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Underdånig Berättelse om tillståndet i statistiskt och eko
nomiskt hänseende inom Götheborgs och Bohns Län, 
for åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855. 

§ 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Götheborgs och Bohus lån, beläget emellan 57°33' och 59°7' lat. samt 28°46' 
och 29,55' long., gränsar i norr till Norrige, i öster till Elfsborgs län, i 
söder till Hallands län och i vester till Kattegat. 

Länets hela vidd beräknas till 43,31 qvadrat mi l , hvaraf 2,04 öppen 
åkerjord, 4,08 äng och beteshagar, 34,86 utmark, skog och berg, samt 2,33 
insjöar och kärr. Föga upphöjdt öfver hafsytan, beslår länet dock till större 
delen af bergssträckningar, som mångfaldigt utgrena sig och bilda talrika 
dälder, hvilka, i mån af befolkningens tillväxt, uppodlats till ej ringa 
fruktbarhet. 

Länet har fem städer, nemligen Götheborg, Kongelf, Marstrand, Udde
valla och Strömstad, samt en köping, Lysekihl, och är indeladt i fem fög
derier, nemligen Götheborgs, Inlands, Oroust och Tjörus, Sunnervikens samt 
JNorrvikens, innefattande tillsammans 20 härader, af hvilka Götheborgs fög
deri utgör 4: Säfvedahls, Askims samt vestra och östra Hisings; Inlands 4: 
Inlands Södre, Nordre, Torpe och Fräkne; Oroust och Tjärns 3: Orousts östra, 
Orousts vestra och Tjörns; Sunnervikens 5: Lane, Tunge, Stångenäs, Sotenäs 
och Sörbygdens, samt Norrvikens 4: Q ville, Tanums, Wette och Bullarens. 

I ecklesiastikt hänseende indelas länet, som tillhör Götheborgs stift, 
i 35 pastorater, utgörande tillhopa 89 församlingar, skärgårds-kapellerne in
beräknade. 

För försvarsverket håller länet ett från kavalleri afsutet infanteri-rege
mente med 904 rustningsnummer, och 2 kompanier roterade båtsmän om 
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t i l lsammans 488 nummer. Antalet af de beväringsskyldige, som år 1855 
voro till mönstring och vapenöfuing antecknade, utgjorde 2,823, neml. 
landtbeväring 878 och sjöbeväring 1,945, af hvilket samfälda antal 338 kas
serades, 468 ställdes på tillväxt eller förbättring och 584 sig ej inställde. 

För landt-domstolarne i länet äro områdena numera så bestämde, att 
hvarldera fögderiet utgör en domsaga. 

I afseende på länets kamerala författning är alt anmärka den skilj
aktighet i grunderne för hemmans-utskylderncs beräkning, alt i Säfvedabls, 
Askims och Östra Hisings härader, som från urålder lyd t under Sverige, 
dessa utskylder hufvudsakligen äro bestämda i räntepersedlar, numera in
skränkta till endast tvänne , neniligen spaumål och smör, och ulgå, då de 
af räntegifvarne ej uppsägas, efter maikegungsvärden i medeltal för tio år, 
dock livad det till Gölheborgs stad donerade Säfvedahls härad angår, med 
undantag för vissa indelta boställen, efter en gång för alla bestämda marke
gångsvärden, men i Vest ra Hisings härad samt hela öfriga delen af Bohus 
län utgöras efter de grunder, som gällde för detta län, innan det lades un
der Sveriges krona, eller efter kronovärdi , ulan förvandling. 

Utom de talrika hafsvikar, som till någon del eller helt och hållet om-
gifva betydligare landsträckor, förekomma inom länet åtskilliga större eller 
mindre vattendrag och sjöar, af hvilka särskildt må nämnas: 

Götha elf, som genomskär en del af Inlands och Gölheborgs fögderier 
och som två mil ofvanför utloppet bildar tvänne , ön Hisingen omgifvande 
grenar, hvaraf den ena utlöper vid Ny Elfsborg i Riföfjorden,? och den an
d r a , kallad Nord re elf, i Elfvefjorden. 

Örehiltls-elfven, som, kommande från Dalsland, genomlöper Sunnervikéns 
fögderi och nedanom Qvis t rum utfaller i Gullmarsfjorden. 

Idefloden, som till en del genomskär Norrvikens fögderi och utlöper i 
hafvet norr om Strömstad. 

Mölndahls Ström och Säfve-än, som, med upprinnelse från Elfsborgs l än , 
leda sig, den förra öfver Molndahl, der den bildar ett större fall, genom 
Götheborgs s tad, och den sed na re genom Partil leds socken, samt bägge ut
falla i Gotha elf; äfvensom följande insjöar, neniligen: 

Landvetters-sjön, Råda-sjön, Stensjön och Dillsjön, belägne i Götheborgs 
fögderi. 
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Hållungen och Öresjö, den förra af f-dels och den sednare af ungefär ty 
mils längd, i Inlands fögderi. 

Grindbys, Kollungeröds och Röds sjöar af omkring \ mils längd hvardera 
i Oroust och Tjörns fögderi; samt 

Bullare-sjön, 3 mil lång, Nedre Korn-sjön, ty mil läng, och Kärn af 1 mils 
längd i Norrvikens och Sunnervikens fögderier. 

Kärr och mossar finnas inom länet temligen talr ikt , men sådane af 
större v idd , som genom utlappning kunna göras odlingsbara, mindre allmänt. 

I afseende å jordmånen förekomma väsendtliga skiljaktigheter äfven inom 
Ii varje fögderi. På sätt i länets foregående femårs-berättelser angifvits, kan 
man dock anse lera och lermylla utgöra de rådande jordarterne. Undantag 
göra förnämligast, i Götheborgs fögderi, Landvetters samt en del af Ilärryda 
och Råda socknar, der jordmånen består mest af sand och klapper, samt 
livad man kallar ör, i Inlands fögderi, en del af Solberga, Rommelanda, W e -
ster landa, Ucklums ocii Hjcrtums socknar, samt Fräkne härad, der de in
till bergssträckorne belägna hemmanen i allmänhet hafva en svag, sand-
blandad jord; i Oroust och Tjörns fögderi, spridda ställen, hvarest förekomma 
sandblandad fimjord och bränntorf; i Sunnervikens fögderi, mindre delar af 
Lahne och Tunge härader, der sand och fimjord förekomma, samt Sörbygdens 
härad , som til l en del har 200 fots höjd öfver hafvet och i al lmänhet 
ett hårdare k l imat , än de närmare saltsjön belägne delar af länet, och 
hvarest jordmånen mera allmänt är svagare, af sandig och fjellaktig beskaf
fenhet; samt i Norrvikens fögderi, Bullarens härad och den del af We t t e och 
Tanums härader, som gränsar derint i l l , hvarest jordmånen allmänligast be
står af sand-, fjell- och myr jord. 

I al lmänhet har det visat sig, att jorden närmast intill hafskuslerne 
har starkare alstringskraft, och att den åkerjord, som från äldre tider varit 
upptagen, innehåller god lera, med svartmylla t i l l matjord och grundlager 
af mergel. I flere delar af länet , ända ti l l en mil från hafskusten och der-
öfver, förekomma större och mindre bäddar af fossila snack- och musselskal, 
t i l lhörande ännu i hafvet förekommande blötdjurs-arter, och som, i geolo
giskt afseende märkvärdiga, äro det icke mindre i ekonomiskt genom de rika 
mergel-lager, som de b i lda , hvilkas nytta och användbarhet såsom gödnings
ämne ortens jordbrukare mer och mer lärt sig att uppskatta. 
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§ 2. 
Invånare. 

Enligt mantals- och skattskrifnings-längderne utgjorde länets folkmängd 
år 1855: 

Jemförelsen häraf visar, att folkmängden, som under åren 1836—1850 ökat 
sig med 25,013, åren 1851—1855 vunnit en ytterligare tillväxt af 10,537, 
och att folkökningen under hela den tidrymd, som förflutit sedan år 1822, 
i det närmaste motsvarar 45 procent,^ eller för år räknadt 1,35. Härvid bör 
dock anmärkas, att städernes andel i denna tillökning procent vis är något rin
gare än landets. Ar 1822 utgjorde nemligen städernes folkmängd tillsammans 
22.251, som under åren till och med 1855 ökats med endast 9,518, eller 
i medeltal för året föga öfver 11 procent å förstnämnde års folknummer, 
hvaremot landets folkmängd, som år 1822 utgjorde 108,370, men 1855 uppgick 
till 157,381, visar i medeltal för året en tillväxt af i det närmaste 1| procent. 

Den tillökning af folkmängden, som ägt rum under hela sistomförmälde 
tidrymd för länet samfäldt, öfverstiger något medeltalet af folkmängdens 
tillökning i hela riket under lika tidrymd, efter den beräkning, som Ta-
bellkommissionens sednast offentliggjorda sammandrag föranleder. 

Hvad folkets bildning angår, förklarar jag utan tvekan, att den inom 
detta län är i framskridande. Det lider ej heller något tvifvel, att ju detta 
framskridande i ännu märkligare mån skall uppenbara sig, sedan verknin-

å landet: mankön . _ . . . 77,165. 
qvinkön , . . . , 80,216. 4 5 7 , 3 ^ 

i städerne: mankön 14,201. 
qvinkön 17,568. 34 »rgg 

Summa 189,150. 
Enligt föregående femårs-berättelser utgjorde länets folkmängd: 

år 1822 130,627. 
1827 140,185. 
1832 148,757. 
1836 153,600. 
1841 159,056. 
1846 170,175. 
4 8.™ . 178.613. 
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garne af den förbättrade folkundervisningen hunnit mogna och det upp
visande slägtet efterhand ingått i det borgerliga lifvet. 

Frågan om halten af ett folks sedlighet är under alla förhållanden, syn-
nerligast vid jemföreisen emellan tvänne icke atlägsna tidskiften, af den mest 
grannlaga art, och låter sig svårligen afgöra efter någon fullt tillförlitlig 
måttstock. Den enda arithmetiska grund, som i detta afseende kan hafva 
någon giltighet, är att hemta från brottmålsstalistiken, men äfven denna 
måste man med varsamhet använda, för att icke löpa fara att vilseledas, ty 
enstaka företeelser, som uppenbara sig endast eller nästan uteslutande inom 
antalet af den lösa befolkningen, innebära icke något bevis om skaplynnet 
hos den egentliga kärnan af folket. 

Anledning erbjuder sig emedlertid icke att mildra det omdöme, som 
härom i föregående femårs-berättelser uttalats, så vidt omdömet endast 
grundas på brottmålsstatistiken. Vid jemförelse af förhållandena under år 
1853, det sista, för hvilket Herr Justitie-Statsministerns underdåniga Berättelser 
angående civila rättegångsärender och brottmål äro i tryck tillgänglige, med 
förhållandena under den tidrymd, för hvilken sednaste femårs-berättelse i 
detta hänseende redogör, ådagalägges, att antalet af lagbrott, för hvilka per
soner blifvit sakfällde i detta län, förhållit sig sålunda: 

a) Brott emot person och äganderätt: 
1841 — 184Ö i medeltal 7ö». 
4844—1846 » » 1,123. 
1850 1,208. 
1853 1,072. 

b) Öfverträdelser af politi-, ekonomi- och särskilde disciplinär-stadganden: 
4841 — 1843 i medeltal 913. 
4844—1846 » » 2,239. 
1850 1,969. 
1853 4,388. 

och har antalet sakfällde, jemförelsevis med folkmängden, förhållit sig 
4841 — 1843 i medeltal såsom 1 till 106. 
4844—1846 » » » » » 49. 
1850 » » » 57. 
1853 » » » 34. 

Då för hela riket i medeltal antalet af för brott sakfällde åren 1841—43 
förhöll sig till folkmängden såsom 1 till 110, 1844—46 såsom 1 till 94. 



8 

1850 såsom 1 till 115 samt 1853 såsom 1 till 8 9 , så ådagalägger det upp-
gifna förhållandet, at t länets t i l lstånd i omförmälda afseende varit vida 
ofördelaktigare än rikets i al lmänhet efter medeltal räknadt. Härvid är dock 
att anmärka , att del för sistberörda året uppgifna stora antalet öfverträ
delser af politi- och ekonomi-författningar väl mindre torde böra tillskrifvas 
en ökad brottslighet, än en skärpt tillsyn emot öfverträdelser. Sedan vid 
den nya organisation, som polisförvaltningen i Götheborg år 1850 erhåll i t , 
polispersonalen derstädes blifvit betydligt förstärkt, hafva nemligen åtalen 
emot lagbrott , synnerligast mot fylleri och och oloflig bränvinsförsäljning, 
der blifvit vida talrikare. Förhållandet härmed visar sig af följande, på 
Herr Justitie-Statsministerns åberopade embetsberättelser grundade jemförelse: 

I Ciötheborgs och Bohus län utgjorde antalet af öfverträdelser af förord
ningen emot fylleri och dryckenskap, för hvilka personer blifvit sakfällde: 

är 1849 853. 
1853 2,587. 

Öfverträdelser af förordningen angåande bränvins bränning och försäljning, d:o 
år 1849 250. 

1853 1,054. 
Då nu hela antalet af brolt mot poli t i- , ekonomi- och särskilda disci-

plinär-stadgamien inom länet år 1819 utgjorde 2 ,483, och år 1853, såsom 
ofvan är anfördt, 4 ,388, visar det sig, att andra så beskaffade öfverträdelser 
än fylleribrolt samt oloflig bränvins-ti l lverkning eller försäljning år 1849 
uppgingo till ett antal af 1,380, men 1853 till endast 747. Det är således 
blott i afseende å dryckenskaps-lasten och den derpå beräknade olofliga 
bränvins-handeln, som sedlighets-tillståndet kan anses försämradl; men äfven 
i denna del bör det med visshet kunna antagas, att förhållandet skall vända 
sig till det bät t re , sedan en ändamålsenligare lagstiftning angående bränvins 
tillverkning och försäljning sistlidet år t rädt i verkställighet. 

Utom i städerne inskränker sig näringsfliten i allmänhet inom detta 
lan nästan uteslutande till jordbruk med dess binäringar samt sjöfart och 
fiske. Husväfnader och andra laudtmannaslöjder saknas visserligen ej , men 
de idkas föga eller icke utöfver egna behofvet. I norra delen af länet utgör 
dock tegel-tillverkning en icke oväsendtlig näringsgren och flerestädes å 
landet äro färgerier och garfverier anlagde. 

I anseende till det påkallade tidigare aflemnandet af denna embets-
berättelse, har det icke blifvit tillfälle att från länets särskilda fattigvårds-

samhällen 
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samhällen införväuta sådane uppgifter för sistlidet år om antalet af understöds-
tagare och grunderue för försörjnings-bidragen, som erfordrats, for att när 
mare bedömma om bördan af fattigförsörjningen ökats eller minskats. Af 
livad hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande vid fattigvårds-ärendens handlägg
ning förekommit, är det dock skälig anledning att antaga, del förhållandet 
härmed under de sednaste fem åren icke undergått någon synnerlig förän
dring. I öfrigt är det en ovedersäglig erfarenhet, att sedan 1847 års Fat
tigvårdsstadga t rädde i verkställighet, tillståndet i så måtto förbättrats, att 
fattigvårds-pligten noggrannare fullgöres och att lättingar icke så ohejdadt 
som förr kunna ströfva omkring till last och äfventyr for al lmänheten. 

Enligt de af Herr Justit ie-Slatsministern offentliggjorda sammandrag ut
gjorde beloppet af beviljade inteckningar i fast egendom å landet inom detta län 

åren 1839—1841 i medeltal tor året . . . . K:dr 373.S17. 
1842—1846 » » . . . . » 386,983. 
1851—1854 » » . . . . » 913,030., 

samt beloppet af dödade inteckningar 
åren 1839—1841 i inedeltal för året . . . . R:dr 75,229. 

1842—1846 » » . . . . » 140,551. 
1851 — 1854 » » . . . . » 252,145. 

Ehuru således beloppet af inteckningarne under den sista perioden be
tydligt öfversteg de föregående jemförelse-perioderna, kan deraf dock icke 
dragas den slutsats, a t t skuldsättningen blifvit mera betungande, än mindre , 
att ortens al lmänna välmåga sjunkit; ty utom d e l , att inteckningarnes högre 
belopp de sista å ren , såsom härledande sig från den år 1851 for orten stif
tade hypotheks- inrät tning, med visshet kan antagas till väsendtlig del hafva 
utgjort omsättningar af ä ldre , för gäldeuärerne mera besvärande län, äfven 
mot lösa hypothek eller borgensförbindelser, så är i alla fall denna tillökning 
ingalunda svarande mot det ökade värde, som jordegendomen i denna del 
af riket under samma period vunnit. E t t bevis för tillståndets förbättring 
i denna del igenfinnes ock i allmogens minskade anli tande af Rikets Ständers 
härvarande Lånekontor. År 4850, eller det som närmast föregick hypolbeks-
iöreningens stiftande, hade nemligen ti l l låntagare af bondeståndet inom 
detta län nämnde Kontor utgifvit 1,019 lån på ti l lsammans 218,760 R:dr, 
men år 1855 endast 796 lån å ti l lsammans 163,610 R:dr. 

