öfver den Naturliga gränsen^ 
och som lätteligen genom ett dermed sam» 
nianhängande Anticipations-sysstéme skulle 
kunna bringa osäkerhet och misstroende i 
rörelsen. 

Sjöfarten är för närvarande (med eg
na fartyg hvaraf Götheborg endast äger o& 
större och mindre) ej Ii fl ig. — Man på
står att dryga Consulat-Afgifter sarnt i syn
nerhet de förhöjde Lots- och Bak Aigif-
terne äro för betungande för Svenska far
tyg; och jag medgifver, alt någon nedsätt
ning i detta afseende vore öusklig; uieu 
för öfrigt bidrager Väl minnet af det stora 
antal fartyg som för 12 ä 13 är sedan iun-
och utmönstrades från denna hamn, att gö
ra mera nedslående reflexioner i nämnde 
afseende, än som vid närmare skärskådande 
sig framställa, när jemförelsen af naturlige 
förhållanden, äfven allvarligt komma i be
traktande. — I början af 1770 talet, då 
likväl rörelsen här ansågs blomstrande, — 
då Sillfisket sysselsatte flere fartyg, — då 
Ostindiska handelen florerade, ägde Göthe
borg endast 93 fartyg. — Stdermera un
der Revolutions - krigen växte antalet är.da 
till öfver 300, som med någon fluctuation i 
förhållande till längre eller kortare mellanstånd 
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af freiistider bibehöll sig till år 1815, då 
det allmänna fredslugnet och den li;ir vid 
tnrnma tid inträffade Banqueroute- periodm 
reducerade Skeppsantalet till öfyer hälften; 
Orh att således ortens skeppsredeiier for 
närvarande äro uti en ofördelaktig Conjunc-
tur, kan ej förnekas. — Likväl bör icke 
någon jemförelse skäligen kunna göras med 
de passerade krigstiderne, da Svenska Skepp, 
i följd af deras neutrala egenskap, voro till 
fragter företrädes vis eftersökte i de fleste 
Europeiske hamnar. — Mven liafva <>m-
ständigheterne hos inSnga lämnat rum för, 
den misstanka, att en stor del af de fartyg, 
som under Continental perioden paradtra
de i vara Sjömansljus-Listor, änskönt nu-
fninélt tillhörande Svenske ägare och sfg-
Jande under Svensk flagg samt med svenska 
Doctimenter, isjelfva verket haft utländske äga-
Te. — Vare sig härmed huru som hälst, 
kan den ofördelaktiga ställning, hvaiuti 
Svenska Sjöfarten sig befinner, icke med 
fog tillräkuas annat än Naturliga förhållan-
d tn , som skola vid intröffande freds-tillstånd 
efter ett långvarigt krig alltid förete sig. —— 
Ma man således icke i tillfället söka anled
ningen, i brist af omvårdnad hos styrelsen. — 
D m har i stället öppnat ljusare utsigter 
för framtiden genom det reciprocjtels-sy-
steme med de fleste Nationer, Spm i början 
obtqvämt, rubbar gamla vanor och förhål-
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landen, men framdeles ej annat kan än. 
Jämna tillfällen för vinst, enär i anseende 
till byggnads- Materialier, Dagspenningar, 
Skepps-besättningarnes hyror m. m. ej al
lenast Svenska Rederierne böra kunna ri
valisera med hvilken Nations som hälst, u -
tan äfven, om vare skepp byggas med ef-
tersyn, hushållning och drift, utrustas efter 
denna princip, bemannas af dugeligt sjöfolk, 
och föras af idoge och sparsamme, skicklige 
och nöjaktigt lönte Capitainer, vi snart 
sagt, i anseende till ursprunglige fördelar , 
stå främst i rangen af navigerande na
tioner, — 

Under den sedan sista Fem- Ars- Berät
telsen förflutna tid, hafva per medium, är
ligen, circa 200 Utländske och Norrske 
Skepp blifvit inn- och utmönstrade uti 
Götheborg. — 

Utom Stadens egentliga Näringsfång, 
Handeln och Sjöfarten, drager den äfven 
fördel af Slskillige Fabriquer, af hvilka, jem-
likt Tabellen, finnas inom Stadens område 
3 Sockerbruk, i Tegelbruk, 2 Atticke- och 
Segelduks fabriquer, 1 Garfveri samt 3 T o 
baks- oth Snusfabriquer. — Å antalet af 
de personer som dervid sysselsättas, äfven-
som öfver beloppet och värdet af deras till-
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verkningar har icke kunnat trhåilas ser» 
skild uppgift, utan är förh&llandet i dessa 
delar uppgifvit efter de fr§n Götheborga 
Stads Hall och Manufactur Ratt erhSllne 
upplysningar rörande alla de derunder ly 
dande och följakteligen åfven de inom G ö -
theborgs Fögderi belägne fabriquer, hvilket 
för år 1827 varit följande neniligen: 

Bomulls Fabriquer med 363 arbetare och 
tillverkniiigs-vårde B.co 209,644. 42. 6. 

