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1:o Länets Allmänna beskaffenhet. 

I n o m gränsorne af Sjöarne Wenern och Wetlern, samt en del betydligare 
höjder, såsom mot Nerike, Bergsåsen , Tiveden och mot Elfsborgs Län 
Halle- och Hunneberg intill Wenern är landet mera jemt än bergaktigt 
och genomskuret af flere större vattendrag. Af de anmärkte gränshöjder-
ne, upptager Tiveden hela gränsen mot Nerike, genom Undenäs och Fin
nerödja Socknar mellan Sjöarne Wettern och Skagen i Wadsbo Härad, men 
Halle och Hunneberg tillgränsa Åse Härad och sträcka sig endast un
gefärligen i mil från Wenern, hvarförutan inom Landet anmärkes följan
de berg, såsom mer och mindre betydande, nemligen Billingen, som ut
gör en sammanhängande Ås af skiljaktig höjd från Södra delen af Wads
bo Härad genom Kåkinds, Walle och Gudhems Härader, till nära Wartofta 
Härads gräns, Kongslena berg och åsar, Hvarfs och Gisseberget i Wartof
ta Härad samt Högstena berg i Gudhems Härad, hvilka alla genom belä
genheten anvisa ett sammanhang med Billingen, men äro så väl derifrån, 
som sinsemellan skiljde genom mellanliggande lägre sträckor; Borgunda 
berg i Gudhems Härad, Mösseberg i Gudhems och Wilske Härader, Olle
berg i Wartofta Härad och Kinnekulle i Kinne och Kiniiefjerdiugs Hära
der. De betydligaste af desse bergshöjder äro utom Billiugen^ hvars 
sträckning redan är uppgifven, — Kinnekulle, som upptager Öster-Plana, 
Medel- och Wester-Plana, samt Huseby och en del af Klefva Socknar 
samt Mösseberg, som innehåller 3,481 Tunnehmd, men de öfrige äro hvar 
för sig föga vidslräckle. De betydligaste Strömdragen inom Länet äro Ti-
dan, som utgår från sjön Stråken i Wartofta Härad vid gränsen mot Jön
köpings Län samt löper genom Wartofta, Kåkinds och Wadsbo Härad till 
Mariestad, der den faller ut i Wenern, Lidan, som från Elfsborgs Län ut
gör gränsen emellan Laske, Barne och Kållands Härader å den ena sidan 
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samt Wilskc, Skånings och KinnefjertUngs Härader a den andra ocli vid 
Lidköping faller »t i Wencrn, Skolteby eller Lillan, som från Hornborga 
sjön i Gudhems Härad, går genom Skånings och Kinnefjevdings Härader 
samt vidSkofleby, ungefärligen en half mil från Lidköping, förenar sig med. 
Lidan, samt Norsan, som från Elfsborgs Läns gräns genomlöper Barne, 
Wisle och Åse Härader och nära Nyböle By af Ås Socken faller ut i en 
\ ik af Wenern, kallad Deltcrn. I alla dessa Strömmar finnas flerfaldige fall 
med dels begagnade dels obegagnade lägenheter för Vattenverk och endast Li
dan kan från Lidköping till Torpudden, 23,ooo alnar, göras segelbar genom 
uppränsning. Länets största Sjöar äro: Unden, "VViken, Ymsen, Osten, Lången 
och Arian i Wadsbo Härad samt Hornborga sjön i Gudhems Härad. Från 
TJudeu och Wiken lemnas vatten-tillgången för Götha Canal, i hvars sträck
ning sjön Wiken jemväl är belägen. Härförutan linnes, i synnerhet inom 
Walle Häradj, en mängd mindre sjöar och göiar, b vilka tillsammans upp
laga en icke obetydlig yta, men hvar för sig icke äro af den betydenhet, 
all de förtjena särskilt anmärkas. Landet Öster och Norr om Tidan, Bil— 
Jingsberget, trakten emellan detta Berg och Tidan inom Kåkinds Härad, 
Södra delen af Wisle Härad omkring ån Norsan, Kållandsö i Kållands Hä
rad och Thorsö i Wadsbo, jemte Tandhems Pastorat, Bjurbecks och Wis-
torps Socknar i Wartofta Härad samt Göthencds och Forshems Paslöra-
ter i Kinne Härad äro Länels skogrikaste bygder; men den öfriga delen 
af Länet måste, då fråga är om ett allmänt omdöme, anses som slättbygd, 
ehuru äfven der finnas särskildte ställe» med skog för husbehof och kan
ske ulven till afsaln. Man kan således antaga att 1,470 hela hemman, 
med en befolkning af 56,ooo personer och enligt upplysningar, som blifvit 
hämtade dels af Chartor, så vidt sådane varit tillgänglige, och för öfrigt af 
heinmansegarnes uppgifter, en ägovidd af 448.585 tunneland hafva tillräck
lig skog samt att 3,224 hemman, med en ungefärlig ägovidd af 4 5 3 , Q 6 I tun
neland och befolkning af io5,20o personer kunna anses för slättland. Här-
af visar sig att befolkningen i skogsbygden väl vid jemförclse med hem
mantalet till och med öfverstiger slättbygdens befolkning, men är unge-
farlige» hälften mindre när man beräknar,, ägovidden; hvartill orsaken 
lält igenfinnes deri, att hemmanens områden måste vara vidsträcktare, der 
de inbegripa skogstraktcrne. Jordmånen i de orter, der Skog finnes, är för 
det mesta sandig, men med högst få undantag är den å hela slättlandet 
af utmärkt god beskaffenhet. På den så kallade Falbygden i trakten om
kring Falköping i cu sträckning af 1 å i | mil derifrån linnes 4 ^ 5 qvar-
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ters djup svartmylla, och den öfriga slåitten består ;«f lera, ofta kalkblandad 
och alllid bördig, så vid t den icke utmagras och försämras genom dålig 
brukning. Förre Krono-Parken Hillet i Barne Härad, som för flere år se
dan blifvit till största delen upplåten till odling och nybyggen, är dock, 
ehuru hörande till slättbygden, sandig och steril. Åtskillige större måssar 
finnas, hvilka eller en kostsam valtenafledning kunde odlas och göras 
fruktbare, och nyttan af en sådan anstalt är visserligen obestridlig, särde
les med afseende å dess verkan och klimatets förbättring, men de upp
taga ingen betydlig vidd i jemförelse med Länets hela område och deras 
verkan på klimatet är icke heller så besvärande, att mera kostsamma an
stalter för förbättringen påskyndas af något särdeles behof, derföre såda-
ne anstalter, der de varit för vidsträckle alt af enskilte kunna bekostas, 
hittills måst lemnas åsido, för den nödvändiga medverkan till förbättring 
af den redan uppodlade, men vanhäfdade jordens skötsel å Länets slätt
bygd, Ii vartill belydlige understöd af Allmänna medel måst sökas och af 
Rongl. Maj:t blifvit i Nåder lemnade, på sätt som närmare skall uppgif-
vas, vid Redogörelsen för jordbrukets tillstånd. 

2:o Innevånare. 