Härmed kan lämpligen ti l l jemforelse upptagas förhållaudet med lag-
sökningsärendeua, som, dä der vid i betraktande tages ej mindre folkmängdens 

Berättelse öfver Gölheborgs och Bohus Län för åren 1851—1855. 2 
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til lväxt, än det betydligt utvidgade fältet för all industriel rörelse, ostridigt 
utgör ett af de mest tillfredsställande tecken på ortens närvarande ekono
miska ställning. Antalet af de hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvan.de före
komne utsökuingsmål uppgick neinligeu 

år 1850 ti l l 3,00G och ådömda beloppet till R:dr 248,110. 
1855 till 1,387 » » » » » 121,922. 

Till dessa gynsamma förhållanden hafva samverkat dels jordbrukets 
bät t re skötsel och de sista arens synnerligen förmånliga konjunktur för alla 
jordbruksalslers nfsälluing, dels de utvidgade rätl igheterue till sjöfarts idkande 
för l and tmän , dels ock den större utsträckning, som näringarne i al lmän
het vunnit. 

Arbelslönerne, som i denna landsort redan under en föregående t id , då 
tillfällen till arbetsförtjenst och tillgången å arbetsfolk stodo i ett sinsemellan 
mera afpassadt förhållande, visade någon benägenhet att stiga, hafva under 
de sista åren ytterligare stegrats, hvartill orsakerne äro att söka dels i de 
högre arbelslönerne i Norrige och Danmark, som lockat ett betydligt antal 
arbetsfolk härifrån till dessa länder, dels i de sistlidet år började jenivägs
arbetena, som likaledes upptagit en icke ringa del af ortens arbetare-personal, 
men hufvudsakligast i den stegrade lefnadskostnaden. 

De för länet fastställda markegångspriser å årliga mansdagsverken 
hafva vari t : 

år 1820 21 sk. 4 rst. 
1827—1831 i medeltal 25 » 9$ A 
1 8 3 2 — 183G » » 26 » » » 
1 8 3 7 — 1 8 4 1 » » 27 » | » 
1812-1846 » » 28 » -
1 8 4 7 — 1 8 5 0 » » 3i » 6 » 
1 8 5 1 — 1 8 5 5 » » 32 » 9 | » 

Ii varat" s i s tnämnde år 36 » — 

§ 3. 

Näringar. 
Jordbruket är fortfarande länets bufvudnäring, och sädesodlingen lemnar 

numera, äfven vid medelmåttiga skördar, icke obetydligt öfverskott utöfver 
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länets egen förbrukning. Otvifvelaktigt kan dock afkastningen blifva vida 
s törre , och all utsigt är förhanden, att den småningom blifver det i den 
mån allmogens håg för jordbrukets bättre skötsel, som af föredömen och en 
gynsam konjunktur märkbart lifvats, fortfarande underhålles. 

Bönor och andra skidfrukter odlas temligen a l lmänt , särdeles i södra 
delen af länet , hvarigenom ock under den härjande potates-sjukdomen notion 
bland de fattigare jordbrukarne väsendtligen mildrats, hampa och humle 
odlas inom detta län föga. Linsude är dereinot icke sällsynt och odlingen 
af klöfver har på de sednaste åren betydligen tilltagit. Till sistnämnde för
hållande har länets Hushållnings-Sällskap synnerligen medverkat genom in-
förskrifning från Belgien af större partier klöfverfrö af u tmärkt god beskaf
fenhet och t i l lhandahållande deraf åt länets jordbrukare. 

I södra delen af länet är korn alt anse som hufvudsäde. I den norra 
deremot odlas mera hafre; dock är biandkorn der ock nog al lmänt. I Inlands 
fögderi intager vanligen allmogens besådda åkerjord 3V hvete, T'T råg, fj korn, 
J hafre, £ blandsäd, J ärter och bönor, samt | potates. Hemmanens in
skränkta ägorymd, som, åker och äng sammanräknade, efter medeltal ej kan 
anses högre än 40 geometriska tunnland på hvarje helt hemman, och den 
nog långt sträckta hemniansklyfniugeu medgifvev ej i någon större mån be
gagnandet af trädesjord eller odling af viutersäd, hvilken fordrar starkare 
gödning; hvaremot odlingen af ärter och bönor, som sker dels åtskiljdt, dels 
sammanblandadt , funnits för allmogens hushållning mest förmånlig, emedan 
detta sade icke allenast bibringar jorden en större fruktbarhet, utan älven 
lemnar en kärnfull frukt, användbar jemväl till brödföda, hvarlörutan bön-
ha lmen, såsom af värde för hästars utfodring, länder till besparing af den 
eljest knappa hötillgångeu. 

Trädgårdsväxter odlas icke obetydligt å Hisingön, men annorstädes föga, 
undantagandes ståndspersoners egendomar och till städerne gränsande hemman. 

Plog och Jernharf utgöra ortens förnämsta åkerbruksredskap. Till dra
ga re begagnas förnämligast hästar, men äfven oxar al lmännare än förr. Trösk-
machiner, som tillförene endast funnos på några betydligare egendomar, äro 
numera flerestädes anlagda äfven vid smärre gårdsbruk. 

Enligt de femårs-berättelserne åtföljande tabeller, beräknades utsädet 
inom Gölheborgs och Bohus län af hvete, råg, kom, hafre, ärter och bönor 
t i l lsammans 
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Denna jemförelsetabell utvisar, att afkastningen af jordbruket inom detta län 
under t id rymden från år 1822 till 1855 blifvil mer än fördubblad, under 
det at t folkmängden ökats med icke fullt 45 procent. 

Boskapsskötseln här i länet liar under det tidskifte, som är föremål för 
denna berättelse, endast delvis vunnit någon förkofran. Efler den svåra 
missväxt å foder, som inträffade år 1853, blef landtmannen föranlåten att 
undansälja en del af ladugården. Lyckligtvis kunde delta ske till skäligen 
uppehållna priser, enär afsättning af slagtboskap då och sedermera varit öppen 
åt JVorrige och det nyssnämnda året till någon del äfven bereddes åt Eng
land. För landtmannens egna behof har ladugårds-afkastningen under van
liga förhållanden varit tillräcklig, men den fyller ingalunda äfven behofvet 
för s täderne, i synnerhet för Götheborg, hvarest följaktligen en betydlig 
tillförsel af viktualier jemväl från andra landsorter äger rum. De till femårs-
berältelserne hörande tabeller utvisa antalet af i länet underhållna kreatur 
sålunda: 

år 4822 till tunnor 55.720. 
1844 » » 70,924. 
4850 » r> 84,695. 
4855 » » 402,049. 

Medelafkastningen af samma sädesslag, med afdrag af utsädet, beräknades: 

år 4822 till tunnor 227,017. 
4841 >, „ 324,184. 
1850 » » 380,732. 
4855 » » 408,730. 

Utsädet af potates uppgåfs 

år 4822 till tunnor 44,442. 
4844 ), a 26,312. 
4850 » » 33,505. 
4855 B » 36,253. 

och afkastningen af samma rotfrukt 

år 4822 till tunnor . 405,280. 
1841 » » 219,593. 
1850 » B 270,757. 
1855 » » 280,527. 
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I föregående femårs-berättelser är redan anmärkt, hurusom hemmans-
delarnes inskränkta ägovidd utgör ett nog allmänt hinder ej mindre för 
ladugårdens utvidgande, än för åkerjordens vexelbruk. Då nemligen gäst-
gifveri- och kronoskjutsningen medför nödvändigheten för de flesta af all
mogen att underhålla en eller Here hästar och derjemte för hushållet kor 
företrädesvis äro behöfliga, medgifver fodertillgången gemenligen icke att 
tillika underhålla oxar. Halmen har hittills utgjort det hufvudsakligaste 
foderämnet, och stallfodring användes endast å några få större egendomar. 
Den förkofran, som Bohuslänske landtmannens ladugårdsskötsel tidtals kun
nat vinna, har derföre vanligen icke kunnat bringas högre, än att ett miss-
växtår varit nog att nedtrycka den till dess förra låga ståndpunkt. Det bör 
dock vara att förmoda, att , sedan klöfver-odlingen nu blifvit mera allmän, 
samt då foder- och belestillgången derigenom torde komma att närma sig ett 
rättare förhållande till åkerviddeu, en fördelaktig verkan deraf på boskaps
skötseln snart skall blifva synbar. 

Utom den för länet hittills förordnade djurläkare, har behofvet funnits 
påkalla anställandet af 2:ne djurläkare för nordligare delen af länet, till 
hvilkas atlönande Hushållnings-Sällskapet tillsvidare anvisat 500 R:dr Banko 
årligen. Då under det sista femårs-skiftet någon allmännare boskapssjukdom 
iuom länet sig icke yppat, har läns-djurläkaren icke varit från landsorten 
särdeles anlitad. 

Detta län äger icke någon utmärktare infödd race af husdjur. 

Genom Hushållnings-Sällskapets föranstaltande blefvo för tio år sedan, 
i ändamål att åstadkomma en bättre afvel af arbetshästar, åtta Norrska 
hingstar inköpta och till jordägare i flere delar af länet utlemnade för att 
till begagnande upplåtas. Under sistlidet år har Hushållnings-Sällskapet 
vidtagit åtgärd för anskaffande af ett ytterligare antal INorrska hingstar, för 
arbets-hästracens förbättrande. 
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För fårafvelns upphjelpande inom länet förskaffade Hushållnings-Säll

skapet, år 1847, med understöd af al lmänna medel , en stamhjord af Cheviots-
race från Skott land, till ett anta l ,af 4 baggar och 64 tackor, som fördelades 
å 3:ne schäferier i skiljda delar af länet. Sedan det ena af dessa schäferier 
måst upplösas i följd af en åkommen sjukdom, som dödade Here af fåren 
och gjorde de öfrige otjenlige till afvelsdjur, återstå nu endast 2:ue, förlagde, 
det ena vid säteriet Stora W r e m i Norrvikens fögderi, det andra å F rän 
torps herregård, en half mil från Götheborg. Stammen utgör å förra stället 
2 baggar och 30 tackor, och å det sednare 2 baggar och 28 tackor. För 
racens bättre bibehållande har Hushållnings-Sällskapet efter stamhjordens in
förande ytterligare på tvänne särskilda terminer införskrifvit fem unga bag
gar, som insatts i schäferierne i utbyte mot de äldre. Under tiden hafva 
från schäferierne, till spridande i or len, 224 får blifvil försålda och 121 
tillfallit schäferi-hållarne, så att stamhjorden med dess afvel under 9 år t i l l 
sammans utgjort ett antal af 520 får. 

Att genom croisering med denna ädlare race den inhemska får-racen 
redan märkbar t vunni t , är ådagalagdt, och emedan Cheviot-fåren i länets 
kustorter väl trifvas, lider det ej något tvifvel, a t t ju ändamålet med deras 
införskrifvande skall i samma mån än vidare befrämjas, som racen hinner 
at t ytterligare spridas, förutsatt, al t djuren fortfarande väl skötas. 

Skogarne äro i detta län , såsom i de tlesta öfriga, ytterst vanvårdade. 
Det är redan i föregående femårs-berättelser a n t y d t , att denna del af riket 
tillförene varit skogrik; men för att icke tala om de härjningar af fiende
h a n d , som skäligen antagas i forntiden hafva blottat detta läns kuster och 
skär från skog, har tillgången dera synbarligen medtagits under sistför-
ilutne och innevarande å rhundraden , dels till byggnad af salteri verk i skär
garden och till traukokning under sillfiske-tiden, dels i följd af de tidtals 
g \ u u a n d e konjunkturerne lör trädvaru-utskeppuiiigeu och deraf härledda 
prisstegring, dels ock till fyllande af det alltjemnt ökade behofvel af bränsle 
lor den inhemska ångfartygsrörelsen. Af skogsbygd kunna för närvarande 
icke andra delar af länet få n a m n , än en del af "Wätle och Tanums härader, 
Bullaren och Sörbygden samt det inre af Inland. I allmänhet svarar t i l l 
gången å byggnadstimmer och bränsle numera icke mot länels behof. Furu-
och granskogar äro de vanligaste. Löfskog förekommer nästan endast å in-
ägorne och består mest af björk och a l , sällsyntare af ek, ask, lind och 
bok. Vissa delar af länet äro alldeles skoglösa, och äfven i trakter, der 
skog finnes, äro många hemman blottade derpå. Det är under sådana för-
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hållanden en lycklig omständighet, att bränntorf ännu, ehuru föga allmänt, 
finnes att tillgå. 

Någon under rekognition upplåten kronoskog finnes icke inom detta 
län, och de fleste samfällighetsskogar äro tid efter annan skiftade. 

Länets Hushållnings-Sällskap har år efter annat anslagit premier för 
skogsplantering, men utan åsyftad verkan. Sistlidet år anvisades särskildt 
för skogshushållningens befrämjande ett belopp för året af Ett Tusen Riks
daler Riksmynt, deraf 150 R:dr äro afsedda till 2:ne premier, att tilldelas 
jordbrukare inom länet, hvilka visa sig hafva å förut skoglös mark vid deras 
hemman eller lägenhet verkställt plantering af barr- eller lölträd på en areal 
af minst ett hälft geometriskt tunnlands rymd, med ändamålsenligaste plan 
och bästa framgång samt så för sig kommen, att plantorna kunna anses fre
dade från kreaturs åverkan. Öfriga delen af berörde anslag användes, efter 
förvaltnings-utskottets närmare bestämmande, dels till mönsterplanteringar 
genom utskottets försorg å spridda ställen af länets skoglösa delar, efter aftal 
med för saken nitälskande jordiunehafvare, dels till ailönande af en i skogs
hushållningen kunnig person, som under resor i länet biträder med under
visning och råd i afseende å plantering och vården af skog. 

Till boningshus begagnas inom detta län i allmänhet timrade byggnader, 
läckte med tegel. Ladugårdarne äro dels timrade, dels uppförde af kors
virke och bräder, sällan af sten, med tak ömsom af tegel, bunden halm 
samt halm och torf. Allmogen har under sednare åren betydligen förbättrat 
sitt byggnadssätt, så att det i vissa orter numera icke är sällsynt att finna 
bondgårdar med beqvämt och prydligt inrättade åbyggnader. I skogstrak
terna uppföres stängseln mest af träd, på skoglösa orter deremot allmännast 
af sten. 

Inom Götheborgs och Bohus län finnas å landet endast följande till 
Bergsrörelse hörande inrättningar, hvilka redan i förut afgifne statistiska ta
beller finnas omförmälda, nemligen: 

4:o ett stångjernsverk, privilegieradt för 500 Sk2& smide, anlagdt å hem
manet Munkedahl i Sunnervikens fögderi, och hvarvid tillverkades åren 
1847—1850 i medeltal 595 Sfc& och åren 1854 — 4854 d:o 496 Skll; 

2:o ett puddlingsverk, år 4846 anlagdt i Götheborg med oinskränkt till— 
verkningsrätt, och hvarvid åren 1848—4850 tillverkades i medeltal årligen 
543 Skit, samt åren 1851—1854 d.o 54 Skl& stång- och ämnesjernj 

3:o ett manufakturverk, bestående af en räck- och 6 spikhamrar, privilegieradt 
för 450 SkU smide, anlagdt å hemmanet Munkedahl i Sunnervikens fögderi; 
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4:o trenne spik-, en knipp- och en planerhammare å hemmanet Thorskog 
i Vesterlanda socken. 

Vid sistnämnda 2:ne anläggningar utgjorde jernmanufaktur-tillverkningen 
åren 1847—1850 i medeltal 574 och åren 1851—1854 d:o 469 Skli bergsvigt. 

Å Malmön i Sotenäs härad har ett stenbrott börjat bearbetas, som 
lemnar en utmärkt vacker granit, hvaraf afsältning vunnits icke blott å in
rikes, men äfven å utrikes orter. 

Likaledes är vid Tjufkihl i Lycke socken ett skifferbrott af enskilde 
upptaget. 

