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Allerunderdånigste Memorial. 

T i l l underdånigt fullgörande af hwad Eders Kongl. Ma j : t , uti Nädlg 
Skrifwelse of den 17. Apri l sistledit ar, täckts förständlga, far jag nu , ef¬ 
ter inhämtade underrättelser i de ämnen, som utgöra föremal för den l sam¬ 
ma Nådiga Skrifwelse till afgifwaude anbefalde ecouomista Qwinqwevnlal-
berättelse angående Länet, samma Berättelse underdanigst afiemna; detwld, 
jemte det de föresirifne Tabellerne, särsilldt för Landet och särstildt sär S t ä -
derne, i underdånighet bifogas, jag l öfrigt stall bemöda mig, alt sorgfälligt 
iakttaga den ordning som i Formulalret till sielfwa Berättelsen är stadgad; 
hwarwld förekommer: 

1:o Länets allmänna beskaffenhet: 

Skaraborgs Län är beläget emellan 57. grad. 50. min. och 59. gr. 
Latitud, gränsande, i nordost till zbrebro och Catlstads Län, i sydost till ssin 
Wettern, i sydwast till Elfsborgs och Jönköpings Län samt i nordwäst till 
siön Wenern. Nästan pa alla de ställen, der Länet icke begränsas as de 
twänne ofwannänmde, stsrre insisarne, mäta wld, eller nära detz gränsor, 
större bergssträckor, såsom, emot Nerike, den förr, mera än nu, siogbewuxna 
bergåsen Tlweden, uråldrig Riksgräns emellan Swea och Götha Land, der-
ifrån en fortsättning, wanllgen ansedd säsom en del af den frän Norlsta 
fjällen ända till Hallandsås och Kullen l Skåne sammanhängande Swerlges 
landthijd, bildar i sydöstra delen af Länet och ända ned till smaländffa grän¬ 
sen, en pa mänga ställen ganssa ansenlig stogs, och bersssträcka, ehuru denna 
zandt lM, pa det ställe der den i Wadsbo Härad afjkäres af Götha Canal , 
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wdast har 310 fots HHjd sftvee hafwet. D e r den samma, fäder om P n 
Wet te rn , grenar sig och bildar de smälandsta bergstrakterne, wldtaga a eller 
nära Länets sydwästra gräns, l Jönköpings och Elfsborgs Län andre stogs, 
och bergssträckor, och ändtellgen utgöra de höga och af stättland omgifna Halle, 
och Hunnebergen, ända intill siöa Wenern, yttersta gränsen emot sistnämnde 
HHfolngeoöme. Skaraborgs Län, sålunda omgifwet af siäar och berasträckor, 
kan anses emellan de sistnämnde bilda en fruktbar dal , med ett, i mon af 
Länets polhöjd, bäde mildt och hälsosamt cllmat, samt med en bördig jord-
mon, pä de flesta ställen antingen lera eller swartmylla, den förre egenteligen 
i norra och westra delsrne, den senare mera t södra delen och omkring me¬ 
delpunkten af Länet. I trakten af ofwannämnde landthäjo samt deremellan 
och siön W t t t t r n , träffar man dock fierestädes mindre bördig, sandblandad 
jordman, och enahanda förhållande löjes ock fierestädes at Smalands- och 
Elfsborgkgranfen, särdeles den förstnämnde, der Skaraborgs Län i affeende 
pä joromon, belägenhet och nalurprodutter, antager lynnet af angränsande 
Prowlncer. Frän Landets bördighet kunna de fa kallade FlötsberZen, sä 
mycket mindre anses utgöra nägot undantag, som ej allenast stere af dem <l 
betydligaste området erbjuda lägenheter för både åker, äng, godt bete och 
ssogswäxt, utan ock de förråder af kalk och alunstiffer, som, förutan atffil» 
llge till byggnads- och stängsel,materialler t/enllge stenarter af olika stag, fin¬ 
nas i detze bergs sterfaldige lager eller strata, äro af bestassenhet att bäde 
tunna gifwa understöd at jordbruket och ämnen ät binäringar. D e betyd, 
ttgaste af detze berg äro Kinnekulk, Bi l l lngen, Mäheberg och det här oftvan-
nämade Hunneberg, af hwilka Billlngen och Hunneberg, i egenstap af par¬ 
ker, och Möffeberg dels i samma egenffap och dels såsom Allmänning tillhöra 
Eoers Kongl. Maj : t och Kronan. D : mindre betydellgt af nämnde berg äro 
Lugnäsd^rget Borglmdabelget, Kongslenaberg och M a r , Högstenaberget, 
Hwarfsberget, Giffeberget och Olleberget, af hwilka endast Kungslenaoerzet 
numera är KtWopalk, ehuru äldre Handlingars och deMand Additamentet 
t i l l Westgälhalagw, föranleda au fiere af dem forbom waiit fasom Kronans 
tlier Allmänningsderg ansedde, l ltom alla desse Flätsberg, hwilka, oaktade 
deras danuig siiues wara va samma gäng eller af enahanda anledningar till¬ 
kommen, uppWta pH stattbyggden utan synbart sammanhang sins emellan, 
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samt oflvannämlide landthijd och dch utgrenlngar/' uptages Länets areal icke 
af nagre större berg eller höjder, utan äger man, stäende pä spetsen af nä, 
got bland oe ofwannämnde, merendels Ulsigt ti l l ftere af de öfllge och öswe» 
en stor del af Länet. Skogarne M a för det mesta landchsjoerne at; och 
är den östra delen af Länet mest stogrik. Oberäknad! Kinnekulte, Bi l l lngen, 
Kongelena och Hallebergen, hafwa de öfrige Flötsbergen ingen eller cbety, 
delig stoqstillgang; och ehuru i norra delen af Länet, samt widare fierestädes 
ä nordwästca sidnn, äfwensom pä atstillige ställen t det inre af Länet stogar 
a femn mark frän äldre tider funnits och ännu finnas, sa att egentellgen 
endast twänne ttakter af Länet, nemllgen den sä kallade Fahlbyggden pä en 
a en och en halfs mils afstand å alla sidor om Fa lMp lng , samt en annan, 
utgörande Iunns och Skärstads Pastorater jemte Longs Socken wäster om 
Ska ra , äro alldeles ffogläse, äro dock ffogarne, äfwen l det öfriga af Länet, 
icke öfwerflödlgt, man, i det hela taget, mindre tillrackelige för Landets be-
hof, och knunz således ej anses onädlgtwis frän sädesodling eller annan pro-
duclion borttaga nägot af den fruktbara jorden. Desto större areal upptaga» 
nwtztrakterne i Länet, hwllka i silt nu warande tillstand äro af ett menligt 
inflytande pa det eljest goda och hälsosamma climatet, och hwllkas odling 
siulle nbiuda ett, wld tilltagande folkmängd behöfilgt, utrymme sir bosättnin¬ 
gar och lltkomst. Uti underdånigt Memorial af den 14. Apri l sistlidtt är 
h»r jag hast nåden ti l l Eders Kongl. Maj . t upgifwa de större motzar, be-
iägne i ftdra delen af Länet uti Skånings, W i l f f e , Gudhems, Frökinds 
och Wartosta Härader, hwilka, llllsammmans utgörande 14,204 tnnnelano 
1 kappeland, Länets Huchallssällffap latlt afmäta och aswäga. O m härtill 
lägges de i samma memorial omförmälte mostrakter, hwilka dels genom sänk¬ 
ning af sjön I m s t n , te's genom en ny ledning af Tida Elfwen och genom 
Wenerns bibehållande wid en jämn watsenhöjd, siulle kunna göras odlings-
dåre, motzarne omkring Ryholm och wid Halsas i Wadsbo Härad, samt 
Blängsmätzen ä Kronoparken Bi l l ingen, hwilken af en enfiild blifwit stkt 
t i l l odling, men hwarom frågan lärer ankomma pä utredning af EderS Kongl. 
Maj.ts Landlbruks Academie, och derfärutan mänga andre större och mindtt 
mHar pa färstilte trakter af Länec; fa , och ehuru mänga af detze sistnämnde 
»ndtt stnare alen bliswlt K<nom enstild försorg bragte t i l l bördighet, kan dock 
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med säkerhet antagas, att omkring 32,000 tunneland mogar och kärr ånnu 
i Länet finnas, af föga eller ingen nytta för det närwarande, men med det 
läge och af den naturliga bördighet, att de kunde bringas t i l l odlinasbarhet. 

Hwad till förbättrande af Länets naturliga beskaffenhet, genom aftapp,, 
ning eller uttolkning af nämnpe mostar, hlttlls bllfwlt tlllgjordt, är icke, och 
Har ej eller, i anseende ti l l sadane företags widd och inskränkt enstild för« 
maga, kunnat wara betydnigt. Det bestär egenteligen i den watten-afiedning 
frän sjön Rulsjän, som Majoren och Riddaren af Eders Kongl. Maj: ts 
WasaiOrden Leonard Gyllenhal, för allmän nytta med enstild möda och 
kostnad, besörjt. Genom den sänkning af nämnde sjö, som samedelst beredes, 
förmodas uttolkningen af de, i meranämnde memorial omförmälte, sa kallade 
Sjögeras:mol)arne, utgörande 6,400 tunneland 16 kapeland, kunna, at, 
minstone t i l l en stor del, efter hand för sig ga, och möjlighet för odlingen 
deras samedelst beredas. Afwen har Kyrkoherden i Fredsbelg, Plosten och 
Theol. Licentiaten Magister C. G. A l m g r e n foretagit en odling om 70 
tunneland, a den sa kallade Fredsbergsmotze, som med sin ena ända gar t i l l 
sjön Vmsen, men, pä det ställe denna odling bliswit företagen, har sitt afiopp 
ät Götha Canal. De t torde tillhöra den särskilda Btlältclse, som stall t i l l 
Eder Aongl. Maj: t afgiswas angående under arets lopp wertstälde odlingar, 
att närmare uppglfwa beffaffenheten och Nesultaterne af berörde Major 
Gyl lenhals och Prosten A lmgrens företag, hwilka, jemte Räntemastaren 
Lnanäer5 a den sa kallade Storennaste wid Maricstad, om 100 tunne¬ 
land, och Profeyor Norders a en motze wid S a t r a , deraf 50 tunneland 
bllfwil odlade, jag endast har borde i underdånighet nämna såsom de betyd, 
ligaste inom Länet af de åtgärder, hwilka i detta moment böra upgiswas. 
Commerce-Rädet Schönkerr pa Sparresäter har ock med framgång werk-
ställt sänkning af en nära berörde egendom belägen sjö, Bjmsiön kallad; 
hwllket företag mindre genom det samedelst uttorkade området, som ej warit 
wldsträckt, än gcnom det allmänheten bibragte erfarenhetsbewis om. werkstall-
barheten och fördelen af sadane företag, warit af allmän nytta. 

A t t , i den mon förmågan warlt vtlllräckellg t i l l werkställnnde af de för¬ 
bättringar, Hwarlill ett sä wldsträkt utrymme härullnnan synes erbjuda sig. 
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mntanka ti l l deras förberedande åtminstone icke saknats, täcktes Eders KongK, 
Maj: t Nadlgst inhämta sa wäl af Länets Hushalissällsiaps åtgärder, hware 
medelst de betydligaste mo§arne i Länet blifwlt ti l l läge och odilnffsbarhet un¬ 
dersökte, som af de frågor om Wenerns och Tlda Elfwens sänkning, hwilka 
af Länets innewänare wäckte, och af fiere bland dem med listigt deltagande 
omfattade, snart lära af Ofwer.Directeuren H a g s t r ö m , enligt de updrag 
Eders Kongl. Maj: t Nådigt täckts glfwa honom, lemnas stutelig handlägga 
ning/ samt andteligen af de mänga ansökningar om odling af större och min, 
dre motzar a Kronans siogar, samt deribland af den oswannämyde Blatlgss 
mosten, som ti l l Eders Kongl. Maj : t blifwit i updtldaniczhet insände. Den 
genom Götha Canal öpnade communicalionen emellan Wenern och' Wcltern 
stall ock, bland alla andra fördelar för Länet, aftven medföra ett wälgö, 
rande inflytande pä motzodlingarne, såsom beredande tillfälle dels ti l l afiopp 
för atssillige miHar, dels ti l l transport frän Kinmkulle och Lugnäsbergct 
samt stan Omberget l Ostergöthland, af den wld mostodlingar nyttiga la!kcn. 