Folkmängden för hela Länet är enligt sednaste Mantals-Längderne 
161,350 personer, deraf 88,395 Mantalsskrifne och 72,955 Mantalsfria. 
Detta antal öfverstiger folkmängden år 1828 med 6,087 personer och folk
ökningen har således under de sednaste fem åren, ehuru i sig sjelf betyd
lig, varit ungefärligen | mindre än den var, under den femårs-period, som 
den år 1828 afgifne Berättelsen om Länet omfattar. Till största delen 
torde man igenfinna orsaken härtill uti det minskade tillfället till bosätt
ningar i Länets vidsträckta Kronoskogar, efter de förändrade Regleriugarne 
af dessa skogar, hvaraf verkningarne först under de sednare åren kunnat 
visa sig; men i någon mån har troligen äfven härtill bidragit den väckel
se till varsandiet vid giftermåls ingående och bosättningar utan förbcredt 
försörjnings-tillfälle, som förlägenheten efter 1826 och i83o årens miss
växter föranled t; h varemot missväxterne visserligen icke på annat sätt ver
kat till minskning af Länets folkmängd, ty ehuru många efter dessa miss
växter utvandrat till aflägsna orter för att för tillfället söka arbetsförtjenst, 
bafva de med få undantag alla återkommit och sedermera qvarstannat i 
orten och inga härjande farsoter hafva varit följder af missväxterne. 
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Folkets lynne är i allmänhet stilla och fredligt, och vid hvarje ut
brott af våldsamheter, finner man nästan alltid alt dryckenskapslasten 
dertill föranledt. Böjelsen lör denna last är ungefärligen enahanda här, 
som i de flesle andre orter af Riket. I afseende på anlaget för verksam
het och närings-om tanka, röjer sig en märkbar skillnad i folklynnet på 
»kogs- ocli slättbygden. Då slättbyggdens hela sysslosättning, genom bri
stande tillfälle till binäringar, inskränker sig till jordbruket samt afsätt-
ningen och beredningen af dess alster, måste han en stor del af året vara 
sysslolös och af brist på tillräcklig skogslillgång för byggnad och ved
brand, måste han fördraga inskränkta och illa ordnade bostäder, hvaraf 
följer osnygghet, som visserligen kunde vara mindre än man allmännast 
träffar den; men genom vanan vid den nödvändiga bristen på en treflig 
omgifning har omtankan för hyfsning så småningom allt mer och mer 
blifvit qvufd. Härifrån härleder sig uppenbarligen den slöghet och lik
nöjdhet, som utmärker Slättbygdens innevånare vid jemförelse med Skogs
bonden, hvars mera Irefsamma bostad och mera mångfaldiga föremål för 
närigsomtankan gör honom liflig, gladlynt och verksam. Derföre träffas ock
så välmågan mera allmänt hos Skogsboen, ehuru det torde synas som om 
slättbygdens vidsträcktare och af Naturen bördigare åkerfält borde vara en 
rikare källa för välstånd, än de förtjenster Skogsbonden är i tillfälle alt 
bereda sig. Verkuingarne af de sednare årens svaga skördar, samt de svå
ra missväxlernc åren 1826 och 1830 hafva också hufvudsakligast drabbat 
slättbygden, såsom mest blottställd för inflytandet af den missgynnsamma 
väderleken och mest beroende af jordbrukets afkastning. Ehuru Länets 
skuld till Staten för den i anseende till 1826 års missväxt lemnade und
sättningen, uppgående till 321,976 R:dr Banco, genom Kongl. Maj:ts och 
Rikets Ständers begifvande att den erhållne Spannemålcn fick lösas efter 
Markegångspris, blifvit minskad med 115,700 R:dr, återstod ännu en be
tydlig del af denna skuld, då den ytterligare missväxten år 1830 inträf
fade och föranledde en ytterligare skuldsättning till Staten tdl belopp af 
250,000 R:dr Banco. 

Oaktad t all den varsamhet som varit föreskrifven och blifvit iakt
tagen vid indrifvandet af dessa skulder, har man icke utan den största 
farhåga föresett svårigheten för de gäldskyldige att afbörda dem, då 
Spannemåls-produclioncu utgjort den enda redbara betalningstillgången, 
som varit alt påräkna, och Spanueinålspriseu vid den i allmänhet svaga 
afsältningen, nödvändigt skulle falla oeihördt, i samma mån tillgången å 
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denna vara , efter en ymnigare s t ö r d , varit rikare och afsätlningen för 
skuldemes betalande måst forceras; men Kongl. Maj:t har genom sin visa 
omvårdnad afvändt detta bekymmer och tillåtit att, i afbetalning å skul-
derne, Spannemål in natura fått lefvereras i Krono-Maga/inen efter priser, 
som fullt motsvarat hvad de Gäldskyldige skäligen kunnat påräkna för sin 
vara. Denna anstalt har haft den verkan, att icke'allenast I25,a5i R :d r 
Banco äro under nästlidet år på detta sätt afbelalle å förberörde skulder, 
utan äfven Spannemålsprisen i den enskilla handeln h indra ts från det för 
orten äfventyrliga fallande, som harförutan säkert inträffat. För öfrigt 
hafva genom contanta inbetalningar godlgörelse af den efter i83o års 
missväxt erhållne undsättningen skett, så att af skulder derföre, då sist
lidet års Räkningar vid nästlidne Maji niåuads utgång afslutades, ålerslo-
den utgjorde endast S a . o ^ R:dr 28 sk. r i r:st. Vid samma l id utgjorde 
resten af skulden för den, efter i 8a6 års missväxt, Länet lemnade undsätt
ningen 6,013 R:dr 5 sk. 5 r:st Banco. till hvilket belopp den genom t i d 
efter annan verkställde afbetalningar blifvit nedsatt . 

3:o Näringarne. 

