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Underdånig Berättelse 

om 
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Rättelser: 

Sid. 3 raden 9 Efter en i några exemplar af Herr Hisingers 
arbete otydligt uttryckt Ziffra, har hans upgift 
af Siljans höjd öfver hafvet här blifvit utförd til 
607 Sv. fot; men vid nogare efterseende finnes 
denna höjd upgifven til 647,369 Sv. fot. 

— 44 — 29 står tacktjern bör vara tackjern 
— 103 — 26 — 159 — — 259. 
— 116 Zifferr. 5 — 938:36:5.— — 938: 11. — 

I den sednare af Tabellerna N:o 8 är totalbeloppet af Skatter 

och onera på Landet utfördt til Rd. 544,213 — hvartil bör tilläggas 

10 sk. 4 rst. 

Skiljaktigheten emellan den Summa af jordegendomarnes up-

skattningsvärde, som är upgifven uti Berättelsen sid. 30 rad. 23, och 

den i Hufvud - Tabellen utförda, härrör deraf, at, uti den sednare, 

men ej i dea förra, är värdet af några frälseräntor inberäknadt. 
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§. 1. 

Landets allmänna beskaffenhet. 

Stora Kopparbergs Län, hvars läge emellan 59 grader 50 minuter och 62 

grader 14 minuter latitud samt 29 grader 42 minuter och 34 grader 20 minu

ter longilud, hvars gränsor emot Norrige, Härjeådalen, Helsingland, Gestrik land, 

Westmauland, Örebro Län och Wermland , samt hvars indelning i fögderier 

och socknar de deröfver af framledne Bergs - Rådet m. m. Fr iher re S. -G. Hcr-

jnelin utgifne tvenne geografisie cliartor utvisa, är et öfver hafsylan ansenlige» 

uphöjdt land, som til en större del består af berg och af steniga eller sandiga 

åsar och kul lar , hvilka endast bära skog, men til en mindre af sådana dälder 

och höjder, som kunnat odlas och som äfven under sekler blifvit bragte til 

fruktbarhet genom et med folkstockens tilväxt allt mer och mer utvidgadt å-

Jierbruk. 

Hela vidden af Stora Kopparbergs Län beräknas till 288 quadratmil. 

Den innefattar fyra hufvuddelar, bestämda dels af däldfoiinerna, och dels af 

folkels olika yrken, välmåga och sedvanor: nämligen, 1:0 Oslcrdalarne omkring 

den nordostliga grenen af Dalelfven. 2:0 JVesterdalarne omkring den nordvestra. 

3:o den vida sydöstra dalen nedanför Gagnefs Socken, der de begge elfvarne 

sammanflyta, och 4:0 den särskilda sydvestra dalen, hvars vattendrag genom 

siön Barken löpa mot Mälaren. Innom Länet kallas Öster- och Weslerdalarne 

egenleligen för Dalorten och dess innevånare för Dalkarlar. Dessa tvenne huf

vuddelar bestå af Ofvan- och Nedan-Siljans fögderier, samt Gagnefs Socken i -

från Säters Läns fögderi, såsom lilsammans utgörande Öslerdalarne, samt af 

Weslerduls fögderi. Den nedra sydöstra lmfvuddclen innefattar Fal i lu , Hede-

mora och Säters städer samt Kopparbergs , Säters och Aäsgurds fögderier; den 
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fjerde hufvuddelen åter Westerbergslagen, hvilken utgör et särskildt fögderi. 

Alla dessa fögderier tilsammans äro- fördelade i 37 Socknar , hvilkas särskilda 

beskaffenhet, hemmantal , rotering, grundskatter, näringsyrien m. m. framledne 

Directeuren Abraham Hiilphers sannt beskrifvit och efter noggranna underrä t 

telser fullständigt upgifvit i dess är 1762 tryckta Dagbok of ver en reset genom 

Stora Kopparbergs Län. E h u r u några förhållanden sedermera blifvit förändra

de och deras verkningar utvidgade, kan denna med synnerlig omsorg och u r -

skillning författade Topografi ännu nyttjas såsom den säkraste ledareu til en 

närmare kännedom af Länet. 

öfver den egenteligen sä kallade Dalortens allmännaste physiska. beskaf

fenhet och climatfbrhållanden liar Herr Brukspatronen W. Hisinger uti det år 

1819 utkomna första häftet af dess anteckningar i Physik och Geognosi under 

resor i Sverige och JVorrige lemnat en beskrifning af stort värde genom mäng

den och noggrannheten af de upgifter, som densamma innom en ringa vidd 

innefattar. Dalelfvens vattenfall och forssar blefvo år 1802 afvägde- och beskrif-

ne af nu mera Herr Öfverste-Lientenanterr och Riddaren E. Nordvall; och den 

ännu fullständigare undersökning derom, som på Kongl, Majrts Kådigste befalf-

ning Herr Majoren och Riddaren C. P: Hallström börjat och innevarande år 

liirer hafva fullbordat, skall ytterligare beriktiga och utvidga kunskapen om 

den ibland Sveriges hufvuddalar, genom hvilken nämnde elf framflyter, samt 

Lekräfta eller rät ta de höjdberäkningar, som Herr Hisinger dels härledt ifrån 

de förra afvägningarna, och dels grundat på barometer-observationer. 

Efter dessa beräkningar skall Dalelfvens höjd öfver hafvet vara vid sjön 

Bäsingen, der den flyter utur Stora Kopparbergs Län 2o'5j , vid sjön Runn n ä 

ra Fidilun 439 vid Malungs kyrka 1244 o c h vid Transtrand 1574 Svenska fot.-

Häraf, då chartau tillika betraktas, synes, huru det i al lmänhet höga landet 

stiger i en ti l tagande progression, ju mera det närmar sig intill fjellryggere e-

mellan Sverige och Norrige. För et sådant land af den vidd, som Stora Kop

parbergs Län, kunna några allmänliga elimatförhäilanden desfomlndre bestäm

mas, som betydliga olikheter derut innan, emellan de til hvarandra gränsande 

s a k n a r och äfven emellan delar af dessa, uppkomma ifrån mångfaldiga nalur-

or.Mikcr, hvaribland må nämnas de mer eller mindre öfver elfvens yta uphöjda 

trakternas olika lägen emot de snötäckta fjelbpetsarue, samt större eller mindre 
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trängsel innom de bergsträckningar , som utgrena sig ifrån fjellryggen. I a l l 

mänhet är Climatet härdare innom den trånga och uphöjda dä ld , hvarigenom 

TVesterdalselfven framflyter, än i den mera nordliga, men rymligare och lägre 

omkring Österdalselpven och de stora sjöar, Siljan, och Orsasjon, som denna flod

gren genomlöper. Ofta, då den sent mognande vårsädesgrödan i de öfra W e -

sterdals-socknarne förhärjas af skarpa nattfroster u t i Augusti månad, skada de 

henne icke på Mora s lät ten, hvilken likväl är belägen mera i norr än Lima, 

men icke så nära intil fjellen och foga öfver Siljans y ta , hvars Jiöid vid Rätt

viks t y r k a Herr Hisi'tiger, troligen likväl något iör lågt , bestämt til 607 Sven

ska fot öfver hafvet. 

Dalelfvens ofvannämnde tvenne grenar sammanflyta vid Djurås i Gagnefs 

socken. Omkring dem, sedermera omkring den efter föreningen vidgade Elf-

ven, och vidare omkring de många större eller mindre sidouar, som löpa til 

denna hufvudflod, befinnas t rängre eller rymligare odlade och i allmänhet lätt 

bebyggda dälder , som afskiljas ifrån hvarandra genom bergåsar och stenbund-

na höjder. Äfven ibland dessa sednare äro de odlingsbara, både i deras slutt

ningar och på deras öfversta planer , uparbetade til åker och äng. Visserligen 

erbjuda sig ännu innom detta Län många spridda lägenheter åt odlingsflilen, 

men man lärer dock uti få landsorter finna sådana vedermälen, som i denna, 

af en idoghet, hvi lken, under långvarig fullföljd af små odlings-företag, gjort 

fruktbärande och sluteligen sammanbundit ringa fläckar, som kunnat upbrytas 

och löna det svåra arbetet. När man endast efter den Geografiska chartan be

räknar vidden af Stora Kopparbergs Län och dermed jämför dess folknummer, 

skall man t r o , at jordodlingen der varit försummad, hvartil man äfven torde 

söka en orsak i Bergshandteringens utsträckning och i dess behof af arbetare. 

I de följande §. §. af denna underdåniga Berättelse vill jag framställa skälen för 

min förmodan at detta Län må anses för et af de mest befolkade, i förhållan

de til vidden af den jord, som möjligen kan göras fruktbärande, samt utreda 

sambandet emellan dess näringar och visa, huru de inbördes utvidgat och up-

rätthåll i t hvarandra. Nu, då fråga endast är om Länets allmänna beskaffen

he t , må jag inskränka mig til den anmärkningen, at man , för at bedömma et 

lands, och i synnerhet et bergigt nordlands, odlingsbara rymd, bör känna nå

got mera än den hela area , som detsamma innesluter. Den som blott efter de 

A 2 
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allmänna landsvägarne genomreser Stora Kopparbergs L ä n , sedan han fornt 

sett de naturliven bördiga meu vanvårdade marker, som, i andra mera sydliga 

orter och äfvca innom en mil nära hufvudstaden, endast gifva bete åt några 

kreatur , skall blifva öfvertygad, at sådana lägenheter, om de här funnits, icke 

hade blifvit lemnade i et sådant tilstånd. Vill han göra sig den mödan at van

dra in i några af dessa skogstrakter, som antingen- längseftor utskilja däldkedjor-

ne eller innom dem bilda länkar omkring hvarje särskild bebyggd krets, så 

skall han der finna, antingen en aldeles ofruktbar sand, eller sådana landsträc

kor af skenvkär, som omöjligen kunna odlas. För at åler erfara, hvad jordbru

karens idoghet nära Bergverken u t rä t ta t , behöfver han endast kasta en blick 

pä de till åkrar förvandlade stenbundna backnrne innom tvemie mi's omkrets 

ifrån Stora Kopparberget ; ceh om han , äfven på-något längre afsiånd, vill u t 

röna huruvida Bergsrörelsen-varit hinderlig för jordbruket, må lian färdas norr 

ut ifrån Fah lun och sedan han gtrrom de under circulationsbruk bördiga åk ra r -

ne och ungarne omkring Bjnrsas kyrka hunni t , vid en ytterligare stigning af 

den redan der höga åsen, til Sörskogs Gästgifvaregård, 3-jr mil ifrån Stora Kop

parberget, så skall han finna, al odling och befolkning- sträckt sig äfven til 

dcr.iia stela bergstrakt , livilken efter Herr flism^crs observationer, är belägea 

i3c6 Sv. fot öfver hafvel samt föijakteligen blottställd för hårdheten af et e l i - ' 

mat, som närmar sig til fjellregionens. 

Den bergsträekning, som utgår ifrån fjellen vid Transtrand och följer 

Westerdalselfvens högra s trand, afskiljer en del af Sto'ra Kopparbergs Län, näm-

ligen de flesta Finnmarker innom Westerdals fögderi samt hela Westerbergs-

lags fögderi, bestående af Grangändes, Norrbärkes och Söderbärkes socknar, 

ifrån den hufvuddal , som bildar Länet i allmänhet. Vattendragen ifrån denna 

vestra del falla in dels i Clara-elfven, dels i de strömar, som genom Helleforas 

och Grythytte Bergslag i Örebro Län löpa emot Wenern och dels i de sjöar 

och åar , som genom Westmanland framflyta lit Mälaren. Innom denna sär

skilda däldkcdja finnas större ännu föga befolkade trakter , hvarå skogen blif

vit til angränsande Bergverks understöd uplåten. Det är sannolikt, at de mån

ga spridda odlingar, som Finnar och Nybyggare der anställt , och som de , i 

synnerhet under det sistförflutne seklet, utvidgat, skulle ytterligare i ständigt 

ökad fortgång utbreda sig och sluteligen bilda sammanhängande bygder; derest 

icke, genom beslutet om recognitions-skogarnes försäljning, et allmänneligt hi-
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der derfore blifvit lagdt. Fullförjden af dessa vildmarkers odling kunde dock 

blifva af en oberäkneligen vidsträckt ny t ta , icke blott genom den nya produ

ction, som deraf omedelbarligen upkomme, utan ännu mera genom det sam

band , hvilket såmedelst skulle knytas emellan de stora Rikets hufvuddalar. 

De nedersta socknarne innom den nyssnämnda särskilda dalen, Norrbär-

ke och Söderbärke, hvilka under en naturenlig förening af jordbruk och bergs

rörelse hunnit högt uti odling, välmåga och befolkning, hafva redan öppen se

gelfart til Mälaren genom sjön Barken, Vid hvars södra ända Strömsholms Canal 

tager sin början. Med denna sjö skulle en annan, IWäsman i Grangärdes socken 

kunna, til utvidgning af berörde segelfart, sammanbindas genom en högst nyt<-

tig ytterligare canalanläggning, hvilkon, jämte andra allmänna fördelar, skulle 

bereda den stora' för flera Jernverk innom och utom detta L ä n , at Grängesber'-

gets ymniga malmtilgång kunde förflyttas til derifrån aflägsna masugnar. De 

vat tendrag, som ifrån Wester dalarne löpa ned åt Wene rn , kunna åtminstone 

til virkesflcttning begagnas. 

Herr Majoren och Riddaren Hallströms undersökning lärer bekräfta, 

livad man förut t rot t , at Daieifven svårligen fil någon längre sträckning kan 

göras farbar för större båtar , sairit at en sådan önskad lättnad för transporter

na emellan Fahlun och Avestad icke står at ernå. Men genom Örssa sjön och 

Siljan samt derifråh på ellven til Båtstad i Tuna socken nyttjas sjöfart til och 

ifi-ån Österdalarne. De der anlaggda brukens tilverkningar och förnödenheter 

föras uti däc lade jagter öfver nämnde sjöar och sedan i större båtar eller last-

dragare på elfven. Men härvid möter den svårigheten af tvenne forssar vid 

Grada by nära Gagnefs kyrka, at alla ellecter der skola utlastas samt föras 2 

rhil öfver land, hvilket äfven måste ske med Österdals-aihnogens båtar. Den

na svårighet torde kunna, efter et nyligen upgjordt förslag, afhjelpas «eaora 

förenad anläggning af én canal och en jernväg, på hvilken sednare äfven sjelf-

Va farkosterna kunde bringas förbi forssarne. Kostnaden här t i l , ehuru troligen 

icke alltför betydlig, torde dock komma at öfverstiga, om icke några enskilda 

personers förmåga, likväl den ny t t a , som dé innom en viss tiderymd kunna 

deraf vänta. Den blefve synnerligen vigtig för allmogen i socknarne omkring 

Oissa sjön och Siljan, som vid sina talrika utvandringar samt vid hemforslingen 

af säd och andra varor, upkopta förde besparda arbetslönerna, allmänt nyttjar 
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denna båtfart. Den ifrågavarande utvidgningen deraf skulle ock i nöd-år lätt» 

transporterna til Österdalnrne af spanmål, hvilken derigenom kunde, ifrån alla 

province»- omkiing Mälaren och Östersjön, pä Slrömsliolms canal sjöledes föras 

til uplagsplatsen Smedjebacken vid Norrbärkes kyrka, hvarifrån til Båtstad våg

längden endast iipgår til 5 mil , så a t , med undantag af denna forsling öfver 

land , Mora och Orssa socknar i den öfversla delen af Dalarne skulle försättas 

i Sjöcommunication med Skåne. Svårigheterna at nog skyndsamt kunna land

vägs ifrån Westerås få de stora spanmåls-quant i te ter transporterade, som år 

l 8 i 3 erfordrades för Dalortens undsät tning, och en skälig omsorg at å den ena 

sidan i möjligaste måtto bespara kronoskjutser, som skulle hafva utarmat all

mogen i Weslmauland och den nedre delen af detta Län, samt å den andra at 

icke öfyer höfvan npdi-ifva forjönerna, bragte mig då at låta en betydlig del 

af berörde undsättnings- spanmål gå på Strömsholms canal til Smedjebacken; 

men i anseende til de omlastningar, som sjötransporten ifrån Båtstad fordrar, 

kunde jag icke använda densamma för de qvantiteter, som de öfre Öslerdals-

socknarne behöfde, utan måste de föras 24 mil på hjul , först ifrån Westerås 

til Fahlun och vidare derjfrån till Mora. 

Då hvarje däld innom detta Län är omgifven af vidsträckta Löjder, m å 

ste det hända , icke allenast vårt iden, när snön hastigt smälter, utan äfven pni 

bollen, vid ymnigt regn, at ströniarna höja sig och flöda öfver sina b rädda r , 

der dessa äro låga. Dalelfven har vanligen hvarje vår tvenne flöden, det for

sla förorsakaclt af ökadt va t t en - t i l l opp -ur s i d o - å a r n a , och det andra af den 

sentidigare snösmältningen på fjellen, hvilken sällan inträffar förr än i Junii 

månad, i följd hvaraf denna sednare flod, då den är hög , skadar pä många 

ställen den nyss sådda vårsäden. Ju flere och ju rymligare sjöar de särskilda 

ström.»ne genomlöpa, desto mindre betydliga blifva de tillfälliga förändringar-

ne i deras vattenhöjd, som dessa sjöar moderera; hvadan också de fasta konst-

dammar. som bestämma utloppet ur åtskilliga sjöar, böra i denna ort anses 

nödvändiga, icke blott lör vat tenverken, utan äfven för det inunder dem b e 

lägna odlade landet, hvilket derigenom vid höga floder bevaras för öfversviim-

ning. Westerdalselfven, som saknar dylika tilräckliga bassiner, är äfven den 

ström, som högst och hastigast stiger vid hvarje utomordentligt valtentillopp 

ifrån bergen. Efter et häftigt regn två eller tre dagar vid slutet af Augusti 
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månad 1817 såg jag uti Malung denna elf stigen t re alnar 6'fver sin vanliga 

höjd samt flödande öfver en ansenlig jordvidd. 

Den skada, som Dalelfvens vårflöden uti flere socknar af Stora Koppar

bergs Län samt vidare innom Westmanland, Upland och Gestrikland förorsaka, 

år högst betydlig, och det förnämsta föremålet för Herr Majoren Hållströms 

undersökning är at bestämma planen til en allmän rensning af denna elf, så 

a t dess öfversvämningar i det hela må afhjelpas. De partiella forssrensningar, 

som intil år 1807 blifvit verkställda uti Westerdalselfven, hafva medfört den 

nyt ta , at vårfloden der hastigare än förut faller undan , och at den mera sällan 

än förut upstiger på de lågländare åkerfälten. 

Den allmännast odlade jordmanen i denna landsort är en finare eller 

gröfre sand. De särskilda däldringarfte efter dalelfven och dess grenar utgöra 

stenfria slätter, hvaraf de sydligare, såsom den hvilken innefattar en större del 

af Tuna , Gustaf» och Skedvi socknar, äro af flera quadratuiils vidd. Dessa 

slätter hafva svnbarligen blifvit bildade genom en allmän öfversvämning, hvar -

vid den ifrån höjderna nedförda sanden jämnt afsatt sig. De bestå alla af sam

ma mo eller mjälga, som elfvens b räddar , der de äro höga, genom många 

famnars djup allt intil vattenytan utvisa. I några af sidodälderna, efter de 

vat tendrag, som leda til elfven, finnes en mer eller mindre sandblandad, van-

Jigen gäsande lera , och på låga ställen svartmylla af de i en sednare tid för

rut tnade växter. De odlade och odlingsbara höjderna åter bestå mestadels af 

grusjord. Uti Rättviks samt en del af Orsa och Ore socknar och på Sollerön 

är denna grusjord kalkaktig och derigenom mer än annorstädes bördig. Kärr 

och myror omgifva i synnerhet de mindre vattendragen och upfylla ofta in-

böjningarne på höjdernas plateauer saint på fälten nedanför bergsryggarna. 

Men de fleste ibland dem hafva, under den djupa mossan, endast en ofruktbar 

grund af grof sand och grus. Af de bät tre artade hafva inånga småningom 

blifvit uttorkade och odlade, och de öfriga odlas årl igen, i den mån tilfälliga 

omständigheter det medgifya. 

Med et til 5oo R:dr Banco nådigst heviljadt understöd af de Statsmedel, 

som för storskiften och strömrensningar uti Stora Kopparbergs Län äro anslag-

ne , har år 1817 en liten sjö nära Ersholns by uti Gagtiefs socken och Mockfjerds 
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capellsbygd blifvit säukt , för at göra de omkring densamma belägna egor tor ra 

samt mindre än förut blottställda för frost. Uti Skedvi socken är af delegarne 

i flera byar börjadt et arbete, at utdika en vidsträcktare karrig r y m d , til 

hvilket nyttiga arbetes fullföljd de göra sig förhoppning om någon hjelp af al l

männa medel. I allmänhet vore det af mycken vigt at i synnerhet de myror , 

som äro belägne emellan foten af en bergsträckning och de odlade fälten, blef-

vp aftappade. At vinna derigenom nya landvidder, som genast kunde göras 

fruktbara, blefve likväl, med dessa myrors vanliga beskaffenhet, på fä ställen 

at vänta; men climatets mildring och de gamla egornas förbättring vore ändock 

tilräckligt stora ändamål för sådana anstalter , som allmogen i Dalorten icke 

har förmåga at med egen kostnad utföra, och hvarom äfven de månge egarene 

af små spridda jordlotter svårligen kunna bringas at sig förena. Med minsta 

upoffiing af Staten, kunde de småningom verkställas under nödår, och då ingå 

uti et undsättnings-system, som, i stället at bereda Staten förluster genom o-

undvikvlig utborgning af spanmål åt de fattigaste af allmogen, skänkte de lägsta 

möjliga arbetslöner til företag, hvilka för framtiden skalle undanröja eller min

ska dem vanligaste orsaken til tilfällig nöd, nämligen tidiga och skarpa nattfro

sten. Principen för et sådant undsättnings-system innom Dalorten har Kongl. 

Maj:t redan i nåder täckts godkänna, då i början af år 1819 mig lemnades 

rättighet at använda en summa af 25,000 Riksdaler Banco til obestämda all— 

männa arbeten, för at derigenom , på det sätt locala omständigheter kunde for

dra, under nyttig sysselsättning lifnära dem af allmogen, som icke hade tilfäl-

len, at sjelfve förskaffa sig rikeligare bergningsmedel. Förändrade naturförhål

landen verkade, at den befarade nöden det året icke inträffade, och jag behöf-

de således då icke requircra och använda mera af den i nådev anslagna sum

man än omkring 5ooo R:dr B:co fil et i alla fall nödigt och särdeles nyttigt 

vägaivete. Sedermera, efter goda årsväxter och vid en jämn gång af Bergs-

rörelsen, har Dalallmogen icke kiinnt något allmännare behof af undsättning 

eller saknat lönande arbetsförfjenster. 

Bergen i de nedre delarne af Länet innebära på många ställen mer el

ler mindre rika malmstreck af jern och koppar, samt äfven til någon ringa del 

af silfver och guld jämte bly. Dessa tilgångar ef metaller tilgodogöras vid ett 

mängd bergyerk, anlagda äfven på långt afstånd ifrån grufvorna, hvarigenona 
de 
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de aflägsnave skogar, sona icke annorlunda kunde til nylta användas, blifvit 

vär«legifvande. Huru bergs hand teringen, genom det at den nästan öfver hela 

Länet gifver rörelse och samband åt en jnångfaldig idoghet, är at betrakta 

som den hufv»dsakljgen drifrande kraften uti organisationen af denna landsorts 

allmänna industri , får jag tilfälle at mera fullständigt utreda i den §. som en-

Jigt det i nåder foreskrifna formuläret til denna underdåniga berättelse, skall 

speeielt framställa tilstundet och betydligheten af de särskilda näringar, som 

Länets innevånare idka. 

Kalkberg och lösa kalkstenar finnas i detta Län på flera ställen, i syn

nerhet uti Rättviks och Ore socknar, der kalkbränning utgör et ibland allmogens 

näringsfång. Utur Sandsteiisberg i Orssa rocken huggas årligen slipstenar för 

behofvet innom denna ort och til afsalu i andra. En bergart in nom Malungs 

socken användes til qvarnstenar. Statisten för masugnar brytes ur et berg i 

Norrbärke. Porfyrbergen i El/dals socken gifva de block som der, vid et H. 

K. H. Kran - Prinsen numera tilhörigt verk, sågas eller huggas samt slipas til 

bordskifvor, vaser och mångfaldiga prydliga smärre saker. 

De allmännaste vilda trädslag uti denna landsort, ä ro , efter ordningen 

af deras ymnighet , Tall, Gran, Björk, At, Asp , Rönn och Sälg. Af barrträd 

ech mestadels af Tall bestå de egenteliga skogarnc. Granen utmärker en bättre 

jordmån än den, som inlager Länets ojämförligt största vidd. På afsvedjade 

Mer eljest röjda fläckar af skogsmarken, växer, ibland löftiiid, björken al lmän-

nast. Alen vittnar redan om en bördigare mark och en måttlig landhöjd; 

en särskild art deraf, gråalen, bekläder stränderna af Daleifven nedanom Siljam 

och de lägre trakterna omkring denna sjö intil Rättvik. 

Kärmast de bebygda dälderna efter Elfven och andra större vattendrag 

åro skogarne så medtagne, at de endast lemna knapp tilgång for behofven af 

bränsle och stängsel. 

Utom den stora andel i Bergverkens samt åtskilliga firbrrkers och handt» 

verks varu- alstring, som bör beräknas för de dertil använda skogseffecter, gifva 

Skogarne i Länet ämnen til åtskilliga slöjdevaror, som allmogen i flera socknar 

tilverkar och försäljer, äfven til andra landsorter. Då til skogarnas begagnan-

B 
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de bergverk blifvit anlagda i alla de delar af Länet, der det hittils möjligen 

kunnat löna sig, är det icke at vänta, at vanligt virke ifrån dessa trakter kan 

utföras, äfven om transportmedlen derifrån vore mindre svåra än de verkeligen 

äro. Ifrån skogarne i de öfre Westerdals socknar, der inga bergverk hittils 

finnas, och i de trakter deraf, hvarifrån vattendragen löpa ned åt Wenevn, har 

virke stundom blifvit flottadt; men, så länge Kongl. Maj-.ts och Kronans andel 

i dessa skogar icke varit afvittvad, har för hvarje lofligt hyggster til afsalu, 

utom til Fahlu Bergslag, fordrats Kongl. Maj:ts särskilda nådiga tilstånd. Efter 

snart skeende afvittringar af Jerna och Äppelbo socknars skogsvidder, hvaraf de 

förberedande mätningarne nu äro i gång, skall dessa socknars allmoge v inna , 

fika som den i Nås och Flöda förut storskiftade socknar vunni t , rät t ighet til 

fritt användande af vissa bestämda skatteskogar; och om dessas lägen til någon 

del kunna utstakas närmast intil de ofvannämnde vattendragen, hvilket jag for 

min del anser skäligt, så kominer bemälle fattiga allmoge i tilfalle at förvärfva 

sig en behöflig biförtjenst genom fällning af skog, hvilken nu står onyttig Och, 

öfvermognad, nedblåser. Samma fördel skulle Malungs och äfven Lima sock

nar ernå, om jämväl til dem finge sträcka sig de storskiftes och afvittrings-

förrättningar, som för Jerna och Äppellbo socknar blifvit bekostade af fonden 

for väganläggningar i Rikets norra orter. 

Den nordligaste delen af Länet , såsom Sarna socken samt Mora och Ors~ 

sa Finnmarker, består af ofantliga skogsrymder, hvilka först i en sen framtid 

torde blifva af något värde. Jordmånens ofraklbarhet och climatets hårdhet 

hindra der et mera vidsträckt åkerbruk, än det som kan anses för en binäring 

til boskapsskötseln. Då bergen deromkring och i allmänhet ofvanom Siljans 

sinka ända icke, så vidt hittils kunnat utrönas, föra några rikare malmstreck, 

kunna bergverk icke anläggas i dessa allägsna ödemarker, til och ifrån hvilka 

transporterna allena skulle medtaga det mesta af tilverkningarnas försäljnings

värden. Virke, som skulle föras derifran, blefve, när det Ömsom genom svåra 

itrömar och ömsom genom vida sjöar hunnit framskaffas til hafvet, så dyrt, at 

det icke utan stor förlust kunde säljas til de högsta, nu gångbara pris. 

Vid en öfversigt af Länets allmänna beskaffenhet torde det äfven vara 

nödigt at taga i betraktande de särskilda delarnes sammanbindning medelst 

vägar. Sådana äro af ålder anlagde genom alla mera bebygde däldsträcknin-

gar, samt finnas utmärkte på Fr iherre Hermelins och andra chartor. Under 
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de sistforflutna nio åren hafva fyra nya allmänna vägar på Statens bekostnad 

blifvit innora detta Län byggde. Den första, ined en gren ifrån Äppelbo och 

en annan ifrån Malungs socken, leder till Wermland , samt är af betydlig nyt

ta i synnerhet för de ofta Westerdals-socknarnas allmoge, hvilken på denna 

väg kan färdas med sina produeter til Philipstad och Carlstad, samt derifrån 

hämta -nödig spanmål, som denna allmoge fornt måste på lika långt eller län

gre afstånd förskaffa sig ifrån Fahlurij der prisen derpå vanligen är» högre än 

i Wermland. Den andra nya vägen emellan Jerna socken i Westerdalarne och 

Mora i Österdalarne, förbi Johannisholms glasbruk och til Siljansforss jernverk, 

der gammal väg vidtog, har öpnat en närmare communication emellan berörde 

den öfrc Dalortens hufvuddelar. En tredje ifrån Furudals och förbi Dalforss 

til Woxna jernbruk har bragt Österdalarne i förbindelse med norra Helsing-

hind. Alla dessa vägar äro redan och kunna i en framtid ännu mera blifva 

gagneliga såsom befordringsniedel for industrien i de derigenom sammanbundna 

orter ; men nyttigast och minst oläglig at underhålla är ofelbart den fjerde och 

sUt anlagda nya vägen emellan delar af den gamla, som ifrån Österdalarne går 

i en båge genom Gagnefs och Tuna socknar till Fahlun. Medelst denna sär

deles väl utförda väganläggning besparas icke allenast for de dagliga transpor

terna til och ifrån Leksand samt andra Österdals socknav två mil i längden af 

den närmaste väg, som förut icke utan våda för hästar och åkdon kunde nytt jas, 

Utan undvikas äfven flera svåra backar. 

Enskilde Bruksegare hafva ock under de sednare åren med egen betyd

lig kostnad byggt vägar, som sätta förut otilgängliga trakier i förening med de 

mera befolkade bygderna. Sådana vägar äro en til Limå Bruk i Leksands soc

ken, en til Löfsjö masugn i Flöda socken, en til Laxsjö masugn på gränsen 

af Tuna och Grangärdes soeknar, en til det nya stångjernsverket Noran i T u 

na , en til Grycksbo pappersbruk ut i Kopparbergs socken, en emellan Sunansjö 

i Grangärdes och Ulrichsbergs masugn i Säfsnäs, och en emellan Wintjerns 

grufvor och Böhle by i Sverdsjö socken, samt kanhända ännu flera, som icke 

kommit til min kunskap. Sistnämnde vägar, mestadels öfver oländig stenbunden 

mark, upgä til en sammanräknad längd af omkring 8 1/2 mil och bevittna, huru , 

under gynnande conjanctmer, den enskilda industrien jämväl bjdrager at utfö

ra allmänt och varaktigt nyttiga anstalter. 

B 2 
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§. 2. 

Innevånare. 

Vid de i November och December månader 1821 förrättafde mantals- och 

skattskrifningar antecknades folkmängden uti Stora Kopparbergs Län til 121,969. 

personer, Härtil komina omkring 600 personer i den skattfria Sarna socken, 

da hela summan blifver 122,569. Ibland dessa voro mantalsskrifjie af mankönet 

33 ; i63 och af qvrnnokönet 39,170, eller sammanräknade 72,333 personer. 

Upgifterne til Tabellverket komma ej til Konungens Befallningsbafvan-

des kännedom. Jag bar således icke baft lilfalle at med dem jämnföra resulta

ten af skattskrifningavna. De sednare böra likväl, med den noggranna ordning 

som im iakltages vid dessa förrättningar, anses vara så nära , som det är möj

ligt, säkra. Otvifvebaktigt är d t t åtminstone, at den verkliga folkmängden ej-

är ringare än den i mantalslängderna antecknade. Snarare må den förmodas 

vara något högre , emedan flere barn och minderårige, hvarå upgifterna ej for

dra en st iängare granskning, kunnat blifva af okunnighet eller glömska utelem-

nade ur förteckningarne öfver folkantalet innom byar, qvarter och hushull. 

Efter Tabellverket skall folkmängden uti detta Län år 1805 hafva up-

gått til 124,816 personer, til hvilket belopp den föriit aldrig hunni t , samt un 

der året 1806 ytterligare blifvit ökad med 578 flere födde än döde. Men man-

talslängderna för sistnämnde år uptaga endast 118,486 personer och således 

6908 mindre, än Tabellverkets beräknade antal. Om berörde längder må an

ses mera tiilörlitlige än Tabel lerna, så är Länets nuvarande folkmängd med 

nära 35oo personer högre än den var 1806 och således upstigen öfver livad des 

i aågon föregående tid varit. 

Men ifrån 1806 till 1811 förminskades folknnmmern, som utgjorde sist

nämnde år , enligt mantalslängderna, endast 112,839 personer. Under de tio 
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derefter följande åren och i den största progressionen under de fem sista, har 

den åter ökat sig med 9130 personer eller något mer än 8 procent. 

Tvenne af Läns -Nota r i en , Herr Häradshövdingen C. G. Kröningssvärd 

efter mantalslängderna upgjorda, och r underdånigst bifogade Blad af Fah la 

Tidning införda, Tabeller lämna em alla dessa och flera förhållanden speciellare 

underrättelser. 

Om man sträcker forskningarna längre t i l lbaka, finner man at Länets 

folkmängd ouphörligen vusit , men aldrig så hastigt som under de sednaste tio 

åren. Ifrån år 1658 til 1701 och således under en per iod , hvilken inneslöt 

Konung CARL Xi:s lyckliga regering, ökade sig antalet af mantalsskrifne per

soner endast med 2689, nämligen ifrån 29,515 til 32,204; men ifrån år 1811 

til 1821 med 6815. Det må härvid likväl anmärkas, at skillnaden emellan den 

hela personalen och den skattskrifna är nu något mindre än den i fordna tider 

va r i t , ehuru Kongl. Kammar-Rätten funnit de för ålderdom och bräcklighet 

befriades antal ännu vara för högt. Sedan Tabellverket blifvit inrättadt och 

Lela folkmängden räknad, finnes den för Stora Kopparbergs Län hafva år 1754 

utgjort 100,761 personer oeh således under tilfälliga omvexlingar af stigande 

cch fall, ökat sig i det hela med icke fullt 1/3 procent for hvarje af de seder-

mera förflutne 67 åren, men med 4/5 procent för hvarje af de sista 10 deribland. 

Denna hastiga tilväxt af folkstocken innom en landsort, som ifrån äldre 

tider tilbaka varit öfver-befolkad , bevittnar en lika hastig utvidgning af för-

sörjningsmedel. Då likväl, under samma tioåriga period, tvenne allmänna och 

flera partielta missväxter inträffat, är det klar t , at jordbruket, ehuru också be-

tydligen fövökadt, icke allena kunnat åstadsomma en sådan verkan, livars när

maste orsak jag skall söka at u t r e d a , då jag i den nästföljande paragraphen 

kommer at beskrifva Länets näringar. 

At uti dessas gemensamma liflighet och i den allmänna trefnad , som 

folkökningen bevisar, yttrar sig en efter Regerings-forändringen upväckt och 

utvecklad moralisk kraft, anser jag mig endast behöfva nämna, men icke med 

historiska jämnförelser vidare styrka. I en constilutionel Stat måste meningar-
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na om dess tilstånd r a r a delade. Jag skattar mig lycklig, at kunna stöda min 

på sådana sammanstämmande facta, som det åligger mig at i denna underdå

niga Berättelse framställa. 

Efter förhållandet i de storskiftade socknarna belöper sig på hvarjc per

son 3 a 4 tunnland af å k e r , äng och vidsträckt slog å aflägsna skogsrnyror. 

Utom denna mark linnes knapt någon, som skulle kunna odlas; och äfven til 

en stor del äre berörde myror icke odlingsbara. Jag anser derföre sannolikt, 

at af Länets hela rymd endast 4 til 500,000 tunnland eller omkring 29 quadrat-

mil bestå af sådan jordmån, som kan bära annat än skog. Om jag likväl be

räknar til 24 quadratmil hela den landvidd, livilken redan är upodlad eller 

möjligen i en sen framtid skulle kunna odlas, så upgår befolkningen til mer 

än 5ooo personer på hvarje sådan mil. 

Emellan folkets bildning, lynnej seder, konst- och näringsflit samt väl-

måga icke allenast uti de särskilda af delta vidsträckta Läns hufvudelar, utan 

äfven i Socknar, som gränsa intil hvarandra, äro skiljaktigheterna så märk

bara och så mångfaldiga, a t man icke kan sammanföra dessa olika folkmassor, 

äfven af olika u r sprung , under någon sådan allmän caracters-teckning, som 

det i nåder meddelade formuläret äskar. Hela Nationer under skilda reger in-

jnr torde flerastädes mera Jikna hvarandra , än den mestadels förmögna All

mogen uti Hedemora socken liknar den fattiga El/dals allmogen, eller Mora

karlen en Vesterdalkarl, eller denne en Jernbergsman, eller Skattebonden i 

Sverdsjö, en Skattebonde i den nära derintil belägna Wika socken. De u r 

sprungliga skiljaktigheterna bibehållas sorgfälligt och betecknas äfven i det 

yttre genom olika klädedrägter. För att rä t t behandla delta Läns allmoge, 

för all lämpa allniiinna författningar och anstalter efter dess särskilda lynnen,, 

tilstånd och behof, och jämväl for att riktigt kunna bedömma denna Läns

styrelses .speciella åtgärder, fordras det alltså at känna det egna nästan i hvar 

je socken; en kännedom som icke kan vinnas utan genom en innoni ui ten fljr-

varfvad vidsträcktare erfarenhet. 

Det gemensamma icke blott hos Länets allmoge utan hos dess Innevå-

nare af alla s tånd, härleder sig, dels ifrån ortens afskildhet och physiska för-
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hållanden, samt dels ifrån särskilda moraliska och politiska orsaker. Climatet 

och mödorna gifva en någorlunda jämnlik härdning åt de olika bygda krop

par. Gammalt svenskt alfvar och okonstlade seder hafva bättre kunnat b ibe

hållas i denna Province, än kanhända innom andra uti närmare gemenskap 

med större Städer och med deras verldsborgerliga lif. Då i detta Län icke fin

nas några gods och med få undantag hvarje jordbrukare ä r sjelfständig egare 

af en skattehemmansdel, huru ringa den ock må vara; då i allmänhet den ge

nom idoghet förvärfvade förmögenheten är någorlunda jämnt spridd; ock 

då ståndsskillnaderna hvarken äro rät t betydliga eller visa sig synnerligen märk

bar t ; så j t t r a r sig ock menigheternas frihetskänsla i en lugn vaksamhet for 

egna rätt igheter, icke i knot och afund öfver andras lagligen vunna för

delar eller i harm mot den samfundsordning, som skyddar dem. De mångfal

diga näringsgrenarne gifva en lika mångfaldig rigtning åt den enskilda idog-, 

heten, hvaraf det allmänna behofvet bereder et rättmätigt anseende åt hvarje 

verksam och skicklig idkarc af hvad lofiigt yrke som hälst. Ifrån dessa för

hållanden härflyta en allmän välvilja och en fredlig endrägt emellan olika 

folkclasser, samt iifven emellan Medborgare af skilda stånd. 