2:o Innewånare: 
Folkmängden i hela Länet, Städerne lnberaknade, har pa fem ars tid, 

enligt Mantalslängderne, tilltagit frän 137,133 till 141,421 personer; wa, 
rändes af de sistnämnde, 81,372 mantalsstrifne och 60,249 mantalssrie. 
At t detta tilltagande warlt prMessift frän längre lider tillbaka, wisar sig 
da man af äldre antekningar finner att folkmängden i Länet, utom Adeln, 
ar 1716 endast utgjorde 57,484 och att den är 1772 ännu icke stigit hö¬ 
gre än ti l l 110,365. O m krig, sadane som de aren 1827 och 1808 af 
f. d. Konungen förde, werkat, ej allenast t i l l ett uppe häll i denna progres-
sion, utan ock t i l l folkmängdens aftagande, fa har deremot förhällandet lwder 
den senare tiden warlt sä mycket mera gynnande för folkökningen, posttift ge, 
nom ftere bördiga ar , samt fredslugn och derunder lemnadt tillfälle ti l l odline 
gar och närlngsfilt, samt negatlft, genom ivaccination och en i allmänhet 
förbättrad hälsowärd samt samedelst förminffad mortalitet. Ger.om utMtnin-
gar lider folkstocken i detta Län lcke nsgon förminjkning, och föga genom sjö¬ 
farten. Härjande sjukdomar inträffa sällan och blifwa wanligen snart häm¬ 
made; och sedan odlingar s allmänhet, samt potatoes odlingen l synnerhet, 
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så mycket t l l l tagl t , synes nägon t l l l egentellg hungersnöd och deraf säljande 
folkmlnstnlng ledande ml^wält sa mycket mindre wara att befara, som nägon 
födan, i anseende tl l l den olika beskaffade jordmanen ä olika trakter af Länet, 
sällan allmännellgen inträffar, och tillförsel frän andre oiter del)utom med lätt¬ 
het kan erhållas. Twärtom är all anledning t i l l förmodan, alt om utrym¬ 
met ssr näringsfliten wldgas genom Mosttrakternes upodlltig och den ännu 
»disponerade KronomarkenS uplätande, samt i den mon enffiften och, l förening 
dermed, ett bättre brukningssätt hinna b!lfwa allmännare pa stättbyggden, och 
öndtellgen Städernes lndustrie mera llfwad samt ännu obegagnade tillfällen 
t i l l Fabriks-anläggningar der och pä Landet lakttagne, folkökningen ffall fortgä 
i en ännu större progression, än den som hittlls ägt rum och nu bliswkt up, 
glfwen. Denna förmodan wlnner styrka deraf, att det är i de widsträcktare 
Församllngarne af siogsbyggden, der utrymmet medgiswlt hemmansklyfnlng 
samt nya odlingar och bosättningar som folkmängden mäst och märkellgast tilltagit. 

T l l l sitt lynne utmärker sig folket i allmänhet af gudsfruktan, laglyd, 
«ad, samt wördnad och llllgifwenhet för bfwerheten. D e undantag härifrån, 
som beklageligen äga rum bestå förnämligast uti det öfwerhandtagne drycken, 
ssaps begäret, och de ofta inträffande stölderne. D e tll l allmänt ostlck och 
förargelse ledande utbrotten af det förra äro genom senare tiders Pollce, för¬ 
fattningar belydellgen hämmade; men för upryckande af sielfwa roten ti l l det 
vnda fordras en förbättrad upfostran, under Religions, Lärarnes ömma och 
sorgfälllga wärd. Hwad tjufnaderne äter angår, kan böjelsen dertill icke an, 
ses tillhöra folklynnet, enär de, som dermed beträdas, och hwilkas wanalt 
merendels befunnits grundlagd genom wanwardad eller felaktig upfostran, 
wanligen anses med förakt och afsty af menigheten, hwllken, om ock medwe-
tandet att den drager tyngsta delen af statsbördorna och ofta, i sin enfaldig, 
het, warlt blottstäld för andre Samhällsplaners mitzbruk deraf, nägon gäng 
föranleder deh mindre grannlagenhet i frågan som röra desie clatzers, eller 
det allmännas rätt , likwäl ännu wld redellgheten fäster det wärde, som in¬ 
stämmer med gamla lagar och seder, frän hwllka sistnämnde, ware sig bättre 
eller sämre, den långsamt och ogerna afwiker. För öfrlgt röjer sig emellan 

Allmogen 
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Allmogen a Länets slättbygd och i ffogsbyaden, den stlllnad l lynne och 
förhållande, som, äfwen i andre landsorter, lärer wara en följd af detze 
Landtmäns olika näringssätt. Slattbonden, endast sysselsatt med åkerbruket 
samt sädens afyttrande eller förädling, saknar för det mästa baoe tillfällen och 
ämnen till binäringar och M w e r derlgenom en stor del af aret sysslolös; 
brist pa stog till byggnad och stängsel, äfwensom ll l l llllräckellg wedbrand, 
förorsakar äfwen att i och omkring hans boning finnes osnygghet och wan< 
trefnad, hwilka yttte omständigheter ga i bredd med liknöjdhet och hoglöshet 
yos innebyyaarne, deremot är hos Skogsb^nden lynnet mera lifiigt och fallet 
för wcrksamhet, i samma mon som snygghet och städning röjes l hans r m , 
glfnlng. A f stogen och af linet, som merendels triswes i ffogsbygderne, 
hämtar han ämnen til l ft>helsättnlng och till lönande binäringar. Hwar för 
sig besanna deSe Landtmän den förr gjorde cmmätknltigen, att brist pa födo, 
ämnen lifwar och äggar arbetshågen, men brist pa bränsle deremot dölwar 
sch förstappar den. Enahanda är ock fölhallandet med wälmagan. D e n 
har, under de sistfölflume aren tilltagit i ffogsbygderne, hwars lnnewanare, 
fotdom sädesköpande, blifwa det mindre och mindre med hwarje ar , g«nom 
tilltagande odlingar samt genom begagnande af potatoes till sa wäl födoämnen 
som bränwin, och dcstutom nu erhålla den säd de behöfwa köpa, för,lindrigt 
pr is , under det de a en anran sida oförtrutet fortsätta sine binäringar, fä-
son, stäjdnina, tjärudrännlng, samt l incultur och linne.tillwetkningar. Gölha 
Canals anläggning och den af Fästningen wld Wanäs hafwa de§utom tillB 
ffyndat nordöstra delen af Länet, utgörande detz egentellga skogsbygd, särstlllt 
fördelar. Slattbonden deremot, i bemödandet för sitt uprätthallande och sitt 
kosran, hwarken underlättad af egen k,ast eller af vttre gynnande omständig¬ 
heter, har lidit först under mistwaxtären, af hwllka ar , 8 , 2 , da nästatt 
hela grödan genom otjenlig bergnings-wäderlek gick förlorad, warlt det län-
baraste, och föranledde en oerhörd ssuldsättning för denna Allmoge, som ds 
saknade tillgäng både til l uppehälle och mffplder, och sedan under de goda 
aren, dels emedan deras ymnlghet, hufwudsakeligen genom ett lvanwardadt 
eller ofullständigt brukningesätt, icke i sa rundellg mon, som man kunnat för¬ 

moda, kommit stältbpggdens Landlmän tillgodo, dels emedan den spannemH 
(2) 
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de kunnat afyttra, bllfwlt betald tl l l wlda llngare prls än den af dem under 
mlstwäxtaren borgade. Deras wälmäga har derföre synts wara mera i af, 
än tilltagande. Tillfredsställande är dock, att den stulo fär hwilken de häf¬ 
tat i och för den undsättning de ti l l utsäde ock) brädföda frän Magasinerne 
erhälllt, numera blifwit, i följe af EderS Kongl. Maj:tS Nådiga och Lands-
faderllga, tillåtelse t l l l denna spannemäls aterKäldande in natura, till full» 
afbördad. 

I öfrlgt ma det anmärkas, att Allmogens mindre färkofran tll l wäl-
maga till en stor del harrärer frän brist pa beräkning wid detz hushållning 
med sine tillgångar. Den har i allmänhet want sig att lefwa för dagen, 
ätminstone för aret. W i d dess stut är någon behållning icke wanlia eller 
påräknad; hwarföre ock, om den nägon, sang inträffar, den sällan blifwer. 
sparad ti l l behofwets stund. 

Hwad jag här i underdänighet anfsrt angäende tnnebyggarnes mer eller-
mindre wälstand, afser icke det obestånd och den undergång, som mänga ådra¬ 
get sig genom skuldsättning a sine egendomer eller derigenum att de inköpt sä, 
hane utan förmåga att betala dem; ett förhållande^ hwllket, ehuru, nog all¬ 
mänt inttäffadt, jag dock i underdånighet ansett såsom mera enjktldt tlll sin 
grund; äfwensum d? allmänna föranstnltanden, hwarigenom antingen tillfälle 
t i l l sädan skuldsättning blifwit lemnadt, eller möjligheten af crsdltens uprälte 
hällande för Gäldenärerne förswarats, torde, faftm af mera financiell än 
economlst beffasftnhet, fa anses wara t i l l upphof, fortgång och werkningar> 
utom gränsen fär denna egenteligen economiffa Berättelse 

Hwad angår brist eller tlttgana pa arbetare; sa saknas icke en sådan 
tillgäng, dels inom orten, dels ock derigenom, att Wärmländnlngar och 
Dahlkarlar äfwensum Timmerman frän Ahle Härad i Elfsborgs Län esomof¬ 
tast här a orten stka arvetsförtjenst. Dagswerksprlset har i fiere är hälllt 
sig jemt wid S M o n Skillingar Banco^ M a n borde förmods en nedsättning 
i detta pris, lämpad efter lvaruptjsirne; m m twärtvm har erfarenheten wlsat, 
att arbetaren är mindre hugad för arbete, i samma mon som han utan 
»ycken möda kan förtjena sä stort belopp som för hans uppehälle erfordras 
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3:o Näringar: 
J o r d b r u k e t år Länets hufwudnärlng: Okerjorden är allmännast tn« 

delad i trenne gärden, hlvaraf twänne ärligen besås och ett trädes. PH 
witza stallen brukas dock ensäde, äfwensom att mera sällan, fasom hwart 
fjerde eller femte är, träda jorden. Växelbruk med clrculatlon af säd och 
fodelwäxter, same, pa witza trakter, äfwen af l i n , äro införde pH de fieste 
egendomar, äfwensom, särdeles i skogsbygden, hos en sch annan af Allmogen. 
Circulationssätttt är olika. En af Länets ypperste Landchushallare Lars 
H . Gyllenhaal pa HerlinZslorp, som hufwudsakeligen bidragit till utarbet-
ningen af en utaf Länets Hushallssällffap innewarande är utgifwen under-
wlsnlng l lanthushållningen för ortens Allmoge, anser pä grund af egen och 
andre kunnige Landtmäns erfarenhet, de circulatlonssätt förmonUgast, som H 
häthos fogade Tabeller n:rls i , 2 och 3 äro uptagne^ det första pä lerjord, 
det andra pa lösare jord, och det tredje i synnerhet der, Hwarest, säsom hos 
Brukspatronen W . T h a m pa Fortzwik, linodling idkas 1 stort. En annan 
likaledes utmärkt Landchushällare, Friherre Le i jonskö ld pä Ingelsby, har, 
pä sä kallad björklera, med framgång inrättat clrculation efter Tabellen n:o 
4 ; och en tredje. Häradshövding von Hofsten på Swaneberg, har, på 
jord af sandmylla, gjort den indelning af tlrculatlonen, som Tabellen n:o 5 
utwlsar, mänga andra warlatloner att.förliga. 