Jordbruket är Landets hufvudnäring. Enligt det äldre och ännu 
allmännast bibehållne Brukningssältet indelas Åkerjorden i två Gärden , 
deraf det ena besås och det andra trades, utom någon mindre del deraf, 
som begagnas till utsäde. De åkerfält, som sålunda brukas , äro vanligtvis 
i förhållande till foderlillg&ngen så vidsträckta, alt endast omkring | :del 
af såningsgiirdet kan gödas och sås med höstsäd, derföre den öfriga delen 
deraf bär vårsäd; men på den egentliga slättbygden sträcker sig ändock 
detta bi ukningssätt icke längre än till den så kallade Hemjorden eller den 
som närmast omgifver bosläderne. Den mera aflägsne jorden besås endast 
med ha l ie , utan att någonsin gödas. På en del ställen trades väl äfven 
denna jord hvartannat år , men det är lika vanligt att hafresådden oafbru-
tet fortsattes årligen, tills jordens fruktbarhet är alldeles utlärd, då marken 
utlägges till bete. Detta gäller likväl egentligen endast om Allmogens 
hemman. Vid de Egendomar , som tillhöra Ståndspersoner, äro nästan öf-
verallt inrättade Circulalionshruk ined flere gärden, som vexelvis bära säd 
och foderväxter, äfvcnsom ätskillige orter, särdeles i Wadsbo och Kåkinds 
Härader , flcve af Allmogen redan för längre lider tillbaka antagit samma 
biukningssält och med fördel fortsatt det. Under de sednare åren har 
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man i synnerhet bemödat sig att tillvägabringa en sådan, förändring af 
Allmogens jordbruk på slättbygden, för alt återställa ett viktigt förhållan
de emellan Spannemåls- och Foderproduclionen samt i följd deraf en bät
tre beredning af Åkerjorden. Dessa bemödanden hafva också ingalunda 
varit fruktlösa, ehuru man mött svårigheter icke allenast af Allmogens obe
nägenhet att afvika från gamla vanor, hvilken likväl visat sig mindre svår 
alt öfvcrvinna, än man tiiläfventyrs väntat, ulan synnerligast i folkets oför
måga att bekosta förändringen och afbida tiden, då förbättringen kan gifva 
frukt. För undanrödjande af delta hinder äro understöd lemnade af all
männa medel, till följd af Kongl. Maj:Is Nådiga tillåtelse att för den, ef
ter Laga Skifte utflyttande hemmansegare, som vill vid sitt hemman infö
ra elt förbältradt Jordbruk, må utllyltningshjelpen förhöjas ända till dub
belt emot livad annars varit bestämdt. Ostridigt är det denna anstalt, 
som hufvudsakligast verkat till förbättringen icke allenast direct, i följd af 
de förbindelser Hcmmansegarne ikliidt sig såsom vilkor för understödets 
åtnjutande, ulan äfven indirect genom den väckelse exemplet åstadkommit 
åt andra, som understöd icke kunnat tilldelas. Beloppet af de för utflytt
ningar och Jordbruks-förbättringar, efter verkställde Laga Skiften under de 
sislföiflulne Fem åren, utbetalte understöd af Allmänna medel uppgår till 
35,287 R:dr 27 sk. 7 r:st. Banco. En annan lika vigtig anstalt för Lä
nels Ekonomiska förkofran är tillvägabragt genom Kongl. Maj:ts Nådiga 
Anslag af Allmänna medel för kostnaden till upptagande af större aflopps-
diken å Länels slättbygd, dels för att bereda arbetsförljenst åt dem af or
tens befolkning, som genom i83o års svåra missväxt voro ställde i förlä
genhet för sysslosältning och näringstillfälle, dels för att afvärja den olä
genhet af vatlullödcn, som besvärat orten utan att dess Innevånare egde 
förmåga alt på egen bekostnad afhjelpa den. Dessa anslag uppgå till sam
manräknade 31,4^6 R:dr i5 sk. Banco och vattu-ailedningarne, som äro 
spridde i näslan alla riktningar af Läckö och Skara Fögderier samt Frö
kinds Härad af Wartofta Fögderi, upptaga tillsammans 256,190 famnar el
ler ungefärligen l\?.\ mil. Alla Hemmansegare och Innehafvare inom livar 
och en Socken äro, till följd af ingångne särskilta förbindelser, en för alla 
och alla för en ansvarige för dessa vatten-afledningars framtida underhål
lande och verkan af denna anstalt, som redan visat sig högst förmonlig, 
skall nödvändigt i en framlid visa ännu vigtigare rcsultater genom det 
tillfälle Lill ell bättre vårdadt jordbruk, som derigenom blifvit beredt. 

En 
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En af ortens kunnige och nitiske Possessionater Edvard Nonnen 

"ämnar vid sia Egendom Degeberg. ordna ett Institut för unga Jordbruka
res praktiska och theoreliska undervisning i Jordbruket och har genom 
meddelanden i Allmänna Tidningarne tillkännagifvit vilkoren för Elevers 
eeiottagande och de bestämmelser i öfiigt, hvarpå Inrättningen kommer 
alt grundas. Nonnen, som jenile flere andre undervisnings-anstalter be
vistat Stats-Rådet 2Viaers namnkunniga Jordbruks-Institut vid Mogelin i 
Preussen, har genom de vidsträckta förbättringar han tillvägabragt vid sin 
ofvanberörde egendom under de få är han varit ägare deraf, framvisat de 
ovedersägligaste vittnesbörd om den grundliga kännedom af sitt yrke och 
det varma nit, hvarpå man med säkerhet kan bygga de mest tillfredsstäl
lande förhoppningar om vigten och gagnligheten af hans tilltänkta under
visnings-anstalt, så vida den af Allmänheten omfattas med den välvilja 
den otvifvelaktigt förtjenar. 

Sädesslagen, som odlas inom Länet, äro Hvete, Råg, Korn, biand
korn, hafre, ärter, böner och vicker i olika proportion på olika orter. 
Korn odlas föga i Norra delen af Länet, men deremot mera än Råg på 
svartmyllan å den så kallade Falbygden. Potatocs-odlingen inskränkes 
merändels till husbehof och kan icke med förmån idkas å Slättbygdens 
lerjord, hvilket i betydlig mån bidrager att göra missväxten å andra sä
den på denna ort så mycket mera tryckande. Lin utgör en hufvudsaklig 
production i Länets Norra och Östra delar, men Hampa odlas på få stäl
len. Väl vårdade trägårdar finnas vid alla större Egendomar, men af-
sättningen af deras producter är icke förmånlig, helst den hufvudsakligen 
borde påräknas i Städerna, hvarest likväl allmänt finnas trädgårdar i det 
närmaste motsvarande innevånarnes behof. 

Boskapsskötseln. Som foderlillgången på de fleste ställen icke svarar 
emot den till sädesodling brukade åkerjorden, kan boskapsskötseln icke va
ra i något fördelaktigt skick. Stallfodring under hela året nyttjas sällan, 
ehuru betestillgången på de fleste orter är svag. Många hemmun hafva 
ingen annan betesmark än de' angränsande Kronoparkerne och Allmännin-
garne och på Slättbygden består den egentliga belestillgången i trädet och 
sådan mark, som, efter många års hafreskördar utan gödning, icke ens kan 
gifva den ringa afkastning man af den så kallade hafreionlen kräfver och 
derföre, liksom Öfvergifven, begagnas till bete, hvilket likväl der är ganska 
sragt. Den boskap, som man vanligast finner hos Allmogen, är väl icke af nå-

2 
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got särdeles godt sia3;, men likväl jemförlig med Allmogens kreatur i an-
clra Provinser . På Slättbygden äro kicaluren iilLiuiiiinast mycket sina, men 
detta härröier icke af sanne race, ulan af dålig fodring och ännu sämre 
sommarbete , Iivilket synes deraf alt ungkreaturen, som Skogsbonden om 
hösten köper från Slättbygden, bli (Va vanligen efter ett års vistande i Skogs
bygden större och vackrare än de som der äru uppfödde. 

Hästafveln, har under sednare lider betydligt förbättrats genom de 
på Statens bekostnad i orten anställde Hingslarnc af bättre s lag, och goda 
Jieinonter för de i orten förlagde Cavalleri-Srrvadroner erhållas utan svå
righet för ganska låga pris. Denna af ve l skulle troligen sorgfälligare vår
das och utgöra en för Landet viglig inkomstkälla, om ett vidsträcktare ti l l
fälle till en förmånlig afsältning af de bättre hästarne kunde beiedas . 

