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Underdånigste Berättelse. 

Eders Kongl. Maj:t emottager nu åter Fem-
års-Berättelser från alla Rikets Län, och jag 
har således den lyckan att för tredje gån
gen underdånigst afgifva en sådan för Werm-
land. Det skulle visserligen synas, som svå-
righeterne vid författandet af dessa Berät
telser ökades i förhållande till antalet, helst 
livar och en för sig borde vara fullständig, 
och föga betydliga förändringar egentligen 
kunna komma i fråga på den, för samhälls
utvecklingen, korrta tiden af fem år. 

Et t längre vistande på samma ställe, 
och derunder ökad erfarenhet, sätta dock en 
Landshöfding i tillfälle att , med mera be
stämdhet, underdånigt anföra sin öfverty-
gelse uti de ämnen, hvaruti en ädel Sty-
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relsc söker tillförlitliga upplysningar, och 
fördelen alt få avbeta efter en förut angif-
ven ordning, i hvilken man gjort sig ut
rymme för granskningen af närmare och 
fjermare tilldragelser, bör otvifvelaktigt ef
ter hand leda till Berättelsernas större full-
ständighet, samt derhän, att de i framtiden, 
utgöra något helt, omfattande ortens oeco-
nomiska historia. 

Hvad uti föregående Berättelser blifvit 
anfördt, beträlFande Länets geografiska läge 
och gränser med flera andra, ej förändrin
gar underkastade, uppgifter, torde i en föl
jande alltid böra förbigås, och kanske äfven 
hvarje redan af handlad t ämne, uti hvilket 
man icke är i tillfälle säga något nyt t , eller 
afgifva upplysande tillägg, lemnas ovidrördt, 
intilldess en verklig förändring timat. — 
Tabellerne upptaga dessutom förändringarne 
till ziffran, så tillförlitliga de kunna vinnas; 
Berättelsen torde således egentligen blifva 
den raisonnerade delen af redogörelsen. — 
Så har jag ansett mitt åliggande, och, utan 
att frånkänna Collegial-befattningen, hvartill 
äfven kan räknas omsorgen att uppsummera 
uppgifter, all den vigt, dess ordnande be
stämmelse antyder, torde dock en fortsatt 
administrativ befattning lättare sätta en in-
clividu i tillfälle så uppfatta och angifva 
alla locaJa förhållanden, som deras inlly-
tande på näringarne och välståndet, jcmte 
Författningarnes ej sällan, i allmänna för-
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lofran ingripande följder, kräfva. — Med 
denna ofveutygclse går jag nu att fördoms
fritt afhandla livad jag, under en fjorton-
årig utöfning af Landshöfdinge-befattningen 
inom Wermland, trott mig finna anmärk
nings vä rdt. Må mitt försök ej onådigt upp
tagas och mitt nit ej misskännas! Kanske 
stadd vid gränsen af min Embetsmanna-ba-
na, tryggar jag mig endast vid renheten af 
mina afsigter, och eger, med oskrymtad till— 
gifvenhet för min Konung, mitt Fädernes
land och dess Institutioner, icke någon lif-
ligare önskan, än att , i min mån, gagna 
och upplysa. 

Hvad jag nu underdånigst anför, är 
icke endast mina egna åsigter. Jag har, ge
nom Circulaire-bref, sökt inhemta en mängd 
upplyste och verksamme mäns tankar i de 
förefallande ämnena, samt erhållit flera upp
satser på denna väg af verkligt värde, alla 
vittnande om det närmaste nit för ortens 
bästa och förkofran. Om jag varit i till
fälle att på en allmännare uppfattning af 
sakerna stadga en annan öfvertygelse, än 
den man i några fall anfört, hoppas jag, 
att, under dessa ämnens afhandlande, kun
na redogöra för min åsigt. Att jag med or
tens invånare i allmänhet är ense i det huf-
•vudsakligaste, det känner jag, till min egen 
tillfredsställelse, bestämd t; ty deras öfver
tygelse har stadgat min i de flesta fall, och 
under den långa tid jag här redan vistats, 
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har jag egt tillfälle meddela dem min egen 
i andra, ej alltid liemtad endast utur böc
ker. Såsom Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
bafvande, har jag alltid betraktat mig som 
Eders Kongl. Maj;ts man på stället och or
tens man inför Eders Kongl. Maj:t. Utgå
ende från denna uppfattning af min tjenst, 
har jag trott mig vid detta tillfälle böra 
anföra så mina egna, som ortens invånares 
äsigter, samt ingå i afhandlingar, kanske 
icke så beslämdt antydda i Formulairet, 
men dock, såsom ledande till en närmare 
kännedom af denna vigtiga del af Riket, 
visserligen icke alldeles fremmande för äm< 
net eller utom gränsen af den redogörelse, 
jag har att underdånigst lemna. 

Den omständigheten, att Femårs-Berät
telsernas afgifvande nu inträffar med våra 
Lagtima Riksdagar, torde äfven böra till nå
gon del föranleda upptagandet af föremål, 
som kunna komma under Eders Kongl. Maj;ts 
och Representationens granskning vid dessa 
tillfällen; och då mängden af de ämnen, 
Formulairet upptager, äro af ett allmänt 
intresse, har jag trott, att de här borde, 
med afseende på ortens behof, så omständ
ligt som möjligt varit, anföras. Jag önskar 
blott, att de täta afbrott i arbetet, tjenst-
befattningen föranledt, icke måtte åstadkom
mit oreda i framställnings-sättet, eller glöm
ska af något, som bordt afhandlas. 
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Länets allmänna beskaffenhet. 

I anseende till localens form och 
utsträckning. 

Uti ett Landskap af den vidd son» 
Wermland, kan icke localeii ega en allmän 
lika beskaffenhet. Den till större delen brut
na ytan kan visserligen, som jag i min sist 
afgifna underdåniga Berättelse anfört, be
traktas vara delad i nästan raka dalar, sträc
kande sig från norr till söder; men ehuru 
dessa af naturen angifna större fördelningar 
otvitVelaktigt bildats efter samma lagar, som 
alla andra Sveriges dal-sträckningar, visa 
dock de Wermländska sådana egenheter, 
60m torde närmare böra uppgifvas, helst 
sjelfva processen vid dalsträckningarnes da
nande påtagligare här kan följas, än kanske 
på något annat ställe. 

Hela Wermlands local vittnar om sto
ra, våldsamma vattuflöden; men att hvar-
ken dessa dalar, hvaraf Landet egentligen 
består, blifvit skurna på en gång sådana, 
som de nu visa sig, eller af de i dem nu 
löpande vattudragen kunnat gifvas deras 
närvarande form, synes äfven tydligen. Då 
man följer ett längre vattendrags sträckning 
från dess utlopp till dess ursprung bland 
de högsta bergen, stannar man i en billig 
förvåning öfver den kraft, som verkat alla 
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de revolutioner, man på denna väg möter. 
Den synes icke tillstädes nu mera, denna 
kraft; men ofantliga samlingar af stenbloc-
kar, hopade pä sidorna af de högre och 
tvertöfver de lägre bergen; stora, trappvis 
öfver hvarandra tiildanade, Åsar och jemna 
uppslammade fält, nnder olika horisonteler, 
ligga dock qvar, och visa, det ett mögligt 
medel funnits, som flyttat och ordnat allt 
detta, under en skenbar oordning. Allt sy
nes emellertid nu ligga så orubbligt, att man 
tror sig finna, det detta skett nnder en af-
lägsen period, vid helt och hAllet andra cli-
matiska förhållanden, samt att massorna nu 
tagit sin plats och kommit i jemvigt, ty de 
små förändringar, vi blifva varse, eller som 
ligga inom gränsen af vår historia, synas 
obetydligt rnbba förhållandet i det heta 
De af strömfårorna blottade jordhvarfvens 
olika beskaffenhet och olika mägtighet, hvil-
ka , oftast öfver hvarandra, finnas hopade i 
samma dalgång, under olika horisonteler, 
vittna emot så väl en ögonblicklig terrainens 
bildning, som att den successive, med små 
mellantider, fått sin närvarande form. Att 
en stor, allmän och våldsam danings-pro-
cess förut egt rum, kan visserligen med sä
kerhet antagas; men att sedermera andra, 
mera locala, äfven våldsamma förändringar 
inträffat, visar sig också tydligen. Om des
sa äro utom gränsen af menniskoslägtets hi
storia, om de upphört, eller om samma kraf
ter, som åstadkommit dem, ännu verka och 
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kunna åtföljas af samma resultater, äro frå
gor, som jag icke tilltror mig kunna besva
ra. Emellertid har dock en öfvertygelse 
likasom trängt sig på mig under de, i afsigt 
att stadga en sådan, företagna åtskilliga re
sor: den nemligen, att möjligtvis, tid efter 
annan, stora, bland bergen instängda, vat
tenbehållningar och högt belägna sjöar bru
tit sina dammar och gjort sig väg till da
larne, hvarunder de förändrat dem, så i 
sträckning som form och beskaffenhet. Fle
ra , nu torra, eller med ett ganska obetyd
ligt vattendrag försedda, flod-dalar blir 
man ofta varse, och i deras norra ända ge-
menligen en dam af sten och grus, som 
tvingat floden att taga en annan rigtning. 
Dessa såmedelst tillkomna terrain-förändrin-
gar kunna icke höra till den äldsta. De äro 
icke sällan i rak strid mot den; ty oftast 
ser man, vid sådana belägenheter, vatten 
gå i en fullkomligt motsatt rigtning med 
dalarnes vatten-system i det hela, och stri
den, som föregått en sådan förändring, har 
lemnat spår af en icke så aflägsen, till och 
med icke fullkomligt slutad, förstörelse. Så 
har, till exempel, Glommen i Norrige, en
ligt min tanke, fordom gått genom Wrågns-
elfven till Wermland, innan den, genomen 
spetsig vinkel, vid Kongsvinger sökte sig en 
väg till Öjern. Sjelfva namnet Wrågns-elf-
ven visar, att man vid benämningen af det
ta mindre vattendrag, kanske långt tillbaka, 
redan anmärkt ett sådant förhållande. Det 
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märkvärdiga är äfven, att de mindre vat
tendragen, som inom Wermland möjligtvis 
utgjort ett vatten-system med den fordna 
stora floden, gå nu tillbaka från söder till 
norr, parallelt med de andra vattendragen, 
både uti Norrige och Wermland, hvilka all
mänt löpa frän norr till söder. Vid dessa 
smärre vattendragens vändnings-punkt, åtta 
mil från Kongsvinger, uti Carlanda Socken 
af Nordmarks Härad, hafva gårdarne från 
urminnes tider egt namnen Wennacka och 
Wrångebohl. Allt utmärker, att en förän
dring här på stället skett, och kanske icke 
så långt tillbaka, som man förmodat. Ännu, 
vid hög flod i Glommen, går vattnet in uti 
Wermlands-dalarne, och man tror sig på 
denna väg i sennre tider fatt Ål i våra vat
tendrag, hvilket fisk-slag fordom icke fun
nits i Wermland, enligt livad äldre beskrif-
ningar gifva vid handen. 

Tydligast visa sig dock uti Clar-elfvens 
flod-dal de senare förändringar, denna be
tydliga dal-sträckning undergått. — Den 
stora, sex mils långa sjön Fämund i Norri
ge, vid foten af Dovre-fjellet och Kjolen 
nedanför Röras, är Clar-elfvens egentliga ur
sprung. Utom någon annan sjö, än den 
lilla Lusten, endast tre mil från Carlstad, 
till hvilkeu sjö elfven gjort sig en väg in-
nom mannaminne, har detta stora vatten
drag ingen behållning eller sjö på. sin nära 
fyiatio mils långa sträckning till Wenwn. 
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Att en sfi lång flod, som upphemtar yattnet 
från omkring tvåhundrade qvadrat-mils yta , 
mest bestående af bergs-trakter, och banat 
sig sin väg genom en, nästan uteslutande 
med sand uppfylld dal, våldsamt fordom 
framlupit, och äfven ännu, genom hastiga 
stigningar, förändrar sina stränder, följer af 
sig sjelf. Som på alla andra ställen, träffar 
man öfver hvarje af Clar-elfvens fall en hö
gre yta af transport-jord, som stannat mot 
hindret; men det, som förvånar mest, är 
visserligen, att man här oftast träffar i da
gen flera sådana ytor eller plateauer, den 
ena öfver den andra, på samma ställe mot 
bergens sidor, alla visande, att floden for
dora passerat öfvev dem eller betäckt dem 
med vatten, ehuru de nu ligga så högt, att, 
då de öfversta voro betäckta med vatten, 
denna vattenyta skulle stigit högre, än allt 
det nedanför liggande landet och många, 
gånger högre än Carlstads Domkyrko-torn, 
hvaraf skulle synas, som Wenern och Wet-
tern varit en och samma sjö, och Seveds-
bergsryggen i Westergöthland afbruten eller 
betäckt med vatten. Emellertid äro dock 
dessa sand-plateauer af för lös beskaffenhet, 
att hafva kunnat ligga qvar, der de nu fin
nas, ända från den stora revolutions-epoken, 
om vattnet ej varit lugnt, då hvar och en 
af dem bildades: äfvenså visar deras olika 
töjd, att de icke tillkommit på en gång. 

Vid de vattenfall elfven nu eger, finner 
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man dock, att tvertöfver dalen gående ut-
greningar från omgifvande bergs-sträcknin
garne föranledt dem alla, och att strömfå
ran nu ändtligen skurit sig ner,, der hin
dret varit lägst, till en merendels fast gra
nit-botten. Men livad som fordom legat 
som dam mot det större vattnet på denna 
orubbliga botten, finner man icke på stäl
let. Dessa öppningar i tvär-åsarna äro nu 
merendels ganska breda samt större och fla
tare, ju högre upp mot sido-åsarne, ej sällan 
äfven trappvis formerade. De materialier, 
som fordom fyllt dessa öppningar, tror man 
sig emellertid mina, de tyngsta vid nästa 
nedanför liggande vattenfall, de lättare på 
släta trakterne ännu längre i söder af dal
gången; och alla dalens vågrätta seotioner, 
så i längd som bredd, bilda en kedja af 
bestämda afsättningar under olika horison-
teler. 

Ju högre upp mot norden, ju tydliga
re visar sig, att dessa afsättningar bestått 
af ganska stora, öfver hvarandra liggande, 
uppdämda sjöar, alldeles af samma form 
och storlek med de i närmaste vestra dal
gång liggande öfra, mellersta och nedra 
Fryk-sjöarne. Svårligen skulle man annars 
kunna explicera, huru, uti en så stor dal, 
som Elfvedals Härad, ganska högt öfver alla 
andra kringliggande trakter, en rak flod 
lugnt kan framflyta nio Svenska mil utan 
fall. Detta är dock förhållandet; men flera 
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gånger synes dock denna stora bassin liaf-
va utgjutit sitt vatten öfver längre ned lig
gande dalar och fält, ty man finner, så vid 
denna långa båtleds slut, som utefter hela 
elfvens sträckning, oftast tre ganska be
stämda afsättningar öfver hvarandra, med 
tydliga spår, att hvardera af dem, för sig, 
fordom utgjort en sjö- eller elf-bolten. 

När hvarenda liten bäck uti bergs-trak-
terne ständigt förer med sig sand, grus, 
eller jordpartiklar, skär sig djupare efter 
hand i den lösa jorden, undergräfver sina 
kanter, som slutligen nedfalla för att nå
gon korrt tid damma honom, men slutligen 
öka de jordsamlingar han transporterar till 
de större vattendragen; när åar och ström
mar, i sin ordning, men i större scala, gö
ra detsamma och afsätta i hvarf, hvad de 
årligen få af fremmande ämnen från höj
dernas sidor och bäckar; när hvarje glas 
vatten, hemtadt utur Clar-elfven, innehål
ler, om ej alltid en hel procent, åtminstone 
någon del sand eller jord; när hvarje ögon
blick tusendetals åmar dylikt vatten utgju-
tes uti Wenern från den mängd strömmar, 
som omgifva denna sjö, försedd med en
dast ett utlopp, smalare än Clar-elfvens; nog 
kan man, i en aflägsen framtid, likaså säkert 
kanske gå torrskodd öfver åtskilliga Wenerns 
vikar, som man nu slår gräs och kör plo
gen, der man förmodligen fordom fiskade. 
Fyllnads-ämnen saknas icke, så länge något 
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löst finnes på bergen, och dessa ämnen bil
das samt transporteras ännu oupphörligen, 
ty sand-laviner åka utför bergens sidor som 
oftast; de blottade klipporna spricka sönder 
efter band och lemna stenbloekar, som äf-
ven nedrulla till dalarne, krossa smärre ste
nar till grus, under det de sjelfva afslipa 
sina kanter; äldre stenbloekar af svagare 
sammansättning förvittra under våra ögon 
och visa sig, i synnerhet på Finn-skogar-
iie, i form af pyramidaliska grushögar, bland, 
sådana, som af sitt cement ännu mer och 
mindre fullkomligt sammanhållas, samt af» 
vagta blott tiden och starka snöfall för att , 
under en transportablare form, begifva sig 
till sin bestämmelse. 

Ått processen af terrainens bildning här 
fortgår, ehuru långsamt, kan således med 
tämlig säkerhet antagas; men några så våld
samma förändringar, som de fordna, kan 
den, åtminstone icke utan på lång tid, åstad
komma, ehuru skogarnes uthuggning nära 
vattudragen, och derigenom bergs-sträcknin
garnes hastigare blottande från de å dem 
befintliga jord- och grus-samlingar, synes 
befordra de större vattendragens tidigare 
tippgrundning och deraf följande förän
dringar. 

Datsträckningarne äro emellertid nu 
mera icke ödemarker, der natur-krafterna 
uteslutande få regera. Bosättningar finnas 
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der nu i mängd, och omsorgen att freda 
hvad man inkräktat, skall alltid leda in-
vånarne att dämma eller öppna i lid, och 
således genom menniskohänder, här som 
annorstädes, naturen aftvingns lydnad. Man 
finner visserligen ännu icke omkring Werm-
lands stora vattendrag, Rhenens och Elbens 
ofantliga sido-dammar, ty de behöfvas icke. 
Uti den nordliga delen af Elfvedahls Hä
rad, har dock nödvändigheten tvingat till 
anläggandet af vallar mot öfversvänmingar-
ne; och genom Kongl. Strömrensnings-Co-
milens försorg, har vid Edsforssen i Råda 
Socken sprängningar skett, som minska vatt
nets stigande under flod-tiderne. 

Hvad som föregår i Clar-elfsdalen, den 
längsta, och trångaste i Wermland, visar sig 
visserligen i de andra, ehuru uti en min
dre scala och under lngnare förhållanden. 
De bestå ej så uteslutande 'af sand, som 
denna, och ega bassiner, som afbryta vatt
nens fart; men som många smärre vatten
drag gå till hvarje sjö, och sjöarne aldrig 
ega mer än ett utlopp, fortgår äfven i dem 
nppgrundnings-processen utan undantag. 

Den största dalgången, näst Clar-elf-
vens, är Fryksdalen, uti hvilken egentligen, 
trenne sjöar öfver hvarandra nu finnas sam
manhängande, utan fall emellan sig, och 
således medgifva en oafbruten bålfart öfver 
itta mils längd. 
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Den dcrnäst betydligaste är Byelfs- el
ler Gillberga-vattendragets dalgäng, i hvil-
ken framloper clt nästan lugnt vatten, i åtta 
mils sträckning, till Wenern. 

Utöfver Norrska gränsen och parallelt 
med den, går den fjerde dalgången i ord
ningen genom Nordmarks härad, och i hvil-
ken en mängd smärre sjöar och vattendrag 
utgjuta sig i sjön Foxen och slutligen genom 
stora Lee och Lclången i "Wenern vid Köp
mannabro å Dahlsland. Några mindre dal
gångar, med tillhörande vattendrag gå pa
rallelt med detta, genom Carlanda, Sillbo-
dahls och Silleruds Socknar i Nordmarks 
härad, och utgjuta sitt samlade vatten dels 
uti sjöarne vestra och östra Silarne, och dels 
i Wenern vid Köpmannabro och Åmål. 
Flera mils långa båtleder finnas i alla des
sa vattendrag, hvilka dock ega betydliga fall 
emellan sig samt mot utloppet i Wenern. 

Alla dessa vestra dalgångarne ligga egent
ligen i directionen af Glommens bana, norr 
om Kongsvinger och Wennacka med dess 
mot norr gående vattendrag, just i en af 
dessa dalar. Har GJommen någonsin gått 
igenom Wermland, så skulle den således 
antingen skurit en del af dessa dalar, och 
kanske genom Stora Lee utgjutit sig öfver 
vestra Ed i hafvet vid Uddevalla, om ej 
den tagit kortaste vägen till Wenern, ge

nom 
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nom Byelfs-vattnets breda och långa dal-

gång. 

Det minsta af "Wermlands vatten-sy-
steraer, och som just inträngt sig mellan tven-
ne andra stora, samt hetntar, olikt alla de 
andra, sin vatten-tillgång uteslutande från 
Wermlands jord, hvars namn det äfven bär, 
är Wermelens: egentligen utgörande en fy
ra mils lång, bland bergen sig utgrenande, 
sjö, med ett enda fall, nära dess utlopp i 
Wenern, vid Borgviks Bruk. 