Af sädesslagen odlas här l Länet hwete, ras, torn, blandtorn, häfta, 
arter, bönor och wicker, i olika proportion pä olika orter, helst korn icke 
wä>er eller odlas i norra delen af Länet, men beremot bättre Hn täg ps 
swartmyllan ä Fahlbygden. Potatoesiodttngen har betydllgen tilltagit, och 
Branwlns , bränningen af potatoes, hwanned början stedde i S täne, och 
Hwarom erfarenheten sedermera fortgick genom Halland och Smaland t i l l 
Westergöchland, har nu börjat bllswa allmän. TrädgäedSlväxtu odlas äf« 
wen och belydelige ttädgärdar finnas, sä wäl wld de Seste utmed Wenern 
och Wettern belägne egendomar, som wid atstlllige inml zandtt. Flere sä, 
dane anläggningar Hafwa ock ffett l senare ären. Lin odlas ej allenast t i l l 
Husbehof utan ock ti l l betydellg afsättning l norra och östra delen af Länet; 
äfwen pä andre orter Har Mingen beraf tilltagit. HamZa odlas mindre, 
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och humla endast pa tvista trakter. En allmännare productlon och en bättre 
beredning af sistnämnde »vän, sum nu för det masta hämtas frän utland? 
ningen, torde färtjena upmuncran. 

Sädes<productlonen har, under de Mölfiutne nren, belydeligen tilltagit, 
i ett förhållande wlda utäswep Länets behof, hwllket, oaktad! den tilltagande 
folkmängden, likwal icke kan anses särdeles större nu än sötr, da det beräk« 
nas, att consumtionen af sad betydligen minstas gencm den af putatoeö: 
Odlingar hafwa ock, u^der sMrfiutne aren, betydllgen tilltagit. Olsakerne 
dertM hafwa warlt, dels för fiere ar tillbaka de häga sädespnserne, bwaraf 
Landtmannen limmades till hag att öka sädeeproductionen, dels odllngslanen, 
som. p<i lindriga wilkor meddelade, likaledes dettill upmuntrat, dels enMen, 
hwaeigenom mänga jordägare tätt sig åtagen alldeles oupodlad mark derä 
de föranlatlts företaga upodllng, dels behofwet af utrymme och utkomst för 
den tiNwäxande folkmängden, dels änteligen den rigtning till Landtdrukets för¬ 
bättring och fatkofran. som, gttwen af Eders Kongl. Ma>':t Sjel f , omedel-
barllgen, och genom Dest Landtbruks»Academi samt derunder sotterande HuS-
hallssällffaper. gjort det tlll en hederspllgt för de sistnämndes Ledamöter, att 
töfia l sorgsalllg bearbetning af sitt yrke och odlinysfllt wid sme egendo, 
mar, samt att genom uplysning, efterdömen och uppmuntringar befordra samma 
ändamål hos den arbetande clatzen. Af odlingar som bllfwit lverkstälde, äro 
dock somlige m « , andre mindre wäl beräknade. Motzodlingar medföra, der 
de med framgång kunna företagas, största nyttan, snsom, ehwad man afser 
productionen a förut onnttia mark eller climatets förmildring, werkeliga eeöf-
ringar frän. naturen. Skogtbewuxne, tuswlga och oländiga ängars och betes¬ 
markers upptagande och beredande till jämn bördighet af säd och gräs, torde 
dernäst bära anses förtjenstfullt. Mänga egendomsägare, hwilkas uppräk, 
nande här blefwe för widläfllgt, haswa sig dermed utmälkt, och sadare esters 
damen haiwa icke eller saknat widstcäkt efterfäiid bland Ailmogen. Mindre 
gagnelige ha^wa deremot de odlingar warit, som till mängd bliswit Mttagne 
ä M t e n , särdeles pä den sa kallade Fahlbvgden, af slät ängs. eller wall, 
mark. som genom sä kallad fiahackning och bränning, blifwit beredd ti l låter, 
i hwllken egensiap den sedermera wanllgen gagnals, sa länge den haft qwar 
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någon kraft eller bördighet och intill detz den, alldeles utmärglad, b e M mänga 
är för alt sterhämta nämnde egenskaper. Det är detta felaktiga odlingssätt 
a Fahlbyggden, sa wäl som l det a Länets ar,dra siättbyggd wäster om Skara 
och Lidköping, af ålder följde oriktiga bruknlngesatt alt indela åkern i sa 
kallad hemjord och halrejord, af hwilka endast den förstnämnde, närmast heme 
manen belägne, lrädes rch Zödes, men den senare utan gödning med oafblmna 
säden utmattas, som Länets Huehallssällffap sökt bereda rättelse genom of, 
wannamnde bland Allmraen utdelade, underwienlng i Landtbruket, deri an< 
wisning lamras fa «äl till den sa kallade fiahackningens anwändande pa ett 
sidant sätt, att redbar och fortfarande földel derigenom winnes, som till ine 
rättande af lämpellge wäxelbtuk af säd och foderwäxter. chfwen i odlingar 
och odimyssält har skogsbilden ett märkbart företräde för flättbogden; ty det 
är i den förstnämnde, som odlingar af motzar och annan eländig mark egen-
teligen ägt rum. Förbättrade åkerbruks-reHffap, fätdeles plogar och harf-
war, halwa fierestädes bllfwit dels förfärdigade efter de frän Eders Kongl. 
Maj:ls Landlbruks.-Academi erhallm modeller, dels frän Dalarne och Werme 
land fötstaffade. Bland mechanlffa inrättningar till besparande af arbetskraft 
föttiena i synnerhet tröffwerk <m anmärkas, hwilka i senare aren blifwit, af 
stickllge werkmästare inom Länet, uvsörde a de fieste större egendomar. W ä -
dersagar äro ock fiercstädes inrättade. 

Boskapsskötseln och änas-culturen, som utgör grunden för den förra, 
har wäl icke warlt med lika llfilg welksamhet, som det egentellga äkerbruker 
omfattad; ly dels halwa, pa satt ofwanberördt är, de för nägra ar tillbaka 
höga spannemalscpriserne gi wit arledtiilig dertiN, att speculationen hujwud» 
sakligen blifwlt tigtad pa hastig ptoducllon rch afyttring af.spannemäl, dels 
har man icke tlliräckligen welat inse, att den öppna jordens fruktbarhet i langl 
den beror af wäl stötta Ladugårdar och tillräckelig gödselliNgang; dcck börjar 
onuankan äswen i denna del af landchllshalinlngen att wisa sig werksam ge, 
nom införande, allt wer och mer, af artificiell ång och foderwäxters odling, 
samt genom motziga, tuiwlga och stoglupna ängars dels rödjnina och dikning, 
dels upodlirlg, först till nker cch sedermera till äng med beredd sämnhet ech 
förbättrad bötdlghet. D a det naturliga förhållandet emellan pristrne a spans 
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nemål och prlserne ä Ladugårds-afkastnlng sterställes, bllfwer ock följde» 
deras att hwarje omtänksam hushållare icke riglar sin speculallon ensamt pä 
den förra, utan läter sin werksamhet äfwen omfatta den senare. Pä stätt-
bygden och särdeles de förr omförmälte trakterne deraf, fordras dock snart 
sagt en näppeligen annorlunda än genom en allmän enffiswing werkställbar 
omstöpning af nuwarande förhållanden, om en behörig proportion emellan åker-
jold och ängsmark, en ändamälsenlig Boffapsstötsel, samt en riktig indel¬ 
ning och lillröckelig gödning af jorden stall tunna tillwägabringas. 

StaUfodring, hela öret öfwer, nyttjas pa fa ställen; men der, Hwarest 
tlllräckeUg fodertillgäng bllfwlt beredd, betas kreaturen wanligen endast trenne 
mänaders tid efter midsommaren. Bttesmarkerne äio i stogsbygden för Het 
mästa tämmellgen tlllräckellge, pä flättbyggden äter fa och instränkte, hwilket 
allmännast måste wara förhällandet i ett Län, som har sa mycken öppen och 
bördig jord. Mänga Hemman Hafwa ej eller annan betesmark, än angrän¬ 
sande Kwnoparker och Allmätmiygar. Kreaturs-racen är i allmänhet god, 
och kreaturen, om de mäl M a s , trefna och afwelsamma. Försök ti l l detz 
förädling äro ock, ehuru ej pä mänaa ställen, med framgång gjorde, genom 
inftrssr/fnina af kreatur utaf Hollandst race, samt frän Rikets fodra orter. 
Korpegarden, en egendom i Kallands Härad, tillhörig Häradshäfdingen Grefwe 
D a v i d F r ö l i c h , är i synnerhet utmärkt af en sådan bättre race. LadugardsH 
afkastningen bättre, fä mäl som ängsffotseln i skogsbygden än pa siältbyg, 
den. t a n , dä den ena ortens brist upwäges af den andras öswerstolt, anses 
ungefärligen göra tillfyllest för ortens bchof. Swårighet för afsättnlng pä 
Ladugårds, effecter, i Städer och a Marknader, har icke warit wanlig, 
ehuru ptiset derä merendels fallit i de är, dä ängarne glfwlt mltzwält. Af 
Bostaps,siukdomar Har egenteligen mjeltbrand tidla!s härjat, och det endast a 
tvista trakter, Hwllka genom läget eller betets bestafftnhet ansetts wara derföre 
w D blottstälde. W i d den af framlidne Proletzor Hernqv is t grundlagde 
samt genom Eders Kongl. Maj: ts Näd ftmwäl af Statens tillgångar nu 
mera understödde Beterinalre-inrätlnlngen i Skara , saknas aldrig sakkunnigt 
biträde t i l l satzane ssukoomars botande. At t förbud emot bränwlns bränningen, 
dä de inträffa, äfwen äro för Ladugårds sstötseln Oanffa menlige, Helst om 
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den, såsom på mänga ställen sker, år beräknad pä dranktlssgang, är ganffa 
gifwet, men da Eders Kongl. Maj:ts wishet och Nåd täckls, allt lfran till¬ 
trädet af Eders Kongl. Maj: ts Regering, oafbruttt förunna Landlmannen 
dmna, wld mattellgt begagnande, nyttiga rätllghet, har man icke nu och har 
ej eller pä längre lid haft anledning att räkna sädane förbud bland hindren 
för Ladugårds, skötselns fkkofran.. 