Med mångfaldig färdighet i mekaniska yrken förenar detta Läns allmo

ge en synnerlig rådighet vid förekommande ovanliga händelser. Dess verksam

he t är altid lugnt beräknad. Snarare skulle Dalkarlen fördraga manligt våld 

än barnsligt fjäsk, snarare at blifva misshandlad än gäckad. 

Jag anser mig skyldig at vederlägga den nog allmänna meningen, at Dal-

allmogen är af et oroligt lynne och svår at styra. Den kan, likasom hvarjc 

folkmassa, förvillas och uphetsas; men jag har svårt at föreställa mig någon, 

menighet med en innerligare känsla för laglig ordning och med en stadigare 

aktuing för sina Domare och Styresmän, ifrån de högsta til de lägsta, än den

na sjelfständiga och i sit yttre stundom sträfva allmoges. Under tio år och 

deribiand tvenne, då en allmän nöd kunnat leda til föitviflan, har jag icke, 

vid et enda tilfalle, erfarit hos densamma någon trotsighet emot lag och lag

liga befallningar. Nog hafva händelser förefallit, då jag hehöft at göra min 

myndighet gällande eller at visa mig missnöjd; men aldrig har någon folk

hop vägrat at genast åtlyda hvad jag bestäindt äskat, eller, efter en erhållen 
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föreställning, underlåti t at erkänna dess rät tmätighet och at ådagalägga sin 

Öfvertygelse derom genom nya vedermälen af tilgifvenhet och förtroende. 

Allmogens sedlighet beror i denna landsort, mer än uti de flesta and ra , 

på Presterskapels nit och förmåga at verka til det goda. Aktningen för Reli-

gionslärarens koll är ännu här bevarad , och när den förhöjes af en allmän 

aktning för hans person, blifva hans l ä rdomar , hans våd och äfven hans be -

straffande stränghet icke fruktlösa. De utvandringar til hufvudstaden och til 

främmande landsorter, sem en del af Dal-allmogen och deribland de yngre af 

begge könen måste vissa tider af året anställa, för at förskaffa sig arbetsförtjen-

sler, skada märkbart sedligheten. I förra tider, dä hvarje arbetslag anfördes 

af en vald hufvudman , som bestraffade cordningar och ansvarade för redligt 

upfytlande af arbetsbetingen, voro dessa nödvändiga utvandringar mindre för-

derfliga än de nu äro. Ofta har jag föreställt Dal-al lmogen, hu ru angeläget 

det vore, at de utvandrandrande ställde sig, såsom fordom, under befäl af huf-

vudmän. Men det allmänna tidslynnet gynnar ej mera en sed, hvilken fordrar 

frivillig lydnad för Befälhafvare, som, ännu i mannaminne, utöfvade en vid-

sträcktare myndighet , än den, man i det närvarande tidehvarfvet anser rådligt 

at anförtro åt Statens Embetsmän. 

Äfven i detta Län h a r , under de sednaste å r e n , en öfverdrifven brånn-

vinsbränning, då den onekligen befordrat jordbrukets upkomst, tillika befor-

drat osedlighet och armod innom många jordbrukares hus. Spannmål , som 

blifvit bilfärd ifrån Westmanland och Upland , utan at vara betingad, har äf-

ven föranledt til en utvidgad brännvinstilverkning. Huruvida en sädesprodu-

ction, som är beräknad på en vidsträckt skadlig consumtion, må anses för en 

allmän vinst, tillåter jag mig icke här at undersöka. Men jag bör yttra det 

hopp jag hyser , at folkstockens tilväxt och det derigenom ökade behofvet af 

spannmål til föda, äfven innom mera sädesgifvande o r t e r , skall småningom af-

hjelpa de skadliga följder, som hitlils visat sig af en, fiamom det naturliga för

hållandet emellan alstring och nyttig förläting fortskyndad utvidgning af Sveri-

ges jordbruk. 

P4 
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På arbetare för dagspenning kan icke vara brist uti en landsort, h v a r i -

från sådana hvarje år til andra piovincer utvandra. Tilgången derpå har l ik

väl varit något mindre under de tvemie sista åren än förut, hvartil orsaken ä r 

den at skördarna varit mera tilräckliga. De fleste arbetare innora detta L ä » 

hafva eget, ehuru r inga, jordbruk. När goda årsväxter tillåta dem at föiblif-

va hemma, nyttja de omtänksammare ibland dem tilfället, at använda sit a r 

bete på sin ärfda jord, oeh at utvidga sifla små tegar genom nya odlingar. De 

lättjefulle åter sakna då nödens drift at söka arbetsfönjenster. 

Det härhos underdånigst bifogade utdraget af fem ars markegångstaxor 

visa, huru dagsverksprisen innom St. Kopparbergs Län , hvilka i dessa taxor 

snarare varit för lågt än för högt utförda, under samma tid stigit eller b ibe

hålli t sig. Detta förhållande, i förening med flera andra , bevisar icke allenast 

en stigande välmåga hos den arbetande classen, som eljest vid lägre spann

målspris kunnat finna sin utkomst med lägre daglöner, utan äfven en stigande 

eller åtminstone icke hittils allmänneligen sänkt drift af de när ingar , som k u n -

mat använda främmande arbete efter förhöjda eller bibehållna pr is derpå. 

G 
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§. 3. 

Näringar. 

Det torde knapt finnas någon ibland Rikets öfriga Provincer, om icke Werin

land, der Näringame äro så mångfaldige, men tillika så organiskt sammanver-

kande, som i Stora Kopparbergs Län. Samma lefvande bildningsdrift yttvav 

sig der i den mindsta när ingsgren, som i den största. Alla utgå de ifrån en 

gemensam stam, frän en sjelfständig idogbetskraft, hvars rö t ter , djupt fastade 

i landets na tu r ocli i folkets a f ålder fria t i lstånd, utsprida sig uti dess deraf 

bestämda behof, lynne, vanor och färdigbeter. 

Gränsorne för denna underdåniga Berättelse och dess i nåder föreskrifna 

form medgifva mig icke, at söka framställa Länets näringsyrken såsom utgöran

de tilsamman en enda organisation, uti hvilken alla delarne, under en ständig 

vexelverkan, ömsesidigt frambringa, underhålla och fortdrifva hvarandra til et 

gemensamt mål. En sådan framställning borde vara historisk, borde ådagaläg

ga utvecklingen af den moraliska kraft, som småningom bildat detta konstigt 

sammanflätade idoghets-system, och som lefver i hvarje dess tråd eller åder. 

Men Statistiska Tajlor lemna ej rum åt jnera än den, vid en gifven tidpunct 

kända eller förmodade, producten af någon kraft, hvars inre beskaffenhet och 

styrka, samt hvars progression icke kunna med zifferräkning bestämmas. 

Då jag nu endast har a t i mekaniskt ordnade former sammanfoga och 

framställa aggregater af det som Sr, kan jag icke fullständigt visa huru det ta 

bildat sig, och hvar thän det vidare kan sig utbilda. Emedlert id u tmärker r e 

dan det nu tilfälliga. sit ursprung från en förutvarande allmän organism och 

gifver hänvisning på den r igtning, som denna fordrar åt alla anstalter , hva r i -

genom dess verksamhet må befrämjas. 

Ingen gren i denna landsorts näringssystem tål at särskilt utväxa, och 

foljakteligen må någon sådan icke genom konstlade anstalter fortskyndas framom 
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de andra. Det ha r icke heller sket t , ulan det hela af productiocen har vidgat 

sig genom en naturlig och fri tiiväxt af alla de näringar, som til detta hela 

sarumanverka. Åkerbruket har icke hä r , såsom i andra or ter , framsprungit til 

en sädesalstring, utöfver vanliga consumlionsbehof, och då annorstädes jord

egendomars hastigt upjagade pris lika hastigt fallit, emedan förökade skördar 

icke kunde lika lått afsältas, som knappa eller endast medelmått iga, så hafva 

här fastighetsprisen bibehållit sig eller fortfarit at sakla stiga. En missväxt 

skadar men förstör icke Länet , om dess Bergsrörelse fortgår med full drift ; 

tiHalliga förluster och svårigheter , som träffa denna näring^ ehuru kännbara 

for dess idkare , kunna för den arbetande hopen ersättas genom en ymnig g r ö 

da A dess tegar. Sålanda lemnar den ena näringen understöd åt den andra 

afven emot vidrigh-eter , hvilka derförutan skulle störta hela folkmassor uti o-

hjelpligt elände. Ju mera sådana vidrigheter härröra från ciimatet , samt ju 

oftare de i följd deraf äro at befara, desto angelägnare är ock denna organiska 

förening af näringar. Ensidige Statsekooomiske Theorister skola fördöma den 

såsom stridande mot deras l ä r a , at allt arbete bör i .möjligaste måtto sönder

delas, iör at af hvarje del erhålla den högsta product. Men när i England, 

der denna Statsmekaniska lära bfifvit allmännast antagen, tilfälliga omständig

heter stundom tvinga til fabriksrörelsens inskränkning, kringsvärma genast ska

ror af sysslolösa arbetare , bragte af nod och förtvifian i upror mot Samhälls

ordningen. Äfven i de orter af Sverige, der man velat skota åkerbruket fabriks-

inässigt med Stat torpare , torde erfarenheten redan hafva visat vådan deraf, at 

göra lösa folkhopar beroende af en enda närings öfverspända drift. Uti Stor» 

Kopparbergs Län äter är i al lmänhet ko la ren , jerngrufvebrytaren, malmköra-

ren , slöjdar.en m. m. en sjelfslandig skattebonde, och de fleste jordbrukare äf

ven idkare af dessa och andra binäringar . 

Efter dessa allmänna anmärkningar , jsona endast an tyda , men icke u t 

veckla mina begrepp om Länets näringssystem, såsom et helt belraktadt , bör 

jag nu befkrifva dess hufviidgrenar i den ordning, formuläret framställer dem, 

och med afseende på de särskilda omständigheter, livaröfvcr detta äskar mit 

underdåniga yt t rande. 

C 3 
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Afven uti Stora Kopparbergs Län är Jordbruket den närifig, som fram-

alstrar den högsta värdequtnt i te ten. Enligt den sannolikhets beräkning, som 

Tabellerne utvisa, skallar jas; jordens afkastning endast å Landet i medelgoda 

är til 354,ooo tunnor af alla här odlade sädesslag. E t sådant är var 1820, för 

hvilket jag upgifvit skatterna, sådana de äro til fullt penningevärde utförde uti 

nyligea omslulade Upbörds-vakenskaper. Efter markegångspriset för samma år 

upgick- berörde spanmals-prodiielion til et belopp af Bd. 2,576,233: 16 sk. B:co; 

Härt i l kominer värdet af potatoes och andra jordfrukter , af l in, hampa, h u m 

la m. m. som jag förslagsvis uptagit til en summa af Rd. 353,766: 32 sk. Banco. 

Olika jordbrukningssätt användes uti olika delar af Länet. Der ständigt 

öppen åker nyttjas, fördelas den a l lmännast , i mån af gödseltilgångarne, ut i 

t re eller fyra skiften, hvaraf et trades, det andra efter gödsling besås med råg, 

korn eller strid blandsäd, samt det tredje och , när tre säden efter hvarandra 

tagas, det fjerde med svagare blandsäd, eller med enkel hafre, eller med små 

gråärter. 

E t först på 1750-talet uti trakten invid Fah lu Stad och de närmaste 

Socknarne deromkring vidtaget vexelbruk af säd och gräs har allt mera och 

mera utvidgat och fullkomnat sig, samt, i sednare tider, sträckt sig til de flesta 

socknar innoin Länets sydligare hufvuddelar. Jag anser det redan intaga u l t 

ra än en fjerdedef af Länets hela åkervidd. 

Säker och fullständig underrättelse om detta enkla vexelbrukningssätt 

lemnar en i N:o 44 — 50 af Läsning i Blandade Ämnen införd beskrifning, för

fattad af en u tmärkt kunnig och driftig Jo rdbrukare , samt Bergverksidkare, 

afledne Geselnvornern Nils Ryding. Efter särskilda locala och tilfälliga om

ständigheter kan del flerfaldigt modifieras. En redan långlig erfarenhet bevit t 

nar dess allmänna användbarhet samt de fördelar, det medför; och synes detta 

f a r a , ibland flera föreslagna vexelbruk, det mest enliga med åtminstone de 

nordliga Svenska Landskapens climat och öfriga förhållanden. I de storskiftade 

socknarne af Oster- och Weslerdalarne har det äfven blifvit mer och mindre 

allmänt anlaget af allmegen, och skall troligen sträcka sig småningom til de 

öfriga, alltsom de fortgående storskiften hinna så sammanfoga och ordna hvarje 
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hemmansegares nu spridda jordlot ter , at han kan , utan intrång eller beroende 

af grannar, bruka dem på det sätt, han finner för sig förmånligast. 

Svårligen kan någon, som ej på sjelfva fälten, i synnerhet uti Österda-

l a m e , sett den egoblandning, hvilken en af ålder öflig och äfven under det 

sistförflutna århundradet upmuntrad hemmansklyfning förorsakat, göra sig et 

fullständigt begrep om all den oreda och alla de hinder för et rigtigt åker

bruk, soin deraf följa. W;d de förrättade Storskiften har det icke varit ovan

ligt at finna mer än et thundrade, öfver en stor landvidd spridda, särskilda teear af 

åker och äng , hvilka sarnmanlagde icke upgått til en besutenhet , innehafvas 

af en och samma jordegäre. De så styckade fälten måste brukas på det sätt 

som öfverensstämmer med de flesta delegarnes förmåga och vanor. Et dike af 

någon bredd skulle der betydligen rubba mångas eganderätt och fordrade mån

gas samtycke, hvadan dikningen också försummas. Då tillika den svaga jord

månen behöfver en mera tät och ymnig gödsl ing, än de knappa fodertilgån-

garne medgifva, så måste de sädesslag, hvilka kräfva antingen en starkare eller 

bät t re hafdad jord, vara på dessa fält sällsynta. 

Storskiftsverkets fortgång är således det första vilkoret för et förbättradt 

jordbruk, isynnerhet uti öster- och Westerda larne , der den skadliga hem-

mansklyfningen Och egoblandningen sträckt sig längst. Om också det ofvan-

nämnde vexelbruket icke hastigt kunde blifva antaget för de storskiftade odal-

åkrarne , skulle det dock småningom användas på särskilda odlingar och nu 

föga bördiga myragtiga ängslägenheter, när de hunnit indelas til sammanhän

gande afskilda lot ter , samt bringa dessa til en högre foderafkastning. Med en 

sålunda ökad gödseltilgång, och med möjlighet at på nyttigaste sätt bruka de 

ordnade åkerstyckena, skulle sädet af höstråg, som bäst passar med climatet, 

och äfven med jordmånen, då den rätt hafdas, blifva vida al lmännare, än det 

n u , med få undantag, är uti Öster- och Westerdalarne. Om nyttan af det ta 

»äde är allmogen äfven der öfvertygad, och bruket deraf har under de sidsta 

tio åien något utvidgat sig. Men de stora hindren deremot kunna icke undan -

rödjas annorlunda än genom storskiften. 

I de sydligare delaine af Länet , hvarest hemmansklyfningen icke h u n 

nit åstadkomma all den oreda, som i den egentliga Dalorten, och hvarest jord-
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månen, ehun t mästadels af samma art som der, dock är af naturen något min

dre svag och genom en bättre häfd blifvit mera fruktbar, nyttjas rågsädet nä 

stan allmänt på de skiften, som gödslas. Der vexelbruket är införd t, sås van

ligast höstråg på den delen af jorden, som legat i t rade och derigenoir samt 

medelst gödsling blifrit beredd lör det nya omloppet af säd och gräs , hvilket 

efter jordmånens beskaffenhet och gödsehilgångarne, iulländas änder åtta til 

tio år. 

För rent korn är den sto'rsta delen af jorden uti Stora Kopparbergs Län 

Icke tjenligv Likväl finnas betydliga t rakter af grusjord, hvarest detta sädes

slag, efter gödsling, gifver i någorlunda goda år en rik äring och der/öre a l l -

männeligen nyttjas. I Rättviks, Orsa och Ore socknar samt på Solerön, der 

en kalkgrund framgår , skördas et synnerligt godt rent korn eller et vigtigt 

biandkorn. Ti l utsäde innom denna ort , der såningen är sen och nattfroster 

tidigt äro at vänta , fordras altid sådant k o r n , som hastigt mognar, oeh kan 

icke nyttjas det vanliga slaget som växer i de sydligare Provincerna; hvadan, 

när frost förderfvat grödan i denna och angränsande JVorra Landsorter, det u t 

gör en af Länsstyrelsens svåraste bekymmer , at finna tilgång på korn , tjenligt 

tii utsäde i de socknar, hvilkas jordmån fordrar detta sade rent eller blandadt 

med hafre. W i d et sådant förhållande, 1817, kunde jag uti Gefle uphandla et 

parti ritorrt Wasakorn som hastigt mognade och gaf en god äring, äfven i de 

närmast fjellen belägna Lima och Eljdals socknar. Då sådant korn en längre 

tid kan förvaras, vore det önskligt at något förråd deraf, i goda år och vid 

skäliga pris, ifrån Finnland anskaffades, samt uplades i Gefle Kronomagazin för 

möjliga utsädesbehof innom Dalorten. 

Blandsäd af korn och hafre nyttjas, såsom et bä t t re vårsäde, på gödslad 

eller eljest starkare jord i de socknar, der höstråg o th rent korn föga sås. Til 

andra eller tredje sädet brukas i några socknar en blandning af korn , hafre, 

vårråg och giåärter . De blandade sädesslagens förhållande til livarandra är 

•lika efter åkrarnes beskaffenhet, och kan en större del af deu skördade b land

säden anses föga bättre än hafre. 

De ofvannämnde små Gräärter, som mog-na tidigare än de större gulm 

sås äfven allena, mer eller mindre a l lmänt , isynnerhet uti vissa socknar af 
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Österdalarne, och deribland förnämligast d e m , som hafva kalkgrund. De 

förmalas vanligen och skattas, för det kraftiga mjöl de gifva, til lika värde 

ined råg. 

Hafren u tgör det allmännaste sädesslaget öfver Länet i det hela. Efter 

apgiftei-na til Tabellverket skulle utsädet deraf föga öfverstiga det af blandsäd; 

men härvid har utan tvifvel blifvit räknad til det sistnämnde sädesslaget så

dan hafre, som til någon ganska ringa del varit blandad med korn allena eller 

derjemte med vårråg och ärter. Den hafre , som växer på den allmännast» 

jordmånen i detta Län , är grofskalig och foga vigtig samt anses god, då den 

npgår til 8 Lispund tunnan. 

Odlingen af Potatoes h a r , under de sednaste tio åren, betydligen utvid

gat sig i denna landsort , och funnits förmånlig äfven i de närmast fjellen be 

lägna socknar. Hela åkerfält användas väl icke ännu der t i l , utom vid en eller 

annan större egendom, der den skördade frukten förvandlas til brännvin. Men 

en mängd gårdstäppor, grusbackar och äfven åker-stycken, på hvilka po 

tatoes planteras, gifva derigenom åt de flesta hushåll et i äldre tider sak-

nadt födämne, hvilket i det hela betydligen minskar Länets behof af främman

de spanmål. 

Höst- och Wårhvete sås til så ringa belopp endast af en och annan 

jordegare i de södra delarne af Länet , at det knapt förtjenar hä r näranas. Jo rd 

mån och climat synas ej gynna detta sade. 

Trädgårdsväxter af åtskilliga slag odlas, så vidt Climatet medgifver det, 

efter behofven för de hushål l , bvilkas lefnadssätt dem fordrar. Trädfrukter af 

bä t t re art hafva hiitils varit sällsynta innom denna landsort; men försök, »om 

i sednare tider blifvit gjorda ut i de södra delarne af Länet , hafva bevisat, at 

sådana fruktträd, som man förut ansett icke tåla Climatet, kunna der updrif-

vas at snart nog bära god frukt. Flera vidsträcktare trädgårds-anläggningar 

hafva ock, i följd häraf, tilkommit. 

Linculturen innom Länet torde kunna anses s tå , om icke uti et jämnt 

förhållande til Allmogens och den öfriga a ibe tande folkhopens förbrukning af 
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linnevaror, åtminstone nära deriutil. Visserligen krpas här årligen lin ifråm 

Hebingkind och finare larft ifrån Ångermanland; men deremot försäljas ifrån, 

delta Län til andra orter garn och vålnader af l inne, som allmogen i vissa 

socknar ti lvcrkar. Når Lin betraktas endast som en rå jordproduet , torde od-

lingen deraf i denna landsor t , efter några anställda comparativa försök, icke 

löna sig så väl eller buttre än odlingen af säd. Längre fram, då jag kommer 

at göra reda för binäringarna uti de särskilda delarna af Länet, skall jag i 

underdånighet yttra mina tankar öfver den frågan, huruvida det Vore nyttigt, 

att linculturen, i sammanhang med väfnadsindustrien, här utvidgade sig? Ham

pa odlas mer eller mindre i flera socknar, der jordmånen är tjenlig dertil. 

Af Humla är consumtionen betydlig ut i Länets städer samt i Presters 

och Ståndspersoners hushål l , men ringa för allmogen, hvaraf en större del , i-

synnerhet uti Öster- och Westerdalarna , icke har råd til et dagligt bruk af 

dricka. Uti några socknar af Länet , förnämligast Leksands, odlas humla til 

afsalu, äfven utom orten. 

Uti en vid Tabellen bifogad förklaring har jag u t redt grunderna för 

nim beräkning af Länets sädesproduction. Deraf synes at jag förmodar den-

samma upgå uti medelår til omkring nio tiondedelar af Länets hela consum-

tionsbehof. Längre än til en någorlunda sannolik formodan lärer nian icke 

kupna komma med beräkningar , för hvilka ingen enda bestämd quantitet fin

nes yifven. Äfven om Länets åkerrynjd vore med den noggrannaste säkerhet 

känd , blefve det icke möjligt at säkert beräkna resultaten af mer än 20,000 

särskilde, på en land vidd af nära 3oo quadrattnil spridde, olika förståndige ock 

idoge hemmansåboers olika sätt at draga nytta af sina olikartade lotter i berörde 

stora landvidd. Äfvenså litet kan consumtionen för et ännu större antal af 

hushål l med någon visshet utrönas. Införseln-af säd ifrån andra orter til detta 

Län , h v a r s allmoge omedelbarligen t i lbyter sig en betydlig del deiaf emot va

ror och arbeten, och på många skilda vägar , under olika t ider , hemforslar 

dessa små quant i te ter , måste äfven gissas. Jag vågar likväl t r o , at mina giss-

mingar skola närmare h inna det r ä t t a , än äldre beräkningar, efter hyilka detta 

Län årligen skulle hehöfva främmande spanmål til et quan tum, som hvarken 

kunde 
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l u n d e betalas eller forslas, mestadels ifrån 10 til 30 ä 40 rott med1 det ring 

antal af dragare , som liergslagskörslorna icke hela vintern eller jordbruket ca 

större del af sommaren nptaga. 

Härvid må jag äfven anmärka , at uti Dalorten, mera än förmodligen I 

Dagon annan af Riket, förtäringen af sad varieiar från det ena året til det an 

dra , så al någon hestamd consumtionsquantilet icke kan antagas såsom lika 

under olika omständigheter. Efter missväxter söker Dalallmogen, och måste 

söka, at genom en sparsamhet, som gränsar til svält, återställa det rubbade 

förhållandet emellan tilgång och behof af säd. Nöden afbryter då eller min 

kar brännvins-consurntionen mer eller mindre öfver hela Länet , och 20,000 

tunnor spanmål besparas säkerligen endast derigenom. Men vida betydligare 

är besparingen af säd til föda. Utan at , som jag, hafva derom förvissat sig 

genom en högst obehaglig vidsträckt erfarenhet , har man svårt at t ro , med 

hvilken ringa quantitet af god säd, isynnerhet af Råg, et hushåll i Öster- och 

"Westerdalarne kan , 1 nödens t id , vara belåtet. På denna erfarenhet, som jag 

förvärfvat mig 1813, grundade jag de ännu sparsammare undsättningsanstalter-

na 1817, hvartil kloke och välvillige män ibland Länets Presterskap och Stånds

personer lemnade mig råd och biträden. I alla socknar, der lijelp erfordrades, 

funnos under Presterskapets eller Kronobetjenirgens vård små spanmäls uplag, 

som successift efter algången förnyades, och som betogo de nödlidande denna 

fruktan för absolut brist , hvilken förlamar hushållningsomtankan. Ur dessa 

förråd fingo de köpa, och, endast der det var aldeles oundvikeligt, borga mat 

säd til de af Kongliga Allmänna Magazins-Direclionen stadgade lindriga pr is , 

med tilläggning af forlön; men icke livarje gång mera än vissa kappar för et 

hushåll . Sålunda, m t d tilfälle at genast förvandla den ringaste dagspenning i 

ren spanmål, som kunde gifta kraf tå t nödbrödsämnenn, lifnärde sig med knapp

het , men i saker och jämn ordning, en ytterst nödstäld folkmassa af 50000 per

soner. Utdelnnigsilstor, som jag ännu förvarar, visa at 25 tunnor råg , hvar-

med det förslå behofvet i Mora socken kunde för 3 eller 4 veckor afhjelpas, 

skiftades ifrån 8 kappar för några fa men allmännast ifrån 4 ända til 1/2 kappe, 

emelian 203 hushåll; samt at för Äppelbo socken, med en folkmängd af öfver 

900 personer, 65 tunnor råg och korn , vid särskilda tilfallen ulgifne, voro til— 

D 
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räcklige at afvärja nöden ifrån Junii månad til slutet af Augusti. Oaktadt en 

sådan förknappning af oskadad säd til födemedel, hvars nödvändighet och fram

tida nytta allmogen sjelf insåg, var det allmänna hälsotilstår.det 1817 bät t re 

an i vanliga är. 

Jag har redan omtalat grundfelet uti Dalallmogens jordhruk, nämligen 

den ytferliga egoblandmngen. Oaktadt detta fel, som det löga beror af den 

enskild.: omlankasi men hufvudsakligen of Storskiftes-Werkets fortgång at af-

hjelpa, gifver den naturliven svaga åkerjorden, äfven uti ös ter- och Wesler-

da 'arne, en högre eller åtminstone icke ringare afkastning i medelår, än den 

jag funnit uti tryckta skrifter upgifven för socknar af de södra mera bördiga 

ibland Rikets Landskap. Detta bevittnar allmogens omsorg och flit at på bä

sta möjliga-salt bruka en jord, som säkerligen skulle annorstädes lil en större 

del ligga oupodlad. 

Det är olvifvelaktigt at innom Stora Kopparbergs Län sädesprodtictionen 

tnder de sednasfe tio åren betydligen tiltagit. Spannmålsprisens höjd liar n p -

muntrat til en sådan förökning, som folkstockens ständiga tilväxt äfven gjort 

nödvändig. 

Odlingar verkställas årligen i detta L ä n , icke såsom stora företag, hvi l -

ka hastigt rubba de ford na förhållanden emellan production och consumtion, 

eller emellan behof och tilgång på arbeta ie och på capital , utan såsom små 

utvidgningar af et äldre, sålunda jämnt, tillagande åkerbruk. I en särskild nn-

derdånig Berättelse af den 8 Februari i 1822 hvilken, aftryckt i Fablu Tidning, 

härjämte bifogas, har jag, efter de til mig ifrån Fögderierna inkomna specifika 

förteckningar, upgifvit den sammanräknade vidden af sådana odlingar, hvaraf 

de flekte ieke upnålt et tunneland, under uret 1821, til 430 lunneland; en sum

ma som tål at icke obetydligen ökas, emedan, såsom jag nu med säkerhet kän

ner , åtskilliga något större odlingsforetag icke blifvit anmälda och beräknade. 

Ibland sådana förtjenar at nämnas et, hvilket i sammanhang med anläggningen 

af Limå, Bruk uti Leksands socken, tillhörigt Herr Justitie-Rådet och Riddaren 

S. Noreus, Herr Lagmannnen och Riddaren J. Noreus samt Herr Brukspa

tronen och Riddaren D. Ström, blifvit anstäldt och ännu årligen fullfoljes. 



27 

W i d detta nya J em verk har sålunda innom 15 år upkommit en landtegendom. 

af 90 tunneland, som, brukade i circulation, gifva en ansenlig af kastning i säd 

och gräs. 

Mera likväl, än genom odlingar, har sädesproductionen blifvit, och sä

krare kan den äfven framgent blifva ökad, medelst et, så vidt locala förhållan

den det medgifva, förbättradt bruk af den gamla åkerjorden. Odlingar böra , 

åtminstone i detta Län , icke befrämjas annorlunda än i samband med det r e 

dan stadgade jordbruket. De böra organiskt förstärka det ta , men icke, såsom 

särskilda utväxter, fortära dess kraft. Mungen förståndig Bonde har, med ove

dersägliga skäl samt äfyen med åskådliga exempel af misstag härat innan, b e -

vist för mig, huru varsamt allmogen bör framskrida med utvidgningen af sia 

åkerjord, så at icke de redan knappa gödseltilgångarne, fördelade på en ännu 

större vidd, må blifva aldeles oti lräcklige, samt både den gamla och den ny» 

åkern derigenom råka i vanhäfd. Det angelägnaste ändamålet för odlingar är 

at vinna en bördigare ang, der lägenheter dertil erbjuda sig; men detta förut

sätter delning af de myror , som kunna medelst dikning och öfriga åtgärder 

upbringas til et lönande vexelbruk, likväl förnämligast beräknadt på gräsväxten. 

W i d alla betraktelser öfver Jordbruket innom denna Landsort , isynner

het uti Öster- och Westerdalarne, återföres man til nödvändigheten af Storskif

t e n , hvilkas nytta allmogen numera öfverallt inser. I de södra, mera förmög

na, delarna af Länet hafva ganska många sådana blifvit, på jordegarnes enskil

da bekostnad, byavis verkställde af flera Landtmätare , som varit dermed för

nämligast sysselsatte, intil dess den i nåder anbefakla skyndsama afmätningen 

af recognitions-skogar, under de sist förflutna tvenne åren , vändt på detta 

föremål isynnerhet tvenne skicklige Landmätares och deras medhjelpares verk

samhet. Der åter egoblandningen varit så a l lmän, at hela socknar måst i et 

sammanhang skiftas, hafva antingen, såsom i Öster-och Westerdalarne, Landt -

mätarnes aflöning blifvit til fullo bestridd af de dertil anslagne Statsmedel, eller, 

såsom i Gustafs och Thorsångs socknar, vissa understöd deraf socknemännen i 

nåder beviljade. Men äfven der , hvarest sjelfva landtmätare-förrät tningarne 

icke kostat Jordegarne något, hafva de haft ganska dryga utgifter, icke alle-
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28 

nast för dagsverken utan äfven för de små tegarnes uprefhing och gradering, 

för den så kallade refski ifningen, och för andra anstalter, som vid dessa stora 

förrättningar måste, til vinnande af skyndsamhet, reda och control, skiljas ifrån: 

Laadtmiilarnes befattningar, inskränkte til afinätuing af fälten, ulversigt och 

tilsyn vid graderingen samt egomassans slntliga delning. 

Det bestämda årliga anslaget for Storskiftes och Strömrensningsverken i 

Dalarne utgör 6000 Rd. Storskiftena af Jerna och Äppelbo socknar hafva särskildt 

blifvit bekostade af fonden för väganläggningar i de Norra Landsorterna, eme

dan de funnits hafva sammanhang med ändamålet för de i nämnde socknar 

bygda nya vägar. Under de sista åren, då Storskiftesverkel bordt drifvas med 

all möjlig fart uti den vidsträckta Leksands socken, hafva utgifterne öfverstigit 

ofvanberörde anslagssumma, men bristen har kunnat fyllas ur en besparings

fond, som blifvit samlad under den föregående tiden och, med Kongl. Maj:ts 

Kådigste tilslånd, sedan år 1814 förräntad, samt derigenom ökad med omkring1 

7500 Rd. B:eo, så at dess nuvarande belopp af något öfver 14,000 lid., tillagdt de 

årliga anslagen och den särskilda eassabehållningen i Landt-Ränteriet för lö 

pande utgifter, lemnar medel a t , med lika drift som hitli ls, fullborda berörde 

Storskifte, det vidsträcktaste som uti Sverige och förmodligen i något annat 

Land blifvit uliordt. 

Nio hela socknar i Stora Kopparbergs Län, näinligeu, Flöda, Näs, Jerna 

och Äppelbo i Weslerdalarne, Gaguef, Bjursas och Åhl i Öslerdalarue, samt 

Thorsihig och Gustafs i den sydöstra delen af Lanel äro nu , på nittonde året 

efter denna anställs begynnelse, slorskiftade, och arbetet i Leksand som bö r 

jades 1819, har hunnit de rhän , at sjelfva mätningen under loppet af nästkom

mande år lärer fulländas. Ännu kan dock ieke verket i det hela anses vara 

fördt halfvägs til malet , ty atta eller nio socknar, som fordra at allmänt stor-

skiftas, återstå, och deras sammanräknade vidd öfvestiger de ofvannämndas. 

Sedan jag vidtagit en särskild anstalt at, i m o m Lånet, b i l d a L a n d m ä t a r e , och 

derigenom erforderlig tilgång på skicklige sädane Tjenstemän vunnits, vore det 

önsktligt, at del årliga anslaget för Storskiftes-Werket kunde så förhöjas, a t 

det åtminstone svarade i värde mot 6600 Rd. vid den t id, år 1802, då , til det 

vigtiga ändamålet, denna Statsutgift först i nåder beviljades. Wisserligen är 
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densamma betydli», men rätteligen torde den böra betraktas som en, i förhål

lande til det bela måttlig, eftergift af Länets utskylder, nödig för at undan-

rödja orsakerna til vida större afkortningar i en framtid. Ju skyndsammare stor

skiftena kunna fortgå, desto säkrare ernås detta ändamål och desto nyttigare 

blifva de för Landet. 

Ehurit de allmänna storskiftena hafva til ändamål at sätta en framtida 

gräns för bemniansklyfuingen, medgifva de denna likväl, så långt , som den 

kan vara oskadlig. Det är onekiigt at icke allenast Stora Kopparbergs Län 

skulle vara vida mindre befolkadt, än det nu ä r , om de gamla hemmantalen 

icke blifvit kliifna til mindre än Attondedelar, utan äfven at en ringare folk

stock, som, med et någorlunda tiiräckligt jordbruk, icke behöft anstränga sina 

krafter för at söka försörjningsuiedel, skulle d å , vida mindre än nu , hafva b e -

flitat sig om odlingar och binäringar. Man bör icke heller misskänna och än

nu mindre obetänksamt kränka den kärlek til fosterjorden, som drifvit Dalkar

len at skatta öfver allt penningevälde Ii varje liten arfslott i hans fölfäders hem

mansdel, och som ännu gör, at ban nästan aldrig frivilligt säljer en jordteg. 

Wisligen har också, efter Herr Landshöfdingen och Commendeurens af Kongl. 

Nordstjevne Oiden, Fr iherre Johan af Nordins underdåniga förslag, som lade 

grunden til Slorsl.iftes-Werket i Dalarne, det blifvit genom Kongliga Brefvet 

af don 17 Augusti 1804 sladgudt, at til en besulenhet i de socknar, soin stor-

skiflades, fordrades, ulan afseende på det gamla hemmantalet , endast så myc

ken jord, at Abon kunde föda en häst , tre kor, t re får och några getter, samt 

at de , hvil las egolotter icke genast svarade mot detta vilkor för möjligheten 

af jordens rätta skötsel och för cl hushålls taidigaste bergning, skulle l ikväl , 

under en tid af 20 år från hvaije sockne-storskiftes fullbordan, få ostörde inne-

hafva sina obemlenheter , för at kunna , om möjligt, upbringa deras odlingsba

ra andel i utmark til en sådan afkastning. Ännu har icke för någon storskif-

tad socken denna tid liländalupit, och den ytterl igare, säkerligen svåra, regle

vingen af cbesuteiihelerna således icke heller kommit i fråga. Men huru skä

ligt gränsen lör en besulenhet vid verkställigheten blifvit utstakad, synes af 

följande jämuförel,e. Kongl. Hushållnings-Sällskapet i Malmöhus Län gillade 

i r 1817, och anmälde i underdånighet hos Kongl. Maj-.t et på fullständiga b e 

räkningar gruadadt förslag, at den minsta rymd af fullgod j o r d , hvaiuuder 
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hemmansklyfningen i nämnde sädesbördiga Län icke borde få sträckas, måtte 

bestämmas til 15 tunneland, hvaraf 10 skulle vara sådan åkerjord, som gåfve i 

årlig afkastning, utsädet deruti inberäknadt, 60 tunnor. Men af den utsträckta 

sämre och bät t re åkervidden belöper sig uti Gagnefs socken, som saknar en 

deremot svarande slogmark, icke fullt 8 tunneland, i Floda socken, med battre 

slog, icke fullt 4 tunneland och i Nås socken föga mera än 5 tunneland på de 

minsta bcsutenheter. Bjursås socken med 3213 tunneland åker och äng har an

setts kunna indelas i 274 besutenheter och således med omkring 11/2 tunneland 

på hvarje. 

Efter gradering åter och reduction til fullgod jord har af åker och äng 

sammanräknade tilfallit den minsta besutenheten i Gagnefs socken endast 5 1/4 

tunneland, i Bjursås socken 5 9/14 tunneland o. s. v. Dessa exempel bevisa at 

jordbruket i Dalarne är någorlunda högt updrifvet, då et bushåll der anses 

kunna hafva sin bergning med en tredjedel uti åker och äng af den fallgoda 

jordrymd, som i Malmöhus Län blifvit beräknad för den minsta hemmansdel, 

hvarå en åbo kunde vara besuten. De styrka således äfven min öfvertygelse, 

at den afkastning, jag i det hela förmodat utaf et i Stora Kopparbergs Län be

slut tunneland jord, ehuru öfverstigande beräkningar från några andra Lands-

orter, ålminstone icke är för hög, emedan, om den det vore, en besuten hem-

mansåbo i berörde storskiflade socknar , icke skulle, efter afdrag af tionden m. 

m., hafva nog säd för sit hushåll af minst 5 personer. 