De nu omnämnda trakterna af Werm-
land, utgöra Länets mellersta och vestra 
delar, samt äro på det hela af temligen lika 
beskaffenhet uti geologiskt hänseende. Den 
återstående tredjedelen, eller Länets östra 
del, är icke så regelbundet bruten i raka 
delar; och några i en och samma rigtnh^g 
löpande bergsryggar skilja ej här vattendra
gen åt, emedan Dal-elfven och Sevedsryggen. 
hafva aflett i en östlig rigtning de större och 
högre upp från norden kommande vatten
floderna, som kunnat bilda långa dalar till 
Wenern. Denna trakt utgöres således af dels 
utskjutande utgreningar från Sevedsryggen, 
dels isolerade bergmassor, mellan h vilka in
stängda, ej långsträckta, sjöar lemna vatten 
till en mängd, i flera rigtningar löpande 

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 

Wermlands Län. 2 
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smärre elfvar, alla utgjutande sig i Wenern» 
efter att hafva vid dess strand bildat bör
diga slätter, mellan de lägre berg-åsarne. 
ÄlVen uti geognostiskt hänseende, har den
na del en olika beskaffenhet med resten, 
ty uti den finnes nästan uteslutande Werm-
lands rika jernmalms-gångar och kalk-sten, 
hvarföre der också endast Bergslags-rörel
sen med framgång kunnat, under mer än 
trenne århundraden, utöfvas» 

I allmänhet bestå för öfrigt Wermländ-
ska bergen af en rödagtig granit, fördelad i 
tjockare och tunnare lager, lätt sönderfal
lande och sprickig, åtminstone i ytornej 
der luftens åverkan, svedningar Samt träds 
och vexters rötter kliifvit dem. På ganska 
få ställen torde finnas öfvergångs^berg eller 
af en senare formation. Kalk- och sand
slen finnes åtminstone sällan, och mig vet-
terligen hafva ingenstädes några lemningar 
af organiska kroppar hitintills blifvit upp
täckta i de Wermländska bergen. Det till— 
hörer vetenskaps-männen att närmare upp-
gifva alla de serskilta fördelningar •, hvar
under äfven denna Ortens mineralier kunna 
hänföras. Utom gränsen af denna under
dåniga Berättelse, äfvensom af min förmå
ga, vore det visserligen att häruti vidare 
ingå, ehuru vigtigt ämnet visar sig för den
na ortens Näringar. 

Om jag icke befarade att falla uti allt-
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för stor vidlyftighet, skulle jag ytterligare 
söka beskrifva Wermlands local, emedan den 
förtjenar visserligen en detaillerad afhand-
ling, och verkligen hitintills saknar en så
dan af större omfattning. Den korta tid 
som för Berättelsens författande varit med-
gifven, tillåter dock icke en sådan utförlig
het, och må hända den här icke eller bör 
ega rum. Min närmare kännedom om hvar-
je del af denna local, skall troligen dock 
leda mig till betragtelser, som jag kanske 
bordt anföra på annat ställe, ehuru jag med. 
omsorg skall bemöda mig att endast upp-
gifva dem, jag anser äga ett direct infly
tande på Länets teeoiiomi och framtida för-
kofran. 

Alla dessa nu upprepade trakter inne
fatta sammanlagde en yta af ungefärligen 
i5o qvadratmil, varande Wermlands are-
ala innehåll. Enligt äldre uppgifter, och 
till följe af gränsernes sträckning, utgör det 
hela en ungefärligen spetsvinklig likbent tri
angel, inträngd emelan tvänne Sevedsber-
gets utgremngar från Dovre Fjell. Den ena 
af triangelns långsidor utgör gränsen mot 
Norrige, den andra gränsen mot Stora Kop
parbergs och Nerikes Län samt basen af 
Länets stränder mot "YVenern och norra, 
gränsen af Elfsborgs Län. 

Ungefärligen 5 | procent eller 8 q vä
drat-mil af denna yta anses bétäckt aif 
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vatten. Enligt de genom Hushållnings-Säll
skapets försorg upprättade Socknc-Kartorne, 
hvilka dock olyckligtvis vid elsvådan här i 
Carlstad förlidet år gingo förlorade, visade 
sig att i de flesta af Länets Socknar 80 
procent af ytan, utgjordes af berg och skog: 
uti de nordligare trakterne, till och med 
något mera, hvaremot uti de södra det tor
de vara mindre. Emedlertid kan man tro
ligen, utan att serdeles misstaga sig, påstå 
att af Wermlands i5o qvadrat-mil 120 be
stå af dylik till åkerbruk otjcnlig mark. 
De återstående 3o qvadrat-milen, då vattnen 
afdragas, utgörande omkring 5oo,000 Tunn
land, möjligtvis brukbar jord, sknllesåledes 
rikeligen kunna föda en vida större folk
mängd än de i5o,ooo menniskor, som å 
den, nu blott till en del hemta sitt uppe
hälle; men mässar och kanske en större 
yta betäckt med vatten, än den uppgifna, 
minskar dock icke så obetydligen denna 
egorymd. Enligt jlkrelh Tabeller till Kar
tan öf ver Sverige, upprättade år 1811, skul
le den öppna åkerjorden i Wermland då 
hafva varit endast 83,473 Tunnland besådd 
med 87,794 tunnor Säd, hvilket, hvad tunn
land-talet beträffar, troligen varför litet, då 
sällan mer än en half tunna höstsäd här-
städes utsås på tunnlandet; och minst en 
tredj cdel af åker jorden vanligtvis ligga i vall; 
men då nu underdånigst bifogade Tabeller 
icke upptaga cgorymden, kan icke heller 
af dem den närvarande åkerjordens belopp 
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annorlunda än heräkning&vis uppgifvas, och 
hvarvid jag lagt till grund, att då här van
ligtvis utsås på tunnelandet i tunna Hvete 
eller i tunna Råg, eller i tunna Vårsäd, 
eller 5 tunnor Potates, samt till höstsäden 
trades dubbla beloppet af den jord, som 
tegagnas till dessa sädes-slag, och en tredje
del af hela beloppet ligger i vall, får jag 
således af Tabell-columnen för utsäde 186,432 
Tunnland öppen åkerjord, som visserligen 
är närmare rätta förhållandet än ofvan-
nämde äldre beräkning; men ända icke 
uppgår, enligt min öfvertygelse, till det 
verkliga. Den ganska betydliga rymden af 
314,000 Tunnland möjligtvis odlingsbar jord, 
skulle i detta fall återstå såsom obegagnad, 
eller endast använd till bete, b vilket väl 
kan vara möjligt; men icke vill jag med-
gifva, att efter beräkningen af ungefärligen 
i £ Tunnland till personen för dess uppe
hälle, hvilket närvarande förhållande äfven 
synes visa, de i5o,ooo menniskor, som nu 
här finnas, skulle kunna ökas till 443>5oo. 
Äfven om man skulle antaga att förhållan
det så förändrat sig från 1811, att i stället 
för det att hvarje arbetare härstädes då 
.endast egde T

9^ Tunnland öppen jord till 
sitt uppehälle, han nu verkligen eger i j , 
och i behållning af skörden årligen a-^-
tunnor säd mer än han utsåtjt, i likhet med 
hvad dåvarande förhållande utmärker, kun
na dock icke hans efterkommande på den 
nya jorden få en sådan afkastning, och for-



2 2 

hållandet mellan hvad folkmängden behöf-
ver till sin subsistance och jorden produ
cerar, blifver ungefärligen som i Irland. Det 
ligger i sakens natur att den bördigare jor
den först begagnas, och att den sislkom-
mande odlaren får den sämre, samt att ett 
nödtvunget användande af den sämsta icke 
ger en behållning motsvarande odlings- el
ler bruknings-kostnaderne. Vid denna gräns 
är man på många ställen. 

Allmänna beskaffenheten i anseende till Lo-
calens bördighet och begagnande. 

Uti mellersta delen af Länet s eller Clar-
elfvens dalgång, bestående af Elfvedahls Hä
rad en del af Kihls Härad och Carlstads 
Tingslag är rådande jordmånen Sand, mer 
och mindre blandad med mylla, sällsam
mare med Lera, båda senare delarne al
drig i någon större proportion, Denna trakt 
visar således föga bördighet; men fugtighe-
ten från de närbelägna bergen, kanske äf-
ven från det strida vattendraget, meddelar 
dock, så vida ej alltför torra somrar in
träffa, den oftast rena sanden en vext-kraft, 
som man icke skulle förmoda den ega. Des
sa oftast jemna sandfält äro emellertid lätt 
röjda och brukade; hvårföre också bosätt
ningar tillkommit nästan hela dalen utefter, 
ordentligare placerade än i någon annan 
del af Länet. Man väntar sig icke att i 
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denna på det hela trånga dalgång, uppfylld 
af en strid flods lemningar, kunna resa fle
ra mil på raka, jemna vägar, med regel
bundna egor och välbyggda bostäder på si
dorna. Detta är emellertid fallet i flera 
delar af denna dalsträckning, och skogsdun-
garne, som ännu stå qvar på de jemna pla-
teauerne i dalen, försvinna efter hand samt 
lemna plats åt ökade inegor, torp och ut
flyttningar. Medlen, hvarmed dessa röjnin
gar bedrifvas, äro en tilltagande folkmängd, 
samt de förtjenster, densamma hemtar i 
hemorten från kolning för Bruken, tim
merhuggning och flöt t ning för Sågverken, 
samt transporter och körslor. 

Denna trakt, då den helt tages, produ
cerar icke sitt behof af spannmål, och äro 
således dess invånare, synnerligen i nordli
gaste delen, säkra afnämare af den säd, som 
föres till Carlstad från andra bördigare or-
\er kring Wenern. 

Råg, Hafra och Potates äro de enda 
utsäden., som, med hopp om en lönande 
äring, kunna anförtros jorden, och detta 
gäller för en stor del af Wermland. Bo
skapsskötseln samt skogsavverkningen, ut
göra de hufvud-näringar, hvaruppå allmo
gen i denna del kan grunda sin utkomst. 
Jern- och Sågbruken på stället hafva otvif-
velagtigt väckt och bibehållit verksamheten 
hos invåname, trots jordmonens ofördelag-
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tighet och climatets stränghet, ty i den ra
ka Clarelfs-dalen, från Norden högsta fjell-
klinl, haller sig alltid temperaturen lägre, 
än i någon annan bredvid den. Med un
dantag af Elfvedahls Finnskog, som utgör 
en hög hergs-trakt för sig, på Norrska grans
usen och dess närmaste utgreningar, sträc-
les i allmänhet icke odlingarne uti Clar-
clfs-daleu, så upp på bergen, som i flera 
andra trakter af "Wermland. 

På hela den nästan platta åsen, som 
skiljer Stora Kopparbergs Län från Werm
land, finnas inga bosättningar, utan begag
nas dessa höga trakter till bete och setter-
vallar, samt lemnar det bästa timret man 
säljer. Rödjningen, genom stenbrytning, är 
således icke här så allmänt använd, som på 
Finnskogarna och med dem lika trakter, 
ehuru svedningar icke uraktlåtas. Af orsak, 
att lika beskaffad jord, som den man bru
kar, ännu finnes qvar neder uti dalen, der 
också sysselsättningar erbjudas den ökade 
folkmängden, har föranledt detta icke van
liga förhållande: kanske äfvcn skogens hö
gre värde på detta vattendrag. Undantag 
ega naturligtvis rum äfven haruti; men för
hållandet i det hela har jag trott mig Gnna 
sådant, som det nu anförda. 

Uti den närmast i vester belägna Fryks-
dalen är visserligen sanden äfven rådande 
jordmonen i de högre trakterna, dock ej så 
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uteslutande som i Clarelfs-dalen. På de lä
gre trakterna deremot träffas en sandblan-
dad gäs-lera, tunnt beläckt njed svartmylla 
af förruttnade vexter. Sandhvarfven i den
na lera gör den oftast full af käll-ådror, 
som ofördelagtigt verka på vegetationen, 
och, då större sand-parlier träffas, af dem 
bildas den här så kallade såg-jorden, gäc
kande odlarens möda. Uti de lägre ned 
belägna måssarne finnes dock merendels en 
retentiv lera till botten, som gör dem tjen-
ligare till odling, än dem, som allmänligen 
i Elf vedalen livila på, en för vattnet lätt 
genomtränglig sandbotten. Till måssars ut-
dikning och odling fordras dock capital och 
stor enighet i företaget, ty de höra meren
dels till flera hemman eller hemmans-lotter, 
och skola på en gång åtminstone utdikas, 
livartill alla delegarne ej ega råd och till
fälle. Ett stort företag i denna del är dock 
gjordt i Fryksdalen, som fullkomligt lyckats; 
men utan ett understöd från Hushållnings-
Sällskapets sida hade det aldrig kunnat bör
jas. Mot höjderna vinnes deremot af ven 
Mrstädes ingen jord, utan den besvärliga
ste stenbrytning. Finnarne hafva visat sät
tet att rödja dessa trakter utan capitaler, 
och torpare, småbrukare och inhyseshjon, 
följa dem i spåren, samt utvidga sina täp
por årligen, i hvilka Potatesen får gälda 
första mödan, till dess flera sammanlagda 
täppor kunna utgöra en Råg- eller llaire-
åker. Dessa Finn-rödjningar fortgå egcntli-
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gen i alla möjliga rigtningar och delar af 
Länet, äfven i Bergslagen, ehuru ej der så. 
ofta genom en förutgången svedning af sko
gen. De förrättas icke nu mera uteslutan
de af Finnar; populationens. tilltagande har 
lemnat andra talrika Pionnierer för samhäl
let, och missvext-åren afbryta blott tempo-i 
rairt denna väg, hvaruppå landet upprödjes 
och befolkas. Föga bördig jord upptages 
visserligen på detta sätt: den bästa är re
dan bringad i bruk och den uppröjda till— 
egnar sig snart någon annan än rödjaren. 
Men han fann der, under sitt arbete, en 
del af födan för sitt hushåll, och, om kraf
terna äro qvar, erbjuder hojiom nästa höjd 
ett nytt friare fält för verksamheten, än det 
han på slättlandet kan få, som ogift, tjenst-
hjon eller stat-torpare. Naturlig är denna 
sakernas gång, ehuru förenad med mycken 
uselhet och ett trälsamt arbete; men man 
påminner sig alltid, att man skall, föda sig 
i sitt anletes svett och går sin bestämmelse 
med resignation till mötes. Brist på bemed
lade personer bland hemortens många små
brukare, hvilka kunna och vilja betala leg-
da arbetare, tvingar den tilltagande folk
mängden i Fryksdalen att söka arhets-för-
tjenst genom utvandringar till andra orter, 
ty hushållet skall förses med föda under 
den del af året, som den inskränkta jord-
ägan ej erbjuder den, och ej lemnar nog 
utrymme för verksamheten. 
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Denna trakt producerar ej eller på långt 
när sitt spannmåls-behof, utan förses der-
raed från Carlstad, och hafva, likasom i 
Elfvedalen, dess invånare, genom en vid
sträckt boskaps-skötsel och skogs-afverkning, 
sökt hemta en del af sin utkomst; arbets-
förtjensterne i aflägsna orter få fylla resten. 

Uti vestra, delen af Kihls och östra de
len af Grums Härader, egentligen hörande 
till Fryksjöarnes dalgång är jordmonen af 
bättre beskaffenhet än i den nordligare lig
gande Fryksdalen. Jorden blir härstädes 
mera lerblandad ju närmare södern och We-
nern, samt öfvergår på flera ställen i Nors, 
Gruras och Segerstads Socknar till styf le
ra: äfven kalk, så sällsynt i Wermland, 
träffas vid Malsjö i Grums Socken. Denna 
lägre trakt producerar spannmål utöfver egna 
behofvet, hvilken ansattes egentligen vid 
Fryksdalens och Elfvedalens Jernbruk, samt 
uti Philipstads Bergslag: åkerbruket är re
dan här hufvud-näringen. 

Ännu längre i vester, uti Jösse Härad, 
hvarifrån Byelfs- eller Gillbergs-vattendra-
get egentligen leder sitt ursprung, äfvensom. 
"Wernielens, träffas nästan samma jordmon 
som i Fryksdalen, dock något mindre sandi 
blandad och skarp, ehuru mycket stenig på 
höjderna. Den oftast med sandhvarf fyllda 
leran förorsakar äfven här käll-ådror och 
såg från bergen, dock i mindre raon. Ytan 
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är icke i denna trakt bruten i så stora par
tier, som i Fryksdalen och berg-utgrenin-
garne flerfaldigare, hvarigenom instängda 
smärre bördiga dalar uppkomma, der ock 
svartmylla ger odlaren vackra grödor, då ej 
de älven instängda måssarne bringa frost 
öfver dem. Caracteren af Landet är Bergs
lagens, eller hvarje större fulländad Finn-
rödjnings. Denna trakt, ehuru starkt be
folkad och med hemmanen klufna, likasom 
i Fryksdalen, nästan till oändlighet, samt 
rödjningarne sträckta högt uppå bergen, fö
der dock i det närmaste sina inbyggare. Bo
skaps-skötseln är här ganska betydlig och 
lemnar ett öfverskott af Ladugårds-producter 
till afsalu: den bvilar dock hufvudsakligen 
j)å svedning, likasom i Finnskogarne, men 
förrättas här med mera ordning än der. 
Vextliga skogar gifva äfven ännu tillfälle till 
Timmer-afsättniitg vid de flera inom denna 
trakt i senare tider anlagda Sågverk, och en 
mängd Jernbruk gifva arbetsförtjenster ge
nom kolning och körslor, till en ganska 
hyfsad och liflig allmoge. 

Uti de nedanföre mot södern liggande 
Gillbergs och Näs Härader, utgörande dal
gångens fortsättning, hvaraf en del af Näs 
Härad egentligen bildar den östra sido-åsen, 
träffas en vida bördigare jord , ehuru sten-
bunden mot höjderna, samt större lerfält 
af djupare beskaffenhet, och för åkerbruka
ren fördelagtigare sammansättning med an-
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dra jord-arter än uti de nordligare trakter
na. Det gäller nästan som en allmän re
gel, att jorden blir af bördigare beskaffen
het mot södern och Wenern; men måhän
da den i ett motsatt förhållande, genomett 
länge fortsatt begagnande med Hafre-säden, 
förlorat sin primitiva bördighet. Detta vi
sar sig påtagligast i denna dalgång, den först 
röjda ooh odlade i Wermland. 

Näs Härad, till exempel, der allmän-
ligen j»rden består af lera, eller med lera 
såsom bas, blandade jordmoner, producerar 
visserligen icke så mycket spannmål som 
dess jord kunde bära, ehuruväl detta Hä
rad frambringar vida mera än till egna be-
hofvet, och tidigt öfvergått till egentlig åker
bruks-trakt. 

Det längre upp i dalen belägna Gill-
bergs Härad deremot, kanske med en säm
re jordmon, producerar dock relatift mera 
spannmål än Näs Härad; och det öfverst 
liggande Jösse Härad, på en ofördelagtigare 
local, vida mera än man skulle, under des
sa förhållanden, förmoda. Skogen uti des
sa, otvifvelagtigt senare röjda, trakterna ger 
emellertid ännu icke allenast, genom det 
bete den erbjuder, anledning till en vid
sträcktare Boskaps-skötsel, och således äfven 
tillfälle till jordens oftare gödning från väl-
besatte Ladugårdar, utan den lemnar ock 
biförtjenster mot tjenstbarheter vid de i 
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dessa trakter anlagda Jernbruken och Så-
garne. Gillbergs Härad kan visserligen sa
gas vara en herrlig trakt, der de af hvar
annan beroende näringarne Åkerbruket, Bo
skaps-skötseln och Bruks-rörelsen temligen 
jemt sins emellan aro afviigda. Uti Jösse 
Härad ar förhållandet ej så bestämdt. Bruks-
ocb Sågverks-rörelsen samt Boskaps-skötseln 
blifva här redan öfvervägande, under det 
Näs Härad visar åkerbruket som hufvild-
näring, med alla de ölägenheter denna nä
ring, som uteslutande får vidkännas. Mer-
gelbäddar af stor vidd har Engelsmannen 
Steffens funnit uti Glafva Socken, Gillbergs 
Härad: —en rar omständighet i Wermland, 
der man icke väntat sig finna kalk ingå i 
någon del af Provincens jordhvarf, men 
som visar på ett framtida, ännu fördelagti-
gare, förhållande inom Gillbergs Härad, då 
kännedomen vunnits huru denna jord-art, 
söm gjort Holsteins rikedom, skall rätt be
gagnas. Om, såsom snart nog torde visa 
sig, en del i Wermland eger vidsträtikta 
mergel-lager; troligen böra de finnas i åtskil
liga andra dalar af samma beskaffenhet, och 
då kan man vänta af Wermlänningens håg 
för försök de vigtigaste resultater för fram
tiden. 