Skogarne. Inom Länet linnes både Kronoparker, Krono-AUmännin-
gav, Ueeognilions-skogar till Forsviks, Åras, Stora och Lilla Lassåna, Aspa 
och Åboholms bruk samt cnskilte skogar. För alla Kronoparkerne med 
undantag af Edsmären och Billingen äro förändrade i'egleringar efter de i 
Kongl . Kammar-Collegii Bi ef den i \ April 1824 bestämde grunder u p p 
gjorde och fastställde. Efter dessa Regleringar äro af Parkerne bibehåll-
ne för Kronans räkning tillsammans 8,154 T u n n e l a n d , samt öfverskollet 
dels upplåt i t till skogs- och betesmark för angränsande h e m m a n , dels för-
såldt under Skattemanna-räit . För Kroni-Ållmänningen Tiveden är en 
enahanda reglering verkstäld och derigenom 1000 Tunneland för Kronans 
räkning bibehållne samt Allmänningen i öfrigt upplåten till angränsande 
hemman, äfvensom förslag ti l l Reglering af Parkerne Edsmären och Bil
lingen samt Allmänningen Klyftamoen äro uppgjorde och för närvarande 
beroende på Kongl. Kammar-Collegii pröfning. För de ileste af de öfrige 
AHmänningnrue äro frågor dels om reglering efter förberördc g runder , 
dels om väckte eganderätts-anspråk lör närvarande anhängige vid Dom-
stolarne. De enligt fastställde regleringar för Kronans räkning bibehållne 
områden af Kronoparkerne äro behörigen af rosa d e , instängda och indelle till 
pJantei ing, (redning och hygge traktvis efter det såkallade Forstsystemet, 
Iivilket redan flere år varit med förmån iakttaget. De åtgärder med Recogni-
tions-skogarne, som genom Kongl. Kungörelsen den 4 Februarii 1811 blif-
vit föreskrifne i afseendc på bestämmande af anslag till dera belägne s tub
be- och Röjselsrälts hemman och lägenheter samt Brukens behof af sko
garne, äro längesedan fulländade, äfvensom Skattläggningar derefter sjkett, 
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men för närvarande bero på Kongl. Maj:ls Nådiga pröfning efter anförde 
underdånige Besvär öfver Kammar-Collegii i ämnet gifne Utslag. 

De enskille skogarne äro merändels skiftade emellan de hemman de 
tillhöra och de begagnas åtminstone af Allmogen i al lmänhet utan egent
lig beräkning på framtida bestånd. I de orter, der tillgången är någor
lunda rik, beräknar Bonden vid afsalu sällan något värde af sjelfva sko
gen, utan anser sig belåten, då han får det å skogseffecterne använde ar
betet contant betaldt . Således säljas skogseftecter på Torgen i Skara och 
Falköping, som likväl omgifvas af en skoglös or t , för ett pris, som endast 
motsvarar transporten och upplmggnings-kostnaden. Hägnader af s tenmur 
och jordvall användas väl tämmeligen vidsträckt, men man har ännu in
galunda allmänt antagit den varsamhet vid jordvalls-anläggningar, som är 
nödvändig- för dess varaktighet. Till besparing af skogseffecter begagnas 
också byggnader af lera och obrändt Tegel , fastän det sednare mera säl
lan, sedan detta Byggnadsämne visats vara mindre varaktigt, sådant det 
hittills varit beredt. Mera användbart blifver otvifvelaktigt ett annat slag 
af obrändt Tegel , beredt af lera och sågspån, för livars t i l lverkande en 
Tegelstamp är nyligen anlagd vid Trol lhät tan, derifrån man nästa vår 
väntar upplag vid Lidköping för ortens behof. 

Bergsrörelsen. Ingen grufva finnes inom Länet . 

J e r n b r u k . 
I Wadsbo Härad: 

Skagersholm med 1,199] SkÄC S m i d e , i 3 arbetare och 19,184 R:drs 
tillverkning. 

Sätra, med 2:110 hamrar, 1,100 Sk& smide , 10 arbetare och 17,600 R:dri 
t i l lverkning. 

Forssvik, med 1 hammar, 938 SkÄ smide, 18 arbetare och 14,848 R:drs 
tillverkning. 

Åboholm, med 1 hammar, 800 Ski5£ smide, 14 arbetare och 12,800 R:drs 
tillverkning.. 

Lagersfors, med 1 hammar, 8 6 7 ! Sk#f smide, 9 arbetare och i3,88o R:drs 
tillverkning. 

Ribhingsfors med 1 hammar , 43o Sk& smide , 8 arbetare och 6,880 
R:drs tillverkning. 

I Warlofta Härad: 
T idaho lm, med 6 arbetare och en tillverkning af 2,000 R:drs värde. 
Ryfors, med a3 arbetare och en ti l lverkning af 6,000 R:dr . 
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I Kåkinds H ä r a d : 
Åreberg, med i ämncsl tammare, 600 Sk& smide och 10,800 R:drs 

tillverkning-, 
M a n u f a c t u r - V e r k . 

I Wartofta Härad: 
Aniuefors, 2 K n i p - , 3 Spik- och 1 Räckhammare med 7 arbetare 

oeli 6,000 R:drs tillverkning. 
Källefall, 1 Kopparbammare med 4 arbetare ocU 1,000 R:drs t i l lverk

ning. 
T n i u u p , i Kniphammare med 3 arbetare och 3oo R:drs tillverkning. 
Slältäng, 1 Knipliammare med 3 arbetare och 5oo R:drs tillverkning. 
Kjellebeeken, 1 Knipkammare med 2 arbetare och 3oo Rrdrs t i l lverk

ning. 
A l u n b r u k . 

I Kåkinds Härad: 
Mel Korp, med 7G arbetare- och 8,900 R:drs tillverkning. 

I Kinne Härad: 
Jlönsäler, med 62 arbetare och 10,800 R:drs tillverkning. 

1 "VVadsbo Härad: 
Carlsfors, med 1 s5 arbetare och ir),8oo R:drs ti l lverkning. 

I Wartofla Härad: 
Kallas , med 80 arbetare och 14,400 R-"dra ti l lverkning. 

G l a s b r u k . 
I Wadsbo Härad : 

Bro mö, med 3(i arbetare och 40,000 R:drs- t i l lverkning, 
j e rub rnken drifvas till största delen med egen skogsliltgång och har 

icke saknat tillgäng på köpkolil i den ringa man beliofvet hittills påkal
lat dem, men den långväga Ibrsliiigen så väl af radimaterier som tillverk
ningen, inskränker den behållna r«?venuen betydligt. Conjtincturen för af-
säl.lning af Aina och Glas, har under de sed na re åren varit mindre för
delaktig. 

Bruk och Fabriker, som icke tillhöra Bergsrörelsen, ä r o : 

P a p p e r s b r u k . 
Vid Mariesrad: 

r.ntliiinetors, med 7 arbetare och 4,600 R:drs ti l lverkning. 
CarUtuvs, med 8 arbetare ocli 6,500 R.\lrs tillverkning. 
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I Kåkinds Härad : 
Guslafsbruk, med 2 arbetare och 35o R:drs t i l lverkning. 

I Wartofta Härad: 
Belteberga, med 20 arbetare och 6,000 R:drs t i l lverkning 

B o m u l l s - S p i n n e r i . 
I Wadsbo Härad : 

Tidudahl , med 15 arbetare och 1,200 R:drs tillverkning. 

Garfverier, ( m e d beredning på E n g e l s k a sä t te t . ) 

I Wadsbo Härad : 
N y r u d , med 5 arbetare och 3oo R:drs ti l lverkning. 

I Skånings Härad : 
Blombacka, med 7 arbetare och 5oo R:drs t i l lverkning. 