Emellan mina upgifler om Länets åkerbruk och jordegendomarnes to ta

la upskattningsvärde år 1820 til Rd. 8,530,274 Banco torde man finna någon 

stridighet, hvilken jag anser nödigt at förklara. Detta värde , som Pröfnings-

Comiten år 1813, efter de noggrannaste beräkningar, hufvudsakligen bestämde, 

och som sedermera i det hela förblifvit orubbadt , ehuru för några köpta egen

domar förhöjdt, sattes lägt i förhållandet til hemmantalet och jordvidden för 

de egentligen så kallade Dalsoeknarna, hvilka ofta lida skada af frost, och äro 

svårast belastade med öfverbefolkning. Deremot faslstäldes det för de nedra 

socknarna och isynnerhet för Bergsfrälsejorden så högt, at det nära svarade 

mot de da allmännaste försäljningspris för mindre egendomar, hvarom flere 

köpare kunde täfla. Sålunda upskallades et helt skaltehemman i Mora socken 
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endast til Bd. 2825 B:co. men i Hedemora socken til et medeltal af Rd. 4200 och 

Bergsfrälséjorden til 50 ä 66 2/3 Rd. B:co för spannlandet af åker och äng sam-

jnarn tagne. Dessa värden hafva sedermera, Yid tilfälliga köp , stigit; och, då 

executiva auetioner på andra ställen bidragit at fälla egendomsprisen, hafva här 

frivilliga auetioner nyttjats såsom et förmånligt försäljningsmedel. Bergsfrälse-

jordstyeken, med nära belägenhet til Fahlu Stad, hafva de tvenne sista åren 

blifvit betaide med ända til i33-y Rd. Banco för spannlandet, och ibland andra 

egendomar, som vid frivilliga auetioner försålts, upgick nyligen en af i48 spann

land åker och äng, med förfallen åbyggnad men med tilräcklig skog, under 

flera köpares täfian, til et pris af Rd. 16750 B:co. Äfven skattejorden i de för

mögnare socknarne, nästan altid försåld af bonde til bonde, ha r hittils i a l l 

mänhet bibehållit sig vid högt pris eller varit i stigande. Uti Hedemora soc

ken har, efter det vanliga beräkningssättet, jord för en sextiondefemtedel i Sol

datroten, eller för en daler i årspenningar, sednast gällt omkring i5o Rd. B:co, 

hvilket svarar mot nära 8000 Rd. B:co för helt hemman. 

At beräkna den rena behållningen af jordegendom i detta Län, har ma» 

en grund uti de för Bergsfrälse-egendomar, efter rymden af deras åker och äng, 

nästan altid bestämda arrenden. Dessa egendomar äro val irie från de vanliga 

hemmansräntor , men draga en afgift af 5 sk. 4 rst- B:co för hvarje spannland 

i durchtog til Fahlu grufva, samt äro betungade med extra rotering, vägbygg

nad och andra allmänna onera. För et arrenderadt spannland, eller 7200 qua 

drat alnar, sådan jord, efter olika godhet, betalas', sedan en längre tid tilbaka, 

ifrån g til i j , men vanligast i tunna hafre, som i värde för flera samman

slagna år anses svara mot en half tunna råg. Merändels äro Arrendatorerne 

Ståndspersoner, som icke sjelfve sköta jorden utan räkna på någon vinst deraf 

utöfver brukningskostnaden. Om nu all jorden i Stora Kopparbergs Län vore 

af Bergsfrälse-natur och isynnerhet om den icke belastades med en för skötseln 

deraf öfverflödig folkmängd: om den, såsom i England, ti lhörde et visst antal 

Land-Lorder och icke sjclfva Jordbrukarne , samt följakteligen om desse icke 

vore flerc, än jordens skötsel fordrade; så kunde den anses gifva, utöfver de 

iordbrukande famillernas lefnadAostnnd, en i England såkallad ränta af nära 

en tunna råg, eller dess medelvärde, för hvarje tunneland åker och äng af sam-
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ma godhet som i allmänhet Bergsfrälse-egendomarnes. Jag har antagit Länets 

hela åkervidd til ioo,noo tunneland, men som ängen til skattejcrden, ehuru i 

vidd öfversl.jutande liergsfrälsejordens, icke i dess nuvarande iilstånd kan anses 

vara lika god som denna, livilken under vexelbruket är af samma rymd som 

åkern, så vill jag för äng i det hela samt för skog, mulbete, q varnar och an 

dra förmåner endast beräkna en tiedjedel af ofvanbeiöide åkervidd, och följ-

akteligcn hela summan af jord, jämngod med en vanlig Bergsfialse-egendoms, 

til 13333 1/3 tunneland. Arrenderäntan deraf, nar afven slulnaden af 400 qua-

dratalnar emellan två spannland och et tunneland afdrages, hlefve då omkring 

130,000 T:r råg, och om, utan ofseende på de förflutna fem årens markegångs-

pris derå , hvaraf medium utgör 11 Rd. 14 sk. 4 4/5 rst. värdet af en tunna råg 

endast beräknas til 8 Rd. B:co, så upkommer en summa af, Rd. 1,040,000 B:co, 

hvilken å ter , förvandlad til capital efter 5 procent , gifver åt jordegendomarne 

innom Stora Kopparbergs Län et värde af Rd. 20,800,000 Banco, hvaraf belöpa 

sig omkring Rd. 19,000,000 å dem som draga högre skatter och onera än Bergs-

frälsejorden. Men om, för at vara säker at ej öfverdrifva räkningen, jag skulle 

anss massan af skattejord endast vara värd 100,000 tunneland medelgod Bergs-

fralsejord, så blefve arrenderäntan deraf, under förutsättningen af en til den

samma utsträckt Bergsfrälsefrihet, 100,000 tunnor råg eller, efter det antagna 

priset, 800,000 Rd. B:co, hvaraf upkomme et capitalvärde af Rd. 16,000,000 

B:co. Med denna sednare, eller den förra, eller hvilken annan värdesumma, 

som genom mera säkta och noggranna beräkningar kunde utrönas , må belöp-

pel af berörde skatter och onera jämnföras, men icke, såsom jag sett det s tun-

dom ske, med den summa, hvilken genom upskallningarna til Bevillning blif-

vit bestämd; ty dervid äro samma skatter och onera redan beräknade, såsom 

minskande det värde, hvarje fastighet skulle ega, om den vore skattfri. Någ— 

ra resultat af en sådan jämnförelse utvisar den särskilda beräkning N:o 1. som 

jag harhos underdånigst bifogar. 

Jag har redan i underdånighet omnämnt det särskilda onus, som skat-

tejovden innom Stora Kopparbergs Län drager af en folkmassa, åt hvilken sam-

ma jord, utöfver behofvet för dess skötsel, skall, åtminstone til en betydlig del, 

gifva föda. Wid storskiftet af Gagnefs socken utgjorde Jordegarenas antal 1058, 
hvaraf 
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hvaraf likväl endast 957 voro i w o m socknen bosatte, men de öfrige bondes 

uti angränsande socknar, som ärft eller förvärfvat jordlotter i denna. Hade 

hela jordrymden kunnat stiftas i jämna delar , så hade deraf upkommit 83g d e 

minsta besutenheter. Men åtskiliige hemmansåboer innehade mera jord än som 

fordrades til en sådan. I följd häraf blefvo de verkelige, större och mindre , 

besutenbeterne icke fler.e än 65o. Nar denna summa afdr-ages från 957, återstå 

307 eller nära en tredjedel af hushållen innom Gagnefs socken (de så kallade 

inbrukare ifrån andra socknar oberäknade,) som äro ofverflödige för jordbru

ket , men skola likväl dela dess afkastning. Ännu svårare torde missförhållan

det vara uti andra Dalsocknar. Medelvärdet af et helt hemman uti detta Län, 

der endast omkring 1/13 del af deras antal är frälse, upgår likväl efter bevill-

nings-upskattningarna för år 1820 til 4607 Rd. , hvaremot kungjorda beräknin

gar för en socken i Nerike visa det upskattade medelvärdet al et hemman der, 

oaktadt mer än en tredjedel af deras antal åtnjuter sä te r i - och frälsefriheter, 

til endast 3454 Rd. Denna sockens jo rdbruk , hvilket synes utgjöra dess huf-

vudnär ing, emedan ingen annan production än åkerns blifvit i de kunngjorda 

beräkningarna uptagen, har endast at föda 16 personer på hvarje helt hem

man. Svärdsjö socken i Stora Kopparbergs Län deremot ha r på 4 7 1/3 hemman, 

hvaraf endast % hemman äro Rergsfrälse, 5112 personer at försörja och 45 sol

dater at aflöna; således på hvar t hemman öfver 100 personer och nära 1 sol

dat. Dess synnerligen idoge och derig.cnom inedelförmögne allmoge fortjenar 

väl årligen, genom kolning och andra binär ingar , omkring 5o,ooo Rd. B:co: 

men, fördelad på en så stor folkmängd, skulle denna summa icke förslå långt , 

om jordbruket ej lämnade åtminstone det mesta til brödfödan. Oaktadt tyng

den af en sådan öfverbefolkning och et mer än vanligt besvär af skjutsning, 

har dock hvarje helt skattehemman i Svärdsjö socken kunnat I 8 I 3 upskattas 

til 3goo Rd Ranco, och det ta , sedermera oförändrade, värde anses med skäl 

vara lågt, samt är lägre än prisen för smärre hemmansdelar, då de någon .gång 

säljas. Nar begge de ifrågavarande socknarnas knektehåll jämnföres med hvar -

deras sammanslagna hemmantal af särskilda na ture r , så befinnes, at Gräfve soc

ken i Nerike är roterad til en man på 1 hela hemman, men Svärdsjö til en 

man på 1 2/45 hemman. Den förra håller 7 ry t t a re , hvilka jemte hästen onekli-

E 
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gen kosta mera an en soldat, men troligen, vid en rigtigaie beräkning än de» 

npgjorda, föga mera än dubbelt. Då blifver för begge de jänwiförda socknar

na roteringstynden i förhållande til hemmantalet nära lika. Ar dock, såsora 

nian påståt t , det upskattade hemrnansvärdet i Gräfve socken för högt , men det 

i Svärdsjö socken lågt, så måste detta hä r rö ra antingen deraf, at den första 

hemmanssättningen varit olika — hvilket är möj l ig t ;— eller at, under den långa 

tid sent sedermera fördrttit, odlingar betydligen utvidgat uti Svärdsjö socken 

den då skaftJagda jorden —-hvilket är sannolikt; eller at jordbruket skötes v i 

da bät t re i den sistnämnda än i den förra —- hvilket efter de kunngjorda b e 

räkningarna äv säkert; — eller af alla-dessa ordsaker förenade.. Sammanställnin

gen af tvenne socknar med så nära lika upskattade hemmansvärden, men med 

så ofantligt stor skiljaktighet i folknummer och följakleligeu i production, b e -

risar åtminstone, hnru osäkra de slutsatser blifva, som frun en eller annan 

socken-slatist ik, äfven om- dt?n vore sann och fullständig, kunna härledas t i t 

bedo'mande af jordbrukets allmäuaste tilstånd öfver hela- Riket, 

Ibland de medel , som befrämja åkerbruket i Stora Kopparbergs L ä n , 

är den goda redskap, som dervid användes och som finnes beskrifvon i den 

ofvanåberopade al-handlingen om circulalionsbruket uti trakten omkring Fahlun . 

Dalplogen är a l lmänt känd. Den fordrar vanligen blott en häs t , men någon 

gång tvenne, då gammal lind af stelare jordmån upplöjes, sedan gräsröt ter 

na förut med ristcn blifvit afskurni . På en eller annan större egendom 

ha r man försökt at nyttja såningsmachiner, men återgått til den vanliga så-

ningen för h a n d , hvilken i dunna ort med mycken omsorg och skicklighet 

verkstitlies, häl.st af den erfarna husbonden sjelf, och dcriblaud jämväl af mån

gen ståndsperson, som, då han fiån ungdomen bestämt sig för landtmannayrket , 

vanligen förväifvat sig practisk öfniiig i de särskilda dertil hörande vigtigare 

förrättningen-. Tröskmachiner f innas på många ställen uti Länet , dvifne dels af 

vat ten, och dels af hästar eller oxar. Under de sednare åren hafva flere så-

dane af tackjem blifvit til denna ort anskaffade ifrån Herr Owens gjuteri i 

Stockholm. 

Den öfverdrifna folkmängdens Lehof af sad och den allmännaste jo rd-

manens naturliga otjenlighet för gräsväxt hafva förorsakat e t , innom de flesta 
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socknar af Stora Koppavbergs Län, synbart missförhållande emellan åkerbruke t 

och boskapsskötseln. Erfarenheten liar visat, at boskapsstocken, särdeles antalet 

af hästar , förminskats i samma mån , som folkmängden ökat sig genom en så

dan hemmansklyfning, at deraf upkommit allt för många obesutenheter. I de 

nedra socknarna af Länet, livarest heinmansdelarne i al lmänhet äro större, fin

nas ock i förhållande til folkmängden Here hästar än i den öfre Dalorlen. Der 

circnlationsbruket är allmäiineligen eller til större delen antaget, står boskaps

skötseln i et någorlunda ligtigt förhållande til den hvarje år besådda åkervid

den. Men äfven der visar sig, at den svaga jorden ej förmår at af egen kraft 

Underhålla sig uti en högre p iodnct ion, samt följakteligen at dertil fordras en 

på många andra ställen icke vanlig omtanka och idoghet af jordbrukaren. Han 

måste genom artificiel gödselberedning, genom samling af inånga annorstädes 

•vanvårdade gödningsämnen, och , om tilfälle dertil gifves, genom köpt gödsel, 

ersätta livad i behofvet deraf lör en åltondedel eller tiondedel äfven af den 

bät tre jorden icke erhålles ifrån krea tur , hvilka förtära det hö som fyra til 

fem och den halm, som tre til fyra tiondedelar af samma jord gifva. En egen

domsbelägenhet nära intil F a h l u Stad räknas för en förmån, som höjer dess 

försäljningsvärde ända til 5o procent öfver en aflägsnares, men jämngods, och 

detta förnämligast derföre, at på såkallade färdfolks-ställen uti Staden kan u p -

iöpas en med sopor blandad spillning efter de mänga has tar , som vintertiden 

hitfora kol , eller då och de öfriga årstiderna föror af spannmål saint audia 

varor. Denna svaga gödsel, som de sednaste åren gällt omkiing 32 sk. Banco 

för et enbetslass af 3 ä 3 T cubik alns rymd, föres sedan, mestadels såsom åter

föra mot ved, ända til i mil från Staden. E t sådant pris och en sådan ti ans-

port bevisa å den ena sidan, h u r u högt jordbruket här är updrifvet, men ock

så å den andra , hvilken hjelp jordens egen reproduktiva kraft beliöfver. Och 

det oakladt lämnar den artificiella ängen häromkring knapt en sådan afkast-

n ing , som man i andra bördigare landsorter beräknar af de naturliga om de 

blott någon gång upplöjas och igenläggas. 

Uti den större delen af Länet, livarest allmogen ännu icke vidtagit eller 

kunnat vidtaga circulal ionshmket , och isynnerhet uti de öfra Dalsocknarna, är 

til och med sådan gräsbarande mark , som annorstädes skulle kallas den dål i-

E 3 
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gaste ä n g , högst ringa i förhållande til åkervidden. Allmogen har derföre i> 

från uråldriga tider upsökt och bragt under enskild cganderät t , samt vidare i 

små lotter s tyckat , nästan hvarje kärr uti de aflägena skogarna, hvilket bär 

några svaga g r ä s t r å . Dessa viilt kringspridda slogar, ofta belägne flera mil 

från b y a r n a , afbergas med en så svår och. så långvarig möda , at hvarje lis— 

pund s ta r rhö som de gifva, skulle, om värdet deraf upskatlades efter dagsver

kes beräkning, blifva vida dyrare än det bästa foder i andra orter. Sent in i 

hösten fullföljes detta btrgningsarbete. Höet upsättes på hässjor och kan först 

afhämtas på vinterföret, hvarvid, då nycken snö fallit, vägar igenom skogarna 

måste uptrampas, Endast på detta sätt kan Dalallmogen, med flera veckors 

tidsförlust och våda för lif och hälsa, ihopsamla en ändock knapp och otilräck-

lig fodertilgång, som ytterligare måste ökas med löf samt med ren-mossa och 

barkmjöl. Då vintrarne äro sena oeh skogsslogarne, der höel är upsatt, blifva 

otilgänglige längre tid än vanligt , eller eljest i svaga foderår, måste säden til— 

gripas för at lifnära boskapen. 

W i d de fäbodesfällen, dit Dalallmogen under en större del af sommaren 

flyttar sina hushå l l , finnas ängsvallar, som i Westerdalarna ofvergödslas med 

den spilluing, boskapen der lemnar, och i följd deraf ofta äro tämmeligen gräs-

bärande. Uti Österdalarna åter bar den bättre jorden blifvit uptagen til åker, 

if ven omkring f abodes tä l l en , hvilka derigenom hafva utseendet af särskilda 

byar. 

I vidden förhåller sig den dåliga slogen til åkerjorden ganska olika uti 

särskilda af de storskiftade socknarna. Nås socken hade vid storskiftet nära 

1700 tunneland åkerjord och 5550 T:d slog, hvaraf 2000 T:d på aflägsna skogs-

myror; Gagnef deremot 6600 T:d åker och blott 9450 T:d slog, så svag at den 

i det hela blifvit vid graderingen upskatlad til 1/9 dels värde. P å hvarje tunne -

land åkerjord belöper sig således der endast 1/3 tunneland fullgod slog. 

At, vid sådana missförhållanden emellan åker och äng, den förra icke 

förfallit i vanhäfd, må endast tilräknas den allmänna sorgfälligheten, at genom 

artificiel beredning föröka gödseltilgångarna. Uti de nedra socknarna verk-

ställes den på det sätt och med sådan sarskild redskap, som finnas beskrifne i 
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den ofranåberopade afhandfingen om eircnlationsbruket i trakten omkring F a h -

lun. Allmogen i den öfre Dalorten åter nyttjar sällan golf i fähusen utan läg

ger der småningom under kreaturen tjenlig jord, granris, myrstackar och skogs-

röte, hvilka salu sida förvandlas til gödningsämnen. Härigenom kan en besuten 

och idog bonde, oaktadt foderbristen och ehuru han med hästen en större del 

ef vintern måste vara hemifrån, ändock bereda sig en sådan gödsellilgång, at 

han årligen göder med omkring ioo lass af 3 cuhik alnars innehåll hvart t r e 

dje eller fjerde tunneland af sin åkervidd. 

Bruket af kalk såsom gödningsmedel börjar at blifva mera allmänt, ä a 

det förut varit, uti trakten omkring Fahlun och på några ståndspersoners egen

domar i andra delar af Länet. Alla nya jordbruksförsök anställas likväl med 

•varsamhet innom denna ort , der man icke, med en blind tro på upgifter ifrån 

främmande länder, sätter framtida skördar på spel för at hastigt vinna en eller 

annan rik. Emedlertid är det redan u t rön t , at, på jord häromkring af olika 

beskaffenhet, säd växer frodigt och blifver gifvande efter kalkning. Det å ter

står nu at erfara, hu ru gräsväxten förhåller sig å den kalkade jjorden til den 

med boskapsgödsel igenlagda. Skulle också erfarenheten bekräfta den tro, som 

fleie kunnige jordbrukare hysa, at kalken endast verkar som et hastigt retnings-

medel för jordens fruktbarhet, men at den icke underhåller denna, så kan l ik

t a l bruket deraf, med klokhet använd t, göra de öfriga reproducerande gödsel-

tilgångarna mera tilräckliga, samt, äfven för detta inskränktare ändamål, allt 

jner och mer hlifva vedertaget» Osläckt kalk från Rättviks socken har de sista 

åren gällt i E.d. B;co tunnan, och då 10 ä 12 tunnor , som under släckningen 

t i l en hälft utvidga sig, anses tilräckliga för et spannland, hvilket fordrar b o 

skapsgödsel til et värde , efter de här gällande prisen, af 3o Rd. B:co, så visar 

sig vid kalkgödslingen en vinst, som medgifver, at verkan deiaf må vara min-

dra beständig än af den vanliga. 

Af grässlag förekommer tuftåtel faira ccespitomj allmännast på den i cir

culation brukade jorden och på de bördigare ständiga ängsmarkerna. TUimolei 

sås på flera ställen, äfven af allmogen, och bruket deraf tiltager, ehuru detta 

gräs icke öfverallt trifves lika väl , som iorenäninda inhemska. Försök med 
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Klöfver hafva icke rät t väl lyckats. Ahikeväppling deremot, blandad med Th i -

motei, har på god och tjenlig jord gifyit et ymnigt och kraftfullt foder. 

Stallfordring har ej kunnat införa? i denna or t , der man så väl behöf-

ver at använda det hch-j som eljest onyttige marker lämna. I de flesta sock

nar aro dessa marker vidsträckle, men föga gräs växer emellan stenskaren eller 

pä sandhedarna. 

Hästarne i denna Province äro icke store, men starke. Tre tunnor 

råg utgöra ett vanligt forlass pä kärra. Oxar nyttjas i några socknar, men 

icke allmänt såsom diagare . De kunde väl, nied mindre underhållskostnad 

än hästar, användas vid åkerbruket , men bonden behöfver hast lör de vinter-

Lörslor och forslingar, som skola förvärfsa honom nödiga bifölljenster, och säl

lan ki -Iver hans jordbruk mera an en eller högst tvenne hästar. Allmogens 

Kor äro små och icke ymningt mjölkgifvande. Ståndspersoner hafva stundom 

förskaffat sig kor af Strömshoims-racen, men icke funnit synnerlig fördel deraf, 

emedan dessa kreatur fordra ett kraftigare bete än det de har kunna finna. 

De Får, allmogen underhål le r , för egna ronsumtions och beklädnads-

behof, äro grofulliga af .Svenskt eller til någon del Isländskt slag. Finulliga af 

Tysk eller hnlfspansk race finnas på Ståndspersoners och förmögnaie bo'nders 

egendomar. Tabellen utvisar endast det förmodade antalet a f f ä r , som öfver 

vintern kunna framfödas uti Länet . Det är betydligen högre under soairaar-

månaderna, emedan, efter fodcrtilgångarna , mera eller mindre deraf höstetiden 

slagtas. 

I de socknar, som hafva myeken skog, underhållas många Getter, hvi l -

kas mjölk fyller den brist de rpå , som skulle härröra ifrån et eljest otilräckligt 

antal kor. 

I den trakt, der circulationsbruket nyttjas, räknas på en betydlig 

gödseltilgång af Svin, som hela året igenom hållas innom stängda platser, der 

torfjovd, granris, skogsröte och sämre halm inlägges. Vid de egendomar, hvar-
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est bränvinsbränning idkas, underhålles et stövre antal af sådana kreatur til 

märkbar vinst för jordbruket. 

Dä gräsväxten de fvehne sednaste åren vari t k n a p p , hö i följd deraf 

d y r t , men a-fsättningen på spanmål trög samt prisen låga, hav man i denna 

o r t , mera än förut , auvändt hafre til foder åt hästar och aiwlra kreatur,, samrt 

härigenom dragit större viust af den öfverftödiga säden än genom försäljriing. 

Ladugårds-afkastningen innom Länet torde icke fuilt svara mot behef-

ven, ehuru den egentelige Dalallmogen föga lefver af köt t , samt äfven spar

samt förtär mjölk och smör, för at kunna sälja- något af det sednare. : For de 

förmögnare husbåtlen i Städerna' och äfven några Ståndspersoners på landet 

löpas större slagfoxar ifrån de södra' Provincerna och mindre ifrån Herjeådalen, 

likväl i sednare tider tii ringare antal än förut. Jämtlänchnngar och Herjeå-

dalare sälja också smöY til dessa och ännu flera hushåll', hvaremot samma vara 

af prodiictionen innom Westerdalarna til någon del fölyttras uti andra Lands

or te r , äfven som ladugårdsproducter ifrån några af Länets södra socknar k u n 

na dit aflitas. 

Då det altid föränderliga antalet af k rea tu r , som Öfver en vidsträckt 

Province underhål las , icke kan med någon säkerhet utrönas, och en mängd 

tilfalliga sina omständigheter verka at betydligen förhöja eller förminska hvarje 

särskild ladugårds afkastning, så måste beräkningen af den production, gom 

boskapsskötseln gifver ä t e t Län, mera än någon annan, bero på gissning. Jag 

anser likväl sannolikt, at den för Stora Kopparbergs Län kan skattas til et 

årligt medelvärde af Rd. 1,498,000 B:co 

Om Skogarne och om den nyt ta , som Länets näringar af dem hämta , 

ha r jag redan i allmänhet yttrat mig uti 1 § af denne underdåniga berät tcke. 

Mera speciella underrättelser om den andel de feinina til Bergverkens, Fab r i 

kernas och binäringarnas product ion, kominer jag, efter den ordning, foiinu-

läret bestämmer, at ha r nedanföre afgifva-. 

Dessa skogar äro blott til r inga del enskiflade. I al lmänhet nvttjas de 

närmast bygdelagen belägna, efter gamla häfdeskillnader, samfalligt af en eller 
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flera byars bemmansegare. I de södra delarna af Länet hafva, mot slutet af 

1600-talet, kronosfcogar blifvit afvittrade samt uplåtne, emot recognitions-afgit, 

til de der anlagda Jernverk. Afvitlringar hafva ock blifvit verkställda eller 

äro under beredning i de storskiflade Westevdals-socknarna, som innehafva 

större skogsvidder, än Skatte-al lmogen behöfver, icke allenast för utgöiandet 

af sina skatter och för driften af sina binär ingar , utan ock för mulbete , hvil-

Let fordrar stor rymd i samma m å n , som denna i allmänhet är steril. Uti de 

hittils storskiflade socknar af Österdalarna, hvilkas förnämsta hemmansräntor 

samt iifven mantalspenningar äro bestämda i kol til Stora Kopparberget , hafva 

de nog ringa och afbrukade skogsrymderne icke funnits upfylla allmogens be -

hof, ännu mindre medgifva någon afvittring af kronoskog. Dessa skogar hafva 

i följd häraf endast blifvit skiftade emellan byalagen. Sålunda, til exempel, 

b a r Gagnefs socken blott 57,700 tunneland til en stor del afkolad och föga 

växtlig skogsmark, hvaraf på den minsta besutenhet belöper sig Lcke fullt 69 

tunneland. Denna sockens skatt af hemmansränte- och mantals-kol upgår til 

omkring 35oo stigar. 

I några , isynnerhet de aflägsnare, skogar finjies tilgång på Mastetriid. 

Et betydligt hvggster af sådana anställdes år 1817, för aflidne Majoren och 

Riddaren Fährci räkning och under dess tilsyn, mestadels på några skat tehem-

nians skogar i JViis socken. Träden nedflottades med mycken kostnad, under 

Ivenne följande å r , på Dalelfven och genom dess manga forssar til Eljkarhby, 

hvarifrån de vidare fördes til Carlscrona. Jag känner icke buiuvida detta före

tag lämnat vinst i det bela, men åt allmogen i Nås och Jerna socknar beredde 

det arbetsförtjenster, som inärkeligen bidrogo at afhjelpa dess nöd under först

nämnde år. 

Uti land och or ter , hvarest brist på skog icke tvingar til en sorgfällig 

hushållning dermed, är denna vanligen föga vårdad. Så föi buller det sig ock 

uti Stora Kopparbergs Län. Fällningen af skog beräknas här lika litet, som 

jiti de fle.sta nndra Piovincer , på återväxten, eller ordnas derofter. I de sock

nar , der skogen icke, annorlunda med fördel kan användas, nyttjas svedjande 

för at vinna, jämte en rågskörd, förbättring af mulbetet. 
Innom 
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Innom vissa socknar äro skogarne långt aflägsne ifrån de bebygda slät

te rna , hvarigenom byggnadsvirke och ved der blifva dyra. En stor del af T u -

pa spcken mäste hämta allt sit bränsle i \ mil och derutöfver från byarna. 

Allmogen i Stora Kopparbergs Län ä r känd för sin skicklighet at t im-

ra. I de södra delarne af Länet äro dess byggnader i al lmänhet rymlige ock 

sjelfva boningshusen icke sällan af tvenne våningars höjd. Lägst och trångast 

ä ro Österdals-allmogens boningar. Til tak nyttjas här icke halm, utaa plankor, 

bräder eller klufvet virke, samt på större byggnader spån. 

Wanliga gärdesgårdar nyttjas uti denna ort til stängsel omkring särskil

da jordegor. 

Bergsrörelsen är för detta Län af sådan vigt at deriorutan »kulle hvar-

ken jordbruket der kunna bestå vid dess nuvarande höjd, ännu mindre b.varje 

år stiga, eller den stora folkmängden finna nödiga försörjningsmedel. Den å r 

liga tilverkningen af metall- och mineralefljecter innom Stora Kopparbergs Län, 

beräknad efler de allmännaste prisen under året 1820, upgår , enligt härhos 

bifogade calcul N.o 5 , til et värde af Rd. 1,941,738: 35 sk. Banco. En större 

del af denna betydliga summa utsprider sig genom oräkneliga små canaler öf-

v«r hela Proviucen, och gifver derigeaom åt de öfriga näringarna rörelseme

del. En mindre än denna, men dock betydlig, del befordrar åkerbruket i an 

dra landsorter, hvarifrån spanmål säljes til Dalarne, 

För at bestämma en närings allmänna gagneligbet, är det icke nog at 

känna beloppet af dess production, utan äfvea dennas inverkan uti landets he 

la idoghets organism. Efter inskränkta åsigter anser njan det likgiltigt hura 

et t visst penningevälde framalstras. Men, om man upmärksamt betraktar nä -

lingslifvets alla yttringar, finner man, at emellan dess särskilda organej- fordras 

en ömsesidig rörelse, en ständig vexelverkning, hvarförutan allmän välmåga ej 

kan upkoinma. Då jag nu icke må sträcka tillämpningen af denna anmärk

ning längre än til det Län , för hvars tilstånd jag bör i underdånighet göra 

reda, vill jag blott förutsätta, at detta Läns mångfaldiga, öfver de flesta delar 

F 
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deraf spr idda, Bergverk kunde utbytas mot en eller några få af sådana stor» 

fabriker som inoom en enda stad i England årligen frambringa et högre värde, 

än dessa Bergverk. Jag antager, at samma fabrikers tilverkning af exportabia 

varor fullt upginge til ofvanberörde summa eller öfverstege den, samt äfven, 

at deras egare hade deraf en större behållen vinst, än Bergverkens egare af 

sin rörelse. Man skulle då , efter de allmännaste theorierna, t ro , at denna för-

vexling af produclions-arter vore gagnclig, emedan de nye fabrikerne, drifae 

förnämligast med machinkraft, icke fordrade många meimiskoarmar, utan å te r 

lämnade sådana åt .modernäringen. Men erfarenheten, — den enile ofelbare 

granskaren af theorier, — koinme Snart at visa ödelagda bygder på något af-

stund ifrån de isolerade, och endast innom en trång sluten krets mekaniskt 

verkande, industrie -anstal terna. 

Al Fahlu koppartil lverkning, softi år 1650 upgåtf til mer an 26,000 

Slcppnnd, men i allmänhet under det århundradet utgjorde omkring 12,000 

Skeppand, småningom sänkt sig til 4000 Skeppund, anses vänligen såsom eu 

stor förlust för Riket och Provincen. Den vore det onekligen, om man finge 

antaga, at en sådan, på et enda ställe concentrerad, metallframalstring kunde 

underhållas, utan at den derlil erfordeiliga koltilgången och arbetsbetjeningen 

skulle inbringas ifrån en alltför vidsträckt krets, innom hvilken andra Berg

verks och näringars upkornst derigenom hindrades. Men et kolpris, sådant 

som kronoväldiet af 3 stigar för en tunna spannmål det utvisar, samt hå rda , 

jordbruket och binäringsidogheten nedtryckande, tvångsförfattningar, hvilka på 

1600 talet måste göra, gällande öfver hela orten, men numera icke ens af 

Fahlu Bergslag yrkas innom dess inskränkta köpekols district, bevittna den 

foidna koppaililverknmgens utsträckning öfver medlen at med allmän båtnad 

densamma underhålla. Jag anser derföre den nuvarande, ehuru nedsatt til en 

tredjedel af den förras belopp, och i följd af upfordringens ökade svårighet, 

samt malmens ringare halt, mindre vinstgifvande, likväl vara i det hela gagne-

ligare. De jernverk, som i mån af denna koppartillverknings förminskning 

tilkommit, och hvaraf Stora Kopparbergslaget, med föiesigt af Fahlu gritfva» 

förfall, anlagt flera, ersätta i det närmaste den hela directa productions-förlu

sten, men, spridda öfver alla Länets hufvuddelar, utbreda de til dem en mång-
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falldig idoghetsrörelse, hvilken, förut sammanträngd innom Fahla-trakten, höll 

derigenom tilbaka sin naturliga drift til utvidgning. 

Binäringar äro i allmänhet nödvändiga äfven för jordbrukets bestånd ock 

tilväxt i et Nordiskt land, djsr endast under fyra eller fem månader af året 

ipenniskckraften kan använda sig oraedelbarligen på jordens skötsel. Behofvet 

af dem tiliager för särskilda Provincer i samma mån , som dessas climat stiger 

uti hårdhet Öfver de nästgränsandes. Bergsrörelsen innom Stora Kopparbergs 

Län gifver sysselsättning och biförtjensler åt en större del af dess allmoge un-

der den tid, då jorden icke fordrar eller l a n emottaga något arbete. Om den

na drjfvande kraft til en mångfaldig binärings-idoghet saknades; om icke fråu 

denna källa utflödade, eller, rät tare sagdt, framsipprade rörelseinedel, ej at 

länas, men a t förvår/vasj så skulje Stora Kopparbergs Län omöjligen kunna 

uaderhålla sin öfverdrifna folkmängd; Och den vida mindre, som en föga 

fVuktbar jord allena kunde föda, skulle hvarken ega förlag til dess skötsel och 

tji skatterna derför, eller den omtanka och den arbetsdrift, som detta jordbruk 

kräfver. Man kan räkna en folkstock, men icke bestämdt mäta eller i tiffror 

uttrycka dess physisk.a kraft, ännu mindre dess moraliska. En ovedersäglig e r 

farenhet bevittnar dock, a t i Nordiska länder denna kraft är störst , der dea 

minst under vintermånaderna ligger i dvala, och der den då , genom fleifaldi-

ga olikartade förrättningar och mödor, mångsidigast öfvas. Uti de socknar af 

Stora Kopparbergs Län , der allmogen mest betjenar Bergverken, är ock de«s 

jordbruk högre updrifvet än i de ilesta andra. 

Det är anmärkningsvärdt, a t , innom detta Län , perioderna for folk

mängdens tilväxt eller förminskning sammanstämma med perioderna för Bergs-

tilverkningens stigande eller fall uti quantitet och i pris. Efter flera för Bergs-

handteringen gynnande år skall, enligt Tabellverket, Länets befolkning år 1805 

hafva upgått til 124,816 personer, en summa, som jag likväl icke anser vara 

fullkomligen säkert beräknad. Derefter följde en för berörde näring vidrig 

conjunctur, och folkmängden minskades småningom med flera tusende personer, 

hvai tiil kriget pch den manspillan, som detsamma, mestadels genom sjukdomar, 

förorsakade, icke synes Lafva varit en tihäckiig orsak. Antalet af födda aftog 

F 3 
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ärligen såsom Bilägan N:o 2 utvisar. Men efter Regeringsförändringen började 

Bergsrörelsen at åter drifvas, om icke genast med vinst, dock ined hopp der -

em. Dess verksamhet utsträcktes til det högsta möjliga under de vid en hög 

vexelcours höga prisen på metalleffecter aren 1816—1820. Folkmängden har 

ock, oaktadt de svära nödåren I 8 I 3 och 1817 stigit, men under det sista quin

quennium i en ökad progression. Några goda skördar hafva visserligen dertil 

medverkat , men allena, hade de icke frambragt detta resultat af en allmän 

trefnad. När nian granskar den Tabell öfver folkmängdens förminskning ifrån 

i8o5 til 1810, som är införd uti Kongliga Wetenskaps-Academiens Handlin"ar 

för ur 1813 (sid. 157), så finner man, at densamma varit störst nti de Län, som 

mest deltaga i det hela af Bergverksröielsen, nämligen Cartstadsj Örebro och 

Fahlu Län, hvflremot en ringare förlust eller äfven tilökning af folkstocken 

visar sig för andra Provincer, hvilka under kriget haft förmånlig afsättning på 

sina produeter af jordbruk och boskapsskötsel, samt deribland sådana, som u t 

gjort delar af sjelfva krigstheatern. Af detta factum synes följa, at kriget min 

dre verkat en omedelbar folkförödelse, än et hämmande af folkstockens naturliga; 

tilvlixt genom de h inder , det lagt för driften af vissa näringar , samt a t , äfvea 

utan kr ig , en sådan verkan kunde härröra ifrån alla de hinder , hvanned n ä 

ringarnas fria rörelse skulle inskränkas. 

Bergverken uti Stora Kopparbergs Län kunna , efter vanliga beräknin

gar, anses årligen använda omkring 3oo,ooo stigar köpekol, hvilkas til verkning 

ech forsling bereder allmogen en penninge-inkomst af minst lika många tusende 

Riksdaler, och ansenligen mera , om kolprisen vid de största af dessa Bergverk 

läggas til grund för calculen. Enligt de tipgifter öfver jernmalmsbrytningen, 

som Herr Geschwornern II. F. Eggertz mig meddelat, kan densamma, hvilken 

jämte andra arbeten vid Grufvorna mestadels förrättas vintertiden af hemmans-

brukiiie och deras drängar , beräknas, at under de sista fem åren hafva gifvit 

dem en årlig biförtjenst af Rd. 100,000 B:co. En annan betydlig del af Berg

verkens produktionsvärde tilfaller allmogen för forsling af malm , tacktjern, 

stångjein, koppar och fiere mineraleffecter, för hyggster och flottning af virke 

ifrån Westordalsskogarna til Falilu grufva samt för åtskillig annan betjening. 

Til siidesalstrande Provincer anser jag dennas Bergsrörelse omedelbarligen gif-

va, i vanliga år, värdet af 12,000 tunnor spanmål, men medelbarligen betyd-
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ligt mera, utom de quantiteter af säd, for hvilka den öppnar afsättnlag åt stär-

re jordbrukare och indelningshafvare innom Länet. 

När man i denna ort en vinterdag ser p i alla vägar större eller mindre 

skaror af den kolköraride och forslande al lmoge, som Bergsrörelsen sätter i 

verksamhet, föreställer man sig lä t t , hu ru mycken förlust brist på snö, och 

hvilka svårigheter öfverflöd deraf kunna förorsaka detta Län. Barvintrar, så

dan den sistförflutna var och äfven den nu började hotat at blifva, verka så

som missväxter. Jag räknar icke högt , då jag skattar hvarje verkdag under 

en jämn och god vinter , sedan allmogen förrättat sina hemkörslor, bereda den 

penningeförtjenster, förnämligast vid Bergverken, til et belopp af 8 å io,oo« 

Rd. Banco. 

Under de sedhaste fem å ren , ha r , såsom ofvan nämdt Sr , Bergsrörelsen 

i detta Län diifvits så högt , som privilegier samt tilgångar på malm och kol 

det medgifvit. Jag har endast efter det år 1821 privilegierade smidet, sådant 

det til Bevillnihgstaxeringarne varit af Bergsfogdarne upgifvet, beräknat jerh-

brukens tillverkningsbelopp, ehuru det, genom begagnande af restsraiden för 

vissa särskilda år, kunnat vara liogre. Af detta smide hade Under den vidriga 

conjuoctitren en del fatt nedläggas, men har nu åter blifvit Uptagen. Då den 

gröfre jernmanufacturen Ar 1820 lemnade mindre vinst än stångjernet, sökte 

• c h erhöllo de fleste af Manufakturverkens egare Kongl. Maj:ts nådiga tilståpd, 

at fä föra på våg stångjern i stället för svartsmide. 

