


 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Stora Kopparbergs Län till Kongl. 
Maj:t i underdånighet afgifne Femårs-berättelse, för Åren 1828, 1829, 1830, 
1831 och 1832. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB). 
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 
 

urn:nbn:se:scb-b0-h0-28_12kopp 
 

INLEDNING TILL 

 

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren ... – 

Stockholm, 1823-1857. 

Täckningsår: 1817/1821-1851/55. 
Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts 

befallningshavandes i Sveriges län till Kungl. Maj:t femårsberättelser. 

Vissa femårsperioder finns även tabellbilagor. 

 

Berättelserna innehåller följande avdelningar: 

 Länets allmänna beskaffenhet 

 Innevånare 

 Näringar 

 Politisk författning 

 Städer 

Efterföljare: 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes 

femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren … på Nådigaste befallning 

utarbetad och utgivet av Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1863-1912. 

Täckningsår: 1856/60-1901/05 = N.F., [1]-10. 



KONGL. MAJ:TS 

BEFALLNINGSHAFVANDES 

UTI 

Stora Kopparbergs Län 
TILL 

KONGL. MAJ:T 
I UNDERDÅNIGHET AFGIFNE 

FEMÅRS-BERÄTTELSE, 
för Åren 1828, 1829, 1830, 1831 och 1832. 

STOCKHOLM, 
E C K S T E I N S K A BOKTRYCKERIET. 

1 8 3 4 . 





 
 

 
INNEHÅLL 
 
 
Underdånig berättelse 

Sid. 
§: 1. Länets allmänna beskaffenhet……………………... 3. 
§: 2. Innevånare…………………………………………. 3. 
§: 3. Näringar……………………………………………. 5. 
  Jordbruk………………………………………… 5. 
  Boskaps-skötseln……………………………….. 6. 
  Skogarne………………………………………... 6. 
  Bergsrörelsen…………………………………… 6. 
  Fabriker, Bruk och Näringar…………………… 9. 
  Binäringarne……………………………………. 9. 
  Handel å Landet………………………………… 9. 
§. 4. Politisk Författning………………………………… 10. 
  Stats-Bidrag…………………………………….. 11. 
  Politi……………………………………………. 11. 
§. 5. Städer……………………………………………… 13. 
 
Tabellbilaga 
 
Tabell för Landet inom Stora Kopparbergs Län 
Tabell för Städerne inom Stora Kopparbergs Län 
Markegångspris på följande Räntepersedlar för nedanskrifne år 
 





§: 1. 

Länets allmänna beskaffenhet; 

Har under de sistförflutna fem åren förblifvit oförändrad, i följd hvar-
af de i 1828 års Berättelse derom redan lemnade uppgifter nu endast 
åberopas. 

Af de i samma Berättelse omförmälte tvänne större förelag till befor
dran af en lättare communication emellan serskilta delar af Länet, hvilar 
linnu det påbörjade Canal-arbetet vid Grada-fallen i Gagnefv Socken; 
och någon verkställighet å förslaget angående en Canal- eller Jern-vägs 
anläggning emellan sjöarne Vessnan och Barken har icke eller sedermera 
kommit i fråga. 

Å den i 18^8 års Berättelse omnämnde vidsträckta Myra inom Stora 
Schedvi Socken har under <le sednare åren odlingen blifvit med fram
gång fortsatt, ehuru delägarne de tvänne sista åren lidit skada af tidigt 
inträffad frost, och ännu icke kommit i åtnjutande af något understöd af 
allmänna medel, hvarora de gjort ansökning. Några andra större odlings
företag hafva under närande tid icke blifvit till fullbordan bragte; men 
deremot hafva på vanligt sätt fortgått de smärre odlingarne, hvilkas vidd 
icke kan bestämt uppgifvas, men hvaraf rjyttan är ganska stor. 

§: 2. 

Innevånare. 