Pappersbrukens tillverkning utsattes till största delen i ortens Stä
der och i Götheborg. Bomulls-Spinneriet är hufvudsakligen rikladt på 
Parcums-ti l lverkning af Bomullsgarnet, hvilket mindre än Parcum kan af-
sättas. Tillverkningen vid Läder-Garfverierne sträcker sig föga till af-
sältning å avlägsnare orter, utan är egentligen inskränkt till de omgifvan-
de orternes behof. 

Binäringar. Fiske idkas med förmån af innevånarne a de i W e -
nern belägne öarne Thorsö och Kållandsö samt vid en del af stränderne 
vid denna s jö, så väl som vid sjöarne Wet le rn och Ymsen. Länels öf-
rige mångfaldige sjöar äro föga fiskrike och fångsten der kan icke anses 
öfvas vidsträcktare än till husbehof. 

I nästan alla Länets Skogsbygder bercdes Beck och Tjära , som lik
väl endast till någon mindre del afsättes utom Länet , men för öfrigt in
om Länet användes. Kohlning utgör också en binäring i dessa bygder, 
som inskränker sig till behofvet för Länets Städer samt Bruk och smedjor 
i orten. Stenhuggning och Kalkbränning idkas af innevånarne pä Kinne-
kulle och bidrager betydligt till deras bättre bergning. Äfven på Bil
l ingen, Mösseberg och Hunneberg idkas delta yrke , faslän i ringare mån. 
V d Lugnas i Kinne Härad och Timmersdala i "Wadsbo Härad finnes Qvarn-
slensbrolt, af Ii vilka del förra är ganska betydligt och ehuru det icke bedrif-
ves med fullkomlig skicklighet, är för Ortens innevånare en viglig närings
gren. Värdet af Qvarnstenar, som här årligen utbrytas, kan beräknas till 
6 a 7,000 R:dr årligen och alsätlning saknas aldrig. Qvarnslensbrotlet 
vid Timmersdala är dereinot af föga värde och gifver på sin höjd 2 ä 



14 

3oo R:drs inkomst. Salpeter-tillverkningen utgjorde sistlidet Sr endast 
440 Lispund och således föga mer än hälften af livad den var är 1828. 
Denna minskning har man kunnat förutse, då vinsten af tillverkningen huf-
vudsakligen varit beräknad af den fria vedtillgången medelst utsyning från 
Krono-skogarne och sådan utsyning upphört efter den förändrade regle
ringen af dessa skogar. 

Linneväfnader tillverkas och afsättas till betydlig mängd af Skogs
bygdens innevånare , särdeles i Norra och Östra delen af Länet. Ylleväf-
nader deremot tillverkas föga mer än för husbehof. Förtjcnster med fö
ror af Köpmannagods och Brukseffecter fortfara ännu i den mån att de 
kunna räknas till b inär ingarne , ehuru de minskats genom ökadt begag
nande af Sjötransporter. För öfrigt hörer till Länets binäringar förfärdi
gandet af llere slags redskap, åkdon och kärl af t r ä d , dermed Skogsbyg
dens innevånare till afsällning å Slättbygden sysselsätta sig, sjnmerligast 
vinter t iden. Endast för Qvarnslensbroltet vid Lugnas är inkomsten ge
nom afsättning till andra Län möjlig att i någon mån beräkna. Denna .ut
sättning utgör med säkerhet jjrdelar af tillverkningen och kan således an 
tagas till åtminstone 4>ooo R:dr Banco. De öfrige binäringarne äro antin
gen mindre betj^dlige, eller ock delade på så mångfaldiga bänder , att hvar-
je försök till beräkning af afsättningens belopp på särskilta orter skulle 
vara förgäfves. 

Handeln, inom Landet idkas med Spannemål, kreatur och andra 
Landlmanna producler, som införas, dels till Städerne, särdeles vid Mark-
naderne , dels lill Land tmarkuaderne , äfvensom vanligen hvarje Lördag, 
vid Undenäs och Hofvn Kyrkor , spannemål hålles till salu för desse beg-
ge Församlingars behof. SkogsefFecter, så väl till ved som byggnads virke, 
säljes jemväl i Städerne nästan dagligen. Afsättuings-orlerne för Länets 
Spannemåls-prodiiction utöfver livad som inom dess gränsor användes , 
fortfara att vara W e r m l a n d , Småland, Elfsborgs Län och Götheborg, äf-
venssm sedan scgelfarlen å Götha Canal sistliilet år öppnades , flere laster 
af Spanneinål och andra Landtmannavaror blifvit sände directe till Stock
holm, Enskilte Spannemåls-handlare finnas få i orten och inga med rö 
relse af betydlig vidsträcklhet, derföre de betydligaste köpsluten för den 
aflägsnare afsällningeu ske genom omedelbar communication emellan P r o 
ducenter och Consunienler. Dessa scdnare verkställa lill stor del upp -
liandlingarnc vid JYIarknadernc inom Länet eller genom Commissionairer 
å Torgdngavue i Städerne. Utom marknaderna i Länets Städer, hållas så-
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tinne vid Röilesuml och Hofva i Wadsbo Härad, vid Kjednm i Barne Hä
rad och viil Jlögcslen i Åse Härad 2:ne gånger samt vid Slälläng i War-
tofla Härad 3:ne gånger om aret. 

Såsom menlige för näringarne i allmänhet och serdeles for jordbru
ket, höra anmärkas de talrika Bosättningar, som ske utan beräkning på an
nat näringsfång än den arbelsförljenst, som för dagen betingas. — Dim un
der de fleslc åren tillräckliga tillgången å sådan arbetsförtjänst, föranleder 
till dessa, vanligen med giftermål förenade Bosättningar, och man skulle 
kunna föreställa sig dem såsom gagneliga för Landets förkofran genom den 
ökade arbetsflit och sparsamhet, som borde vara en följd, dels af det öka
de behofvet för hustrus och barns försörjning, dels af den efter arbetets 
mängd rättade belöningen, hvilkcn hos det lagstadda Tjenstehjonet föga 
kan komma i beräkning; men vid denna föreställning måste man då anta
ga alt hos den sålunda sjelfrådige arbetaren alltid finnes en riklig omtan-
ka för framtida bergning, hvilket tyvärr ingalunda är förhållandel, ulan 
inskränker sig vanligtvis hans närings-omsorg till dagens behof, hvaraf 
följer att, då befolkningen ingalunda är starkare än att allas verksamhet af 
behofvet påkallas, uppslegras dagspenningen under de mera fruktbara li
ren till ett pris, som lemnar tillgång för uppehälle under flere dagar, som 
tillbringas i lättja. Jordbrukaren beröfvas härigenom det nödiga arbets
biträdet och de dagsverken, som lemnas honom, måste han betala till ett 
belopp, som står i det uppenbaraste missförhållande till värdet af hans pro-
duetion. Deremot, under Ar med knappare skördar och deraf följande 
höga priser å födoämnen, är denna folkklass, i följd af försummad bespa
ring under de bättre åren, alldeles oförmögen att bereda sitt uppehälle och 
jordbrukaren måste då, af förbarmande eller samhällspligt, draga tungan 
af dess försörjning till råga på bekymret för egen utkomst af den ringa 
afkastning jorden gifvit. Detta är dock icke den enda olyckan, som här-
af uppkommer. Den mindre ordentliga lefnaden, som vid anförde för
hållandet följer af dagsverksarbetarens försörjningssätt, föranleder att arbets
förmågan tidigt aftager och ofta upphör hos Föräldrarne, innan barnen än
nu hunnit den ålder att de kunna något väsendtligen bidraga till sin berg
ning, och barnens uppfostran blifver ofta vanvårdad. Det är derföre af 
denna Folkclass i synnerhet, som Socknarnes Fattigvårdsanstalter betungas 
med Fattighjon af så väl äldre personer, som värnlösa barn, och det är för 
dess försörjning, som största bekymret yppar sig när missväxter inträffa. 
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4:o Politisk Författning. 