Malmgångar, förande jern och möjligen äfven andra metaller, före
komma visserligen inom länet här och der, men så vidl hittills erfarits, ej 
af den mäktighet, att bearbetandet deraf ansetts kunna löna sig. 

Fabriksrörelsen bar inom Götheborgs och Bohus län under ifrågavarande 
tidrymd vunnit icke obetydlig förkofran. 

Enligt de till Kommers-Kollegium ingångna årsberättelser utgjorde an
talet af samtlige fabriker inom länet: 

Af berörde fabriks-inrättningar voro följande utom stadeine aidagde, de 
fleste i Götheborgs fögderi, neinligeii: 

år 1851 131. 
1850 159. 
1855 166. 

antalet af dervid anställde arbetare: 
år 1841 2,309. 

1850 3,422, 
1855 5.047. 

samt hela värdet af dervid åstadkorune tillverkningar: 
år 1841 R:dr B:ko 2,529,875. 

1850 » » 5,128,212. 
1855 » » 8,882,931. 
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Städernas fabriker komma nedanför närmare att omförmalas. 
Utom de egentliga fabrikerne voro å landet såsom näringsutvägar be

gagnade: 

Berättelse öfver Götheborgs och Bohus Län för åren 1851—1855. 3 
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Näst jordbruket, utgör Fiskeri-yrket länets betydligaste näringsgren. Det 
sysselsätter omkring sjettedelen af länets befolkning ocb är att betrakta så
som dels ett sjelfsläudigt y rke , dels en binäring åt jordbruket. Utom det 
så kallade småfisket vid saltsjöstränderne (småtorsk, koljor, bvi t l ing, skäddor 
m. m.) som jemförelsevis är mindre hnfvudsakligl och föga vinstgifvande, 
sillfisket, bvilket numera icke är af någon betydenhet , laxfisket och insjöfisket, 
som likaledes bär äro obetydliga, kunna Bohuslänska liskerierne indelas i 
3:ne liufvudgrenar, nemligen storfiske (torsk, längor, hellefhindror och gråsej), 
makrillfångst samt hummer- och ostrontägt. Ut i föregående femårs-berättelser 
är det anmärkt , hurnledes fisketiiiuriiigcn i allmänhet illa skötes, i följd 
hvaraf den ingalunda utvecklat sig till livad den kunde och borde vara. 
Slorfisket vidlåder i allmänhet det felet, a t t man icke vårdar sig om, att 
bereda god handelsvara medelst fiskens slagtande och saltande ombord efter 
Engelska sättet; och genom otjenliga fiskredskap, hvarigenom äfven yngle t , 
och med delsamma tillgången för en kommande l id , borltagits, har fiskeri
näringens förkofrau, livad flera väsendtliga fiskslag, och deribland sillen, 
angår, förhindrats. 

Af de åtgärder, som under sednare åren från Statens sida vidtagits för 
at t åstadkomma ett ändamålsenligare fiskesätt och sorgfälligare behandling 
af den fångade fisken, bör det emellertid vara att motse för näringen bå
tande verkningar, och ovedersägligt är, att spår dertill redan visat sig. Af 
de medel , t i l lsammans 10,900 K:dr 32 sk., som Eders Kongl. Maj:t för åren 
1851—l855 täckts anslå till fiskei iernes uppbjelpande i Bohusläns skärgård, 
äro premier utbetal la: 

a) för idkande af slorfiske vid längre aflägsna bankar i Nordsjön med 
däckade fiskefartyg, så inrät tade, alt den fångade fisken kunde å 
dem skötas och saltas R:dr 9,000, 

b) för ändamålsenliga fiskgarn » 300, 
hvarförutan såsom understöd åt välfrejdade fiskare, som intygats hafva ge
nom förlust af båtar och fiskredskap blifvit satte ur stånd, att utan sådan 
hjelp fortsätta sitt näringsfång, under nämnda år af berörde anslag utgått 
t i l lsammans i>,000 H:<lr. 

I nästföregående femårs-berättclse är omförmäldt, hurusom den faltiga 
skärgårdsallmogens inrotade vana att lefva för dagen och dess lika inrotade 
begär efter starka drycker nog allmänt försalt den i ett tryckande beroende 
af några förlagsmän, bvilket gjorde den liknöjd för all förbättring. Det är 
särdeles glädjande, att nu kunna förmäla, alt delta tillstånd väsendtligen 
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föl-ändrats. Efter det den nya bränvins-föisäljnings-lagen trädt i verkstäl
lighet har i de flesta landsorter af länet, och synnerligast i de från städerne 
mera aflägsna skärgårds-orterna, allt tillfälle till dryckenskap försvunnit, 
och derigenom hafva ordning och sedlighet märkbart främjats. Om denna 
lyckliga förändring fortfar, skall det vitsord, som förut varit undantagsvis 
gifvet åt Smögens fiskeläge, i följd af den der längesedan träffade öfvereus-
kommelse om upphörandet af all bränvins-försäljning, med visshet blifva 
att tillämpa äfven på öfriga fiskelägen, och Länsstyrelsen skall ock då i sina 
bemödanden för fiskeri-näringeus bättre skötsel otvifvelaktigt blifva under
stödd af den enskilda omtankan. 

Sjöfart utgör en vigtig näringsgren för länels kustboer, hvilka för detta 
yrke äga den utmärktasle skicklighet. Den sysselsätter en icke obetydlig 
folkmängd den tid af året, som yrket kan bedrifvas. Inom riket idkas den 
mest emellan närmaste kustorter och A Wenern; utom riket ske befraktnin-
garne vanligast på Norrige och Danmark, men äfven på England, Holland, 
Frankrike och Ryssland. Till största delen begagnas härvid inom orten 
byggda fartyg och båtar. 

Inom länet voro å landet till beskattning uppgifne fartyg och bålar om 
5 lästers drägtighet och deröfver 

år 1841, 327 stycken om tillsammans 7,407 laster. 
1850, 387 " » » » 9,527 » 
1855, 427 » » » 10,449 » 

Jagten är icke att anse såsom någon allmännare binäring i detla lin, 
änskönt den rika tillgången på skogsfogel i fjellbygden och sjöfogel i skär
gården kunde bereda en hufvudsaklig inkomst åt dessa orters invånare, 
om jagten ändamålsenligt sköttes. 

Biskötseln har ä vissa orter af länet under sednare åren varit i tillta
gande, men är i allmänhet af föga betydenhet. 

Åtskilliga handaslöjder öfvas med skicklighet, men knappast i någon 
gren utöfver länets eget behof. All åkerbruks- och fiskredskap förfärdigas 
af allmogen sjelf. Båtbyggeriet i Bohus län öfverträffar de flesta andra or
ters. Synnerligast eftersökas de båtar, som byggas å Koster och Oroust. 
Inom Landvetters och Härryda socknar bereder sig allmogen någon biför-
tjenst genom förfärdigande af laggkäril, skeppsvirke, åror, stegar, trädgårds
stolar m. m., som afsättas i Götheborg. Af »jvinnornas.handaslöjder är föga 
annat alt nämna, än ylle- och linneväfnader till husbehof. 
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Färglafvars insamling har tillförene utgjort en icke oväsendtlig närings
gren for den fattigare befolkningen, men är n u , i anseende Lill den min
skade tillgången dera , föga lönande. 

Ingenstädes inom länet har tjäru-bränning vunnit framgång, ej heller 
ti l lverkningen af pottaska eller salpeter. 

Endast i nordligare delen af länet kan någon förtjenst genom landväga-
forsling påräknas, och består denna uteslutande af plankors och bräders fors
lande från närbelägna sågverk till stapel- eller aflastuings-orterne vid ku
sten, — mest på vinterföre. 

Såsom en binäring till jordbruket bör icke heller bränvinsbränningen 
lemuas obemäld, ehuru denna näringsgren på sednare tid betydligen in
skränkts , så att den här ingalunda motsvarar dess omfattning i de flesta 
andra landskap. 

Antalet af till beskattning uppgifne brännerier, som år 1831 uppgick 
till 1,480, utgjorde år 1841 endast 881 och hade år 1850 ytterligare ned
gått till 2 1 5 , af hvilka voro i 1:sta klassen 139, 2:dra klassen 49 , 3:dje 
klassen 25 och i 4:de klassen 2. 

År 1855 tillverkades bränvin här i länet vid 15 större och 6 mindre 
brännerier. Af de förra voro 

å landet belägna 13, dervid tillverkades . . . 221,275 kannor, 
å Götheborgs ägor 1 » » . . . 12,614 » 
å Uddevalla » 1 » » . . . 25,532 » 

Summa 259,421 kannor. 
Vid de mindre brännerierne utgjorde beräknade tillverkningsbeloppet 

ti l lsammans 2,478 kannor. 
Af de större bränner ierne, som hade en uppgifven daglig tillverkning 

af minst 300 och högst 850 kannor, voro 6 i verksamhet en te rmin , de 
öfriga båda terminerna. Af de mindre , med pannor af 10 —18 kannors 
rymd , voro endast 2 i verksamhet båda terminerne, de öfrige blott en. 

Sistnämnde år drefvos 8 distilleringsverk, hvaraf 7 i Götheborgs stad 
och 1 i Örgryte socken. 

Handeln å landet med landtmannavaror, såsom spanmål, l in, linfrö, 
fisk, åtskilliga slags ladugårdsprodukter, ved, t immer, tegel m. m. under
lättas genom beqväma kommunikationer sjöledes, och afsättningen deraf i 
s täderna, synnerligast i (iötheborg, är under alla årstider liflig. 



21 

De norra häraderne hafva derjemte, sedan genom Kongl. Förordningen 
den 24 Maj 1825 friare handelsförhållanden med Norrige inträd t, förmånlig 
afsättning af landtmannavaror å detta rikes gränsorter. 

År 1855 innehade 87 personer rättighet,, att enligt 6:e § Handels-
Ordningen i öppna bodar å landet försälja inhemska och vissa utländska 
varor, nemligen i Götheborgs fögderi 3, i Inlands fögderi 7, i Oroust och 
Tjörns fögderi 21, i Sunnervikens fögderi, inbegripen Lysekihls köping, 30, 
och i Norrvikens fögderi 26, hvarförutan 18 fabriks- och haudtverksidkare 
begagnat deras rättighet, att i öppna bodar å landet försälja sina tillverk
ningar, nemligen 17 i Götheborgs fögderi och 1 i Norrvikeus fögderi. 

Antalet af sockeiihandtverkare eller gerningsmän å landet har under de 
sednare åren i betydlig mån ökats. De härom af vederbörande meddelta 
uppgifter utvisa förhållandet för åren 1841, 1850 och 1855, med inberäk-
nande af Lysekihls köping, sålunda: 

Ar 1855 höllos inom länet inalles 12 marknader, hvaraf en å landet. 
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För kouiniunikalionuriics lät tande bafva följande arbeten under ifråga
varande femårs-skifte blifvit inom länet verkställde: 

l:o Vägomläggning till undvikande af backarne i Weslerlanda sucken å 
allmänna landsvägen emellan Kongelf och Uddeval la , hvartill år 1851 såsom 
anslag af al lmänna medel anvisats 3,000 R:dr B:ko. 

2:o Vägomläggning förbi så kallade Svinebacken emellan Uddevalla och 
Strömstad, hvartill år 1853 såsom bidrag af Staten erhållits 4,866 R:dr 
32 sk. B:ko. 

3:o Vägomläggning till undvikande af Klefs backar vid gränsen mellan 
Stinnervikens och Norrvikens fögderier å vägsträckiiingen emellan Uddevalla 
och Strömstad, hvarti l l år 1855 såsom bidrag anvisats 1,950 R:dr B:ko. 

Utan statsbidrag bafva blifvit verkställde: 
l:o Sänkning af så kallade Stibergsliden vid gränsskilnaden emellan Götlie-

borgs stad och Carl Johans församling, till väsendtlig lät tnad för den be 
tydliga rörelse, som äger rum emellan staden och sjöhamnen Klippan. 

2-.o Uppbry tande t af en sockneväg från Sanne kyrka i Sörbygdens härad 
till lånegränsen mot Dahlsland, b varigenom häradet vunnit en genare för
bindelse med Wenersborg och Fredriksliall. 

Det vigtigaste arbetet för kommuuikationernes förbättring, som under 
ifrågavarande tidskifte förekommit, är emellert id Statens jernvägsbyggnad, 
som efter del genom enskilde subskribentcrs försorg förberedande undersök
ningar till bestämmande af vägsträckiiingen emellan städerne Götheborg, 
Alingsås och Borås, med allmänt understöd af 2,000 R:dr B:ko, ägt r u m , 
sistlidet år vid Götheborg påbörjats och under året så betydligt fortskridit, 
alt banan inom detta län sannolikt före detta Ars utgång blifver bragt till 
fullbordan. 

§ 4. 

Politisk Författning. 

Kammarverk. Under den t id , som förevaraude underdåniga berättelse 
omfattar, har inom detta län hvarken tillökning i hemmantalet inträffat eller 
något hemman kommit i ödesmål. Genom skatteköp bafva dock krono
hemman minskats med ISyjordels mantal , hvarmed följaktligen skattehem
manen ökats. Sedan tiden för nästföregående feinårs-berättelse bafva t i l l
kommit följande lägenheter: 
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Oskattlugcie, bebyggde to rp , ntjordar med Here lägenheter, utan mantal , som 
ej äro i något hemmans ränta inbegripne 230. 

Backstugor 164. 
Bebyggde lägenheter, afsöndrade från hemman under ständig ägande-rätt 21 . 

» » » på viss tid eller lifstid 20. 
Tii l lmjölqvamar 18. 
Tullsågqvarn 1. 
hvaremot under samma tid antalet af luisbehofs-mjökjYarnar minskats 

ined 1. 

Af de i tabellen upptagne 133-1$ mantal gymnasii- och skolhemman äger 
Gustafsbergs barnhus 91 mantal och de öfriga \2iJf mantal tillhöra Hvit-
feldtska gymnasii-stipendii-inrältningen. 

Hemmansklyfuingen fortgår i ungefärligt förhallande till folkökningen; 
men med undantag af vissa orter, synnerligast i skärgården, synas olägen-
heterne deraf, med afsecnde å bestitenheten i a l lmänhet , här i länet vara 
mindre än flerstädes. 

E t t ungefärligt begrepp om heinmansklyfningens utsträckning vinnes 
genom jemförandet af de i länet befintlige hemmans an ta l , sådant det visar 
sig i bifogade tabell, med de af vederbörande häradsskrifvare år 184G för 
det näst föregående åre t , enligt Kongl. Majrts nådiga befallning, särskildt 
meddelade statistiska uppgifter, och hvaraf in hem t as , att inom detta län an
talet då utgjorts af: 

Ägare eller med ständig åborätt iunehafvare af hemman . . 9,710. 
Boställsinnehafvare 153. 
Arrendatorer och brukare af hemman 1,207. 

I medeltal kan man härefter beräkna nära 4 åboer på hemmanet. Här-
ulinuau förete sig dock betydliga skiljaktigheter. Så exempelvis i vissa skär
gårdsorter förekomma ända till 100:delar af hemman; men dessa äro genien-
ligen att anse föga annorlunda, än som bostadslägenheter för tiskare, Ii vilka 
sysselsätta sig med jordbruk såsom binäring. 

Skiftesverket har inom delta län haft synnerlig framgång. Sedan ut
färdandet af Kongl. Maj:ts nådiga Stadga derom den 4 Maj 1827 har intill 
1850 års slut laga skifte härstädes öfvergått inalles 1,568J$ förmedlade mantal. 

Sedermera hafva inti l l 1855 års slut ytterligare skiftats 355§i£ manta l , 
så att vid denna tid t i l lsammans 1,923}£!j} mantal undergått laga skifte, eller 
mera än hälften af länels hela ägo-område. 
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För de utllyltningar, som berörde skiften förauledt, hafva understöd af 
allmänna medel till och med år 1854 blifvit beviljade med tillsammans 
106,390 R:dr 22 sk. 5 rsl. B.ko. 

Statsbidrag. Enligt bifogade sammandrag af de frän fögderierna och stän
derna inkomna statistiska tabeller, hvaruti statsbidragen upptagits särskild t 
för hvarje slags hemman och näring, hafva sådane till kronan ingående bidrag 
år 1855, med undantag af bränvinsbrännings-afgiften, tillsammans utgjort: 

för landet R:dr 137,270: 40. 1. 
» staderne » 85,089: 7. 9. ^2 359- 47 to 

Enligt nästföregående feniårs-berättelse utgjorde nämnde bidrag: 
för landet R:dr 151,348: 4. 1. 
» släderne » 105,469: 24. 7. 256 817- m a 

hvadan berörde statsbidrag minskats för landet med 14,077 R:dr 12 sk. och 
för städerne ined 20,380 R:dr 16 sk. 10 rst., eller tillsammans 34,457 R:dr 
28 sk. 10 rst., hvilken minskning är alt tillskrifva den nedsättning i be-
villnings-afgifterne, som vid sistlidne riksdag fastställdes. 