Enligt i833 års Mantalslfngder uppgår folkmängden i Länet, oberäk
nad Särna socken, inom hvilken, såsom från skatt befriad, mantalsskrif-
ning icke verkställes, till 154.817 personer, och då härtill lägges Särna 
sockens folknummer, som beräknas till omkimg 800, så utgör Länets he
la folkstock i35,6i7 personer. Deraf äro: 
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Folkmängden i Länet, som vid 1828 Srs mantals-skrifning uppgick 
till i3o,S2r), har således under de sista fem åren vunnit en tillvext af 
4^88 personer. Orsakerne till denna tillökning äro desamme, som i för
ra Berättelsen blifvit uppgifne, nemligen fortfarande fredslugn, skydds-kopp
ympningen, god hälsovård, och utvägar till arbets-förljenst. 

JNågon märkbar förändring har icke föregått uti folkets bi ldning, se
der och lynne, samt konst- och näringsflit, men beklagligen har välmå
gan aftogit, dels såsom en följd af d e , under de sista åren, i synnerhet 
i Länels öfre delar, inträffade svaga skördar och dels i anseende till den 
for Bruks- och Bergverks-rörelsen under samma tid uppkomna mindre 
förmånliga conjnnctur, hvarigenom allmogen till någon del kommit att 
sakna den br tydligare arbels-förljenst, som Bergsrörelsen under ett mot-
sritt förhållande vanligen erbjuder och för denna ort är af så mycken vigt 
Ökad skuldsättning, så väl till Stålen för erhållen und?ättnings-spanne-
mål, som till enskilte personer för hvad allmogen derutöfver varit nöd
sakad, alt till sin bergning förskaffa, har blifvit en naturlig följd af det
ta förhållande; men det är att hoppas, att några goda år och eu åter in
trädande gynnsam period för Bergshandteringen skola afhjelpa den förlä
genhet, hvaraf en stor del af allmogen nu mer än vanligt tryckes. 

Om sedligbeten bland en del af de ringarne fulk-classerne i Länet 
skulle kanna anses hafva under de sednare åren aflagil, så är orsakeu 
dertill att igenfinna i den ymniga tillgången på brännvin och det låga 
pris , hvaitill denna vara kan säljas. Den tid är icke långt borta, dä 1 
öfre delarne af Länet bännvin var en sällsynthet, men speculations-audaii 
har funnit vägen äfven till desse aflägsne trakter, der numera bäunvins-
uppJag ofta inrättas; och genom lättad tillgång väckes och underhålles 
begäret till denna, både till kropp och sinne förstörande dryck. Pet är 
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väl sannt, alt gröfre brott fortfarit, att vara sälsynta i denna ort ; men 
det är ock lika sannt, att de flesta brott , som hur förefallit, bli f vi t för-
öfvade under eller i följd af rusigt tillstånd. Förgäfves är att hoppas 
något framsteg pä sedlighetens bana, så länge medel icke finnas, att häm
ma dryckenskapslasten, och det enda medel, som, eher Konungens Be-
failningshafvandes tanka, skulle verksamt leda till ändamålet, vore att ge
nom höga afgifter å tillverkningen fördyra varan. Erfarenheten har visat åt
minstone i denna or t , att vid högt brännvinspris begäret efter denna så-
kallade njutning Tarit någorlunda inskränkt inom måttlighetens gränsor; 
men att då, såsom nu inträffar, hränvin kan säljas till ringa pr is , mått
lighetens fordringar blifvit vida öfverträdde. 

Af detta Läns talrika folkmängd nödgas ea betydlig del , att genom 
arbete hos andra personer söka sm bergning. Brist på arbetsfolk löjes 
således icke. Enligt det utdrag af Länets markegångstaxor för åren (rån 
och med 1827 till och med i83r , som finnes denna Berättelse bifogad, 
har medelpriset å ett Mansdagsverke under denna tid utgjort 24 sk. gl r.st 
Banco och således i det närmaste bibehållit samma värde, som under de 
föregående fem åren» 

§: 3. 

Näringar. 