De nya Stångjernsverk, hvilka innom Stora Kopparbergs-Län blifvit 

med dryga kostnader anlagda, i följd af den uppmuntran dertill, som Kongl. 

Förordningen af den 15 Junii 1803 lämnade, hade, under den ofördelaktiga 

conjunctures dels drifvits med årlig förlust, och dels icke kunnat bibehållas i 

fång. Nu äro tie åter i full verksamhet. För et ibland dem, Lima Bruk i 

Leksands socken, der smidet år 1805 började och sedermera oafbrutet blifvit 

fortsatt, har jag haft tillfälle at se räkenskaper, hvilka utvisa, a t det icke förr 

an år 1815 gaf någon vinst, som öfversteg tilverkningskostnaden, och ränta å 

det i byggnader nedlagda capitalet samt å Bruks förlagen. Denna och de föl

jande årens vinst har likväl ännu icke hunni t ersätta förlusterna under den 
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föregående fiden. Anläggaren af et annat , Dådrans Bruk i Rättviks socken, 

nödgades afslå det , färdigbygdt och nyss stäldt i gäng, åt sina Creditorer, 

men nu drifves det med betydlig fördel af en ny egare, som för vida ringare 

pris än bygguadskoslnetden detsamma sig tilhandlat. Långö jernverk, åtföljande 

Porpbyrverket i Elfdals socken, var någon tid nedlagdt, men bar åter blifvit 

satt i drift. Stora Kopparbergslaget bar deruti underhållit Snöå Bruk samt ny

ligen onlagt et nytt stångjernsverk vid Nora ån i Tuna socken. Alla före-

pämnde jernbruk, utom Långö, äro grundade på egen tackjernsblåsning, 

E t i sednare tider vid Klosters krutbruk anlagdt Manufäcturverk, der 

jtrnplålar valsas och förtennas samt afven åtskilliga husgerådssaker deraf för

färdigas, bar blifvit nyligen utvidgadt ocb kommer troligen at ytterligare u t 

vidgas. Ibland nya jernmauufacluier må nämnas smidet af liar under vatten-

hammare, som först inrättades vid Svartnas Bruk, tillhörigt Stora Kopparbergs

laget, sedermera efter en af Herr Öfver-Directeuren och Riddaren E. ILagström 

förenklad anstalt infördes vid Långö och nu idkas vid Snöa Bruk; sarnt smidet 

af jernlinor dels for grufvor och dels för fartyg. Til malmupfordringen ur den 

djupa Fahlu grufva nyttjas numera endast sådana linor, hvilkas länkar sam-

manfogas af särskildt vid Avesta Bruk dertil beredt jern, som, efter en ny 

inrättning af nyssnämnde snillerika Mechanicus, utsträckes genom dragskifvor. 

Vid Furudahls Stångjerns och Manufacturyerk, tilhörigt Bruks-Patronen I. G. 

C/ason, som med mycken omsorg utvidgat ocb förbättrat sin tilveikning af 

allahanda slags svart-smide, förfärdigas, sedan flere år tillbaka, onkarlinor, 

kvaraf en beställning äfven blifvit gjord för Örlogsflottan i Cailskrona. 

Af äldre Jernverk bafva Siljansforss i Mora samt Backa och Fridsham-

mars Bruk i Orssa socken, livilka under den ofördelaktiga conjunecturen eller i 

följd deraf varit lamt drifna, under de sednaste åren blifvit bragta i full verk

samhet, hvarigenom nämnde socknars allmoge återvunnmt fordna, men pågom 

tid saknade, tilfallen til biförtjänster, 

Tackjernstilvevtningen bar under de sistförflutna sex ären eller sedan en 

förmånligare conjunctur för jernhandteringen inträffät, varit högt updvifven uti 

detta Län. Derom har jag vunnit tilförlitlig kunnskap, sedan Bergsfog-
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den rterr Advocatfiscalen E. Helander upgjort och meddelat mig en fullständig 

forteckning, som utvisar blåsningstiden, tiondejernet samt priset på detsamma 

jämte den calculeiade tackjernstilverkningen för hvarje af 44 st. Masugnar in-

nom Water-Bergslagen, ifråri och med 1812 til sch med 1821. Enligt den

samma upgick medium af tackjernstilverkningen i nämnde Bergslag for åfea 

1812—I8I5 til icke fullt 59,ooo skeppund, men ifrån 1816—1821 til något öf-

Ver 67,300 skeppund. Den största skillnaden visar sig emellan 1815 års til verk

ning af 53,528 skeppund 5 3/4 lispund och 1820 års af 76,074 skeppund 18 1/4 lis-

pund , til hvilken sistnämnda summa likväl bidragit med 2604 skeppund Lax

sjö hytta, som samma år Mifvit lagd til Westérbergslagen. Ifrån denna ovan-. 

liga höjd sänkte sig 1821 Ars tilverkning til 68,392 skeppund 31 lispund samt 

närmade sig til medium för alla tio åren af 63,979 skeppund 16 9/20 lispund. 

Vid jämnförelse af blåsningsdygnen upgår tackjernstilverkningen, u t i Öster-Bergs

lagen, icke fullt men nära til en hälft af den uti Westerbergslagen, och torde 

den således för hela Länet i medeltal kunna beräknas ti! omkring 92,000 skep

pund , hvaraf jag antager at 47,000 skeppund förädlas vid Stångjerns- och ä m -

nesliamrarna innom Länet samt ingå i deras production, men 45,000 skeppund 

föras til andra orter, hvilkas smidesverk antingen hafva egna masugnar innom 

denna, eller köpa tackjern derifrån. Någre Masugnar hafva vä l , för särskilda 

locala orsaker, blifvit nedlagde, men denna reglering har endast minskat anta

let, icke tilverkningen. 

Det är naturligt , at jerngrufvebrytningen skolat öka sig i Samma för

hållande som tackjernstilverkningen, ehuru til en del af denna äfven nyttjas 

malm ifrån Norberg innom Westerås Län. Ingen större jerngrufva har under 

de sistförflutna fem åren blifvit nedlagd. Flera deremot ä ro , om icke å nyo 

uptagnd, åtminstone mera brutna än de år , då jerntilverkningen beredde för

luster istället fö'r\inst och derföre inskränktes, så vidt det med rörelsens fram

tida bestånd kunde förenas. En länge 'ödelagd griifva vid Jonviks by uti Gar-

penbergs socken bar for tre eller fyra år sedan blifvit uptagen och lofvar y m 

nig tilgång på god malm. Efter de ofvan åberopade upgifterna af Herr Ge -

schworneih Eggtrtz har malmbrytningen lipgätt högst för året 1821, nämligen 

til 144,200 MEN per medium under fem år til 111,400 lass af 2 Skeppund. An

talet af grufvor, som lämnat ifrån 3oo til 8 å yooo sådana lass malm under 
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särskilda å r , ha r stigit ifrån 86 til n 5 , och i medeltal för alla fem åren u t 

gjort 94. 

Den. fruktan, som man länge hys t , at malmtilgången i Fah lu grufva 

innom en icke långt aflägsen framtid skall uphöra , lärer vinna bekräftelse af 

de kostsamma försök, som årligen anställas, för at uptäeka någon ny gång af 

malmstrecket. Ibland de koppargrufvor, som i sednare tider blifvit innom L i 

net upfundna och b ru tna , är en vid Tomtbo i St. Skedvi socken, hvars malm-

gång, efter sakkunniges förmodan, sträcker sig til en större vidd. Koppar-

tilverkningen af denna grufvas malm upgår redan til 150 å 200 skeppund om 

året. 

Under fem Bruksår , ifrån och med October 1817 til och med Septem

ber 1821, hafva uti kronovågen £ Fahlun blifvit invägde af Stora Kopparbergs 

grufvas tiondedragande koppar 20,925 skeppund 14 lispund 18 marker samt af 

frikoppar ifrån Precipitationsverkef i Fahlun och ifrån mindre grufvor och 

skärpningar i t rakten häromkring , hvilka ännu åtnjuta skattfrihet, 833 skep

pund 19 lispund i5 marker. Dessutom b a r , under samma t id, Fahlu grufva 

gifvit 21 11/16 lödiga marker guld , 1826 7/16 lödiga marker silfver, 617 13/20 skep

pvind b ly , 2531 skeppund 17 lispund 4 marker victriol af flera slag, 4172 2/3 

tunnor rödfärg, samt 5oo skeppund svafvel. Medium af denna tilverkning för 

et år u tgör , i jämnade ta l , 435o skeppund koppar 4 1/2 marker guld, 365 1/4 m a r 

ker silfver, 123 skeppund b ly , 506 skeppund victriol, 834 tunnor rödfärg och 

100 skeppund svafvel. Under 10 år har den tiondedragande kopparen upgåt t 

År 1820 til det högsta beloppet 4737 skeppund 17 lispund g marker , men år 

1812 til det lägsta 33y6 skeppund 7 lispund 5 marker. Medium af priset på 

råkoppar under samma tid intil slutet af bruksåret 1820 går til Rd. 106: 5 sk. 

3 rst. K.co skeppundet , såsom en särskild härvid fogad Beräkning N:o 3 vidare 

utvisar. 

Ifrån Fahlu grafva forsändes råkopparen til Avesta, hvarest den garas, 

samt til en betydlig de l , beroende på större eller mindre requisitioner, valsas 
t i l 
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til Heck eller utsmides til allahanda ämnen för kopparslagare-arbeten. Delta 

gärnings- och manufacturverk tilhör äfven Stora Koppavbergslaget, som å r 

1777 inköpt det ifrån Kongl. Maj:t och Kronan, för hvars räkning likväl kop-

parmyntningen der ännu verksiällesj 

Garpenbergs åldriga kopparverk är i affagande, ehuru Disponenten deraf, 

Herr Kammarherren E. Stockenström, haft möda och kostnader osparde, iör at 

högre upbringa dess t-Mverkning, h vilken år 1819, utgjorde nära 195 skeppund. 

E t der i nyare tider anlagdt Stångjerns- och Manufacturverk, med egen lack-

jernsblåsning, lämnar dock åt Egaren och det Allmänaa någon ersättning för 

den foixlna betydligare kopparproductioncn. 

Öfver Stångjerns-och Manufacturverken innom Länet särat deras år 1821 

priviligierade smiden, til et belopp af 42,643 skeppund 17 lispund to marker 

stångjern och 3702 skeppund manufactur, lemnar underdånigst bifogade för-

teckning N:o 4 speciella underrättelser. 

Det sistförflutna och det innevarande året hafva på långt när icke vari t 

för Länets Bergsrörelse så fördelaktiga som de näst föregående. Vattenbrist 

under 1820 års och den sistförlidna sommaren ha r , vid flera Bruk, afbrutit 

den jämna gången af tilverkningen. Barvintern emellan nästlidne och inneva

rande år hindrade den nödiga forslingen af kol och andra förnödenheter, så at, 

for brist derpå, många Verk antingen afstadnat eller måste drifvas lamt. K o p -

partilverkcingen i Fahlun har för Bruksåret 1822 endast utgjort 3634 skeppund 

5 lispund 1 maik, och således n o 3 skeppund 12 lispund 8 marker mindre, än 

för året 1820. Under detta hafva prisen på Garkoppar och stångjern, dels l 

följd af l ingare efterfrågan och dels genom vexel-coarsens sähkning, fallit med 

5 Rd. per skeppund å den förra och med 3o Rd. å den sednare varan, under 

deias medelhöjd år 1820. Et t sådant fall kan icke annat än vara känbart. E n 

ymnig skörd innom Länet 1821, samt spanmålsprisens allmänna låghet under 

innevarande å r , ehuru en stor del af detta Län lidit missväxt på vårsäd, hafva 

likväl motverkat vidstäcktare följder af den betydliga nedsättning både i qvan-

titet och i försäljningsvärde, som metalltilverkningea för de tvenne sista å ren , 

G 
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i iämnförelse med de föregående, utvisar. Enskilde Bergverks-Idkar i hafva 

lidit deraf, men utan at högljudt klaga öfver sin saknad eller minskning af 

en altid föränderlig vinst, så vidt denna relativa förlust endast härrört ifrån 

orsaker som icke kunnat undanrödjas. Emcdlertid har för de brukande 

Bergsmännen i Fahlun skillnaden i behållen inkomst va:it sådan, at då de 

fleste ibland dem kunde taxeras år 1820 til bevillning efter en vinst af 20 

a 25 B.d. B:co på Ii varje under Jet föregående året tilverkad t skenpund koppar , 

hafva deremof, vid den sist förrättade Bevillnings-Taxeringen, de visat sig 

hafva alle förlorat mer eller mindre på sina Bergsbruk under året 1821, et 

förhållande, som troligen för många äfven yppar sig vid räkningarnas avlutande 

för det sist t i ländalupna Bruksåret. Bevillningsinkomsten af Länet blifver ock 

härigenom, samt genom en oundviklig nedsättning af de flesta jernverks upskat-

niag efter årlig vinstberäkning, flera tusende Riksdaler mindre för innevarande 

år än för 1820, och ännu större blifver minskningen i Kronans inkomster af 

Fahla grufva. 

Dessa förhållanden synas förljena mycken upmärksamret , och et sorg

fälligt öfvervägande under rådplägningarna om penningeverkets och den all

männa ereditens stadgande. Ännu röjes föga deras allmännare verkan, hvilken 

afton kan afböjas, ifall gynnande omständigheter återbringa Bergsrörelsen uti 

samma drift, hvarmed den under några år fortgått. Men skulle, af en eller 

annan orsak, denna drift lilifva ytterligare återhål len, så komma följderna der 

af, at snart utsträcka sig til jordbruket och alla andra när ingar , at hindra de 

ras vidare framsteg, och at hämma utvecklingen of den allmänna idoghet , 

hvaiaf fotkstockens til växt under de sednaste tio åren ansenligen ökat behofvef 

Säkra beräkningar kan jag nu icke upgöra; men efter et öfverslag, hvarvid 

likväl ingen minskning af slångjernstilverkningen utan endast af dess försälj

ningsvärde blifvit antagen, anser jag Bergverken hafva innevarande år gifvit 

at den allmänna rörelsen innom Länet omkring Rd. 500,000 B:co mindre än 

ar 1810. Denna relativa förlust kunde, om icke berät t iga, dock föranleda 

också detta detta Läns Innevånare at kloga öfver lörlägenhet, hvartil några 

tecken, isynnerhet uti Fahlun, börjat at visa sig. Men de ega vana vid tilfälli-

ga svångheter och nog billighet at sammanräkna, til et medium, verkningarna 

af en förmånlig conjunctur med dem af en mindre fördelaktig eller rent af vi-
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drig. Emedlertid har jag ansett mig icke böra stadna med min underdånig» 

framställning af Länels tilstånd vid den t id , du jniu emhetspligt til en närma

re upmärksanihet derpå uphörde, utan äfven sträcka den til en sednare, ehuru 

de ulsigter, som denna öpnar, icke äro lika tilfredsställande. 

Det i nåder föreskrefna formuläret ålägger mig att upgifva de anstalter, 

som blifvit vidtagne til Bergverks-näringarnas upkomst och understad. Höljd här-

af bör jag underdånigst förmäla, at jag ansett positiva anstalter för detta än

damål, somen fri idoghet säkrast befrämjar, icke beliöfvas, samt derföre bvar-

ken vidtagit eller i underdånighet föreslagit några sådana, om icke dertil bör 

räknas, at jag tilstyrkt förlängning af frihetsåren för några nya Bergverk, som 

ännu icke hunnit at åt deras anläggare gifva ersättning för förluster under den 

svara conjunctuien, samt en fortfarande roteringsfrihet för Gaipenbergs socken. 

Men då allmänna åtgärder , som kunde medelbarligen eller omedelbarligen 

verka förderfligt på Bergshandteringen, någon gång blifvit yrkade, har jag 

icke underlåtit at framställa mina bekymmer deröfver uti åtskilliga underdåni

ga Betänkanden, som jag, dels efter Nådig befallning, och dels af sjelfmant nit 

afgifvit, samt uti bvilka jag sökt at ådagalägga denna närings flerfaldiga gag-

nelighet. Jag har således, uti et underdånigt utlåtande af den 25 Februarii 

1818 omständligen utredt mina betänkligheter vid den föreslagna författning, 

efter hvilken lagligen öfverlåtne och befästade vattenverk skulle, genom rifning 

af dammarna, kunna förstöras emot en , icke frivilligt betingad, ersättning. 

De följder för Bergsrörelsen och för alla deraf beroende näringar innom det 

mig nudigst anförtrodda Län , som en hastig coursfällning kunde medföra, har 

jag, då anledningar dertil yppat sig, redligen, efter min öfvertygelse, t i lkän-

nagifvit. Jag har t ro t t , at de , til lättnad för denna rörelse, af ålder nyttjade 

creditiiiedej vore gagneliga och oumbärl iga, så framt Bergverkens Idkare icke 

skulle tvingas, at ovilkorligen taga förlag af utländske köpares ombud, men 

jag har ock funnit controler nödiga for den enskilda assigneringen, hvilken 

emedlertid, utan någons skada, verkat, at brukande Bergsmän i Fahluu icke 

betalt högre ränta än efter b procent och således icke ens den lagliga af 9 p:cent 

om året for föi lagssummor, som de , endast efter hvarje dags eller veckas be -

liof, kunnat 1 de minsta poster utlaga. Jag har ansett omlopjiet af varuvärden 

G 3 
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liöra befrämjas framför allt innom Bergslags-orter, der dagliga utbyten af dr-

bete mot penningar erfordras, om tilverkningarne icke skola afstadna. Invis-

ningar på de tilverkade eflecternas försäljuingsbelopp uti Stapelstäderna bar jag 

funnit vara det rörelsemedel, som altid säkrast bestämde sin tilräcklighet efter 

den industriella variiproduclionen, och som icke öfverstege den, emedan sådane 

invisningarj endast i mun af denna production, kunna sättas i omlopp Och, en

dast i mån af varurörelsen, deruli förblifva. Den vexeldragning emellan inr i

kes platser, som öfvas uti Jänder af ringare vidd och med lättare transporlev 

Un Sverige, och som der anses oumbärlig för driften af fabriker, hvilke icke, 

såsom jordbruket , blott vid en tid af åre t , utan dagligen och stundligen fram

bringa nya värden at realiseras innom de större handelsstäderna; — denna i 

Sverige okända vexeldiagnings bestämmelse, at underhålla och lifva industrien, 

har jag önskat, at det åldriga bruket af enskild assignering skulle äfven fram

gent fä upfylla i en or t , hvars lilvcrkning af exporlabla metall- och mineral-

effecter upgår i värde til en fjcrdedel af hela Rikets. Jag har ändteligen varit 

sä mycket vissare, at denna crcditrörelse icke kunde förorsaka de följder, man 

deraf befarat til myntvärdets allmänna försämring (om en sådan verkan någon

sin kunde upkomma ifrån anstalter at befrämja en genast afsätllig varu-alstring 

och lätta varuomloppet,) som jag med någorlunda säkerhet utrönt, ' at summan 

af alla innom Länet ntelöpande Assignalioner vanligen icke stigit til värdet af 

de Bergseffecter, som blifvit afsände til Stapelstäderna, men ännu icke dit an

kommit eller hunni t säljas. Min öfvertygelse i detta vig.tiga mål och et full

ständigt förslag til conlroler på assigueringen, har jag i underdånighet fram-

stulit uti Betänkauden och Försvarsskrifter, föranledde af falska emot mig stäl-

da beskyllningar eller af sådana åtgärder utaf Kongl. Maj:ts Justilke Canzlerj 

som jag- ansett oläinpligeu sträcka sig innom området för min Embetsbefattning -. 

Vcrkningarne för detta Län och särskildt för dess Bergsrörelse af den allmän

na creditskakning, som år 1817 utbredde sig i hast öfver hela Riket , lyckades 

det mig at afvärja, härulinnan kraftigt understödd af en allmän välvillig anda 

innom orten och af flerc de förmögnaste mäns garantie för en, äfven af siu 

egen styrka säker, creditiörelse, samt dereftev af en penningetilgång, som Kongl. 

Maj:t, efter min underdåniga framställning af dåvarande omständigheter, i n å -

der anordnade til min disposition; men hvaraf jag icke behöfde at för detta 

audamäl använda det ringaste, utan kunde, efter några månaders förlopp, åter-
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sända desamma, nya Bancotedlar, som jag emottagit. Men då mit nit för Bergs-

landteringens framgång och för medlen dertil blifvit misstydt, samt ådragit 

mig en, vid nägra tilfällen uppenbarad, ovilja af personer, hvilke, jag bör tro 

det , icke insett huru jag, om jag handlat efter deras fordringar, skulle hafva 

bragt til vådlig förstöring den i flera än blott ekonomiska afseenden högst vig

tiga Province, hvaraf Kongl. Maj:t i nåder anförtrott mig styrelsen; da jag vid 

offentliga yttringar af denna ovilja alt id, ehuru fruktlöst, yrkat , at mitt klan

drade förhållande härutinnan måtte blifva i laglig ordning åtalad t, om någon 

den ringaste skäliga anledning dertil syntes förekomma, en önskan, som jag 

helt nyligen funnit mig af et Kongl. Svea Hofrätts Utslag föranlåten at hos 

Kongl. Maj:t genom dess Justitia; Revision åter i underdånighet framställa; då 

jag sålunda erfarit en mängd obehagligheter i följd af mina bemödanden at 

hindra det, som kunnat verka menligt, först på Bergsrörelsen, och sedan på 

alla andra näringar; så har jag duremot haft den tilfredsställelsen, at finna nå» 

gre Egare och Förvaltare af Bergverk innom Länet , samt, utom det, en och 

annan öfvernitisk förfäktare af Bergsinteresset vara mindre nöjde med min sorg-

fällighet at vårda allmogens rät t einot en alltför vid utsträckning af berörde 

interesse, och isynnerhet med min varsamhet vid behandlingen af recognitions» 

skogsmålen, hvilkas förhastade afgörandej i enlighet med några af Kongl. Kam

m a r - och Bergs-ColJegierna gifna föreskrifter, hade kunnat, såsom jag i et Un» 

derdånigt Betänkande af den 25 Februari i 1822 fullständigt u t redt , leda til 

flere hundrade å dessa skogar bosatte famillers framtida undergång, til förstö-

ring af deras hittils bevarade sjelfständighet, och til hinder för ytterligare up» 

odling, genom fria arbetare, af de land vidder, som, mera än några andra innom 

Länet, fordra at odlas, at befolkas och at sålunda sammanbindas med angrän

sande orter. Detta, likväl sällan offenteligen och aldrig ohöfviskt yttrade, miss

nöje tjenar at freda mig från alla misstankar om partiskhet för en näring, 

hvars allmänna gagnelighet och hvars rättmätiga medel til bestånd jag endast 

velat försvara. 

Jag är ej och har icke varit blind för det skadliga, som stundom blan

dar sig med det goda, uti Bergsrörelsens verkningar, liknande häruti alla 

menskliga företags. Visserligen kan luarje individ af allmogen bättre bevara 

en skeubar sjelfsländiähel uti de socknar af Länet, der inga Bergverk finnas 



54 
och der ingen främmande iir belåten at cmotfaga den skuldsatte bondens ringa 

joidegendom, an i dem, der sfnlana små heinmansde'ar, hälst nar de vid et 

storskifte förr eller sednare kunna sammanläggas, ega et särskildt varde för 

Innrhafvaren af något nära belåget Bergverk. Visserligen l a n det hända , at 

en lältig bonde får, efter en korrt tids förlopp, betala med sin arfda jord den 

säd, som ban i nödens stund måste til höga pris borga, och som Lan, äfven 

ulöfver sill minsta behof, dä ei håller. Men det är ej möjligt för styrelsemak

ten at vårda hvarje individs välfäjd, då han sjelf ieke är sorgllällig at rädda 

den. Man bör dock kunna vänta denna sorgfallighet bos mängden af en all

moge, utmärkt för sin frihetskänsla, och då blifver för densamma hvarje nytt 

medel at förvärfva sjelfbestånd äfven en ny väckelse alsträfva dertil. Erfaren

heten at allmogen i det hela är minst fattig och, i följd deraf, minst beroende 

af främmande hjelp uti de socknar, som omgifva de äldsta Bergverken, synes 

ock bevisa, at i längden de goda följderna af sädana näringsverks antagning 

öfveiväga de onda. Fahlu koppar-tilverkning fordrar årligen 3o a 40,000 sti

gar köpekol, hvarmed sjelfsländige skattebönder förse hyt torna, och på flera 

mil omkring Stora Kopparberget linnes ej et enda kolare-torp. Uplysle jern-

verksegare, hvilke med den vidast utsläckta omlanka beräkna sina inleressen, 

inse äfven at den betjening, som en fri allmoge i behof af binäringar lemnar 

ål Punken, blifver mera lilräeklig och mindre kostsam än den, som skulle af-

tv ingas Landbönder , ål hvilka man måste ovilkoi ligen fylla bristen i deras 

sinn hcmmansdelars afkasliiing. Emcdlertid vore det önskeligl, a t , vid frågor 

om nva Bergverks anläggningar innom detta Län, Konungens Befallningshaf-

vande hade tilfälle at yttra sit omdöme deröfver, med afseende på de locala 

förhällanden och särskilda lidsomsländigheter, som kunde någon gång fordra, 

at en ådan anltggning åtminstone fördröjdes, inlil dess de närmaste verknin

garna af en tilfällig nöd försvunnit, eller et storskifte hunnit fullbordas o. s. 

v. Men, efter nu gällande författningar, komma sådana frågor icke ens til 

Konungens Befallningshafvandes kännedom, ehuru vården om Länels hushåll

ning och ansvaret för dess tilstånd i del hela honom åligger. 

Af Fabriker , Bruk och öfriga Naringar, som icke höra til Bergsrörelsen 

finnas på landsbygden innom Stora Kopparbergs Lan följande af större värde: 

Porfyrvcrket i Elfdals socken, Johannisholms Glasbruk på gränsen af Mora och 
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Wenjans socknar, Grycksbo Pappersbruk i Kopparbergs socken, en mindre Klä

des-fabrik på sistnämnde ställe och en annan nära Avesta, samt Klosters Krutbruk 

i Husby socken. Ibland mindre fabriker må nämnas en för hagelstöpnins uti 

Fahlu grufva, hvarest hagel af alla slag, jämngoda med de bästa Engelska, til— 

verkas, samt en i Sundhorns socken, der laquerade thebrickor, thekök, kaffe

kannor med flera sådana arbeten, liknande de Engelska, med utmärkt skick

lighet förfärdigas af Inspectoren F. O. Rickman, som börjat denna tilverkning, 

och af hans söner, som under fadrens ledning densamma nu fullfölja. Värdet 

af alla dessa Fabrikers årliga tilverkningar upgår til omkring Rd. 100,000 B:co. 

Under de si-tförflutna fem åren har för H. K. H. Kron-Prinsens räk

ning Porfyrverket blifvit inköpt af det förra Bolaget, samt derigeuom kommit 

i en högre drift än det näst dertiiforene varit. 

Om icke under , dock nära intil samma tid, hafva tilverkningarne vid 

Johannisholms Glasbruk, livars nuvarande Egare äro Herr Presidenten och Conr-

mendeuren Fr iherre G. F. Wirsen samt Herr Lagmannen och Riddaren J. 

Noreus, och Grycksbo Pappersbruk, tilliörigt Herr Bergs-Rådet J. J. Munktell 

blifvit helydligen utvidgade och förbättrade. En för glastilverkningen ofördel

aktig conjunclur har likväl inskränkt densamma under hvad den kunde vara, 

samt hindrat et verksammare användande af det för slipning af carafiner, dricks-

och vinglas m. m. anlagda slipverk, med samma mekaniska inrättning, som 

Porfyrverkets, och likasom delta drifvet af vatten. Värdet af lilverkningen steg 

dock år 1821 til Rd. 29,333: 43 sk. 8 rst. B:co. af hvilken summa de närmaste 

socknarnas allmoge förljcnt en icke ringa del, genom vedhyggster på egna skat

teskogar och på Brukets, genom forslingar samt annan arbetsbetjening. Vid 

Grycksbo Papperbruk tilverkas n u , utom vanliga sorter, Velinpapper til sjö

kort och större gravurer, Velinpostjmpper m. m. Under fem år, ifrån och med 

1817 til och med 1821, har lilverkningen der upgått til et medeltal för året af 

nära 4300 ris, och deras värde til omkring Rd. 23,600 B.co. 

Utom de Binäringar, livarmed allmogen deltager uti Bergverkens pro

duction, idkar den en mängd sådana, hvilka en gammal och frivilligt iakttagen 

Jxäfd nästan skråmässigt fördelat, icke allenast emellan socknarna, utan äfven 
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emellan särskilda byar innom dem. En tilfällig lättare eller förmånligare af» 

siiltning af den ena socknens eller byns slöjdevaror lockar ej Innevånarne i en 

annan at förbyta derfil sina tilverkningar, ehuru ofta af närslägtade arter. 

Dalkarlen inser, at en sålunda ökad tilgång skulle falla priset på varan, til ska-

da för alla tilvcrkare och til förfall för sjelfva slöjden, som fordrar et visst för

säljningsvärde for dess produeter. Dä jag i underdånighet anför detta naärkr-

värdiga exempel af en frivillig näringsordning, hvilken också innom andra lands

orter torde af allmogen iakttagas, är det icke min nfsigt at hvavken försvara 

eller klandra de uU Städerna med lagligt tvång gällande skrå-ordningar. Äf-

vcn föremålen för den utvandrande Dalallmogens arbeten äro, genom en gam

mal vana, fördelade emellan olika socknar, efter deras Innevånares allmännaste 

fallenhet för särskilda yrken och arbetssätt. 

Den betydligaste summa af biförljenster inbringa dessa arbeten, hvarti l 

allmogen ulvandrar förnämligast ifrån de socknar, der den icke har, afkolning 

otk annan betjening ät Bergverk eller fabriker, full sysselsättning för den t id , 

snni jordbruket lämnar ledig, och en sådan, som gifver honem tilfälle at u p -

aibcta detta. Månge af dem, som vårtiden begifva sig på så kallade Herr -arbe

ten , och icke förr än efter midsommarn återkomma, at då begynna den lång-

tama höbergniugen, måste öfveilämna såningen af sina åkertegar åt den heitir 

innblifnc ålderslegnc fadern, åt hustrun, eller åt grannar. Ibland de arbeten, 

i flammande orter , som bäst kunna förenas med den egna hushållningen och 

gifva den säkraste vinsten, ar den så kallade Spanntröskningen, hvartil Kullor 

äfven nyiljas på ståndspersoners egendomar innom Länet. Antalet af den all-

moge som för olika arbeten och olika terminer utvandrar , isynnerhet ifrån 

Ostcidals-socknarna, beror af den föregående årsväxten hemma, samt af de för-

sörjiimgsniedel, som denna lämnar, och kan således icke med r.ågon säkerhet för 

hvarje år beräknas. Den behållna förtjensten är ock för hvarje arbetare be -

tydligen olika ifrån det ena året fil det andra. 

Det blefve alltför vidlyftigt at noggrant beskrifva hvarje af de b inä

ringar, som innom detta Län i öfrigt idkas. För en redig öfversigt deraf är 

nödigt, at de classificeras efter de råa ämnen, som derigrnom bearbetas. 

Sjelfva 
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Sjelfra for dent beredning t i l Saltpeter ha r sedan Sr 1815 blifvit börjäd 

l några socknar, men denna näringsgren har ännu icke betydligen utvidgat sig 

innom Stora Kopparbergs Län. Antalet af bebörigen skötta större och mind-

M planllador upgår nu til i5 s t , «oh sjudningen har under fem ar , intil 1821 

5rs åtgång, frainbragt io3» Lispund, Man kan likväl vänta, at denna tilverk-

oing småningom ökas. E t betydligt hinder deremot är den angelägna artifiei-

ela gödselberedningen, som medtager Boskaps-urinen. Nägre Bönder uti Husbjr 

rocken idka krutbränning. 

Af den odlade jordens alster användes spanmål til bränvlns-bränning, 

afven för an diva orters hehof, dels vid några större brännerier , ocb dels af 

allmogen, isynnerhet uti Hedemara socken. Denna industris sjnes väl icke vara 

naturlig for en landsort, dit spanmäl årligen föres ifrån andra; men den grun

dar sig på skogstilgångarna och nyttjas af al lmegea, såsom et sät t at til godo 

göra egen hafre, i stället för andra sädesslag, som den köper. Under de sed

oaste åren hafva betydliga quantileter af Bränvin blifvit sålda ifrån detta Län 

til de norra orterna och til Nomge . Spanad och väfnad af Lin til afsalu sys

selsätter, under vintertiden, allmogens qvinnor uti åtskilliga socknar, förnämli

gast uti Svardsjöj Tuna, och Gagnef. Äfren til angränsande Province»' försäljas 

deras til verkningar af garn , medelfint lärfi, samt rutiga eller randiga linneva

ror . Af det härtil använda linet köpes någon del ifrån Helsingland. Under 

den t id , då Herr Landshöfdingen och Comraendeuren Fr iher re af Nordin för

de styrelsen af detta Län, blefvo, på Statens bekostnad, yngre qvinnor ifrån 

särskilda socknar sända til Ångermanland, at der lära sig linberedning och väf

nad af finare lärft. Efter deras återkomst har ock väfnadsindustrien blifvit 

mera utbredd, hvilken nytta fullkomligen ersätter anstaltens kostnad; men dessa 

och andra skickliga väfverskor finna i allmänhet den finare bomullsväfnaden 

löna sig bät t re , än den af lin. I följd häjraf tilverkas innom orten premie-lärfit 

blott til ringa belopp, ehuru kunnskap icke saknas om linets rätta skötsel, och 

ännu mindre skicklighet at spinna och at vä fira. For min del ha r jag hyst 

tvifvelsmål, huruvida en, jöfver den inhemska förbrukningen utsträckt och pä 

export beräknad, t i lvei ining af finare lärft kunde, i en framtid, hbfva lönande 

för Svenska arbetshjon, bvilka svårligen hunna lefva så knapt eller for så lin-

H 
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driga pris , som Schlesiens och Irlands, och hvilka, isynnerhet for väfnaden, 

skulle brhöfva rymligare och ljusare boningar än allmogens vanliga. När iag 

då sett denna slöjd, eliuru updrifven uti Ångermanland til en höjd, som Järer 

svara mot berörde förbrukning, hastigt utvidga sig uti andra landsorter, så har 

jag dragit i betänkande al söka fortskynda den innom denna Province, der b i 

näringar , hvilka grunda sig pä inhemska behof och derigenom icke äro ome-

delbarligen underkastade alla den utländska handelns omvexlingar, ingalunda 

fattas. Jag skulle hälst önska, at den griifre spa nåden och väfnaden af lin u t -

sträckte sig til flera socknar, än dem, som nu idka densamma mer än til hus -

behof, och det la är iifven at vänta, när en redigare jordbesittning kommer at 

Jämna tilfälle för et flerfaldigare bruk af den odlade marken, samt en ökad 

sädesalstiing minskar behofven at dertil använda hvarje Åkerteg. I de socknar, 

der vexelbruket blifvit införd t, är ock linculturen betydligast. Af en främman

de jn rdprodmt , Bomull, är spanad och väfnad til afsalu mera allmän uti den

na ort än af lin. Spånaden idkas förnämligast af allmogen» qvinnor uti Gag-

nefs åhls och Leksands socknar, for hvilka penningefortjensten dervid är b e 

tydlig, emedan de icke skola lefva endast deraf. Men, såsom hufvudnäring för 

åtskilliga fattiga qvinnor uti Fah lu stad, gifver den, ehuru förmånligare än lin-

spånad, en så knapp daglön, at de dermed svårligen kunna lifnära sig. Bom-

ullsväfnaden ä t e r , som sysselsätter många qvinnor uti Staden, hvar innom sin 

egen boning, bereder dem en icke obetydlig arbetsförtjenst. Aflidne Fabr ikö-

ren J. H. Bergman i Stockholm var den, för hvars räkning den mesta bomulls-

spånanden, innom staden och ofvannämnde socknar, förrättades, och som äfven, 

de sista åren af sin lefnad, lät garnet här väfvas til gröfre och medelfina livita 

tyg för Catluns-tryckerierna. Hans Enka och Söner hafva fortsatt denna fabriks-

rörelse, hvilkcn fördelaktigt skiljer sig ifrån andra derigenom, at den endast 

använder ständigt fria ai hetare , som icke hållas stängda innom en trång local, 

u tan , skötande sina hushållssysslor, spinna och väfva på lediga stunder. Den 

är dock nu i et betydligt aftagande, såsom orsak hvartil upgifves införseln i 

Riket af Engelskt Bomullsgarn, hvilken åter torde vara nödig för den i å t 

skilliga landsorter utvidgade husväfnaden. Under fem å r , ifrån och med 1818, 

hav denna fabrik, fTir spanad af 36,148 skålpund garn, och väfnad af 84-354 1/2 

almar Bomullslärft, utspridt i staden och orten arbetslöner til et belopp af Rd. 

47,15 30 sk. eller per medium något öfver 9000 Rd. B:co årligen. Men, ifrån 
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Rd. 18,385: 33 sk. for året 1819, ha r denna arbetsförtjenst fallit t i l Rd. 2926: 

20 sk. 6 rst- B:co under innevarande år. 

Innan den finare bomullsväfnaden blef mera allmän uti andra orter och 

uti Hufvudstaden, idkades den i Fahlun och i den södra delen af Länet, med 

skälig vinst på randiga och rutiga tyg , som Ärligen til flera tusende alnar sål

des i Stockholm. Numera är denna afsättning svårare och mindre förmånlig; 

men en, innom orten utvidgad, förbrukning af sådana tyg underhåller likväl 

väfnadsidogheten, samt frambringar konstfärdigheten allt längre och längre. 

Uti angränsande Provincer köpas medeliuia ylle- och bomullsväfnader, som af 

flera Wäfverskor utskickas härifrån til försäljning. 

Länets Skogar gifva anledning och ämnen til många särskilda binäringar. 

Tjärubränning , til afsättning innom orten, idkas i Jama socken af Weslerda-

larne. Atimogen uti den öfre delen af Österdalarne, särdeles i Mora, Venjans, 

Sophice Magdalena och Elfdals socknar af Ofvan-Srljans, samt Rättviks af Nedan-

Siljans fögderi, förfärdigar, med iakttagande af den ofvannärode fördelningen 

af dessa slöjdegrenar, båtar, laggkärl, askar, såll, skåp, kistor m. m. til et stort 

värde för hvarje år. Med en större del af dessa sina egna och grannars til— 

verkningar fara de, som ega häs tar , til de mera sädesalstrande Provincerna, 

och tilbyta sig spanmål. För et laggkärls lass, som under den förslå lediga 

tiden af hösten och vintern sysselsatt tvenne kar lar , återbringas efter en färd 

af 5 til 6 veckor, om skörden i de södra Provincerna varit medelgod, minst 5 

tunnor vag och korn. När vinterföret tidigt börjar och stadigt fortfar, kunna 

med hvarje häst , som til forsling af laggkärl användes, tvenne färder nedåt 

landet och sluteligen en til Fah lu stad samt trakten deromkring anställas. Af 

den främmande spanmåi, som den öfre Österdals-allmogen äfven i goda år be-

höfver, förvärfvar den sig en betydlig del genom dessa binäringar, hvilka icke, 

tt\som dess utvandringar vårtiden, äro menliga för dess eget jordbruk. Jämn-

väl ifrån de nedra socknarna af Länet , såsom By, försäljas til andra landsorter 

slöjdevaror af t r ä , samt deribland hjul och färdiggjorda åkdon af flera slag. 