Deremot har beloppet af bränvinsbrännings-afgiften, som år 1850 ut
gjorde endast 14,323 R:dr 35 sk. 5 rst., år 1855 uppgått för landet till 
76,097 R:dr och för städerne till 15,554 R:dr, eller sammanlagdt 91,651 
R:dr B:ko. 

Beskaffenheten af skattebidragen inom detta län i allmänhet och sättet 
för deras utgörande synas icke påkalla någon ändring särskildt för delta 
län. Grundskat terne , hvaruti numera ej andra räulepersedlar ingå, än 
spanmål (3 råg, J korn, J ha fre) och smör, utgöras i Askims och Östra 
Hisings härader såsom i Westgötha-länen för öfrigl med förvandling efler 
markegång eller in natura , men i hela den öfriga delen af länet, utom 
Säfvedahls härad, hvaresl , med undantag af vissa indelta boställen, utskyl-
derna beräknas efler en gång för alla bestämda markegångs-värden, hafva 
jordbrukarne den väsendtliga l indring, att sagde skatter utgå efter jordeboks-
värdi , utan förvandling. \ issa onera, såsom kronoskjuts, inqvartering, bref-
bäring, snöskottning, leverering af kronoräntorna ni. ni. äro \isserligen här, 
såsom i andra orter, icke for alla hemman lika tryckande, men oberäknadt 
hemmanens olika natur, äro dessa »kiljaktigheler föga beroende af annat , än 
hemmanens större eller mindre afstånd från allmänna farvägarne och ränte-
levererinffs-ställena. 

ö Hvad 

file:///isserligen
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Hvad fattigvården angår, är ilock den större eller mindre tyngden att 
härleda från andra förhållanden. I allmänhet visar den sig mest tryckande 
i skärgårds- eller kust-orterna, der den lösa befolkningen är talrikast, na-
turligen i följd af fiskar-allmogens obesntenhet och oförmåga att ined strand-
fiske försörja äfven de minderåriga och föråldrade medlemmarne af deras 
oftast talrika hushåll. 

Bland de onera, som hvila på jordbruket, intager rustnings- och ro
terings-besväret första rummet . Af Bohus läns regementes 904 nummer 
utgöra 400 rusthålls- och 504 rolhålis-nummer, fördelade i 2:ue bataljoner. 
Redan år 1776 fick norra sq vad rönen af regementet afsilta och förvandlades 
till lätt infanteri , i afseende Ii vara vissa vilkor bestämdes genom Kongl. 
Brefvet den 15 Augusti 1777, och kontrakt med rotehållarne stadfäslades 
den 20 September 1783. År 1791 fick äfven södra sqvadroncn afsitta, men 
endast för en tid af 50 år, och, enligt det med rusthållarne afslutade kon
trakt , emot erläggande under tiden af vakans-afgift för häst- och sadelmun
dering. Sedan berörde tid t i l ländagått , blef genom Kongl. Maj:ts nådiga 
Bref af den 14 November 1842 förordnad t, att södra bataljonen, utan att förän
dra siu ägande ruslliållsnatur, skulle för en tid af ytterligare 10 år, räknadt från 
den 1:sta Januari 1843, fortfara att förbli f va infanteri, emot vissa bestämda 
vilkor, deribland det hufvudsakligaste förmådde, a t t ruslhållarne \ id denna 
bataljon skulle under sagde tid försättas i ålujutande af enahanda lindring 
uti rusttjenslskyldigheterne, som genom Kongl. Resolutionen den 15 Aug. 
1777 blifvit f. d. ruslhållarne vid norra bataljonen af Bohus läns regemente 
i nåder förunnad; och blef tiden för delta förordnandes gällande kraft ge
nom Kongl. Brefvel den 3 Mars 1852 ytterligare förlängd på 10 år. 

Rustningsbesväret eller soldalhållet inom delta län är fördeladt på 
1.048JI och båtsmanshållet på l,472TV? hemman. Då nu rusthålls- och 
soldatnumren utgöra 904 , men båtsmansrotarne, oberäknade städernes va-
kante 100 nummer, endast 459, hvadan i medeltal endast 1T\nf hemman 
belöper sig på ett rusthålls- eller soldatrote-nummer, men 3 $ j på en båtsmans-
rote, så enär kostnaden för hvarje nummer af soldal- och båtsmanshållet 
öfverhufvud kan anses ungefär lika, följer deraf, att i medeltal de båts-
mansroterade hemmanen varit i mån af nämnde skiljaktighet lindrigare be
tungade, dock särskilda hemman, mer eller mindre , efter deras olika natur. 

Skjutsningsbestyrel är jemförelsevis icke särdeles tryckande inom detta 
län. Orsakerna dertill igenfinnas i landskapets läge, dess beqväma sjökom-

Berältelse öfver Götheborgs och Bohus län för åren ]851^1855. 4 
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munikation samt ångfartygs! rafiken. En följd häraf har ock varit, att då, 
i anledning af Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande den 2 Augusti 1844, 
åtgärder vidtogos för skjutsningens ställande på entreprenad, dessa mötte så 
föga benägenhet hos den skjutsskyldiga allmänheten, att, utom i Götheborgs 
stad, hvarest redan tillförene skjutsnings-anstalterna ordnats på ett med 
Kongl. Brefvet af år 1844 öfverensstämmande sätt, intill 1855 års slut en
dast vid tre gästgifverier inom länet entreprenader kunnat åstadkommas. 

Af samma skäl, som för skjutsnings-bestyret anförts, är äfven väghåll
nings-besväret, med undanlag af Götheborgs närmaste omgifning, der rö
relsen är utomordentligt lillig och tillgången å tjenliga grusnings-ämnen 
ringa, jemförelsevis mindre betungande. I den mån, som de backiga delarne 
af allmänna landsvägarue kunna blifva omlagde, skall ock underhållet än 
vidare lättas. 

I afseende å presterskapets och kyrkobetjeningens aflöning har, sedan 
nästföregående femårs-berättelse afläts, någon förändring icke ägt rum. 

För värdesbeiäkningen af de i tabellen upptagne onera och allmänna 
besvär äro enahanda grunder, som i föregående femårs-berättelser, följde. 

Politi. Likmätigt Kongl. Maj:ts nådiga Förordning af den 29 Augusti 
1843 hafva socknenämnder blifvit i socknarne å landet utsedde för hand-
hafvande af de bestyr, som högstberörde Författning stadgar. Derjemte äro 
för befordrande af ordning och sedlighet å ställen, der i följd af en större 
och mera sammanträngd folkmängd behofvet sådant fordrat, särskilde ord
ningsmän, uppå vederbörandes förslag, af Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande tillförordnade. 

Folkundervisningen inom detta län är visserligen numera bragl derhän, 
att i alla socknar skolor äro i verksamhet, ehuru i de llesta endast ambu-
latoriska. I Carl Johans församling äro inrättade 4 fasta skolor, i Örgryte, 
Fessbergs och Partilleds församlingar hvardera två och i 35 af öfriga lands-
och stadsförsamlingar likaledes b vardera en, så att antalet af fasta skolor 
inom länet utgör tillsammans 45. De öfriga socknarne hafva, jemte 13 af 
dem, som äfven med fasta skolor äro försedde, tillhopa 102 ambulatoriska 
skolor. Men härigenom är det dock långt ifrån, att folkundervisningen kan 
anses fullständigt ordnad. Af de i skolåldern varande barn är det nem-
ligen, enligt iiihcmtade uppgifter, föga öfver half va antalet, som ordentligt 
begagnar undervisningen. Liknöjdhet hos barnens föräldrar och målsmän 
har väl någon skuld till denna bristfällighet., men hufvudsakligen fasta sko
lornas allägsenhet för mängden och de ambulatoriska skolornas felaktiga in-
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rättning å de flesta ställen. Länets Hushållnings-Sällskap har sistlidet år 
beslutat, alt äfven å sin sida egna nödig omsorg åt denna vigtiga angelä
genhet. I en landsort, der nästan all jordegendom besittes af allmoge, som 
i allmänhet icke erhåller annan bildning, au den som i hemmet eller inom 
kommunen kan åstadkommas, är det ock för jordbruksnäringens framgång af 
vigt, att folkskolan så-nära som möjligt uppnår sitt ändamål. I det syfte, 
att den för alla nödvändiga undervisningen må blifva åtkomlig för alla, har 
Sällskapet derföre, med vilkor af vissa åtgärder å kommunernas sida, som 
ådagalägga deras eget nit att medverka för saken och betrygga verkställig
heten, till en början för 3.ne år anslagit tredjedelen af dess andel i brän-
vinsförsäljningsskatten, alt användas för inrättande och understödjande af nö
digt antal ambulatoriska skolor, efter Grefve Rudeuschölds anvisning, i alla de 
landsförsamlingar, som ej för ändamålet hafva egna tillräckliga fonder, samt der 
fasta skolan ej gör tillfyllest för undervisningens allmänna meddelande och rote
skolor ej kunna åstadkommas. Det kan icke betvillas, atl sedan den med 
folkskolan afsedda undervisning en gäng kommit det uppväxande slägtet 
allmänt tillgodo, nitet för denna angelägenhet ju ock skall så allmänt 
lifvas, att dess framlida upprätthållande ej blifver beroende af främmande 
understöd. 

Utom folkskolorna finnas i Carl Johans församling en småbarnsskola, hvars 
lärarinna aflönas af Handelsbolaget D. Carnegie & C:o, äfvensom en af samma 
Bolag vid dess sockerbruk och porterbryggeri inrättad skola för arbetsperso
nalens barn; inom Fessbergs socken Gölhiska Förbundets fattigfriskola i Moln-
dahl och Holtermanska skolan i Aby; i Säfve socken Stjerncreulz'ska skolan, 
samt derförnlan åtskilliga fabriksskolor inom Götheborgs fögderi. 

Offentliga sjukvårds-inrättningar, bestämda för länet i allmänhet, äio: 
J.o Läns-Lazareltel och Kurhuset i Uddevalla. 
i:o Götheborgs Hospital. 

Vid förstnämnda inrättning einottagas sjuka från hela länet, med un
dantag af Götheborgs stad. Under redogörelse-året 1855 hafva vid denna 
sjukvårds-anstalt blifvit vårdade 642 personer, deraf från föregående året 
qvailiggande hi samt under året intagne 590, och hafva af dessa under 
året såsom tillfrisknade eller obotlige utgått 569, aflidit 25 samt till föl
jande året (jvarlegat 48. 

Inrättningens utgifter under samma år stego inalles till 8,527 R:dr 40 
sk. I rsl. B:ko. Fördeladt pä uuderhållsdagarne visar beloppet en medel
kostnad af 17 sk. 2J rst. B:ko för hvarje sjuk dagligen. Kurhusafgiften för 
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länet var åren 1851 — 1854 bestämd till 5 och år 1855 till 4 sk. B:ko af 
hvarje mantalsskrifven person. 

Det nya läus-sjukhus i Uddevalla , h va rom år 1847 beslut fattades, blef 
år 1851 fullbordadt och är på fullt ändamålsenligt sätt oidnadt. 

Vid Götheborgs hospital, hvars bestämmelse icke är uteslutande för 
detta lihi, vårdades år 1855 inalles 93 sinnessjuka, deraf 64 qvarliggande 
från nästförfjutne år och under året intagne 29 (inberäknade 2 i profkurs-
patienter, af hvilka 13 blifvit inlöste). Under samma tid utskrefvos såsom 
friska 11, förbättrade 5 och obotlig 1, hvaribland dock 8 profkurspatienter, 
och dogo 7. 

Inrättningens utgifter uppgingo under berörde år till 11,542 H:dr 34 
sk. 10 rst. I förhållande till underhållsdagarnes antal utgjorde medelkost
naden för hvarje sjuk dagligen 19 sk. 7 | rst. och för året 149 R:dr 27 sk. 
6 rst. Under åren 1 8 4 7 - 1 8 5 0 hade denna medelkostnad utgjort endast 
14 sk. t rst. dagligen och 107 R-.dr 37 sk. 6 | rst. årligen. 

Det inskränkta u t rymmet af denna mer och mer anlitade inrättning har 
hitt i l ls icke medgifvit en ändamålsenlig behandling af de sjuke, men sedan, 
uppå Kongl. Maj:ts nådiga framställning, Rikets Ständer vid sistlidne riks
dag anslagit erforderliga medel for hospitalets utvidgande, är utsigt nu för 
handen, att inrättningen varder försatt i ändamålseuligare skick, i hvilket 
hänseende förberedande åtgärder ännu äro på Sundhets-Col legitim beroende. 

Helsovarden A landet bestrides af 4 provincial-läkaie. 
Försörjningen af de fattiga har fortfarande blifvit bestridd af försam

lingarne, dels genom de icke arbetsföras in rymmande i fattigstugor, der så-
dane funnits, men i annat fall genom deras försändaude från gård till gård , 
och dels genom bestämdt understöd åt sådane, som funnits äga förmåga att 
sjelfve något bidraga till sin bergning. 

I afseende å gästgifveri-ordningarne är någon föränd ring under ifråga
varande l idrymd icke skedd. 

Antalet af bräuviiisulskänknings-slällen utgjorde vid slutet af år 1855: 
å landet: Carl Johans församling, för hvilken föreskrifterne för stad förklarats 

böra tillämpas 20. 
öfriga landsförsamlingar 2 1 . 
(inberäknade 17 gästgifverier). 

t ståderne: Götheborg 50. 
Kongelf 3. 

Transport 53. 
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1 ransport 53. 
Marstrand 3. 
Uddevalla 6. 
Strömstad 5. g-r 

hvarjemte utminuteringsställen funnos: 
i Carl Johans församling 15. 

öfriga landsförsamlingar 4. 
Götheborg 100. 
Kongelf 4. 
Marstrand 1. 
Uddevalla 20. 
Strömstad 6-131 

Den taxerade försäljnings-qvantiteten-utgjorde för 

ulskänkningsställena: utminuteringsställena: 

i Carl Johans församling. . 24,000 kannor. 12,328 kannor, 
öfriga landsförsamlingar 12,554 » 1,625 » 
Götheborg 79,780 » 58,806 » 
Kongelf 2,400 ., 3,200 » 
Marstrand 800 » 1,000 » 
Uddevalla 12,261 » 17,075 
Strömstad 4,616 » 5,809 » 

Summa -136,4-I-i kannor. 99,843 kannor. 

Hvad angår anstalterna till odjurs ut rotande, så liar i detta län , såsom 
allmännast är fallet, icke kunnat tillvägabringas någon för hela länet gemen
sam förening. Synnerligast hafva skärgårds-invånarne i al lmänhet undan
dragit sig deltagandet i kostnaderna för ändamålet , enär öarne svårligen äro 
åtkomliga för de mest förödande rofdjuren, och, då något sådant der för
märkes, det är lät t , at t genom skallgång deiifrån befria sig. Genom öfver-
enskommelse, träffad inför Kongl. Maj:ts Befallningshafvande den 15 April 
1842 och af Kongl. Maj:t den 13 Oktober samma år i nåder fastställd, 
hafva 5 härader och 13 socknar af de öfriga häraderne tillforbundit sig att 
årligen erlägga 8 sk. B:ko för helt mantal och i förhållande derefter för 
mindre hemniansdelar, hvilken afgift härads \ i s , der hela häradet deri del
tager, men eljest socknevis uppbäres och samlas till fond för gemensam jpgt-
kassa, h vari från'såsom premier betalas för nedannämnde rofdjur, då de dö-
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dals utom skallgång: fullväxt björn 8 R : d r , björnunge 4 R:dr, fullväxt varg 
G R:dr, vargunge 4 R:dr, fullväxt lo 4 R:dr, lounge 2 R:dr,. räf 32 sk. 

För öfrige orter i länet, med undantag af öarne Oroust och Tjörn, gäller 
Lill efterrättelse den af Kongl. Maj:t den 14 December 1758 fastställda före
ning, enligt hvilken af hvarje mat lag, som i hemmantal stär, bör, i det pa
storat , der rofdjur fångas, för hvarje björn eller björnunge erläggas -1 öre 
si l fvermynt, för varg eller vargunge, lo och mård | öre silfvermynt, för räf 
eller räfunge J öre si lfvermynt, och för hvarje ö rn , hök, glada, korp och 
kråka eller unge deraf i öre silfvermynt. 