Jordbruk. Hvad angående jordens bruknings-sätt, Sädcs-slagcn, od
lingen af Potatoes, Lin , Hampa och Humla samt Trädgårds-skötseln uti 
den förra Berättelsen blifvit an färd t åberopas nu , dä i dessa delar någon 
förändring under de sednare åren icke ägt rum. 

Spannmåls-produktionen inom Länet är väl under vanliga, goda ur 
°U jemt stigande, dels i den mon de, på Kongl. Maj:ts och Kionnis be
kostnad skeende storskiften fortgå och bereda tillfälle till införande af ett 
batlre orduadt åkerbruk och dels i följd af de odlingar, som årligen vei !•:-
ställas; men vid betraktande af folkmängdens lillvext kan slides alknstnin-
Ken ännu icke anses fylla behofvet i ett högre förhållande, än nti förra 
Berättelsen blifvit uppgifWt, eller till nio trondedelar af hvad för året 
erfordras. Då svagare skördar inträffa, hvilket i den sednare tiden flera 
»»' varit händelsen, åtminstone för öfre delarna af Länet, rubbas likväl 
detta förhållande emellan production och åtgång; och bristen måste fyl-
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las genom uppköp af spannmål frän angränsande Län. Förbättrade åker
bruks-metoder och redskap eller mekaniske inrättningar till besparande 
iif arbetskraft hafva under de sednare åren icke blifvit införde, med un
dantag af några tröskverk i mindre scala. 

Boskaps-skötseln befinner sig fortfarande i samma skick förra Berät
telsen omnämner. 

Till förbättrande af Hästafveln b af va under de sednare åren Landt-
Beskällare från Strömsbolms Stuteri sommartiden varit inom Länet statio
nerade, och ehuru denna anstalt hitintills af Länets allmoge föga blifvit 
begagnad, hvartill orsaken ligger i knapp tillgång på foder och i syn
nerhet på tjenlige betesmarker, är det likväl troligt , at t i den mon nyt
tan af anstalten hinner utveckla sig, äfven allmogen skall inse och iilL-
ägna sig fördelarne deraf. 

I de uppgifter Konungens Befallningshafvande uti dess sista Berättel
se lemnat, om Skogarne i Länet är icke något alt tillägga. Ännu äro de, 
inom de fleste Socknarne, tillräcklige att fylla alla deraf påräknade behof 
och någon bättre hushållning med dem har icke kunnat tillvägabringas. 
Det är syllsynl, alt i denna ort byggnader «lier stängsel uppföras af an
dra ämnen än af träd och begagnandet af bränntorf har vid tillgång på 
skog, icke kommit i fråga. 

Länets andra hufvudnäring Bergsrörelsen har, ehuru icke minskad» 
likväl i de sednare åren beredt dess idkare mindre fördel, än under den 
t idrymd, som utgör föremål för 1828 års Berättelse. Ånleduingame här
till äro: dels Jernprisernas betydliga sänkning och dels h vad Koppartill
verkningen angår, minskad tillgång på malm i Fahlu grufva och liensam-
mas aftagande fyndighet. 

Utom de i förra Berättelsen nämnde ädlare grufvor, hafva under den 
sedermera förflutna tiden trenne förut öfvergifne Koppargrufvor blifvit 
nied arbete belagde, men ännu li3r icke kunnat visa sig hvad framgång 
dessa försök må hafva. Etthundradetrettiosex större och mindre Jern-
grufvor hafva blifvit bearbetade och uppfordringen ulur dem har uppgått 
till i3o,ooo lass af a:ne Skeppunds vigt. Innom Vester-Bergslagen hafva 
någre af de större Jerngrufvorna, såsom utbrutne, måst öfvergifvas, men så
dant har likväl icke varit af menlig inflytelse på Bergsrörelsen, då de 
öfrige Grufvorna i orten lemnat en malm-tillgång, öfversligande hvad 
under de förutgangne fem åren erhållits. En större Grufva i Öster-Da« 
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lame är ock numera utbruten, h varemot inom Öster-Bergslagen några nya 
Jerngrufvor blifvit upptäckte, 