S k o g a r n e i Länet åro dels Kronoparker och Allmännmgar, dels Re-
evgnitionst siogar till FortzwikS, Kras, Stora och Lilla Lassana samt Ajpa 
och Aboholms B r u k , dels äntellgen enffilce stogar.. D e förstnämnde, eller 
de egemlige Kronoffogarne, rörande hwllka jag underdanigst åberopar hwad i 
Landshifdtnge-Embetets underdåniga utlåtande af den 19. Augusti 1819 blif, 
wit anmaldt och föreslaget, hafwa under den sistförssutna tiden mindre warit 
blottstalVe för nagre pä assalu bnaknade awetknlngar, helst fötföken dertill 
bllfwlt hnstigt upptäckte och förekomne, än de, särdeles under torkan sistleone 
sommar, blifwlt medtagne af stogseldar, hwilka, oakt^dt a l l sorstfalllghlt ti l l 
Mckaing deraf blifwit anwänd, sammanlagde härjat ett ganffa betydeligt om, 
råde. O alla de af berörde stogar, som höra under mitt inseende, nemligen 
Mmänninaarne, har jag sistfötflmne stmn-.ar wetkstält underföknis.g, demid 
wltza af dem, särdeles de i norra delen af Länet betägne, wäl befnnnlts nog 
medtagne, hwarfäre ock elt injkränktare utsynnigsbelopp dera blifwlt hos Eders 
Kongl. Maj:ts Kammar-ColleZium förellaget, men derenwt andre, synnerligen 
Mmänningen HökensaS, äga wacker tillgäng ä både mogen och upwäxande 
flög. T i l l förekommande af stagSetdats wibsträktare utbredande har jag för» 
anstaltat om soigfälllg uprensning ä marken i detze stogar, samt om linors 
uphuggande wld werkställlgheten af utsvniligae, de der hädanefter komma, 
at t , berest ej särstilte omständigheter i wista fall annorlunda föranleda, ffe 
naktwls; hwarförmaw och da anledning förekommit, alt amändnivg stundom 
ffer af hemmansägare i trakten, för att sa°medelst nhalla bättre bete för sine 
kreatur, kungörelse bttfwlt utfärdad att alla afbrände trakter ä Allmännln-
garne hädanefter komma, att,, l egenstap af planterhagar och til l siogens äter 
upfredande, frän allmänna betet instängas och undantagas. I asseende pä 
2kcognitions,lkoMne ar det,, i. följe af Kongl, KunLörelsin den 4. Abruari t 
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1 8 1 1 , bestwdt, ehuru till en del icke genom laga kraft, wunne utjHag, 
huru stort område stall anstås de ä stogarne belägne, stubbe- och röjselrätt 
ägande hemman och lagenheter; och undersökningen om sjelfwa Brukens be, 
hus är äfwen, utom hwad rärer Latzäna Bruken, fulländad. Bos.utdrägten 
har hufwudsakellgen härrört af saknad bestämmelse, hwilka lagenheter stulle l 
becörde egenffap anses och huru stort unnade ffulle hwar och en tilldelas, 
derom olika omdimen föranlett mltztag och aterftrwisningar. Ingen af detze 
ffogar lemnar nägot öfwerssott t i l l försäljning, sedan Hemmanen och Bruken 
erhållit erforderligt stogsanslag. Af de enstllta ffugarne äro de fieste storstift 
tade eller eniklftade; nägre deremot ännu i samhällighet. D e wardcis i al l, 
mänhet någorlunda sorgfälligt, pa alla ställen der icke antingen swedjande ta¬ 
git för mycket öfwerhznd, eller ock enffildt behof föranledt hemmansägate, 
att uolata ssogttrakter till afbruknlng pä wltza ar. Bland anstalter till ffo-
garnes aterwäxt mä anmärkas den öfwerenskommelse som i Wänga Folsam, 
l lng , der Majoren och Riddaren Gyl lenhaal förut gifwit efterdöme af ffogS, 
trakters upfredande, blifwit träffad emellan de fieste hemmansägare, att af, 
sätta minst hwart hundrade tunneland till stags, eller planterlngshagar. PH 
den till nybyggare uplatne allmänningen Hlllet i Barne och Laffe Härader, 
hwlleen, för omkring 40 ar sedan kal och ofruktbar, nu har 57 nybyg¬ 
gen med en folkmängd af 374 personer, och samedelst synes utgöra ett det 
starkaste ersarenhetSoewls för nyttan af sädane ödemarkers uplätande, forts 
sättas ock ffogsplanterlngarne af atffillige hemmansägare och nybyggare; hwll» 
ket etterdome blifwlt ledning för dylika företag, til l och med inom den an> 
gränsande, ffoylosa Skärstads Församling der alstillige Landtmän giort sig 
förtjtnte till de af Länets Hushillssällffap för stogsplantering msatte belönin¬ 
gar. B?änntorf finnes på atffillige trakter af siättdyggden och begagnas i 
stället för wed, pä witza ställen älwen wld bränwlnsbränning. T i l l besparing 
af stogen wlotager allt mer och mer bruket af stenmurar och jorowallar. 
4)fwanbemälte Major Gyl lenhaal samt CommerceeRaden Santesson och 
Schönherr ha^wi i synnerhet utmärkt sig genom hägnader af förstnämnde 
beffaffcnhet, och i den sistnämndes aranstap, a Krono-allminnlngen K W a , 
moen, funnos wi ) stogsransakningen slstledne sommar 9726 famnar stenmur 

anlade 
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anlagde omkring bewiljade imägter. I norra och östra delen af Lär.et, eller 
den eaemliya siogsbysiden, ar man dock̂  sen att wilja inföca detta häb^ads, 
sätt. Pa FahlbiMdm hafwa otMige Landlmän, färdeles ständkpetful,er, 
börjat lwttja sci kallade fiyttgärdesgardar, bestående af hcckar, twa och en fjer-
dedels alnar höga och wanligen sex alnar långa, samt hopfogade af twänne 
stänger med en och trefjerdedels alnars a s M d , hwaruti grufre spfelar äro 
inburade med tre lums asstand fian hwarandla. De§e gärdesgaldar, som 
upsattas med twa par siafwer, äro wäl wid sötsta uppsiltlnirgen mera ssog, 
ödande än manlig stajwer gärdesgard, sa wlda t i l l den Wnämnde begagnas 
sa kallad klyfstafwer; men deremot medförer nämnde siängselsätt de förde, 
la r , att hägnadcrne, allt efter som agoindelningen förändras, med lätlhel 
kunna flyttas, samt att de under wlntern lunna upptagas, ech derlgenom ej 
allenast en längre lid frän röta föiwaras, man ock de wanliga snösamllngarne 
utmed aärdesgardar samedelst förekornmas. B land införde fötbättringar i 
byggnadssätt, tjenlige alt bespara ffogen, fört/ena i synnerhet att anmärkas 
hus af obrändt tegel eller lera. Det är egenteligast Commerce-Rädet Ban-
csssons efterdäme, genom wid Arnäs, Carlsfortz och Hakantorp, allt pä 
särffilte orter af Länet, upförde sadane byggnader, som man har att lacka 
fär wunnen erfarenhet både derom, att detza hus med mattelig kostnad kunna 
uplöias, samt att de i bestånd och »varaktighet äro fullt jemförllge, om icke 
med stenhus, atnunstone med lrähusbyggdnader. Sedan Länets H u < M s , 
Sällf fap låtit förfärdiga en lerbraka, att kostnadsfritt begagnas af de bland 
Allmogen a Slättbyggden, som upföra sädane byggnader, hafwa alssillige, 
särdeles enstiftestagare, dels redan begagnat, dels bestulit att nästa 6r rch 
framgent begagna berörde braka; och angående en af dem, Bonden Johan-
nes Jonsson i Bö l jan , Hatzlösa Socken, som a sitt enstiftade vch utfiyl, 
tade hemman Widne Sommar upfört en manshusbyggnad af lera, ffn« lag 
innan korrt ti l l Eders Kongl. Maj : t i underdänighet asgifwa anmälan om 
den belöning, derom jag pa gmnd af Edels Kongl. Maj:ts Nadlya Bref 
af den 24. Apri l 1820 dristade glswa honom nägon föchrppnlnZ, dä jas för-
ledit ar besigllgade hans enstifte rch lillstyrkte detta byggnadssätt. 

(3 ) 
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O m , l fullföljd häraf, allmanna och enstildta bemödanden förenas, alt, 
a ena sidan, genom ett förbättrade stoas<hushallnin,<Mtt warda och förkofra 
de fordna stogarnes glesa qwarlefwor och att pä sUttdyggden, öfwerallt der 
tjenlige lägenheter finnas, inhägna och upfreda ffugstrakter, samt, a den 
andra, genom ffoasbesoarande byggnader och hägnaber samt wed.surrogater, 
minffa, sa mycket som mö/ligt, åtgången af stog; sa har man stäl att hop, 
pas det Länet, jemte andre naturförmoner, äfwen stall kunna bibehålla och 
öka den, att äga tillgäng af stag för sitt behuf. Deremot kan, sä widt 
stogarne stola aga bestånd och detta behof inom Länet kunna tlllförses, nå-
gon afsättning deraf at andre, otter icke påräknas; och de tillfallen som del¬ 
t i l l yppas, aro, med hänsigt t i l l Länets framtida fördel och werkellga hus-
hällsförkofran i allmänhet, alltid mera menlige än fördelaktige. 

B e r g s r ö r e l s e n inom Länet är icke af betydenhet, enär här icke fin, 
nas nagre grufwor. D e i Tabellerne uptagne Iernbruk aro: i Wadsbo, 
Skagersholm med »:ne, Sätra med 2:ne, samt Forstivik, Aboholm och La, 
gersforst hwartdera med en ämneshammare, i Kakind, Arebergs Bruk med 
en och i War to f ta , Tldaholm och RyfoiZ med hwar sin ämneshammare, 
förutan Manufacturwerk och spikhamrar, sa wäl wld atstlllige af nämnde 
B r u f , som wid Annafortz, Kjellefall, Thunarp, Slattäng och Kjellebacken 
l Wartofta. Detze B r u k , hwilka under de senare aren i allmänhet warlt 
gynnade af ett lagt sädesprls samt en jemn och fördelaktig afsättning, synas 
i öfrlgt hwarken hafwa warit i märkeligt ti l l- eller aftagande. De t senare 
har färekommlts genom nämnde fördelaktiga conjunctur, det förra trollgen 
utebllfwlt genom brist pä råämnet, som genom langwäga och kostsamma träns, 
potter mast anstaffas, äfwensom genom brist pä winterföre. Förstnämnde 
olägenhet häfwes i betydellg mon, fsr fiere af Länets B ruk , genom den nu 
öppnade canalfarten, som tillika underlättar afsattningen. Mull torps, Hon-
säters, Oltorpe, Kassas och Carlsfortz Alunbruk hafwa under sistförfilltne ti¬ 
den bllfwlt stötte med drift och framgång samt a:ne af dem nemligen Carls, 
fors och Kaflas, ester wunnit tillstand, utwldgade. A f de -me i Länet »va¬ 
rande Glasbruk, Arnäs och Bromö, bägge tillhörige Commerce-Rådet San-
tesson, har det förra bllfwit nedlagdt, men rörelsen wld det senare med sa 
mycket mera werksanchet fortsatt. 
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Af öfrige Fabriker och Bruk, som icke tillhöra Bergsrörelsen, fin, 
nas här i Länet egentellgen treune Pappersbruk, hwaraf 2:ne wld Marlastad 
och ett wio Skofde, hwilka, ehuru deras tillwerkningar icke äro ti l l godhe¬ 
ten jemförllge med Smalands-brukens, likwäl fortfarit i jemn rörelse och af-
sättning; ett Bomullsspinneri wid Tidedal i Randsbergs Socken, hwarest 
tiliwerkas bomullsgarn och Palkum, samt Garfwerier, efter Engelsta sättet, 
pä Nyrud i WaVedo och pa Blombacka i Skånings Härad. Detzutom 
finnas atMige Yllestampar jemte mer och mindre betydellge Tegelbruk. Tjen-
lige lägenheter for anläggning af Klädes.-fabriker saknas icke, särdeles wld 
Marlästad; ännu har dock ingen warit omtänkt pa deras begagnande. För 
att i någon mon afhielpa denna bnst lör orten, har Hushalls-Sällskapet 
hit fölstnswit en Klädeswäfware frän Skäne som redan hitkemmlt och emot, 
tagit arbete af sp.wad och wäfnad. Ett sådant Klädeswäfweli har ock Kam¬ 
marherren Friherre Ad lersvård inrättat wld sin egendom Ekhammar i Ka-
kinds Härad. Widsträcklare anläggxingar i denna wäg stulle pä en Zang 
öka rörelsen i orten, gifwa upmuntran ät färafweln, samt sysselsättning och 
utkomst at mänga arbetare. 

A f B i n ä r i n g a r idkas fagten mera till husbchof och sssom tldsför, 
drlf än i eZenssap af egentligt näringsfång. 