Sitz- och Cattuns Tryc
kerier 67. Dito Dito 65,963. 4- -
Segelduks Fabriquer 94. Dito Dito 47,156. 30. 6. 
Fårgérier 8. Dito Dito 7,500, - -
Tapet Fabriquer etc, a. Dito Dito 77». 37-
Repslagerier a8. Dito Dito 40,470. 8. -
Sockerbruk 59. Dito Dito 783,06. 30. -
Garfverier 16. Dito Dito 17,508. 16. -
Spegel Fabriquer 17. Dito Dito 3,606. -
Urfabriquer 23. Dito Dito 3,os8- 28. -
Pappersbruk 15. Dito Dito 1,970. 24. -
SSpsjuderler 3. Dito Dito 3,643. 28. 
Tobaks Fabriquer 49. Dito Dito 44,68. 28. 
Parfumerier 8. Dito Dito 8,104. 34 
Oljeslagerier 13. Dito Dito 42,000. -
Åtticke Fabriquer 3. Dito Dito 5,916. 32. -
StrS- och SpSnhatts dito 8. Dito Dito 788. -
Lack Fabriquer a. Dito Dito 1,458. 16. 
Chocolads Dito 3. Dito Dito 480. -
Meubel Dito 16, Dito Dito 4,949. -
Instrument Dito, 
m. m. 5, Dito Dito 1,766. 32. 

Skepps-Varf 96. Dito Dito 44,411. 5. 

NSgra prohibitive författningar, till för
del för Staden, finnas icke. — 
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På sätt Tabellen för Städerne utvisat 
användes all Stadens jord till rivaliserande 
af Jordbruket ocli ingen del deraf till od. 
ling af salu-växter. — 

Tillätne Krogar 1 Staden och på dess 
grund utgöra ett antal af 6 1 . — 

En Sparbank är härstädes inrättad, 
hvars fond vid 1827 års slut utgjorde 
138,193 R:dr. 31 sk. Banco. — 

Stadens ordinarie Inkomster, hvilka 
bestå af Tolags medel, våg-peningar från 
Packhuset , Mast- skantspenningar, Tjära-
hofsptnningar, Roder-Bäk- och Pålpenningar, 
Bompenningar, Stämpelpenningar, Våg-pen
ningar från jernvågenj Vrakjerns Confisca-
tions-medel, Tunn-penningar, Packare pen
ningar, Bufskaps-penningar, Tretionde-pen-
ningen af Gårdkop, Stånd penningar, Lande-
ri-Arrende- och Tomtöre-medel, Räntor af 
Säfvedahls Härad, samt Saköres-Kurhus 
och Vallräserings-medel, uppgingo, enligt 
1826 års bokslut, med Hyres-rnedlen föt 
Stadens Hus och Lägenhetef, jemte någis 
andre smärre inkomster, till ettsarnmanräk 
nadt belopp af 73,164 R:dr 43 sk.6 rst. Banco; 
hvarumot tftgifterne, bestående uti Stadens 
Allönings-Stat, Pensioner, Begrafningshjelpi 

Gymnasii 
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Gymnasii- och Schola- Staternes hushyror, 
kurhushjonens och fångarnes underhåll. I n . 
tresse-medel, reparations - kostnader m, m. 
utgjorde 69,368 R dr 15 sk. 5 rst. Banco, 
sa att Slads-Cassan d å haft en behållning af 
3,79 a B:dr 28 sk. rst. — De öfriga i 
Tabelln upptagne onera utgå dels genom 
taxering å Borgerskapet och Stadens Inn -
vånare och dels genom frivillige Gärder. —— 

Allmänna Inrättninsar i Staden för 
undervisning, sjukvård- och fattigförsörjning 
m. m. äro följande, nemligen: 

Gymnasium- och Trivial- med tillhö
rande Appologist-Scholan, Christine För
samlings Tyska-Schola, Stadens Bamhus-
Schola, Villinska Fattigfri-Scholan, Söndags-
Scholan för Gesäller och Largossar i handt-
verkerierne, Frimurare- Barnhusets - Schola 
Prins Oscars- Schola för Soldat-barn, fat-
tigförsörjnings anstaltens Schola, Getilda-
Schola för barn af Judiska Nationen, Clial-
merska Industrie-Scholan, hvarest Sr l 8 2 6 , 
897 barn blifvit undervisade uti Ull- och 
Bomulls rensning, kardning- och spinning; a o 
barn i Ritkonsten; l o Sjöbefarne ynglingar 
uti Navigationen ; och 12 mindre bemedlade 

Fem-Års-BerSttelse öfer Götueborgs och 
Bohus Lån. 12 
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Fruntimmer i Väfnads-konsten: Den af någte 
härvarande Fruar stiftade Flick-Schola fot Pau-
vres Honteux, kallad Fruntimers förenings-
Scholan. Det Handels-Institut, som bärstädes 
blifvit inrättade, och genom en enskild med
borgares frikostiga bidrag kommit till full
bordan, uli hvilket, ställdt under Handels. 
Societens inseende och förvaltadt af en 
bland d e s Ladamöter vald Direction, 30 i 
40 ynglingar ärligen, emot en billig afgift, 
njuta undervisning uti alla till Handels-yr
ket hörande kunskaper, utaf 3:ne derlill 
med bestämd lön antagne Läiare : och slut-
ligen den uuder Sjömanshus-Directionens 
tillsyn varande Navigations-Scliola, med till
satt ständig Lärare för undervisning uti de 
till Navigationen hörande vettenskaper, uti 
hvilken Schola, med vederbörlig approba-
tion, tagils examina: 