Tabelierne utvisa antalet af de i Länet befintlige Kopparverk, Mas
ugnar, Jern-Bruk och Manufacturier, m. m. Till Bergverks-rörelsen anses 
ärligen åtgå 3oo,ooo stigar kohl. Genom minskad tillgäng på Malm och 
Malmens allt mer aftagande rikhaltighet, har Koppartillverkningen i Fa h hin 
blifvit så betydligt nedsatt, att den för åren från och med 1827 till och 
med i83i i medeltal uppgått till endast 3o3j Skeppd 19 L:pd årligen, 
och de stora ras , som under innevarande år i Fahlu grufva inträffat, haf-
va icke allenast ytterligare inskränkt tillgången på duglig Malm, utan ock 
ganska mycket försvårat uppfordringen deraf. Itike blott för Grufveägarne 
och Bergs-Bruks-idkarne, utan ock för den folkmängd inom Länet, som 
från Kopparrörelsen hämtar de väsentligaste bidragen för dess bergning, 
äro dessa förhållanden högst bekymrande, och det vill synas, som Bergs-
Bruksrörelsen vid Stora Kopparberget icke skulle kunna utan förlust fort
sättas, så framt icke, enligt den ansökning, som derom redan af Bergsla
get blifvit gjord, betydlig nedsättning beviljas i den höga Kopparräntan, 
Vid Garpenberg och Tomtebo har Koppartillverkningen de sednare åren 
vunnit tillvext. Det är dock sannolikt, att på förra stället den ökade in
komst, som härigenom tillflutit ägaren ännu icke på långt nära återguldit 
den betydliga kostnad, som inrättandet af större Stamp- och Vask-Verk 
för honom medfört. I den mon uppfordringen af Jernmalm blifvit ökad 
har ock Tackjärnstillverkningen tilltagit. 

För Stångjerns-smide äro dels nya privilegier beviljade, dels äldre 
privilegier utvidgade, äfvensom vid några Bruk Ämnes- och Manufactur-
smide fått till Stångjerns-smide förbytas. Hammarskatten uppgick sistli
det år till y4i Skepp:d 3 L:pd, 3 skalp. Något mera än 6,5oo personer 
anses vara vid Bergshandteringen sysselsatte. Utom rättigheten att i 
Banken belåna Tackjern och den Grangärdes Bergslag beviljade frihet, 
att under fem år, räknade ifrån smidesåret i 8 3 2 , till hvilken Bruksägare 
som helst, försälja tackjern, har för Bergverksnäriugens uppkomst och för-
kofran någon allmän anstalt icke blifvit vidtagen. Förbättrade metho
der vid Jerntillverkningen hafva efterhand blifvit allt mera vidtagne och 
begagnade. 

De flerfaldiga tillverkningarne vid Bergsrörelsen inom länet för åren 
'rån och med 1827 till och med I 8 3 I torde kunna anses hafva i medel
tal årligen uppgått till följande värde: 
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I Fahhtn; 

Inom Länet i öfrigt: 
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Om de Fabriker, Bruk och Näringar hvilka icke tillhora Bergsrö
relsen innehålla Tabellerna upplysning så väl i afseende pä antal, som 
beskaffenhet. De hafva under de sednare åren icke undergått någon an
märkningsvärd förändring och likasom vid förra Berättelsens afgifvande för
modas nu det sammanräknade värdet af deras tillverkningar kunna upp
skattas till 100,000 R:dr Banco. 

Angående Binäringarne inom Länet är icke något annat att tillägga 
hvad 1828 års Berättelse derom innehåller, är att Saltpeter-tillverkningen 
blifvit minskad till 200 Lispund, en följd af den öfvertygelse, som gjort 
sig gällande, att det egenteliga Saltpeter-ämnet är oumbärligt för de göd
sel-blandningar, utan hvilka jordbruket här i orten icke kan i sitt när
varande skick uppehållas. 