Goda spinnrockar svarfvas och sammansättas på flera ställen innom denna ort . 

Uti alla socknar slöjdar allmogen til egna behof, och enskilde personer af den-» 

H 3 
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samma förskaffa sig icke ringa biförtjänster innom Provineen, genom gröfre och 

finare träarbeten. Ibland flera andra lättburna små tilverkiiingar, hvarmed 

den idoge och särdeles händige E'fdalskarlen utvandrar , äro vafskedar samt 

ämnen til sådana, dem ban på främmande orter, jämväl utom Rikets nuvaran-

de gränsor, efter beställning sammansätter. 

Detta Läns allmoge använder älven til binäringar de ämnen, som Ber-

gen och deras forsla råare produr t r r erbjuda. Et qvarnstensbrott i Malungs och 

kalkstensbrotten i Rättviks och Ore socknar bereda en del af dessa socknars folk— 

hop peniningeförtjenster ihnom och utom orten. Äfven til andra Provincer fär

das, vintertiden, Orsa allmogen med sjna slipstenar^ samt ti'byte'r sig deremot 

och hemför säd. Vid Porfyrverket förrättas alla arbeten af Elf dalsbönder, såsom 

en binäring, bvaruti detta verks anJäggare, Herr Öfver-Directeuren och Rid

daren JZitgslröiiij dem först inöfvat til en förvånande grad af skicklighets Den 

fordna t iherkningen af myrjern uti Elfdals och Lima socknar bar Uphört; men 

allmogen der , isynnerhet uti den sistnämnda, fortfar at af köpt amnesjern smi-

da liar hästskor m. m., som förnämligast säljas til Norrige. Elfdals allmogen 

äler drager stållråd, samt förlätdigar deraf och af andra metaller små arbeten^ 

dels hemma, och dels under utvandringar med dessa uti främmande orter^ 

kvarvid vinsten ofta är betydlig. En särdeles förståndigt anordnad större t i l -

verkning af väggur sysselsätter och, jämte jordbruket, försörjer många eller de 

flesta hushållen, til et antal af omkring 70, uti Östnors och Öna byar af Mora 

socken. Med noggranna machir.er utskäras roessingsskifvor til hjul för dessa uty 

som, då de aro med behörig omsorg föifärdigade, gå säkert. Taflorna af jern-

bleck hämtas ifrån något manitfuclurverk, meti målas, ritas med väl formade 

ziffror samt fernissas, af flickor, som endast med delta arbete sysselsättas. 

Urmakarne sielfva förspilla icke sih tid med at upsöka långväga afsättnings-

tilfällcn, utan säija r.'jr skälig! pris eller anförtro sin tilverkning åt andra sock-

neboer , som, under farder och utvandringar nedåt Landet, föryttra den. Ut i 

de flesta af Länets nedra socknar finnas ibland allmogen skicklige smeder. 

En af de betydligaste binäringar , som allmogen innom någon landsort 

drifver, är det uti Hedemora socken nästan allmänna smidet af plogar och jern 

til åkerharfvar, hvilkas goda beskaffenhet gjort dem kända och afsättliga uti 
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de flesta ibland Rikets södra Provinser; af liar, som til största delen afgär öf 

ver Jämtland til Norrige och derifrån ännu vidare; af kästskor, söm, småspik, 

pannor, skopor, hallster, skrapor, beslag, kakelungsdörrar , polatoesqvarnar 

med liera sådana svartsmiden, som afyttras til Städerna och til främmande 

orter. Til utvidgningen och fullkomnandet af denna gamla smides-tilverkning 

anser jag den lyckliga tilfalligheten hafva i scdoare tider bidragit , at Dire-

éteurert for svartsmide! i Riket, Herr Bergmästaren C. Rinman, bofästat sig, 

såsom joidegare, uti Hedemora socken, samt derigenom kunnat med sina väl

villiga råd och undervisningar leda allmogens flit och skicklighet. Han h a r 

Ulven meddelat mig en närmare kunnskap om storleken af berörde t i lverkning. 

hvaraf han, efter en visserligen icke för hög skattning, anser nämnde allmoge 

hafva, sedan köpta materialers värde blifvit afdraget ifrån försäljnings-beloppet, 

en behållen årlig inkomst af Rd. 22,000 B:co. Denna arbetsforjenst skiftas, t i l 

en större del, emellan ringare hemmansegare uti berörde socken, hvilken i 

ollmäbliet kan anses såsom jordbrukande, och, utom smidet, har bränvinsbrän-

ning samt varuforsling til binäringar för en folkmängd af 4640 personer. 

Men om Hedemora sockens allmoge i följd deraf ä r , til en betydligare andel 

af hushållen, än uti de flesta andra socknar af Länet, förmögen eller åtminsto

ne icke fattig, så fordras likväl dertil en idoghet sädan som dess. En bonde 

på den herumansdel, hvilken kan anses för en besutenhet, smider under v in 

tern med sin son eller dräng 15 ä 18 tolfter liar på ungefärligen 3o dagar , 

då de hoija arbetet kl. 3 eller 4 om morgonen och fortsätta det til kl, 8 eller 

9 om aflonen. Under samma tid titverkar hans hustru 75 ä 100 kannor 

fcränvin. Stundom försäljas begge dessa produeter hemma i gärden til uppkö

pare ifrån de Norra orterna. Stundom utför bonden dem sjelf, eller föryttrar 

dem til någon resande granne. Hela den årliga til verkningen, endast af l iar , 

s l a t t a r Herr Bergmästaren Rinman til 7200 tolfter eller 86,400 stycken af 4 a 5 , 

och en del af 7 rjvavters längd; medelpriset til 3 1/3 Rd. B:co för tolften; samt 

följakteligen hela tilverkningsstimman til Rd. 24,000 B:co, hvaraf lör mate-

r ia lerna, nämligen jern, stål och kol, som mestadels köpas utom socknen, 

afgår omkring en tredjedel, då behållningen blifver Rd' 16,000 B:co. Denna 

cch den öfriga beräknade vinslen på smiden svarar i det hela mot beloppet af 

kronoutskylder och afgifter, som i penningar erläggas, samt mot inköpet af 

saltvaror na. m. Ehu ru mindre allmänt än i Hedemora socken, idkar äfven 
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allmogen uti andra af de nedra socknarna, isynnerhet uti By, åtskilligt 

svartsmide til försäljning i angränsande orter. 

Ur Djurriket hämtar Länets allmoge några penningeförtjenster genom 

lagt och fiske. Färskinntberedning och söm af skinnkläder, både hemma och i 

andra orter , utgör den förnämsta binäringen lör Malungs socken. Spanad och 

färgning af nöthår til täcken och äfven til prydligare golfmattor, som väfvas i 

Fah lun , ökar biförtjensterna för allmogens qvinnor i några socknar, isynnerhet 

Gagnef. Utom de stora summor, som den allmoge, hvitken med kolning, när

mare körslor och längre transporter betjenar Bergverken och Fabr ikerna , samt 

den, som utfyr egna slöjdevaror, förtjenar med sina hästarj förvärfvar sig all

mogen uti Folkernaj Grytnäs, Hedemora, Skedvij Gustafs, Svardsjö med flera 

socknar en ansenlig biförtjenst, genom forsling af spanmåj och köpmannavaivor 

ifrån Westerås och Gefle, samt af detla Läns produeter dit. Vid jordbruket 

omkring Fahlun betjenar allmogen uti Tuna och Gagnefs socknar med plöj

ning och annan korning, samt den i Bjursås socken med slotter emot betingad 

betalning efter egovidden, så at detla jordbruk, när gödsel dertil upköpes in-

uom staden, kan möjligen skötas utan eget folk och egna dragare. 

Wisserligen kunna binäringarne ännu utvidgas innom detta Län med 

en i förhållande til jordbruket så stor befolkning. Isynnerhet borde skogarne 

i de trakter, der Bergverk ännu icke finnas och sannolikt icke heller framdeles 

blifva anlagde, kunna användas för flera nya til verkningar, såsom af harts och 

terpentin, hvartil försök äfven blifvit gjorda, samt för en allmännare t järubrän-

nins;. Men fastän mycket återstår at önska och at vänta af Dalallmogens idog

he t , torde det dock böra medgifvas, at dess binäringar , hvilka jag icke nog 

fullständigt kunnat beskrifva, öfverstiga i mångfald och och i frainbragt värde 

allmogens uti de flesta andra landsorter. 

Det är icke möjligt at beräkna delta föränderliga värde, ulan endast 

at gissa det efter några sannolikhets följder, härledda ifrån l ä n d a förhållanden. 

När jag för de socknar, kvilkas förnämsta binäringanr ej ingå uti Bergsrörel

sen, ställer den icke sålunda förtjenande folkmämlen i jäninförelse med dess 

behof af främmande spanmål samt af penningar til kronoutskylder, til andra 
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afgifter, til afbetaloing af skuld sedan nödår, och til oumbärliga köpmansava-

ro r , samt när jag controlerar denna allmänna jämnförelses resultat med nå

gorlunda säkert kända biförtjenster, som et gifvet antal af hushåll uti an 

dra socknar, äfven med bät tre jo rdbruk , förvärfvar sig genom kolning; så 

kommer jag til den förmodan, at utom de arbeten och binäringar, hvilkas 

production är inberäknad uti Jordbrukets , Bergsbandteringens och Fabrikernas, 

gifva de öfriga i vanliga år åt detta Länets allmoge en förtjenst i penningar 

eller i spanmäl af 4 a 5oo,ooo Bd. B:co, svarande, i händelse af jämn fordel

n ing, mot 40 a 50 Rd. B:co for hvarje hushåll. Efter flera sammanstämmande 

anledningar, upgå alla bifortjenster för särskilda socknar til sistnämnde belopp 

på et hushåll, eller til 8 a 10 B.d. B:co på hvar person, af hvad ålder som hälst. 

Handel drifves å landet, dels af Städernas Borgare, dels af Bruksforval-

tare och andra der bosatta personer, äfven ibland allmogen. De flesta sock

narnas affärsenhet från städer gör en sådan landthandel innom detta Län alde-

les nödvändig. Den inskränker sig likväl förnämligast ti! spanmål sanit til aa -

dra inhemska producter, hvilke numera äro til försäljning å landsbygden tillåt— 

ne. Äfven derförinnan har den icke blifvit åtalad och inga påståenden derora 

yrkade af städernas handlande. Kramvaror förbrukas föga af den största de 

len ibland allmogen. Med nödiga handtverksvaror, så vidt de ej hemma för

färdigas, b vilket sker med de flesta, förser sig denna allmoge uti Städerna eller 

vid de årliga sommarmarknader, som ännu hållas uti Leksands och Mora sock

nar- Marknaderne i Näs och vid Wik i Söderberkes socken hafva i sednare t i 

der blifvit indragne. De ofvannämnde torde likaledes böra indragas, såsom 

öfverflödige och i många afseenden skadlige. Jag har likväl ansett en allmän

nare öfvei tygeke deroin hos de närmaste socknarnas allmoge, och i följd deraf 

dess egen yttrade önskan, böra föregå, likasom den för Wiks marknad före

gåt t , en sådan ändring i gamla vauor. Då en ständig handel på landet med 

spanmål och andia landtmaiuia-varor är tilläten; då allmogen under sina fär

der och vandringar har tilfallen, utan särskild tidsförlust, at i Länets och an

gränsande Provincers städer upköpa, hvad den for ofrigt beliöfver; och då den 

merandels sjelf på afsättnings-orterna föryltrar sina tiiverknlngar, hvaraf några 

utbyten vid landtmarknaderna icke ega ruin; så äro sådaue, måhända annor-
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ttädcs behoflige, marknader uti detta Lån Jcke nödige, men gifra anledning til 

onyttig consuintion och til oordningar. 

E n af dessa stora marknader, der betydliga kö'p och afhandligar om för

nödenheter för näringarnas drift afslulas samt liquider upgoras, hålles ärligen 

ut i Hedemora stad, de första dagarna af Februarji månad. 

De södra delarne af detta Län besökas vissa tider af några Gårdfari-

handlande, som der på vanligt sätt utbjuda sina varor. 

Lägenheter til nya Städer saknas icke i denna landsort. Jag anser iik~ 

ral det icke vara nyttigt, at anlägga priviligierade sådana. Denna angelägen

het synes mig böra öfverlämnas åt den enskilda industrien, hvilken säkvast bestäm

m e r , livad en Läns-Styresman endast mer eller mindre -lyckligt gissar, nämli

gen de ställen innom en landsort , der de fleste köpare och säljare finna lägli

gast at mötas til en jämn handel. Hvarest, såsom i detta L ä n , landthandela 

vant föga tvungen, hafva fria städer af sig sjelfva upkonmiii. Såsom sådan 

kan inan anse Smedjebacken i Norrbärkes socken, der en betydlig factori- och 

handelsrörelse drifves af några handlande, som ega burskap i Säters vida jnitt-

dre betydliga, men af ålder priviligierade, Stad. 

Den största delen af Bergverkens trlverkniugav innom detta Lan for

sandes til Stockholm genom Westerås. Ifrån trenne brnk i Westerdalai na går 

jenuet vanligen til Wermiand och derifrån sjöledes til Götheborg; ifrån tvenne 

uti Osteidalarna öfver Söderhamn til Stockholm, samt ifrån et i Svärdsjö och. 

et i Rättviks socken til Gefle. Om afsällningen på jern vore, i sistnämnde 

Stapelstad, lika säker och förmånlig som i Stockholm, skulle liera Brukstjlverk-

ningar kunna, med lindring i transportkostnaderna, ditsändas. 

Angående Land- och Sjucommunicationerna innam Länet , samt emellan 

detsamma och angränsande provincer, har jag redan i i § uuderdänigst yt t rat 

mig. Jag bör nu endast tillägga, at dessa c o m u n i c a t i o n e r ökas vintertiden 

medelst särskilda vägar öfver sjöar och myror, samt genom obebodda skogstrak-

ter. Sädana bana sig de färdande sjelfve äfven til Norrige, emellan hyilket 

laud 
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land och denna Province någon byteshandel drifves, mestadels öfrer Sarin 

tacken. Svartsmiden samt andra manufacture och slöjdtilverkningar, koppar

kär l , bränvin m. m. föras til Norrigej fiskvaror, skinn, hästar m. m. derjfrån, 

Jag anser denna handel vara mindre nyttig för allmogens sedlighet, och har 

således icke befrämjat någon utvidgning deraf, eller sökt at undanröja de sva-

r igheter , som dervid möta, I blott ekonomiskt afseepde kunde den måhända 

finnas vinstgifvande och, för at göra den mera allmän, fordrades det endast, at 

vidtaga några anstalter til vintervägens jämna underhåll emellan El/dals och 

Särrui socknar, samt til beredande af hviloställen för de färdande. Men ingep 

penningevinst k?n, efter mit omdöme, ersätta den förlust af redlighet och 

alfvarligt lynne, som en vidstäcktare Norriges-handel skulle för detta Läns 

allmoge medföra. 

När jag beräknat särskilda näringsgrenars produktionsvärden, sådana de 

kunna antagas at vara efter fulländadt rörelseomlopp innom Provincen, och 

vidare med dess egna krafter, finner jag mig icke böra särskildt uptaga den 

vinst, som den inre handeln å Landet kan bereda individer. 

Totalbeloppet af alla ofvanberörde product ions-värden, så vidt jag 

kunnat ulröna dem, upgår , efter 1820 års pr i s , för landsbygderna af Stora 

Kopparbergs Län samt för Fah lu Grufva, til Rd. 6,919,738: 35 sk. B:co 

Den härjämte underdånigst bifogade calculen N:o 5. utvisar, at Landets 

skatter och onera utgöra omkring 8 1/3 procent af denna summa, skäligen jämkad. 

I 
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§. 4. 

Politisk Författning. 

Detta Läns Kammarverk är i många delar olikt alla andras. Hemmansklyf-

ningen och den derifrån härrörande egoblandniugen, hvars verkningar på jord

bruket jag i den föregående paragraphen sökt utreda, hafva förorsakat, at någon 

med den nuvarande jordbesittningen öfverensstämmande Special-Jordebok icke 

finnes i Stora Kopparbergs L ä n , och icke heller kan uprät tas , förrän storskif

ten öfvergått alla socknar, samt bestämt byarnas områden och innom dem ut-

stakat besutna hemmansdelar. Intil dess måste hvarje socken betraktas som en 

samfallighet med det sammanräknade hemmantal , hvartil , vid de fordna skatt

läggningarna, alle särskilde då befintliga jordegendomar blifvit satte. Kongl. 

Vaj.-t och Kronan förlorar intet dervid, då skatterne utgå efter detta hela hem

mantal, hvilket icke, emot Kongliga Resolutionen af den 21 October 1682, kan. 

förhöjas genom någon ny skattläggning å andra upodlingar, än dem, som blif-

vit gjorde innom de ifrån socknarnas skattemark. til Krono-allmänningar afvitt-

lacie trakter. Ut i högslberörde nådiga Resolution, ytterligare bekräftad genom 

det ur 1728 utfärdade Knektecontractet, har Konung Carl XI med nådigt af-

seende på Länets då dryga Roter ing, försäkrat, at någon refning icke skulle 

detsamma öfvergå, äns tönt de gamla egorna genom nya upröjningar kunde u t 

vidgas uch förbättras. Emerlcrtid har den ouphörliga jordklyfuingen, som det 

åtminstone icke berott af Konungens-Befallningshafvande at hindra, förryckt de 

gamla hemmanens och merändels äfven sjelfva byarnas gränsor, så at ingen på 

marken bestämd rymd »varar emot de specifika upgiftevna uti Jordeboken. Tid 

efter annan hafva derföre socknarnes Innevånare varit nödsakade, at, genom så 

kallade Jämkningsrefvar, fördela den gemensamma grundskatten och roteringen 

emellan dåvarande Innehafvare af dermed belagd jord, efter dess graderade 

vidd. Storskiftena, som bestämma en på marken och på chartan utmärkt in-

egorymd för tvar je besutenhet, hvai t i l de vidt kringspridde, genom köp , arf 
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och giftermål förvärfvade, tegarne, sammanläggas, leda således afven til den 

framtida reda , som andra Provincer med en ordentlig special-hemmanssättning 

ega , samt bespara för efterkommande slägten den dryga kostnaden af sådana, 

blott en korrt tid gagneliga, jämkningsrefvar, hvilka, såsom allmänt betungande 

anstalter, icke oftare påkallas, än då en ännu svårare tyngd af skatternas o jäm

na fördelning hunnit blifva allmänt kännbar. 

Skatter och allmänna onera på jorden beräknas vanligen uti detta Län 

efter hvarje Jordegares andel i roteringen. I de socknar, der eg-oblandninge» 

sträckt sig längst, men någon jämkningsref ej nyligen blifvit anstäld, kan U p -

bördsmannen icke känna alla sådana små och föränderliga andelar. Antingen 

måste då rotarnes hufvudmän insamla skatterna, lika som de insamla andra af-

gifter, eller också skall den sista Refboken följas vid debiteringen af upböiden, 

och tiikomne delegare uti hemmanslottcrcia sammanlägga hvad på hvarje så

dan lott belöper, så framt de icke, efter anmälan om Skedda klyfningar, kun

nat få det hela i Upbördsboten sönderdeladt. Man skulle t r o , a t liqviderna 

innom en rote eller et mantal borde, under sådana forhållanden, ofta Jeda til 

stridigheter. De äio likval sällsynta, emedan livar och en skattskyldig noga 

känner och bevakar sin r ä t t , samt emedan vanan at räkna Wifvit så allmän, 

at rotarnes hufvudmän, ehuru ombytiige, verkställa de svåraste -fördelningar af 

summor med en förundransvärd noggrannhet . 

En speciel upskattning af särskilda hemmansdelar ha r vid Bevillnings-

Taxeringarna icke varit möjlig i de flest» socknar. Hvarje socken har måst 

betraktas såsom en enda egoklump, och et jämnlikt värde sättas på hvar rote 

innom densamma. 

De svårigheter och den möda , som hemmansklyfningen och dess nä r 

maste följder förorsaka upbördsmän och redogörare, kan jag icke vidare b e -

skrifva uti denna underdåniga Berättelse, hvilken ändock, genom ämnenas mängd, 

växer til vidden af en bok. Jag vågar endast yt t ra en önskan, som numera 

icke kan anses åsyfta något mit enskilda interesse, den, at U p bördsverkets hög

re Vårdare egde en fullständig kännedom af alla dessa svårigheter, för at der-

I 3 
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efter kunna stäligen jämka sina fordringar på noggrannt iakttagande af såda

na allmänna reglementariska föreskrifter, hvilka bli/vit gifna under förutsätt

ning af helt andra förhållanden än detta Läns. Om jag icke mera, än mine 

Företrädare i Embetet , altid förmått at fortskynda upbördens indrifning innom 

de te rminer , som författningarnas bokstaf bestämmer, är jag dock glad at haf-

va kunnat ernå deras ändamål, och at, ehuru följderna af tvenne allmänna och 

flera partiella missväxter under min förvaltningstid inträffat, likväl, genom d« 

under mig verkande Tjeostemäns klokhet och drift, hafva slutligen kunnat läm

na detta Läns Upbördsverk i et bät t re tilstånd, än någon äldre räkenskap u t -

r isar; et förhållande, hvilket, förenadt med bibehållna arbetslöner och, ännu, 

snarare stigande än fallande fastighets-pris, äfven bevittnar en stigande allmän 

idoghet. Får denna mångfaldiga men sammanbundna idoghet , utan hinder af 

oblida natur-omständigheter, framgå, i Öfrigt ostörd och skyddad, samt der det 

kunde Lehöfvas, npmuntrad ; så vågar jag underdånigst försäkra, »t detta Län 

tål äfven framgent den börda af skatter och statsbidrag, som na åligga de t 

samma; men hvars minskning, ehuru välgörande den för jordbruket och de 

ofriga näringarna skulle vara, Staten icke torde tåla. 

Jag har jämnfört beloppet af Länets til fullt markegångsvärde uträknad» 

»katter för 1820, medd det fovdna vid särskilda tider. Hemmansräntorna äro här , 

likasom öfverallt i Riket, oförändrade, sedan de ständige skattläggningarne eller 

särskilde til grundräntor Krvandlade Bevillningar dem bestämde. Roteringen 

ä r sådan den varit, alltsedan el ständigt knektehåll ersatte de äldsta utskrifnin-

garna, hvilket innom detta Län egde rum redan under Konung Gustaf II 

Adolphs regering. At upsättningen och underhållet af en soldat var, efler det 

å r 1686 uprättade och sedermera den 12 Janvarii 1728 kunngjorda Knektecon-

tractet Kr Stora Kopparbergs L ä n , dyrare än det nu är, äfven efter de högre 

ibland olika enskilda öfverenskommelser emellan Rotar och Soldater, har jag 

ådagalagt med fullständiga beräkningar , åtföljande et underdånigt Betänkande, 

som jag den a April 1818 afgaf, rörande en fråga om Köngl. Westmanlandä 

Regementes beklädnad. Tiondcn til Pi eslerskapet utgjordes på i6oo:lalet med 

en säkerligen icke mindre, men sannolikt mevn noggrann ärlighet, ä n n u . K r o -

no-tinden beräknades då efter det verkliga skördebeloppet, antecknadt uti l äng -

der , som pastorerne upvättade, och af hvilkas öfverensstämmelse med sanna 
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förhållanden deras egeo betydligaste löne-inkomst berodde. Den upgick också 

då, åtminstone i goda år, för Länet i det hela, och äfven för särskilda den tiden 

föga odlade socknar, til et högre belopp, än det nuvarande, lwilket h ä r , l ika

som öfver hela Riket, förnämligast bestämmes af ständig eller for vissa år g ä l 

lande Tiondesättning, upgjord med billigt afseende på jordbrukets öfriga bör 

dor, dem andre tilkomne eller utvidgade näringar, iqera än i fardna tider, de 

la. Skjutshingsbesväret var åtminstone icke l indrigare, så länge friskjuts och 

och frigastning i verkligheten fortforo, såsbm Riksens Räds skrifvelse til Lands-

hofdingarne af den Febniar i i 1657 utvisar, ehuru Riksens Ständer , för at 

lösa Jordegare från delta urgamla tvång, redan år 1642 åtagit sig en årlig af-

gift på hvart helt Krono- och Skattehemman af 3 daler S:mt, eller värdet af 

en tunna spanmål, samt hälften deraf på Frälsehemman. Detta och mycket 

annat, under vårt närvarande samhällsskick okändt, förtryck, isynnerhet på Kro 

no- och Skatte-allmogett, upvägde då mångfaldigt det nu drygare i berörde 

lagligen ordnade besvär och i vägars underhåll , om det sednare må räknas för 

et Statsbidrag. Många äldre r än to r , som uti vissa Provincer, mera än uti den

na, ätiiuJ Utgå i penningar, voro ursprungligen extraordiuarie Bevillningar, vida 

tyngre för jordbrukaren än den nuvarande. Detta visar sig genast, om blotta 

rälyiebeloppet af manlalspenningarna mätes med de allmänna varuprisen vid 

den t id , då denna, för hvar person nu mera föga betydliga, afgift först stad

gades. 

Men icke blott på sådana allmänna skal grundar sig mrn öfverlygelse, 

att de skatter, hvilka nu åligga jorden och dess b rukare , äro måttliga, i för

hållande til dem, som tåligt, ehuru med synbar vedermöda, buros under det 

tidehvarf, då den Svenska kraften och nalional-andan ärofullast yttrade sig. 

Jag hor , för att ernå visshet de tom, genomsett flera af detta Läns Landsböcker 

för olika epoker. En af de äldsta , som här förvaras, 1658 års, utvisar a t , 

efter afaraj; af balancen ifrån föregående år och af åtskilliga afkorrlningar, 

härrörande förnämligast ifrån de åt Adeln och audra enskilda personer bevil

jade friheter, samt bortskänkte eller förpantade rän tor , utgjorde Kongl- Maj:ts 

och Kronans anordnade och behållna inkomst af fögderierna för nämnde ar, 

68,641 Dl. 16 öre 21 p:g. S:mt uti räntor, hvilkas nuvarande värde, jag, på grun

der, som den särskilda beräkningen JN;o 6 utreder, har skattat til Rd. 189,600 uti 
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nu gällande Bancosedlar. Denna skattebörda, hvaruti den da ringa jernt i lvert-

ningen endast med omkring 11 1/2 procent deltog, hvilade med hela den öfriga 

tyngden på jordbruket och personalen. Särskildt var Fahlu koppartilverkning 

belastad medejaafgift af omkring 3900 Skeppund koppar, hvilken, äfven om den 

erlades ogarad , skulle nu galla någxit öfver Rd. 400,000 B:co. Hela länets b e 

skattning upgick således Sr 1658 til et värde af minst Rd. 589,000 uti n u 

gångbart Bancosedelmynt. 

Jämnför jag åter Länets allmänna tilstånd vid hvardera t iden, så t ro t 

jag mig med säkerhet kunna antaga, at jordens production nu ä r mera än d u b 

belt uppbragt öfver livad den, efter långvariga krig och under et sådant , var 

Ar i658, samt a t minskningen i F a h l u kopparti lverkning, sedan den sistnämn

da t iden, är i det närmaste ersat t , genom ökad jerntilverkning De mantals

skrivne, samt följaktligen arbetande och producerande personernas antal utgjorde 

då endast 29,558; nu 72,333. Men Stora Kopparbergs Län skattade til Stats-

och Ilikgäldsverken år 1820 en total summa af Bd. 317,3o6: a5 sk 7 1st hvars 

förhållande til den fur år 1658 beräkningen N:o 7 utvisar. 

Wil l man , såsom skäligt ä r , ifrån jämnförelsen undantaga de , i följd 

af den stora olikheten i lilverkningens belopp och kostnad, olika afgifterna 

af Fahlu grafva, så förhålla sig den äldre periodens Skatter til de nuvarande 

som 189 til 239. Då de fördelas på hela den skcltdragandc personalen, belö

per sig af de förra något öfver 6 1/3 Rd . , men af de sednare endast 3 1/3 Bd. på 

hvarje under de olika åren innom Länet mantalsskrifven person. För jordbru

ket liar skattebördan särskildt blifvit lättad derigenom, at nya tilkomna Berg

verk och näringar bäva af henne en större andel än förut, nämligen 23 i 

Stället för 11 1/2 procent. 

Äfven under en t id , som närmast föregått den nuvarande, voro detta 

Läns skatter drygare än nu. Persed,eiräntorna til Statsverket hafva icke blifvit 

förhöjda, men de i penningar u tgående , som betalades i8o3 och några följande 

år med Bancohtdlav, gällande lika m e j Specie, erläggas nu, til oförändradt r ä k n e -

uelopp, med Bancosedlar fallne, i förhållande til silfver och varor , 60 procent. 
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Hela Länets nuvarande Bevillning, ovanligt hög år 1820, upgick då til 

Rd. 85,436: 35 sk. 6 rst. Banco, men bade redan 1821 sänkt sig til Rd. 83,676 

1 sk. 6 rst. Den ror 1804 utgjorde väl endast Rd. 55,511: 3 i sk. 4 rst.; men 

desse egde et värde af Rd. 138,779: 6 sk. 4 rst., i nu gångbart Banco-sedel-

mynt. Förmwgenlnets-afgiften til realisationen, »om för detta Län steg til Rd. 65,213: 

41 sk. 7 rst. i Speciémynt och Rd. 7698s 24 sk. 1 1st. i Riksgäldssedlar, utgjor

de en tung särskild beskattning, hvars ändamål snart genom krigen förstördes. 

Jag t ror mig vid åtskilliga tilfällen, både såsom Ordförande i Länet» 

Pröfnings-Comite' och såsom Styresman för dess Upbördsverk, hafva forvärfvat 

mig rättighet at icke blifva ansedd såsom den , hvilken önskade en ökad börda 

af skatter på detta Län , eller hvilken med liknöjdhet skulle se Dess allmoge 

förtryckas under en sådan. Men, då det åligger mig at afgifva et underdånigt 

yttrande, öfver de nuvarande allmänna besvärens verkan på Niiringarnat genom 

den tyngd de directe medföra, eller den indirecta, som härrörer af sjelfva sättet, 

huru de skola utgöras bör jag icke dölja eller förneka min öfvertygelse, a t , i 

det hela, dessa besvär äro drägliga, och äfven l indrigare, isynnerhet för jord

bruke t , än de förut varit , samt at deras directa tyngd på när ingarna , så vidt 

den verkar allena, icke försänker dessa i någon vanmagt. Under de sistförflut-

na åren har Stora Kopparbergs Län, ehuru belastadt med vida svårare bördor 

än de vanliga skatternas, visat sig ega styrka at framgå til en högre produ

ction. De allmänna missväxterna 1812 och 1816 förorsakade detta Län en för

lust af 1 til 3 millioner Riksdalers värde, samt ådrogo den fattigaste delen af 

dess- allmoge stora skulder til Staten och til enskilda spanmålshandlare. Men, 

genom småningom gjorda afbetalningar, har samma allmoge kunnat , om icke 

til fullo, dock til det mesta afbörda sig dessa s-kulder. Af allmänna Magasins

verkets fordringar, för de under åren 1813, 1817 och 1818 Länet tildelade 

spdnmäls-undsättningar, hvilkas sammanräknade belopp upgick til något öfver 

Rd. 285.000 B:co, återstodo, vid början af sislledne April månad, endast 13 1/2 

procent eller omkring Rd. 38,ooo, hvarå betydliga afbetalningar äfven seder

mera skett. Fördelar nian jämnt på Sju år de för undsättnings-spanmål, som 

äfven åren 1819 och 1820 måste til vissa socknar uilämnas, inbetalda summor 

ifrån och med år 1815, då först indi ifningen af 1813 års fordringar kunde bör

jas, men snart, i följd af den året derefter åter inträffade missväxten, måste af-
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brytas ; sä upgar denna, af en oblid natur pålagda, utomordentliga gärd til 

et belopp af omkring Rd. 37,000 för hvarje å r , flerfaldigt öfversligaude Bevill.-

ningen af den allmoge, som, utom all annan skuldbetalning, bestridt denna, 

och äfven närmande sig til hälften af hela Länets årliga Bevillningssumma. 

TJnder Bergsrörelsens förmånliga gång, hafva medel blifvit utspridda i orten til 

spanmålssLuldernas successiva inbetalning, bvilkeu derförulan hade varit omöj.-

Ug. Häruf synes, huru mycket mera det bs tyder , at producerande och lifgif-

yande näringar befrämjas, samt at det fria omloppet af deras rörelse icke häm

nas, än at skatter minskas til någon del , sona aldrig kan blifva betydlig. Det 

skulle, efter mit omdöme, vara olyckligt för jordegare i a l lmänhet , om en falsk 

opinion, at de nu vore , mera än någonsin, tryckte af utskylder och andra alU 

manna besvär, kunde verka en endast lilfällig nedsättning af deras afgifter til 

Staten. Dess behof komme snart at upväcka en annan, lika ensidig, opinion, 

och måhända blefve då jordbrukets bördor vida tyngre, än de nu äro. Änmt 

Kr väl icke i en evig glömska begrafvet det, uti bevisning och slutföljder lika 

skarpa, underdåniga Betänkande af Kongl. Kammar-Gollegiuni, hvilket, afgifvet 

1765 och sedermera tryckt 1772, ådagalägger, huru Statsverkets inkomster blif

vit förringade genom myntvärdets fall, samt huru dess förlägenhet kunde af-

lijelpas, endast derigenom, at nlla i penningar utgående äldre Krono-räntor för-

vanlades til persedlar, efter de förras primitiva förhållande til de sednare, samt 

at alla Tiondesättningar uphäfdes, och Kronotionde - uphörden återstäldes på 

dess gamla grund en noggrann skylräkning. Jag skulle anse sådana anstalt 

ter lör obilliga och skadliga, men derföre kan jag icke anse dem för aldeles 

omöjliga i en framtid, ifall jordbruks in t resse t , drifvet öfver en skälig gräns , 

upreste til förening emot sig alla andra Näringars och Statsverkets interessen. 

En omflyttning af utskylder ifrån jorden på personalen skulle kunna för

störa Allmogen uti detta Län, der capitalions-afgiften, bvilkeu för Landet och 

Städerna slig år 1820 til Rd. 32,324 : 14 sk. utgör den mest tryckande delen 

af Bevillningstyngdcn. Den upgår, i följd af Länets öfverbefolkning, nära til et 

t redubhelt belopp af bevillningen för hemman och lägenheter, samt öfverstiger. 

med 60 procent den för alla slags fastigheter. 

Vid 
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Vid et sådant förhållande, och då Allmogen til en större del drager 

bördan af denna capitations-afgift, är dess, ifrån längre tid tilbaka åtnjutna, 

lindring i Bevillningen aldeles nödvändig för dess bestånd. De i Bevillnings-

förordnin garna antagna speciella skälen til en sådan l indring kunna vara förän

derliga och äfven mindre vigtiga. Men, så länge blotta aibelsförmågan eller 

personalen beskatlas, gäller det stora skälet, a t denna landsort är belastad 

ined .en folkmängd, som öfverstiger de vanliga förhållanden emellan jordbruka

re och ett någorlunda säkert producerande jordbruk; som äfven i goda år icke 

ha r af detta jordbruk tilräcklig brödföda, ännu mindre något öfverskott til 

ersättning för ofta inträffande missväxter; oeh som följakteligen måste förvärfva 

sig en del af sit uppehäl le , samt medel til skatternas utgörande och betalning 

af skulder ifrån nödå r , genom binäringar , hvilkas indrägtighet äfven beror af 

climatets och handelns ombytliga förhållanden. D e n , för olika delar af Länet, 

olika lindringen., til en hälft eller en fjerdedel i Bevillningsafgifterna efter för

sta och andra Artikeln, ä r rigtigt afmätt efter den större eller mindre öfver-

befolkningen i dessa särskilda trakter. S e n .relativa förlust för S ta l s - och. 

Riksgäldsverken, som derigenom synes uppkomma, hlefve, oaktadt full bevill

ning erlades, absolut större, om den jordbrukande folkhopen innom Stora 

Kopparbergs Län kunde nedsättas til et sådant antal , at hvarje åbo minst in

nehade et åttondedels hemman. 

Berörde vanliga lindring fordras ock, om icke de extraordinarie afkorrt-

ningavne, til mångfaldig direct och indirect skada för Samhället , skola blifva 

allmänna. Uti Landsorter, der hemmanen icke äro så styckade som i denna , 

h a r -den skaltskyldige jordbrukaren alltid någon lös egendom, utöfver hvad h a n 

för daglig nödtorft behöfver. Försök til utmätning deraf kunna anstränga hana 

bemödanden^ a t förvärfva sig medel til utskyldernas betalning, samt öfvervinna 

hans tredska, der den eger rum. Men h ä r , mer eller mindre u t i alla socknar, 

finnas mån ge obesutne hemmansegare, hos hvilka något annat än det oumbär

ligaste ej kan utpantas; och sådan stränghet hvarken kräfva eller ens medgifva 

»lpbördsförfattningarne. Så länge utskylderne ej öfverstiga denna folkhops 

förmåga at genom arbete förtjena penningar der t i l , undvikas sorgfälligt af-

korrttniogar, för hvi lka, om de blefve mera vanliga än hit t i ls , någon gräns 

K 
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svårligen kunde bestämmas, Upbördsmännen välja devföre hä ldre , at föra til 

rest, än at afkorrta livad sudane arbetsföre, men vid upbördstiderna medellö

se, personer borde erlägga; ehuru detsednare medlet visserligen vore beqväm-

Jigare, och gåfve el skenbart bät t re utseende åt de ärliga upbördsberättelserna, 

vid bvilkas granslning afkorrtningarnas ringliet lättare, än restantiesummornas 

högre belopp, undfaller upmärksamhetcn. Emedlertid liafva, isynnerhet under 

de sednare Aren, dessa reslanticr, som i fordna tider voro ojämniörligt större,, 

allt mer och mev blifvit måttl iga, samt kunnat småningom indrifvas, innan 

det nya upbördsåret tiländahipit. De tilfälliga afkorrtningarne, för åtskilliga 

lagliga orsaker och icke blott för oförmögenhet, hafva sålunda kunnat inskrän

kas til eller inunder 2 procent af den sammaräkuade skattesumnian, men altid 

varit flest och störst innom de Upbörds-District , der det hela eller någon, de l 

af arbelsliopen erlagt full bevillning. 

Bevillningen efter fastighetsvärde faller svårast på jernverken, hvilka, 

Ufven om de något år skulle drifvas ined förlust., dock måste upskaltas. efter 

en minimi-vinst, som för vissa ibland dem, jämväl vid en medelgod conjunctur, 

öfverstiger den verkliga. Härigenom hafva de mindre förmånliga Bruken i den 

öfia Dalorten ovilkorligen blifvit upförda til fastighetsvärden, hvarefter de icke 

skulle kunna försäljas. 