Del bolag, som år 1845 bildat sig för försäkring af åbyggnader och lös
egendom å landet och för hvilket Eders Kongl. Maj:t den 13 Mars nämnde 
år fastställt nådigt reglemente, har vunnit betydlig utsträckning. Bolaget är 
grundadt på en minimi-teckning af 2,000,000 R:dr. Vid brandstods-årets 
slut 1855 utgjorde försäkringar nes antal 3 ,463, men ansvarighetsbeloppet, 
som år 1850 var 8,885,260 R:dr, hade vid 1855 års slut nedgått till 
8.156,740 R:dr. Under åren 1851 —1855 hade bolaget att ersätta inalles 
6 1 brandskador med ett sanimanlagdl belopp af 60,948 R:dr 15 sk. 6 rst. , 
hvilket i förhållande till ansvarighetsbeloppet under samma tid utgör 7 sk. 
2J rst. på hvarje 100 R:dr. 

Af anstalter, som afse besparings- och understöds-ändamål, äro i öfrigl 
för landet icke andre att anföra, än socknemagasiner, för anläggande hvaraf 
delta läns allmoge visar föga benägenhet, så alt vid 1855 års slut endast 8 
sådane inrät tningar funnos och som ti l lkommit under sednaste 1 år, samt 
i:ne sparbanker, inrät tade, den ena af Grosshandlanden D. Carnegie och 
den andra af Grosshaudlandeu W . Gibson till ny Ila lör det talrika arbets
folk, som är ausläldl vid deras fabriksanläggningar å Klippan och Jonsered 
nära Götheborg. 

§ 5. 

Städer. 
Götheborg. Länets residensstad, sedan dess anläggning en af rikets för

nämsta handelsstäder, rättfärdigar numera älven namnet af fabriksstad. In 
byggarnes idoghet, lättad al stadens för deltagande i verldsinarknadcn syn
nerligen beqväma läge. har knuti t handelsförbindelser med alla folk, för 
hvilka Svenska (luggan hittills hlifvit känd, och \erkan deraf har varit ett 
ständigt, vidgande af afsattniiigs-fällct for inhemska arbetets alster. Följande 
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statistiska sammandrag öfver Götheborgs folkmängd, varnvexling med främ
mande länder, sjöfart, fabriksrörelse, tullinlägt m. m. skola bära ojäfaktigt 
vittne om den jemnt stigande förkofran, som staden vunnit, äfvensom om 
den inhemska näringsflitens tillväxt, synnerligast från den tid, då rikets 
allmänna författningar öppnat en friare täflan för handel och näringar. 

Götheborgs folkmängd, som 

Sr 1841 utgjorde 17,893 
och » 1850 21,407 
hade» 1855 stigit till 24,803. 

Dessa uppgifter utvisa dock endast antalet af den folkmängd, som varit 
inom Stadens ägo-område boende, hvadan deruti icke inbegripes befolkningen 
inom Carl Johans församling, som, ehuru å landets grund, likväl är att anse 
såsom bildande en förstad åt Götheborg och derföre ock tillhör denna stads 
Polisstyrelses domvärjo. 

Denna församlings folkmängd utgjorde 
år 1841 5,734 
» 1 8 5 0 6,960 

och » 1855 7,865 
Stadens öppna jord användes fortfarande till odling af säd, potates och 

foderväxter. 
Såsom förhållandet är för riket i allmänhet, utgöra stångjern och bräder, 

de sistnämnde af de dimensioner, som få namn af plankor och battens, 
Götheborgs förnämsta utförsels-artiklar. Enligt tillgängliga officiella hand
lingar har utförseln deraf från nämnde stad sedan början af nästlidne år
hundrade tilltagit sålunda: 
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Af andra slags jern till verkningar och trävaror utfördes 

Utom ofvannämnde slags trävaror, liafva, såsoro tillförene, fortfarande i 
smärre qvantiteter utförts läckter, skeppsvirke, båtshakskaft, åror, boktunnor, 
takstickor, trädgårdsstolar m. ni. 

Bland utförselsvaror har på sed na re åren spanmål, synnerligast hafre, 
börjat intaga ett utmärkt rum. I medeltal utfördes spanmål, alla slag, åren 
4831 — 40 endas! 10,403 tunnor och 184-1—50, 42,731 tunnor; men seder
mera har spanmåls-skeppningen härifrån uppgått till följande belopp: 

Af öfriga varor, som vanligen utgöra föremål för skeppning till utrikes 
ort, förtjena följande företrädesvis att nämnas, och har deraf utförts: 
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Af ortens betydligare fabrikstillverkningar har raffineradt socker pä sed-
naste åren föga varit föremål för skeppning till utrikes ort. Deremot har 
utförseln af åtskilliga slags papper betj'dligt tilltagit: 

Hvad i öfrigt afsättningsorterna för de utskeppade varorna angår, så bar 
en väsendtlig förändring sedan år 1836 föregått med jern. Ända till nämnde 
tid var afsättningen af Svenska jernet i Norra Amerikas förenia staler större, 
än i något annat land, men aftog derefter hastigt, så att beloppet af jern, 
som härifrån till Norra Amerika under de nästföljande tio åren efter be
sagde år skeppats för året, knappt uppgått till tredjedelen af hvad tillförene 
årligen funnit afsättning i nämnde land, — en följd dels af den förkofran, 
som detta lands egna bergverk under sednare åren vunnit, dels af den större 
svårigheten att täfla med det Engelska jernet, sedan differentialtullen dera i 
Norra Amerikas förenta stater blifvit afskaffad. 

Uti femårs-berättelsen för åren 1842—1846 har jag förmält det skäligen 
kunna antagas, att afsättningen af Svenskt jern i Förenta Staterue icke i 
vidare mån skall komma att inskränkas, enär det framgent måste blifva er
forderligt för vissa bebof, såsom till stål, deraf en större mängd användes 
till verktyg och redskap, och synnerligast till vagnsfjedrar, hvaraf behofvet 
för rörelsen å jernbanorna är i ständig tillväxt; och har erfarenheten under 
den sedermera förflutna tid gifvit ytterligare styrka ål denna mening. Ut
förseln från Götheborg till Norra Amerikas förenta stater af jern, stål och 
manufaktur-smiden, som åren 1842—40 i medeltal för årel utgjorde 31,885 
SkÄ, uppgick nemligen under åren 1847 — 54 i medeltal till 56,153 SkÄ 
och år 1855 till 55,958 SkÄ. 

Berättelse öfver Gölheborgs och Bohus Län för åren 1851—1855. J 



34 

Af nämnde varor utfördes för öfrigt: 

Priset å jern (vanligt s. k. Tvsksmide) omvexlaile 
år 1851 frän V)i till 17 R:dr Sk& 
» '1852 » 1i » 15] » » 
» 185.3 » 45\ » 16 » » 
» 4854 » 46i » '19 » » 
» 4855 » 19 » 49i » » 

Å trädvaror voro prisen 1851—54 i jemnt stigande, så att då först
nämnde år en tolft goda 3 x 9 tums 20 fot furuplankor betingades till pris 
af 18 till 19 R:dr, de 1852 gällde 20 till 21, 1853 22 till 23 och 1854 25 till 
27 R.dr, hvaremot prisen sedermera i väsendtlig mån nedgått, i följd dels af 
den betydliga tillförseln af trädvaror från Amerika, som hopat lagren i 
England, dels af den motsedda konkurrensen från Ryska Öslersjöhamnarne 
efter det väntade fredslutet mellan de krigförande maglerne. 

Hvad Götheborgs importhandel angår, så utvisar nedanstående, på olli-
ciella uppgifter grundade sammandrag, att den under de sednaste 29 åren 
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likaledes vunnit en betydlig tillväxt. Synnerligast anmärkningsvärd är denna 
tillväxt för sådane hufvudsakligare införselartiklar, som utgöra råämnen för 
fabrikernes och handtverkeriernes behof, och i afseende hvarå den tillika 
innebär en måttstock för omfånget af landets inhemska slöjder och konsttlit. 

Af lifsmedel och dryckesvaror utgöra följande de mest betydande import
föremål, hvarvid likväl bör anmärkas, att, hvad de egentliga vällefnads-
artiklarne angår, de växande siftertalen i införsels-tabellerna otvifvelaktigt 
till någon del äro att tillskrifva införsels-afgifternas nedsättning i den mån, 
alt mindre retelse till tullförsnillning ägt rum. 

Utländska väfnader voro med få undanlag till iuförsel förbjudne intill 
år 1825. Derefter har införseln år efter år stigit, synnerligast af bomulls-
och ylleväfnader, deraf tullspecialerne upptaga 

för åren 1842—50 i medeltal U. 227,640 
» 4851—54 » » 297,496 

ar 1855 » » 856,084. 
Att spanmål numera endast undantagsvis i någon större mängd införes, 

ådagalägges af följande sammandrag, som dock omfattar 3:ue svårare miss
växt-år. 
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Införseln till Götheborg af spanmål af alla slag utgjorde: 
åren 1831—40 i medeltal T:r 15,063 

» 1841—50 » » 6,078 
» 1851—54 » » 43,358 
är 1855 » » 4,751. 

Till betydligare införsels-artiklar böra äfven räknas oberedda hudar, trän 
och numera äfven stenkol, hvarmed förhållandet synes vara enahanda, som 
med förut anförda råämnen af utländskt ursprung, hvilka till förädling eller 
vidare beredning här införts. 

Öfriga varor, som varit föremål för införsel under den tid, som denna 
berättelse omfattar, änskönl sammantagne af icke ringa tyngd i handelsvågen, 
hafva dock livar för sig jemförelsevis varit af mindre betydenhet. 

Egentlig transitorörelse xhar härstädes fortfarande varit ganska inskränkt, 
så att nederlagsinrättningen varit att betrakta föga annorlunda, än som en 
kredit-upplags-anstalt. Om stadens handel i allmänhet har Handelsföreningen 
yttrat, att den varit litlig, lönande och framåtgående, hvilket hufvudsakligen 
må tillskrifvas de sista årens goda skördar och den neutralitet riket till
godonjutit under kriget emellan Ryssland och Vestmagterna. 

Hvad sjöfarten emellan Götheborg och utländska hamnar angår, så har 
äfven den vunnit betydlig utsträckning, — en påtaglig följd af varuvexlin-
gens ökade omfång. 

Följande tabeller, upptagande inkomna fartygs antal och lästetal under 
åren 1836 och 1855 kunna bilda ett omdöme om denna sjöfartens förkofran, 
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som synnerligast måste vara tillfredsställande med afseende å den jemförelsevis 
mera ökade andel deruti, som Svenska handelsflottan vunnit. 

Vid Götheborgs tullkammare inklarerades från utrikes orter: 

Götheborgs utrikes bandels och sjöfarts betydliga tillväxt ådagalägges 
ytterligare genom tillgängliga uppgifter om stadens tullintägt och vexelrörelse. 

Enligt Tullkammarens handlingar liar tulluppbörden liärstädes, inberäk-
nadt lastpenningar, nederlagsrekognition, transilo-afgifl, fyr- och båk-afgift 
samt afgift till handels- och sjöfarts-fonden, men utom konfiskations-medlen, 
utgjort: 
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åren 1821—30 i medeltal . . . . B:ko R:dr 657,020. 28. 
» 1831—40 » . . . . » » 968,300. 24. 
» 1841—50 » . . . . » » 1,595,772. io. 6. 
» 1851—54 » . . . . » » 2,224,034. is. 
år 1855 » » 3,199,885. 20. 4. 

Den betydliga tillväxt, som Götheborgs tulluppbörd enligt förestående 
sammandrag vunnit, är så mycket mer bevisande om rörelsens förkofran, 
som under den tidslängd, hvilken sammandraget omfattar, ätskillige i tull-
uppbörden ingående afgifter, såsom konvoj-afgiften å utgående varor, lästetals-
afgiften och stiimpel-afgiften, upphört, samt tull-afgifterna å utgående varor 
till största delen försvunnit eller blifvit betydligen nedsatte, och å en stor 
del inkommande varor dels alldeles upphört, såsom för Bomull och Stenkol, 
dels i mer eller mindre mån blifvit förminskade. 

Angående Götheborgs vexelrörelse upplysa meddelade officiella uppgifter, 
att vexelsluten härstädes utgjort 

hvartill kommer för de 2:ne sista åren ett belopp i Amerikan. Doll, af till
sammans i,47i. 

Totalbeloppet af vexelsluten, som år 1853 motsvarade ett värde i Sv. 
Banco af 12 millioner, uppgick 1854 till 14 och 1855 till nära 48 mil
lioner. Väsendtliga orsaken till denna hastiga stegring är att söka i den 
betydliga spanmulsutförseln. 

Frakthandeln under ifrågavarande tidrymd kan i det hela antagas halva 
varit vinstgifvande. Frakterne, som under åren 1851 och 1852 voro låga, 
förbättrades ansenligt 1853 och blefvo 1854 förmånligare än de på lång tid 
tillförene varit, hvaremot de under år 1855 åter betydligt nedgingo. 

Stadens handelsflotta utgjorde: 
år 1836 . . . 69 fartyg om tillsammans . . . 6,114 läster 
» 1850 . . . 151 » >, ,, . . . 16,139 » 

och 1855 . . . 147 » » » . . . 17,755 » 
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De fleste staden tillhöriga fartyg iiro af utmärkt byggnadsart, koppar-
Jorhydde och siiällseglande, från 100 Ull nära 400 lasters dräglighot, 
och hafva blifvit använda hufvudsakligen i fraktfart på transantlantiska 
orter. 

Minuthandeln, som vunnit ytterligare utsträckning genom det större antal 
personer, hvilka i följd af -1846 års Handels-ordning härstädes sökt och 
vunnit burskap å handel, har i allmänhet varit liflig, lönande och i jemnt 
tilltagande, såväl med spanmål och andra nödvändighetsvaror, som med 
öfverflöds- och modeartiklar. 

Någon grund för omdömet om den inrikes rörelsens tillväxt lemnar 
följande från tullförvaltningen meddelade uppgifter om antalet af fartyg, som 
från andra inrikes orter till Göthehorg med förpassning ankommit, och af 
dera, som härifrån till andra inrikes orter med förpassning afgått. Det bör 
härvid anmärkas, att förpassningsfriheten under liden icke obetydligt ut
vidgats. 

Ankomna. Åtgångna. 

Åren 183 I—40 utgjorde antalet af såtlane fartyg i medeltal 593. 913. 
» J841—50. . ' . . . . 603. 1,150. 
» 1851—54 713. 1,216. 
flr 1855 634. 1,254. 

Antalet af handlande i Göthehorg har, enligt de till Landskontoret in-
komne taxeringslängder, utgjort: 

åren 1836—45 i medeltal 4-47. 
år 1850 562. 
» 1855 573. 

och voro hos desse sistnämnda år anställde 394 hetjente. 

Hvad Götheborgs Fabriksrörelse angår, så har under den tid, som denna 
berättelse afser, densamma förkofrats till mer än två tredjedelar högre till
verkningsbelopp. 

Meddelade ofliciella uppgifter utvisa antalet af de å Götheborgs område 
anlagde Fabriker, antalet af de dervid anställde arbetare samt värdet af 
dervid åstadkom ne tillverkningar för åren 1850 och 1855 sålunda 
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Men, för att fä fullständigt begrepp om vidden ;if Götheborgs fabriks
rörelse, måste jemväl alla de fabriker inbegripas, som, ehuru icke på stadens 

grund, 
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grund, dock i slädens närhet inom Götheborgs fögderi äro a inlagde, helst de 
fleste af deras idkare tillhöra Götheborgs samhälle, och fabrikernas anläg
gande utom staden allenast afsett antingen ett beqvåmligare läge i afseende 
å vattenfall eller sjötransport eller, med eller ulan sådan förmån, lindring i 
kommunal-utskylder och allmänna besvär. Om desse fabriker äro uppgifter 
här ofvan meddelade vid redogörandet för näringarne å landet. 

Värdet af samtlige under Göthehorgs Hallrätt förut lydande, såväl i 
Götheborgs siad som i Göthehorgs fögderi anlagde fabrikers tillverkningar, 
som vid början af detta århundrade, enligt officiella anteckningar, inskränkte 
sig till omkring 150,000 R:dr Banko, utgjorde: 

åren 1832— 36 i medeltal 1,406,297. 
år 1846 3,337,258. 
» 1850 5,720,614. 
» 1855 8,942,891. 