Mest i vester, och uti det vid norrska 
gränsen belägna Nordmarks Härad, antager 
jordmånen åter en ofördela g tigare beskaffen
het. De långsträckta dalarne likna Fryks-
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dalen både till form och beskaffenhet. Ett 
otacksamt åkerbruk föder icke här tillräck-
ligen innevånarne, utan boskaps-skötsel och 
timmer-afsättning på Norrige få fylla bristen. 
Närbelägenheten till detta Rikes sydöstra 
kust-städer gör att denna trakt har mera 
gemenskap med Norrige än med det öfriga 
landet: och att innevånarne mera i all
mänhet likna dessa sina grannar än lands
männen. Detta Land är visserligen tidigt 
uppröjdt och troligen till större delen be-
folkadt i äldre tider från Norrige. Afläg-
senheten från Bergslagen gör att få Jern-
bruk i denna trakt äro anlagda, och befin
na sig innevånarne således i saknad af de 
förtjenster, dylika anläggningar på stället 
erbjuda, äfvenspm att kunna deltaga i Bergs-
lags-körslorne med sitta hästar, för hvilka 
kreatur de hafva en serdeles passion. 

Odlingshågen är härstädes äfven min
dre allmän än i öfriga Wermland, ehuru 
odlingsmarker visserligen finnas att tillgå, 
men exemplen af i orten bosatte Stånds
personer saknas, och hvarigenom denna trakt 
hålles på en lägre cultur-grad än de flesta 
andra af provincen. Må hända att sättet, 
hvaruppå detta Land från ålder blifvit röjdt 
och befolkadt, har någon del i detta förhål
lande. Jag har trott mig finna att tvänne 
olika rödjnings- och bosättnings-principer i 
fordna tider egt rum inom "Wermland. Den 
ena genom Finnar, som med sin svedning 
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och slcnhrytning, banat sig väg till höj-
dernr, samt der etablerat sig och, jemte 
svedningen, uteslutande idkat Boskapssköt
seln, till dess deras efterkommande, antin
gen amalgamerat sig med andra folkstam
mar, antagit deras brukningssätt och seder, 
eller också flyttat undan, längre in uti Bergs-
trakterne, der de på sina stallen ännu vi-
slas, utan att hafva öfvergifvit sin stams 
egenlieter. 

Den andra bosättnings-principen har 
utöfvats af Colonister, som sökt dalarne 
samt rödjt och bosatt sig utefter de, i dem 
befintliga, vattendragen, tillegnat sig Fin-
narnes lägsta rödjningar samt infört ordent
ligt åkerbruk, jemte boskaps-skötseln. Öf-
vergångarne i detta jordens begagnande äro 
nu svårare att finna, än kanske fordom, och 
bero till en stor del på localens beskaffen
het, som endast afgjort huruvida de äro 
fulländade eller ännu fortgå. Icke dessmin-
dre vittnar nuvarande bruknings-sättet på 
flera ställen, att olika åsigter från första 
början af Landets rödjning egt rum och till 
en del ännu följas. Att Nordmarks Härads 
första innevånare, vid sin jords rödjning, följt 
dalgångarne och vattendragen, synes mig 
Landets närvarande beskaffenhet visa, äfven-
soin alt de, vid denna förrättning, icke haft 
Finnar till föregångare, hvilket jag vill tro 
nästan är förhållandet allmänligen i Norrige, 

der 
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fler skogarnas högre värde, såsom meren
dels Sågverks-egarnes egendom, icke eller 
inedgifvit deras förstörande, för att vinna 
små tegar till Hafre-grödor. 

På nägra ställen uti södra delen af det
ta Härad har man trott sig finna mergel. 
Bekräftar detta sig, så kan en förändring i 
åkerbruket derstädes möjligtvis inträffa; men 
brist på Herremän, som kunna gifva dyli
ka försök förtroende, saknas dock, och skall, 
i anseende till ortens aflägsenhet, länge sak
nas i denna trakt. Med Ladugårds-producter 
uti icke så ringa qvantitet samt hästar och 
någon boskap, besöka Nordmarks-boerne 
Wermländska marknaderna samt Åmål; huf-
vudsakliga gemenskapen är dock med Fre-
drikshall, hvarifrån hemtas sill, salt och 
spannmål, mot lemnadt timmer till Tiste-
dahls Sågverks-egare. Några Sågverk på 
Dahlsland af Elfsborgs Län, och Sågverken 
vid Uddevalla, hafva visserligen gjort an
språk på detta Härads hela timmer-tillgång; 
men som nu handeln är fri, har den följt 
den naturligare vägen till Norrige, dit äf-
ven en stor landsväg i senare tider blifvit 
Öppnad. 

Wermelens dalgång har , både i anse
ende till localens beskaffenhet och dess be-

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 

Wermlands Län. 3 
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gagnande, caraclercn af Jösse Härad , hvar
ifrån den ulgår. Denna trakt föder dock 
icke helt och liållet sina invånare: skillna
den fyller de i den liggande fördelagliga 
Je rnbruken , mot kolning, hvarti l l skog fin
nes i öfverllöd, utan att missbrukas. Genom 
blolt e t t vattenfall , skiljdt från "Wenern, 
leninar Wermelen tillfälle till lätta t rans
porter till och från W e n e r n — en fördel , 
som Fryksdalen och Elfdalen sakna. 

Östra delen af Wermland innefattar 
Phil ipstads och Nyeds Bergslager, samt nedan-
före i söder och mot W e n e r n belägna Hära
derna Wisnu in , Öhne och Wäse. Den nor
ra delen eller Bergslagerne är en ganska 
coupcrad terrain af s tenbuiulna, fristående 
eller i mindre massor samlade berg , ej af 
några egentligen sammanhängande åsar. E t t 
större sandfält, Braltforssheden kalladl., skil
jer dock Philipstads och Nyeds bergs-mas
sorna, och är den enda jemna yta af någon 
v idd , som man trälfar i denna del af Lä
net. Jordmonen är , likasom i de ofri ga Lä
nets bergs-lrakler , klapperblandad sand på 
höjderna, tunn gäslcra i de lägre Irakierna 
och djup mulljord af loirul lnade vegetabi-
lier, här kallad racka. Landcl synes försl 
rödjl af F innar , som Bergsmännen utträngt. 
Skogen, som här har högsta värdet , vårdas 
ock bäst, dock kanske icke alltid med den 
noggrannhet , som erfordras för dess framti
da bestånd. Ej ännu begagnas här den , så-
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som fördelaktigast vid skogens .invändande, 
föreslagna trakt-huggningen. 

Genom årlig blädning eller de större 
trädens nlgallring, har nian härslädes Iran 
älder begagnat sin skog, som nian tror, }>f» 
liiisla saltet. Det vill dock synas, som sko
gens vextlighet härigenom aftagcr, då den 
egentligen visar sig kraftigast der lugn och 
skugga finnas, hvilket blädningeu icke be
fordrar. För öfrigt afbrukas inom Werm-
land skogen, sällan efter någon bestämd ord
ning: den missbrukas i allmänhet, och an
vändes kanske endast vid några Bruk med 
tankan på framtiden. 

Under de dåliga jern-conjuncturerna od
lades jorden ganska mycket af Bergsmännen; 
och om alla denna trakts måssar och my
ror voro odlingsbara eller lönande att upp
laga, skulle visserligen åkerbruket äfven här 
kunna utvidgas och få ett slags oberoende; 
men härtill cger man icke tid för den nu 
mera lönande Bergslags-rörelsen. Denna trakt 
föder således på långt när icke sina innevå
nare, och är derföre betydligaste afsättnings-
platsen för spannmål från så väl Wermlands 
åkerbruks-Iraktcv, som andra aflägsnare or-
lor. De lika Jernmalms-streckcn i bergen 
gitva Ii C åt allt inom denna trakt, och nä
stan ål alla Wermlands näringar. Åkerbru
ket må all Iså der gerna vara en bisak, och 
äfven ej en hufvudsak för Wermland, helt 
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betrak tadt. Att foder må frambringas i 
mängd till alla de dragare Bergs- ocb Bruks
rörelsen kräfver: att bergen alltid må lera-
na skog till kolning, och malm till brytning, 
är egentligen hvad man i denna och mån
ga andra trakter bör önska, och gör det 
med rätta, ty så liar naturen befallt. Kan 
derjemte arbetaren i allmänhet på stället 
vinna, genom sitt arbete, födan för ett hus
håll, utan att falla fattigförsörjningarne till 
last, är visserligen ändamålet vunnet med 
en sådan bergs-trakts upprödjning och be
folkning: att göra den oberoende af åker
bruks-trakterna, är en strid, som hvarken 
påkallas af behofvet eller lyckas i längden. 

Uti Nyeds Bergslag brytes nu mera icke 
någon malm eller blåses tackjern. Jernbru-
ken hafva har intagit hyttornas plats, och 
jordbrtikét har redan fått ett högre värde, 
hvartill localen ger anledning; ty på vestra 
sidan om Brattforssheden antager jordmonen 
en bördigare beskaffenhet. Den tunna, sand-
ådrade gäs-leran råder väl i allmänhet; men 
en> talrik och idog allmoge, understödd från 
Jernbruken med penningar för tjenstbai heter, 
och uppmuntrad genom Patronernes exem
pel, aftvingar dock denna mindre fördelag-
tiga jordmon vackra grödor, och ett temli-
gen allmänt antaget circulations-bruk med 
fodervexter ger hopp om bördighetens till
tagande. 
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Uti de östra trenne Häraderne, och ut
efter Wenern, träffas Wermlands största och 
bördigaste åkerfält mellan de i Wenern ut
skjutande bergs-åsarne. Ehuru härstädes äf-
ven på många ställen sandfält förekomma, 
är dock på det hela leran den rådande jord-
monen, åtminstone i de delar, der ett stör
re åkerbruk bedrifves och utgör hufvud-nä-
ringen. Några mergel-lager har man dock 
icke funnit, än mindre begagnat, ehuru de 
torde finnas på djupet. Jorden i denna 
trakt skötes väl, och föder icke allenast in-
nevånarne, utan förser ock Philipstads Bergs
lag med en stor del af dess spannmåls-be-
hof. De vid Wenern belägna naturliga än
garne gifva åkerbruket härstädes en styrka, 
som det saknar på de flesta andra ställen i 
Länet, och har man således ej så allmänt 
här antagit circulation med fodervexter. De 
i trakten belägna Jernbruken hafva ett gan-
ska förmonligt läge emellan Bergslagen och 
Wenern, och skogen vid dem vårdas med 
omsorg. 

I allmänhet vexer på Wermlands berg 
skog, äfvensom på alla icke röjda ställen, 
undantagandes på de låga stränderna af We
nern. Några ljungfält finnas icke, och om 
någon röjd jord öfverlemnas af odlaren, in
tager skogen den genast inom sitt område. 
Ej sällan strider man fåfängt, synnerligen 
såsom magtlös eller försumlig, småbrukare. 
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all hålla lionom på afslånd, hvilkct nlbru-
kailu l lafre-åknnne nästan öfverallt visa. 

Allmänna beskaffenheten i anseende till de 

Natur-förmoner localen erbjuder. 

Då jag nu undcrdåningst redogjort för 
Wcrmländska localcns beskaffenhet, så i an
seende till dess ibrm och utsträckning, som 
dess bördighet och begagnande; återstår mig 
alt äfven anföra de ytterligare nalur-förmo-
nev den erbjuder. E n stor del af ortens 
vattenfall äro visserligen begagnade till Bruks-
samt Q värn- och Såg-anlägguiugar; Sjöarne 
och Flodernc till Ii åt- och Flott- leder; så 
lägre landet som sjelfva bergsryggarne ge
nomskurna af vägar; bergen öppnade till 
malmgångars begagnande; jord-ytan plöjd 
eller backad långt upp på bergen för att 
aftvingas grödor; men mycket återstår vis
serligen alt ännu göra i dessa delar för ef
terkommande, ehuru närvarande generation 
ifrigt bemödar sig minska deras besvär, un
der det man söker förkofran eller blott up
pehället. Mera begagnade äro således bär-
städes de natur-förmoner localen erbjuder, 
än kanske i någon annan del af Riket; men 
många finnas dock ännu, hvaraf den nytta 
icke blifvit hemtad, som do kunna och un
der ett allmännare välstånd troligen fram
deles skola gifva. Föisl bland dessa visa 
sig lättade transporter för ortens tunga ef-
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ferier. De stora, långsträckta sjöarna och 
till liera mil farhara elfverna befordra vis
serligen alla transporter och hafva till en 
stor del föranledt landet landets rödjning 
och befolkning, samt de näringar, hvarmed 
innevånarne sysselsätta sig. Man tror sig 
dock finna, och det med skäl, att icke allt 
i denna del är gjordl af mennisko-hand, 
som kunnat göras och landets näringar sy
nas kräfva. I anledning häraf har man, så 
här som annorstädes, redan för lång tid 
tillbaka undersökt möjligheten af åtskilliga 
Canal- och Sluss-anläggningar, till samman
bindande af ortens betydligaste båtleder med 
Wenern. De lifliga transporlerne vintertiden, 
hvaraf allmogen egentligen kan hemta nytta, 
torde dock, jemte bristande penninge-till-
gångar och saknad kännedom om bästa ar-
bets-sättet vid dylika anläggningar, hafva 
fördröjt verkställigheten. 

Land- och Sjö-transporter. 

Under granskningen af ortens oecono-
mie gjordes oftast för icke länge sedan den 
åsigten gällande, att vinter-körslorna äro för 
åkerbruket hinderliga, såsom ledande all
mogen från hem-sysslorna, bästa fodrets an
slående till hästarne och spillningens qvar-
blifvande på landsvägarne j hvårföre allrnän-
ligen andra transport-sätt för ortens effecter 
borde sökas. Det må vara medgifvet och 
önskligt, att en del af ortens vattendrag 
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blefve till långa båtleder öppnade samt sat
ta i oommunication med Wenern; men icke 
tror jag derföre att våra vinter-transporter 
kunna undvaras, och att, då vattnen äro 
tillfrusna, således äfven Canalerna, dessa 
någonsin kunna hindra, att man ju gör sig 
genvägar till och med tvers öfver bergs-
åsarna med de effecter, som tillverkats un
der vintermånaderne och kunna på dessa 
vägar transporteras, för att tidigare komma 
köparen tillhanda. Då Bonden, såsom skjut-
sare i sin tour för den minsta hemmans-
lott, ändock skall hafva häst, och formans
yrket icke är något uteslutande näringsfång 
hos oss, är det visserligen så godt att Bon
den förtjenar penningar med sin bäst vin
tertiden , som attligga stilla. Jag tror mig just 
uti detta transport-sätt finna en ganska för-
jnonlig arbetets fördelning, som sätter Bruks-
idkaren och Bonden i ett beroende af hvar-
andra, förenar deras intressen och reder be^ 
greppen i anseende till dem. Bergs- och 
Bruks-idkaren kan icke här vara Bonden 
förutan; ty på sina egor eller vid sina Bruk 
kan han icke underhålla den mängd arbe
tare och dragare, hans rörelse ovilkorligpn 
kräfver. Mot penningar får han anskaffa sig 
kolare och körare, annars stannar hans 
Bruk, oftast anlagdt i en aflägsen skogs
trakt, der den odlingsbara jorden knappast 
ger brödfödan till ett par hushåll af de 
hundrade han behöfver; och Bonden, å sin 
sida, behöfver, för att liqvidera sinaKrono-
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utskylder, Brukspatronens penningar, dem 
hans skog, hans arbete och hans häst skaf
fa honom, under det de små åker-tegarne 
han brukar gifva en kanske knapp föda åt 
hushållet. 

Hvad deremot frågan om Canal- och 
Sluss-anläggnings-företag beträffar, har äf-
yen här nyligen ifvern i denna del min
skats. Jag bekänner mig icke alltid hafva 
delat den, och under mitt redan långa vi
stande härstädes, mera hafva afrådt än till
styrkt dylika företag, alltid i afvaktan på 
resultaterne af de redan inom Riket börja
de, och från hvilka, såsom fulländade, man 
alltid sedermera kunde få, så väl skickliga 
Mechanici, som nya redskaper, då det for
drades. Projecter i mängd lågo redan från 
mina företrädares tid på Lands-Cancelliets 
hyllor och afvagtade denna epok, då Kongl. 
Strömrensnings-Comiteen, på enskilta fram
ställningar i ämnet, fann för godt att å nyo 
luta undersöka åtskilliga Wermlands vatten
drag. Möjligheten af båtledernas förbätt
rande och sammanbindande genom slussar 
fanns då, som vid föregående äldre under
sökningar, och man förebrådde Läns-styrel
sen, att ej hafva motiverat dessa nyttiga 
företag. Hoppet att en gång , utan hinder 
och med minskade afgifter, kunna transpor
tera Bruks-effecterna, åtminstone till "We-
nern, väckte snart en allmän håg för dy
lika företag, och fördelarne synes vara så. 
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bestämda, att frikostiga bidrag erbjödos från 
flera häll. 

Det hade varit stridande mot min pligt, 
att nu längre återhålla den väckta ifvern, 
helst Stats-anslag kunde påräknas och hvari-
genoni sådana älven kunde komma denna 
ort tillgodo. De första kostnads-förslagerne 
öfverskredo ej eller livad man kunde, jem-
te Stats-anslagen, fylla genom aetieteckuing 
inom orten, och del blcf således möjligt 
för mig at t , i underdånig ät lydnad af Eders 
Kongl. Majrts nådiga befallning, formera tvän-
ne Sluss-Bolag, det ena för Clar-elfven och 
det andra för By-elfven, till hvilka Eders 
Kongl. Maj:t täcktes nådigst lofva, det för
ra 100,000 R:dr och det sednarc 55,ooo 
B:dr , at t för båda utgå uti femtedelar un
der de fem följande åren. Bolagen, förli
tande sig på d e , af vederbörande autorite-
ter och personer upprä t tade , kostnads-för-
slagerne, förbundo sig a t t , mot dessa Stats
ans lag , fullgöra de projecterade arbetena, 
samt vidtogo genast nödiga förberedelser ge
nom inköp af jo rd , vattenverk och nödiga 
malerialier, så mycket hellre, som man hop
pades åtminstone kunna utsprida första årets 
anslag, till en mängd under inträffad miss-
v e \ t arbets-sökande personer. Eders Kongl. 
Maj:t täcktes emellert id, innan några betyd
ligare åtgärder i denna del af Bolagen hun-
no vidtagas, ställa alla dylika arbeten un
der Stor Amirals-Embelcts tredje afdelniugs 
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speciella uppsigt, samt öfverlemna åt. afdel-
iiiuguns Chef atl å nvo undersöka localerne 
och granska ile upprällade förslagerne. Den 
visserligen ganska vanliga omständigheten, 
att upprättade förslager icke kunna uppta
ga alla oförutsedda händelser, och således 
oftast understiga hvad arbetet slutligen kos
tar, hade man här förutsett, men trodde 
sig i betydlig mån kunna minska, genom 
en sträng hushållning, användandet af fri
villige arbetare, ej fordrande alla de om
sorger, som en militairisk trupp har rättig
heten begära, och slutligen att, då dessa 
Canal- ocli Sluss-anläggningar endast vore 
att anse som förbättringar af ortens egna, 
redan af naturen utstakade, båtleder, hvar-
ken en hög fulländning, eller dyrbara på 
framliden endast beräknade, åtgärder for
drades. De nu ytterligare skedda under
sökningar utmärka dock, att våra vatten
drag ej medgifva tillämpningen af dessa 
grundsatser, hvarmed Actie-egarne umgin-
gos; och ortens Innevånare böra anse för 
en tycka, att de i tid blifvit upplyste här
om, innan så stora kostnader voro använ
da, att enskildta välfärden i orten kunnat 
rubbas genom en tvungen fortsättning af 
möjligtvis ändamålslösa företag. Emellertid 
har denna utgång ansenligt bidragit att min
ska hågen och förtroendet till dylika arbe
ten inom orten, och sannolikt komma de 
sist upprättade förslagerne alt längre hvi-
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j a , innan d e , åtmistone genom enskildas 
tillräckliga bidrag, kunna verkställas. 

"Donna allmänna åsigt har jag trolt mig 
underdåuigsl böra anföra, och lärer detta 
rättfärdiga mitt förhållande, att icke förut 
liafva motiverat Caual- och Sluss-anläggnin
gar inom Wermland. 

Det hopp man egde, att genom anläg
gande af slussar i Clar-elfvens bada neder
sta fall, kunna bringa ordning och lättnad 
i timraerflottningen och transporterne i all
mänhet pä detta vattendrag, förlorades til
lika vid detta tillfälle, och har föranledt 
formerandet af en Comite, som under led
ning af Stor-Amirals-Embetets tredje afdel-
nings Chef skall söka lillvägabringa nödigt 
ansedde rättelser i denna del. Med hopp 
eller fruktan i förhållande till livar och ens 
olika intressen, motser man resultatet af Co-
mitcrades undersökningar och de åsigter, som 
möjligvis i anledning af dem kunna göras 
gällande. Det torde dock slutligen visa sig 
härvid, sam vid många andra tillfällen, 
att, om öfverdrift i begagnandet af locala 
eller häfdvundna fördelar någon gång egt 
rum, otåligheten missledt lika så ofta, om 
ej oftare opinionen; och att om, såsom i 
detta fall, någon gång Taxationer tillkom
mit ej motsvarande de fördelar, som tim
merhandlare trott sig hemta af läntsebyggna-
der, hvaruti det styckevis nedflytandc tim-
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rct qvarhålles, alla dessa byggnaders bort
tagande torde åtföljas af större förluster än 
man anat. Vid förslaget till sluss-anlägg
ningarne i Clar-elfven, afsåg man hufvud-
sakligen en fullkomlig frihet för timmer-
handeln på vattendraget, och hade, genom 
träffad öfverenskommelse, mot en summa 
icke öfverstigande tre års läntse-afgifter, upp-
häft så väl alla på dommar och privile
gier hvilande rättigheter att vissa tider af 
året stänga vattendraget, som sednare till
komne, icke frivillige afgifter. Man trodde 
sig då på detta sätt lättast vinna ändamå
let och upphäfva alla tvister for framtiden, 
oundvikliga, så vida Sågverken på vatten
draget skola bibehållas vid rättigheten, att 
intaga sitt timmerbehof i egna läntsor, un
der det att allmänna timret icka kan flott-
läggas förr än nedanom alla fallen, utan 
stockvis förbiflyter hundradetals hemmans 
ägor. Det skall snart visa sig, om några 
andra allmänna stadganden kunna uppgöras, 
än de vederbörligen tillkomne, hvarefter man 
hitintills lefvat, nemligcn att för hvarje till
fälle klaga, då dertill finnes anledning, och 
gå instantieme igenom tills beslut följer. 