Anmärkningsvärdt är det ock a t , då Bevillningen å alla andra näringar 

bestämmes, efter tilfällig pröfning af valda Taxeringsmän, eller, i några få fall, 

efter en af Biksens Ständer omcdelbarligen stadgad, ankommer deremot fastig-

hets-bevillningen af jernverken på en årlig profiling af Kongl. Kammar- och 

Beiiii-Collcgierna samt Kongl. Stals-Contoret. Efter de pris å hammarskatts-

jernet. som dessa Kongliga Collegier fastställa, skall jernverkens årliga vinst och 

det ofvanberörde minimum deraf beräknas. Öfver dessa hittils satta pris, ehuru 

de bord I väva höga, hafva väl Bruksegare icke egt och skola förmodligen ej 

heller, öfver de blifvande, framdeles fa skäl at klaga; men med grundprinci

pen för Svenska folkets beskattning synes det icke vara alleles förenligt, at 

Embetsmän, pligtige a t , så högt det med rättvisa ske kan, updrifva Kronans 

rätt, ega at bestämma taxeringen å den, näst jordbruket , betydligaste ibland 

Rikets hufvudnäringar. De aktningsvärde Män, som nu utöfva denna beskatt-
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ningsuiagt, skota säkerligen densamma icke missbruk»; men andre personer i 

deras Embeten kunde genom erbudna lösningspris för hammarskatts-jernet, som 

ingen ville eller vore skyldig at antaga, stegra efter godtycko den deraf bero

ende fastighets-bevillningen för alla jernverk, enär Taxerings- och Frö filings-

Comite'erne endast hafva at upskatta tilverkningskostnadcn, och , genom dess 

afdrag frän berörde pris, arithaietiskt ut räkna vinsten. 

Den indivecta tyngd på jordbruket , som sättet at utgöra skatterna for

dom medförde, har i sednare tider blifvit l indrad, så vidt det varit skäligt ock 

möjligt. Om det för en del af Länets allmoge kan anses förmånligt, at hafva 

tina hemman skattlagda til ke l , efter det fordna relativa värdet af 3 stigar e-

mot en tunna spanmål, så är deremot forslingen af denna räntepersedel til Sto

ra Kopparberget desto svårare, emedan et lass deraf, som vanligen måste föras 

4 å 6 mil, efter samma beräkningsgrund, endast innefattar en åttondedels vär

de af et lass spanmål, sådant det i denna or t på vinterföret köres. Genom 

Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution af den i Martii 1820, har väl allmogen i de 

fögderier och socknar, der mantalspenningarne betalas med kol, vunnit rät t ig

het til ersättning af Stora Kopparbergslaget, som emot Josen disponerar äfvea 

dessa kol, för skillnaden emellan deras markegångspris och vanliga mantalspen

ningar innom orten; men skyldigheten, at erlägga denna folkskatt i persedel, 

utgör likväl för samma allmoge et annorstädes okändt besyär. Då kolskatten 

är nödvändig för kopparrörelsens fortgång, hvaraf Statett drager omedelbarli-

gen en betydlig och medelbarligen en ännu större vinst, må tyngden af dess 

utgörande endast betraktas relatift til det kanhända högre värde, som hem-

mansräntor i vissa andra orter nu ega. Deremot hafva uti detta Län flera så

dana besvär tid efter annan försvunnit. Allmogen i Ofvan-Siljans fögderi lef-

vererar ej mera sin i ved bestämda hemmansränta til Stora Kopparberget, der 

et förändradt grufvebrytningssätl icke vidare gör tilmakningsved behöflig, utan 

far lösa den efter markegångspris, hvilket för et stafrum ej upgår til den ford

na kostnaden af dess forsling. Något långväga forslande af Kronp-tionde span~ 

mål eger nu icke rum, sed;m Kongliga Förordningen af den 20 September 1815 

inskränkt det , äfven för Kronans behållna spanmål, til samma våglängd af Sex 

mil ifrån räntcgifvarens hemvist, som förut, genom Kongliga Förordningen af 

K 3 
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den 52 Julii 1803, varit bestämd för fbrsfingen af Tiondesäd, anordnad åt In -

delnings-Innehafvare. 

Skjutsningsbesväret är ganska oli ta för olika socknar. Men den svårare 

tyngden deraf ligger på de hufvuddclar af Länet , som, i jämnförelse med de 

öfriga bäst tåla at den bära. Sådant torde ock det allmänna förhållandet va

ra öfver hela Riket. De orter , som fä vidkännas den mesta skjutsningen, haf-

va äfven den största andelen i de fördelar, hvilka en mångfaldig fiflig rörelse 

bereder ät näringarna och erbjuder åt idogheten. Jag är öfvertygad, at ingen 

jordegare innom de södra delarna af detta Län , skulle, ifall det vore möjligt, 

vilja bortbyta sin hemmansdel mot en uti Lima socken, der sällan någon skjuts-

bäst utgår , om lian också der funne samma Climat, samma egorvmd och sam

ma jordman, som han lämnade. Det är satint, at den skjuts-skyldige ofta skat

t a r ål syslolösa personers tidsfördrif; men mängden af resande torde likväl kun

na anses hafva, til föremal för sina färder, sådana angelägenheter, som ome-

delbarligen befordra näringarnas drift; jag vill ej nämna själsodling, ty för den 

finnes intet rum nti statistiska beräkningar, fastän historien vittnar, at Nationer 

ftirblifvit näringslösa och fattiga i samma män som de, genom bibehållna elleF 

lagda binder för det bildande umgänget med andra , förblifvit räa. 

Til de flesia Kronoskjutser, hvarmed delta Län besväras, föranleder 

irut-li lverkningen vid Klosters B:uk i Husby socken, dit saltpeter och hvar i 

från krut sålunda transporteias. Sådara skjutser, hvilka jag anser mera t ryc

kande än hullskjutsen, emedan de icke i en jämn ordning kunna beräknas och 

ej heller skäligen betalas, äro för öfrigt ringare i detta Län , än i många an

dra. Då det af mig berott , har jag i möjligaste miitto derifrån befriat jord-

egare. Til hämtningen ifrån Westerås och Gclle af all den undsättnings-

spanrnul, som är 1817 utdelades, nyttjade jag Kronoskjuts endast för 3oo t u n 

no r , hvilka Bastigt behöfdes. För det öfriga använde jag frivillig forsling 

emot betalning i säd, hvarigenojn allmogen i vissa nödslälda socknar förvärf-

vadr sig brödfödan, under det at förlusten af 40 a 50,000 häst- och karldags-

verken bespurdes, deis för de nedra socknarna uti denna Province, och dels 

för flera innom Westmanland och Gestrikland. Med samma transportsätt har 

jag ock sedermera lålit spanmål hämtas til Westerdalarna ifrån Carlstad. 
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Tågande tropparä inqvartering och fdrpfägning borde numera Ingenstä

des, och bör åtminstone icke innom Stora Kopparbergs Län , räknas ibland 

allmänna bördor. Enligt Kongliga kungörelsen af den 27 Augusti 1816 skola 

qvarter- värdarne, för mat och fourage som de lämna, åtnjuta full ersättning 

efter de pris för portioner och rationer, som Länens Deputerade, vid de ärliga 

markegångssällningarna, ega at bestämma. Jag har varit angelägen derom, at 

dessa pris måtte så beräknas, at Kongl. Maj:ts Nådiga afsigt, med högstberör

de, enligt Riksens Ständers underdåniga begäran , stadgade Författning, blefve 

i sjelfva verket upfyld, och Kongl. Maj:t ha r äfven i et särskildt fall, efter 

derom af mig gjord underdånig hemställan, täckts i nåder gilla och stadfästa 

Deputerades värdering, som Kongl. Kammar -Collegium nedsatt. Derigenom 

har det blifvit möjligt, när särskilda omständigheter det fordrat, at aldefes 

förskona qvar te r -värdar ifrån skyldigheten at gifva forpfägning åt manskap, 

som, i mindre fördelningar, kunnat for contant aflöning efter portionspriset 

sjelft förskaffa sig nödiga födomedef, och, i s törre , förses med på en gång u p -

handlad proviant, ö m ringare portionspirs hindrat sådana anstalter, så hade , 

vid flera tilfallen, Kongl. Dal-Regementet icke kunnat tåga den genaste vä

gen, utan måst förlora två eller tre dagars rnarche på en längre genom byg

der , der mat i qvarteren kunde finnas at tilgå. De skätigen upsatta prisen 

hafva således minskat , i stället at öka, det hela af marchekostnaderna. 

I enlighet med formuläret har jag uti Tabellen ibland Statsbidrag 

utfört kostnaden af väghållning, sa vidt jag den kunnat för hela Länet beräk

na. Efter min enskilda åsigt kan jag dock icke betrakta denna kostnad, säsom 

en skatt til Staten. Jag afiser allmänna vägar, om eljest de äro rätt lagda, 

for en del af hvarje Landsorts grnndegendom, hvilken i mån af särskilda hem-

mansegares lotter dernti, beroende af deras jondbruk, gifver dem vinsten af en 

lättare afsättning för deras producter, af lindrigare transporter for deras för

nödenheter , af tilfallen at genom forsling och andra binäringar förvärfva sig 

penningelörtjenster o. s. v. Är denna min åsigt rigtig, så kan icke underhållet 

af allmänna vägar , mera än det af byavägar, som leda til dem, och utan dem 

blefve onyttige, beräknas annorlunda än såsom underhållet af hvarje annan 

del ulaf det stående jordbiuks-capitalet. At belasta räkningen Öfver Statsbi

drag med vägunderhållet, synes mig då icke vara rigtigare, än at påföra sam-
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ma rakning ränta för det årliga jordbruks-förlaget, kostnaden af nödiga hem

mans-byggnaders och gärdesgårdars underhål l , med mera sådant. Til förvil

lelse skall det alltid leda, at hänföra, ibland medborgerliga upoffringar, såda

na utgifter eller tjenstbarheter, som omedelbarligen bereda den dcrtil för

pliktade enskild beqvämlighet och vinst, eller som äro nödvändiga vilkor der -

för; och denna den allmänna opinionens förvillelse liar ingen gräns, emedan 

beräkningarnc öfver tyngdeu af dylika besvär icke kunna, efter någon al linan 

no rm, contioleras. Enligt kunngjorda upgifter af de Statsbidrag, som Gräfvc 

töcken innom Örebro Län har at u tgöra , skall det årliga vägunderhållet upgå 

för et helt hemman til en summa, hvilken svarar mot värdet af minst 72 

dagsverken efter samma Läns markegångspris. Uti en af Kongl. Wetenskaps-

Academien ar 1773 belönad Prisskrift, författad af Kongl. Patriotiska Sällska

pets Secrelerarc, Adolph Moder, och syftande at bevisa jordbrukets äfven då 

öfverklagade betryck, antages deremot, at vägarnes underhåll fordrar för hvar-

je hermmen i Riket 2:ne dagsverken om året , hvilket författaren skattar för en 

»vår börda. ii.f dessa tvenne beräkningar, ehuru upgjorda med samma afsigt, 

fir således den v.na 36 gånger högre den andra , men ifrån hvjlkendera de all-

inär.na slutsstserna blifva minst origtiga, torde ingen kunna afgöra. Emedler-

tid skulle, om den högre lades til grund för en upskatlning af vägunderhållet 

öfver hela Riket, kostnaden deraf räknas at upgå för 65,ooo hemman til 4,680,009 

dagsverken om året . 

Alla Statistiska beräkningar öfver värdet af sådana besvär, som benj -

mansegaren efter sin beqvämlighet utgör med eget eller husfolkets arbete, må

ste blifva felaktiga, då detta arbete skattas, såsom förrättadt med legla dags-

rerken. Sedan genom Kongliga Kammar-Collegii Kungörelse af 4 Augusti 1818, 

tiden för de urliga vägsvnernas anställande hvifvit framflyttad til slutet af Junii 

månad, har jordbrukaren, efter fulländad vårsåning, tilfälle at använda lediga 

dagar eller timar på sit vägstyckes iständsättande. Detta arbete , som icke ko

star benom någon utgift, har icke heller för honom annat värde, än högst det 

af en binärmgs-product, hvilken han eljest under samma tid kunnat frambrin

ga. Men inge., binäring skulle bära sig, om det derpå använda arbetet u p -

skattades efter prisen för legda dagsverken. Wille man så beräkna kolningen 

och kolens forsling til Bergverken, så kunde inan arithmetiskt bevisa, at a l l -
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mogen förstör sig genom detfa näringsfång, hvilket likväl i sjelfva rerket u p -

rätlhnller densamma, samt at Bergsrörelsen i det hela frambringar mindre vär

e än den förbrukar, och föijakteligen är riksförderflig-t improduktif. 

Nog allmänt förekommer äfVen, i Statistiska calculer, det räkningsfelet, 

at man debiterar jorden för et besvär, utan at creditera henne för den förmå

ga, hon lemnar sin brukare , at detsamma fullgöra, då hon föder honom och 

hans husfolk hela året igenom. Sålunda, efter de legor, som någre Ståndsper

soner och förmögnare Bönder betala åt dem, bvilke åtaga sig deras skjutsningt-

eller vägbyggnads-skyldighet, uträknar man dessas tyngd, för massan af jord

brukare , til et visst penningebelopp, men anmärker icke, at de sjelfve förtjena 

sig det, utan afdrager detsamma, såsom en verklig utgift, ifrån öfverskottet af 

jordproduetionen, sedan 3 eller 4 tunnor deraf blifvit anslagna för hvarje per

sons årliga förtäring- Ju större välmågan är innom en or t , och ja högre en 

allmän idoghet upstegrat vinsten af underhållna hästar, desto dyrare blifva så

dana legor, hvaremol de i näringslösa orter icke kunna betingas så höga. Föli

den af berörde räkningsfel blifver således, at skjutsnings- och väghällningsbe-

svären upstiga til et högre räknevärde i de förra orterna, än i de sednare. 

Wore detta beräkningssätt r igtigt , så skulle äfven, för vissa socknar af Stora 

Kopparbergs Län, berörde och andra prestationer upgå til värden, emot hvilka, 

sammanlagda med skatter och öfriga allmänna utgifter, bebållningen af jordens 

och näringarnas production icke svarade. Men, sedan man sålunda räknat sig 

til et allmänt armod i dessa socknar, finner man dock der en synbar allmän

nare välmåga, än i andra, hvarest calculen lofvar rikedom, naen alla yttre t e o 

ken til knapp bergning möta ögat. Efter förhållandet af skatter, rotering, 

skjutsning, väghållning m. m. borde Nås och Äppelbo socknar vara ibland de 

förmögnaste, men Hedemora och Skedvi ibland de fattigaste i detta Län. Man 

behöfver likväl, endast som resande, betrakta dessa olika socknar, för at blifva 

öfvertygad om svikligheten af statistiska beräkningar, äfven då de grunda sig 

på sanna enskilda facta. 

En vådligen falsk sats lånar stöd af sådana räkningar. När man skådar 

et högre välstånd och en allmännare trefnad, innom bygder, som man anser 

vara vida tyngre beskattade, än innom andra , der de allmänna bördorna äro 
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lä t tare , finner man sig benägen at gilla den förtryckande fåran, efter hvilken 

idogheten skall fordra, al updrifvas genom småningom ökade skatter. Det san

na förhållandet är likväl detta, at idogheten, i stallet at vara sålunda updrif-

ven, sjelf updrifvil de allmänna besvären, samt isynnerhet upstegrat deras räk-

nevärde. Skjulsningen är lindrig, nötningen af vägarna ringa, samt dagsverks-

pris och hästlegor låga i orter utan näringar och rörelse. 

At mängden af hemmansegare icke skattar skjutsnings- och väghållnings-

hersvären til samma värden, som för en hel socken upkomma, när de beräk

nas efter legda dagsverkens pr is , eller efter några ännu högre tilfälliga bet ing, 

visar sig tydligast deraf, at gemensarae anstalter icke blifvit vidlagne för a t 

med ringare kostnad få dessa skyldigheter fullgjorda. Den, som i Hedemora 

socken vill undslippa hållskjutsen med en häst, betalar vanligen En Rd. B:co 

for hvarje hvarf, efter hvilken lega den årliga kostnaden af sådan skjutsning 

skulle för hela socknen upgå til Rd. 4875 B:co. Men Hedemora socken under

håller, til det hela vid en Gästgifvaregård och til någon del vid tvenne andra, 

den skjuts som erfordras, mestadels på en enda »äg ifrån Westmanland til 

Fahlun. Borgerskapet uti Fah lu Stad åter ha r at anskaffa skjutsat Resande, icke 

Molt på denna v ä g , utan äfven på den til Gefle, på den til Örebro och P h i -

lipstad, samt på de flera til Länets hufvuddelar, alla med. långa och backiga 

lull. Dess skjutsningsbesvär är följaktligen betydligen tyngre än Hedemora 

sorkens. Men alltid hafva särskilde Entreprpneurer åtagit sig detsamma emot en 

årlig betingssumma, hvilken nu upgår til Rd. g33. 16 sk. B:co. O m alle jord

gare innom Ilcdemora socken funne, likasom nägre ibland dem, förmånligt 

for sig at häldre betala en viss afgift, for at slippa hållskjutsen, än at sjelfve 

den fullgöra, så borde de väl kunna med någon Entrepreneur träffa derom et 

beting, hvilket vore lindrigare än den beräknade kostnaden, som fem gånger 

öfvcrstiger den verkliiga, hvilken Fahlu Stads Borgersiap evlägger for at lösa sig 

från eji enahanda, men svårare börda, 

Det är irke min afsigt a t bestrida det allmänna påståendet, at skjusnin-

gen ulgör en för jordbrukare tung tjenstbarhet, hvars afskafTandc vore önske-

ligt så vidt det kundv ske, ulan afbrolt af den inre rörelsen, och äfven af 
den 
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den allmänna själsodlingen. Jag Lar endast velat bevisa, at de Tarvliga beräk

ningarna öfyer detta besvär icke äro tilförlilliga och at de vidstäcktare följder, 

som derifrån dragas, blifva falska. 

Af hvad jag nu i underdånighet anfört, oni den directa och indirect» 

tyngden af skatter och allmänna besvär , isynnerhet på jordbruket Jonotn Stora 

^opparhe igs L ä n , synes, at Statsbidragen äro til deras välde ringare än de 

förut varit, samt at deras utgörande blifvit i möjligaste jnå t te läUadt Ge

mensamt med alla andra landsorters, hafva, under den sist förflutna t iden, 

det ta Läns bemmansegarfi erhållit lie tydli ga förmåner, såsom inskiäukcing af 

väglängdeu för den behållna Krono-Tionde-Spanmålens forslande; rät t ighet til 

full ersättning for tågande trouppers förplägning; befrielse från ansvar vid fång-

föringen och betalning derför efter full skjutslega; lindring i Solda t -bekläd

nadens kostnad, m. m. Särskildt ha r en betydlig del af Stora Kopparbergs 

Läns Allmoge vunnit den, under framfarna Regeringar ofta men förgäfves 

sökta, rättvisan, at åtnjuta ersättning för skilnaden emellan vanliga mantals-

penningar och värdet af de kol, b varmed denna ränta utgöres. Såvklt det på 

mig ankommit, har äfven jag, i överensstämmelse med Kongl. Maj:ts Kådiga 

afsigter, sökt at lätta Allmogens bördor , genom åtskilliga tilfälliga anstalter 

och omsorger, hvilka utan ansvar kunnat underlåtas, uien ofta icke utan äfvea-

tyr för ansvar och aldrig utan möda vidtagas. 

Under den sista tiden af min Embetsforvaltning har jag förmärkt det 

vara en radande fordran, nog oförenlig med den rådande opinionen om en a l l 

män förlägenhet, at upbörden skall skyndsamt indrifyas, ulan afseende på lo-

cala förhållanden. Jag vill icke nämna de obehagligheter, som denna fordran 

mig förorsakat, eller mina bemödanden at , emot följderna deraf, skydda de 

fattigaste af Länets Allmoge. Men jag bör likväl öppet förklara, at, innom detta 

L ä n , skatternas börda skulle blifva odrägligen förtyogd, endast derigenom, at 

de i otid indrefves. Pieslantier vid Upbördsårets slut äro nödvändiga, och til 

fullo kunna de icke, utan allmogens förderf, inbringas förrän el nytt vinterfore 

beredt tilfallen til nya penningeförtjenster. Jag skulle förebrå mig , a t , då jag 

afträdde ifrån Styrelsen af Länet , dessa restantier voro ringare än de någonsin 

L 
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var i t , så framt icke goda årsväxter och jämna arbetsförtjeinster gjort, utan för

tryckande medel, det möjligt, som, under andra förhållanden, skulle hafva vit-

nat om et oförståndigt nit hos Länets Styresman, eller om hans sorgfällighet 

a t mera synas verksam, än al det vara. 

Ut i detta Län , såsom allestädes, äro de äldsta skattebördorna något o-

jämnt fördelade. De nu synbara missförhållanden torde likväl icke alla hafva 

varit ursprungligen sådana, ulan upkommit derigenom", af den ena socknen blif-

vit mera odlad' än den andra. Isoleringen är ojämnast. Lima socken med en 

folkmängd af 2363 personer' oeh et läge invid fjellen, som förorsakar täta miss

växter, underhåller 40 soldater. Hela Weslelbergslags-Fögderi å ter , eller sock-

name: Grangörne, Norrbärke och Söderbärke, hvilkas folkmängd upgår til 14,061 

personer , hålla blott 55 soldater. Deremot äro de svårast roterade socknames 

hemmansräntor lindriga, och vid Bevillnings-Taxeringarna h a r tilbörligf afse-

ende hlifvit gjordt på roteringstyngden. Svårligen kunna ojämnheter i g rund

skatt rättas, om icke genom ovilkorlig eftergift af vissa bördor, eller genom för

flyttning deraf på förut oskatllagda lägenheter, som til nya hemman skalt läg-

gas. Men at vilja, emellan a ld ie hemman innoin et Län, jämnt fördela g rund

skatter, hvilke, sådane- de nu ä ro , länge ingått i beräkningen af hvarje hem

mans värde, Tore uppenbarligen orättvist , och skulle icke heller leda til det 

sökta ändamålet , en ab.olut jämnlikhet. Utonr all den ojämnhet i förmåner 

för särskilda hemman, som climat, belägeuhef och olika iiäringstiifäilen fö, o r 

saka, fitines det en, som naturen skapat, och som det icke slur i menniskoina'jt 

at nivellcra, nämligen jordmånens. Med dennas verkan har grundskattens, u n 

der sekler, förenat sig. Sä länge tyngden deraf kan bäjas — och ödeshem— 

man finnas numera endast i gamla handlingar; — så torde et hemnian med 

svår grundskatt' bora, i förhållande til et med' lindrig, betraktas såsom et hem

man med sandjord til et med lera. Ar åter grundskatten å et hemman absolut 

odräglig, så lärer förmedling vara det enda rättmätiga sättet at skäligen min

ska densamma. 

Den del af skatternas och de allmänna Besvärens tyngd , som hvarje 

näringsgren omedelbarligen har at bära, synes af Beräkningen N:o 7. Om, v i d 

åsigten häraf, man erinrar sig at, til jordbrukets och boskapsskötselns produ-
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etion, medverkar naturen» alstringskraft i et högre förhållande än arbetskraften, 

men at denna åter, med föga bi t räde af naturalstringen, frambringar det mesla 

af den industriella produclionens, Bergverkens, fabr ikernas och binäringarnas, 

varuvärden; så skall man finna, at jordbruket ingalunda kan anses vara van-

loltadt vid den nuvarande fördelningen af bördor , hvilka af ålder ålågo de t 

samma nästan allena. Åtminstone skulle en aelatift lindrigare beskattning p i 

jorden icke kunna förenas med det physiocratiska Statshushållnings-system, hvil-

ket synes ligga til grund för det af Kongl. Laudtbruks-Academien upgjorda 

förslag til Statistiska Tabeller. 

Tbland de föremål, som, under rubr ik af Politi, förekomma uti formu

läret för denna underdåniga Berättelse, anser jag mig böra urskilja Scholar och 

Undervisningsverk från de öfriga, nämligen allmänna anstalter til ordningens och 

sedlighetens vidmakthållande; hälsovård; fattigförsörjning; gästgifvare-ordningar; 

samt anstalter til odjurs utrotande. 

Såsom en för Länets-ungdom i allmänhet tilgänglig bildningsanstalt, må jag 

främst nämna Fah lu Trivial-Schola, stiftad af Drottning Christina. Om en sådan 

Scholas skick vittnar säkrast det förtroende, som hon vunnit hos föräldrar med 

en högre omdömesförmåga och i lyckligare förmögenhets-omständigheter, än 

mängdens. För at gifva et rättvist Joford åt F ä h l u Trivial-Scholas Styresman, 

Herr Rectorn Magister Carl Forslind, och åt dess öfrige Lära re , behöfver jag 

således endast i underdånighet anföra, at, med få undantag , härrörande från 

tilfalliga förhållanden, är denna Schola och har en längre tid varit, likasom 

hon förut under afledne Rectorn J. E. Brandbergs styrelse var , — icke blott 

en nödanstalt, dit medellöse föräldrar måste öfveriamna sine söner för at vin

na någon elementarisk undervisning, utan et Läroverk , åt hvilket uplyste män 

af alla s tånd, som kunnat och kunna välja andra medel til sina söners första 

yt t re upfostran, anförtrott och anförtro densamma. Jag är icke berättigad at i 

en allmän handling u t reda , hvad jag känner mig enskildt vara skyldig detta 

Läroverk för den bildning, jag sjelf der emottagit ; men såsom et vedermäle 

L 3 
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och icke blott et fornt uttryck af mia öfverlygelse om den offentliga opfostrin-

gens företräde för den enskilda, och om Fah lu Trivial-Seholas värde, må jag 

i underdånighet nämna , at jag d«r, t id efter annan, insatt n»ina fyra söner. 

I begrepen om de offentliga Läroverkens ändamål, och i beräkningarna 

af den ny t ta , de stifta, likasom i mycket annat , skiljer sig den nyare tiden i-

från den gamla. Jag vet , at min vördnad för Sveriges stora Män i framfarna 

tidehvaif. och min djupa aktning för den vidsträckta syftningen uti deras an

stalter, samt för det fasta sambandet emellan dessa, icke öfvercusstämma med 

en opinion, som nu kallar sig den allmänna. Men jag bör dock yttra min en

skilda- farhåga, at den mekaniska anordning och den ledigare machinrÖrelse, 

som man vill gifva ät nya Statsinrättningar, komma at förlama den organiska 

kra f t r hvilken de gamla utvecklat, samt at det förbättrade' konstverket s lut l i" 

gen, vid brist på sådan drifvande kraft , skall stad na eller sönderfalla. 

En af de stora ideer , som skapat Sveriges ännu bevarade allmänna In -

rät tningar , u t t rycker sig i systemet af dess offentliga Läroverk; uti deras ge

mensamma rigtning, at bilda et folk med grundlighet i begrep och alfvav i 

lynne; uti deras jämna stigande ifrån elementarisk öfning af kunskapsförmågaii 

t i l bestämda kunskaper ; ifrån ordnadt Scholtvång til ordnad Aeademisk frihet. 

Man har likväl i våra dagar endast velat se et inskrä-nkt ändamål för dessa 

anstalter, det a t bilda Prester. Man har funnit t iden, hvars vinstberedande 

Tärde äfven Under barndomsåren man noga beräknat , blifva onyttigt förspild 

p å lasning af Lat in , et språk, som Godsegare och Brukspatroner och Köpmän.-

©ch Mannfacturister icke behöfva förslå, tala, eller skrifva, och som äfven Sta

tens Embetsmän nu mera kunna umbära . Man har derföre yrkat mera red

b a r a , mera hastigt och omedelbart gagneliga undervisnings-anstalter, der gos

sen, utan en långsammare utveckling af tankeförmågan, finge skynda til et eller 

annat , ifrån den fordna allmänna bildningen afskildt, mål; til den nyttiga lav-

domen at räkna, at i gifven form mekaniskt upslälla en räkn ing , at förstå et 

modernt språk , al handtverksmässigt öfva en slöjd o. s. v. 

Emedlertid bevitnar en daglig erfarenhet äfven den ekonomiska nytten 

af våra lårda Scholor. Ibland F a h l u Trivial-Scholas Lärjungar fullföljer blott 
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et mindre antal sina sltfdier vid Gymnasium eller Universitetet. De fleste ulga 

a r henne, när de i den högsta eller någon af af de lägre Classeine upnått den 

ålder , at de kunna använda sina krafter uti särskilda näringsyrken. Men der 

finner man, ibland de fordna Scholgossarna, Män, söm i hvarjehstnda befattnin-

gar och äfven i handtverken, utmärka sig, framfar de flesta af sine likar, ge 

nom sit förstånd, sin rådighet och sin öidningssamma driflignet. De hafva 

kanhända glöiht hvarje regel i den Latinska Grammatican,- men den omdö-

meskiaft, som det idieliga användandet af dessa reglor väckte och apöfvade, 

h a r lyftat dem til en allmänt verksam förmåga at tänka, hvilkea kan använda» 

på bvad föremål för begrundande och beräkning sam hälst. 

Åfven ibland ynglingar, som vidare fortsatt sina ut i Fah lu Trivial-Schola 

grundlagda s tadier , bafva sedermera månge egnat sig å t yrken, hvilka, mera 

Sn andra, nu anses gagnetiga. At , förutan detta Läroverk, Sverige sannolikt 

icke egt, bland sina Skalder, en W a l l i n , eller, ibland sina Mästare i skön konst, 

en FahlcrantZ, bör ej hös stränga Ekottomister komma i någon beräkning, eme

dan Fäderneslandets ära icke gifver en handgriplig vinst; men at samma Seho-

la öpnat den första banan til studier för en Eric Hagströnij som förmodligen 

icke haft medel at utom sin hemort söka en annan; — detta berättigar mig at 

wise henne hafva synnerligen gagnat äfven näringarna. 

Jag må likväl icke dölja min fruktan, ät denna for Länet sa vigliga 

Läro-anstalt måste, förr eller sednare, förfalla. Af det beviljade särskilda an

slaget åt de allmänna Läroverken har Fah lu Trivial-Schola, til förbättring af 

Collegernes löner, endast erhållit 10 Tunnor Spanmål, emedan ibland deras 

förra inkomster blifvit beräknade räntorua af enskilda donationer. Med i5 til 

3o Tunnors välde , så ansedt vid den nya löneregleringen, at 7 Rå. B:co af 

äldre penningeinkomster skulle svara mot en Tunna , kan en sådan Lärare icke 

bestrida sina nödvändigaste lefnads— kostnader för å re t , ännu mindie betala 

några af de skulder, som han , under en långvarig lönlös studietid, ådragit 

sig. Jag har nogsamt eifarit svårigheten, at finna pålitlige personer, som, for 

den faslstähia lönen af 25 Tunnor Spanmål efter Riksmaikegång, velat åtaga 

sig Fånggevaldigers befattningen, hvilket bevisar en sådaa löns otilräcklighet 

för t jecker, som ej med denna ens kunna jäjnoföras. Men om Staten icke kan 
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sä aflöna S c b o l - L ä r a r e , at de ega sin bergning vid de mödosamma sysslorna, 

sa liafva skicklige unge män intet annat motif at söka eller emoUaga dessa, 

än hoppet om snar befordran til andra , m c a indragtiga, Ecklesiastika beställ-

n in jar ; isynnerhet til sådana, som ej endast bero af församlingarnas val, livarvid 

kände Sockne-Prester l ä t t a re , än okände Schol-Lärare , erhålla kallelsen. 

Detla hopp har dock, åtminstone for Lärare vid Falilu Tr ivia l -Schola , så 

sällan blifvit upfyldt, at det icke längre kan underhållas. Under en tid af tio 

ä r , sedan jag ti l trädde styrelsen af Länet , liar blott en enda af dessa Lärare 

-vunnit befordran til någon tjenst utom Scholverket , och denne eihöll el af de 

minst förmånliga Consistoriella Pastoraten innom Länet, utan at sjelf liafva sökt 

förslaget, til hvars completterande han blifvit dera upförd, sedan icke flerc än 

eu sökande dertil sig anmält. 

I följd af Konung Carl XI:s frikostigbet och vidsträckta omsorger for 

framtida slägtens väl, eger Stora Kopparbergs Län anställer til allmogens bi ld

ning, som saknas i andra orter. Af Krono-tionden äro anslagne 237 tunnor til 

aflöning för Scbolmästare i tolf större socknar, hvarförutan några socknar alle

na bestrida en sådan aflöning. Med undantag af en eller annan ibland de sist

nämnde socknarnas, äro desse Scbolmästare altid Prester , förpliktade til några 

Lilmden vid gudsljensten. Under deras tilsyn äro stälda By-Scholor, som, efter 

särskilda öfverenskommclser innom församlingarna, underhållas, och hvartil , u t i 

några socknar, användes en del af den Kronoliondc-sponmål, som allmogen i-

från äldre tider t i lbaka haft rät t ighet at lösa efier visst p r i s , .nu utgörande E n 

Rd. E:co för tunnan-

Om Je t t a system för Land-Scholor , öfver hvars verkställighet det å l ig 

ger Pastoverne och Consistorium at hafva inseende, utföres med en dervid för

utsatt sorgfällighet; så synes det mig ega företräde framför det Lancasterska, 

hviJket svårligen kan användas innom vidsträcktare socknar. Detta sednare må 

vara nyttigt nli Fabr ikss täder , der en sammanträngd barnhop saknar huslig 

upfostran. Men, med en hög aktning för de Medborgare, som anvandt möda 

och kostnader, at införa uti Svenska Landsorter detta nya beprisade sätt til 

folkundervisning, tvitlar jag, at det i längden kominer at medföra en ny t t a , 

som svarar mot deras välvilliga afsigter. Jag finner en s t r idighet , emellan det 
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Svenska Folkets fordran på fullständig bildning til frihet, och den endast me

kaniska upöfning af några lägre menniskoförmögenheter, hvartil de Lancaster-

ska Scholoma synas inskränka sig. I de Svenska bildningsanstalterna, ifrån de 

lagsla til de högsta, råder den stora ideen, at upfostran och undervisning skola 

oskiljaktigt följas åt; at de moraliska och de intelléctuella anlagen skola ge

mensamt utvecklas, samt på en- gäng ledas til det goda och til det nyttiga. 

Detta sker under den första åldern innom famillerna; derefter innom byar och 

socknar; och vidare för de havn, åt livilka en rymligare framtida verknings-

krets erbjuder sig, innom Trivial-Scholor, Gymnasier och Universileter, hvilkas 

Lärare äro förbundne, icke blott at meddela lärjungarna undervisning, utan äf-

ven at vårda deras seder och at med faderlig huldhet dem omfatta. Scholbar-

nen, då de samlas i småningom vidgade afdelningar och icke på en gång i mas

sor, bvilkas storlek påkallar en styrande död mekanism, anse hvarandra son» 

syskon, och Ynglingarne, ehuru slutligen afvikande från hvarandra på skilda 

lärdomsbanor, förblifva dock bröder , oftast under alla lifvets skiften förenade 

genom den första upfostringens samband. Så bi ldar sig en Nation af fria Med

borga re , då eo blott mekanisk undervisning, afskild från famillelifvet, endast 

danar konstfärdiga slafvar under våldet eller egeunyttan. 

Hvad intet annat l andeger , har Sverige, nämligen et sjelfständigt Bon

destånd. Viirdet deraf må misskännas. Man må yrka dess förstöring, genom 

omskapningar af de urgamla former, hvarut i Statens elementer sammansatt sig 

til organiskt förenade delar af det hela. Men skall den Svenske Bonden för

blifva hvad han vaiit , och hvad han ä r , så måste han dertil framgent så up-

foslras, som han hittils blifvit upfostrad. Han måste ärfva sina begrep, såsom 

han ärfver sin jord; utvidga med egen kraft sina kunskaper, såsom han , utan 

vdlingslån, upbryter nya åkertegar. 

Mina begrepp om Svensk folkbildning härleda sig ifrån r t tioårigt u m 

gänge med Dal-allmogi-n. Hiruvida de föra til obscurantism, må den bedö

ma, som känner denna Allmoges, genom den traditionella undervisningen upöfva-

d e , tankeförmåga, och sov\\ vet at skilja framställningens ohyfsade skal h å n 

dew inneboende kärnan af et magtigt och alstrande förstånd. 
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Beväringsinrättningen lan äfven anses såsom en mer än blott militarisk 

bildningsanstalt. Dess goda verkan var ganska synbar i det allmänna lifvef 

under de första å ren , då Beväringsjnglingar kunde ställas til jämnförelse med 

andia af en nästföregående ålder. Nu, då alle blifvit genom samma njedej 

vande til ordning och upmärksamhet, ega sådana särskilda jämnföieler jcke 

r u m ; men man finner dock, ehuiu l o r r t öfningstiden är , at ynglingarne åter

vända från mölet med ökad hiflighet och en uphöjd allman anda. 

Några offentliga undervisningsverk för nyttiga slöjder finnas ej i detta 

Län. Men deremot innesluter pastan hvarje stuga en liten enskild Nårings-

Scholm. 

En for hela Riket högst nyttig Läro-anstalt, det practiska Bergs-institutet 

i Fah lun , har med innevarande år böljat sin verksamhet, under styrelse af 

Herr Professorn N. G. Sefström, som dervid ännu är den ende ständige L ä -

raren. Jag är ej behörig Domare öfver den flerfaldiga skicklighet, som Stipen-

diater och Extra-EIever vid detta Institut redan förvärfvat sig, dels i det Che-

miska Laboratorium samt i Koppar- och Silfverhyttorna härstädes, dels under 

resor til åtskilliga Jernveik, dels genom Markscheidermiilningar i Fah lu Grufva 

och ritning af grufehartor , hvartil Herr Bergmästaren och Riddaren C. Wall-

tman dem inöfvat, oeh dels genom studier af Bergsmekaniken under handled

ning af Herr Direcleuren Gustaf af Uhr. Men hvad jag kan bedöma och bör 

intyga, är den synnerliga drift, hvaruti denna nya Läroanstalt blifvit b rag t , 

genom et förenadt outtröttligt nit af Lärare och Elever. Efter min öfvertygel-

se fordrar den likväl någon utvidgning, och et förökadt anslag, om drn skall i 

alla delar ernå sin bestämmelse. Den årliga kostnaden af Bergs-Institutet u p -

går nu til Rd. 4000 B:co, hvaraf Professorns lön, Rd. 1200 B:co, blifvit anord-

uade på Fahlu grufvas så kallade Afiads-Cassa, egentligen bestämd för gruf-

vans tilfallina behof. Med en tilökning af Rd. 2000 B:co, som jag förmodar 

detta Läroverks fullständiga organisation kräfva, skulle Staten använda Pid. 48uo 

P:co om året til det vigtiga ändamålet at underhål la , utbreda och förhöja d e " 

practiska skickligheten för en när ing, hvars bestånd viisendtligen deraf beror , 

och på hvars värderika production Rikets sjelfständighet samt dess öfi iga n ä -

ringars välstånd hviiar. Til 
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Til ordningens och sedlighetens vidmakthållande har jag icke funnit n å g 

r a utomordentliga allmänna anstalter innom detta Län behöfvas. Lagars och. 