Fabrikernas antal inom samma område var: 
år 1832: 89 stycken med 1,069 arbetare. 
» 1836: 101 » » 1,500 » 
» 1846: 116 » » 2,754 » 
» 1850: 143 » » 3,408 » 
» 1855: 167 » » 4,938 » 

De egentliga handtverksyrkena i Gölheborg synas, hvad utsträckningen af 
deras verksamhet angår, icke hafva förkofrat sig i samma mån som handel 
och fabriker, ehuru en stor del af dessa yrken ovedersägligen tillegnat sig 
fullt så mycken konstskicklighet, som man i andra Rikets städer finner. 

Enligt af vederbörande meddelade uppgifter, har antalet af stadens handt-
verkare jemte deras arbetsbiträden utgjort 

Berättelse öfver Götheborgs och Bohus län för åren 18.51—1855. ° 

Jemlikt upprättade taxerings-sammandrag har beloppet af den kronobe-
villning, som utgått af handel och rörelse i Götheborg, utgjort: 

år 1851 R:dr 56,760. 47. 
» 1852 '. » 61,991. 31. 
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ftp 1853 R:dr 64,213. 27. 
» 1854 >, 72,561. i& 
» 1855, efter det afgiften nedsatts till hälften . » 40,886. 7. 

Deu mångsidiga och hastiga utveckling, som, på sått genom det ofvan 
anförda är skildradt, den industriella verksamheten i Götheborg under sed-
nare tid vunnit, har icke allenast befrämjat stadens eget välstånd utan äf-
ven på kringliggande landsorters näringar och konstllit haft och måst hafva 
ett fördelaktigt inflytande. Den lidiga afsättning, som landtmannens pro
dukter och slöjdarbeten här funnit, vittnar derom uppenbart. 

Den försäkringsanslalt, som, under namn af Gölheborgs Sjö-assurans
förening, den '15 Mars 1840 med oktroj till den 1 April 1843 härstädes 
bildats för försäkring af fartyg, hvilkas redare äro här i staden eller i dess 
förstäder boende eller härstädes innehafva burskap, äger, efter förnyade ok-
trojer, fortfarande bestånd, och har under 3:djc försäkrings-året af 5:te ok-
trojen, eller från den 1:a April 1854 till samma tid 1855 lemnat försäkring 
åt 109 hela fartyg och andelar i 5 fartyg för en sammanräknad summa af 
2,980,750 R:dr. Under berörde tid utbetaltes i ersättningar 172,861 R:dr 12 sk. 

Uti den för försäkringar af byggnader här i staden stiftade förening 
under benämning: "Götheborgs nya brandstods-förening" funnos vid 1855 
års slut 237 delägare. Inrättningens kapital-fond utgjorde vid samma tid 
264,709 R:dr 39 sk. och försäkringssumman, för hvilken föreningen då iklädt 
sig ansvarighet, uppgick till 2,858,733 R:dr 16 sk. Banko. 

Fastighetsvärdet har under de sista o åren varit i jeinnt stigande. 
År 1847 oktrojerades härstädes en privatbank, som trädde i verksamhet 

den 2:a Februari näslföljande år, med ett tecknad t kapital af 2,000,000 R:dr, 
deraf 40 procent blifvit kontant iubetalde. Denna inrättning har visat sig 
utöfva ett gagneligt inflytande på ortens handels- och fabriksrörelse, hvaråt 
de genom banken ökade penningetillgångar och lättade liqvidationssätt bi
dragit att gifva en större omfattning. 

Utelöpande sedelstocken har varit: 
1818 December 31 . . . . . . R:<lr 1,390,000. 
1ST» I » 1,467,156. 32. 
ISf>f> )» 3,22i,183. IG. 

Lånerörelsen har bedrifvits mot hypotliek af reverser, vexlar, publika 
papper, våg-ellekter och varor, men jemförelsevis obetydligt emot borgen; och 
utgjorde beloppet af 
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Bankens reserv-fond ökade sig under de sista fem åren från 57,306 
R:dr 18 sk. till H 1,590 R:dr 38 sk. 

Götheborgs Sparbank, den äldsta stiftelse af delta slag i Sverige, har, 
enligt de årliga förvaltnings-redogörelserna, under loppet af de 35 år, som 
sedan dess stiftande förflutit, vunnit fortfarande förkofran. Delägarnes be
hållning, som vid 1850 års slut utgjorde 537,574 R:dr 2d sk., uppgick vid 
1855 års slut till 910,944 R:dr &2 sk., och bankens enskilda kapitalfond, 
som vid slutet af är 1850 utgjorde 35,826 K:dr 29 sk., var vid 1855 års 
slut ökad till 47,120 R:dr U sk. 

Utlåningar. Inbetalningar. Saldo \id arets slut. 

1848 R:dr 2,710,760. -1,825,510. 1,485,250. 
1850 » 4,638,050. 4,771,410. 1,467,820. 
1855 » 4,870,910. 4,595,660. 1,945,960. 

Giro-rörelsen bar visat 
Insatte medel. Ullagne medel. Saldo îd årets slut. 

1848 R:dr 11,019,173. 10,818,923. 200,250. 
1850 » 11,399,943. 11,351,015. 84,730. 
1855 » 16,614,078. 16,456,374. 210,355. 

Kreditiv-rörelsen har utfallit sålunda: 
Ultagne medel. Insatte medel. Saldo % id årets slut. 

1848 R:dr 4,480,100. 4,272,100. 208,000. 
1850 » 10,830,700. 10,849,900. 371,200. 
1855 » 26,210,000. 26,036,000. 689,000. 

Sammanräknade omsättningar på bankens särskilda räkningar utgjorde, 
utom vinstutdelningen: 

1848" K:dr 18,009,783. 
1850 ,, 26,820,215. 
1855- » 47,537,284. 

Detnna öfversigt ådagalägger, att Götheborgs privatbank drifver verklig 
bankrörelse och icke inskränker sig till endast en lAne-inrättnings verksamhet. 

Bankens utdelning till aklieägarne har varit 
åren 1848—50 i inedekal K:dr 50,000. 

» 1851—54 » » 66,000. 
är 1855 - . . » 90,000. 
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Bankstyrelsens redogörelse för år 1855 utvisar i öfrigt följande klassi-
fikalion af bankens delägare samt deras innestående kapital-behållning vid 
nämnde års slut: 

Stadens hamnbyggnad har fortgått efter fastställd plan och med all den 
drift, som tillgångarne medgifvit. 

Den i nästföregående feniårs-berältelse omforma Ida, för trädgårdsväxt
odlingens befrämjande härslädes stiftade Trädgårdsförening är numera på 
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ändamålsenligt sätt fullbordad, och kan anläggningen med skäl anses såsom 
en af de till stadens förskönande mest bidragande anstalter. 

Det år 1850 bärstädes bildade nya aktie-bolag för stadens belysning med 
gas bar under ifrågavarande t idrymd utsträckt sin verksamhet, så att, efter 
dét denna anstalt för sjelfva staden inom vallarne redan förut blifvit full
ständigt ordnad, förstäderne Masthugget, Hagorna och Stampen samt vissa 
andra delar af 12:te roten äfvenledes blifvit med gas upplyste. 

Omläggningen af stadens gator och kajer, de förra med tuktad sten och 
de sednare med huggen sandsten och granitbetäckning, har, äfven under nu 
ifrågavarande tidskifte, med drift fortgått. 

Dessa arbeten, jemte flera andra för handen varande, som afse befräm
jandet af den al lmänna rörelsen, stadens förskönande och dess invånares 
trefnad, skola för eflertiden utgöra hedrande minnesmärken af den allmänna 
medborgerliga anda, som fortfarande lifvar (iötheborgs samhälle. 

Jemlikt anvisning i de fastställde fof-mulär-föreskrifterna, fir jag vidare 
i korthet redogöra för Götheborgs Undervisnings-anstalters samt Sjukvårds-, 
Fattigvårds-, Arbets- och andra Välgörenhets-inrättningars t i l lstånd, sådant det 
enligt vederbörandes uppgifter befanns år 1855. 

1:o. Undervisnings-anstalter. 
A. Offentliga läroverk och andra stiftelser för undervisning i allmänhet 

a) Götheborgs Elementar-läroverk, hvarvid år 1855 antalet af lärare i veten
skaper och .språk, inberäknad en extra ordinarie lärare, var . 19. 

Exercitie-mästare 3. 
Lärjungar 275. 

För adönande af Gymnasii lärarepersonal anslogs år 1652 kronotionde 
från vissa socknar i Götheborgs och nästgränsande län till ett belopp af 870 
eller, sanimanräkuadt med anslaget till det lägre allmänna läroverket på 
stället eller Trivial-skolan, 1,090 tunnor spanmål, 11 varje m le ett prebende-
pastorat anvisades åt hvardera af de 2:ue Theologie-Lektorerna och ett pre-
bende-hemman åt hvardera af de ofriga Lektorerna. Dessutom har lärare-
personalen under sednare tid fatt sig tillslagne hushyre-medel, som till be
stämda belopp utgå från Götheborgs stads kassa. Till läroverkets nytta äro 
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betydliga louder att tillgå, hufvudsakligen medelst de i Bohus län belägna 
så kallade Hvilfeldlska stipeudie-godsen, ti l lsammans 141 förmedlade man
tal, som testamenterats al' framl. Enkefru Margaretha Hvilfeldt den 22 Ja
nuari 1663, af hvilka gods likväl 52 mantal sedermera blefvo till kronan 
indragne, men omedelbart derefter till det genom testamentet afsedda ända
mål åter donerade. 

b) Real-gymnasium ined 12 lärare och 70 lärjungar. 
c) Folkskole-seminarium med 3 lärare och 43 lärjungar. Inrät tningen njuter 

ett årligt stats-anslag af 666 R:dr 32 sk., och de i nåder anslagne stipeudii-
medel till fattige elever utgjorde, år 1855, 800 R:dr. 

d) Domkyrkoförsamlingens folkskola, med 2 lärare och 1 lärarinna, jemte er
forderliga extra biträden, samt 38S lärjungar. 

e) Christina församlings folkskola, med 2 lärare och I lärarinna, samt 112 
lärjungar. 

f) Garnisons-församlingens folkskola, med 3 lärare och I lärarinna samt 86 
lärjungar. För skolan begagnas mot särskild afgift Götha Artilleri-regementes 
Soldat-barnskola, kallad Prins Oscars skola. 

g) Smäburnsskolan, med 2 lärarinnor och 196 lärjungar. Denna uppfostrings
anstalt , hvars loud frän början t i l lkommit genom enskildes frivilliga gåfvo-
hidrag, har IVån och med år 1842 till anstaltens underhåll och utvidgning 
af staden erhålli t anslag, som de sista 5 åren utgjort '1000 H:dr B:ko årligen. 

Ii) Kjellbergska flickskolan, med 5 lärare och 30 lärjungar. I denna skola, 
som grundlagts genom en af framlidne Grosshandlaren Jonas Kjellberg i 
lifstidun donerad fond af 33,333 R:dr 16 sk. Banko, och hvilken fond år 
1855 ökats till 46,255 R:dr 2 sk., åtnjuta fattiga llickor af bättre härkomst 
undervisning i Christendom, geografi, ar i thmetik, historien, språk, musik och 
finare handarbeten. 

i) Willi aska ju/ligfriskolan. Derufi haf\a år 1855 170 barn erhållit fri un
dervisning. Dessutom halva uti den i samma skola inrättade slöjdafdelniug 
30 gossar åtnjutit full föräldravärd, bostad, föda, kläder och undervisning, 
hvilken för hela skolan bestrides af 4 lärare och 2 lärarinnor. Derjemte 
meddela särskildt. antagne personer vissa t immar i \eckan undervisning i 
säng, gymnastik och liuear-rituing. Till bestridande af kostnaderna för slöjd
klassen uti denna skola halva stadens invånare, enär de tillgångar, som till 
denna stiftelse och densamnias underhåll från början hemtats af enskildes 
gåfvor och bidrag, vid 18'fl års början voro till stor del niedlagne, vid al l
män rådstuga den 17 December samma är för kommande året, eller 1842, 

file:///eckan
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anslagit 3,500 R:dr Banko, hvilket belopp jemväl under nästpåföljande 43 är, 
eller till och med år 4855, årligen utgått såsom af stadens invånare bevil-
jadt anslag till samma inrättning. 

k) Skolan å stadens barnhus, med en lärare ocli en lärarinna, samt 26 lär
jungar, deraf 17 gossar och 9 flickor, som på stället njutit underhåll och vård. 

1) Prins Oscars skola för Soldatbarn vid Götha Artilleri-regemente. Uti denna 
skola meddelades år 1855 undervisning åt 68 lärjungar af 5 lärare och 3 
lärarinnor. Skolans årliga bidrag af regementet utgör 570 R:dr och dess 
kapital-fond uppgick samma år till 25,900 R:dr, deruti icke inberäkuadt värdet 
af en skolan tillhörig fastighet, upptagen till 7,000 R.dr, allt Banko. 

m) Fruntimmersföreningens flickskola, med 1 lärare och 2 lärarinnor samt 30 
lärjungar. Skolans kapital-fond uppgick år 1855 till 11,325 R:dr i sk. Banko. 

n) De Fattiges vänners skola, med 2 lärare och 1 lärarinna samt 24 lär
jungar af qvinkönet. 

o) Evangeliska Brödra-Socielkens flickskola, mod 5 lärarinnor och 58 lärjun
gar, af hvilka sednare 7 njutit undervisning såsom helpensionärer och 51 
såsom halfpensionärer. 

p) Göthilda föreningens skola för gossebarn, tillhörande Mosaiska församlingen, 
med 4 lärare, ulorn undervisare i skrifning, ritning och musik, orli 12 
lärjungar. 

B. Läro-anstalter med afseende å särskilda praktiska yrken. 

q) Chalmerska Slöjdskolan. Denna lör det allmänna och synnerligas!, lör or
ten gagneliga stiftelse, grundlagd genom en testamenterad fond af numera 
framlidne Kanslirådet Chalmers, understödjes derjemte genom årligt stats
anslag. Under år 1855 hafva, jemte föreståndaren, 6 lärare och en verk
mästare varit vid skolan anställde. Undervisning har meddelats i mekanisk 
och kemisk teknologi, fysik, elementar-kemi, mathematik, linear-ritning, fri-
hands-teckning, ornaments-ritning, mekanisk modell-lära samt Tyska och 
Engelska språken ni. fl. ämnen. Antalet af elever, som begagnat undervis
ningen vid skolan år 1855, uppgick till 84. Sedan skolans stiftelse hafva 
786 elever blifvit der intagne. För att erforderligen kunna förbättra och 
utvidga inrättningen, har Styrelsen låtit tillbygga och till inredningen något 
förändra skolans hus. 

r) Navigations-skolan, hvartill staden låtit uppföra hus, har af statsmedlen 
årligt anslag till aflöning åt 2:ne lärare, samt till underhåll af instrumentet1, 
kartor, böcker och inventarier. Ar 1855 var eleverna'; antal 46. 
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s) Sjömannasällska pets Tackelskola, med en lärare. År 1855 begagnades skolan 
af 13 elever, som njöto undervisning uti skrifning, räkning, tackling, manöver 
och rodd, med Here till sjömansyrket hörande ämnen. För skolan bestridas 
kostnaderna hufvudsakligen af sällskapets kassa, som vid berörde års slut 
utgjorde ett belopp af 19,949 R:dr 11 sk. 3 rst. Banko. Et t årligt bidrag 
af 500 R:dr Banko erhålles dessutom ur den s. k. Nationalkassan, 1»vilken 
är ställd under Sjömanshus-direktionen. 

t) Militärskolan, för bildande af Infanteri- och Kavalleri-officerare, med 3 lärare, 
som utgöras af ollicerare vid Götha Artilleri-regemente, samt 10 elever. 

u) Handels-institutet, stäldt under Handelsföreningens inseende och förvaltadt 
af en bland dess fullmäktige vald styrelse, med 6 lärare och 32 elever, un-
derhålles genom årligt bidrag af stadens tolagsmedel, stort 2,000 R:dr, jemle 
afkastningen af inrättningens kapital-fond, som år 1855 uppgick till 26,126 
R:dr 10 sk. Banko. 

v) Handtverksskolan, med 4 lärare och 188 lärjungar, samt en kapital-fond, 
som år 1855 utgjorde 10,276 R:dr 6 sk. 8 rst. Banko. 

x) Slöjdföreningens skola. Vid denna år 1843 till nytta för ortens näringar 
inrät tade skola voro år 1855 anställde 4 lärare, som meddelade undervisning 
i skrifning och räkning, svenska språket, historia, geograli, frihandsteckning, 
l inear-ri tning samt i naturlära och kemi. Antalet af elever, som år 1848 
utgjorde endast 20, har sedermera årligen ökats och uppgick år 1855 till 
127. Skolan afser hufvudsakligen att befordra industrien inom orten samt 
underhålles genom räntor å donerade kapital samt frivilliga gåfvo-bidrag. 