F isket år länande för innewanarne a de i Wenern belägne öarne 
Thorsiä och. Kallandsä, samt jemwäl wld några af stränderne utmed nämnde 
s>oar, likaledes i sjön Ymsen. Rörande D e t l öfrige sioarne gäller till det 
mästa detsamma, sim, rörande jagtcn blifwlt anmärkt. Tjärubrännlng idkas 
rästan i alla Länets stuasbygder, och tjäran fötfäljes, dels i de trakter af 
Länet, der denna wara icke produceras, dels l Staderne uti och utom Länet. 
Detta gäller afwen om kolnlng, ehuru i mindre mon enär den för det mästa 
endast werkställes till husbehof, samt för Bruk och Smedjor l orten. En 
Pottaste-calcinerlngsfabrlk är anlagd pa Kattorps Sätesgård l Kinne Hä¬ 
rad af desi ägare A . J. H j e l m , och drlfwes med fördel. Innewanarne pä 
Klnnekulle hafwa uti sienhuggning och kalkbränning en binäring, hwllken sär¬ 
deles under Gächa Canal anläggning, warlt lönande medelst afsättnlng af 
kalksten och alunstlffer till Canalwerket. Pä Billlngen, Moberg och Hunne, 
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berg idkas ock till en del simima näringsgrenar, eburu i mindre m?n> cch 
wld Lugnas i Kinne Härad är ett för den ortens Allmoge lönande O.wam-
stensbrott. Saltpettettlllwerknlngen ar, i flere delar af Länet, i tilltagande, 
och lefwererlngen af saltpetter for lnnewarande^ ar, som nyligen stelt, ut, 
gjorde 597 lispund 12 skålpund 11 lod. Acffilllge Saltpetterbolag, af 
hwllka de första här i Länet bllfwit af Majoren och Riddaren af Eders 
Kongl. Ma,:ts Swäldsorden Friherre Vlannerkeim organiserade, hafwa 
genom äfwerleswerering och den af Kronan derföre bestadde betalning den winst af 
denna handtering, att de ej allenast kostnadsfritt kunna utgöra sin aärv och 
hafwa tillwelknlnZLkostnaden ersatt, utan ock derutöfwer aga ett öfwerstots. 
Linne, och yllewäfnader mgöra för skogsbygdens irmswanare, samt de först¬ 
nämnde , i synnerhet för Allmogen l Norra och ösra delen af Länet, en lä, 
nande binäring, som allt mer och mer förkofrar sig, gensm ökad llnproduc-
tion, genom bibragdt uplysning och erfarenhet om förbättrade anstalter M 
llnets beredning, dels medelst wattenrötnicig dels utan rötning medelst l in , 
braka, samt genom forwarfwad wana och stlcklighet i förfärdlssande af finare 
tinnewäfnader. Färtjenster med föror hafwa icke sällan inträffat, dels för 
den mmed stcakwägen emellan Stockholm till Götheborg boende Allmogen, 
dels ock, under det Gätha Canal, ännu icke war mellan Sjötorp och Hajstorp' 
fMbordad, frän Mariästad eller Sjötorp tilt Hajstorp för de waror som till 
något af förstnämnde ställen sjöledes ankommit, för att va samma sätt frän 
Hajstolp fortställaS till någon af Wetterns hamnar. Sistnämnde fors;lings 
förtjenst har numera uphärt och äfwen den förra synes wara l aftagande, 
till f ioa weikellg städa för Allmogen, at hwilken den isragawaeande bknä, 
ringen, kanffe minst af alla, lemnar naMn- redbar behällnlna^ D e slöjder, 
som, utom wäfnader,, l M i Länet idkas, bestå egenteligen uti förfärdigande 
af alla redssap, åkdon och kärl af träd, dermed skogsbygdens innewanare, 
både för egit behof och til l afsättnlng ät stättbygden, sig sysselsatta., Al la 
dessa bi näringar, enlige med ortens läge och naturtillgångar samt genom all¬ 
männa, understöd icke wldare imderlMne, an,, hwad Sallpettertillwerkningen 
angur, genom inköp' för Kronans rakning' af denna wara, genom plamladu» 
premler, och genom utsynitig ti l l kokningen, samt, i afseende pa linnetill-
vmkningarne, genom, de. för finare l ä l fm af Eders Kongl., Maj : t NädigjK 
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anstaane premier, lemna gemensamt ortens innebyggare medel tl l l sin uikomst 
och sine utstyldels utgörande. 

Handeln i Landet idkas med spannemäl, som å lorgdagarne i Städirne, 
samt ä mavknaderne l Städerne och pä Landet, äswenscm Merendels hwarfe 
Lärdaa wid Undenäs Kyrka, tillföres och utbjudes: med kreatur och andre 
Ladugardsplod>ltter a Höstmarknaderne, samt med wafnader ä Sommarmark-
naderne, hwarjehanda andra landtmannaproducler af mindre betydenhet obe, 
räknade. M e d införes ock ti l l afsalu i Städerne, men andre ssogseffecter M a n 
annorlunda än ester föregånget beting. För det betydellga öfwetstott af Lä¬ 
nets spannemäls-productllm, som icke inom detz gränsor kan assältas, äro af, 
sättningsorterne: Wermeland, Smaland och Elfeborgs Lan. Spannemals, 
bchoswtt i förstnämnde Län, lärer dock ärligen astaga i anseende till betyd-
lfgcn ökade odlingar; hwadan ock Westgölha Landlmannen mindre r u an 
förr kan mcd säkerhet påräkna att i Carlstad och Christsnähamn fs sin sad 
såld och någorlunda betald. I Jönköping, men i synnechet i Nlticöh.unn och 
Boras har deremot atganaen warit säkrare^. ehu:u till wallcnde rch ofra l5gH 
priser. Orten omkllng Livk, ping, såsom afisgsen frän alla dcha afsättniri.ys. 
ställen, och under senare tider i saknad af Spanremälshantlare 1no<k Scn« 
tcn , som kunde besraM och t i l l Wärmeland ciffora spanremalen, har stö: si a 
swarightten för deff a>sättnlng. P ä commlmlcationer til l lalids> och walten 
har delta Län, såsom omglfwet af twänne större sjöar, och genumfflnet al 
mänga landswägar, ingen brist, hälst sedan detze sj ar gesom Golha Can i l 
blifwit förenade, samt en ny communicatlonswöa emellan Nerrike >.ch W r < 
sietgötland flän Aspa M Nndenäs anlagd; ock) söldelarre i detta asscende 
komma yttelligare att ökas aenom de nya wägar frän sistnämnde ställe sil 
wäl till nya fästningen wid Banäs stm förbi Sa t t a at Elgeläs 06) Huswa, 
hwilkas nprödjande pa Kronans bekostnad Eders Konal. Maj : t i anleVrliiV 
af berörde fästnings anläggning i Nåder bifallit. En ytterligare, för trakten 
ofwan om Lidköping fördelaglig communicatkm, kan utan fättttzs swanccher 
beredas, om, genom uprenslung och sprängning', Lida eliwen g res segeib>5 
ända till Närefoest! eller omkring i t mil in i Landet. Jag har i detta af» 
Heende hos den. af Eders Kongl. Maj:t. Nadigst förordnade S t lömrensnVM 
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Commltee anhållit om undersökning och understöd; och om detta meddelas, 
yppas derlgenom tillfälle för slättbygden till både afjaltnina af spannemal och 
tillförsel af stogseffecter, ware sig genom handel eller warubyte. Af Författ¬ 
ningar til l reglering af inre handeln har någon annan än den, under den 
3 1 . Augusti 1815 Nadigst utfärdade,' hwarlgenom rättighet blifwit lemnad 
ti l l en fri wlttualiehandtl, icke warlt af något märkbart inflytande pä rörel, 
sen i Landet. Nämnde Författning äter har warit af en »välgörande wer, 
kan, sa wäl som alla de, hwarigenom Landtmannen lemnas fritt utrymme 
till anwändande och förädlande af hwad han producerar. I detta afseende ma 
ock anmärkas, att de tid efter annan Nadigst lemnade tillåtelser till Gaef-
wares antagande a Landet, warlt sä wäl för desia Näringsidkare, som för 
Landtmannen l allmänhet, förmonllge. D e n sakallade gardfarlhandeln idkas 
icke af nagre detta Läns innewänare, wen wäl af innevygaarne i nagre an, 
gränsande Härader af Elfsborgs Län; denna handel är dock ftr Skaraborgs 
Län af mycken wlgt , mindre med afseende a de waror som nämnde Hano, 
lande tillföra Länet, an derföre, att om icke deras ti l l större delen ofrugtoara 
hembyggder ägde wlnsten af denna handel, ffulle samma bygder, med mindre 
bemedling och befolkning, upphöra att wara hufwndsakiigaste och fördelakti¬ 
gaste afsättnlngsstället för Skaraborgs Läns spannemal. 

Marknader gifwa lif åt den inre rörelsen, det synes ligga i folkets lynne, 
att gerna begagna sig af detze sammanträden ti l l handel och walubyten; och 
de mindre oordentligheter, som derwid kunna inträffa, och hwilka de^utom ge, 
nom en werksam police lätt färekommas, äro af föga betydenhet emot den 
werkellga economiska nyttan, lltom marknaderne i Städerne, hallas sadane 
i Hofwa och Rödesund 2:ne gånger och i Slättäng Z:ne gånger om aret; 
hwarförutan, efter gammal wana, Allmogen wanllgen näst före de större 
marknaderne, ärligen samlas ti l l handel och warubyte a ätstillige andre plåt, 
ser, hwilka icke l egenskap af marknadsplatser blifwlt utsedde eller i Alma¬ 
nackan utsatte, men emot hwllkas begagnande i sådan egenskap, da jordägarns 
icke derfäre lagt hinder i wägen, Lane,styrelsen sa mycket mindre ansett sig 
bära widtaga nägon åtgärd, som handeln derwid för det masta inskränkt sig 
till sadane waror, hwarmed den äfwen a Landet är f r i , och hwarlbland huf-
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wudsaMgast kreatur blifwlt tvld sadane samlingar, deraf de fieste inträffa 
hösieeiden, t i l l ftlu utbudne. 

4:o Politisk författning: 

Kammarwerket har, under de är som förflutit sedan sista Qvlnqvennlals 
berättelsen ti l l Eders Kongl. Majt ts Kammar, Collegium afgass, icke under¬ 
gått nägle synnerliae förändtlngar. De t lärer e, lillhörcl föremålet fär denna 
Berättelse att uptaga Länets hela indelning i Domsagor, Fögderier, Hära¬ 
der, Pastorater och Socknar, samt antalet af pemman l hwcck och en af 
de sistnämnde; i frågan hwarom, sa wäl som angående d< förändringar ders 
u t i , som till minnande af likhet emellan Imidista, Ccmerala och Eccllsiastika 
indelningen erfordras, jag i öfrigt underdanigst åberopar det utlätande som 
jag, i anledning af framlidne Canzli.Rädet Nicanders l lifstiden uprätlade 
förstag, under den 20 December fistledir ar l undetdonlghet a M w i t . Under 
de sista fem aren äro ffaltlagde nyhemman t i l l - i ^ mantal, samt derfirutan 
123 ilitagter, 645 qwarnar och 8 sågar. Nnd<r samma tid ärv bewlljade 
och up.agne 162 intägter a Kronans stogar. Nagre egentelige ödesmål haswa 
icke inträffat; ehuru det icke sällan händt både att utmätte hemman blilwit 
wanjkätte och föga besådde under den längre tld som fi l f iut l t innan de kun¬ 
nat försäljas, och att swarighet yppats för utbekommande af de fsr samma 
tid belöpande utlagor. Hemmansklyfnlngcn är starkast i Hofwa och Undenäs 
Församlingar af Wadsdo Härad, der aboer finnas ti l l och med a 64:dels, 
72:dels och 96:dels m a n M ; men hemmanens areal är ock der sa widsträckt, 
att en sådan hemmansdel ofta kan hafwa lika stort ägoomrade, som 4:dels, 
8:dels och i6:dels hemman s andre orter. Hemmansklyfningen tyckes säledes, 
för det mästa, hafwa lämpat sig efter locala fölhallanden, och nägra särdee 
les ölägenheter deraf hafwa icke försports. Storstiften werkstallas, sedan 
Enstiftes/fHrfattningarne utkommit, föga pä andte ställ«n, än der enikislen 
icke aro lämpellge. Sistnämnde ägodelninassätt deremot winner ärligen pä 
mänga ställen tillämpning pä sätt Eders Kongl. Majt t , af de till Eders KcnZl. 
Maj: ls Kammar-Collegium ingående och derifran G>ers Kongl. Maj.'t i un, 
derdanlghet meddelade Berättelser, lärer täcks inhämta, likasom det frän Eders 
Kor>5l. Majns Iustitlä, Revision lärer kunna witsordas, det fa af del)e ägo-
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dMugar warlt underkastade andre stridigheter än sadane, som genom F)r , 
raltningsmännens, eller Eders Kongl. Maj.ts Befallckngshafwandes bemed» 
iinZ kunnat afsiutas. Pa den egentliga siättbygden, der localen, i anftende 
ll l l jordens jemnhet och /ordmonens merendels öswerallt likartade beffaffenhet. 
nr mast lämpelig för enffiften, och der en sill economist fötbättcing jemwäl 
är mast af behofwet påkallad möta derföre i ett annat afseende, nemligen ge, 
nom bristen ä styg till byggnader och^häHnaher, de största swärigheter, hwilka 
endast genom de MheWH och upmunttingar som Eders Kyngl. Maj t t för 
stsqsbespallanile byggnader,och hägnader i Näder anflagit, samt genom kur.-
nige StandspMners efterdswen> småningom kunna häswas. Klagomal öf, 
wer updämningar, förorsakade af qwarnar och andra wattenwerk, haswa 
sayan inkommit. P ä ett och annqt ställe i Länet förmodas dock widströckte, 
nu ö5fwerswämmade eller sänka marker, kunna försättas i odlingsbart ff/ck, 
oerest rättjghet blefwe m«dslfw«n att lösa' och undanrödia de wauer.welk, 
hwilka, antingen genom upoamnlngar derföre göra hinder, eller genom föran/ 
drad ledning af strsm eller wattendrag skulle förlora sin wattentlllgana, i hwil-
ket ämne det underdåniga utlåtande, som Landehäfdlnge-Embetet i detta Län 
under den »8. Nowemoer 1815 till Eders Kongl. Maj : t afglfwlt, under,, 
danis/l ckbewpas. Utom hlvad af Tabellen för Landet inhämtas, anmnrkes 
följande dels Kronan sch dels Lärowerk'och fromma Stiftelser tillhörige <>„, 
tal hemman och lägerchettr, nemllgen: 

Skara Gymnasium 2 mantal: Wlsingsborgs Schola 3^ mantal: Ska»a 
H spital 3^ mantal samt ett Gräsgäld: Jönköpings Hospital t mantal: 
Wadstena Krlgsmanshue sz mantal samt Kronan l mpntal Säter i samt 
1,038 särfflite lägenheten bestlieade af Gräsgälo, ititFgter, utjordqr och 
ikrar m. m. 