Handel å Landet, egenteligen med Spannmål saltvaror och några in
hemska slöjdalster samt några kramvaror, idkas såsom tillförene af flere 
bland allmogen, af Städernes Borgerskap samt af några andra å Landet 
bosatta personer. En af de i sista Berättelsen omförmälte Landtmarkna-
der har numera upphört och det vore att önska, att äfven de återstående 
tvänne Landtmarknaderna, såsom öfverflödiga-och på flera sätt skadliga, 
kunde indragas. Bergverkens alster försändas till större delen, med be
gagnande af förut uppgifne upplagsplatser, till Westerås och endast en 
ringa del öfver Wermland till Götbeborg samt Öfver Söderhamn och Gefle 
till Stockholm. 

Den handel som inom Länet idkas af Gårdfarihandlande samt Han
dels-Borgare och deras Betjenter från Borås och i synnerhet från Ulrice
hamn har med h varje år utvidgat sig. Den är för orten icke nyttig. Lätt
heten att i sina hemvist af dessa Handlande på credit erhålla öfverflöds-
varor skapar förut icke kända behof och förleder till onödiga utgifter. 
Allmänt äro de missbruk bekanta, bvartill denna Handels-rättighet föran
leder, och många händelser bevisa dess skadliga inflytelse på allmogen. 

På Statens bekostnad hafva några nya vägar sedan år 1826 icke blif
vit anlagde, men enskildta personer hafva deremot verkställt sådana arbe
ten, hvaribland de betydligaste äro: en väg från Wintjerns Grufvor till 
Svartnäs Bruk i Syärdsjö Socken af omkring en mils längd, samt i Gran-

Landsh, 5'-arsberätiehe Jor Stora Kopparbergs Län, 2 
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gärdes Socken, en väg från Sumraansjö till Grängesbergs Malmfält om
kring i i mil. 

§. 4. 

Politisk Författning. 

I anseende till Länets Karamar-verk har någon annan förändring ic
ke ägt rum, än att, genom Recognitions-Skogarnes nu fortfarande indel
ning till Hemmantal GT

8/5dels nya Hemman redan uppkommit, äfvensom 
tv,äune nya mjölqvarnar under de sista Fem åren blifvit skattlagde. 

I förra Berättelsen omnämndes, alt till jordbrukets förbättrande i de 
delar af Länet, h va rest detsamma lidit genom en obegränsad Hemmans-
fclyfniug, Storskiften med olika understöd af Staten Socknevis förrätta
des. Under åberopande af hvad i nämnde Berättelse derom vidare fin
nes anfördt, får Konungens ßefallningshafvande nu tillägga, att af då i 
Österdalarne inom t vän ne Socknar förehafde Skogsdelnings-förrättningar 
en blifvit afslutad, men den andra ar beroende på dervid yppad fråga 
om, skogsafvittring tiJI'Kongl. Maj:t och Kronan, bvilken ännu icke kunnat 
till Nådig pröfning förekomma; alt uti en af de då omförmäldte Socknar ned
om det egenteliga Dal-laget, bvarest storskifte blifvit företaget, förrättnin
gen ännu fortfar, samt att de under den t idrymd som nu är i fråga Bre
tagne förrättningar, uti en Socken af Öster-Dalarne och uti en nedom 
Dal-Jaget, fortgå med så beskaffade olika bidrag af allmänna medel, som 
förut ä,r vordet uppgifvet. 

Ti l l Kongl. Mtjtt och Kronan hörii utaf d« i Tabellen upptagne 
Hemman och Lägenheter. i 3 | | | | § mantal , 1 Mjölkvarn ocb ett Krono-
fiske och till fromma stiftelser är - j f | 4 hemman anslaget. 

Fjorton Posthemman finnas i Läne t , äfvensom 29 Gästgifvaregårdai 
och 25 Skjulsombytesställen. 

Några äldre' vattertverks rätt till vattenappdamning orsakar väl skada 
k någon ängsmark, men kan icke anses äga något allmännare inflytande 
på Landets odling. 