Författningars handhafvande, på det sätt de sjelfva föreskrifva, anser jag säk

rast befästa och skydda den allmänna ordningen. Sedligheten åter vore, efter 

mit omdöme, redan oåterkalleligen försvunnen, om police-anstalter ansåges 

nödige för at återföra den. Jag bar derföre t ro t t mig icke böra ställa den 

ena medborgarens enskilda lefnad under en, merändels onyttig, alltid förhatlig 

bevakning af den andra. Religions-Läraren t i lhör det at underhål la och vårda 

menighetens sedlighet; Kyrkorådet , ansedt för en representant af det Fader l i -

ga väldet, har en laglig magt at bestraffa oseder. 

Med de medel, som författningarne föreskrifva eller naedgifva, och efter 

Särskilda tilfälliga förhållanden, hafva nödiga anstalter för hälso-vården blifvit 

vidtagna. At under tio år ingen smittosam sjukdom utbredt sig öfver någon 

vidsträckt del af Länet, eller öfvergått til al lmänt härjande epidemie, torde til— 

räckligen bevisa, at tidiga rapporter om sådana sjukdomar, när de yppat sig, 

blifvit utaf Krooo-betjeningen, enligt mina allmänna befallningar, insände; at 

Herrar Proyincial-Läkare, derom underrä t tade , sorgfälligt och med framgång 

fullgjort sina pligter; samt at emedlertid Prcsterskapet, Krono-betjeningen och 

Py-upsyningsmännen genast besörjt om det erforderliga för a t hämma smittans 

framfart. 

Allmänna Fattigförsörjnings-anstalter skulle i de flesta socknar af detta 

Län icke kunna inrät tas, och blefve säkerligen skadliga, emedan altför månge, 

som äro lika fattige på annat än arbetsförmåga, skulle, istället at anstränga 

henne , yrka at blifva försörjde såsom allmosehjon, och emedan, efter svårare 

missväxter, hvilka i denna ort ofta inträffa, hela sockne-menigheter befinna sig 

i allmän nöd. Emedlertid lämnas ur församlingarnas fattigcassor, i mån af des

sas olika ti lgångar, tilfällig hjelp åt ålderslegna och bräckliga, som sakna an-

d ia försörjningsmcdel. Uti de fattigare Dal-socknarna är, såsom jag förut i un

derdånighet nämnt, en del af Kronotionde-spanmfilen anordnad til lösen af Al l -

mogen efter En Rd. E:co för tunnan. Detta lösningspris erlägges ur fattigcas-

sorna, och säden skiftas emellan de mest behöfvande, så vidt Fastor och F ö r -

M 
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samligen icke beshitit a t använda något, mer eller mindre, deraf for underhå l 

let af By-scholor eller för andra sådana allmänna behof. 

Socken-magaziner blefvo på 1750: talet inrättade uti de flesta socknar af 

Läne t , men åtskilliga af dem liafva, genom en vårdslös förvaltning, längesedan 

blifvit förstörda. Några liafva likväl haft el fortfarande bestånd, mestadels u n 

der styrelse af välvilliga Ståndspersoner. Andra liafva de sednasio, åren genom 

utredning och indrifning af sina fordringar åter börjat at komma i verksamhet. 

Det ocker, för hvilket man tadlar sådana inrättningar, är endatst skenbart. För 

den som vårtiden beböfver en då morändels dyr frösäd, blifver det en ostridig 

vinst, at få låna sådan emot återbetalning in nalura vid lägre pr is , om också 

räntan öfverstiger den vanliga pä penningar med et värde, som icke förändras 

från den ena årstiden til den and; a. 

Särskilda Gästgifvare-ordningar hafva icke funnits nödige i detta Län. 

Den allmännaste anstalten til odjurs utrotande, isynnerhet uti Öster- och 

Westerdalarne, är skullgåing. Då vargar, under vintern emellan 1820 och 1821, 

gjorde en ryslig förödelse uti socknarna af Näsgftrds fögderi, samt dödade och 

sårade flera barn, hörde jag dessa socknars Innevånare öfver de tjenligasle med

len at söka hämma en sådan odjurens härjning. Deias Deputerade beslöto då 

en belöning af Rd. 3 3 : 16 sk. B:co, ulöf\er vanliga skottpenningar, för hvarje 

fälld varg. 
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§. 5. 

Städer. 

De tre Städerna uti Stora Kopparbergs L ä n , Fahlun, Hedemora och Säther, 

grunda sit bestånd på handel och handtverkerier. Förhål landet emellan hvar -

deras borgerliga rörelse til de andras , sådant det vid Bevillnings-taxeringarna 

biifvil skattadt , synes af Tabellen för Städerna. 

Deras handel har gemensamt til föremål at förse orten med Spanmål, 

Salt , Fiskvaror och nödigt Kramgods. 1'pköp af landets ofverskotts-produeter, 

til försäljning åt andra Or ter , eger föga rum uti dessa Städer , emedan allmo

gen mestadels sjelf, utan sådan mellanhandel, föryttrar sin ladugårds-afvel och 

sina slöjdetilverkningar, der de förbrukas eller användas. 

Jernverkens och Fabrikernas Egare försälja sina tilverkningar genom för

läggare eller commissionärer uti Stapelstäderna, förnämligast Stockholm. En del 

af tacljernet uti Wester-Bergslagen köpes och försäljes af der bosatte Factorer 

oeh Handlande. 

Fahlu koppartilverkning åter jupköpes til en del af Förläggare och Kop

parhandlare på stället, som vidare föryttra den , mestadels i Stockholm, hva-

rest en annan del äfven försäljes för brukande Bergsmäns egen räkning. Fö r -

lagsrörelsen för koppar skiljer sig fördelaktigt ifrån vanlig sådan, derigenom, 

at tilverkaren kan i små poster, efter behofvet, uttaga sin förlagssunima för 

åre t ; at han , med en fri disposition öfvor sin tilverkade vara, kan , genast när 

den blifvit frambragt, öfverlämna henne åt förläggaren, ifall de öfverenskom-

mit om priset, eller annars hennes värde efter det gångbara för dagen, och 

således til räntebesparing blifva crediterad för hvarje succesift skeende afbelal-

ning å den likaledes succesift uttagna, och endast med ränta derefter belastade, 

M 3 
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förlagssumman; samt ändteligen at laglig förlagsränta eller provision icke bo -

räknas af Förläggarne. 

Städerna innom detta Län hafva icke blifvit särskildt gynnade med 

några prohibitiva Författningar. At deras välvilliga Borgerskap icke sökt h in 

d r a en skälig handels- och näringsfrihet å Landet , äfven om det lagligen k u n 

nat ske, har jag redan i underdånighet förmält. 

Hedemora Stad ha r i äldre tider falt sig anslagen jord af skattenattif, 

livaiaf räntorna utgå til Magistratens aflöning m. m. Sathers Stad är anlagd 

på den derinvid belägna Kungsgårdens fordna egor, af hvilka den innehafver 

en del. Åker- och ängsjorden iunom Fahhi Stads område är til det mesta af 

oläudig mark uptagen. 

All denna stadsjord användes på det sät t , som livarje delegare deruti 

finner för sig förmånligast. Ibland prohihitiva Författningar skulle, efter mit 

omdöme, den vara orimligast, hvilken, ulan afseende på jordmån, cliniat och 

andra locala förhållanden, föreskrefve, at Sladsjord endast linge besås med vis

sa lagliga växter. Rivalisering med jordbruket (om med detta endast förstås 

bruket af jord Utanför Städernas rålinier) öfvas visserligen af Egare til Stads

jord uti Stora Kopparbergs Län; men en sådan, som lämnar många Landtmän 

nyttig undervisning, huru åker cch äng böra skötas, för at gifva en hög af-

lastning. Kunde det förmenas Innehaf\are af jord innom F a h l u Stads r å , at 

b ruka densamma i circulation til alstring af säd och gräs , så måsle ock en 

s törre del af Stadens Innevånare flytta deri i rån, emedan deras behof af mjölk 

icke kunde fyllas ifrån de landsbygder, son), ehuru närmast, likväl äro på alla 

sidor af Släden genom berg och skogsvidder tämligen långt afskilda derifrån. 

Hedemova och Säther hafva för barnaundervisningen hvar sin Stads-

Schola med en Rector til Lärare. Utom Trivial-Scholan i Fahlun finnas der 

några tilfälliga Små-Scholor. Det bar varit och är i fråga, at för mängden af 

fattiga barn uti denna sistnämnda Stad inrätta en Lancaster-Schola, som vis-

serligen här skulle blifva nyttig. 
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Sjukvården besörjes innom hvarje ibland de trenne Städerna af särskilde 

J e r bosatte Läkare. Länets Lazaret är anlagdt i Fahlun och dermed förenadt 

det Veneriska Curhusct. Denna inrättnings nuvarande årliga inkomst u p -

går til omkring Rd. 5700 B:co. För sina arbetares sjukskötsel aflönar Stora 

Kopparbergslaget en Läkare och Chirurg, samt underhåller en sjukstuga, der 

d e , som blifva skadade under grufbrytningen, intagas. Antalet af sådana ha r 

likväl i sednare tider varit betydligen ringare än förut, en följd af vidtagna 

säkrare bergsprängningssätt. 

Sedan år 1817 har Fahlu Stad en, af Dess Innevånare och af Stora Kop

parbergslaget enhälligt beslutad, allmän Fattigvårdsinrättning, grundad på b e 

viljade årliga afgifter, samt förvaltad) af valde DheeteUrer, enligt et Reglemen

t e , hvilket Kongl. Maj:t i Nåder fastställt. Dessa afgifter erläggas med 16 sk. 

B:co for hvarje fjcrdepart eller tolfhundrade-del i grufvan, med 12 sk. för 

hvarje tilverkadt Skeppund fri koppar , med 3 procent af upskattadt fastighets-

Värde å hus , tomter och jord innom staden, samt med 20 procent af den, uti 

andra och tredje artiklarna i Bevillningsstadgan, fastställda Bevillning, efter 

afdrag af den, som tilhor Bergsbruket och Stadsegendomarna såsom särskild t 

taxerade. Jämte några ännu utestående restantier hade desamma, enligt Di -

rectionens kunngjorda Redogörelse för år 1821, då upgått til Rd. 3213: 2 sk. 

7 rst. B:co, hvaraf Bergslagets bidrag utgjorde Rd. 1357: 8 sk. 4 rst. , samt an

delarne for fastigheter, for annan rörelse än Bergsbruket, och för löneinkom

ster Rd. 1855: 42 sk. 3 rst. Dessutom hade tilflulit Inrättningen extra inkom

ster af Assemblc'er, Sallskaps-Spectacler m. m. til et belopp af Rd. 622: 11 sk., 

och af äldie Donationer samt från Stadskyrkans Fattig-Cassa Rd. 952: 18 sk. 

allt B:co. Utgifterna til de fattigas underhåll , t i l betalning för barn, som blif-

vit utsatta på landet at der upfostras, och til underhåll af Små-Scholor, u p -

gingo til Rd. 3234 : 3osk. 1 rst., men aflöning och extra utgifter för Inrät tnin

gen endast til Rd. 257: 34 sk. B:co. Genom Direclionens nitiska förvaltning 

af de årliga bidiageu och af en enstild nådegäfva, Rd. 1500 B:co, som Hans 

Maj:t KONUNGEN under Sit höga vistande i Fah lun år 1819 täcktes förunna 

Fattigvårds-anstalten, har den, såsom tilgång for möjligen högre framtida u t 

gifter, et sa.uladt, räntegifvaude Capital, hvi lket , jämte några äldre summor, 

utgjorde vid slutet af nästledne år Rd. 9632: 17 sk. 8 rst. B:co. Särskildt h a -
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de åt orklöse och behofvatide af Bergslagets arbetsfolk utgått samma år, ifrån 

Grufve-Hospitals- och Smaltare-Cassorna, gratialer til en summa af Rd, 1251: 

8 sk. Banco. 

Ut i de mindre Städerna Hedemora och Säther hafva några allmänna 

fattigvårds-iimiUningar icke funnits nödiga. De behöfvan.rie åtnjuta der hjelp 

u r kyrkornas fattigkassor, samt derjamfe i Sätber , gemensamt med landlför-

samlingens fattighjon, en årlig utdelning af 16 tunnor liafre ur socknen,a"azi-

net, hvarförutan de fattige i sistnämnde Stad upbära årligen Rd. 40 B:co såsom 

ränta på en summa af Rd. 1000 B:co livarmed Hans Maj.-t KONUNGEN täckts, 

under sådant vi lkor, af egna medel benåda Borgerskapet, för at befria delsam-

ma från en npsagd skuld til enskild man. 

E h u r u vidlyftig denna underdåniga Berättelse blifvit, kan jag doc i 

icke tjelf anse den vaia fullständig, och ej heller i hvarje mindre omständighet 

så noggrann, som den kunnat blifva, om tiden medgifvit mig, at underkasta 

den granskning af kunnige män innom orten. Det formulär, som jag skolat 

följa, har ej lämnat mig anledning at utsträcka den til alla de föremål, på 

hviika Landshöfdinge-lnstructionen af den 4 November 1734 kallat min u p -

marksamhet och mina flerlaldiga åtgärder under den förflutna tiden. 

Antalet af mål , som ifrån och med 1813 , då jag emottog styrelsen af 

Stora Kopparbergs L ä n , intil slutet af år 1821, berott på Konungens Befall-

ningshafvandes pröfning och handläggning, utvisar en , af särskild anledning 

t iprät tad, Tabel l , hvilken blifvit kunngiord för allmänheten innom Länet , ge

nom et ibland de härjämte underdånigst bifogad Blad af Fahlu Tidning. 

Deraf synes, at, under hvarje af de sednaste åren, Konungens Befaliningshafvan-

de afgjort eller befordrat til verkställighet omkring 65oo särskilda ärenden, 

hvaruti genom ansökningar eller skrifvelser Dess åtgärd blifvit äskad, alla de 

oberäknade., som häiledt sig från Dess sjelfmanta omsorger och frän mundt l i -

gen anmälda eller eljest yppade tilfalliga förhållanden. Om äfven i detta fall 

Zifferakning skall nyttjas, och det får antagas, at åtminstone 100 af dessa mal 
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och angelägenheter äro af sådan vigt, at de hvardera uptaga en dag af Lands

hövdingens arbetstid, hvilken äfven måste til en betydlig del användas på r e 

sor, på rådplägningar, på afhörande af enskilda personers andraganden m. m.; 

så skulle han, til de öfrigas utredning och profiling, hafva omkring 200 verk-

dagar. Hans ostörda tid hvarje dag kan icke, i det hela, beräknas högre än 

til 8 t imär, äfven om hatts hälsa tillåter honom et oafbrutet själsarbete. Då 

belöpa sig på hvarje ärende 15 minuter til handlingarnas genomläsning, til be-

slulets fallande och til justering af expeditionen. Man känner ej vigten af en 

Landhöfdinges åtgärder , om man anser en sådan brådska kunna förenas med 

tilböilig noggrannhet. Han måste derföre anförtro vissa vanliga måls behand

ling åt sina medarbetare , lycklig då han eger i dem, såsom jag egt , skickliga, 

redliga Män och enskilda Vänner . Men för möjliga misslag af dem åligger 

dock ansvaret honom. 

Man må nu finna at detta ansvar bör betunga en Landshöfdinge, och 

äfven, i händelse af någon obetydlig felaktighet, som han svårligen kunnat 

undvika eller anmär-ka, strängt yrkas emot honom allenn. Men de för hvarje 

år allt mer och mer mångfaldigade göromålen, åtminstone innom detta Län , 

kunna icke, utan i samma mån ökade enskilda biträden af Skrifvare och R ä 

kenskapsförare, skötas af Tjenstemän, hvilkas antal blifvit bestämdt efter det 

foidna vida drägligare arbetet. Deras små löner, som innom Stora Koppar

bergs Län, der Lands-Staten saknar boställen, äro knappare än i de flesta an-

dia Länen, förslå ej til deras egen bergning, ännu mindre til arfvoden åt en

skilda Medhjelpare. 

Jag föreser derföre, a t , så framt icke någon löneförhöjning, efter skälig 

reglering, snart anslås ål Lands-Staten innom Stora Kopparbergs Län, skola 

ärendena icke länge kunra utföras, utan åsidosättande, antingen af den oftast 

erfordiade skyndsamheten, eller af den erforderliga noggrannheten eller af den 

icke mindre nödiga omtankao och besinningen. Det som sist stadnar är väl 

det machiraliska: men det vore olyckligt, om en Läns-Styrelse oundvikligen 

måste förvandlas til et macliinerie, derigcnom, at ingen tid funnes öfrig för väl

viljans, det otvungna nitets och det omtänksamma förståndets verksamhet. Så

dant faun jag förhållandet vara, då jag, ined en af mödor och bekymmer för-



96 

svagad hälsa, ansåg det rara min pligt , at i underdånighet söka nådigt afsked 

från et Embete , som jag kände mig icke längre ega förmåga at förvalta. 

Redan 1818 anmälde jag i underdånighet , at göromålen å Lands-

Contoret borstades blifvit så förökade, emot hvad de tio år förut voro, a t 

Volumen af hvarje enda urs Bref-concept, under den sednasla t iden, innehöll 

lika många folier, som åtta eller tio å r s , under den nästföregående. Denna 

Läns-Styrelsens afdelning har likväl förnämligast at syssla med räkenskaper, 

hvilkas tilväxt den mångfaldigade brefvexlingen således bevittnar. At en oirp-

liörligen ökad massa af ärenden kan skötas väl med samma kraft, som funnits 

erforderlig för en vida mindre, anser jag icke vara möjligt, Med denna un 

derdåniga anmärkning, af högsta vigt för Länets framtida tilstånd, slutar jag 

et mig i nåder anhefaldt a rbete , hvilket jag icke hade kunnat sjelf verkställa, 

om jag skolat emellan detsamma och dagliga embetsomsorger dela den tid, som 

jag dertil behöft använda, och hvilket jag icke heller skulle hafva kunnat å-

lägga mina medarbetare , utan at derigenom rubba hela Läns-Styrelsens gång, 

som fordrar, at de icke ryckas, ifrån de löpande göromålen, til utomordentliga 

af alltför vidsträckt omfattning, 

Fahlun den 31 December 1822. 

H A N S J Ä R T A . 



Bilagor. 

Bil. A 
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TABELL öfver Folkmängden i Stora Kopparbergs Län 
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mot slutet af år 1821. 

Anmärkningar. 
Förestående Tabell ä r grundad på de i November och December 182l 

förrättade Mantals- och Skattskrifningar. 

Folkmängden i den icke uptagne Särna Socken af Ofvan-Siljans Fögderi , 
hvarest någon Mantals-skrifniug icke förrättas, lärer upgä til circa 600 Personer. 

Den sista Colunincn uptager hela antalet af det Levärings-manskap, som 
tillhör de, utskrifning underkastade, Fem Class-åldrar. Den tjenstbara Styrkan 
i r nugot mindre , eller omkring 4000 Man. 

A 3 



N:o I. 

Beräkning öfver förhållandet emellan Skattejordens 

värde i Stora Kopparbergs Län, samt de Skatter 

och onera som betunga densamma. 

Enligt Tabellen för Landet utgöra de egentliga S lä t te rna för Jordbi uke t : 

Bevillning _ _ _ _ _ _ Rd. 12,196: 47: 5. 

Statsverkets medel - - - - - —. 126,528: 16: 3. 

Knekte- underhållet - _ - _ _ _ _ , 93,666: 32 -

B:co Bd. 232,391: 4 7 : 8 

Om Skattejorden innom Länet an läges, under förutsättning at den vore 

af Bergsfrälse-natur, al ega et värde af Rd. 19,000,000 Banco7 så utgör ofvan-

stående Skattebelopp omkring 17/31 procent af denna vävde-summa. Nedsätles 

denna til Rd. 16,000,000, så blifver procenten 1 9/20 

Til den, såsom grundskatt verkande, Summan af egentliga Stats-bidrag för 

Jordbruket eller _ _ _ _ _ R. 232,391: 47 : 8. 

må nu luggas: 

en hälft af Personalens afgifler, (dä den andra hälften 

anses utgå af Bergverkens och fabr ikernas production,) 

med circa _ _ _ _ _ _ 24,000 

samt en förmodad Jordbrukets och den jordbrukande 

Personalens andel i Cierecie-Statens aflöning med - 80,000 

B:co Rd. 336,391: 47: 8 



101 

Denna sista Summa, sona in-nefattar allt b r ad af jordbruket och jordbru-

kare, såsom sådana, utgäres til Statens och Religionens uprat thål lande, samt hva r -

ut i frälse-jorden och boställen för Bevillning, Personal-skatterna, och Clerecie-

Statens afloning taga det med Skattejorden, upgår til 1 7/9 procent å den högre 

Värde-summan för denna jord, samt til 2 1/10 procent å den lägre. 

Skola åter ibland Stats-bidrag räknas utgifter til nödstalda Sockneboers 

försörjning, samt anstalter at Underhålla den inie communicationen, hvars för

delar jordbrukaren omefdelharligen efler medelbarligen åtnjuter , och hvartil 

han endast behöfver använda någon ringa del af den arbetskiafi, som jordbru

kets alster nära; så Ökas den sist utförda hufvudsumman Rd. 3i6,3yi : 4 7 : 8. 

Med de i Tabellen Uptagna for : 

Falligförserjning - - - - - - 2148: 13. 

Skjuts _ - . - - _ _ 25,000. — 

Vadhållning - . - - - _ _ 15,000. — 

Diverse Onera - - - - - 6.000 — 

Summa B:co Rd. 384,540: 12: 8. 

Denna Summa, om den endast af Skattejordens production och medelst 

verklig utgift utginge, skulle belasta dess värde efter den högre beräkningen 

detaf (eller til Milton millioner Riksdaler) med 9 4/19 procent, men efter den 

lägre (eller til Sexton millioner Riksdaler) med 2 3/8 procent. 

Om man finge uträkna hela jordmassors värde efter gångbara pris för 

särskilda smärre hemuiansdelar, sä skulle Skattejorden i Stora Kopparbergs 

Lan , äfven med tyngden af dess nuvarande beskattning, upgå til et totalvärde 

af 16 millioner Riksdaler och kanhända derutöfver. Men det vore oriktigt at 

så utsträcka en calcul, som endast grundade sig på tilfalliga köp, hvarvid den 

köpande Jordbrukaren mera åsvflar at vinna el etret eller et vidgadt falt för 

sin idoghet och sin arbetskraft, än ränta på el Capital. 

limedlertid torde del kunna såsom säkert antagas, at Skaltejonlen in-

nom Stora Kopparbergs Län gifver, utöfver försörjning åt det antal af Jord-
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bvukavc, som dess skötsel skulle oumbärligen fordra, samt utöfver alla skatter 

och onera, sävidt de med skäl kunna anses medtaga någon del af denna jords 

production, en behållen inkomst af 3 procent på et Capital af minst i6 millio

ner Riksdaler Banco, samt af mer tia 6 procent på det, livaitil denna jord for 

Bevillning ä r upskattad. 

Häraf följer at beskattningen på jorden, långt ifrån at angripa Capital-

formögenheten, lämnar i behåll en r än ta , som kan användas för dess t i lväst , 

hvarom iifven den ständigt utvidgade productionen vitnar. 

Tabellen N:o 2 inhäftas efter sidan 102. 



N:o 2. 
TABELL som utvisar förhållandet emellan Vexelcoursen och Bergverksrörelsen samt antalet 

af Födde Personer uti Stora Kopparbergs Län under nedanskrifne år. 
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Anmärkningar til Beräkningen N:o 2. 

De upgifter, som denna Tabell sammanställer, äro hämtade: för Vexelcour-

scn och Jernexporten, ifrån en Artikel i. Stockholms Courier för den 21 Febrt i -

arii 1821; för Fah lu Kopparrorelse, från en fullständig Tafla of ver alla dess 

delar, som Herr Bergmästaren och Riddaren C. Wallman samt Herr Geschwor-

nern C. F. Schidtzen upgjort och mig meddelat ; samt, för antalet af födda, 

ifrån de utdrog af Tabellverket, som finnas införda i Kongl. Wetenskaps-Aca-

demieus handlingar fur även 1813 och 1814. 

Förminskning af den totala folknummern Innom et Rike eller en P r o 

vinre kan häri öra ifrån manga tilfälliga orsaker, och deribland sytiiieiligast 

ifrån härjande farsoter. Förminskning eller t i lvä \ t af de föddas antal u tmär

ker deremot säkrast näringarnas aftynande eller förhöjda liflighet. Der sedlig

heten är någorlunda allmänt bevarad, bevittnar detta antal minskning eller 

förökning i antalet af nya äktenskap, som säkra försörjningsmedel niedgifvit al 

ku y tas. 

Tabellen utvisar: 

1:o At förminskningen af de föddas antal började 1807, sedan Bergsrörelsen 

begynt , redan under det föregående året , at aftaga. 

2:o At den största förminskningen af födda följde nästa år eflcr det , d i jern-

esporten och ijerdeparts-revemien fallit läg»t. 

3:o At nästa ar efter Regerings-förändringen, sedan jernesporten, fjerdeparts-

revenuen och koppar-priset begynt åter at höja sig, antalet af födda öfver-

steg med nära en tredjedel, eller 701 personer, det föregående årets. 

4:o At på andra å r t t efter samma förändring, vid en ytterligare Bergverks-

rörelsens framgång, de föddas antal öfversleg med i 5 ^ personer det högsta 

under föregående fein år, eller för 1806. 

5:0 At denna tilväxt af de föddas an ta l , bevittnande en då uplifvad allmän 

trefnad, sanmiantruflade med en förhöjning af vexel- couisen, hviiken likväl 
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da ansågs bebåda hela Rikets undergång, hvaremot en til hälften lägre 

c.ours, tinder åren 1806 — 1808, åtföljdes af allt mer och mer förminska

de födelser. 

Alla Statistiska beräkningar böra användas varsamt och endast såsom 

ledningar til vidare forskning. Til de förändringar af de föddas antal , son» 

denna Tabell utvisar, liar visserligen: för någon del bidragit , at .sjukdomar u n 

der åren 1808 och 1809 mer än vanligen nplöst äktenskap, samt at flera såda-

na, under det gifta krigsfolkets utcommendering, varit nfruktsama. Men om 

näringarnas Ulligare drift och, i följd deraf, en vanlig tilgång på försörjniegs-

tnrdel, at delas emellan den hemmavarande arbetshopen, befrämjat nya äkten

skap, sa hade det väl icke kunnat hända , at 1147 personer mindre blifvit födde 

1808 och 1809, än efter det årliga an t a l , som visar sig för 1806. Icke heller 

är det sannolikt, at det genom fältsjukdomar förminskade krigsfolkets återkomst 

efter freden kunnat allena verka, under Aren 1810 och 1811, en förhöjning af 

1955 personer i de löddas an ta l , sådant det skulle hafva varit efter förhållan

det under året 1809. 

Tabellverket framställer en förökning af folkmängden, ifrån 1805 til 

1810, med 816 personer för Hernösauds Län , som dock omedelbarligen drog 

tyngden af kriget 1808 och 1809; men en förminskning under samma tid af 

6164 personer for Stora Koppai hers Län. I det l ö n a Länet ökades äfven an

talet al födda ifrån det ena året til det andra , utom 180g, då det sänkte sig 

med endnst 125 personer under det lör 1806. 

För hela Riket visar sig förhålleudet sålunda, at år 1809 föddes blott 

64,300, men år 1801 nära en tredjedel mera eller 84,863 personer. Penna 

sista summa öfversliger äfven med 10,282 den lör 1806 af 74,581 personer. 

Märkligt är det ock, at året 1807 ännu visar en fortfarande stegring af de 

föddas antal öfsen hela Riket, ehuru minskningen deraf då började uti Stora 

Kopparbergs Län, der följderna af koppar-prisets fall kändes förr, an följderna 

al en mera långsam jern- exportens sänkning til qvantitet och försäljningsvärde. 

Då 
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Då Stangjernspriset, sådant det uptages i den bär upställda Tabellen, 

icke synes bafva för 1810 och 1811 betydligen höjt sig öfver de foregående 

årens, bör man anmärka, at detta pris är beräknadt för jern på Stockholms 

vagj ifrån hvilken Stapelstad utskeppningen d å , under Continental-Systemets 

tvång, var svårare än från Göthebarg. Den då gynnade transitohandeln befor

drade exporten af jern ifrån sistnämnde handelsplats, hvarest prisen deiå yore 

ansenligen högre än i Stockholm. 

Bil. B N:o 3. 
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N:o 3. 

Upgift på Fjerdeparts-revenuen för försåld Malm 

vid Fahlu grufva, samt på medelpriset för Rå-

koppar under nedanskrifne år. 
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N:o 4. 
Resultaten af den, under ofvanstående Numer åberopade, vidlyftigare Specifi-

cationen öfver särskilda Jernverks priviligierade Smiden, år 1821, äro i den 
underdåniga Berättelsen införde. 

B 3 



108 

N:o 5. 

Beräkning öfver de i Tabellen för Landet uptagna 

Näringarnas production uti Stora Kopparbergs Län, 

efter markegångs- och andra allmänna pris år 1820. 
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Anmärkningar. 

Denna beräkning har til det mesta måst upgöras efter sannolikhets-gissningar. 

Beräktiingssätten för särskilda välden torde dock vara sådana, a t , med använ

dande af dem, säkrare speciella kunskaper kunna frambringa någorlunda säkra 

resultat. 

Om de efter förmodad consumtion beräknade värden af lin, hampa, ull, 

lindar och skinn sammanläggas, så belöper sig deraf för hvarje lefvande person 

å landet en Ärlig beklädnadsMimnia, som egna rudimaterier och eget bearbe

tande deraf producera, af 7 1/2 Rd. B:co. När det betraktas, at den största de-

len af Länets Allmoge icke köper främmande yllevaror, eller läder och skinn 

til skor, förskinn, västar , byxor, pelsar m. m., så torde berörde kostnads

summa, ehuru beräknad afven för barn och ålderstigne, snarare finnas vara 

for låg än för hög. Värdet af blott en soldat-jacka, som anses ulhålla men. 

säkerligen icke uthåller 720 dagars slitning, upgick, efter 1820 års inarEegångs-

pris för Länet, til 12 Rd. B.co. 

Det beräknade qvantum af 300,000 Lispund kjött och fläsk, fördeladt 

på Länets hela folkmängd, gifver åt hvarje person icke fullt 1 mark i veckan. 

Den egenteliga Dal-allmogen fortär väl hemma föga kjölt, men behöfver dock 

sådant rökt eller to ikadt på sina färder, utvandringar och arbeten i skogarna. 

E n hälft af Länets folkmängd deremot consumcrar vida mera kjött än efter 

berörde beräkning, hvilken följakteligen i det hela synes vara nog låg. 

Vandet af skinnvaror, som säljas utom or ten , är ej uptaget i beräknin

gen, hvilkcn jag snarare velat bringa under än öfver verkliga förhållanden. 

Då sädciproduetionea ä r calculerad under en förutsättning, som sällan 

intraffar, nämligen den , at skörden öfver hela Länet och af alla slag varit 

medelgod, så to rde , för beräkningen af skatters och besvärs föihållande til 

proiluetionen, Åkerbruket och Boskapsskötseln böra , med afseende på partiella 

missväxter, såsom nästan årliga, nedsättas ifrån Rd. 4,428,000 B:co til jämt 4 
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millioner Riksdaler. Mot allmännare missväxter svara allmänna missöden för 

de öfiiga Näringarna. 

Om således productionen innom Länet antages i jämnt tal til 6 1/2 milli

oner Riksdaler, så utgör det i Tabellen lör Landet utförda totalbeloppet af 

skatter och onera, eller Rd. 5 4 4 , 2 1 3 : 1 0 sk. 4 rst., omkring 8 1/3 procent af b e 

rörde hela produetionsvarde. 



1 1 2 

N:o 6. 

Beräkning ö fver hela Skattebeloppet för Stora Kop

parbergs Län år 1658. 

Lands - Boken för nämnde ar uptager i den ingående Capital-Råkmngea 

följande räntor: 

Ordinarie Räntan och Kronotionden - Thr S-.mt 56,213: 2 1 : 1. 

QvarntuUs-Penningar - l 4 , 95 l : — — 

Skjutsfärds-Penningar ~ - - 3,321: — •— 

Ro-skaps-Penningar - - - 326: 40: 16. 

Piesternes Krigslijelp - 410 : 16: — 

Ostcr-Bergslagens Tionde-Jern - 2.892: 22: 19. 

Atskillige extraordinarie små Upholder - 3,568: 2: 4 

80,684.: 6 : 16. 

Härifrån afgå afkorrlningarne: 

På Ordinarie Räntan - - 10,928: 16: 10. 

På Extraordinarie Räntan eller 

Qvarntullcn - - 1 , l l 4 : 5 : 9 12,042: 2 1 : 19. 

Återstår nnordnadt och behållet - D:r S:mt 68,641: 16 21 , 

Pn särskild vinst af - - D:r S:mt 6,113: 14 7. 

5 vissa räntor . jncstadels for foregående a r , har väl jtterligave ökat Kronans 

inkomst fur 1658, men bör icke här beräknas. 

Berörde »Summa, Daler Silfvermynt 68,641: 16: 21, utgör räknevärdet 

af de ärliga Skatterna, som til det mesta i persedlar utgätt. Den bör följakle-

hgcn, för at kunna mätas mot nurvarande penninge-värde, förvandlas til sådana 

passedlar efter då beräknade pris. För at göra denna förvandling noggrann 

fordrades det at omsluta h.varje i Land.sboken ingående Special-räkning. Men 
til 
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til en ungefärlig öfversigt torde det göra tilfyllest, at ställa densamma på cm 

enda persedel, och en sådan, hvars fordna värde står til de öfrigas i et med 

deras nuvarande värden någorlunda öfvereusstämmande medelförhållande. En 

sådan är Rönte-dagsverket beräknadt til 6 öre Silfvermynt. E n tunna Span-

mål , beräknad til 9 mark, eller 72 öre Silfvermynt, ansågs följakteligen då lika 

med 12 dagsverken, hvarutöfver den nu betydligen stigit. E n Stig Kol dere -

mot , beräknad i olika Fögderier dels til 3 och dels til 2 mark , skulle, efter 

det första priset, svaja mot 4 dagsverken, hvartil den nu i markegång icke 

uphinner. Efter Silfver, hvarå värdet sedan i6ootalet allmänneligen fallit, 

öfv«rensstämmer berörde dagsverks-pris , närmare än Spanmåls-priset af 2 1/4 

Daler Silfvermynt, med nuvarande varuvärden, och likväl ansågs det sistnämn

da ännu å r 1696 så nära enligt med myntvärdet , at de högste Embetsmän 

häldre valde penninge-lön, såsom lättare at upbära och stadigare at beräkna , 

än lön i Spanmål efter sådant pris. År 1658 svarade 1 1/2 Daler Silfvermynt 

(48 öre) och följaktligen 8 dagsverken mot en Specie-Riksdaler, hvilken, efter 

den för 1820 års Hammarskaft beräknade cours, gällde 2 Rd. 38 sk. Banco-Sed-

lar , som, fördelade mellan samma antal dagsverken, skulle gifva åt hvarie et 

värde af 16 sk. 9 rst. Detta värde öfverensstämmer med nuvarande markegångs-

pris i de flesta Län, och närmar sig til det af 24 sk. 8 rst., som 1820 års Mar

kegångs-Taxa för Stora Kopparbergs Län bestämmer, hvareniot en Tunna. 

Spanmål, hälften Råg och hälften Korn, beräknad i Silfver efter ränte- och 

myntvärdet 1658 til I \ Specie Riksdaler, icke skulle, vid berörde cours, hafva 

gällt uti nuvarande Banco-Sedlar mera än 4 Rd. 9 sk. — då likväl samma mar-

kegangs-taxa uptog den til 9 Rd. 40 sk. 

Det synes alltså leda til et sannt resultat, at förvandla I K I S års behållna 

Skaatte-summa til dagsverken, efter deras då beräknade pris, såsom et medium för 

de öfriga förnämsta räntornas af Kol och Ved, af Spanmål, och äfven af pen-

ningar. Om, för jämn räkning, denna summa nnlages til 69,000 Daler Silfver-

nivnt, lika med 46,000 Specie-Riksdalrar, så svarar den mot 368,00 dagsverken, 

hvilkas värde, efter 1820 års markegångs-pris 24 sk. 8 rst., upgår til Rd. 189,111: 

i Banco-sedlar. 

Bil. C 
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Skulle åter Kol, efter dess högsta Krono-värdte af 3 mark (24 öre), 

antagas såsom den persedel, hvartil samma totala Skatte-summa borde förvand

las, så blefve hennes nuvarande värde 92,000 Stigar Kol, gällande, efler me

dium af" 1820 ars- tvenue olika pris lör särskilda Fögderier (1 Rd. 30 sk. St igen^ 

B.d. 149,000 i Banco-Sedlar.) 

Skedde dercinot förvandlingen i Spatiniaf efter 9 mark (72 öre), så slege 

samma skattebelopp t i l 30,666 2/3 Tunnov, hvilka, efter 1820 års- markegång i 

Stora Kopparbergs Län (9 lid. 40 sk. för hälften Råg och hälftcn Korn), voro 

värda Rd. 301,555: 26 sk. 8 rs.t i Banco-sedlar. 

Då förvandlingen t i l Kol gifver det fiigsta och. förvandlingen til Spatt-

mål det högsta resultatet , så kunde et medium af begges anses uttrycka det 

allmänna varuvärdet för Räntor , som, til de betydligaste och sinsemellan nära 

iämnlika beloppen, uti dessa persedlar utgått. Efter et sådant beräkningssätt 

skulle 1658 års Skatte-snmina svara mot omkring Rd. 225,500 i nu varande 

Banco-mynt. Deraf synes, at beräkningen efter dags-verkspriset åtminstone icke 

l a n anses för hög , samt a t med någorlunda säkerhet må antagas, ii vilket afvan 

med ilera speciellare calciilalioner vidare kunde styrkas, at de skattar, som a£ 

Fögderierna innom Stora Kopparbörs Län å r 1658 erlndes, irpgingo, sedan af-

kortniiigai-ne blifvit afdrague, til et nu varande värde af minst Rd. 189,000 

B:co, uti hvilken Summa Koppar-räntan och. andra afgifter af Städerna, än 

Mantals -penningarne. , icke äro begripna. 

Af Falilu Koppar-ti lverkning erlades 1658 til Kronan livart 4 ; d e Skep-

pund samt dessutom en afrad af 900 Skeppvind, b varemot Kronan likväl u n 

derhöll Konstverken. Denna tilverkning steg berörde år til 12,196 Skeppund. 

Således bör Koppar-räntan och Afraden då bafva utgjort ofvev 3.900 .Skeppund, 

hvilka, beräknade endast som rå-koppar , skulle nu gälla minst Rd. 400,00 

B:co. Läggen härfil Fögderiernas skatte-summa med Rd. 189,000, så blifver 

Kronans anordnade och behållne inkomst af Stora Kopparbergs Län, för året 

1658, värd, i nuvarande Ranco-sedlar, omkring Rd. 589,000. 
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Efter 1658 ars Lands-Bok och dervid bifogade Special-Räkningar u t 

gjorde de då varande Jernverkens andel i skatte-summan för Fögderierna: 

Innom Wes t e r - Bergslagen.: 

1237 Skeppnnd 13 marker tionde-tack j e m , beräVnadt til D:r 4,453: 9 : 17. 

38 1/2 Skepptmd Hammarskatts-Stawgjern - 387: — — 

In-nom Öster-Bergslagen.: 

549 Skeppnnd G Lispund to marker Tackjern - - 1,757: 26: 19. 

67 Skeppund ig Lispnnd .Stångjere - 434- 28: — 

Penningar — — - - - - - 70a: — — 

Daler Silfvermynt 7,733: — 13. 

hvilken Summa utgor omkring 11 1/2 procent af hela Skatte summan Daler 

S:mt 68,641 : 16: 21 

Dragés n s n | procent ifråa sistnämnde summas nuvarande värde 

Bd. 189,000, B:co, så återstå omkring Rd. 167,000, hvilka belastade det då 

värande jordbruket och Länets hela Personal , Städernas derut i inbegripen. 