S t a t s b i d r a g e n utgä med lätthet och bllswa utan ofäldelakllg ross-
kan på näringarne, i den mon de så wäl till belopp ftm tiden för deras ut, 
Brände, äro lampadb efter mMgheten för. ven ssattdragande, att utan allt 
f i r mycken sivarighet förff»ffa det, som stall, utgöras, och i den mon belöp, 
pel och belkaffenheten deraf. är så bestämdt, att nägot utrymme icke lemnas 

för 



25 

fär den emottaaandes aodtycko. Frän denna grund synes l förra affeendet 
den sista BewilwmcMrotdningen hafwa alwiklt, da den fordrat ett en gäng 
för a!!a bestämdt ärligt bidrag i contant af Landtbiuket i hwarje Lan, utan 
hälisigt tiss föliwdiii.g^r i L^ndlbrufs.pwducllonelis wärde: icke eller har den 
bllfwit följd wid de t>'ur,deftltnlngar, da hemman, ä hwlikas jord korn icke 
wäxer, o!iswlc anstastne att utgöra sin Kronolionde llll h-liten eller twä tre¬ 
djedelar, i nämnde f.d^st.-g. D?n ffatldragande Har i f r ra fallet fätt wid, 
kännas en bewillni-g for honom wida dlygare, än wid fastställandet deraf, 
kll^nat b>räk.!as och bllswit afftdt. sunt i d?t senare blifwit underkastad swa-
righeten, att ant!!ge:i Ic?ta lösningspristt bero af tlundetaZalens Z^dlocko, 
eNer med omssanss och kostnad fötlkaffa sig frän andre orter med,l till en präs 
statlon, om hwilken meningen måste hafwa n>an't wid dest fastställande, att 
den borde kunna lttZa af hans egen jord. I öftigt och ehurn det l allmäns 
het ssull? si)ias wara fördelaktigare for tiurdec!i»wat?n, att in rmma lefwe, 
rera den wara han -prodlicerat, an att genom samma »varas försäljning be< 
reda sia tillgäng till tiondetaaarens llqwiderande med conlant, föloisaka dock 
ve mänga fwärlghtter som tlondegifwaren, i händelse af en sådan lefwereting, 
wanligen undelkastas genom dels largwäZa och beswärlig förstling, dels tionde, 
tagarens icke sällan stegrade anspråk pa mera ren, silid och damfri säd än 
tlondegifwaren af sitt förråd förmår åstadkomma, att den sistnämnde nödgas 
föredraga lösning, ofta lill ett markegängen wlda öfwerstlgande pr ls, framför 
lefwereringsrättigheten, samt att pluraliteten af rämeglfware ssulle finna sig 
bäst belåten, derest markegängen, om ock med fördubbling af den nuwarande 
forlänen, blefwe owllkorlig norm för sa wäl dem som rärtelagarne. Emellan 
beklädnads-prästationerne wid Infanteriet och wld det werkellga eller till I n¬ 
fanteri reducerade Cawalleriet är ock den wäsenleliga fflllnad, att da de förra, 
genom Eders Kongl. Majtts Nådiga Förordning af den 30. December 1819, 
hwars innehall och »verkställighet warlt för Rotchallarne ett werkllgt gsädj^ 
ämne, äro stadgade till ett wlstt ärligt belopp, som bestämmes efter bekläd¬ 
nadens wärde i markegängen och wanllgtwis är gansta lindrigt, är deremot 
Rusthällaren i sottfarande beroende, ej allenast deraf, huruwida behörig hus¬ 
hållning iakttages wld upköp af de för Rusthallet erforderliZe beklädnadsper, 

( 4 ) 
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sedlar, i de fall da de icke genom hans egen försorg utan genom allmanna 
beställningar anskaffas, utan ock af Soldalens eller Husarens större eller min, 
dre aktsamhet wid samma persedlars bruk och Dn ing. Med undantag af ml 
upräknade onera har jag icke kunnat finna, att nagre andre, genom sjelfwa 
sättet t l l l deras utgörande, medföra nägon ökad tyngd för jordbrukarne, helst 
sedan dels genom Eders Kongl. Maft ls Nådiga Kungörelse af den 3. Apri l 
1816 owilkorllg rättighet blifwit honom lenmad, att fa sine vrästanda ti l l 
Prästerstapet reglerade, pä en mera enkel och bestämd fot, en rättighet, hwars 
begagnande Prästerskapet i detta Län snarare befordrat än sökt hindra, dels 
Gästaifweriffjutsen blifwlt, pa salt jag uti skrifwelse af den 8. December 
sistledlt ar underdanigst anmält, wld mänga af Länets Gästgifwerler och nä, 
stan pä alla de ställen, dar stsutslagen det önskat, ställd pa. entreprenad. 
Wllkoren för denna entreprenads hafwa wäl t l l l en början bliswlt, wid witza 
mera besökte stjutsningsställen, dryga för de stjiltsstyidige; men det är att 
förmoda, att wld entreprenadetldens stnt, en större eoncurrence af Entrepreneu, 
rer föranleder till deha wilkors nedsättning, desto haldre, som enlreprenaderne 
hlttils bllfwit fullgjorde utan swarighet och med winst för de som desamma 
sig åtagit; och om de skjutsssyldige, hwilkas hemman ligga nära stärrelands, 
wägar. Städer eller andre besökte ställen, fa i och för Musens utgörande 
wldkännas någon större tunga, upwäges den merendels af den lättare afs 
sättning och listigare rörelse, som en sådan belägenhet wanllgen medförer. 

Bträknlngsmethoden för de l Tabellerne upsörde onera och beswär har 
mäst mara stiljaktig t den mon de, pa olika orter, ära olika betungande, 
ech någon allmän grund derföre kan siiledes icke upgifwas. llnder rubriken: 
Dlwerse onera, förstas egenteligen allmänna byggnader, anstalter t i l l rofdjll, 
rens utrotande, samt afglften t i l l Länets Correctioushus. 

Policens handhafwande i Länet tillh>rer Kronobetfensnsen femte de, 
i hwarje by eller bygdelag af Menlghnen walde Ordningsmän. Denna stags 
municlpala Police-inrättning, medelst Ordningsmäns utseende, wldlogs af 
Länsstyrelsen redan för 12 är tillbaka, och har allt hittills bibehållit sig, 
llfwad och understödd af den helgd och upmllutran, Eders Kongl. Ma j : t , ge, 
mm Nådiga Strifwelser af den 16. Januari i 1821 och den 4. sistledne 
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September, täckts gifwa åt samma inrättning. Werknlngarne deras, hit-
tills pa de fieste stallen inskränkte t i l l underhallen waksowhet cch upmärks 
samhet a ttingstiykande lcst folk samt a ortens hälsotillstånd cch hwao dera, 
eller a trefnaden för öfrigt, hast märkbart menligt irfiytande, torde framdeles, 
i samma mon som folkets bildning gör framsteg, kunna bliswa wldsträcklare, 
äfwen med hänsigt ti l l mvlaliteten och sedligheten, hwilken nu för det mösta 
cr öilverlaten ät Prasterstapets icke alltid tillräckeliga wald. Wllkoret för 
detta ftamstrldande ar goda upscsttitigsanstalter. Satane aro de siolor som 
Ofwersten och Riddaren af Eters Kongl. Mas:ts Swäldsvlden Friherre 
Gustaf Sture samt Prosten m. m. Magister C. G. A Imgren år 1820 
med egne upoffclngar ester BellLancastelffa wäicel.underwisnil-gkmethoden lnrät-
tal i Gäddenäs och Fredoberg, för Bellef^rtz, Fägreds och Fredsbergs Föesame 
lingats barn, och uti hwilka ett sammanräknad! antal af fiere hundrade 
barn af bägge könen redan med mycken framgång njutit underwisning. Samma 
LärolMelhod är redan af Prosten Apelqvist införd wid Hjälstads Schola, 
och i Undenäs Församling, den »vidsträcktaste i Länet, der mänga innewanare 
pa omkring 3 mils afstand frän kyrkan lefwat och upfostrat sina barn nästan 
utan Chnstendom och uplvsning, upbvgges nu genom ägarens af Sät ta , ' 
Profegor Norders frikosttghet, en sådan Scholä, för att nästkommande är 
begagnas. I ännu fiera och mänga af Länets sa wäl Stads, som kandt-
församlingar är man betänkt att dels inrätta ffolor, oels i d« redan stiftade 
införa warelunderwlenings.meihodtn. Gymnastik inrättas ock wid fiere af 
stolorne. Nägot underwisningtwelk för slöjder finnes icke i Länet, da man 
undanlager, att de som wid Vetetinaire, inrättningen i Skara njuta under¬ 
wisning, äfwen bibringas pracliss färdighet jasorn siickelige Hofsiagare och 
Smeder. Halsowarden är i allmänhet sä god som den utan widsträcktare 
Läkarebiträde kan wara; och far jag i afseend, dera åberopa mitt , under 
den 30. sistledne September ofiemnade underdåniga utlåtande. Fattigfötstrj-
ninaen, underlättad genom de senare bördiga ären, ech, i ftere af Länets 
Städer, genom Eders Kongl. Majtts egna Nådiga gäswor, bestrides inom 
Färsamllngarne med den ordning, att tiageriet M mer och mer blifwit bragdt 
ti l l astagande; men för winnande af enhet och sullständlghet i denna förwalt-
uingslgttN/ blifwer en FattiMards-föroldnins lika nödig som nyttig. Med 
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egen upoff ing af 8,333 R:d. 16 Skl l l . Banco, byggnadskostuad oberäknad, 
har Majoren Grefwe Gustaf Piper wid Lunds Brunn stiftat en Fattig, 
försäljningsl inrättning, som under brunnstermlnerne fär af fattige sjuke be-
gagnas; och GroHandlaren Anders Gullbransson till Thuns Pastorat 
förärat ett capttal, hwaraf ärliga räntan, disponerad ti l l Fölsamlingens Echolä 
och Fattiawärd, Utgår med 3 tunnor rag och 12 tunnor korn. Gästgift 
werilvrdningarne irstränka sig, utom hwad ofwanbersrde ffjuisentreprenade 
angår, till noggrant handhafwande af hwad allmänna FörfatlninMne före, 
ffrlswa med tillämpning pä nu waeande och locala förhallanden, hwartlll äf-
wen hört att fiytla Gästgiswerihallning sran ett och annat illck' beläget och 
undechallet hemman till andre tsenllgäre ställen. I afseende pa a^stalterne 
till rosdjurs utädande fortfar ännu den öfwerenskommelse angäende afgift till 
jagtcafian och premier för rofdjurs dödande, som Eders Kongl. Maj:t under 
den 29. I u n i l 1814, täckts i Nåder fastställa; hwmförutan Länets innewss-
nare, sedan jagtcatzan wunnlt tillwart, nyligen ofw^renskommlt om inköp af 
ett jagttya, efter Macs fätfärdigande, som Qfwer. Jägmästaren i Örebro 
Län sig atagir, Iagtstadyans föresstifter om allmänna ssallgangar kumma 
att befordras ti l l wetkställiZhes. 