2:o. Sjukvårds-anstalter. 

a) Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. Sedan den sjukvårdsanstalt, under 
namn al Sahlgrenska sjukhuset, som genom framlidne Direktören Niclas 
Sahlgrens donationer af den 8:de December 1772 och den 21 April 1774 
här i staden grundats samt sedermera genom ytterligare gåfvor och testa
menten blifvit understödd, i sednare tider funnits för behofvet otillräcklig, 
har nyligen, på stadens invånares bekostnad, ett större al lmänt sjukhus 
härstädes blifvit uppförd t. 

Med denna sednare inrät tning är Sahlgrenska sjukvårdsanstalten nu före
nad under gemensam benämning af: "Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset". 
Detta nya sjukhus, för hvilket reglemente under den 2G:le April 1855 blifvit 

af 
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af Kongl. Maj:t i nåder utfärdadt, öppnades samma år till allmänt begag
nande. Sjukvården derstädes besörjes på 3 afdelningar, en medicinsk, en 
kirurgisk och en barnbörds-afdelning. För hvardera af de 2:ne förstnämnde 
äro anställde on öfverläkare och en underläkare, hvaremot barnbörds-afdel-
ningen har endast en läkare, hvilken dock biträdes af en examinerad barn
morska såsom förestånderska. I sjukhuset är inrättad en läro-anstalt för 
barnmorskor, som dock år 1855 ännu icke var färdig till begagnande och 
som kommer att på statens bekostnad underhållas. Utom 16 sjuksalar, lika 
fördelade på medicinska och kirurgiska afdelningarne, med 10 till 12 sängar 
i hvarje sal, samt 9 rum på barnbörds-afdelningen, äro 12 enskilda sjukrum 
för betalande patienter af bättre klassen i sjukhuset inrättade. Under sist
lidet år vårdades å de särskilda afdelningarne tillsammans 1,092 sjuka. 
Tjänstepersonalen utgöres af en kommissarie, en hushållerska, en förestånderska 
å barnbörds-afdelningen, 9 sköterskor, en baderska, en tvätterska, en ma
chinist, en eldare och 5 andra tjenstehjon. Sjukhusels inkomster beslå af 
räntemedel, afgifler af betalande sjuke, kollektmedel inom staden beviljade 
genom Kongl. Brefvet den 22 Sept. 1784, frälseräntor af 33V hemman i 
Halland samt 10,000 R:dr årligen af stadens tolag, hvilket belopp blifvit 
genom Kongl. Brefvet den 18 Febr. 1848 anvisadt till sjukhusets underhåll 
af de tolagsmedel, som från stadens kassa till inq varterings verket härstädes 
utgått. Under år 1855 utgjorde inkomsterna 21.582 R:dr 47 sk. och utgif
terna 18,684 R:dr 42 sk. Banko. Kapitalfonden bokfördes den 31 Decern ber 
1855 till 142,508 R:dr 41 sk. Banko, hvari dock inbegripits värdet af förra 
sjukhuset jemte inventarier, samt behållning af ved och lysningsämnen. 

b) Stadens sjuk- och kurhus, hvarest år 1855 å den syphilitiska afdelningen 
vårdades 262 personer, deraf 129 man- och 133 qvinkön. Af dessa afled 1, 
samt utskrefvos såsom friska 238 och förbättrad 1. Uuderhållsdagarnes antal 
uppgick till 9,233 och dagskostnaden i medeltal för person utgjorde 24 sk. 
8 rst. Banko. Å den icke syphilitiska afdelningen var ingen till vård emot-
tagen. Staden har anskaffat och underhåller ett för ändamålet passande hus 
och vidkännes bristen i underhållskostnaden iitöfver beloppet af den i staden 
inflytande kurhus afgift. 

c) Garnisons-sjukhuset, hvarest år 1855 antalet af sjuksängar uppgick till 
75 och antalet af vårdade sjuke till 580. Till medikamenter och under
håll af sjukvårdspersedlar m. m. åtnjutas af statsmedel årligen 1,402 R:dr 
20 sk. 

Berällelse öfver Gölheborgs och Bohus län för åren 1851—1855. ' 
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d) Fattigförsörjnings-inrällningens sjukhus, med 60 sjuksängar. Antalet sjuke 
utgjorde vid årets slut 39. Sjukhuset underhålles genom medel, som till 
allmänna faltigförsörjnings-anstalteu inflyta. 

3:o. Fattigvårds- och andra Välgörenhets-anstalter. 
a) Allmänna fattigförsörjnings-inrältningen, som med en fond den 31 December 

1855 af 51,426 R:dr 21 sk. 3 rst . , oberäknad t värdet af inrättningens fastig
heter, med inkomster samma år af 61,272 R:dr 14 sk. 8 rst. , bestående af 
uttaxerade medel, anslag af staten, fattighjonens arbetsförljenst, bötesandelar 
och räntor å kapitalfonden, in. ni., samt med utgifter af 58,922 R:dr 17 
sk. 2 rst. Banko, berörde år lemnat helförsörjning åt 855 personer och för-
sörjningsbidrag till 1,029 personer, sjukvården oberäknad. 

b) Stadens fattighus, der gamle och orkeslöse borgare och deras enkor samt 
ålderstigne tjenstehjon njuta bostad och underhål l , och hvaresl 92 personer, 
25 af inan- ocli 67 af qvinkön, år 1855 åtnjutit full försörjning. Inrättningen 
hade den 31 December 1855 en kapitalfond af 103,348 R:dr 4 sk. 6 rst. Banko. 

c) Stadens barnhus, hvarest, enligt livad ofvan är förmäldt, år 1855 under
hållits 26 barn, som, jemte skolundervisning i barnhuset, der njutit helför
sörjning, ägde då i hyror, räntor, anslag af lolagsmedel ni. m. en inkomst af 
7,836 R:dr 43 sk. Banko. 

d) Christina: församlings fattigkassa, med en fond af 18,895 R:dr 15 sk. 10 
rst. och särskild fond till understöd åt sängliggande sjuke, stor 490 R:dr 24 
sk., deraf år 1855 blifvit utdelade, från den förra såsom fattigunderstöd, 
960 R:dr och från den sednare 28 R:dr 24 sk., allt Banko. 

e) Sällskapet "De Fattiges Vänner", livars inkomster, bestående af årsafgifter, 
räntor och gåfvor, för år 1855 utgjorde 2,410 R:dr 31 sk., liar samma år 
lemnat understöd åt 32 familjer, 113 enkor och 69 ogifta fruntimmer, dels 
i persedlar och varor in natura och dels i kontanta penningebelopp. 

f) En af Handelsföreningen förvaltad fond, som den 31 December 1855 i 
kapital utgjorde 34,189 R:clr 10 sk., af hvars afkomst 2,485 R:dr i gåfvor 
och pensioner utbetalts till 69 personer. 

g) Holtermanska donationsfonden, 4,000 R:dr, hvaraf år 1855 räntan eller 
228 R:dr utdelats till 3 fattiga köpmansenkor härstädes. 

Ii) Knkefru M. C. lövgrens donationsfond, 6,000 R:dr, till understöd för be-
höfvaudu köpmän eller deras enkor och döttrar . År 1855 utdelades till 4 
personer 342 R:dr Banko. 
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i) Sernströmska donationsfonden, 16,666 R:dr 32 sk., deraf räntan 950 R:dr 
nyss sagde år utdelades till 10 personer. 

k) Aflidna Mamsellerna Janssons testamenterade pensionsfond, 5,940 R:dr 19 sk., 
deraf räntan utdelats till 3 personer med 338 R:dr 29 sk. Banko. 

Sistnämnde 4 fonder äro alla ställda under härvarande Handelsförenings 
förvaltning. 

1) Lessiska donationsfonden, omkring 60,000 R:dr Banko, på grund af Kongl. 
Brefvet den 29 Oktober 1847 numera använd bland tillgångarne lör All
männa och Sahlgrenska sjukhuset härstädes, under dervid sladgadt villkor, 
att livad af 5 procents ränta ä fonden icke åtgår till ersättning af vården å 
sjukhuset af sådane "stadens sängliggande fattige nödlidande sjuke", som under 
året blifvit enligt FattigfJörsÖrjuings-direktionens begäran å sjukhuset intagne, 
öfverlemnas till bemäldc direktion för att jemlikt testators derom gifna före
skrift varda utdeladt. 

m) Engelska församlingens fattigkassa, med en kapitalfond af 9,508 R:dr 17 
sk., deraf understöd år 1855 utdelats till 7 personer med 27 1 R.-dr 20 sk. 

n) Mosaiska församlingens fruntimmers-förening, med en fon'd af 3,453 R:dr 
44 sk., deraf räntan, jemte årligt bidrag af omkring 300 R:dr, allt Banko, 
användes till understöd åt enkor och undervisning åt fattiga flickor. 

o) Licktenbergska välgörenhets-föreningen, med en kapital-fond vid 1855 års 
slut af 7,001 R:dr 38 sk. 8 rst. Banko, som årligen ökas genom tillfälliga 
bidrag och tillägg med en tiondedel af räntan. De öfrige in af denna användas 
till understöd för behöfvande handtverkare, eller andra fattiga inom Mosaiska 
församlingen, antingen såsom gåfvor eller ran te fria lan. 

p) Enkefru Ingmans donation, utgörande 2,555 R:dr 26 sk. 8 rst. Banko, 
deraf, enligt gifvarinnans förordnande, räntan utdelas till enkor och fader
lösa barn samt äldre ogifta fruntimmer af såkallade pativres honleux inom 
(juslavi- eller Domkyrko-föisamliiigen. 

(i) Aflidne Bruksägaren F. N. von Åkens donation å 3 54 R:dr 21 sk. 4 rst. 
Banko, dera äfvenledes räntan utdelas till pauvres houteux inom nyss sagde 
församling. 

r) Enkefru Rezius donation å 100 R:dr Banko, hvaraf åtkomsten på lika 
sätt användes. 

s) Aflidne Segelsömmare-mästaren Sam. Wulfs donation å 2,402 R:dr 10 sk. 8 
rst. Banko, med räntan hvaraf sängliggande sjuke bispringas. 

t) En fond, benämnd "Amicus Lazarorum", hvilken utgör 933 R:dr 16 sk. 
Banko, dera räntan för lika ändamål användes. 
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Sistnämnde o fonder äro ställde under förvaltning af Pastorsembetet 
vid Gustavi domkyrka. 

u) Lindgrenska donationen, som tillkommit medelst numera atlidne Snickare-
mästaren Magnus Lindgrens testamentariska förordnande af den 2 Maj 1843, 
hvarigenom lian skänkt nästan hela sin qvarlåtenskap till fattiga handtverkare-
enkor och faderlösa handtverkare-barn inom Götheborgs stad och dess om
råde, hvilka gjort sig kände för gudsfruktan, stilla vandel, arbetsamhet och 
redlighet i handlingssätt. De ärlige understöden äro bestämda för enka till 
50 R:dr, för gossebarn till minst 16 R:dr 32 sk. och högst 25 R:dr samt för 
flickebarn minst 10 R:dr och högst 16 R:dr 32 sk. Banko. 

Donationsfonden utgjorde, den 31 December 1855, 29,117 R:dr 44 sk. 
3 rst. Samma år uppgick understödstagarnes antal till 56, till hvilka ut
delades 1,746 R:dr 32 sk. Banko. 

v) Sjömanshus-direktionens årliga anslag af fattigunderstöd, till bräckliga och 
nödlidande sjömän samt deras enkor och barn å kustorterna emellan Göthe-
borg och Torekow, har under ifrågavarande femårs-skifte utgått till 547 
sjömän, 1,543 sjömansenkor och 554 sjömansbarn med tillsammans 24,637 
R.dr 8 sk. 

Carl Johans församlings Vexel-undervisningsskola har under berörde tid 
jemväl från Sjömanshuset erhållit ett årligt bidrag af 500 R:dr Banko. 

w) Pensions-inrättningen för ålderstigne och sjuklige tjenstehjon, stiftad Oscars
dagen 1849, såsom en gärd alt befästa minnet af den då skedda invignin
gen af Götheborgs nya börs. Inrättningens fond utgjorde vid 1855 år slut 
51,508 R:dr 30 sk. Banko, som samlats genom frivilliga bidrag, deraf Gross
handlaren D. Carnegie tillskjutit 13,333 R:dr 16 sk. Banko, samt särskilda 
donationer och testamenten, af hvilka Vaktmästaren Fryckmans, med vill
kor att i sin och hustruns lifstid åtnjuta belöpande ränte-afgäld, gjorde do
nation af all sin till omkring 26,000 R:dr värderade egendom förtjenar före
trädesvis nämnas; derförutan ett belopp af 3,333 R:dr 16 sk. Banko jemväl 
af Herr Carnegie donerats till grundläggande af en särskild byggnadsfond, 
dera räntan skall tilläggas kapitalet, inlilldess afsedda ändamålet, bostäders 
anskaffande till sådane pensionärers inrymmande, kan ernås. Denna sär
skilda fond utgjorde vid 1855 års slut 7,876 R:dr 42 sk. 8 rst. Banko. 
Nämnde år var pensionärernes antal 70, och det dem tillerkända årliga un
derstödsbelopp tillsammans 2,696 R:dr 32 sk. Banko. Dessutom utdelas af 
förslberörde fond 200 R:dr Banko årligen såsom premier till sådane tjenste-
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hjon, som i minst 10 år tjenat och fortfarande Ijena å samma ställe och 
derunder utmärkt sig för trohet, sedlighet och ordning. 

x) Sällskapet för öm och sedlig modersvård, hvars tillgångar bildats hufvud-
sakligen genom bidrag af stadens bättre lottade fruntimmer. Sällskapet, som 
stiftades år 1849 och 1855 hade, utöfver de erforderliga inedlen för årets 
utgifter, en förräntad fond af 1,000 R:dr Banko, utdelade nämnde år 266 
R:dr 32 sk. kontant och kläder till ett värde af 246 R:dr 32 sk. ät 27 fa
miljer och 100 arbetssökande personer. Derjemte har sällskapet stiftat en 
arbetsinrättning, hvars syftemål är att förskada arbetsförtjenst åt sådane be-
höfvande qvinnor, som genom ålderdom, bräcklighet och andra sådana orsaker 
äro urståndsatta att på annat sätt försörja sig och de sina. Materialer till ar
betena uppköpas af sällskapet och tillverkningarne antingen försäljas under 
hand eller utdelas som understöd åt behöfvande familjer. 

Såsom välgörenhets-stiftelser till förmån för dem, som begagna under
visning vid härvarande allmänna läroverk, böra, utom studii-skatten, som, 
jemlikt Kongl. Brefveu af den 4 December 1682 och den I Augusti 1728, 
utgår af kyrkorna i Halland och till ett belopp årligen af omkring 44 R:dr 
24 sk. af Konsistorium utdelas till Gymnasister från Hallands län, socknegångs-
eller s. k. djeknepenningarne, utgående från den del af Elfsborgs län, som hörer 
till Götheborgs stift, samt från Säfvedahls, Askims och Östra Hisings härader 
och till belopp årligen af omkring 296 R:dr af Konsistorium till gymna
sister från samma orter utdelas, samt den s. k. fattig- och premiekassan, deraf 
årliga utdelningsbeloppet uppgått till 110 R:dr, särskildt nämnas följande, 
nemligen: 

a) Hvitfeldtska stipendii-fonden, om hvars tillkomst i det föregående är nämndt 
och hvaraf afkomsten årligen utgör omkring 11,000 R:dr, som användas dels 
till stipendier åt studerande från stiftet vid gymnasium och universiteterna, 
dels till arfvoden ål lärare och exercitii-mästare vid gymnasium m. m. 

b) Ramsiska dito, utgörande ett kapital af 750 R:dr, hvaraf räntan genom 
Biskopen och Justitieborgmästaren utdelas till stipendier åt studerande vid 
gymnasium härstädes. 

c) Faltzburgska dito, utgörande ett kapital af 666 R:dr 32 sk., deraf Kon
sistorium årligen utdelar räntan till sådane vid Götheborgs gymnasium stu
derande ynglingar, som utmärka sig för flit och goda seder. 
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d) Svahliska stipendii-fonden, hvars belopp för närvarande utgör 2,133 R:dr 
16 sk., deraf afgälden är anslagen till understöd ål 4 de skickligaste och 
fattigaste ynglingar i Götheborgs trivialskola, som inkommit i 4:de klassen 
och äro födde i Marks eller Kinds härader. Medlen förvaltas af Biskopen 
samt gymnasiets och skolans rektorer. 

e) Lemmiska dito, utgörande ett kapital af 266 R:dr 32 sk., dera räntan 
ärligen utdelas till de mest behöfvande samt för dygd och flit utmärkte 
gossar i apologist-klassen. 

f) Lundgrenska dito, utgörande ett belopp af 33 R:dr 46 sk., hvars ränta 
är anvisad till trivialskolan. 

g) Andersonska dito, deraf räntan, till e t t belopp af 115 R:dr 18 sk., ut
delas såsom understöd åt 8 studerande. 