Kammarverket. Unde r de senast förfliitne Fem åren, äro skattlagde 
Nyhemman till 1 | mantal samt 68.4 stycken andra å Kronans Skogar upp
tagne Lagenheter, som icke kunnat åsättas hemmantal , 42 Qvarnar och 13 
Sågar. Hemmansklyfningar hafva icke under denna tid i någon märk
bar man t i l l - eller aftagit. Af Kongl. Förordningen den 19 December 
1827 om Hemmansklyfningar och Jords afsöndringar från hemman, ha för
gå yerkan förmärkts, hvarti l l orsaken sannolikt igenfinnes i bristande om-
tanka på de förmåner för framtiden, som dermed åsyftas, under det till
fället att afhjelpa ögonblickets behof af Bosättning, utan de deri (oreskrif-
11c iakttagelserne, är obegränsad. Sjelfägande Jordbrukare äro i/j,S~o 
samt Arrendatorer och Brukare 6,736. Rusthålls-Slammars och Aug-
menters till rustningen anordnade räntor utgöra efter förvandling 64,753 
R:dr 6 sk. 7 rsL och från hela Länet erlägges 38o R:dr r i s k . 3 rst. Kneckte-
Rotcfrihetsmedel af 3 i i ? | oroterade h e m m a n ; dock är förslag uppgjordt 
till dessa hemmans rotering. Til l Postföring äro anslagne 3 o | hemman och 
79 GästgifvargArdar finnas, utgörande ti l lsammans 5 5 | mantal . 

Statsbidragen äro väl icke högre än att de, med afseende å Landets 
beskaffenhet, under någorlunda förmånlig conjunctur borde kunna utgå 
med lätthet, men i anseende till de nyligen inträffade svära missväxterna 
och de vanligen låga prisen å Spannmål efter de bättre skördarne, hafva 
Krono-Utskylderne icke ulan förlägenhet och ansträngning kunnat utgö
ras, l i vad Bevillningen beträffar har man ännu icke, för att uppnå det 
för Fastigheterne fastställde total-beloppet för hela Länet, behöft uppskat
ta någon Fastighet öfver dess rätta värde. Det har väl händt att Fa
stigheter vid e.xecutiva eller annars tvungna försäljningar icke uppgått till 
det vid Bevillnings-Taxeringeu åsatte värdet, men oberäknadt den tillfälli
ga förlägenheten som föranledt en sådan försäljning, har härtill oftast bi
dragit att Fastigheten af den af sig komne ägaren varit vanhäfdad. Bland 
Statsbidragen äro för Jordbrukarne mest betungande de till Låntagare an
ordnade Peiscdel-Räntovne i anseende till sättet för deras utgörande. I 
spannmålsränlornc äro oftast indelte Sädesslag, som icke produceras å de 
orter , hvarifrån de böra utgå och genom locala förhållanden så väl i det
ta afseende, som för forslingen möta ofta för natura-pra;stationen sådane 
hinder, att Räntegifvarne, hellre än att underkasta sig dem och älven af 

farhåga 
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farhåga för svårigheten alt undgå klander å den till lefverering erbjudne 
varans beskaffenhet, ingå på att erlägga lösen till vida högre belopp än 
markegången och de i orten gångbara prisen, ehuru de annars skulle så 
mycket heldre föredraga lefvereringen in natura, som de icke annorlunda 
än genom Spannmålsförsäljniug kunna åstadkomma penningar till denna 
Lösen och afsältningstillfället merendels är inskränkt. 

Bland Koslnaderne för rustning och rotering är Hästvacance-afgiflen 
för Westgötha Regemente med afseende på liänet på det hela synnerligen 
tryckande, ehuru den icke lärer öfverstiga hvad det verkligen skulle kosta 
att tillhandahålla Rustningshästar, derföre också hvarje Ruslhållare enskilt, 
när han beräknar <len dirente verkan, snarare lärer finna vinst än förlust 
för sig; men det betydliga penningebelopp, som genom denna beskattning 
årligen utgår från Länet under en lid då afsättningen af Länets produc-
ter är sa högst svår, skall nödvändigt bidraga till penninge-förlägenheter, 
då ingen motsvarande anledning till inkomst är för handen. Denna svåi-
vighet är likväl i betydlig mån minskad genom den af Kongl. Maj:t i 
Nåder vid tagne anstalten, alt flere Kuslhållare få emot befrielse från häst-
vacanee-afgiflen tillhandahålla Artilleri-hästar. 

Skjutsnings-skyldigheten har sedan år 1832 varit på flere ställen öf-
vertagen af entrepreneurer emot en viss årlig afgift af hvarje skjuts-skyl
digt hemman; men sedan liden för de härom först afslutade Contracten 
tilländalupit, hafva heminansägarne på de fleste ställen återtagit Skjuts-
ningshestyret, då de funnit afgiften tryckande i anseende till den knappa 
Penningelillgången. Erfarenhet visade också att det med denna anstalt å-
syftade hufvudäudamålet, Jordbrukets oberoende af den obestämbara skjuts
nings-skyldigheten och Allmogens afhållande från de anledningar till osed
lighet, som Gästgifverilefnaden gifvit, nära nog förfelats, ty ingen Entre-
preneur har hållit egna hästar till det erforderliga antalet, utan har Skjuts-
ningen till största delen blifvit bestridd genom beting med angränsande 
hemmansägare, merendels desamma, som annars varit skyldige att skjutsa 
och föihållandet har således i förberörde afseenden varit i defc närmaste 
oförändradt. Under de senaste åren har en Diligence-fart genom Länet 
varit ordnad på vägen emellan Stockholm och Gölhcborg. Äfveu denna 
skjutsning har inom detta Län öfverallt blifvit bestridd af hemmansägarne 
i orten, efter Beting med Diligence-Bolaget, men anstalten har åtminstone va
rit förenad med den fördelen alt skjutsnings-skyldigheten berott af frivil
ligt åtagande i stället för den annars utgör en vid Jordbruket onaturligt 