5:o Städer: 
Finnas 6 i Länet, nemligen: Marlåstad, Skara , Lidkäping, Skäsoe> 

Hjo och Fah köpinF. 
Staden M a r i ä s t a d , grundlagd af Hägsisallg Konung C A R L I X och 

belägen wid Tida.elfwtns utlopp i Wenern, omgifwen af en sädesbärdig 
och befolkad Landsdygd i Wadebo Härad, har med detta af naturen Zyn-
nade täge under de sistförfiUtne aren förenilt en icke ofördelagtig conjunttur. 
Götha Canal-anläggning, pä omkring 2 mils aWnd frän Staden, har 
lemnat de5 näringsidkare Mäl le ej allenast til l betydellge lefweranser till Canal, 
Wtlk<t samt assättnlng till der förkagde trouppee^ utan ock ti l l en ssags ttansito, 
handel emellan Gätheborg samt Jönköping och Wadstena, samedelst atthan-
delewarorne frän färstnämnde Stad gän sjöledes till Marfästad titt en stor 
del pä fartyg, t i l l lMge Marlästads Handlande, derlfrän, innan canalsträcka» 
emellan Sjötorp och Hajstorp fullbordades landwagen, t i l l sistnämnde M l e , 
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och wldare sjöledes pa Canalen rch Wettera tl l l Wadstma eller Jönköping. 
En vtteiligare fragtförtjenst har kommit Mariastads Handlande tillgodo ge-
rom transporten af spannemäl ftan Maliästnds och Lidköpings Kronolmaga, 
smer til! Götheborg, hwilken transport nästan helt och hället bllfwlt wetk, 
stäld pa fartyg, lillhöliZe till ett antal af 23 st. Marlästads lnnewanare, i 
anseende deelill att inga fartyg finnas l Lidköping, och ganffa fa i Wenerns 
^f.iqe hamnar iaum Länel. Stadens folkmängd utgör 1,297 personer, af 
hwilka 867 äro mantalsfftlfne och BorgarneS antal upgär till 63 , af 
hwilka l a äro Handlande. Stadens handel dlifwes till någon del med 
Landets produkter, men för det masta nud sill, salt, specerier och kram-
waror, som frän Gäthebocg hitköras och till ortens lnnewanare försäljas. 
F i r spannemalcn har i senare aren föga funnits nogon afsattn»ing, utoswer 
den, som walit en följd af Stadens lnnewanares eget behof af denna wara. 
D a en för stogseffecters afsättnlng till Golheborg och deiifrnn till Englard 
fördelagtlg conjunctur lidtals yppats, har wäl en och annan Handlande tig-
tat speculationen pä uphandlinZ och msteppnlng af timmer; men de inskränkta 
sioMillgangarne och den waksamhet man sökt iakttaga tlll förekommande af 
Kronoffogarnes medtagande för delta ändamål, halwa ej medgilwit riag^n 
betydlig utsträckning eller fördel af sadane handelsföretag. NaOra fabriker 
hafwa under de sistftlfiutna aren icke b.'ifwlt anlagde, oaktadt det fördelagtiga 
läge derföre, som Tida-elfwm med dct) atffillige fall erbjuder; och sums i 
allmänhet lnnewanarnes omtanka mera hafwa wisat sig werksam i en ret» 
bar och ordentlig föiwalming af redan grundlagde näringar jemte förståndig 
hushållning med de tillgangir, som en fördelagllg conjunctur tillffyndat nn> 
rlngsiokarne, än genom utfinnande och beredande af nya näringsgrenar rch 
inkomstkällor. Det är ock att befara, att da, efter canalarbetets fullbordan, 
icke allenast den genom »verkställigheten deras tillskyndade afsättnirg uphör eller 
astager, utan ock handeln emellan Götheborg samt Städerne wld Wettem 
tager en annan Zang genom dlrect siötransport emellan samma Städer, an¬ 
ledning stall giswas, snarare M aftpnande än fötkofran för Matiästals hane 
del och näringar, hälst om dels nngon ny och af Marlästad oberoende köp¬ 
stad formeras, wld S jäww der Canalen faller ut t Wenem, eller wid Lys 
lestad, der dm afstärer stora Landswägen emellan StocklMm och Göthebo»F, 
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dels Lidköpings Stad hämtar sig frän det fsrsall, hwllket genom utestute» 
medtästan äfwen i sin mon furanledt Marlastads stigande förkofran. Detze 
olägenheter kunna dock M en del förekommas, om Mariästad far utgrena 
j^n rörelse gerom anläggande af en Kiplng wld Canalen, och samedelst blif-
wa i fottfarande besittning af Handelns och rörelsens fördelar, åtminstone i 
Norra delen af Länet. 

Angsende Jordbrukets och Handtwerkerlernes Mständ, ftmidet närmaste 
är enahanda t alla Länets Städer, samt rörande de i Städerne warande 
allmänna inrättningar, torde jag fa underdänigst yttra mig i ett sammanhang 
wid Berättelsens siut. 

S k a r a , urgammal S t a d , belägen ia uti Landet pa « t mils afstand 
ftan närmaste fsöhamn, omgifwes äfwen af en fruktbar och wal bebodd nejd, 
och har en särstilo, af rörelsen i öfrigt nästan oberoende inkomst genom det 
der förlagde Gymnasium. Del ta oaktadt, och ehuru nagre enffildt mitzgyn/ 
nande omständigheter fär Staden, under de sistfärssutne aren, icke kunna sägas 
hafwa inträffat, synes dock wälmagan hos näringsidkarne i den mon haswa 
aftagit att Staden i afseende derä är under jemförelse med Mariästad och 
andre Fjerde Clatzeas Städer. O m detta förhallande t i l l en del kan härle¬ 
das derifrän, att den listigare rörelse i senare tider allt mer och mer förflyt¬ 
tats frän de i det inre af Landet belägne Städer till de, hwilkas läge er, 
bjuder tillfälle t i l l siöledes communkation, torde man derjemte kunna anse 
dels a lMige af Stadens yngre och mindre ttdbare eller erfarne näringsid, 
käres vfälsigtlga begagnande af lanetlllgangen i Dlsconterna, hwaraf, wld 
dehes indragning, obestånd och falWmenter förorsakats, dels enahanda indi¬ 
viduella omständigheter / kringliggande Landsorten, dels änteligen de fallne 
priserne ä Landtmannaproducter, hwarmedelst wid inssränktare pennlngetlll-
gäng, Landtmannen i samma mou mast injkränka sine inköp af köpstadswa-
ror t i l l det ouwdärligaste, saftm gemensamt bidragande t l l l berörde förfall. 
I öfrigt gäller om handelns bestaffenhet hufwudsakligen detsamma, som i af-
seende pä Marlästad biifwit anmärkt. D e waror som oberäknadt Landt-
mannawaror i handelsbodame aflatas, hämtas frän Gätheborg till största 
delen på axel, och till någon mindre del wld Lidköpings och Helkkis hamnar. 
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Stadens folkmängd utgsr 1,251 personer, af hwilka 757 mantalssttlfne och 
494 mantalsfrie. 

L i d k ö p i n g s S t a d , belägen a ömse sidor om Lida elfwcns utlopp i 
Wenern, bestar af o:ne dc!ar, den ena öster om elfwen och benämndgamla 
Staden, anlagd frän äldre tider tillbaka, och den andra, wäster om «lfwen 
och kallad nya Staden, anlagd af framlidne Niks-Drolsen Gceswe Magnus 
Gabr ie l de la Gardie. 

Denna Stads läge har wanligen, intill des i senare aren nya anläggs 
ningar i norra delen af Länet beredt nya närings, tillfällen, ansets för det 
földelaktigaste af Länets Städers. A landtsidan omgiswen af en sädesllk 
bygd, nud det förr omnämnde tillfället till mindre sjötransporter inåt Landet 
pa Lida elfwen, och a sjösidan wäl belägen för handel pa (Mheborg men i 
synnerhet pa Wermeland, dit norra och westra delarne af Westergsthlano 
fordom afsatte hela öfwerstottet af sitt spannemals, förråd, synes denna S tad 
erbjuda för spannemalshandel ett synnerligen gode tillfälle, tMlket förr i den 
mon begagnades, att Landtmannen för sin spannemal alltid fann afsattning 
hos nagre betydande Köpmän i Lidköping', som utjkeppade och försålde den 
till Wermelanö. Genom Wermelands tilltagande odlingar och samedelst min-
stade behof af spannemals inköp frän andra orter, genom Magasins-inrätt¬ 
ningens, särdeles i Lidköping, widl utsträckta operationer mcb sa wäl uphand-
ling som undsättning af spannemal, hwilka i allmänhet bragt de fieste enstll, 
de speculatloner l samma wäg till uphörande, och genom ett, a de Hand, 
ländes sioa, i alla afseenden för widt utsträckt credit, system, ulan iakttagen 
ordning och hushållning wld warden af deras näringar, har ofwarmämnde 
för Staden och orten lika fördelaktiga förhällande i den mo» förändrats, att 
nu mera ingen sa beskaffad spannemälshandel, ingen betydligare .handlande, 
sedan de äldre Handelshusen Zatt under, och ingen fartygsägare sinnes i Lid, 
köping Spannemalehandeln, förswarad genom sädane förhållanden, instränker 
sig nu fär det mesta Vettlll, att Brukspatroner och Handlande frän Wer , 
meland wld marknads«tillfällen upköpa rch pä egne fartyg afföra sin förnö¬ 
denhet af spannemcl, oberäknade den handel med samma wara, som pa Sta¬ 
dens torg kan drifwas, dels med Stadsooerne för deras eglt bchef, dels med 
innewanarne frän några få sädes-behöfwande orter inom Länet. 
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Angående minuthandelns beffassenhet gäller hwad rörande Marlästad och 
Skara blifwit anfördt. Folkmängden utgör 1,615, hwaraf 1,044 äro man, 
talsstrifne. Borgarnes antal aro 109, hwaraf 20 äro Handlande. S t a , 
den härjades af wädeld förledit är, dä abyggnaderne a 10 tomter avbrände, 
hwilket a ena Dan bidragit att öka trångmål och förlägenhet; men a den 
andra sidan har, under en werksam och om Stadens bästa omtänksam sty, 
relse, mera ordning i sa wäl allmänna ffyldlghettls utgörande som enskilda 
angelägenheters wardande begynt rö/a sig och gifwa anledning till den för¬ 
hoppning, att Staden torde hämta sig från deA förfall, i den mon dels 
nagre af den nya generationens Handlande förmå uparbcta sig till sielfstänt 
dlghet och wälmaga, dels den kllngliggande Mtbyggden genom tilltagande 
utweckllng af sine natur, förmoner kan glswa näring ät enahanda fötkosran 
inom Stadcn. 

S k ö f d e S t a d , urgammal sa wäl som de flesti Städerne l Wcsser, 
gäthland, ar belägen wid foten af berget Bil l lngen, uti en med sädesbörd:'-
ge fält och stogrike trakter omwäxlande bygd. Detz handel, ftm, egem!igen 
minuthandel, icke befordrar någon särdeles afsättnlng af Landtmannawaror 
och i det Hela ar enahanda med de förut nämnde Städernes, har likwäl 
under de senare aren mera t i l l , an aftaglt, i följd af nägre Handlandes be« 
römllga bemödanden att dels förse sig med fullständigt förråd af de för 
Landtmannen/nödige waror, dels ock jemkn warupriseine till likhet med, till 
och med nedsättning under, de större Städernes i Läaet. Folkmängden ut¬ 
gör 595 perstnsr, deraf 384 mantalsstrifne. 