Under sistlidne Riksdag täcktes Eders 
Kongl. Maj:t, i anledning af motion, väckt 
med afseende på denna ortens behof, Nå-
digst gilla och, såsom tillägg i Byggninga-
Balkens 25 Cap., stadga, att allmän lands
väg skall, på trafiquerundes begäran, upp-
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göras öfver alla e d , afbrytnnde båt lcder , 
lasiagc-plalser ulses, lucka göras på broar 
öfver bålleder vid broarnas ombyggnad el
ler reparat ion, samt plats till trälvägar lemnas 
der de behöfvas, mot ersättning till veder
börande jordegare. Stadganden af största 
vigt för allu or ter , der båt-transporter kun
na komma i fråga, ocb som medgifva til
lämpningen af allmänna grundsatser, ulan 
att kränka någons billiga, i laga ordning 
eller genom bäfd vunna rättigheter. Om 
föreskriften bäruti gifvits den utsträckning, 
alt ovilkorligen korrtaste vägen borde tagas 
öfver eden , skulle under otaliga tvister, al
dr ig erhållna ersättningar och våldförda rät
tigheter, mången dyrbar Bruks- eller Såg-
byggnad försvunnit, för en kanske obetyd
lig transports bekvämlighet; — o m den när
maste jorden ovilkorligen bord t tagas till 
lastage-plals, hade många anläggningar af 
större värde än de varor, som der kunde 
uppläggas, blifvit jemnad ined jorden; om 
broar bordt rifvas, der icke lucka genast 
kunnat göras, hade liera för land-lranspor-
ternc vigtiga broar försummats , och om 
trälvägar ovilkorligen skolat läggas utefter 
alla vat tendrag, hade några pund hö blifvit 
enda ersättningen för ständig ohägnad på 
dyrbara egor. Lyckligtvis kunna icke dy
lika, egande-rätten förnärmande, åtgärder 
vidtagas i vårt land, utan på lid och genom, 
många omvägar, hvarundcr ifvern alsvalas 
och skadan, som de kunna tillfoga, skönjes. 
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Vattenledningars begagnande vid Malm-

uppfordringen. 

Några andra företag af localens begag
nande cger jag dock nu tillfredsställelsen 
underdanigst kunna anmäla, såsom fullän
dade och nytta bringande. Deribland ut
märka sig de mindre Canal- eller vattenled
ningar, som blifvit anlagda uti Philipstads 
Bergslag, lemnande vatten till malm-upp
fordringen utur grufvorna. Med oftast en 
fjerdedels mil långa konstgångar af träd, 
således både skogs-ödande och svåra att un
derhålla , sattes härstädes förut uppfordrings-
machinerne i gång från något aflägset na
turligt vattenfall. Kunnige och nitiske män 
visade möjligheten af att kunna leda smär
re vattenbehållningar bland bergen utefter 
grufve-fältens öppningar och såmedelst på 
närmare håll sätta uppfordrings-machinerna 
i gång. Enligt upprättade kostnads-försla
ger fordrades dock härtill så betydliga sum
mor, att man misströstade om deras an
skaffande, och då Eders Kongl. Maj:t år 
1819, på resan till Stora Kopparbergs Län, 
täcktes besöka Persbergs Grufvor, anhöll 
man derstädes underdanigst om ett Stats
anslag till detta nyttiga företags bedrifvan-
de. Eders Kongl. Maj:t täcktes då Nådigst 
inhemta min tanka i ämnet, och, enligt min 
pligt, ansåg jag mig, ehuru jag ganska väl 
insåg fördelarne af ett sådant företag, äf-
vensom obehaget af att icke synas vara ni-
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tisk viil dess befordrande, underdånigst bö
ra fästa Eders Kongl. Maj:ts höga uppmärk
samhet på svårigheterna vid anordnandet af 
de betydliga suramor, som voro i fråga, 
förrän Rikets Ständer, i anledning af en 
Nådig Proposition, lemnat nödiga anvisnin
gar. Jag vågade äfven tillägga, att om ej 
ens honpet om framtida understöd lemna-
des, sjelfva företagets nödvändighet och der-
uli interesserades förmåga, skulle möjligtvis 
leda dertill, att förr än Rikets Ständer lvun-
no fatta beslutet oin ett lån eller understöd, 
sjelfva arbetet torde finnas färdigt. Denna 
min förmodan bekräftade sig fuilkomligen; 
ty sedan man fått ett lån uti Jern-Conto-
ret , Brukspatronerne vid ett sammanträde 
bär i Carlstad medgifvit en afgift af vissa 
skillingar på hvarje Skeppund jern under 
några år, Grufve-egarne sammanskjutit re
sten, — en skicklig Mechanicus, Directeu-
ren Gustaf af Uhr-j åtagit sig arbetets led
ning, och privata arbetare af ortens talrika 
befolkning anskaffats, hade jag tillfredsstäl
lelsen att, då jag år i8a3 återvände från 
Riksdagen, se detta sköna företag fullkom
ligt färdigt och redan begagnadt, samt ett 
annat dylikt påbörjadt vid Nordmarks Gruf-
vor. Måhända detta resultat ingifvit mig 
och Bolagsmännen uti de senare föreslagne 
Canal- och Slussverks-företagen hoppet att 
kunna på en lika enkel och hushållsaktig 
väg göra de större vattendragen farbara för 

smärre 
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smärre farkoster. Emellertid visar förhål
landet med vattenledningen vid Persborget, 
att dylika arbeten blifva skyndsammast till— 
vägabragte och bäst till ändamålet svarande, 
när verkställigheten deraf lenmas åt enskil
das omtanka och de i kostnaden deltaga. 

Vattenledningen vid Nordmarks Gruf-
vor är redan färdig, och inom korrt skall 
troligen i hela Bergslagen, der localen det 
medgifver, dylika arbeten företagas till malm
uppfordringens lättande. 

Väg-anläggningar. 

De ganska betydliga väg-arbeten, som 
i senare tider bär inom orten företagits, 
liafva, sedan min sista underdåniga féra» 
irs-berättelseafgafs, blifvit fortsatta och, ge
nom Herrar Comiterade för väg-anläggnirr-
garne i Rikets norra Provincer, verksamt 
understödde. Genom en förlidet år full
bordad väg från östra Fryksdalen till Norr
ska gränsen, äro nu väg-anläggningarne i 
denna rigtning i så måtto completterade, 
som en väg går till Norrige från hvarje af 
de fyra Härader, hvilka ligga vid gränsen. 
Af de tre, som under min tjenstetid blifvit 
upparbetade, visar redan den från Nord
marks Härad, och bvilken Eders KongL 

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 

Wermlands Län. 4 
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Maj:t år 1822 Sjelf bereste, ett ganska betyd
ligt inflytainde på detta Härads oeuonomie; 
och den t id skall komma, då, genom den
na väg, en ganska liflig eommunication upp-
ståf med Norriges östra kust-Stader. Norr
männen hafva, i fortsättning af samma väg, 
genom ett utmärkt skönt och djerft arbete, 
i^sat hvad man med beslutsamhet kan för-
fftå, och lifligt väntar man att de muta oss 
jnfed nya vägar i riktningen af de öfrige 
bär inom orten anlagda. Fråga är äfven 
väckt om en vägs anläggning från Jössa 
Härad genom Skillingtnarks Socken till Sitt— 
skog och Christiania i Norrige. Ulan tvif-
vel skulle denna väg blifva den kortaste 
mellan lnkla bnfvudstäderna och öppna ge
menskapen emellan trakter, som nu nästan 
helt och hållet sakna den; men terramens 
beskaffenhet, enligt de undersökningar, som 
redan skedt, försvårar arbetet i betydlig män. 
Få- Svenska sidan förutser jag dock icke så
dana hinder, som ej kunna besegras, till 
och med lättare än man tror. På Norrska 
sidan deretnot, skall förhållandet dock vara 
annor lunda, och det vore att Önska, det 
de ytterligare nirdersökningar, som nu der-
iiråti skol» utgå, visade ett annat förhål-
hinde, sarat att i en följande Fem-års-l ie-
råttclse från Wermland knnde anmälas, att 
denna våg Tore anlagd. Stals-anrslag har 
Eders Kongl. Maj:t visserligen Nådigst täckts 
gifvit till dö tid eftéf annan inom "Werm
land företagne »ägatiJiggningårne; men jag 
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hoppas, att Herrar Comiterade för vägbygg
nader kunna intyga, att den stridigaste hus
hållning vid medlens användande iakttagits. 
Jag har icke egentligen föreslagit dylika 
arbeten, oftare än dä missvext i trakten 
inträffat, och således arbetsfolk kunnat fäs 
för lägre dagspenning , hvarmed det ock 
varit belåten. Med ledning- af dell grund
satsen jag tidigt hemtade från Götba Ca-
nals räkenskaper, att allt arbete borde be
räknas i dagsverken, Samt någon tillänif-
ning af Turgots Atelier de Charite', liar det 
varit mig möjligt, att en gäng till och med 
fot a.ooo R:dr göra 4 | m d s n y v^g öfver 
en Finnskog, der man förut knappt khndé 
framgå med häst eller, såsom det i allmänt 
tal skges, klofja. Det Jlr visserligen sannt, 
att dagsverket vid dessa tillfällen icke varit 
högt beräknadt, ty en kappe hafra och 6 sk. 
gälde det endast vid ofvan anförde arbeta 
uti beting, af vissa; famnar väg, gfaderada 
efter markens beskaffenhet; men man fann 
sig belåten, ty hela hushållet kunde delta
ga i betingets fullgörande, och en knapp 
föda, som annars saknats, vanns emellertid 
derunder, intilldess jorden lemnade en fri
kostigare. 

Utom mindre vSg-anläggningar, till und
vikande af svåra backar, och hvilka årllgan 
af Harads-boeme företagas, arbetas i Sr pS 
ert större sådan väg-orhiäggning, mellan Nord-
ratrks och Gillbergs Härader, hvilka Sjelfva 
kxworja arbetet mot de Nådigt anslagne 800 
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ftilr, som härtill skola användas. Sällan 
visar sig mera möjligheten, att med föga 
kostnad förändra en ganska backig väg till 
nästan jcmn landsväg, än vid delta tillfälle. 
Detta arbete både bordt vara färdigt för 
längre sedan, emedan anslaget Nädigst bifölls 
år '1834, i anledning af väckt motion vid 
sista Riksdagen; men man har länge uppe
hållit sig med tvister om byggnads-skyl
digbeten, och hvilka i framtiden borde un
derhålla vägen, helst den komme att löpa 
öfver en trakt, förr hörande till Elfsborgs 
Län, men nu till Wermland; hvarlill kom
mer att oafgjordt är, huruvida de få hem
man, som finnas i denna trakt, kunna lö
sas från förbindelsen att underhålla vägar 
på Dahlsland, samt således åläggas ingå i 
vägdelningarne inom Wermland. Dylika olä
genheter träffar man oftast, som försvåra, 
om ej helt och hållet förbjuda nya företag. 
Tiden skall dock så småningom skingra dem, 
men då menigheters intressen med dem äro 
förknippade, fordras det åtminstone tåla
mod för at,t kunna bidraga till deras upp-
häfvande. 

Under arbete är äfven en i sitt slag 
ganska märkvärdig ny väg-anläggning från 
Carlstad, utefter Clar-elfven till llammarön 
i Wenern och Carlstads lastage-plats Skog
hall vid denna ö — den afser icke alle
nast communicationen med ön, utan äfven 
att begagnas som trälväg emellan staden och 
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hamnen, samt anlägges i detta afseende på 
smala bolmar eller egenteligen uppgrund-
ningar, som elfven gjort, der den mot sjön 
slutar att vara strid. Såsom en sidodam 
mot elfvens öfversvämningar och fria lopp 
till en grund del af sjön, kommer den att 
äfven tjena, under det mana denna af sten 
och fasciner gjorda våg, heredt en möjlig
het för båtars uppdragande ända till Carl
stads vestra bro, medelst anspann af hä
star. Genom de mäns nit, som hafva sig 
detta arbete anförtrodt, hvartill Eders Kongl. 
Maj:t Nådigst äfven lemnat ett penninge
anslag, hoppas jag att redan nästa år denna 
väg kan begagnas. 

Det är naturligt, att hvarken jag eller 
någon annan Styresman uti en art kunnat 
tillvägabringa arbeten af sådan beskaffenhet, 
som de härstädes företagna betydliga nya 
väg-byggnader och många väg-omläggningar 
utan att vara understödd af nitiske män, 
som, icke afseende besvär och äfven kost
nader, med värma omfatta dylika företag 
och befordra verkställigheten. Denna ort 
utmärker sig för en medborgelig anda i den
na del, som i många andra, och det skulle 
vara för en Landshöfdinge härstädes omöj
ligt kunna tänka på något annat än de cou-
ranta göromålen, om han ej egde att på
räkna frivilligt och oegennyttigt biträde af 
män, som under närings-omsorger förvärf-
yat sig en utmärkt drift och redig upp fatt-
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ning af livad med dem kan Åstadkommas 
eller icke. Det ligger icke i deras åsigter, 
ei eller i mina, att liar nämna dem, orh 
den aglning de Åtnjuta inom orten, jeiute 
mej vetandet att halva gagnat en kär hem-
bygd, är dem nog. 

Invånare. 

VolVmangden i hela Länet, Staderna 
intxTäknjide, utgör, enligt Skaltskrifnings-
Lling4L'rna; 

För år 1822,Skattkrifne män 38,025 
qvinnor 39,255 

Befriade miin 38,622 
qvinnor 30,117 

136,019. 

„ „ 1828, Skafctskrifne män 38,421 
qvinnor 39,460 

Befriade miin 28,092 
fjvinnor 29,127 

135,100. 

v „ 4804, SJuHtskrifne män 37,459 

3vinnor 38,653 

e miin 29,899 
qvinnor 34,383 140,394. 

n a fP»5, Ska4t$kjifne män 38,621 
qvinnor 39,606 

Befriade män 31,111 
qvinnor 31,360 

140,698. 
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Fur år 1826, Skattskrifne män 39,026 
qvinnor 39,985 

Befriade män 36,844 
qvinpor 38,475 

154,330. 

„ „ 1827, Skattskrifiie män 40,251 

Svinnor 41,504 
e män 37,103 

qvinnor 38,084 
156,942. 

„ „ 18a8, SkaUskrifne män 40,538 
qvinnor 4 2 , 1 0 6 

Befriade man 35,233 
qvinnor 35,796 

153,673. 

Medium hfrraf: 
Skattskrifiie mön 38,906 

qvinnor 40,081 
Befriade män 32,415 

qvinnor 33,906 
145,308. 

Folk-ökningen. 

Af det föregående synes, att från år 
18a 1 till oeh med innevarande år 1828 folk
mängden uti Wermlanti ökat sig med 21,262 
memuskor eller omkring 31 procent årliglen 
af hela antalet, hvaraf skulle kunna dra^a» 
Hta slutsattsen, att folkmängden fördubblas 
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inom några och fyratio år. Ett förhållande, 
så mycket mera oväntadt, som under den
na tid ett svårt missvext-är inträffat och 
en stoj mortalitet visat sig de sednare åren 
omkring Wenerns kuster, samt frossor och 
febrar inom orten varit mera allmänna än 
någonsin fordomdags. Enligt Akrells Ta
beller skulle egentligen, till följe af äldre 
beräkningar, folkmängden härstädes endast 
tilltaga med ,:dels procent, men af så väl 
den nu gjorda beräkningen, som åtskillige 
andra omständigheter, visa sig alla anled
ningar att den verkligen hastigare tilltager 
än man i allmänhet tror: ett förhållande, 
som icke så bestämdt tabellariska samman
drag kunna angifva, då de inskränka sig 
till några få är, och Mantals-Längderne än
nu mindre, då de icke upptaga alla fattiga 
som njuta understöd. Att folkmängden i 
en ganska betydlig progression tilltagit un
der en längre tid öfver hela Riket, visar 
nogsamt närvarande förhållandet, jemfördt 
med det som egde rum under Konung Carl 
den XII;s sednare regerings-år, och att så
ledes ändamålet vunnits med den härstädes 
obegränsade hemmansklyfinngen jemte flera 
andra folkökningen befodrande åtgärder, så 
vida nemligen mängden af menniskor verk
ligen ökar krafterne vid ett Lands försvar. 
Visserligen saknar man icke anledningar att 
beräkna en Stats styrka i allmänhet efter 
antalet af dess innevånare, och att glädja 
sig då denna måttstock visar en tilltagande 
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styrka; men som mycket mera fordras vid 
ett försvar än menniskor, hvilka icke alla, 
så vida ej försvaret är grundadt på resning i 
massa, kunna deltaga deruli, och allmänna 
välståndet visserligen minskas i förhållande 
till antalet af dem, som skola deltaga i med
len, som naturen på en gifven local erbju
dit till dess vinnande; har man i sednare 
tider funnit att några flera vilkor fordras 
för ett Lands styrka och välstånd än blott 
antalet af menniskor det rymmer. Lyck
ligtvis ega vi icke ännu någon smärtsam 
erfarenhet af sådana omständigheter, som 
förauledt denna nyare sats; men icke böra 
vi derföre lemna den utan uppmärksamhet. 
Dylika sattser gå och gälla oftast som pa
radoxer i det ena Riket, under det de re
dan blifvit antagne som axiomer i ett an
nat; men tiden kommer och man tvingas 
att tillämpa dessa förkastade sattser, till sin 
skada, oftast for sent. Man kan visserligen 
tycka att det är för tidigt i vårt Land, 
uppfyldt af stora oröjda trakter, tänka på 
följderne af en öfverbefolkning, då den när
varande ännu är ojemförligt liten mot ytan, 
som den bebor, och mångfaldiga obegagna
de naturförmåner visa sig öfver allt; men 
det är aldrig för tidigt granska principer, 
som leda till ingripande resultater, och bät
tre att draga slutsattser af andras erfarenhet, 
än af egen, då välfärden är i fråga, äfven 
om följderne skulle visa sig på afstånd: 
förvillelser böra alltid bekämpas, äfven om 
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med dera skullw falla de gladaste perspeeti-
vcr. 1 denna ort, der rödjniugariie sträc
kas vippa hergen af småbrukare, torpare 
öcli backstugusitlare, samt Polates-culturen 
och arbete mot dagspenning, äfveu i andra 
afliigsna orter, är grunden Jivaruppå bosätt-
ningarnu i dessa trakter hufvudsakligen hvi-
Lir; belinuer man sig verkligen oftast i 
tillfälle bedöm ma foljderne af en öfverbe-
folkning, och finner mycket af livad berät-
telserne från andra länder innehålla i den
na del, icke så from mande, som de torde 
synes på andra ställen inom Riket. 