Uddevalla. Folkmängden härstädes, som år 1846 utgjorde 3,480 och år 
1850 stigit t i l l 3,607, hade år 1855 ytterligare ökat sig till 3,820, deraf 
1,619 man- och 2,201 q vinkön. 

Stadens öppna jord, som användes endast t i l l odling af säd, potates och 
foderväxter, har under de sista fem åren ytterligare betydligt stigit i värde. 

Stadens sjöfart har under den tid, som denna berättelse omfattar, un
dergått föga förändring. Antalet af stadens egna fartyg, som vid 1850 års 
slut utgjorde sex, om 171 läster, har väl sistlidet år nedgått till fyra, om 
\u22 läster, men sjöfarten dels med segelfartyg, dels med ångfartyg har dock 

i det hela erhåll i t mera liilighet. 
Stadens utrikes handel har icke obetydl igt , t i l lväxt . De liufvudsakligaste 

exportvarorna bestå af spaumäl, trävaror och stål. Under de sista 5 åren hafva 
utskeppats i medeltal 48,000 tunnor spanmål, 10,000 tolfter plankor och 
4,200 centner stål. Importvarorna hafva förnämligast utgjorts af ratt socker, 
salt, dryckesvaror, sill och stenkol. Äfveu minuthandeln har under ifråga
varande lidskifte vunnit större liilighet, hufvudsakligeu i följd af den kring
boende allmogens större välstånd. 

Stadens fabriksrörelse bar deremot vunni t föga tillökning. I delta af-
seende är endast att nämna etl sockerbruk, en lackerfabrik, en borstfabrik 
och 2:ne färgerier. Vid sockerbruket hafva årligen förädlats omkring 260,000 
U. socker. 

Med handtverkerierne synes tillståndet vara oförändradt. 
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Antalet af Uddevalla stads handlande med deras betjening samt handt-
verkare, inberäknade idkai-e af sådane näringar, som, utan att egentligen ut
göra handtverk, icke äro alt hänföra till handel eller fabrik, jcmte deras 
arbetsbiträden, har under nedannämnde tider förhållit sig sålunda: 

Handlande. Handelsbetjening 

åren 1831—40 i medeltal 47. 35. 
» 1841—50 » 46. 44. 
år 1855 , . 5 8 . 50. 

Matare. ' GesäHcr. Lärlingar och 
andre arbetare. 

åren 1831—40 i medeltal 8G. 45. 87. 
,, 1841—50 » 70. 54. 79. 

år 1855 09. 03. 85. 
Beloppet af kronohevillningen v;ir: 

För handel. För Imnllvcrk. 

åren 1831—40 i medeltal R:dr 1,102. sa. 700. c. 
» 1841—50 » » 1.197. IO. 880. 4C. 

är 1855 » 1,081. - 248. aj. 

Allmänna undervisningen besörjes af: 
1:o Elementar-läroverket, hvarest lärarnes antal varit i och lärjungarnes 70. 
2:o Folkskolan, som, i förening med förut varande vexel-iiudervisningsskola, 

de sista åren varit handhafd af 2 lärare och årligen besökts af 164 lärjungar. 
3:o En flickskola, stiftad genom enskilde personers årliga bidrag, och der 

undervisning af en lärarinna meddelas åt 80 flickor årligen. 
4:o Barnhusskolan å Gustafsberg, der 30 gossar af 2:iie lärare åtnjuta un

dervisning, jeinte det de vid inrättningen fritt underhållas och vårdas. 
Helsovården besörjes af 2:ne Stadsläkare, af hvilka den ene jemväl ärFro-

vincial-läkare, samt de i staden stationerade Regements- och Lazarettsläkarnc. 
Fattigvården bestrides på förut öfligt sätt, dels medelst ut pensionering 

pä landet af sådane fattighjon, som larfva full försörjning, dels ock genom 
understöd i penningar eller förnödenheter ål. dem, som kunna till någon 
del sjelfve bidraga till sin bergning. 

I staden finnas följande välgörenhetsstiftelser: 
a) Elementarskolans donerade stipendii-fond, deraf årliga afkomsten, C>C> 

R:dr Banko, utdelas åt lärjungar vid skolan. 
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b) Ingmanska donationen, hvarå årliga räntan, 38 R:dr Banko, tilldelas 
ynglingar, som begagna samma läroverk. 

c) Brattska donationen, livars årliga afkastning, utgörande de sista åren 
317 R:dr Banko, utdelas till mindre bemedlade äldre fruntimmer. 

d) Brukspatron J Trähus donation, hvars årliga ränta, 57 R:dr Banko, till
delas ett äldre, obemedladt gift par, företrädesvis bland de så kallade pau-
vres honteux. 

En Sparbank, genom enskilda bidrag i Uddevalla stiftad år 1836, har 
under loppet af de 20 år, som den varit i verksamhet, vunnit den förkof-
ran, att vid 1855 års slut beloppet af delägarnes insättningar utgjorde 271,864 
R:dr 47 sk. och bankens enskilda kapital 15,122 R:dr 20 sk. 9 rst. Banko. 

Stadens hamnbyggnad har fortgått med den drift, som tillgångarne med-
gifvit. Jemte muddring af elfrännan hafva kajmurar blifvit uppförda, hvar-
med ännu fortsattes. 

För öfrigt har stadens förkofran uppenbarat sig uti dess bättre bebyg
gande och åtskilliga anstalter för allmänna rörelsens befrämjande. 

Kongelf. Stadens folkmängd, som år 1846 utgjorde 865 och år 1850 
931, var år 1855 ökad till 932, deraf 451 man- och 481 qvinkön. 

Bebrukandet af den till staden donerade jord, som utgör icke mindre 
än 6 mantal, med en ägovidd, utom de till sladstomter använda 65 tunne-, 
26 kappland, af 1,316 tunne-, 53 kappland, och hvarå i orten vanliga sädes
slag, jemte potates och foderväxter, med fördel odlas, utgör väl ännu invå-
narnes förnämsta näringsmedel, men handeln har dock under de sednare 
åren synbart ökats och handtverkerierna belinna sig äfven på en bättre 
ståndpunkt, än under den lidrymd, som sista femårs-berättelsen omfattar. 
Nordre-elfs grunda utlopp har fortfarande varit hinder för en större skepps
rörelse. På utländska platser bedrefs denna med 39 utländska fartyg om 
1,312 läster. Stadens egen sjöfart har idkats med endast 4 smärre farkoster 
om tillsammans 38 läster. 

Spaumål, trävaror, tegel och skiffersten hafva utgjort de hufvudsakligare 
utförselsvarorna. Föremålen för införsel hafva förnämligast varit fiskvaror, 
salt och stenkol. 

Tulluppbörden uppgick åren 1851—54 i medeltal till 912 R:dr 9 sk. 
och år 1855 till 655 R.dr 33 sk. 3 rst. Antalet 
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Antalet af stadens handlande med deras betjening samt handtverkare 
och idkare af andra borgerliga yrken jemte deras arbetsbiträden har nedan-
nämnde tider utgjort: 

Handlande. Handels 
betjening. 

åren 1831—40 i medeltal 22. 4. 
» 1841—50 » 22. 13. 
år 1855 21. 17. 

Mästare. Gesäller. Lärlingar 
andre arbetare. 

åren 1831—40 i medeltal 30. 4. 9. 
» 1841—50 » ' 26. 8. 0. 
är 1855 29. 12. 14. 

hvarförutan 11 personer utan biträden idkat haudtverk såsom försörjuings-
niedel. 

Beloppet af kronobevillningen utgjorde: 
För handel. För handtverk 

Aren 1831 — 40 i medeltal R:dr 102. 46. 83. m. 
,, 1841 — 50 » » 147. 2. 76. -. 
år 1855 » 169. 32. 75. -

Undervisningsanstalterna utgöras af en pedagogi med en lärare och i me
deltal 32 lärjungar, en folkskola med en lärare och omkring 33 lärjungar. 
livarförutan 2:ne enskilda läroanstalter finnas, en för gossar och en för llickor, 
med omkring 14 lärjungar i hvardera. 

Af den år 1829 stadfästade s. k. Sivertssonska stipendii-stiftelsen, hvars 
tillgångar i frälseräntor och utlånt kapital uppgå till omkring C,000 B:dr 
Banko, användes afkastningen till understöd åt lärjungarue vid stadens pe
dagogi, enligt stiftarinnans föreskrift. Af det årliga arrendet för Bohus 
fästnings tomter, 80 R:dr 32 sk. Banko, är öfverskottet utöfver den till kronan 
med 3 R:dr utgående tomtöre-afgift äfven bestämdt till fattiga barns upp
fostran, och öfverlåtet för sådant ändamål till Folkskole-styrelsens förfogande. 

Helsovården besörjes af en särskildt antagen Stadsläkare. ISågot allmänt 
sjukhus finnes icke. 

Fattigvården handhafves efter å allmän sockenstämma i överensstäm
melse med gällande fattigvårdsstadga fastställda grunder. De fattiges antal 

Berättelse öfver Gölheborgs och Bohus län för åren 1851—1855. ° 
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har efter medelberäkning ulgjort 43, deraf 21 njutit helförsörjning och 22 
bidrag dertill. 

För allmänna rörelsens befrämjande bar staden visat berömlig sorgfäl-
lighet medelst torgs och gators planering, förbättrad stensättning, hamnbygg
nadens utvidgning m. m. 

Marstrand. Folkmängden, som år 1840 utgjorde 638 och 1850 nedgått 
till 553, hade Ar 1855 åter ökat sig till G47, deraf 281 man- och 366 
qvinkön, oberäknad den till Carlstens församling hörande personal, som sist
nämnde år utgjorde 147, deraf 52 man- och 95 qvinkön, förutan garnisonen 
och arbetskommendeiingarne. 

Staden har förlorat och icke kunnat återvinna någon betydenhet såsom 
handelsplats alltsedan den tid, då den var privilegierad frihamn och sill
fisket jemväl upphört. Läget lämpar sig icke för bedrifvande af någon vid
sträcktare inrikes handel, och det enda här tjeniiga föremål för industri i 
större skala synes numera vara storfiske, men spekulationsandan har icke 
blifvit riktad häråt. Handtverkerierna befinnas jemväl fortfarande i lägervall. 

Af exportvaror är endast att nämna spanmål, deraf åren 1851—54 
skeppades i medeltal 31,695 tunnor och år 1855: 65,157 tunnor. 

För direkt införsel från utlandet voro under nämnde tid ej andra före
mål, än sill och bräder från Norrige. 

För öfrigt har handeln varit inskränkt till utminutering, för förbruk
ning i orten, af varor, hemtade från Gotheborg och Norrköping. 

Stadens handelsflotta utgöres af en brigg om 121 läster för utrikes sjö
fart och 6 dels däckade, dels öppna båtar for inrikes sjöfart. 

Tulluppbörden uppgick åren 1851—1854 i medeltal till 1,896 R:dr 4 
sk. och år 1855 till 1,773 R:dr 10 sk. 

Antalet af dem, som i Marstrand idkat handel och rörelse utgjorde: 

Handlande. Handels-
betjemng. 

aren 1831—40 i medeltal 13. 4. 
» 1841-50 » 9. 5. 

är 1855 13. 10. 
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Handtverks- r»sailer ^arlingar och 

mästare. ' andre arbetare. 
aren 1831—40 i medeltal 11. 2. 2. 

» 1841 — 50 » 15. 5. »i. 
är 1855 15. 5. G. 

hvarförutan 4 qvinspersoner idkat nipperhandel, och 3 personer idkat handt-
verk, utan biträden, såsom försörjningsmedel. 

Bevillningen till Staten utgjorde: 
För handel. För handivcrk. 

aren 1831—40 i medeltal R:dr 91. 43. 59. «. 
n 1841—50 » . . » 114. «. 58. :•,. 

är 1855 » 137. te 17. .«;. 
Den till Marstrandsön närbelägna Koön, 1 mantal krotio oförrnedladi. 

är till staden för mulbete donerad. Den innehåller åtskilliga bebyggda la
genheter, hvilkas utarrenderande bereder en årlig inkomst af 1,293 R:dr. 

Jemte en Apologist-skola, indelad i 2:ne klasser, med 2:ne lärare, har 
staden en folkskola, der undervisning lemnas åt 30 barn5 hvarförutan Kongl. 
Götha Artilleri-regemente här håller en skola för arti l lerist-barn. 

För helsovården har staden sedan år 1849 gemensam läkare med garni
sonen å Carlstens fästning. 

Fatt igvården handhafves af en dertill utsedd komité. Utgifleme till 
detta ändamål hafva årligen uppgått, till omkring 840 R:dr Banko, hvarlill , 
utöfver tillgänglig ränte-afgäld å donerade fonder m. m. , medel anskaffats 
genom uttaxering hos stadens invånare. 

Den i staden anlaggda badinrättning har i någon mån underlät tal sta
dens näringsutvägar, och, i följd af stegrade hushyror, föranledt några ny
byggnader. 

Strömstad. Stadens folkmängd, som år 1846 utgjorde 1,309 och år 
1850 1,298, uppgick år 1855 till 1,420, deraf 617 man- och 803 qvinkön. 

Å den staden t i l lydande douationsjord, hemmanen Boijar och Östernd, 
har någon tillökning i odlad mark icke ägt rum. 

Handel, sjöfart och handtverk hafva under ifrågavarande t idrymd föi-
kofrat sig, såväl med afseende å rörelsen, som idkarnes antal. Flere nya 
fartyg hafva, i stället för försålda och förolyckade, blifvit dels inköpta, dels 
i orten byggda för dervarande rederiers räkning. 
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Antalet af dem, som i Strömstad idkat handel och rörelse, utgjorde: 

Handlande. handel-betjenmg. 

Aren 1831—40 i medeltal 25. 11. 
„ 1841—50 » 2G. 10. 

år 1855 , . . . . 25. 20. 

Handtverks- Gesäller Lärlingar och 

mästare. andre arbetare. 

;i,eii 1831—10 i medeltal 28. 9 15. 
» 1841—50 » 27. \> 19. 
är 1855 31. 18. 23. 

Under samma tid liar bevillningen utgjort: 
. För handel. För handtverk. 

Aren 1 8 3 1 - 4 0 i medeltal R:ilr 198. 24. 6G. 31. 
» 1841—50 » » 170.27. 6 3 . U . 

är 1855 » 179. 36. 81. 12. 

Sedan den 1 Mars 1844 har staden en folkskola i förening med förut 
varande vexelundervisnings-.skola, hvars lärare tillika är församlingens kloc
kare, och höstterminen 1843 började undervisningen i den med 2:ne lärare 
försedda apologistskolan, hvarti l l statsanslag vid 184-0—il årens riksdag 
beviljats. 

Någon särskild offentlig sjukvårdsanstalt finnes icke i Strömstad. Lä
karevården besörjes af den i orten stationerade Proviucial-läkaren, jemte en 
Stadsläkare, tillika anställd såsom läkare vid härvarande brunns- och bad
inrät tningar, hvilka fortfarande åtnjutit al lmänhetens förtroende och beredt 
en icke oväsendtlig tillökning i stadens näringsiitvägar. 

Fatt igvården bestrides af arrendemedel för fattigkassans jord, räntor af 
dess kapitalfond och till bristens fyllande genom uttaxering å stadens invånare. 

Til l arbetsklassens nytta blef år 1854 en Sparbank i staden inrättad, 
deruti de insatte medlen betydligt ökats. 

Götheborg den 15 September 1856. 

OL. IM. FÅHRJSUS. 
Carl Engelblom. C. U. Tillä. 



Statistisk TABELL öfver Götheborgs och Bohus Län för år 1855. 

Götheborg å Landskontoret den 15 September 1856. 

Ol. Im. Fåhraeus. 

C. U. Tillii. 

Till Berättelsen öfver Götheborgs och Bohus Län för åren 1851—1855. 



Statistisk T A B E L L för Städerne inom Götheborgs OCH B o h u s Län för år 1855. 

Götheborg å Landskontoret den 15 September 1856. 

Ol. Im. Fåhraeus. 

C U. Tillii. 

Till Berättelsen öfver Götheborgs Län för år 1855. 
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