3 
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fastad börda, livars tillvaro endast kan försvaras af dess oumbärlighet. 
Dessutom iir det uppenbart att de vanlige skjulsanstallerne blifvit i följd 
af Diligeuce-farterne mindre anlitade, då Diligencerne merendels varit upp
tagne af hela det antal Resande, som deri kunnat rymmas; men om den
na Inrättning skall hinna den fulländning, som det dermed åsyftade väl
görande ändamålet förutsätter, är det visserligen i första rummet nödigt 
att legan för Gästgifvare-skjuts betydligt höjes, likasom i andra Länder re
san med så kallad Extra Post är betydligt dyrare än med Diligencer, och 
billigheten af en sådan förhöjning lärer alltid vara oyedersäglig, så länge 
icke legan fullt motsvarar Skjulsningsbesväret, det den för närvarande icke 
lärer kunna anses göra, då ingen kan förmås att frivilligt åtaga sig ett så
dant besvär, utan betydligt tillskott ulöfver Skjutslegan. Under inneva
rande och nästlidet år hafva undersökningar inom hela Länet blifvit an
ställde för alt tillse huruvida den vid Gästgifverierne indelte hållskjutsen 
kunde minskas eller indragas, och i den mån undersökningarne fulländats, 
äro dessa frågor pröfvade, derigenom hållskjutsen vid 21 Gästgifvargårdar 
är antingen helt och hullet indragen, eller minskad med et antal af Sex
tiosju hästar dagligen. Om man beräknar de härigenom besparade dags
verken till En IV.dr Banco om dagen för hvarjc par hästar med åtföljande 
Skjutskarl, hvartill de skäligen torde kunna uppskattas, utöfver den inkomst 
som genom Skjutslegan kunnat inbringas, uppgår värdet af denna bespa
ring till omkring 12,000 R:dr Banco om året. Vid förberörde undersök
ningar hafva dock de hullskjuts-skyldige sjelfve ingalunda visat den ifver 
för den ifrågasatte befrielsen, som man kunnat vänta i anledning af kän
nedomen om tungan af detta besvär. Månen hafva helt och hållet stilla
tigande lålit utgången bero på andras utredning af föibållanderne och en 
del hafva till och med, i stället att påstå befrielse, uttryckligen yrkat att 
den gällande Skjuls-regleringen måtte bibehållas. Jag kan dock löga före
ställa mig alt allmogen sjelf anser sig hafva någon fördel af detta Skjuts-
ningsbestyr, utan bör jag snarare såsom orsak till den anmärkte företeelsen, 
antaga någon af missförstånd tillkommen farhåga all befrielsen skulle för
anleda till påbördaude af något annat besvär, som till äfventyrs kunde va
ra mera (ryckande än det närvarande. 

Väghållnings-skyldigheten är icke allenast i allmänhet ganska känn
bar, utan äfven högst olika tryckande på olika orter i mån af vägarnes 0-
lika mängd, don olika tillgången å lagningsämnen och vägarnes, med afse-
ende å läget och jordminen, olika svårighet att underhålla. Likväl måste 
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väglagningen alltid blifva ofullkomlig så länge den utgör ett vid Jordbru
ket fästad t besvär och af denna anledning mindre tjenliga tider för dess 
verkställande måste väljas, på det icke Jordbrukets vård må alltför myc
ket deraf hindras. 

Policen, handhafves af Krono-Betjeningen med biträde af de för hvar-
je Bygdelag valde Ordningsmän, hvarjemte inom flere Församlingar sär-
skilte överenskommelser äro vid Socknestämmor träffade och egentligen 
handhafvas af Kyrko-Råden till förebyggande af mindre oordningar och 
osedlighet, särdeles bland ungdomen. För Barn-undervisningen finnas in
om Wadsbo Härad 17 Folk-Scholor efter Lancasterska methoden, bland 
hvilka utmärka sig för Inrättningens fullständighet och vidsträckthet en i 
Undenäs Församling, på enskild bekostnad anlagd af Professor Norder, som 
jeinväl skänkt fond till årlig Lön åt Läraren, 2:ne i Fredsbergs Försam
ling, deraf den ena är bekostad af Nådegåfvor, som Kongl. Maj:t vid re
sor genom Församlingen täckts lemna för detta ändamål, samt en i Belle-
fors Församling, på enskild bekostnad anlagd och försedd med Lön för 
Läraren af öfversten och Riddaren Friherre Sture. Sådane Scholor fin
nas lör öfrigt vid Mariedal i Huseby Församling af Kinnefjerdings Härad, 
vid Traneberg af Otterstads Församling och Kållands Härad, i Eggby af 
Warnhoms Församling och "vValle Härad, i Tådeneds Församling af Kål
lands Härad, i Häreneds Församling af Kinnefjerdings Härad, i Kyrkofalla 
Församling af Kåkinds Härad och i Daretorps Församling af Wartofta Hä
rad. De tvenne förstnämnde äro stiftade genom enskilt frikostighet, den 
vid Mariedal af Majoren, Commendeuren och Riddaren Grefve Piper och 
den vid Traneberg af nu mera aflidne Lag-mannen Carl von Becker. Beg-
ge dessa äro lika vidsträckte och väl ordnade som de jag förut anmärkt 
för dessa egenskaper. Kostnaden till Schole-Inrätlningen i "Warnhems För
samling är till större delen bestridd af framlidne Biskoppen och Com
mendeuren Doclor Weideman. I Tådened är Schole-Inrättningen tillväga-
bragt genom användande af äldre Testaments-Fonder för Barnundervisnin
gen med betydligt bidrag af nu aflidne Grosshandlaren Kjellberg, men för 
öfrigt äro Inrättningarne af Församlingarne bekostade. Der sådane Inrätt
ningar icke finnas, besörjes Barnundervisningen efter vanliga methoden, 
merendels af Klockarna eller kringvandrande Scholemästare, men på flere 
ställen uti serskilt uppförde Scholchus. 

Hälsovården handhafves af Församlingarnes Kyrko-Råd eller Sund
lists-Nämnder, under inseende af Länets 2:ne ProYinciaj-Läkare och efter 
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deras särskilta föreskrifter, för tillfällen, då de af behofvet påkallas. Yp-

I)ade farsoter hafva vanligen snart blifvit hämmade och förödelsen deraf 
lar aldrig varit betydlig. Fattigförsörjningen bestrides af Socknarne, dels 

genom de mest torftiges inrymmande i dertill inrättade Fattigstugor, dels 
genom bestämde understöd åt dem, som, ehuru oförmögne att helt och hål
let sörja för sin bergning, äga mera förmåga att dertill bidraga. Efter 
missväxtåren hafva dessa anstalter fordrat utomordentliga ansträngningar, 
hvilka likväl blifvit betydligt underlättade genom det tillfälle till arbets-
förtjenst, som den på bekostnad af Allmänna medel företagne gräfningen 
af afloppsdiken lemnat. Emedlerlid hafva i allmänhet Fattigvårds-anstal-
terne under de senare åren allt mer och mer blifvit anlitade i följd af de 
talrika Bosättningarne af medellöst folk, som sakna annan närings-utväg än 
dagsverksförtjensten. 

För Rofdjurs utödande finnes ett år 1823 anskaffadt jagttyg, med 
hvars begagnande skallgångar årligen anställas, hvarjemte för Rofdjur, som 
fångas vid andra tillfällen, gifvas belöningar af Länels Innevånare efter 
serskilte öfverenskommelser inom olika Districter. 

I Mariestad finnes en Spar-Bank som är stiftad år 1822, och hvars 
närvarande fond utgör 26,861 R:dr. Denna fond är under de Senaste lor-
flutne fem Åren ökad med i3,^3a R:dr. För öfiigt finnas särskilte Spar-
Banker för arbetarne vid de Commerce-Rådet, Commendeuren och Ridda
ren Santesson tillhörige Carlsfors Alunbruk och Bromö Glasbruk, hvilkas 
fonder utgöra vid Carlsfors 3,ooo R:dr och vid Bromö n ,36aR:d r 39 sk. 
9 rst. allt Banko. Såsom anmärkningsvärdt torde böra uppgifvas, att af 
arbetarne vid Bromö äger en —1,543 R:dr, en annan — ^% R:dr, och flera 
hvardera omkring 3oo R:dr innestående i Spar-Banken. 