Jag har, i anledning häraf, trott mig 
böra på detta ställe underdånigst upprepa 
ett och annat af livad mig kändt är röran
de följdenie i andra Länder af en tilltagan
de foJkslock, saknande medel till en jerun 
sysselsättning' och suhsistance. Naturligtvis 
aga de föga överensstämmelse med förhål
landet här pä stället ännu; ty der äro de 
utvecklade följder, här endast förmodade, 

Eders Kongl. Maj:t täcktes dock Nådigst 
förlata, att jag, under granskningen af detta 
anuie, vågar anföra några rellexioner, egan-
de gemenskap dermed, och som visserligen 
icke mer än sjelfva frågan kunna anses 
som en öfverQödig digression uti en redo
görelse öfver en vidsträckt, starkt befolkad, 
oeh till större dele« föga bördig Landsort. 
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Uti nordliga climater, der jorden hvilar 
Jialfva aret, måste återstående halfårels ar
bete fylla behofvet för det hela. Rödjnin-
gen och befolkningen af ett sådant Land, 
är således svårare, och dess förkofran lång
sammare, ä» nli Länder under lägre latitu
der. Länder, hvars producter äro de sam
ma spm de, hvjlka produceras i deras grann
skap, äro berofvade bytesmedel och kunna 
således hafva föga handel. De kunna ega 
ett öfyerskott af producter; men detta öf-
verskott behöfver ingen. Om man söker de 
största oeconomiska fördelarne, som ett folk 
på en gifven local kan ega, skall man fin
na dem uti ett lätt uppbrukadt bördigt Land, 
hvars production, utom födan i öfverflöd 
&t alla, lemnar ett annat medium till ut
byte genom utrikes handel. Anlages detta 
blir det ej svårt, att finna orsakerne hvår
före de Europeiska Samhällena gå så lång
samt till förkofran, och hvarföre både lölk-
»Locken och förmögenheten så ytterst lång
samt tilltager i Norden. Kostnaderne af 
ett helt Ar skola ju alltid bestridas genom 
ett hälft års arbete, hvilka kostnader dess
utom ökas med flera och varmare klädess-
plagg, bränsle och hus afpassade efter cli-
matets stränghet: saker som knappast be-
höfvas i de varmare Länderne. Skogarne 
orh malm-strecken gifva mediertid i dess» 
trakter, under deras afbrukning oeh förvand
ling tjll gxtportvaror, ett bytesmedel ock 
en lönand» sysselsättning om vintrarne; rue« 
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skuta födsmedel egentligen anskaffas uti~ 
i rån för dessa varor, gär förkofrau ännu 
långsammare och i bestämdt förhållande till 
antalet af dem, som på detta vis skola, fö
das. Kunna icke derjemtc vällefnads-arlik-
lar pA samma vag anskaffas och äfven be
gagnas af de lägre folk-klasserne, stanna 
de på en , i anseende till välstånd, bildning 
och seder lägre ståndpunkt, ån med sam
hällets gemensamma fördel är förenligt, samt 
blifva misströstande, ej sällan orolige; och 
allmän n ö d , eller förlägenhet, gör dem far
lige i stället att de , genom sin mängd, skul
le gifva styrka åt samhället , hvartill de 
höra med ganska lösa band i allmänhet. Man 
glädjer sig emellertid öfver folkmängdens 
förökning, jordens fortsatta upprödjning, äf
ven i allägsna, lill jordmån och belägenhet 
oförmonliga, t rakter ; men man förbiser of
tast , huru dessc nykomne samhälls-ledamö-
tevne lefva och huru deras efterkommande 
skola finna föda och vältrefnad. Malthus 
var den förste, som vågade led» uppmärk
samhoten på följderne i längden häraf, och 
rubbade en häfdvunnen theori. Få låto dock 
öfvertyga sig af hans mästerliga arbete i 
denna del , många gäckade eller häcklade 
hans förutseende, och massan misskände ho
n o m ; men tiden kom och det hastigt , då 
Lans spådomar bekräftade sig och fram
för mig ligger nu redogörelsen af en E n 
gelsk Parlamentets-Comite, nedsatt i afsigt 
att gifva förslag huru man med stora upp.-
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offringar må kunna från det rika och mäg-
liga Stor-Brittannien nfleda en hotande öf-
verbefolkning. Man kan icke läsa denna 
skrift utan den djupaste rörelse och utan 
att innerligen beklaga det Land, som, ge
nom ganska ursägtliga, med tidslynnet öf-
veiunsstämmande misstag, stannat i den bitt
raste förlägenhet, hvaruti ett samhälle kan 
råka, och vida farligare, än alla hotande in
vasioner af en utländsk fiende. Hvarkcn for 
att oroa en ädel Styrelse, eller för att drif-
va sattser, ledande till åtgärder af ingripan
de beskaffenhet; går jag här att underdå-
nigst anföra ett och annat utur denna skrift, 
ledande, som jag hoppas, till det ämnes 
upplysning, som jag af handlar, och visan
de, att hvarken, hvad man i allmänhet här 
kanske tror, Catholska emancipations-frågan 
eller Engelska fabriks-arbetarnes minskade 
förtjenst genom de dagligen förbättrade ma-
schincrnas användande, föranledt arbets-klas-
sens missnöje och dess håg att öfvergifva 
sitt fädernesland, utan endast att en, genom 
stats-ceconomiska misstag och på konstig väg 
tillkommen, öfverbefolkning förorsakat när
varande förhållande. ÄfVen om man skulle 
antaga, att ingen öfvcrcnsstämmelse eger 
rum mellan Engelsmännens belägenhet och 
vår, samt att ej den minsta anledning fin
nes att hos oss befara följderna af en öf
verbefolkning; så visar sig dock i den strid 
för sitt bestånd, hvaruti handtverkare och. 
fabriks-arbetare i England lefva, till någon 
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del en likhet med den, tam föregår i vara 
förfallna småstader, under Skrå-författnin-
gafnes stränga tillämpning och fruktlösa be
mödande att förekomma ett aftagande väl
stånd. Beräknar man vidare tilltagandet äf 
brottslingar och arbetsföra tnenniskor, in
låsta som fångar på våra fästningar och ar
betshus, »Uer skjutsade omkring landet, så
som saknande försvar och sysselsättning, 
samt årligen ökade antalet af Socknarnes 
fattighjon, finnes nog anledning förmoda, 
det folk-ökningen och bristande arbetsför-
tjenst ju äfven här haf nägon del i dessa 
välkända förhållanden. Det är äfven en 
allmänt bekant sak, att fabriks-arbetarne på 
många ställen uti England de senare årert 
gjort upplopp, sömlerslngit mascliiner och, 
genom författningars tillämpning, gjort as
sociationer, hvarigenom de aftvingat fabriks-
egare högre dagspenning, samt att, då dö, 
sakna den så hög som erfordras för deras 
bushåll, de, med stöd af lagarne, fordra 
fyllnadeu af fattigförsöi jningarne. Hvarthän 
fabriks-principen, i sin högsta utveckling, 
leder, synes liiiraf. Vi ega emellertid icka 
sä förbindande fattigförsörjnings-Iagar som 
Engelsmännen, men lyckligtvis ännu icke 
aå pockande eller många fattiga som de; 
men hvad som kan inträffa i tidens längd, 
är ej alltid så svårt att förutse, som malt 
tror; ty ert regel finnes, som sällan sviker, 
den nemligen, att samma orsaker ät följas af 
femma resultatet. 
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Af ofvannämde Comités Berättelse vi
ftar sig dessutom, att uti Cork liafva bandt-
vwrkarne så mag ten i sina händer, att da 
icke medgifva en enda näringsidkare der eta
blera sig, som ej hörer till deras förenin
gar eller gillen, samt så bestämma efter god
tycke sina dagspenningar, att den som bry
ter emot deras öfverenskommelser, risque-
rar lifvet; att mer än tjugu hafva på detta 
siiit onjkommit inom denna stad, och atf 
följden blifvit det alla arbeten afstanrmt, 
ingen artväder handtverkare, som kan und
vika begagna dem, och att timmermän, mu-
rare med flera, som icke vilja arbeta nndef 
fyra skiliingar en pence om dagen, nära a£ 
Riksdaler Svenskt Banco, sällan få af beta 
en dag af fjorton: arbetare, som voro be
tingade mot 6 skilling i veckan vid ett väg
arbete, blefvo bortkörde af stadens arbeta
re, med mera dylikt, visande Skrå-författ-
ningarnes följder, då man kommer derhän, 
att de tillämpas af en sjelfsvåldig eller sväl
tande massa, misskännande sinn medborger
liga rättigheter och sanna fördelar. Icke 
har Catholicismen något mera härmed att 
skatts, än om detta skedde i den protestan
tiska Norden. 

Meit ännn förfärligare äro uppgifterna 
rörande överbefolkningens följder på lan
det. Uti åtskilliga delar af sjelfva England, 
såsom Sussex och Buckingharrishire, kan re
dan en tredjedel af arbetarne icke få or-
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dentlig sysselsättning, utan underhållas på 
Socknarnes bekostnad; 55o hafva understöd 
af en Socken, bestående endast af 1190 
personer; Socknarne, så väl i dessa trakter 
som på alla andra ställen, der tillgångarne 
det medgifva, afsända sina fattiga hundra
detals till Amerika med ganska betydliga 
kostnader: utgifterna vid afsändningen af en 
inan och hustru med tre barn uppgå dock 
icke till mer ån två tredjedelar af hvad ett 
sådant hushåll årligen kostar Socknen; mån
ga Possessionaler afsända en tredjedel af si
na underhafvande med en ganska betydlig 
temporaire uppoffring, hellre än att alltid 
få underhålla dem, utan att behöfva deras 
arbete; detta anses som en patriotisk för-
tjenst och stor frikostighet af enskildta mån, 
då likväl gods-egare och förvaltare hafva, 
enligt andra vittnens utsago, sin stora del 
i dessa förskjutna varelsers tillkomst ge
nom jordens styckning i små egor, upp-
låtne mot arrenden till just dem eller de
ras föräldrar, i likhet med våra stat- och 
jord-torpare, samt backstugusittare med ar-
bets-skyldighet. Man transporterar från det 
inre landet med forvagnar stora massor af 
fattiga dagligen till sjöstäderna, för att på 
detta sätt landsförvisas till Amerika: årligen 
emigrera från 10 till i5,ooo menniskor fri
villigt; en enda person, hörd som vittne, 
hade de senare åren sjelf öfverfbrt 6,000 
personer, hyilka han ansåg, öfver hufvud 

tagit 
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tagit, h vand era ega en förmögenhet af 3o 
till 5o Pund, således omkring 36o till 600 
R:dr Svenskt Banco; ock Comiteen föreslån, 
det 95,000 menniskor, som ej sjelfva kno
pa draga försorg om sin öfverresa, på Sta
tens bekostnad måtte afsändas mot 12 Pund 
hvardera, således 1,140,000 Pund Sterling, el
ler omkring 13,000,000 Rikdsdaler Svenskt 
Banco. Nqg synes, af allt detta, förlägenhe
ten vara stor derstädes, trötts Landets stora 
rikedom, otaliga fabriker, utvecklade indu
stri och högt drifna åkerbruk. Lägges här
till, att dessa afskickade menniskor äro ar
betsföra, odla och förbättra det land, b var
till de sändas, samt föröka sig der i en än
nu högre progression än förut; att nu ge
nast en stor del, och förr eller senare alla, 
blifva med Norra Amerikanska Fristaternas 
innevånare införlifvade; så är uppoffringen 
stor» men nödvändig; ty berättelsen visar 
äfven, att hela hushåll svälta ihjäl; attegen-
nyttan å ena, behbfvet å andra sidan, sam
manfört så många menniskor på samma stäl
le, att jorden, som de bruka, och för hvil-
ken de betala arrende, icke på långt när fö
der dem; att detta gått så långt, det en 
possession i Limerick, bestående af 400 En
gelska acres berg, sandmo och mager jord» 
på hvilken trakt en Förvaltare sammanbo-
pat 600 innevånare, slutligen måste befrias 

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 

Wermlands Län. 5 
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från hälften; att mängden af arbetsfolket i 
Irland, samt många i Skottland och Eng
land bo uti torfhyddor eller, som de här i 
Wermland kallas, jordkulor; att på en trakt, 
i det förra Landet, af 5000 innebyggare 
a5oo voro utan sängkläder och nästan utan 
gångkläder, samt att ganska säkert 6 procent 
af detta antal svälte; att då något större 
rödjnings- eller förbättrings-arbete företogs 
af en Possessionat, hundradetals arbetare in-
funno sig dervid från ganska aflägsna trak
ter; men att de voro så svaga, det man var 
nödsakad föda dem ända till sex veckor, 
förrän de kunde fullgöra ett vanligt karl
dagsverke. Att årligen, vid skördetiden, tu
sendetals arbetare öfvergå från Irland till 
England och sänka så dagsverks-priserna, 
att Engelska arbetsfolket nödgas lefva och 
svälta som Irländarne, eller också begifva 
sig utur landet. Mångfaldiga och flera för 
hvarje år stanna qvar i England, dels som 
backstugusittare, dels som fattighjon; och 
dertill organiserade associationer äro årligen 
sysselsatta att med stora kostnader återsända 
dessa arbets-sökande, oftast dagen efter de
ras ankomst. Irland, hvarest alla dessa för
hållanden visa sig till ytterligheter, var dock 
fordom ett icke så folkrikt land. År 1695 
fanns der endast 1,034,102 menniskor, och 
man ansåg då folkbristen som det största 
hindret för landets uppodling. Denna ö är 
emellertid ett ganska couperadt och bergigt 
land, dock med bördiga trakter mellan ber-
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gen. Folkökningen har icke dessmiridre fler
städes, sedan den tiden, obegränsadt fortgått, 
utan att ega nägot förhållande till ett der-
jerote ökadt capital, som kunde gifva alla 
sysselsättning och verka industri. Potatesen 
har endast och allenast framlockat denna 
folkmängd, nu ansedd vara minst ^\ mil
lioner; men industrien och välmågan befor
drade den icke. Jag påminner mig ganska 
väl, att, under en Parlaments-debatt iör lie
ra år tillbaka, den åsigten gjordes gällande 
rörande bästa sättet att befordra välståndet 
i Irland, det man borde, äfven med upp
offringar, söka införa derstädes allmänna 
bruket af Socker, Caffe, Tbé och H ve t bröd, 
på det folket skulle få smak för något an
nat, än den nu endast och allenast nyttja
de Potatesen, samt genom väckta begäret 
till andra njutningar, än dem menniskan 
eger lika med djuren, lyftas från den för
nedringen att likna dem uti att endast lif-
nära sig och fortplanta sitt slägte utan för
utseende. Åsigten var tvifvelsutan ganska 
rigtig, och medlet användes nu med att ex
portera en del af populalionen, på det den 
återstående må komma i tillfälle föda sig 
bättre, samt i tidens längd kunna dricka 
Tbé och Caffe. Mellertid är det förvånande 
att finna uti sjelfva detta upplysta England 
parti-sinnet, ensidigheten och enskildta in-
teresset någon gång våga sig fram och tillskrif-
va detta förhållande andra orsaker, än om
sorgen, som Stats-maglerne i största välme-
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ning haft, att bilda ett artificielt samhälle, 
oupphörligen och utan afbrott gående tiil 
förkofran genom uppmuntringar å ena, re-
strictioner å andra sidan, samt ledandet af 
enskildta interesset, som egentligen mera 
beböfver correctiver än hjelp, då det gäller 
allmänt bästa. Hvem skulle ana, att så kal
lade vittnen inför denna Comité funnits» 
som tillskrifvit denna ganska gamla olägen
het, gårdagens uppfunna machiner, nya li
berala handels-lagar och upphäfna privile
gier med mera dylikt När hvar och en, 
som har något, kan åläggas skyldighetenatt 
dela med sig till den som intet har, jemt 
så mycket som den senare finner sig behöf-
va för att lefva lika med den som gifver, 
finner man lätt hvari det onda ligger. När 
den fattige skall betala höga tull-afgifter och 
taxor för h varje bit han förer till sin mund, 
är det väl underligt, att han sänker räntan 
på husbondens eller alla husbönders sam
manlagda capitaler genom högre dagspen
ning eller understöd, om han kan; men 
han kan icke alltid och svälter ihjäl under 
försöken; han gör dervid icke mer än hus-
bönderne gjort, han är i oupphörlig strid med 
dem, ty hvar och en söker vinna på den andras 
bekostnad eller välta från sig bördorna, den 
ena af taxorna, den andra af underhållet 

Vi ega lyckligtvis i vårt fädernesland 
ingenting directe motsvarande dessa bedröf-
liga förhållanden; men icke sakna vi allde-
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les anledningar tiH jemförelser, hvilka här 
voro utom gränsen af min redogörelse att 
anföra. Mellertid: våra fattigförsörjnings-
och understöds-anstalter, hafva visserligen 
vunnit en stor lättnad genom Potates-cultu-
rert, Riimfords-soppan, Magazins-inrättningar, 
med mera dylikt j men. synbart hafva dessa 
saker icke minskat de fattigas antal. Och 
om allmänna Potates-culturen icke åtföljes 
af Uppmuntringar till moralisk förbättring 
och civilisation, så ökar den större gvanti-
teten lätt erhållen föda hvarken orat&akan 
«ller välståndet. Måhända äfven Tara För
fattningar hafva sin del i dessa, alldeles 
loke dolda» förhållanden, och den omstän
digheten, som Rikets Ständers Justitiae-Om-
budsmans Erobets-Berättelse för åren 1826 
och 1837 omförraäler, att under det Lan
dets näringar lida brist på arbetande hän
der, hållas icke mindre än 1900 mestadels 
arbetsföra hjon inom bommar och lås, un
der rubrik af sysslolöshet, samt att, under 
det landet i -allmänhet varit välsignadt med 
rika skördar, så att den lägre folk-classen, 
med föga arbetsansträngning, på korrt tid 
kunnat forvärfva sig bergning för längre ti
der, antalet af tillgripare af andras egen
dom ändå ökats med 195 personer påtven-
ne år, visar nogsamt, att, om ej bildnin
gen och den deraf följande hågen till för-
kofran samt ett bättre lefnadssätt, icke gå 
i bredd med folkökningen och lättheten att 
finna födan, dessa önskvärda fördelar mera 
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skada än gagna samhället i allmänhet: en 
tänkvärd satts, som visserligen förtjenar en 
äfven vidlyftigare granskning an den jag nu 
underdånigst vågat i det föregående gifva 
den, ökade antalet uf brottslingar i Eng
land är kändt, och tillfället att på Statens 
bekostnad la jord att bruka i Australien, 
har visserligen icke minskat deras antal; 
men fattig-taxorna uti endast England och 
Wales, hvarest samma straff och fattig-lagar 
strängast tillämpas, hafvn, enligt officiella 
uppgifter, under loppet af året, slutande sig 
med den a5 Mars 1837, således under dju-
pa freden och ingen allmän missvext, stigit 
till den ofantliga summan af 7,784.351 Pund 
19 skillingar, ellev omkring 93,412,324 R'dr 
Svenskt Bancq: för 5o år tillbaka gjorde he-
la Stor-Briltanniens Stats-inkomster mindre, 
iin livad nu utbetalas till de fattigas under
stöd, — Hvad stränga tillämpningen af äl
dre lagar, tillkomna under helt ooh hållet 
olik» förhållanden, kan verka, synes nog
samt häraf, och del kan på det hela vara 
temligen likgiltigt, om de Lärda, oense om 
vattenminskningen i Norden, lyfta så små
ningom, för att expliccra den, ett helt Land 
i vädret; men det blir icke likgiltigt, om 
Författningarna mera synhart sänka dess in-» 
nevånare Ull samma grad af uselhet och be
kymmer, som på andra mindre rörliga de
lar af jordklotet. 

Jemte dessa folkökningens bodröfliga 
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följder, visar dock granskningen af delta 
ämne, till följe af äldre anteckningar, några 
andra oförväutade resultater af gladare be
skaffenhet, ocli b vilka öfvergått till theore-
mer i Populations-historien. De anföras icke 
här i afsigt af en tillämpning hos oss, ty 
vi behöfva lyckligtvis den ännu icke; utan 
endast till styrka för den grundsatts, som 
jag vågat anföra, och hvars rigtighet troli
gen framtiden, bättre än alla argumenter, 
skall bevisa; ny är den heller icke bland oss, 
ehuru man far gå långt tillbaka för att åter
finna den. Öfvergången i Skottska Höglän
derna från ett svagt åkerbruk och en bo
skaps-skötsel, som endast médgaf eller be
räknades på productionernas förtäring på 
stället af en talrik svältande folkmängd, till 
ett bättre hushållnings-sätt, grundadt på af-
sättning eller utbyte af civiliserade folk
stammars ömsesidiga producter, tvingade till 
stora utvandringar från dessa trakter. Po-

Eulationen tilltog icke dessmindre efter en 
orrt minskning, samt ombyttes till bättre 

födda och lyckligare menniskor. Så till 
exempel afgick från en trakt af vestra Hög
lands kuster, som år 1790 beboddes af 1900 
innevånare, samma år 5oo personer till Ame
rika, och år 1801 innehöll den 1967 inne
byggare, ehuru flottan och armeen medta
git 87 samt ingen inflyttat. Icke på något 
ställe af Högländerna är man så begifven 
på emigration, som på Long-Island; inen 
populationen, bestående år 1755 af 5q68 
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menniskor, fanns likväl år 1793 hafva ökat 
sig till 8308. Emigrationen från ön Sky 
till Amerika har , sedan 1770 , uppgått till 
46oo, och ett dylikt antal anses hafva af-
gått dörifrån till Skottska Höglandet. Icke 
dessmindre bestod folkmängden derstädes 
åt 1755 af endast 11,252 menniskor, men 
år 1792 af 14,470. Att således utvandrin
gar icke ovilkorligen åtföljas af en perma
nent förminskning visas häraf, äfvensom att 
de just tvertom iemna mera ressourcer för 
en större folkmängd af en annan bättre be
skaffenhet. 