C 3 
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N:o 7. 

Beräkning öfver Stora Kopparbergs Läns Skatter år 1820. 

Uti denna summa deltaga, utom Fah lu -Werke t , de öfriga Bergverken, 

med Rd. 55,976: 36 : 6 , eller nugot öfver 23 procent. 
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Af hela Upbörds-summan å Landet samt Städernas mantalspenningar ar 

i658, utgörande Rd. 189,000 i nuvarande Baneosedelvärde, belöpte sig på 

b varje af de skattskrifne 29,555 personer 6 Rd. 19 sk. B:co. 

När åter den mostvarande Beskattnings-summan för år 1820, nämligen 

Rd. 239,125: 7: 11. rst. , fördelas jämnt emellan de samma å r innom Länet 

mantalsskrifne 71,233 personer, så belöper sig på hvarje 3 Rd . 17: sk. 2 rst. 

Total-summan af hela Länets beskattning, Fah lu grufvas tionde och 

afrad deruti inberäknad, utgjorde år 1658, enligt Beräkningen N:o 6, Rd. 589,000 

B:co, då likväl Rå-kopparen är upskattad blott efter et pris af omkring 103 Rd. 

per Skeppund, men om den beräknas såsom 1820 års Tionde-koppar , efter 

125 Rd. per Skeppund, upstiger skatte-suraman tit Rd. 676,500 B:co. 

Total-summan af Beskattningen å r 1820, när äfven Städernas Bevillning 

och utskylder til Statsverket tilläggas, utgör Rd- 317,306: 25 sk. 7 rst. 
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Anmärkningar til Tabellen och Beräkningen N:o 8. 

Då alla mina forskningar leda til det resuljat, at jordbruket icke kan anses 

vara öfverbetungadt med skatter och besvär, men detta resultat strider mot en 

nu allmänt yrkad mening, su har jag bordt söka at iakttaga alt varsamhet i 

mina beräkningar. Således har jag nedsatt jordbrukets och boskapsskötselns 

calculerade production med Rd. 428,000 B.co. Jag har saaraie för högt än 

för lågt beräknat värdet af skjuts och väghållning, hvaremot jag i Tabellen 

för Landet icke påfört Bergverksnäringen andra onera , än dem jag bestämdt 

känner, ehuru til dess allmänna Besvär kunnat räknas åtskilliga, dem jag 

ansett såsom enskilda. Vid fördelningen, emellan begge Nuringshufvudgrenarna, 

af arbets-hopens personella utskylder, hade jag med skäl kunnat föra mera »n 

en hälft på Bergsrörelsen, emedan de penningeförtjenster, sojii den lämnar å t 

allmogen, betydligcn öfveistiga värdet af dennas öfrig» binäringar, och det är 

biförtjensterna, som gifva medel tij de personliga skatternas utgörande. 

Emedlertid visar det sig, äfven vid en sålunda modererad caleul, at 

den egcnteliga beskattningen hvilar med en tyngre börda på Bergshandteringen, 

än på jordbruket , och at tilläggningen af onera föga upbringar det sednares 

andel uti de såkallade Statsbidrag af alla slag öfver den förras. Härvid bör 

också betraktas, at jordens alster icke vidare belastas med några afgifter, sedan 

Lamlttullen Hphövt; men at för Bergverkens producler ytterligare erlägges 

a t g å e n d e Sjötull, afgifter i Stapelstäderna m. m. 

Det torde icke finnas något annat land i Europa, hvarest jordbruket 

särsiildt och alla näringar gemensamt icke erlägga mera än 8 ä 9 procent af 

produktionsvärdet i Skat ter , i Tionde til Presterskapet, och i alla slogs tjenst-

baihetei för locala allmänna anstalter. 

Om man icke må jätnnföra Sverige med Stater, hvilkas Financer, mer 

än dess, blifvit förstörda genom de sednaste långvariga krigen, torde man dock 

böra ihågkomma, ( i fall man annars gjort sig underrättad om främmande 

Nationers tilstånd) a t , före Revolutionen och under Neckers beprisade Förvalt-

ning, Frankrikes skatter och besvär stego, enligt hans beräkning, uti vissa 



N:o 8. 
SUPPLEMENT - TABELLER som utvisa förhållandena emellan näringarnas Skatter och Onera i Stora Koppar

bergs Län år 1820 samt deras Production, äfvensom emellan de förra och Personalen. 

S u p p l e m e n t till Tabellen för Landet. 

Supplement til begge Tabellerna för St. Kopparbergs Län. 
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Provincer, ända til 30, men allmännast til 18 a 20 Livrés Tournois på hvar 

lefvande person. Det belopp af 4 Rd. 30 sk. 8 rst. Banco på livar sådan, 

hvartil alla uts lylder ech onera upgingo efter 1820 års niarkegångspris uti 

Stora Kopparbergs Län,, svarar, efter 120 s. cours på Hamburg, (ansenligen läg

re än den berörde år gällande.) mot omkring 10 Livrés. Visserligen torde 

det vara något högre i andra mindre befolkade provincer, isynnerhet i dem, 

der vägunderhållet beräknas for elt hemman til 72 dagsverkens vävde om 

året ; del- skonmge» af en Ryt tare-häst , som icke får nyttjas til lunga arbeten, 

skattas til samma kostnad årligen, hvartil ma» ined Skråmästare härstädes b e 

tingat skoningen a fen kast , hvilken dagligen drager malm tass på vägar, fyllda 

tnei slagg; der man, utom ersättning for tidspillan, beräknar dafgtractamente 

för Rusthållare, då de fullgöra sina skyldigheter, o. s-. v . Men troligen, vid 

riktiga beräkningar, skall män i alla Svenska Provincer hafva orsak at lycL-

önska sig, äfven såsom Skattdragande, til detta Fädernesland» 

Upbördskostnaderna, hvilka i andra länder undandraga en betydlig del 

af Skatterna ifrån deras bestämmelse, äro i Sverige ovanligt lindriga. En h ä r 

vid bifogad Specification utvisar, at aflöningen för de Tjenstemän, som hafva 

at sysslar med Upbörds-verket i Stora Kopparbergs Län, utgjorde efter 1820 års 

höga markegång endast Rd. 10,424: 27 sk. lo r s t . B:co, eller omkring 5 procent 

af all upbörd, som de haft at upbär-a, ined mångfalldigt besvär indrifva, r e 

dovisa och bevaka. Men samme Tjcnslemän, hvaribland de fleste måste u n 

derhålla enskilda medhjelpare, vårda derjäinte Länets allmänna hushållnings-

ärendcr , Lands-freden och ordningen, Lagarnas verkställighet na. ra. Om 

denna Specification således bevittnar Upböids -kostnadernas r inghet , torde den 

äfven ådagalägga en kanhända icke måttlig sparsamhet vid Stats-utgifterna, då 

den hela LÖDe-sHinman, föi-delad på 72 personer, endast Icninar åt hvarje 

Rd. 214: 11: sk. 46/72 rst. B:co. 

Tabellen och Beräkningen N:o 8 inhäftas efter sidan 118. 



120 

Specification på antalet af Personer, som hafva at syssla 

med Upbörds-Verket i Stora Kopparbergs Län, 

samt deras löner på Stat efter 1820 års marke-

gång. 

För-
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Förklaring öfver de Statistiska Tabellerna för Stora 

Kopparbergs Län. 

När et helt Läns economiska tilstånd skall göras åskådligt på et enda blad 

för Landet och et for Städerna, synes det vara nödigt, at de särskilda föremå

len i möjligaste måt to sammanföras til hufvudpartier, om hvilkas speciella b e 

skaffenhet mindre tailor kunde lämna mera omständliga underrät telser . 

Det formulär för Statistiska Läns-Tabel ler , som Kongl. Maj:t, med n å 

digt förtroende til Dess Landtbruks-Academies förslag, gillat och fastställt, ha r , 

å den ena sidan, icke lämnat mig rum för vissa upgifter och beräknings-resul

t a t , dem jag ansett väsendtligen höra til en allmän Tafla öfver Länets uä r in -

gar och beskattning, men, å den andra , fordrat en sonderdelning af hufvud

par t ier , som jag icke insett någon möilighet a t l ä t t verkställa. 

F ö r Länets befolkning samt for värdet af Boskapsskötselns, Bergverkens, 

Fabrikernas och Binäringarnas production har jag saknat columner uti F o r 

mulär-Tabellen. . Jag har likväl trott mig böra söka a t u t reda all production, 

och icke endast åkerjordens , för at lämna en fullständig underrättelse om de 

ti lgångar, af hvilka skatterna utgöras. Då jag icke kunnat uti Tabellen införa 

resultaten af dessa mina beräkningar öfver den hela näringsproduetionen innom. 

Läne t , har jag framställt dem i en Bilaga til den underdåniga Berättelsen, äf-

vensom jag dervid fogat särskilda Tabel ler , hvilka utvisa den nuvarande folk

mängden och dess tilväxt under tio förflutna år. 

De upgifter, dem jag bordt utföra i de föreskrifna Tabel lerna , äro dels 

sadane, som skolat utletas ur t pbörds-Räkenskaperna och med dessa böra 

sammanstämma, samt dels sådane, som skolat sökas genom särskilda efterforsk

ningar och calculer. 

Bil. D 
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De förra blifva ej säkra, om de icke hämtas ifrån sjelfva Räkenskaps-

sluten. Men da kunna de särskilda slutsummorna, til hvilka en mängd smärre 

äro efter fastställda methoder sammandragna, icke sönderskiftas för at i fractio-

ner påföras de uti Fo rmulä r -Tabe l l en upgifne delar af det , hvilket uti U p -

börds-Räkenskaperna anses för et helt. Jag skall vidare utreda delta då jag 

kommer at visa, huru jag i Tabellen utfört Bevillningen och Skatterna til Stats

verket for särskilda näringar. 

Hvad åter beträffar de förhal landen, som icke finnas i Räkenskaper 

bestämda, så gifves det tvenne sätt at utröna dem; nämligen det ena at ifrån 

hvarje Socken eller Siad innom Länef insamla speciella upgifter, som derefter 

endast fordrade at ordnas och medelst enkel addition sammanföras til hufvud-

sitmmor; det andra , at genom flera, hvarandra controlerande, sannolikhets

beräkningar leda s ig, ifrån vissa kända förhål landen, til en approximatift sann 

förmodan om de okända. 

Det forsla sättet vore på en gang det lättaste och det säklaste, om man 

blott finge antaga , at de infordrade speciella upgifterna btefve någorlunda til— 

förtitliga. En sådan tilförhitlighet torde likväl föga vara at vänta innom nå 

gon vidsträckt Province med blandade näringar. Uti Stora Kopparbergs Län 

är den icke ens möjlig. De flesta socknarna äro der så vidsträckta och så folk

r ika , den odlade jorden så styckad uti små för hvarje egare spridda lotter, de 

många hushållens förmögenhet och consumtion så olika, samt biförtjenstema 

för allmogen uti särskilda byar så llerfaldiga, at noggranna beräkningar öfver 

hvarje enskild socknebos hushållning icke kunna upgöras. I många af dessa 

socknar linnes ingen enda ktinnig Ståndsperson, som, med mera ledighet dertil 

lin Presterskåpet, kunde bi träda detta, at samla underrättelser och granska de 

af allmogen upgifna. En skicklig och verksam Pastor är icke alltid en skarp

sinnig forska-,c efter Statistiska kunskaper, och iifven hans kall hindrar honom 

derifrån. Han hör icke, genom alltför noggranna undersökningar om utsäde, 

skörd och boskapsstock, ådraga sig Menighetens misstankar, at han denned 

endast åsyftar förhöjning af sina egna inkomster. Tabellverket bevisar ock, 

huru opålitliga de underrättelser ä ro , som Presterskapet i de flesta socknar 

kunnat inkämla om dessa förhållanden. Wore de säkra, så behöfdc jag nu 

endast at sammandraga dem til hufvudsummor för Länet. 



123 

Öfvertygad at speciella upgifter i det hela skulle mera förvilla an b e -

rigtiga mina begrep om Länets t i lstånd, har jag icke velat , medelst et onyt 

tigt offentligt infordrande deraf, väcka bekymmer hos en allmoge, som är u p -

märksam på hvarje ny allmän anstal t , och som kunde tro denna, näst före en 

instundande Riksdag, åsyfta någon ökad beskattning, någon förhöjning af h e m -

mansräntorna eller någon afgift för underhållen boskap. Hiildre än at blot t 

summera andras gissningar} ha r jag, ehuru med vida större möda, sökt at ifrån 

vissa utredda förhållanden härleda egna, hvilka, om icke til hvarje resultat v t -

terst rigtiga, dock äro upstälda på grunder , som jag anser vara de rä t ta för 

et generelt omdöme öfver det economiska tilslåndet af et helt Län. 

Man lärer icke kunna vänta hos någon en speciel kunskap om hvarje 

hemman och lägenhet innom en Province. Men derförutan är det ej möjligt, 

at upgifva utsäde, skörd, boskapsstock, skat ter , onera m. ra. för hvar och en 

a fde särskilda hemmansarter , som formuläret upräknar , och således stycka det 

hela deraf uti lika många delar, som jordboken innehåller benämningar på Egen 

dom. Jag har derföre nödgats härut innan tillåta mig en afvikelse ifrån for

muläre t , och sammanföra, på Jordbruk i a l lmänhet , hvad jag icke k u n m t sön-

derskifta. På lika sätt ha r jag förfarit med Bergsbruk och Fabriker, i a f s e e n 

de på deras andelar i beskattningen. Ut i några särskilda specificationcr har 

jag likväl framställt de underrät telser , som jag kunnat lämna mera omständliga. 

Vid beräknandet af det årliga, utsädet öfver hela Läne t , ha r jag utgåt t 

från den bcslämdt kända akerviddtn innom socknar, som lilifvit storskiftade, 

och från den af kunniga personer förmodade, innom några af de öfriga ut i 

särskilda delar af Länet. Jag har jämnfört denna åkervidd för hvarje socken 

med dess folkmängd, samt deraf funnit, a t , med några mer eller mindre b e 

tydliga variat ioner, på hvar person belöper sig minst et tunneland ständigt 

öppen åkerjord eller årligen besådd och trädd del af den mark , som brukas i 

circulation. Sannolikt är dock denna beräkning nog hög för några af de öf-

versta Dalsocknarna, men om, såsom jag förmodar, personalen der skulle öf-

verstiga tunneland-talet , fylles bristen troligen i flera af de nedra socknarna, 

äfvensom i åtskilliga af de storskiftade. Ut i en af dessa sednare , nämligen 

D 3 



124 

Gagnef, utgjorde den öppna åkervidden vid det år 1816 fulländade storskiftet 

nära G600 tunne land , hvarut i likväl 96 , innom angränsande socknar boende, 

jordegare voro för mindre lotter delaktige; Folkmängden, efter 1821 års man-

talsskrifning, upgår i samma socken til 4862 personer, ökad sedan 1817 å r s , 

med 329. Den nyligen slorskiftade Jer na socken med en folkmängd af 2254 

personer ba r 3613 tunneland 25 kappland såsom åker beräknad jord; Äppelbo 

med 958 personer 1314 tunneland. I Nas socken, som först undergick allmänt 

storskifte, fimiios, redan för 20 å r sedan, 167g tunneland 23 kappland åker , 

som säkerligen blifvit sedermera genom odlingar utvidgad. Dess folkmängd 

utgör nu 1886 personer. För de tre sistnämnda socknarna äro ej F i n n h e m -

inanntn inberäknade i åkervidden, men deras åboer i personalen. 

Med afdrag af folkmängden i Städerna , hvi lka , isynnerhet Hedemora 

och Sätlicr, hafva et i förhållande der til icke obetydligt Jo rdbruk , samt af 

Särna sockens, lefva 116,293 personer på landet. Deribland äro likväl Bruks

a rbe ta re , som icke hafva någon eller ringa jord. Men da desse afräknas, torde 

den jordbrukande personalen u landet upgå til omkring 110,000. Likväl anser 

jag mig icke böra uptaga vidden af åkerjord, Städernas deruti inberäknad , 

högre au tit 100,000 tunneland. Om jag då for Städerna afdrager, såsom åker, 

hälften af deras , mestadels i circulation brukade , jord med 655 tunneland, så 

återstår för landet 99.345 eller i jämnt tal 99,000 T:d , hvaraf, efter det a l l 

männaste brukningssät let , två tredjedelar eller 66,000 T:d kunna anses vara 

årligen besådda. 

Enligt formuläret borde tnetlehi/ka.stiiingen af hvarje sädesslag, sedan u t 

sädet blifvit afdraget, beräknas efter medium af fem förmodligen de sedaast 

förflutna) år. Detta vore möjligt för et enda hemman eller för en mindre soc

ken , hvars alle hemmansegare fört räkning öfver sit åkerbruk. Men et sådant 

beräkningssätt kan icke användas , för at utreda sädesproductionen öfver hela 

Stora Kopparbergs Län , hvars fleste jordbrukare , om de ock hvar och en kun

de särskild t böras , icke skulle kunna beslämdt upgifva sina utsäden och sina 

skördar, under berörde förflutna t id , hälst allmogen icke på en gång , utan 

småningom aftröskar den inbcrgade grödan. Jag bar derföre beräknat denna 

production efter den åkervidd, som jag på ofvananförda grunder förmodat vara 
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årligen besådd med särskilda sädesslag, enligt de allmännaste förhållanden dem 

emellan. Jordbrukare i t rakten häromkring räkna ock sina egendomars sades-

afkastning efter sådan jordrymd, och icke efter utsädet, som på tunnelandet ä r 

ofta betvdligen olika, alltsom jordmånens beskaffenhet och häfd, väderlekens 

forhållanden, och frösädens olika art medgifva tunnare eller fordra tjockare 

sailing. Skiljaktigheterna häru t innan , isynnerhet för Råg , äro så stora at det 

högsta utsädet på samma vidd stundom öfverstiger med 100 procent det lägsta. 

För at kunna på någon säker grund stödja min beräkning, har jag förutsatt 

medelgott årsväxt, ehuru den kanhända aldrig på en gång inträffar för alla 

sädesslag och uti alla socknar af detta vidsträckta Län. Medelafkastningen af 

et tunneland, sedan utsädet derifrån afgått, ha r jag antagit til 6 tunnor af Råg, 

Korn och strid Blandsäd, för hvilka jorden blifvit lilräckligen gödslad, och til 

5 tunnor af sämre Blandsäd eller Hafre, sådda på öppen åker det andra åre t 

efter gödslingen, eller på upbruten ogödd Lind. Detta medeltal skulle befin

nas vara alltför lågt, om det jämnfördes med räkningar öfver verkliga jordbruk 

på större egendomar och i Länets sydligare de lar , nä r , såsom jag förutsatt, 

endast medelgoda skördar och icke missväixler intagas i calculen. På et besådt 

spaonland (7200 quadra t - a lna r eller föga mer än et hälft tunneland) af den i 

circulation emellan säd och gräs brukade jorden omkring Fah lun erhåller man 

vanligen, näst efler gödslingen, 4 å 6 tunnor R å g , Korn eller strid Blandsäd, 

samt på ogödd nyplog eller så kallad lorfsyra 5 å 7 tunnor Hafre. Äfven i 

denna trakt nyttjas, likasom i den öfre Dalor ten, på några ställen, ständig 

åker, som trades och gödslas hvart tredje eller fjerde år. Den gifver ock nära 

lika säde afkastning, som den besådda jorden under vexelbruk. När jag nu för 

hela Länet beräknat sädesni;oductionen på et tunneland, i medelgoda å r , en

dast til vid pass hälften af den vanliga omkring Fah lun samt i andra af Lä 

nets sydligare t rakter , och denna s tdnare , med et öfverskolt af flere tusende 

tunnor , jamval ingår i samma beräkning; när de underrät telser , som jag förut 

under resor i Länet , samt nu genom samtal och brefvexling med kunniga 

personer inhämtat , i allmänhet sammanstämma til det resultat jag antagi t ; 

och när jag användt detsamma til det ringaste qvantum af årligen besådd 

åkervidd, som jag haft anledningar at förmoda; så bör jag ock t ro , at 

denna min beräkning snarare går under, än öfverstiger det hela af verk

liga förhållanden lör hvarje å r , då betydliga missväxter å särskilda sädesslag 
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eller innom större t rakter icke rubba alla sädana calculer. Efter min enskilda 

öfvertygclse har jag skattat åkervidden några tusende tunnelatid för lågt, men , 

emedan resultatet ändock öfverskjuter, med omkring 50 procent, det som man 

h ä r h d t ifrån upgifter til Tabel l -Werket , har jag ansett varsamheten fordra, at 

inskränka min förmodan til det lägsta sannolika, nöjd, at redan delta utvisar 

cl jordbruk innoni Stora Kopparbergs Län, som tål jämnförelse med andra m e 

ra bördiga landsorters. 

EN control på min beräkning är den allmänneligen antagna consumtio-

uen af säd pä hvarje person, samt den sannolika införseln af spannmål ifrån 

främmande orter til denna. Kär man räknar 3 tunnor råg och korn om året 

för hvarje person i et hushåll innom Provincer , der Allmogen mera an i Da

larna förtär animalisk föda, så kan man icke heller anse et mindre quantum 

säd per person tilräckligt för en folkstock, som lefver förnämligast deraf. 

Min beräkning af produetionen å landet svarar ock til tunnetalet 354,000, d i -

videradt med Länets hela folkmängd 122,000, nära emot berörde consumtion; 

Men härvid bör bemärkas at 200,000 tunnor af den calculerade skörden bestå 

af svagare blandsäd och hafre , hvarfore man också, åtminstone i de nedra 

socknarna, anser 4 a 4 1/2 tunnor af olika sädesslag erfordras för hvarje person 

i et hushåll. At den egenteliga Dal-allmogen sparsamt nyttjar dr icka, minskar 

något dess, i öfrigt dryga, förtäring af säd. Införseln af främmande säd t i l 

Länet anser jag icke kunna i vanliga a r öfverstiga 40,000 tunnor, mestadels 

räg och korn, eller ens upgå dcrti l . Vid Stängjerns- och Kopparverken torde 

årligen erfordras omkring i5,ooo tunnor köpt spannmål , utöfver hvad egna 

landtegendoniar lämna åt de flesta Bruk. Men af detta quantum uphandlas 

minst 3000 tunnor innom orten af Pres ter , Indelningshafvare och större Jord

b rukare . Spannmålshandlare uti Städerna och på landet förskrifva eller emot-

taga troligen icke, ifrån främmande orter, mora än 8 a 10,000 tunnor . Den, 

spannmål, som jcrnbergsmän och allmogen i åtskilliga socknar köpa eller lil— 

byta sig uti andra Provincer, förmodar jag utgöra 12. h 15,000 tunnor. Bränn-

vins-consuintionen i goda år kan anses medtaga et quan tum, nära svarande 

emot det , som ifrån främmande orter anskaffas. Således visar sig den antagna 

produetionen af Länets eget åkerbruk icke vara för högt utan snarare för lågt 

beräknad. Eniedlertid bör man altid er inra sig, at en calculation öfver det 
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fiela af förhållanden, som ständ-gt omvexla, i synnerhet i en Province af sådan 

vidd och med så betydliga climat-skillnader, som Stora Kopparbergs L ä n , kan 

svårligen för något visst år ega en motsvarande verklighet. Men variationerna 

i sädesalstringen jämnas genom inskränkning eller utvidgning af consumtionen, 

hvilken måste rät ta sig efter spannmåls- t i lgångarna. 

Antalet af underhållna kreatur utaf särskilda slag ba r jag beräknat efter 

jämnförelser af upgifter, som jag kunnat anse någorlunda tilförlitliga, ifrån sä r 

skilda delar af Länet; efter den uptecknade boskapsstocken i några storskifta-

de socknar; samt efter folkhopens förmodade consunitionsbehof. I en redogö

relse för Tabel lverket , införd i Kongl. Welenslaps-Academiens Handlingar för 

år 1814 (sid. 22) har jag väl funnit, at man skall i al lmänhet anse tvenne d ra -

gare nödiga för at plöja 4 tunneland åker. Efter denna beräkning borde a n t a 

let af hästar uti Stora Kopparbergs Län upgå til 5o,ooo st. för at svara mot 

åkervidden; men en i den Underdåniga Berättelsen åberopad Afhandling om 

circulationsbruket i Fahlu-orten vitsordar det verkliga förhållandet, at här med 

en häst kan skötas en egendom af 40 ä 50 spannlaud i vexelbruk, och således 

med 10 ä 12 tunnland årligen plöjd jord. Denna betydliga skil lnad, emellan 

beräkning och verklighet, må til någon del här röra ifrån en lättare jordman 

uti denna Ort än i andra ; men om på något ställe en dragare fordras lör 2 

tunnland, måste det förnämligast böva tihkrifvas åkerredskapen. 

Formulärets fordran, at det upskattade värdet , samt bevillning, öfi iga 

skatter och onera skola i Tabellen utföras för hvarje Glass af jordegendomar, 

Bergverk m. m. Öfverensstämmer icke med den method, hvarefter krono-räken-

skaperna äro upgjorda och afslutade. 

För at ifrån särskilda Statistiska åsigter kunna betrakta Bevillningen, 

hafva Riksens Stander äskat sammandrag af Längderna deröfver efter en före

skriften form, Ina ru t i olika naturer af hemman, särskilda ar ter af Bergverk, 

m. m. icke äro å sk i lda ifrån hvarandia . Skulle jag nu t. c. sönderbryta de t 

sålunda sammnandragrna upskattningsvärdet af hemman, som innehafvas under 

eganderätt och beloppet af bevillningen för dem efter 2:a Artikeln, samt dela 

detta hela på Säterier, Frälse , Kronoskatte, Kronohemman och så vidare, ä n 

da intil utjordar och urfjellar; så måste jag antingen omsluta hvarje enda 
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Taxcringslängd, eller också på höft utföra summor , hvilkas ungefärliga b e r ä k 

ning ingen kunde controlera. 

Efter et fullständigt och klart Räkenskapssätt, som Kongl. Stats Con-

toret i underdånighet föreslagit samt Kongl. Maj:t i nåder fastställt, hafva 

Specialerna öfver 1820 års krononpbörd blifvit omslutade, hvarvid likväl 

Lands-Contorcn blifvit befriade ifrån sammandrags-a rbe te t , som verkställes 

innom Kongl. Sta ts-Contoret . Utan sådana omslut hade jag icke kunnat 

komma til någon säker beräkning af alla hemmansräntor efter markegångs-

värdet . Men äfven den nya räkenskaps-methoden , med statistisk åsyftning, 

sömlerskiftar icke dessa räntor emellan olika hemmansarter. 

Vid sådant förhållande har jag icke funnit någon annan upställning af 

den Statistiska Tabellen kunna blifva säker, än den som vore öfverensstäm-

mande med fastställda Räkenskaps-melhoder, och som hade til control de de r -

efter upgjorda sammandrag af de speciella Upbörds- räkningarnas mångfaldiga 

små-summor. 

Aldeles omöjligt ha r jag ansett det vara, at, såsom formuläret föreskrif-

ver, tillägga den personella bevillningen til den näring, dit personalen hörer. 

Mantalslängderna uptaga personer efter deras ålder, icke efter deras yrken. 

Ehuru jag känner et tämmeligen stort antal af Länets Innevånare, skulle jag 

dock icke, äfven om jag föreloge mig det odrägliga arbetet at omsluta berörde 

längder, kunna ibland 72,000 skattskrifne personer urskilja dem, som mera 

hufundsakligen idka Bergsbruk än Jordbruk; ännu mindre dem ibland jord

brukare , som använda sit arbete på hvarje särskild ar t af hemman. I följd 

hära f har jag i Tabellen utfört, på en rad alla de skatter och afgifter, som 

belasta Personalen, eller med andra ord blotta lifvet och arbetsförmågan. 

Jag har sålunda ansett mig upfylla Kongl. Maj:ts Nådiga afsigt, at vilja 

inhämta en säker och bestämd kännedom om Länets tilstånd, da jag upställt den 

i nåder föreskrifna Tabellen på det sött, som jag funnit vara det enda möjli

ga, om Skatternas belopp för hvarje näring skulle tilförlitligen kunna upgifvas. 

Härvid 
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Härvid bör jag likväl anmärka, at jag, under rubr iken af Jordeboks- och 

hemmantals- samt diverse räntor, måst påföra Jordbruket några mindre upbörds -

art iklar , som icke ensamt t i lhöra detsamma, men hvilkas .belopp är l inga. 

Skulle jag for hvarje sådan artikel bafva updiagi t en särskild column, så h a d e 

Tabellen blifvit ännu längre, och i följd deraf ännu svårare at öfverskåda. 

Särskilda bifogade beräkningar u t reda för öfrigt vissa beskattnings-for-

bållanden. 

Fö r at kunna på et ställe sammanföra Bergverken innom Länet och 

deras beskattning, har jag å Tabellen får Landet uptagit äfven .Koppar-rörelsen 

i Fahlun. Jag har dervid beräknat Koppar-ra/itan_, såsom in natura er lagd 

innom orten, ehuru den omedelbarligen disponeras af Kongl. Kammar-Collegium 

och Kongl. S ta t s -Contore t , i följd hvaraf dess värde icke ingår uti Upbörds-

Räkenskaperna for Länet. Deremot har jag icke beräknat den afgift, som, 

mot afdrag vid Sjötullens clarerande, insättes i Kongl. Stats-Contoret , för all 

ifrån Awesta våg utgående koppar. 

Iöne-beviliningen for Embe t s - och Tjenstemän har jag ansett mig icke 

kunna uptaga ibland skat ter , som betunga Länets producerande näringar, utan 

endast vid slutet af Tabellen för Landet utfört dess belopp. Denna bevillning, 

utom for boställena, är ej annat än et afdrag af de redan beräknade skatter

n a , som ökar Statens behållna andel af dem. Boställenas räntor äro likaledes 

anordnade åt deras Innehafvare, och bevillningen för dessa fastigheter är inbe

gripen under den för de öfriga löne-inkomster. Men sådana hemmans och lä

genheters upskattningsvärden äro bland de öfrigas up tagna, för at härutinnan 

vinna öfverensstämraelse med Bevillnings-Sammandraget. 

T öfrigt bör det anmärkas , at Fahhi Grufra och dess tilhörigheter icke 

äro upskattade til fastighets-värden, utan at Bevillningen for dem erlägges efter 

f |erdepaits-revenuen. 

Knekte-underhållet har jag beräknat til 66 Rd. 32 sk. B:co for hvarje 

ibland 1405 Ro ta r , såsom et medium af högre och lägre enskilda Contract 

Bil. E 
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emellan Rotar och Soldater innom Länet. Försing til en skälig sammanjämk

ning af de olika be t ingen, åtminstone för hvarje Compagnie, bafva blifvit u p -

gjorda. men mött betänkligheter hos åtskilliga Rotehållare. Icke sällan hafva 

Herrar Regements-Befälhafvare och jag, vid Recruterings-förrällningarna, användt 

gemensamma bemödanden at nedsätta de emellan llolav och Recruter öfverens-

komna viikor, när vi funnit dem öfverstiga de förut vanliga inom Compagnict; 

men stundom hafva Rotarnes hufvudmän bestämdt yrkat, at de uprättade Af-

handl ingarne matte ega bestånd. E h u r u sålunda, genom en täflau emellan R o 

tar, hvilken icke här rör t ifrån någon brist på Recruter, de årliga Knektelegorna, 

i några socknar af Länet, blifvit updrifna, kan dock icke, i det hela, Knekte-un-

derhållet med mölesparsevolance- och beklädnads-afgiften deruti inberäknade, 

skattas til högre kostnad än den i Tabellen utförda. W i d första Majorens 

Compagnie, med de flesta Rotarna i Leksands socken, är anlaget el al lmänt 

hä rhes Mfogadl Knektc-Conlract, enligt hvilket Soldatens löneförmåner, beräk

nade efter 1820 års markegångspris, jämte de ofvannämnde afgiflerna, icke fullt 

upgå til 66 Rd. 32 sk. B:co. 

Clerecie-Statens afloning har jag icke kunnat fördela emellan närinsravna 

och personalen, af hvilka den gemensamt utgår, emedan jag saknat säkra g r u n 

der lör en sådan fördelning. Jag hav derföre på en särskild rad i Tabellen 

sammanfört detta hela lönebelopp, sådant del vid 1820 års Cevillnings-laxering 

blifvit upskat tadt , dock med afdrag af den åt några Pastorer samt åt Schol-

mästare anslagna Kronotionde-Spannmål , hvilken eljest hade blifvit dubbel t 

beräknad ibland al lmänna bördor. At, såsom formuläret förejkrifver, calculera 

Presterskåpets löne-inkomster, der de icke äro genom conventinner bestämde, 

efter medium af hemmanens afkastning, skulle leda til särdeles falska resultat , ty 

ingen Pastor. innom detta Län, bekommer eller utkräfver tionden efter fulla 

skyl- talet . hvaraf en aldeles noggrann räkning knapt är möjlig uti vidsträckta 

socknar. Prestebolens afkastning hade väl kunnat afdragas ifrån den totala 

summa af Clerecie-Statens aflöning, men då dessa boställen endast äro u p -

skattade til skärliga fastighets-värden, hvaraf räntan efter 4 procent torde i det 

hela svara emot dagverken, som de fleste församlingar utgöra til deras skötsel, 

har jag ansett et sådant afdrag icke vara fullt behörigt. Jag vill emedlerlid 

anmärka della förhållande. Med Länets tre Slädcr äro förenade Landsförsam-

http://Pr.es
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l inear, för hvilkas gemcnsama Presterskap löne-inkomsterne finnas i taxerings-

längderna til odelade summor utförde. I följd häraf har jag funnit tjenligast, 

at i Tabellen fir Landa utföra all aflöning åt Clerecie-Staten innom Länet , så 

vidt den belastar församlingarna. 

Af fattigvårds-kostnader har jag icke kunnat uptaga andra än d e m , 

som bestå i skatter efter allmänt öfverenskomna afgifter (ii de fattigas försörj

ning. Såsom sådana hur jag ansett skillnaden emellan markegångsvärdet af 

den kronotionde, som i vissa socknar inlöses ät de fatliga, och det bestämda 

lösningspriset, efter hvilket allena detta sädes-qvantum ingår i beräkningen af 

samma hufvudräntas belopp; vidare Stora Kopparbergslagets afgifter til den 

allmänna Fatt igvårds-Inrät tningen i Fahlun , men icke dess eller andra Berg-

verks-Egares anstalter at försörja ålderstigne och vanföre ibland sina enskilda 

arbetare; samt ändteligen den til 3 sk. B:co för hvarje mantalsskrifven person 

stadgade curhus-nfgiflen, för hvilken skatt jag icke uti formuläret funnit nägon 

särskild column, och icke heller nägon mindre olämplig än denna. 

För skjuts och väghållning bar jag utfört kostnadssummor, som jag sjelf 

finner vara nog höga. De äro beräknade efter et medium af förhållanden in

nom flere socknar, der dessa besvär äro tyngre än i åtskilliga andra. Tnnom 

Leksands socken, som är indelad til skjuts vid sex särskilda Gästgifvarcgårdar, 

hafva någre Rotar bortlcgt densamma for året, emot olika afgifter, hvilka i me

deltal upgå til 15 Rd. B:co. Wäghållningen innom nämnde socken anses for

dra, för en Rote, fjorton dagsverken, hvaraf å t ta med häst: uti Tuna socken tolf 

häs t - och karl-dagsverken o. s. v. Yägarnc i nämnde socknar, isynnerhet T u 

na, äro dock svårare at underhål la och mera befarne än i inånga andra. Dags

verk prisen borde icke beräknas til det högsta för arbeten, som å lediga dagar 

hemma förrätin.i. Af de jämna summor, dem jag i Tabellen utfört, belöper sig, 

för hvarjehanda skjuts, omkring 17 Rd. 32 sk., samt för väghållning, hvaruti äfven 

den icke ordinarie roterade jorden deltager, omkring 9 Rd. B:co för hvarje R o 

te öfver hela Länet. 

Begrepet om diverse onera och allmänna besvär måste vara äfvenså obe-

stämdt, som dessa äro föränderliga vid särskilda tider och olika för olika 

socknar. Jag har, med anledning af flera inhämtade uplysningar, beräknat 

dem til de summor, som Tabellen utvisar. Då anstalter al tilfredställa själens 
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heligaste behof skola uptagas ibland allmänna besvär,- dä, jämte underhållet af 

Rel ig ions-Lärare , underhål le t af Kyrkor sålunda räknas ibland tunga skat te

bördor å en Christlig församling; och då de allmänna medlen til moralisk 

förnöjelse, i följd häraf, anses såsom ofrivilliga upoffringar af några medel til 

öfverllödiga kroppsnjutningar; så vore det visserligen consequent, at beräkna 

ibland Landets onera den sedvanliga gärd å t en alliden Konungs minne som 

benämnes Kungs-ringning, eller den nödvändiga å t en återvunnen constitutio-

nel frihet, som består i arfvoden til Riksdagsmän. Jag har likväl icke i min 

beräkning öfver diverse onera intagit dessa kostnader, och jag är säker at haf-

va härul innan handlat i öfverenstämmelse med det allmänna tänkesättet , å t 

minstone innom Stora Kopparbergs Län. 

E h u r u ogerna jag velat med nya celumner utvidga de redan nog vid

sträckta Tabe l le rna , ha r jag dock funnit mig nödsakad dertil vid uprät tandet 

af den för Städerna. 1 formuläret saknas sådana columner för de afgifter til 

Statsverket, hvika erläggas för Städernas jord, för mantalspenningar m. m. 

Jag har ansett mig icke böra utelämna denna beskattning och icke kunna föra 

den under rubr ike rna : Bevillning eller Diverse Onera. 

Af den innom F a h l u Stad upburna Bevillningen efter andra Artikeln 

har jag flyttat afgifterna för kopparbergsbruket til Tubellen för Landet, der 

Bergverkens beskattning är sammanförd. 

Städernas jordetal ä r utfördt efter Bevil lnings-Sammandragen, ehuru 

troligen för Hedemora och Säter något lågt. Fö r beräkningen af de innom S tä 

derna underhål lna Kreatur har jag mestadels antagit upgifterna til Tabellverket . 

Jag har ansett det vara af ringa vigt , at noggrannt undersöka dessa upgifters 

riktighet, då Jo rdbruk och Boskapsskötsel icke äro hufvudnäringar för Städerna. 

Slutligen bör anmärkas, a t grundräntan och onera för qvarnar å L a n 

de t , ehuru dessa Vattenverk enligt formuläret blifvit särskildt upförda i T a 

bel len, begripas unde r Jo rd -Egendomarnas med hvilka sådana lägenheter äro 

förenade. 
Fahlun den 31 December 1822. 

H A N S J Ä R T A. 



TABELL för Landet af Stora Kopparbergs Län. 

TABELL för Städerne. 
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