Likasom vid förra Berättelsen är, med afseende 5 innehafvande hem
mantal, förhållandet emellan sjelfägande- Jordbrukare och Arrendatorer så-
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som 15 till i>. och hvad i sammanhang med denna uppgift då anfördes 
om beskaffenheten af vanligast förekommande Arrenden samt Landtböii-
deinas utkomst, varder nu äfven åberopadt, såsom utan förändring fort
farande. 

Stats-Bidrag. I öfverensslämmelse med livad i sednast afgifne Fetr-
års-Berättplse blifvit anfördt, synes, på sätt skatterna med hilills med-
gifne l indring, nu utgöras, någon förändring dervid icke vara af behofvet 
påkallad. Vid. Jernverkens taxation till Bevillning torde dock ett lägre 
minimum vid vinstberäkningen böra bestämmas, då efter nu gällande 
stadganden, de . mindre förmånliga Bruken blifva skattade till ett fa
stighets-värde understundom öfverstigande det pr i s , hvartill de kunna 
försäljas. 

Vid bevillningens och öfrige räntors upptagande äro I 8 3 I års rä
kenskaper följde. 

Värdet af de i Tabellen uppförde onera, är grundadt på vederböran-
'des aflämnade uppgifter, jämförde med Kronoräkenskaperna och dithöran-
de Handlingar. Under rubriken: diverse onera innefattas: Socknegångs-
pengar, Curhus-medel, Riksdags-penningar, allmänna byggnaders under
håll, Brandstods-medel, Tingsgästning, afgift till Djurläkares aflöniug 
va. m. 

På sätt i förra Berättelsen blifvit upptager, och som således härulin-
nan åberopas har så vidt möjligt varit, enligt Formulärets föreskrift blif
vit utfördt det uppskattade värdet samt Bevillningen af Jordegendom , Berg
verk och Lägenheter, m. m. Öfriga Skatter deremot, såsom på de flästa 
ställen inom Länet utgående på Rote, hafva generelt måst utföras. Den 
personela Bevillningen bar, till så vidt det varit verkslällbart, blifvit 
Specifikt upptagen. 

Politi. Allmän undervisning har Länets ungdom tillfälle att be 
gagna vid Fahlu högre Lärdoms-Skola, hvarest Lärjungarnes antal under 
de sednare åren hvarje termin utgjort omkring 120. Till det årliga an
slag för detta Undervisnings-verk, som i förra Berättelsen uppgafs utgöra 
vid pass a5o Tunnor spannmål, kommer numera den af Riksens Ständer 
vid sistförflutne Riksdag med omkring .1,000 R:dr Banco beviljade tillök
ning uti den dåvarande Lärare-personalens aflöning. I afseende på un
dervisning för allmogens barn i deras hembyggder, samt ungdomens un-
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dervisning i nyttiga slöjder fortfara utan någon förändring, de förhållan
den som finnes omförmälde uti den år 1828 utgifna Berättelse. 

För den praktiska Bergs-skolan här i Staden blef vid sisthållne Riks
möte Statens årliga anslag förhöjdt med 1,000 R:dr Banco, såsom lon för 
en till Biträde vid Elevernas undervisning anställd andra Lärare, för hvii-
ken år i83a en lönförhöjning utaf 333 R:dr 16 sk. af Jern-Contorets me
del bestämdes; hvarförutan Jern-Contoret bevilljat ett årligt anslag under 
Titel: Material medel, att användas vid den undervisning, som af samma 
Lärare bgsörjes. Ifrån och med år 1828 hafva tjugu Stipendiater och 
Elever samt 27 Extra Elever begagnat denna Läroanstalt. 

Öfver ordning och sedlighet vata såsom tillförene Uppsyningsmän i 
Byarne och Kyrko-Råden, samt öfver hälsovården desse, äfvensom Prä
sterskapet och Kronobetjeningen. I Fahlun finnas Länets Lazarett och 
Curhus, samt en Veteriuair-inrättning. 