Öfverhefölkning har tvifvelsutan for
domdags egt rum i Sverige, då Landet var 
vida mindre uppodladt och sämre brukadt 
än nu for tiden. Uti belönade pris-skrifter 
har man sökt bevisa detta förhållande, och 
icke utan stor möda, kunnat sammanfoga 
det med den stora export af lifsmedel, som 
tid efter annan i äldre dagar härifrån skett, 
samt de ofantliga consumtions-förteckningar 
arkiven förvara. Men i äldsta tiden lättade 
naturen sig genom frivilliga folkvandringar 
öch vikinga-färder till aflägsna trakter, fö
retagna lika så mycket i afsigt att vinna 
trakter att bebo och bruka, som af roflyst-
nad: uti en senare tid genom coloniserin-
gen af Bottniska vikens och Finska vikens 
kuster samt öde trakter inuti Landet. Ut
rymme vanns då på samma sätt, som i 
Skottska Högländerna för de qvarvarande, 
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som lefde derefter bättre och kunde af den 
redan uppbrukade jorden bemta äfven födo
medel till export eller utbyte mot andra 
vällefnads-artiklar. Förändrade åsikter, i an-
seenfde till hushållningen, inträffade, och 
man sökte ifrigare för hvarje passeradt ti-
dehvarf befordra produotionen af så ound
vikliga som inbillade behofs-artiklar på egen 
jord, samt framtvinga ett bättre tillstånd 
än torfädrens. Man lyckades visserligen här-
uti, ty otvifvelagtigt lefva vi bättre än för-
fädren. ehuru vi ioke frossa i så grof scala 
som de ibland gjorde. Men under landets 
fortsatta rödjning, synnerligen sedan upp
muntringar och lånebiträden i detta afseen-» 
de tillkommo, jagades de fattigare från den 
bördiga jorden till skogarna, för att upp
söka den sämre, och på den lifnära sig un
der alltid öfverhängande faran af svält, för
ökande sitt slägte, men ganska sällan sitt 
Välstånd, saknande all annan utsigt för fram
tiden än de ännu orörda skogarna. Den 
långsamma förkofran ett nordligt climat en
dast medgifver har välviljan sökt förkorta» 
måhända tillfälligtvis med nägon framgång, 
men naturen uttager sin rätt förr eller se
nare, och de omständligaste förslager i den
na del slå icke an i längden, samtblifva ej 
sällan verkliga hinder i den förkofran man 
sökt tillvägabringa. Aldrig skulle, till ex
empel Sverige, i fordna dagar, blifvit röjdt 
om hemmans-området varit från början be-
stämdt och skatte jord ej kunnat förminskas. 
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Huru länge skulle den ständigt tilltagande 
folkmängden fått utrymme, om man i äld
sta tider befarat skogsbrist? mången förträff
lig åker, som nu burit strid säd i århun
draden, skulle då varit afsatt till vårt ved-
behof. Huru skulle de aflägse boende kun
nat tillbyta sig sina. behofver, samt livar 
och en anskaffa sig hvad han ansåg sig be-
höfva, utan den fullkomligaste handels- och 
närings-frihet? Huru skulle Staten kunnat 
utfå sina, tid efter annan stegrade, gärder, 
om ej hvar och en hade fritt och obemärkt 
fått förkofra sig och samla ett öfverskott, 
hvaraf han kunde dela med sig? Huru mån
gen skulle väl vunnit en sådan förkofran, 
om auloriserade fattiga och lättingar egt rät
tigheten genast tillegna sig en del af be
hållningen för året? Allt visar, att enskildta 
omtankan hade fritt utrymme på den tiden, 
och någon allmän kände man icke. Men 
då, under sådana förhållanden, Landet öf-
vergick från en öken till ett talrikt sam
hälles hemvist, och således det första »ch 
svåraste arbetet under dem fullbordats, mån
ne icke completteringen kunnat fortgå efter 
samma grundsattser? Olyckligtvis fingo vi 
tidigt konstförfarne mästare, så i handtverk 
som lagstiftning, från Tyskland, och sam
hälls-skicket bar länge stämpeln af en efter 
utländsk måttstock skuren form. Mellertid 
vi , jemte alla samtida Stater, gå ovilkorli-
gen till ett bättre, trötts vanmägtiga rea-
ctions-försök. Om egande-rätten och indivi-
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duella förmågan skyddas, icke inskränkes, 
upplysning och bildning blifva tillgänglige 
för alla,, samt industrien eller förkofrings-
hågen får taga den rigtning folklynnet eller 
localen angifver; lättsinnighet, lättja oclv li
derlighet fa åtföljas af nöd, blott den verk
ligen olycklige njuta deltagande och under
stöd, — naturen utvecklar då resten, samt 
lättar olägenheterna när de visa sig. 

Folkets bildning, sedlighet, konst- och nä-

rings-flit samt välmåga. 

Ehuru af menniskornas bildning bör 
följa deras sedlighet, och af deras konst-
samt närings-flit, deras välmåga, visar dock 
erfarenheten oftast helt annat. Menniskor, 
med tillfälle till den fullkomligaste bildning, 
och tvingade att förskaffa sig den, blifva 
ej sällan osedliga, då mångfaldiga andra, i 
saknad af bildning, lefva sedligt. Likaså 
är det med konst- och närings-flit, den åt
följes ej alltid af välmåga, under det mån
gen med inskränkt förstånd och ringa om-
tanka ofta förvärfvar sig förmögenhet, Der-
af följer dock icke, att bildning och konst
flit äro öfverflödigheter; nej, utom dem vanns 
aldrig någon verklig lycka; men saken är 
blott den, att gifva, så bildningen som fli
ten, en ändamåls-enlig rigtning. Att dömtna 
öfver folkmängdens moraliska och intellectu-
ella värde i en hel Lands-ort är ett djerft 
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förhastande, som icke något formuluire kan, 
rättfärdiga. Att draga siutsattser af några 
få fall, är äfven att farligt missleda sig 
sjelf och andra; men att af det hela leda 
sig till granskningen af hvad som kan vara 
Hit vidtaga till befordrande af ett bättre, 
dertill manas nian så af känsla, som phgt; 
förut fattade meningar få dock ovilkorligen 
dessförinnan uppoffras. 

Om do högre bildnings-anstalterna in
om vårt Land äro ändamåls-enliga kan jag 
icke bed ömma: jag har icke med dem att 
göra, och, tyvärr, har icke begagnat dem 
sjelf; men att allmänna bildnings-anstalter, 
der allmogens ooh arbets-klassens barn kun
na vinna nödiga kunskaper och utveckla of
tast stora natur-anlag, saknas, det finner jag 
vid mänga tillfällen, ehuru i denna Lands
ort en berömlig omsorg i senare åren visat 
sig, att grundlägga Sockne-scholor.— Öfver-
tvgelsen om nödvändigheten att förskaffa bar
nen någon grad af intellectuelle bildning är 
redan allmän, äfven i kojart; ty kunskaps
begäret är äfven så lilligt hos den fattige 
som rike; men tvångs-anstalter, kostnader
na och bostädernas aflägsenbet från hvar-
andra, motverkar den väckta ifvern. 

Otvifvelagtigt skulle Staten aldrig än-
damåls-enligare kunna göra en uppoffring 
än i denna del, och man bar skäl att hop
pas att så sker. Ståten uppoffrar så ofta 
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betydliga summor i afseende på framtida 
fördelar i oeconomiskt hänseende, må den 
äfven sträcka sin frikostighet till bildningen 
af det slägte, som skall begagna dem och 
följa den antagna grundsatisen, att hvad 
icke enskildta kunna åstadkomma, Staten 
besörjer till allmänt bästa. Från ålder gör 
Stats-verket en uppoffring uti afkortningen för 
minderåriga barn, en hjelp, ehuru obetyd
lig, som föräldrarna få till barnens födan
de. — Må på samma Väg föräldrarna loc
kas att föra sina barn till Scholan, och in
genting skulle verksammare uppmuntra dem 
härtill än detta. Man skulle ej då, som 
bär skett, behöfva påkalla 'Landshövdingens 
handräckning för att föra barnen till redan 
inrättade Scholor; men välviljan leder oss 
oftast att göra till tvång hvad egna omdö
met borde säga är fordel, och skadligare 
motverkar man aldrig en god sak, än då 
man tvingar den på andra» 

Vanlis en allmännare bildning, nog följ» 
de en mer åskådlig sedlighet; ty osedlighet 
och moraliskt förderf är individuellt, samt 
alltid en följd af vaiivårdnäd i barndomen» 
elaka efterdömen och olämpliga straff. Hvad 
allmänna konstr och näringsflitens inflytan
de på välmågan beträffar, b vilar alltsam
mans på friheten; ty att få göra hvad man 
kan eller har fallenhet till, befordrar anla
gens utveckling vida mer, än bestämmandet 
af hvad. man skall göra; och rättigheten att 
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få sälja hvad man gjort, kan endast Upp
muntra tillverkaren att ytterligare arbeta, 
och såmedelst befordra hans välstånd, äf-
veiisom det allmännas. I allmänhet har 
man konsl-sinne i denna ort, samt en ut
märkt näringsflit. Välmågan är deremot 
icke så allmän, ty man kämpar ej sällan 
mot naturen. Man hoppas emellertid på en 
lyckligare framtid genom Landets odling 
samt ett friare utrymme för sin verknings
förmåga; och kommande generationer skola 
då troligen finna sig bättre, än den närva
rande, som nu visserligen lefver lyckligare 
än de föregående. 

Näringar. 

Åkerbrukets beskaffenhet. 

Åkerbruket. Wermländska Åkerbru
kets beskaffenhet har jag, uti min sist afgifna 
underdåniga Fem-års-Berättelse, sökt noga 
beskrifva, och sedan den tiden hafva härvid 
icke inträffat några anmärkningsvärda förän
dringar. I allmänhet har visserligen under de 
senare 5 åren, likasom de föregående, Åker
bruket , både genom ny-odlingar utvidgats 
och genom gamla jordens omsorgsfullare 
brukning, på flera ställen förbättrats. All
mogen förebrås dock att, genom sina ny
odlingar, oftast företagna på jord af dålig 
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beskaffenhet, vanvårda sina äldre åkrar, och 
synnerligen att, genom upp-plöjning af ängs-
ooh betesmarken, beröfva jorden det under
stöd den fordom fått af en bättre under
hållen Ladugård. 

Odlings-lånens inflytande. 

Det kan icke nekas, att ju så förhåller 
sig vid ganska många tillfällen och alt de 
små odlings-lånen, i allmogens hand, oftast 
leda dertill, samt icke i allmänhet uppfylla 
sitt ändamål. Af de större odlings-lånen 
tror man sig dock finna redbarare fördelar, 
då de merendels utlagas i afsigt att, genom 
dikning och vall-läggning, efter första årets 
sädes-skörd, göra en aflägsen måsse eller 
sank mark användbar såsom äng till under
stöd för odal-jorden. Det vore önskligt, 
att så alltid förhölle sig, hvilket visserligen 
icke är fallet; men nog af, detta resultat 
kommer väl med tiden, ty till ödeland åter
går väl sällan härstädes någon, äfven med 
missräkning odlad, jord under en ständigt 
tilltagande folkmängd. Otvifvelaktigt bidra
ga dock odlings-lånen i sin mon till ett 
skuldsatt jordbruk, och om följderna deraf 
äro betänkliga i allmänhet, blifva de det 
visserligen i hög grad, då skuldsättningen 
äfven sträckes till massan af småbrukare. 
For Possessionaten, som ändå skall betala 
allt arbete å sin jord, och hvars mål är, 
att, genom sitt använda capital, söka den 
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största möjliga afkastning, är visserligen för
hållandet annorlunda, än för den mindre 
jordbrukaren, som på sin inskränkta ego-
rymd söker, genom sitt eget arbete , fram
bringa livad lian beböfver för sitt bushålls 
uppehälle, till sina utskylders liqviderande 
och inköpet af en eller annan nödvändig
hets-artikel. Denne senares förkofran är en
dast tidens verk och kan icke påskyndas 
genom speeulationer, fremmande för hans 
yrke och farliga, såsom merendels vågade 
utöfver för ha riden varande tillgångar. 

Åkerbruket såsom Näring. 

Åkerbruket sysselsätter visserligen i Sve
rige flera menniskor, i förhållande till folk
mängden, än i de flesta andra Länder. Uti 
Wermland är kanske förhållandet något oli^ 
ka med. det uti öfriga delen af Riket, i an
seende till Bergs- och Bruksrörelsen harstä-
des , som upptager en så stor del; af befolk
ningen. Mera rubbas dock detta förhållan
de deraf, att uti åtskilliga delar af Länet 
åkerbruket ej egentligen är hufvud-näringen, 
samt att till industri-näringarnes bedrifvan
de nästan öfver allt fordras en mängd mer 
och mindre genom sitt jordbruk underhåll
na hushåll. Oaktadt dessa förhållanden, an
ses åkerbruket härstädes, som på flera an
dra stäl len, nu mera icke vara lönande, 
och häruti har man visserligen rät t ; ty ehu

ru 
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ru åkerbrukaren i Wermland liar fördelen 
af en lättare afsättning till Bruken, Bergsla-
gerne och de icke tillräcklig spanmål produce
rande skogstrakterne — en fördel, som åker
brukaren i Skåne, Westergöthland och an
dra bördigre delar af Riket, saknar - fal
la dock spannmåls-priserna så be tydligen h var
je år, att snart de afven här närmat sig till 
dem, b vartill denna nödvändighels-vara pro-
duceras och utbjudes vid Östersjöns södra ku
ster. Att uppodla ock bruka jorden till spann-
måls-production, visar såledett-föga lofvande 
ersättning för kostnad och möda; ty miss-
vext-éren inträffa ej regelbundet, ubeblifva 
ej sällan på decennier, och gifva således 
blott temporairt någon vinst. Åkerbruket, 
såsom näring, synes således icke lemna hvlwl 
man vid alla närings-företag söker, némli-
gen en lönande jemn afkastning. Emeller
tid odlar man icke dessmindre oupphörlig 
gan, man förbättrar den redan odlade jor-
den och söker, genom ändrade brukntngs-
sätt, att få en högre production. Man lå
nar penningar till inköp af egendomar samt 
till förbättringar å dem man redan eger, 
och, åtminstone här, är åkerbruket ännu en 
kär sysselsättning, som sökes af alla, från 
backstugusitteren till Embetsmannen. 

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt 1828. 

Wermlands Län. 6 
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Åkerbruket, utöfvadt endast med afseende 

på egna uppehället. 

För att i möjligaste måtto komma or
sakerna till dessa stridiga förhållanden på 
spåren, är nödvändigt att skilja åkerbruket, 
idkadt såsom uteslutande näring, från åker
bruket, utöfvadt endast med afseeude på egna 
uppehället. Det förra är ovedersägligen för 
det närvarande icke lönande; med det sena
re viunes ändamålet lika säkert och full
komligare för. hvarje år. För Statsmannen, 
för hvarje ledamot af samhället, är visserli
gen granskningen af dessa förhållanden yt
terst vigtig. Man må dock icke hoppas, att 
denna granskning leder till bestämda me
de l , hvarigenom upptäckta missförhållan
den kunna häfvas: tiden och samhälls-ut
vecklingen kunna det endast; konstiga åt
gärder fördröja blott denna sakernas natur
liga gång. Det vill till exempel synas, som 
just i den allmänna ifvern att odla jorden, 
samt att mängden befattar sig med åkerbruk 
eller spannmåls-production, ligger näringens 
förfall. En åsigt, som visserligen icke är 
så ny och egentligen utgör grunden för al
la Stats-anläggningar, fabriks-uppmuntringar, 
med mera dylikt, hvarigenom man sökt för
dela samhälls-lemmarne uti producerande och 
consuraerande. Ett missförhållande mellan 
dessa så kallade tärande och närande må
hända eger rum hos oss; men månne i de 
Länder, der, genom konstiga medel, ett an-
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nat förhållande inträffat, massan åtminstone 
finner sig lyckligare och icke restrictioner 
af ilen obillignste art få vidtagas, samt 
samhällets tillvext nästan oupphörligen får 
dämpas. 

Det visar sig tydligt vid fördomsfria 
granskningen af de flesta förhållanden, öf-
ver hvilka man beklagar sig, att de från ål
der tillkommit, och att förfädren i största 
välmening lagt grunden till de bekymmer, 
senare generationer få vidkännas. Ytterst 
försigtig far man således vara vid stadgandet 
af några medel, som skola befordra fram
gången af dagens åsigter; ty.framtiden må
hända gillar dem ej, och följande genera
tioner torde komma att sucka under bördor, 
vi beredt dem i förhastande. Man kan vis
serligen, genom uppmuntringar, förbud och 
reglementen, göra den ena näringen efter 
den andra mera lönande än den förut va
rit, draga menniskor och capitaler till dem; 
men icke kan man göra det med alla, nå
gon blifver stjufmoderligt behandlad, och 
mången skall falla, i brist på fortsatta om
sorger, eller endast kunna upprätthållas på 
bekostnad af andra. Hågen att ega jord hos 
oss och der vara sin egen herre, kan emel
lertid icke förekommas och bör det visser
ligen heller icke. Alla lofvande perspecti-
ver, som detta lefnadssätt visar, visserligen 
på afstånd och oftast ouppfyllda, kan icke 
penningevinsten på stengatan eller i fabri-
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ken helt och hållet utplåna, helst mängden 
utgått från Landtmanna-dassen och från 
barndomen fattat kärlek för Landtmannens 
lif bland kanske en skön natur. Sjelfva 
embetsmannen, den rike köpmannen, afske-
dade militairen söker sig ju alltid åtminsto» 
ett Landtställe och fröjdar sig der öfver en 
vacker gröda på ett ställe han låtit upp
odla. Här ligger således en annan kraft i 
detta, än den man kan gifva föreskrifter, 
och om denna kraft missleder, så sker det 
åtminstone på en naturlig vag och till följe 
af högre lagar, än dem vi stifta. Enligt 
reglorna således för ett så kalladt väl ordnad t 
Samhälle, sysselsätta sig visserligen för mån-
ga i vårt Lund med åkerbruk; men Ögon-
skenligen är det icke mängden som skadar 
näringen: det är just denna mängd» som 
bringar den till dess primitiva bestämmelse, 
att frambringa födan åt största antalet; och 
hvad detta Åkerbrukets närvarande skick mel-
lertid åstadkommit, visar folkmängdens stän
diga tilltagande, trötts missveXt-år och far
soter. Uti fria begagnandet af hvarje sam-
bälls-ledamots individuella förmåga ligger li
ka så säkert correctivet mot alla missförhål
landen närings-classerna emellan samt mot 
deras långsamma förkofran, som uti friheten 
att gifta sig och föröka sitt slägte ligger or
saken till folkmängdens jemna tillvext un
der alla Öfverklagade omsorger, bekymmer 
och missöden. 
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Spannmåls-priserna. 

Ytterst bekymmersam är visserligen när
varande tid, med dess låga spannmåls-priser, 
för Åkerbrukaren, som producerar spannmål 
till afsalu, och synnerligen för den större 
jordbrukaren, som grundat hela sin inkomst 
på Spannmålens hastiga afsättning, och hvars 
behofver äro ojemförligt större, än den min
dre jordbrukarens, under det productions-
kostnaderne alltid stå den förre högre, än 
den senare. Uti de flesta fall kan den min
dre jordbrukaren göra inskränkningar i sin 
hushållning och i sina behofver: de visser
ligen till låga priser af honom försålda sä-
des-tunnorna lemna dock, äfven i bördiga 
år , en behållning, som nära fyller eller får 
fylla hans, genom lägre markegångs-priser, 
minskade penningehehof. Possessionaten der-
emot, som med penningar skall betala allt, 
utom livad jordbruket in natura lemnar till 
hans hushåll, kan vid ganska få tillfällen 
göra några iuskränkningar, särdeles i den
na ort, der lefaads-sättet i allmänhet är 
tarfligt och possessionerne ej så stora, att 
de i alla händelser lemna öfverskotter till 
depenser. Man är här merendels endast 
född af sin egendom, lefver också der hela 
året om, och, lycklig om man ej är skuld
satt , söker genom sträng hushållning få 
afkastningen att räcka till för hushållets be-
hof och barnens uppfostrau. 
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Uti d e n n a , den större jordbrukarens 
förlägenhet y t t rar sig här oftast den åsig-
tcn, att Slutens mellankomst fordras och 
uppköp, vid fallande, sädes-priser, för Sta
tens räkning , hörde göras. Uti ingen del 
äro mina enskildta åsigler så stridande med 
liera aglnjngsvärda åkerbrukares inom W e r m -
land, som uti denna. Ense äro vi dereniot 
om .skadligheten af de undsättnings-anstäl
le r , som olvifvclagtigt skulle följa af ett så
dant uppköp, tv bevisen ligga oss nä ra ; 
och tror ja<r mig just af detta senare med-
gifvande liiina el t mägtigl stöd för min öf-
vcrlvgelse i del förra hänseendet. Jag bör 
dock göra reda för denna min åsigt och 
öppet förklara, sä inför Tlnonen som inför 
al lmänheten, om den far del af denna min 
underdåniga ]5eiällelse, de grunder , hvar-
uppå jag trott mig kunna stadga en öfver-
tvgelse, som man icke allmänt delar med 
mig i orlen. Jag önskade mig kunna fin
na skal, snm ändrade ilen, och att stadga 
ni i spannmäls-piiserne kunde; vinnas genom 
upphandlingar för Stålens räkning, ty jag 
inser nogsamt de fördelav, Possessionaten, 
så väl som alla andra , skulle draga af des
sa upphandl ingar ; men jag tviflar d o c k , 
att förlägenheten kan annat än för en ganska 
korrt tnd genom en sådan Åtgärd upphöra. 