Socknc-Magaziner finnas inom I 5 I särskilta Socknar af Länet med 
Fonder, som tillsammans uppgå till omkring 1 1,000 tunnor Spannmål. 
De äro likväl alla med högst få undantag riktade på årlig utlåning mot 
högre ränta, utan afseende å det af Skördens beskaffenhet beroende större 
eller mindre behofvet, så att de ingalunda lemna något värn mot förlä
genheten efter missväxten, då ingen Spannmåls-tillgång finnes för utlåning 
för än de äldre Lånen blifvit af den svaga skörden inlefvererade. Inkom-
steme af Räntorne användas väl till en del för Fondernes successiva ökan
de, men för det mesta till understöd för Fattigvården och andra sådane 
anstalter, som det tillkommer Socknarne att gemensamt bekosta. Då ge
nom dessa anstalter således ingalunda bildas några upplag från de bättre 

skör-
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skördarne för afhjelpande af förlägenheten då skörden misslyckas, torde det 
synas, som om omtankan borde framkalla annorlunda ordnade Inrät tnin
gar för detta ändamål, särdeles efter det de senare örens olyckor dertill 
gifvit så allvarsam väckelse; men så väl vid Socknestämmor, som i detta 
ämne blifvit på min uppmaning hällne inom alla Länets Socknar, som 
vid den till underdånigste följd af Kongl. Maj:Ls särskilta Nådiga Föreskrift 
hällne öfverläggning med Deputerade från alla orter af Länet, har nian 
yttrat sig obenägen för sådane Inrättningar, dertil l ett giltigt skäl igenfm-
nes i den billiga farhågan att i samma mån Jordägarne, hvilka uteslutan
de måste bilda sådane besparings-upplag, derigenom sökte på förhand af-
värja bekymret för de svårare åren, måste lättsinnigheten ökas hos den o-
besutne delen af befolkningen, för hvilken dessa bekymmer utgör den en
da hufvudsakliga väckelsen till omtanka och varsamhet. 

Inga Krogar för väg fa rändes bebof äro anlagde, emedan de ansetts ic
ke behöuigc, då inga mera al lmänt besökte vägar finnas, som icke äro för-
sedde med Gästgifvaregårdar, der mat och brun vin bör hållas till salu. 
Inom hela Länet finnes således i Landet endast trenne särskilt t i l låtne 
krogar, nemligen en vid Dalaholm, nära Lunds brunn, egentligen med af-
seende å Värdshushållningen för deras Bctjening, som besöka Brunnen, och 
2:110 vid Ilödesund, der Götha Canal utfaller i Wet te rn och dessutom a:ne 
större marknader om året hållas, så att den der förefallande slövre trafi
ken gjort krogarne nödige. 

5:o Städer. 

Mariestad med 1,387 innevånare, deraf 96a skallskrifne. 
Skara med 1,492 innevånare, deraf 873 skallskrifntt. 
Sköfde med 604 innevånare, deraf 3 6 J skattskrifne. 
Fahlköping med 477 innevånare, deraf 302 skattskrifne. 
Lidköping med 1,820 innevånare, deraf 1,197 skattskrifne. 
Hjo med 5a5 innevånare, deraf 3a 1 skattskrifne. 

De stadsmanna-näringar, som idkas i dessa Städer , bestå af handt -
verkerier och handel till någon del med ortens prodncter, men väsendlli-
gen med Sill, Salt, Specerier och Kram varor, som från Götheborg och nu 
mera, sedan segelfarlcn å Götha Canal ur öppnad, äfven i någon mon från 
Stockholm hiiföras och till ortens Innevånare försäljas. Jo rdbruk idkas 
äfven i betydlig mon i alla Städerne oeh utgör för Falköping ti l l och med 
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dess huvudsakligaste näring. Dels härigenom, dels emedan ingen af Stä
derne är så folkrik, att consumtionen af Landtmanna-Producter der kan 
vara betydlig, och då för öfrigt Köpmännen föga befatta sig nied Spänne-
målshaudcl, kunna Städerne icke anses hafva något vigtigt inftytunde på 
Lairlels eultur och näringar. Stadsmanna-rörelsen är deremot lie]t och 
hållet beroende af Landtmannens vilkor i den angränsande orten, då vid
sträcktare tillfälle för afsättning af handels- och handlverks varor sällan gif-
ves. Denna rörelse har således lidit, i den mån Landtmannens tillgångar 
varit föiknappade ömsom genom missväxter och oerhördt låga Spanmålsvilkor. 

I alla Städerne finnes Läkare, utom i Fahlköping och Hjo, på hvil-
ket sistnämnde ställe likväl är Station för en Balaillons-Läkare vid Skaraborgs 
Regemente, men Tjensten är för närvarande ledig. 

Af undervisningsverk finnas i Skara jemte Gymnasium en högre Lär-
doms-Schola, i Mafiestad en lägre Trivial-Schola, i Lidköping en Studs-
Schola samt i Sköfde, Hjo och Faldköpin», Pcedagogier, allt på Statens be
kostnad, dock att Städerne underhålla Byggnadcrne, utom i Skara, der en
dast Bostad för Rector Scholte af Staten bekostas, Ufvcusom Mariestad med 
33 ll:dr 16 sk. Banco årligen bidrager till aflöning för en Collega. Dess
utom äro Vexelundervisnings-Scholor efter Bell-Laucaster-melhoden inrät
tade i Lidköping och Mariestad genom Städernes Innevånares föranstaltan
de , sedan Kongl. Maj:t, vid resor genom Städerne, täckts dertill gifva 
bidrag och göra årliga anslag till Lärarnes afloniirg. I Skara ur jemväl ert 
sådan Schola organiserad af Stadens Innevånare, som också bekosta Lära
rens atlöning. 

I hvarje Stad finnes Fattighus, der de mest orkeslöse Fattighjonen 
inrymmas och så väl till deras som öfrige Fattighjonens försörjning lem-
na Städernes Innevånare årliga bidrag, hvilka vanligen fördelas eftar livar» 
och ens taxation till Bevillning för näring och rörelse. 

Inga Prohibitiva Författningar finnas till förmon för någon särskilt 
af Länets Städer, och endast i Mariestad och Lidköping uppbäras Bio- och 
Hamnpenningar till belopp af 116 R:dr 3a sk. för den furia och 6a R:dr 
för den senare Staden. 

Marieholm i Lands-Cancelliet d. 23 Dec. 1833. 

C A R L G Y L L E N H A A L . 

G. P. Möller. F. G. L. Funch. 



Tabell för Landet inom Skaraborgs Län. 

Mariaeholm i Lands-Contoiret den 24 December 1833. 

CARL GYLLENHAAL. 

F. G. L. FUNCH. 



T a b e l l för Städerne inom Skaraborgs Län. 

Mariaeholm i Lands-Contoiret den 23 December 1833. 

CARL GYLLENHAAL. 

F. G. L. FUNCH. 
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