Stadens Sjukvårds-Inrättningar utgöras 
af Sahlgrenska Sjukhuset och Kurhuset. I 
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det förra njöto ar 1826, Niohundrade Tret-
ton sjuke värd och skötsel. — 

Anstalterna här i Staden till de fabli. 
ges värd och underhåll bestå af: 

I:o Allmänna fattigförsörjnings-inrätlnin-
gen, hvars personal Sr 1826 utgjorde 2,368 
fattige, men för hvarjehanda orsaker under 
loppet af aret förminskades, sä alt den vid 
arets slut var 1891 — 

2:O Fattighuset, der gamla orklöse Bor
gare och deras Enkor samt ålderstegne 
tjenstehjon njuta försörjning till ett antal 
af omkring 120. — 

3:0 Frimurare - Ordens Barnhus, hvilket 
Sr 1826 underhSllit 84 barn. — 

4:0 Kongl. Götha - Artillerie-Regemen. 
tes Invalid-Inrättning, som pä Officers-Cop-
sena bekostnad år I826 lemnat underhil 
St 16 gamla af skedade Constaplar och A r -
tillerister. — 

5:0 Stadens Barnhus, der an fattige barn 
Underhållits berörde är. — 

6,o Curhuset road tillhörande Hospitium 
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incurabiliutn hvarest 85 personer samma 
Sr njutit Läkare vård, uppehälle och sköt
sel. — 

7:o Kongl. Götha Artillerie Regimentets 
Soldat Barn-Schola, Prins Oscars-Schola 
kallad, hvarest ar 1826, jernte spisning och 
beklädnad St en del, undervisning lemnati 
St 64 Gossar och 48 Flickor uti vanliga 
l.lementar öfningar, — jemte Sång orh 
Musique, äfvensom Industrie-Scholan der-
städes, uti liandtverk för Gossarne och Frun
timmers slöjder for Flickorne. — 

8:o Villinska Fattigfri-Scholan, der 603 
barn år 1826 njutit fri undervisning, jem
te understöd, kläder m. m. — 

Hvarförutan årligen utbetalas till fatti
ge, räntan af 

1:o Aflidne Handlanden Anders Lesses 
Donations-medel, Ar 1826 hafvaig5 fattige 
häraf blifvit understödde med 3,643 R:dr 
44 sk. Banco. — 

2:o Aflidne Handlanden Jonas Sernströms 
gafva till Pensions-Inrättning för tio fatti
ga Enkor etter Handlande härstädes, utgö
rande denna gåfva i capital 16,666 R:dr 
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33 sk. Banco, så att hvarje Enka Irligen 
undfår loo R:dr Banco. — 

3:O Aflidne Brukspatronen Nicklas Hol-
tertnans Donation 4000 R:dr Banco till tre 
fattige köpmans Enkor här i Staden som 
b. vardera undfå årligen 80 R:dr Banco. — 

äfvensom 
4:o Af Handels-Societetens cassa årligen 

lemnas understöd till nödlidande finkor och 
Barn efter Handlande, hvilka understöd för 
år 1826 utgjort 713 B:dr 16 sk Banco. 

5:o Sjömanshus-Directionen, af de till 
dess förvaltning och till uppbörd vid Sjö
manshuset ansiagne medel, hvarje år utde
las Gratialer till fattige, bräcklige och ålder
stigne Sjömän, Sjömans Enkor och Barn, 
hvilka Gratialer Sr 1826 uppgingo till ett 
sammanräknadt belopp af 2,92a B;dr 8 sk, 
Banco och 

6:o Sällskapet D e Fattiges-Vänner lem-
nar understöd åt Pauvres Honteux, dels 
med penningar, dels genom utdelning af 
matvaror, Ved, Ljus samt beklädnads per
sedlar, och dels genom utbetalning af Scho» 
la; penningar för barn m. m.; grundande 
sig denna Inrättning, hvars utgifter år 1836 
uppgått till 1,451 B;dr 39 sk. 1 rst. B:co 



94 

icke allenast på frivillige gåfvor, utan ock 
lmfvudsakligen på ärliga afgifter utaf Säll 
ekapets Ledamöter. — 

Dessutom ma nämnas att af sS kallade 
Heilbomska-soppan dagligen utdelas portio-
per till en mängd fattige utan betalning, 
hyartill kostnaderue bestridas af medel, som 
genom subscriptioa bland Stadens Innyäaa-
re erhållits. —. 

Götheborgs Lands-Canslie den 11 Oc-
ber 1828. — 

A X E L R O S E N . 

E. Engeström. G. V. Holmgren. 
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