Det är omöjligt för Staten alt ingå uli 
handels-speeulationer ulan att förlora i läng
den , ty på en längre tid skola väl sådana 
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spannmåls-uppköp vara grundade. Att kö
pa etl enda år, då spannmålen fallit under 
något medelpris, för att gömma detta årets 
uppköp till ett missvext-år, ger ingen stad
ga i priserne, ehuru lofvande en sådan han-
dek-speculation skulle synas: om dea vore 
Statsmanen värdig är en annan fråga. Det 
ligger tydligt i denna conception en fort
satt spannmåls-handel, och resultaterneder-
af kunna temligen lätt förutses. Alla skul
le önska få sälja till Staten, ty som pri
serna skola hållas uppe, har Staten förbin
delsen gifva mera för säden än någon an
nan bjuder. Hela Rikets Spannmåls-handel 
skulle således komma i Statens hand, så vi
da tillräckliga penninge-summor funuos der-
t i l l ; men som detta vore en omöjlighet 
utan en ytterst långt drifven myntförsäm
ring i vårt penningeverks närvarande skick, 
skulle icke alla säljare kunna komma i åt
njutande af fördelarne att sälja till Staten: 
kanske endast vissa orter och de förstkomman-
de inom dem. Tvänne priser före och ef
ter denna upphandling blefve också en gan
ska säker följd, och sedan Staten för året 
ined sin inskränkta summa gjort sitt uppköp, 
skulle priserna otvifvelagtigt falla; ty som 
äfven Statens deltagande i handels-speculatio-
ner har den följden, att aflägsna alla andra 
speculanter, undantagande dem, som grunda 
sina beräkningar på Statens bekostnad, skul
le ingen enskild man våga sina capitaler i 
en rörelse, der Statens stora capital hade 
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en afgjord öfvervigt, ej sällan administre-
radt med beräkning af förlust. Om enskild 
man, under sådana förhållanden, köpte spann
mål, så skedde det endast då han kunde 
få varan till så ytterst lågt pris, att han 
alltid kunde sälja den, afven med vinst, 
under Statens priser, och kanske ett annat 
år just låta Staten få betala den beräknade 
vinstea. Controller i alla dessa hänseenden 
kanna visserligen uttänkas och föreskrifvas, 
men aldrig verkställas. 

Men om alla dessa, nu anförda, olä
genheter, hvartill visserligen flera skulle 
kunna läggas, icke vore större, än att de 
öfvervägdes af fördelarne att kunna skingra 
Landtmannens förlägenhet; huru skulle det 
tillgå vid försäljningen eller dispositionen af 
dessa stora Kronans spannmålslager? Na
turligtvis hafva alla spannmåls-köpare, så 
under medelmåttiga som dåliga år, rättig
heten att hålla sig till Staten för att få si
na behofver fyllda, emedan Staten köpt un
dan för dem detta lifvets första behof, och 
således i och med detsamma förbundit sig 
ntt hålla det alla behöfvande tillhanda, — 
Hvar stanna nu pretentionerue? Huru upp
fylla dem alla utan misstag, utan vald? 
Största antalet af Samhällets medlemmar 
har härigenom kommit på fattigförsörjnings-
listan, och Statsmagten har ingått i eller 
erkäunt en förbindelse, som sjelfva Allmag-
ten ej ikläder sig, nemligen att föda alla, 
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tom finna sig i behof af födo-medel. Idog-
heten har härigenom fått ett farligt sår, ty 
omtankan är öfverflödig. Och huru länge 
månne kunna dessa spannmåls-behöfvande 
contaut betala den dyra säden; ty till hö
gre priser» än de gällande, uppköptes den 
af Staten» och till ännu högre priser måste 
den försäljas, om ej betydliga förluster sko
la inträffa? —« Det skulle snart visa sig, att 
mängden icke kan betala livad den behof-
ver, under det den med lätthet på credit 
förskaffar sig hvad den kunde undvara, 
emedan, då alla enskild ta capitaler äro drag
na utur spannmålshandeln, som uteslutande 
bedrifves med Statens medel, Staten egent
ligen icke eger tillfälle att återgifva eller 
sprida sina i spannmålshandel fastade capi
taler till småbrukare och massan af spann
måls-behöfvande, h vilka dock nitiskt dere-
mot forses, jemte alla andra, af köpmännen 
vid omsättningen af deras i utrikes handel 
nödtvunget iustuokna rärelse-capital, med 
oftast for de förra alldeles öfverflödiga ar
tiklar; hvaremot åter Statsmagten får be
hålla omsorgen att uppbära af de behöf-
vande betalningen för den spannmål, större 
åkerbrukaren producerat ulöfver egna be-
hofvet. Enligt min innerliga öfvertygelse, 
har aldrig uti någon Stat, sedan Josefs mi
nister i Egypten, ett farligare försök blifvit 
vågadt, än detta; det hvilade då på en 
dröm, och så hafva alla seuare af dylik be
skaffenhet gjort, Allt det obehag, som en-
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skilda män kunna få vidkännas genom 
spannmåls-prisernas fallande, kan emellertid 
icke jemföras med de t , som Statsmagterne 
underkasta sig i det ögonblick de gä verlds-
styrelsen i förväg ined att föda och hjelpa 
alla; ocli livad är del egentligen Staten går 
att skilia eller rättvisare fördela, än natu
ren gjort? Jo — livad alla cgt innan det 
kom i Statsmagtens hand. Men äfven meil 
förutsättning, att uppbörden af det gemen
samma bidraget skett rättvist och tyngden 
blifvit jemt fördelad, är det ens tänkbar t , 
att delta kan iakttagas vid dispositionen? 
Må Statsmagterne bereda möjligheten för 
åkerbrukaren, a t t , i likhet med andra nä-
rings-idkare inom vårt Land, få låna på sin 
produel ion, då den är af beskaffenhet att 
kunna förvaras, och förvaringsrum finnas, 
som trygga mot förluster! Detta är visser-

ligen gränsen för Statsmagtcrnas bestyr i 
denna del; men lika så litet bör man for
d r a , det Staten köper all erbjuden spann
mål , som alla andra artiklar näringarne 
frambringa. Spannmåls-prisernas jemna be
skaffenhet kan för öfrigt, enligt rain tanka, 
icke på annat sätt vinnas, än genom tull— 
afgifter för importerad spannmål, rä t tande 
sig efter torgpriserne, såsom i England , ehu
ru billigare än åkerbniks-iuteressst der ve
tat stadga dem, och höjande eller sänkande 
sig i ett motsatt förhållande med inrikes 
priserna eller behofvet. Endast derigenom 
kunna lager uppslå af både utländsk och 
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inhemsk spannmål, soin icke blifva sålda 
under deras rätta värden. Jag vet detta 
är ett ganska ömtåligt ämne att afhandla; 
men då jag trott min pligt fordra, att icke 
låta något, rörande ortens oeconomie, vara 
oanmäldt, har jag bordt åsidosätta alla be
tänkligheter vid att derntinnan i underdå
nighet yttra min öfvertygelse. 

Det vore ensidigt att ej medgifva, det 
Landtmannen, vid första påseendet, har an
ledningar befara elt spannmålens ytterligare 
fallande, om utländsk säd skulle kunna, mot 
låga tull-afgifter, påföras oss från orter, der 
den anses blifva producerad med ringare 
kostnader och mindre möda än här i Ri
ket; men vid närmare eftersinnande,, och 
skiljande sig äfven, för egen del från all en
sidighet, torde han också finna, att, då icke 
tull-umgälder af flera hundrade procents 
belopp af varans värde, således hindrande 
nll laglig införskrifning, kunnat förekomma 
spannmålens fallande till samma priser som 
uti de utländska hanmarne, hvarifrån våra 
köpmän skulle förskrifva den, detta medel 
Åtminstone ej är för det närvarande absolut 
verkande. Värre, än det nu är, medger 
man förmodligen att det icke kan blifva; 
men hvad är vanligtvis i sådana fall annat 
att göra, än att försöka något nytt, och un
der tiden bemanna sig med tålamod? Kun
na, genom försöket, afsättnings-orter bildas, 
der man speculerar på mera, än endast stal-
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lets eller kringliggande ortens förseende med 
dagliga behofvet, nog förtjenar det upp
märksamhet och kanske att just vidtagas då 
försöket synes vara minst farligt. För öf-
rigt gäller för Possessionaten och den stör
re Jordbrukaren i vårt Land visserligen det-
samma i sakernas närvarande skick, "som för 
hans vederlikar i andra sädes-producerande 
Länder: nemligen att genom ytterligare för
bättringar i åkerbruket, genom Compost-
gödningar, jordens kalkning, mergel-gruf-
vors begagnande, utmärkta kreaturs-racers 
framfödande, Stallfordringar, Ost- och Smör-
fabrication i stort, Tegelbruks-anläggningar, 
bandels-vexters producerande och kanske för
ädlande, med mera dylikt, eller, med ett 
ord, genom jordbrukets fabriksmessiga be-
drifvande, hvartill Brännvinsbränningen re
dan gjort en början, söka erhålla en högre 
afkastning af sina egendomar, till trötts af 
de laga spannmåls-priserna, men i direct 
förhållande till det rörelse-capital han kan 
disponera. Den mindre jordbrukaren, ända 
ner till backstugusittaren, hemtar ju nu från 
sin jord födan, om ej just alltid i tillräck
lig mängd, åtminstone oftast och af sådan 
beskaffenhet han tills vidare fordrar? Än
drar han sin smak och kan han tillfreds
ställa den med samma lätthet, som den han 
eger för brännvin, från åkerbruks-fabriker-
ne af denna vara; får man rätta sig deref-
ter, så vida han ständigt skall förblifva den 
store åkerbrukarens enda ufuamare. Meller-
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lid har han nu gjort sig, genom Potates-cultu-
ren, sin arbetsamhet och tarflighet i det när
maste oberoende. Måhända hans talrika ef
terkommande icke blifva det, och conjun-
cturen således förändrar sig. Intilldess grän
sar det nästan till obillighet, att aftvinga 
honom en högre betalning för den föda han 
kan behöfva, än hvartill hans vederlikar i 
andra Länder förskaffa sig den. 

Uti England har man gjort beräknin
gar, som visa, att i allmänhet årens bör
dighet under ett decennium kan classisfice-
ras på så sätt, att i rikt, 2 goda, 4 me-
deimåttiga, 2 dåliga och i missvext-år van
ligtvis inträffa inom denna period, samt att 
spannmåls-prisen, under fullkomlig frihet i 
handeln, så förhålla sig, att hvarje tiondedel 
i skördens totala belopp, antingen öfver el
ler under föregående årets fyllda behof, ver
kar på så sätt på priserne, att -x- verkar 
1

3
0 förändring, 2- verkar 1

8- och ^ ver
kar J4 förändring, och så vidare. Om nu 
lo R:dr B:gs an ta ges såsom ett passande 
medelspris på en tunna Råg och en tiondel 
i grödans belopp utgör skillnaden mellan 
ofvanstående classification, uppkomma föl» 
jande priser, som temligen slå in med vå
ra: nemligen uti goda år 10 R:dr, medel
måttiga 13, dåliga 18, missvext a6 , rika 7; 
då ett of de sämre ej följa härpå, faller 
spannmålen i vanpris till 2 R:dr; men in
om 10 år händer, enligt uppgift, detta al-
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tlrig: utförsel och Brännvinsbränning, jemte 
misshushållning, förekommer fallandet; och 
införsel.' af spannmål, att den icke under 
niissvext-året stiger till fulla summan, eller 
26 R:dr, hos oss, dock nära nog, då in-
förskvifning, ehuru stor som helst, ändå 
blir en obetydlighet mot folkslockens con-
sumtion i ett folkrikt Land. 

Det förvånade hela Europa för några 
år tillhaka , att Sverige kunde exportera 
spannmål och söka älVen afsältning för 
den uti Italiens hamnar. Det är visserli
gen sant, att denna expedition icke lycka
des på det hela; men månne den skulle 
misslyckats, om den skett genom enskilda 
mäns försorg? Mellerlid visade den, att från 
detta fordom alltid spannmåls-köpande Land, 
någon gång spannmål kan försäljas, och att 
Landet således är på vägen att producera 
annat än Skogs- och Bergvcrks-effecter. En, 
öfvergång, glädjande för Patrioten, ty öfver-
lopps- spannmålen kommer aldrig här att 
produceras under samma vilkor, som uti 
Pohlen och andra spannmåls-afsättande Ri
ken på den individuella frihetens bekost
nad. Länge skall visserligen isolerings-prin
cipen, antagen så i vårt Land, som uti an
dra Länder, lägga hinder i vägen för sam
hälls-krafternas utveckling och localens ända-
måls-cnliga begagnande. Länge skall ifvern, 
att ordna och rätta supponerade missförhål
landen, försvåra denna af naturen utstakade 
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gång, hvaruppå alla Stater gått, eller gå 
till förkofran. Men målet hianes, ehuru 
långsamt, och kommande generationer sko-
la lika så mycket förundra sig öfver, våra 
välvilliga funderingar till deras bästa, som 
vi ej sällan göra det öfver forfädrens om
sorger för oss. 

Emellertid, att Sverige blir, uti en ic
ke så aflagsen framtid, ett Land, hvarifrån 
spannmål årligen kan afsättas till andra Län
der, är man berättigad förmoda. Sverige 
har lösryckt sig från utländska ständiga und
sättningar, och Wermland från den, We-
stergöthland erbjudit; — så går d t t efter 
hand öfver allt; och äfven Norrige, som 
torde vara det bergigaste Land, näst Schweitz, 
i Europa, är med stora steg på vägen till 
ett sådant oberoende. Detta lörde visser
ligen medgifvas, då verkligen Sverige i 
denna stund skulle kunna exportera gar/ska 
mycket spannmål; men hvarthän? är en an
nan fråga, Som synes vara af mera vigt att 
få besvarad. Jag tror dock att den är vida 
mindre vigtig än den, hvem som skall ex
portera; ty funnos här de, som i större 
qvantiteter uppköpte säd, nog sökte dessa 
att få exportera den dit, der den behöfdes, 
eller bäst betalades; och häruti ligger hela 
olyckan för vårt åkerbruk och alla de be
kymmer, hvaraf den större jordbrukaren ned-
tryckes; en olycka, som hög tull på utländsk 
spannmål och Statens inblandning uti spann-
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måls-handeln på intet vis afhjelpa. Det 
saknas, med ett ord, köpare, och synnerli
gen köpare i stort; ty inom minuthandeln 
går endast dagliga behofvet eller consumtio-
nen för någon viss trakt, och inom den må 
fluctuationerne råda och härröra Från till
försel, afstand, väglag, med mera dylikt. 
Den större spannmåls-handeln är vida vig-
tigare, emedan endast genom den kunna 
förråder samlas för hela orters behof, eller 
till export, då den lönar sig. Att större 
spannmålshandlare icke kunnat uppstå un
der hitintills varande förhållanden och den 
osäkerhet, hvaruti man befinner sig, i an
seende till de oftast ombytliga åtgärder, 
som kunna komma i fråga a Statsmagternas 
sida, är, ty viirr! en sanning, som man 
nödgas medgifva; äfvensom att Landtman-
nen, hvilken, i de flesta fall, sjelf får iklä
da sig denna befattning, endast kan rigta 
sin industri till temporaira behofvets fyl
lande på något närbeläget ställe, och der, 
utan mellanhand, tillbjuda förbrukaren den 
nyss bergade säden, om ej slumpa borrt den 
till någon minuthandlare, hvars capital ej 
heller medgifver hvarken ett större lagers 
samlande, eller den uppköpta sädens längre 
förvarande. Det fanns dock fordom spann
målshandlare i Sverige, då inftirskrifningar 
behöfdes oeh medgåfvos. De hafva försvun
nit och deras capitaler Öfvergfttt till andra 
näringars upplifvande, om ej till importen 

af 
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nf kramvaror och hirendrejeriets befordran
de. Förvillande åsigter stämplade fordora 
spannmåls-handeln med förakt och bidrog i 
sin mon till dess Upphörande. Skingrad 
Kr icke alldeles ännu denna förvillelse, och 
tryggt kan man påstå, att sällan opinionen 
gjort ett större misstag, ty bestämdt finnas 
få så nyttiga samhalls-medlemmar» som dem, 
hvilka uppköpa öfverflödet af den vigtigastö 
förnödenhets-varan för att sälja den, då be-
hofvet är inne. Staten har ju sjelf en tid 
sökt uppfylla denna befattning och äfven 
sträckt sina omsorger till både importen och 
exporten af säd, ehuru med förlust och 
utträngande alla medtäflare» Förr än dessa 
enskildta, sig ensamt emellan thflande, större 
Spannmåls-handlare återkomma och med ca» 
pttaler, ej fordrande snar omsättning, ut
sträcka sin om tanka, icke allenast till be-
hofvets fyllande i missvext»år här hemma, 
utan äfven derhän, att på verlds-markna-
den täfla med andra Länders köpmän i om
sorgen att flytta öfverflödet från ett ställe 
till ett annat; förr erhåller icke Landtman-
nen stadga uti spannmåls-priserna, utan skall 
nedtryckas af öfverflödet i bördiga år, och 
nödgas i missveXt-åren lemna utlänningen 
hela förtjenslen på de höga priserna. 

Hvad jag nu underdånigst haft nåden 
anföra, äro slutsattser, dragna på ett ställe, 

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 
Wermlands Län. 7 
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der kanske anledningarna till dem tydliga
re visa sig, iia på något annat i Uiket. I!ti 
denna stund, då jag skrifver detta, säljes 
förlidet Ars skörd, till hvilken utsädet, livad 
åtminstone Hafrau beträffar, kostade sex 
gånger mera, ån livad nu högst bjudes för 
äringcn. Icke dessniindre äro, under inne
varande års Permesso-marknad, (lera säljare 
hitkomna från både Öster- och Weslergölh-
land, än någonsin lillföreuc. Mycket af den 
hitförda spannmålen blir visserligen försåldt 
till de låga priserna, åtskilligt får uppläg
gas och något troligen åter hemtagas; och 
som året visar sig blifva serdeles bördigt, 
skola priserna ännu ytterligare falla, och 
slutligen kostnaderna vid spannmålens trans
porterande, till och ined sjöledes, nära upp
gå till dess halfva värde, och denna nöd
vändighets-vara knappast bära frakten, då 
en bjclke eller ea sparre, som exporteras, 
bättre tål den, ehuru lunga och o viga des
sa pjecer dock äro. Visserligen sakna åt
skilliga delar af Sverige skogs-eifccter, äf-
vensom Wermland spannmål, till sitt fulla 
behnf, och tälta dessa skoglösa orter med 
utlänningen uti att upprätthålla priserna 
å våra fallande trädvaror; men icke tror 
jag derföre, att de skulle stiga i värde, el
ler ens kunna hemtas utur skogarne, om ej 
vi egde andra afnämare än Svenskar. Ej 
heller tror jag, attBjelkar, importerade från 
Dantzig och Memel till Götheborg, skulle 
sänka värdet af våra derstädes, tvärtom katt-



99 

ske hålla dem i pris ddrigenom, att köp-
männerne i Götheborg dfi blefvo bättre sor
terade och kunde mottaga större beställnin
gar samt möjligtvis rigta en stor del af 
Nordiska Trädvaruhandeln öfver denna val
belägna Europeiska marknads-plats. Sam
ma utsigter visa sig för spannmåls-handeln» 
och hvem vet, om ej i tidens längd, då 
alla hinder äro häfne, capitaler flyta dit, 
der de kunna användas med fördel, hela 
Östersjöns handel kan komma att concentre-
ras utanför Öresund i Götheborg, och såle
des Svenska spannmåls-handeln deruti ingå. 
En tänkande, och uti större affairer väl 
initierad man, föreslog vid Continental-kri-
gets slut, då större delen af Europas capi
taler ännu efter verlds-skakningeu voro odis
ponerade, att fästa en del af dem genom 
ett Compagnies inrättande i Götheborg för 
Östersjö-handeln. Förslaget misslyckades i 
anledning af kortsynta åsigter hos dem, som 
häröfver skulle höras, och Köpenhamn, med 
en ofördelaktigare belägenhet, uppstod, till 
följe häraf, utur sina ruiner. Nu efteråt, och, 
ty värr! för sent, har mången, som då fördöm
de projectet, fattat dess mening och medger, 
att om ett stort capital från den tiden fun
nits placeradt i vestra kustens största sta
pelstad, ehuru med afsigt att hålla, genom 
transito-handel, det öfriga Europa tillhanda 
Östersjöns produeter, samt Östersjö-Staterna 
Europas eller jordklotets i allmänhet, Sven
ska Näringarne icke skulle saknat det un-
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derstöd frln der accumulerade capitalsroch 
snart formerade Bank-inrättningar, som de 
behöft, samt våra tillverkningar eller natur» 
producter ii fv en blifvit föremål for verlds-
handeln, under det att kanske ett annat 
mynt varit gängse, som, bestämdare än 
vårt närvarande, uppehållit närings-ifvern. 
Med temlig visshet kan man dock antaga, 
att om Grosshandlare i Götheborg hade vid 
den tiden, eller för några år tillbaka, egt 
anledningar att insticka sina eller utlänuin-
gens capitaler i spannmålshandel, skulle icke 
nu saknats ett ställe, på hvilket vestra Sve
riges Possessionater kunde utbjuda sin säd 
med hopp om skälig betalning; ty säkerli
gen har öringen slagit felt på något ställe i 
Europa, dit vårt öfverflöd kunnat skickas» 
och åtminstone sådana fluctuationer, som af 
600 procents belopp, förekommas. Mången 
fäster sig måhända vid uttrycket: —- utlän
ningens capita ler — samt ogillar flsigten att 
använda dem; men hvarmed månne vår 
Jernhandel drifves? — till en stor del med 
dem, utan att derfört näringen lider, hvil
ket den säkerligen gjorde, om endast de 
Svenska otillräckliga skulle uteslutande be
gagnas. 