Fattigförsörjningen i Länet bestrides ock 3nnu endast på det sätt 
som år 1828 anmältes. 

Vid Gästgifverierne i Länet handhafves den ordning, som i allmän
na Lagen och gällande Författningar påbjudas. 

Skallgångar hafva blifvit mera sällsynta efter det belöningar för rof-
djurens dödande utom skall under de sednare åren blifvit af Jordägarns 
i de flesta Socknar af Länet uti ingângne, i behörig ordning stadfästade 
öfverenskommelser bestämde, ehuru till högst olika belopp inom särskilte 
Socknar. 

Tillåtna Krogar voro vid i83a års slut i Staderna 2$, å Landet 10, 
hvartill komma 3j Gästgifverier och Skjuts-ombytesställen som begagna 
Bränvins-minuteringsrätt, så att antalet af de ställen, hvarest bränvin i 
minut emot stadgade afgifter då försåldes, uppgick till 72. 

Om Sockneraagazinerne i Lånet Sr annan upplysning icke att med
dela än i förra Berättelsen innefattas, jemte den att närvarande behåll
ningen i de Magaziner, som nu åro i verksamhet, utgör ett saramanräk-
nadt belopp af 7,687 Tunnor Spannmål utaf åtskilliga Sädesslag. 

Den i Fahlun inrättade Sparbank har från Hankens öppnande vid 
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början af år x8aS tili i83a firs slut, utlämnat i,025 motböcker till sär-
skilte insättare, och utgjorde de sistnämnde tid i Banken innestäende me
del, i Capital, Räntor och Premier tillsammans 19,176R:dr 35 sk., utom 
bjelpfondens behållning 2,263 E:dr 28 sk. 11 r:st, hvadan sedan sista Be
rättelsen afgafs en tillökning uppkommit af 337 särskiite insättare samC 
de innestående medlen Ökats med 5,689 R^1' 38 sk« och bjelpfonden vun
nit en tillväxt 1,327 R:dr 37 sk. 10 r:st Banco. 

§. 5. 

Städer. 

Tabellen för Städerne utvisar beloppet af den Bevillning, som utgår 
af den Borgerliga rörelsen inom hvarje af Provinsens trenne Städer: 
Fahlnn, Hedemora och Säther. 

De Näringsfång hvarå Borgerskapet i dessa Städer grundar sitt be
stånd hafva, likasom allmogens plägsed att sjeif ulföra samt i och utom 
orten afyttra producterne af dess Boskaps-skötsel och konstflit, icke under
gått någon förändring, sedan sista Berättelsen afgàfs och hvad derutinnan 
förekommer om afsättningen ulaf Brukens effecter och Koppartillverknin
gen i Fahlun fortfar att vara tillämpligt till närvarande förbållandet 
dermed. 

Städe.rnes Handel och öfrige Näringar synas under de sednare åren 
hafva Bibehållit sig vid samma ståndpunkt, som då sista Berättelsen af
gafs. Både de Handlandes och Handtverkarnes antal har nästan med 
hvarje år Ökats: Häraf torde kunna slutas till en liffligare rörelse, men 
detta förhållande äger sin enda grund i lättheten att nu vinna burskap, 
hvarigenom mången obetänksam yngling förledes, att oftast utan något 
eget förlag och understundom innan han hunnit förvärfva sig nödig 
verlds-erfarenhet, för egen räkning öppna en rörelse, den han efter kort 
tid nödgas öfvergifva. Också ådagalägga taxerings-handlingarna, att ett 
'eke obtydligt antal Borgare icke mågta erlägga den minsta fastställda 
Bevillnings-afgiften, utan måste taxeras derunder. 

För dessa Städer hvilka å det omkringliggande landets cultnr, närin
gar och konstflit, icke äga något anmärkningsvärdt inflytande, äro några 
för Landsorten skadliga prohibitiva författningar icke utfärdade. 
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I afseende på Städernas jord och densaramas bçg^gnande äro an

dra förhållanden, än de i sista Berättelsen upptagna, icJke att uppgifva, 
hvarföre innehållet deraf till alla delar åberopas. 