Staden H i ö , belägen wld Wettern, och, ehuru obetydelig, likwäl 
frän längre tlder tillbaka utmärkt af nästan oafbruten ordning och trefna» 
både i dest allmänna förwaltnlng och hos detz näringsidkare, har under den 
stMrflutna tiden hwarken warlt blottstäld för nägot aftynande j rörelsen, 
eller deruti röjt någon märkbar färkofran. Tillfälle dectill synes dock wara 
Staden och kringliggande orten beredt genom Götha Canals anläggning, 
hwarmedelst communication bllfwlt öpnad äfwen med Wenern och Wtheborg; 
men för att med framgång kunna begagna den, fordras ej allenast att S t a -

del»S 
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dens Handlande, med listigare och annorlunda riktad werksamhet än hltt l ls, 
förffaffa sig fartyg, utan ock att hamnbyggnad inrättas, dertlll wid e n . ä 
norra sidan om Staden, bcedewld det i ar upbysgda nya Krono-magasinet, 
i Weltern utlöpande H , finnes tillfälle. En sjöbrygga har wäl af Hägtsalig 
Hans Kongl. Höghet Henlg J o h a n af Östergölhland, till hwars Hertlge 
döme Staden hörde, at den samma bliswit fölärad; men den ar nu mera 
förfallen och nedsjunken. Frän denna af skogsbygd omgisna S t a d , stulle 
ock, snarare än frän någon annan i Länet, utskeppning af skogs«cffecler kun¬ 
na äga rum. Folkmängden i Hjo utgör 508 petsoner, hwaraf 341 måne 
talsstllfne. 

F a h l k ö p i n g s S t a d , urgammal och belägen l medelpunkten af ben sa 
kallade Fahloygden har i fiere ar mycket l idit , bäde of en wanwardad slyreise, 
nu mera lyckligtwls förändrad genom ombyte af Borgmästare, ock) i assecnde 
pa inffränkcare tillfälle till afsättliing ät knnssliggande landsbygd, genom sam< 
ma omständigheter, som bidragit till Skara Stads förfall. Derigenom, alt 
ett mindre antal af Handlande här nedsatt sig och wunliit bulffap, synas de 
dock äga någorlunda bergning, ehuru Veras handel for det mesta irströnkt 
sig att till ortens innewänare utminutera de waror, som de landwägen l)äm« 
ta flän Götheborg. Ännu har man ej fölmatt till någon huswuosakelig del 
leda till denna S tad den spannemalehandel, som drlfwes emellan Fahibycdens 
innewänare såsom säljare, och lnnewanare i det angränsande Elfsborgs Län 
såsom afnämare, och tör hwilken handel Staderne Ulrlcähamn och Boras 
hittils warit nederlageplatser. Om någon gäng afnämarnes behof af denna 
wara ffulle föranleda dem till lika langwäga färder, som de aftatande i före 
lägenhet om afsättning nu nödgas företaga, samt de Handlande i Falköping 
der/emte ägde styrka att för denna handel blifwa förläggare, wore en fördel 
wunnen både för Staden och l synnerhet för orten, i den mon denna han¬ 
del kunde komma att idkas inom gränsorne af det Län, der waran pro¬ 
duceras. Folkmängden i Falköping utgör 445 personer deraf 296 man-
taisstclfne. 

(5) 
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Utom hwad fag nu, särsslldt rörande hwardera af Länets Städer, haft 
nåden upaifwa, far jag, fason, angående dem alla gällande, underdänigst an¬ 
föra: att handtweikerierne allmänneligen tyckts wara i aftagande, förorsakade, 
tiotals genom fördyrade rudimaterler och näringsmedel, lidtals genom brist 
pa arbete och a fMn ing , samt ändtellgen fierestädes genom blist pä arbet-
samhct och oroent!lgt lefnadssätt hos sielfwa närlngsldkarne. De t torde ock 
hättvid, santiingen likmätigt, fä anmärkas, att den större frihet, som i senare 
lider M w i t lemnad till ourjkap för ett nästan oinffränkt antal af sa wäl 
Hankande sum Handtwerkare i Städerne, utan afseende a de förut priwile-
Zierades protester, har om ock i det hela instämmande med näringsfriheten 
samt befordrande täfian emellan fiere näringsidkare till afnamarnes fördel, liks 
wäl rätt ofta medfört olägenheter, derlgenom att ynglingar, ledde af begäret 
att hastigt wlnna oberoende, utan beräkning af möjligheten, att kunna bibes 
hälla det, sökt och wunnit tillstånd att idka näringar, tzertill de ännu saknat 
blide erfarenhet och förlag, hwllket sistnämnde mast sökas genom en credlt, 
som wanligtwis oförsigttgt begagnad och icke uprätthällen, siutat med att 
bringa dem pa obeständ, sedan de sämkdelft beredt städa både för sig fjelswe, 
för öfrige närlngsidkarne af samma clast och i sin mon för samhället. Der -
emot synes den näringsfrihet, som lid efter annan blifwit Landtmannen lem, 
nad, föga eller intet hafwa warlt af något menligt inflytande för Städerne, 
f6som exempel hwara ma nämnas, att ehuru, med Eders Kongl. Maj:ts 
Naoiga tillstand, Socknegarfware i mänga af Länels Församlingar blifwlt 
antagne, fortfar likwäl Carduansmakare-handtwerket, <Ut, jentte Färgerier 
wara bland de mest lönande näringar l Städerne. 

Nagre enstllde prohlbltlve Författningar til l fördel för Städerne äro icke 
utfärdade eller gällande. 

Jordbruket idkas l alla Städerne lnom känet, men fynnerltgast i Fahl-
köping, hwilken S t a d , ägande jord för 12 hela hemman, idkas denna nä¬ 
ring ej allenast till husbehof utan ock till affättnlng och näppeligen derförman 
ffulle kunna äga bestand. O m jordbruket i de öfrige Städel ne icke ät s<! 
wldsträckt, tlllkmnmee deremot samma Städers innewanare en nästan allmän 
lörtjenst af dest idkande med sorgfälllahet, framgång och förkoftan, hwarlill 
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härer nyodlingar a moZar och annan oländlg mark, stenmurals anläggande, 
tirculatlonsbruk af säd och foderwäxter m. m., hwarmed bland andre Com-
merce-Rådet 8ordon och Handlanden F. p. V y r e n l Mariästad, Atzetzoren 
0äke!m5 och Borgmästaren Nsganäer i Sköfde, samt Commltzions, 
Landtmätaren Risberg i Skara , sig berömllgen utmärkt. Något amvän, 
dande af jorden till färgstofter eller andre saluwäxter har icke blifwlt försuks. 
T i l l någon del stulle det trollgen kunna införas, till fördel för Sladsboernes 
egen rörelse och afsättnlng; men pä alla ställen medgifwer icke jordmunen, 
umn känbar förlust, en sådan odling i stort, oberäknadt att den frihet som 
lid efter annan blifwlt lämnad Landtboerne, ti l l sutzelsättnlng och fötkoftan 
äfwen wld sädane yrken, som frän början ansets wara Stadsboerne förbe-
hallne, synes böra ät detze sistnämnde bereda en mvtswarande frihet i afseenoe 
pä odlingen och begagnandet af den förd de lnnehaswa, om den ock frän 
början siulle warit ämnad ti l l annan stags production, änden, som afLandt-
mannen wanligen astadkommes. 

Hwad underwisningswerket wldkommer, sa sin res i Skara , jemte Gym, 
nasium, en högre lärdoms, eller Tr iwla l .Skola: i Maiiästad en lägre Tr iwia l , 
Skola: i Lidköping en Stads t Skola: samt i Sköfde, H,o och Falköping 
Peoagogier, allt pä Statens bekostnad, oberäknadt att Städerne, utom i 
Skara , underhålla byggnaderne. I en och annan af Städerne har man 
warlt betänkt, at t , helst wld bllfwande ombyte af Lärare, till Wexelun-
derwisnings. Skolor efter Bell,Lancastetsta sättet organiserade af nämnde under-
wisnlngswerk, som icke äro Lärdoms, Skolor ; hwarmed dock ännu ej kom¬ 
mit till någon werkställlghet. 

I eller nära wid alla Länets Städer, utom Fahlköping, finnes Läkare 
att t l l lgä; och äfwen uti eller i trakten af nämnde Stad kommer lnnan korrt 
en Batai l lons, Läkare att stationeras, sä att Läkarewarden med biträde af 
Presterstapet, af Städernes Pollce och af de inrättade Sundhets»Commltteerne 
bör utan swärlghet kunna besörjas. 

Fattighus finnas i Länets Städer, der de mäst orkeslöse allmrsthjon 
inrymmas. T i l l deras och de öfrlges ftrsörlnlng göres af Städernes inne, 
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wanare bidrag, hwllkas belopp, pa de fieste stallen, efter behofwet bestämmes 
samt förwaltas och redowlsas af utsedde Fattl,qwälds>Dlrectioner. I Mar iä , 
stad finnes ock en fond af 500 Riksdaler Banco för en förwaltning, som 
förser de arbetsföre af fattighjonen med arbete och sålunda lnstranker deras 
behof as eaentellgt understad; hwarförutan med detta ars början, en S p a r -
bank dlifwlt i nämnde S t a d , sa för Staden som Länet/ inrättad, och hwl!s 
ken, efter af 429 särstilde personer gjorde insättningar, och efter afräknlnZ 
af hwad deraf bllfwit uttaget, nu äöer en fond af 5,156 Rcksdaler 4 S k l l -
ling 7 Runstycken Banco. 

A f hwad sålunda, l ordning efter det färel?rsfne^armulairet, bllswlt an¬ 
gående Städerne i detta Län underdaniast upgifwet, täckles Eders Kongl.! 
Ma j : t i Näder inhämta det ingen af dem aro pa Landets cultur, näringar 
och konstsiit af det hufwuosakeliga inflytande, som de Stader, der antingen 
en större folkmängd befordrar en bewoilgare consumtion af Landtma.nna<waror, 
eller Fabrikanter uphandla färräder af rudlmatetier till sine tlllwetkningar, 
eller ock handlande göra uphand!ing i stort af Landtmannens producter, för 
att dem ti!l andre orter öfwerföra; utan att Städerne i detta Län egentellgen 
ära för Landsmannen gagnande, dels säsom mötesplatser för säljare och afnä-
mare frän oliia orter, dels genom den consnnuion af Landtmanna-waror som 
inom sjelfwe Scäderne äger rum, dels ock genom det tillfälle Landtmannen 
öger att der, pq ett ställe, erhålla alla de främmande waror och allt det 
ha-Mwerkeri, biträde, hwaraf han är i behuf; men äfwen t deffe afseenden 
äro Gcäderne för Landet gagnelige cch nästan oumbärlige; och af sielfwa den 
swarightt, som Landtmannen blifwit underkastad derigenom at t , i de fieste 
Stader, näqrs Spänne malshandlare icke finnas, utan utwag för Spannema» 
lens HfsältninK måste sökas genom särstilte belirg pa olika orter., torde kunna 
dömas ti l l den ännu större olägenhet, han siulle wara underkastad, om mitz-
gynnande omständigheter beredde Ctadernes uplösnlng, och Landtmannen der-
efter, lltan nägre sädane föreningspunkter för handeln och rörelsen, nödgades 
för hwarje behof af antingen inköp eller afsättning, söka och betinga sarstllde 
utwässae D t t är ock derföre som jag underdänigst mbeder mig, att t i l l 
N ä o W behzertande af Eders Kongl. M a j ^ , fom i S in wkhet täckts inst^ 
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att, såsom Eders Koissl. Maj:ts egne ord ti l l Landtbruks, Academlen lyds, 
inga omsorger bära sparas för att , inom de mäst bördige trakter af Riket') 
Staderne maga erbjuda en saker sirvttring af odlarens alster och utgöra me¬ 
delpunkter för närings,filten, fa färffildt i undeldaniZhet förestå de förmoner, 
understöd och uppmuntringar, hwarigenom detta Lans Stader i någon mon ffulle 
kunna, frän nuwarande obetydlighet, upphjelpas ti l l mera walständ och förkofran. 

Mariäholm ä Lands-Cancelliet den 28. December 1822. 

Efter Nadigste Förordnande 

Casp. W. Ehrenborg. 

Em. Gyllenhoff. G. P. Möller. 
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