Uti Hedemora och Sather undervisas Ungdomen i der inrättade läg
re Lärdoms-Scholor. I Fahlun är utom den redan omförmälde högre Lär-
doms-Schoran, en år 1823 inrSltad Vex^lnudervisnings-Schola, hvilken 
under hvarje Läsetermin af de sednare åren fortfarande varit besökt af 
omkring 200 Lärjungar. 

I Städerne boende Läkare besörja Sjukvården derstädes. I Fahlun 
bo för närvarande, jemte Gruf-Medicus och Lazaretts Läkaren, Provincial-
Läkaren för Öfra Districtet, i Hedemora den för JSedra Districtet och i 
Sälher Regemenls-Läkarcn. 

Fattigvårds-Inrättningen i Fahlu Stad, hvilken år 1817 stiftades af 
Stora Kopparbergs Bergslag och Stadens Innevånare fortfar att äga be
stånd. Utaf Inrättningens medel lemnns på åtskilliga sätt understöd åt 
Stadens och Bergslagets fattiga. Vid i83a års slut utgjorde Inrättnin
gens behållna tillgångar io,852 R:dr 10 sk. 1 i:st Banco. I det välgöran
de ändamål, att i likhet med den åtgärd, som af Stadens Fattigvårds-
Styrelse äfven förut varit vidtagen, för fatliga Barn i Fahlu Stad, hvil-
kas föräldrar voro oförmögne eller oskicklige, att bibringa dem de oumbär
ligaste kunskaper, sedlighet samt vana och färdighet vid arbete, bereda 
tillfälle, att hos fosterföräldrar å Landet njuta en sådan uppfostran, hvar-
i°-enom dessa egenskaper kunde hos dem inplantas och deras framtida 
väl såmedelst betryggas, har numera aflidne Brukspatronen Per Forslind 
i lifstiden, utom andra gåfvor åt Fattig- och Schol-Inråttningar inom 
några Socknar på Landet till ett belopp af, 7,000 R:dr Banco till Sta
den lemnat en Donation af 10,000 R:dr Banco. Denna Inrättning förval
tas af en serskild Styrelse och hafva Sjutton barn redan blifvit till fo
stervård å Landet utsatte. 

Den i förra Berättelsen omförmälde Stiftelse i Hederaora till faltiga 
Barns vård och uppfostran har numera trädt i verksamhet, och stiftelsens 
fond årligen blifvit förökad. 

Föröfrigt saknas i Hedemora lika som i Säther, allmänna Fatt-
tig-försörjnings-anstalter. Församlingarnes mest behöfvande Allmose
hjon tilldelas understöd af Fattig-Cassorne samt andra dertill disponerade 
medel. 
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Efler medium af de sednare fem åren utgör beloppet af sådane in
komster Ii vilka Städerna af vissa fastställda afgifter åtnjuta, för Fahlun: 
Ströms-afrad och Skutfrakts-medel, tillhopa 65^ R:dr 2 sk. 5 r:st: för 
Hederaora Vågpenningar, omkring 3oo R:dr och för Säther, Ströms-afrad 
3 R.dr 3a sk. allt Banco. 

Fahlun å Lands-Cancelliet den 3i December i833. 

P. D. LORICHS. 

P. ÅKERMAN. P. J. LINDBOM. 





Tabell för Landet inom Upsala Län. 

Upsala Slott i Lands-Contoiret den 30 November 1833. 

R. von KRÆMER. 

JOH. A. CARLSON. A. WISTRAND. 



Tabell för Städerne inom Upsala Län. 

Upsala Slott i Lands-Contoiret den 30 November 1833. 

R. von KRÆMER. 

JOH. A. CARLSON. A. WISTRAND. 



Markegångspris på följande Räntepersedlar för nedanskrifne år. 

Fahlun å Lands-Contoret den 30 December 1833. 

P. J. LINDBOM. 
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