Sedan min sista underdåniga Fem-års-
Berättelse afgafs, har Wermland varit hem
sökt af ett svårt missvext-år, så mycket far
ligare, som raissvexten äfven sträckte sig till 
VVestcrgöthland och Dahlsland, hvarifran 
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spannmål årligen hitsundes. Deu ovanligt 
långa torkan 1826 års sommar förstörde icke 
allenast vårsäden, med få undantag, öfver-
allt inom Länet, utan afven skadade gräs-
vexten nästan allmännare. Så spannmåls-
som foder-tillgängarne visade sig således yt
terst knappa, och utsigterna för vintern be-
dröfligare än i mannaminne. Starka förän
dringar i spannmåls-priserna visade sig gan
ska tidigt på sommaren, och verkligen förr 
än missvexten var bestämd. En enda regn
skur på något ställe hade inflytande på dem, 
och hoppet närde man ännu länge, intill» 
dess underrättelserna kommo, att förhållan
det var lika i de öfriga, kring Wenern be
lägna, orterna. 

Händelsernas gång och de vidtagna åt
gärderna hafva en så nära gemenskap med 
hvad jag ofvanföre haft nåden anföra, att 
jag tror redogörelsen i denna del här stå 
på sitt rätta ställe, då jag söker att, i ett 
sammanhang med andra tilldragelser, helt 
uppfatta den. 

Sällan har ett år af mera hotande be
skaffenhet för en Lands-ort inträffat, än år 
1826 för Wermland. Året började med en 
oförutsedd förfärlig stockning i Europeiska 
handeln, som snart visade sina följder, så 
i Göthehorg som Amerika. Dess inverkan 
var att förutse på Wermlands Bruksrörelse, 
Träd varuhandel, samt alla liqvider, utsatta 
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till Fastings marknad uti Mars månad. Eders 
Kongl. Maj:t täcktes, på min derom gjorda 
underdåniga framställning,, nyss före mark
nadens början och då fallissementerne i Gö-
theborg visade, det föga penningar derifrån 
voro att påriikna, nådigst förordna, att 250,000 
R:dr af Lilla Creditivet jemte 50,000 R:dr 
af Jern-Contoirets fonder skulle försändas 
till Christineliarnn att under marknaden ut
delas såsom Län, mot 5 procents ränta, till 
Bruks- och Sägverks-egare, som ställde nöj
aktig säkerhet, pröfvadaf en Comitt: af Uän-
ne Jern-Contoirs-fullmäglige, Eders Maj:ts 
Befallningshafvnude i Götheborgs och Bohus 
Län, jemte mig, tillkallade Bruks- och Såg-
verks-egare samt tvänne Grosshandlare från 
Götheborg. Ändamålet med delta understöd, 
som samvetsgrannt utdelades, vanns full
komligt, ty ingen banquerouUe inträffade här-
städes, penningarnc äro nu inbetalta, jemte 
räntan, utan att något afbrott skedde i nä-
ringarncs vidare fortsättande, om ej, att en 
och annan Sågverks-egarc minskade sitt Tim
mer-förlag, och kanske sin tillverkning, in-
tills bättre oonjuncturer inträffa. Endast min 
innerliga öfvertygelse om nödvändigheten för
mådde mig, att fästa Eders Kongl. Maj:ts 
höga uppmärksamhet på en sudan åtgärd; 
ty i allmänhet har jag trott mig finna, att 
blott vid utomordentliga tillfällen Statsmag-
tens hjclp bör mellankomma, emedan nä
ringarne egentligen böra bedrifvas med de 
eapitåler, som en gång i dem blifvet in-
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stuckne, eller också falla, såsom icke väl
grundade foretag. Erfarenheten har dock 
visat mig, att tillfällen kunna inträffa, då 
denna grundsatis tål raodificationer vid till-
läinpningeii, äfven då en orts näringar full
komligt ifro med localen och naturförhållan
den ofverensstämmande. De 100,000 R:dr, 
som Eders Kongl. Maj:t nådigst, af egna 
tillgångar, tacktes, åtta år förut, vid ett dy
likt tillfälle, utan all ränta, lemna Werm-
lauds Bruks-idkare, inbringade denna ort 
en ren behållning' af minst 2 R:dr på hvar-
jc skeppund stång-jern utöfver hvad som 
bjöds i början af marknaden för tillverk
ningen, och således 160,000 R:dr på ortens 
smidesbelopp: en summa, som i annat fall 
hade stannat i Götheborg, eller troligare i 
utlänningens band. Att temporaira under
stöd för näringarne vid vigtiga epoquer ove-
dersiigligen behöfvas, hafva dessa tvänne hän
delser bevisat; men hvad beträffar sådane, 
som med bestämda omsättnings-tider med-
gifvas och snart öfvergå till stående lån, bi
behåller jag min öfverlygelse om deras rin
ga gaguelighet, ehuru den torde vara stri
dande med mängdens åsigter. Jag undan
tager dock härifrån sådana lån, som ega 
egenskapen af Discontering på redan färdi
ga varor, ty de lätta utsättningen: med va
rornas frambringande har man egentligen 
ingenting annat att göra, än att lossa alla 
baud som hindia den. 
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Efter denna vigliga tidpunkt för ortens 
betydligaste näringar, inträffade den olyck
liga torka» ooh deraf följande mi.ssvcxten, 
i hrars spår följde en förfarlig sjuklighet, 
som uti nästan alla lägre trakter, och syn
nerligen vid kusterna af Wenern, sa grep 
omkring sig, att icke ett enda hushall fanns 
utan sängliggande sjuka, och visserligen mer 
än hälften af ai bets-styrkan kunde icke an
vändas vid skörden. Bruken stodo stilla 
för brist på vatten och arbetare; man fick 
köra liera mil för att mala den halmblan-
dade säden, och kreaturen släpade sig fram 
med möda pä de förbrända ängarna. 

Det är visserligen icke så svårt, att på. 
afstånd göra ytterst fullständiga föreskrifter 
för administratoru af en ort, och ännu lät
tare att linna honom begå misstag; ty — 
hvad attributer man kan få med värdighe
ten, ofelbarhet blir dock icke mera hans 
lott än någon annans; men den, som för
domsfritt vill tänka sig in uti de omsorger, 
en sådan person vid ett dylikt tillfälle får, 
och med hvad känslor man reser, såsom jag, 
i en vidsträckt ort, der ingen mil, af de 
hundrade man kanske tillryggalägger, visar 
sinnat än förstörelse, och få menniskor träf
fas, som ej äro fattade af misströstan; han 
förlåter då, om möjligtvis, under en sådan 
tid, några af de mångfaldiga olika föreskrif
terna i småsaker ej hlifva till punkt och 
pricka efterlefda, och fäster sig billigtvis 
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mera vid rcsullaterne af det hela. Man kan 
visserligen icke irra sig om de förfärliga 
följderna for orten, så vida ett misstag be
gås vid beslutet om hvad som skall göras: 
den lägsta dagkarls lott är då bättre än den 
afundsvärda och ofta klandrade Landshöf-
dinge-befattningen. Kände man icke då in-
om eget bröst, att man handlade rättskaf
fens ocl; så som öfvertygelsen bjuder, utau 
mennisko-fruktan; man skulle nedtryckas och 
förvillas i ett ögonblick, då rådigliet och 
att halva, tankarna samlade bäst behöfves. 

Under mina resor uti Länet, då miss
vexten var bestämd, äfvensom genom utfär
dade Kungörelser, uppmuntrade jag allmo
gen till den strängaste hushållning med 
livad som kunde skördas, samt gaf ej nå
got egentligt hopp om undsättning: ett hopp, 
jag ej sjelf då egde. Lyckligtvis hade Såg-
verks-egare, så innan handelsstockningen var 
bekant som missvexten gifveu, utdelat sina 
förlager i skogsbygder ne, hvarigenom dessa 
trakters penninge-behof temligen var fyldt: 
missvexten hade heller ej sträckt sig dit, 
och öringen kunde der beräknas räcka till 
nyåret. Med omkring 150,000 R:dr, eller 
en R:dr på personen af Wermlands folk
mängd, hoppades jag kunna möta missvex
ten, och Eders Kongl. Maj:t var icke alle
nast så Nådig, att af Spannmåls-Creditivet 
anslå denna summa, utan äfven tillåta, att 
fyra tusende tunnor spannmål, i behåll från 
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flera år tillbaka uti Carlstads och Öslergöth-
laiifls Kiono-Magaziner, fingo utdelas till 
Soeknarnes fattigförsörjningar mot Sockne-
mänueus gemensamma förbindelse, att åtcr-
leverera spannmålen tunna för tunna in na-
tura inom tvänne år. Med Kders Koitgl. 
Majrts Nådiga bifall utdelades penningarne 
till Handlande och Possessionater, som för-
bundo sig hålla allmänheten spannmål till
handa mot de priser, hvarförc säden utom 
orten bevisligen kunde uppköpas, med till-
lägg af vcrifiwerade irakt-umgälder och om
röstningar samt en viss provision å tunnan. 
Contrahenlcr infiiuuo sig, som ställde nöj
aktig säkerhet för så väl d« mottagna pen
ningarna, som Con tradernas fullgörande; 
och som (lera associerade sig om entrepri-
sen, borgande för hvarandra, voro (lera per
soner verksamt sysselsatta, att från andra 
orter, för bästa möjliga pris, anskaffa or
tens supponerade spannmåls-behof. Deras 
bemödanden gynnades genom en serdeles 
blid väderlek, så att Wenern var öppen än
da till nyåret, och större delen af hvad 
som kunde anskaffas, inträffade här i Carl
stad förr än vintern började. 

Emellertid hushållades här ganska no
ga med arets skörd, under förutsättning, 
att ingen eller ringa hjelp kunde erhållas, 
och man fann tidigt nog, alt hushållningen 
gjorde mer, än man' förmodade. Vid min 
återkomst från en resa till Gölheborg, hvar-
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under jag öfvertygat mig, att ingen fara var, 
det ju för banden varande spannmåls-till
gångar der och omkring Wenern skulle för
slå till nästa skörd, skedde på nyåret ut
delningen af den till fattigförsörjningarnes 
bohof anslagna Krono-spannmålen, äfven-
som pris-bestämmelserne för den af Credi-
tiv-fonden genom enskilda uppköpta säden. 
Den första af dessa åtgärder kunde icke 
ske helt och hållet, enligt min afsigt, ty 
man misstog sig, i anseende till ändamålet, 
på åtskilliga ställen, reqvirerade, i likhet 
med hvad fordom skett, i förmodan på af-
prutning, mer än som behöfdes till de egent
ligen fattigas understöd, hvilka jag ville 
skilja från för tillfället spannmåls-behöfvan-
de, samt kanske på några ställen dispone
rade säden, i fullkomlig motsatts med afsig-
tcn, under det på .indra ställen man sam-
vetsgrannt gick tillväga i öfverensstämmelse 
med ändamålet och föreskrifterna. Reqvi-
6itionerne öfverstego, till följe häraf, till
gångarne ungefärligen med en tredjedel, ett 
ovanligt litet förhållande emot hvad förr i 
denna del egt rum, och utdelningen fick 
ske pro rata parte, ty rubbning eller någon 
rättelse uti supponerade missförhållanden var 
icke rådlig, helst äfven ett obehörigt klan
der vid ett sådant tillfälle verkar menligt, 
och opinionen trycker likaså mycket, om 
icke mer, åtgärderna än någonsin behofvet. 
Uti senare åtgärden, eller pris-bestämmel-
seij, kunde jag deremot mera handla enligt 
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grundnattscn, att låta enskildas täflan få ut
veckla följderna. Hvad spannmålen, enligt 
veiilicaliouerna, kostade livar och en af Con-
tralienterna, jemte öfverenskomna provisio
nen af 28 sk. pä en tunna Håg, 24 sk. päf 
en tunna Korn och 16 sk. på en tunna 
Hafra, blef det gillade priset for livar och 
en serskildt, oberoende af hvad pris på sam
ma sätt uppstod hos en annan, och fä
ste jag ingen uppmärksamhet dervid, att 
möjligen flera olika priser kommo i fråga 
på samma försäljnings-ort. Behofvct att få 
sälja livad man, under uppjagade priser, 
köpt, bringade snart alla priserna till det läg
sta, och man såg sig nödsakad att utlemna 
större delen på credit, hellre an att behålla 
en vara, som inom sommarens slnt kanske vo
re utan värde. Allt gick enligt önskan. Sta
ten hade icke att fordra denna gången något 
af allmogen, undantagandes 4000 tunnor ny 
säd för gammal, lätt att på två år , under 
Socknemännens gemensamma ansvarighet, 
återgälda; alla Statens Debitorer voro säkva 
män, i tillfälle att betala hvad de emotta-
git, och ingen enda person inom Werm-
lands vidsträckta gränser omkom af svält, 
hvilket åter ej sällan eger rum uti Europas 
vida bördigare länder. Den oförmodade hän. 
delsen inträffade dock, att vid den vanliga 
spannmåls-marknaden i Carlstad, efter mid
sommaren, 1827, anlände från Wenerns och 
Wetterns hamnar spannmål uti icke ringa 
partier, hvarigeuora hastigt spaimmåls-pri-
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serna sänktes 15 till ao procent under hvad 
tle nyss förut hade varit. Denna omstän
dighet ledde verkligen till förlust för åtskil-
lige af Contrahci/terne, son- hade qvar af 
den dyrare säden, hvilken man icke vågade 
ännu längre behålla, utan sålde for hva j 
man kunde få. Emellertid belönades dcji 
enskildta hushållningen, som i .alla fall är 
ett vida vigtigare moment vid hvarje und
sättning än alla beräknade åtgärder, med 
den stora fördelen, att slutligen få spann
mål till nedsatt pris, då den egentligen bäst 
behöfdes nyss före skörden, och då alla en
skilda tillgångar voro medtagna. Måhända 
att supponerade brister i åtgärderna härstä-
des lockade den oförväntade säden hit: jag 
hade hela tiden förut anbud af säd från fle
ra håll af Riket, och anade nästan hvad 
slutsatts man skulle draga af svaren. Huru 
svårt det är under en fri spannmåls-handel 
att bedöm ma, så behofvet som tillgångarne, 
visar händelsen, samt att en betydlig del af 
den spannmål, som hit, tid efter annan» 
anlände, Var från trakter, till hvilka äfven 
missvexten hade sträckt sig. 

Boskaps-skötseln har, sedan sista 
Fem-års-Berättelseii afgafs, icke undergått 
någon förändring i Wermland. 

Skogar. Om Skogarna är att anmär
ka, att de i senare åren blifvit vida min
dre anlitade än tillförene, hvilket dock icke 
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härrört från något vidtaget bättre hushåll
nings-sätt, utan från brist på afsättning af 
Svenska träd varorna. — Huru förmonKg den 
ofta oinve.vlande conjuncluren för Uädvaru-
handeln härstädcs ock någon gång varit, har 
Bonden i allmänhet icke erhållit af Sågverks-
egareu eller Tiädvaruhandlanden högre betal
ning för sitt timmer, än som motsvarat ar
betslönen för huggningen och transporten 
deraf. Det skulle således synas, som den, 
sedan år 182G rådande stockning i timmer
handeln, icke kunnat synnerligen inverka på 
allmogens utkomst, utan endast förmått den 
spara Skogarna; och sannt är det, att den
na stockning egentligen medfört förlägenhet 
för de Stånds-personer, hvilka till större 
Såg-nuläggningar egnat capitaler eller, med 
beräkning på en fortfarande vinst af tim
mer-handeln, inlåtit sig i större handels
företag; men detta onda har äfven för Bon
den och den arbetande i allmänhet haft be
kymmersamma följder, enär de derigenora 
bliivit betagne en vanlig arbets-förtjenst, 
ulan att tillfälle till annan sådan för-
tjenst i stället stått alt finna. Då en bättre 
eller sämre afsättning af Wermlands träd
varor beror på utländska handels-förhållan
den, torde härvid icke vara annat att gö
ra, än afbida tiden, när dessa varor åter 
blifva för Engelsmannen behödiga; och, i 
förhoppning på en lycklig förändring, drif-
vas Sågverken alltjemt, ehuru ej med den 
ifver, som före år 1826. 
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Bergs- och Bruks-rörelsen. 

Jernmalms-brytningen. 

Jemmalms-brytningcn har i allmänhet 
under de fem senare åren blifvit uppdrifven 
genom de höga malm-pvisernu. I synner
het har plockning och vaskning i varpho
par vid så väl ödelagda Grnfvor som nya
re, förökat sig. Detta förskallar oekså åt 
yngre och sådana personer, som ej kun
na befatta sig med Grufbrytning, en lätt 
och beqvändig förtjenst under soumiar-må-
n ad er ne. 

Vid Persberget, det största malmfältet 
i Werinland, har, under de fem sista åren, 
malm-brytningen mest ökat sig, nemligen 
från 15,048 tunnor till 19,322: h varje tun
na malm utgör, i tackjerns-vigt, 2 Sken
pund. Denna senare brytning har förrättats 
med ungefärligen samma antal arbetare, el
ler mellan 244 och 280 personer, som den 
förra, hvilket förmodligen varit en följd af 
ofvanföre nämnda förbättrade uppfordrings
verk samt några tillkomna ändringar i ar-
betarnes aflöningssått, b varvid beting äfven 
blifvit använda. Vid de öfriga fälten hav 
äfven malmfångsten tilltagit; men med en 
proportionaliter ökad arbets-styrka. Sålunda 
hafva, vid Persbergs-fältets 21 Grufvor, åf 
1827, med 381 arbetare, brutits 19,226 tun
nor malm, och, då ej beting, såsom vid 
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Stor- och Torskebänks-Grufvoma egt rum, 
års-allöningen belupit sig från 130 till 200 
R:dr Riksgälds-sedlar, for hvitken Gruf-
drängarne borra vissa tum om dagen. Be
tingen utgå eller visst för hvarje tunna malm 
och berg, samt okas eller minskas både års
lönen och betingen efter de svårigheter, 
bvarmed malm-uppfordringen och vatten
tömningen äro förenade. Vid Långbans-
hytte tvitnne Grufvor bafva samma år bru
tits, med 78 arbetare, 6631 tunnors vid 
Finnshyttebergs-faltets 3:ne Grufvor, med 
94 arbetare, 9000 tunnor; vid Nordmarks-

fältets 4 Grufvor, med 228 arbetare, 14,030 
tunnor, samt vid Kroppa 5 Grufvor, med 
30 arbetare, 517 tunnor. Således äro, i n 
om Wermlands Jernmalms-fält, år 1827 
brutne, utur 35 Grufvor, omkring 5o,ooo 
tunnor malm af 711 arbetare. 

Malmen, som i Wermland erhålles, är 
i allmänhet god-artad och ej heller fattig. 
(iollegii-Grufvans malm, som är rikast, gif-
ver 70 procent, äfvensom den från Odal-
grufvorna på Nordmarks-fältet. De andra 
Grufvorna gifva mindre; men i allmänhet 
kan man, som jag uti min sista underdåni
ga Fem-års-Berättelse anmält, räkna, att vid 
tackjerns-blåsningarne erhålles 50 procent 
af dun använda malmen. 

Då conjunctufen för Bergsmans-rörelsen 
under 
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under de senare Åren varit så fördelaktig, 
har ock grufdriften hlifvit bragt till en be
tydlig böjd; men den torde kanske komma 
att minskas, då malmen i pris redan fallit 
emot hvad den förut gällde. Man har emed-
lerlid, med de i rörelsen förtjenta pennin
gar, sökt förbättra näringen, hvilket upp-
fordrings-canalerna visa; äfvensom att åt
skilliga Gruf-Bolag hafva uppfört åt sig 
jern-konster eller konstgångar med jernregla; 
förbättringar, som, ehuru ganska kostsam
ma , ersättas dock egarne genom en sådan, 
konstgångs längre bestånd, utom den nyt
ta Landet i allmänhet deraf drager, att 
det redan i Bergslagen dyrbara trädvirket 
sparas. 

De på flera ställen uti andra delar af 
Länet funna Jernmalms-anledningarna hafva 
de senare åren föga blifvit arbetade, och 
blifva det troligen ännu mindre hädanefter, 
om Tackjerns-prisen komma att förblifva lå
ga: att fullfölja dylika försök fordras dess
utom capitaler, och de finnas icke instuckne 
uti Bergslags-näringen mer, än i den egent
liga Bergslagen, der också de uteslutande 
äro riglade härtill. 

Silfver- och Kopparmalms-brytningen. 

Af de så kallade ädlare metallerna sak
nar man visserligen icke tillgångar i Werm-

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 
Wermlands Län. 8 
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landska bergen; men det synes som naturen 
gifvit Werndänningarne den vinken, att hål
la sig till de endast nyt t iga; ty det vill icke 
lyckas att ined fördel frambringa de förra. 
Under namn af Josephinas Silfververk for
merades , ar 1823, ett Bolag för att bryta 
åtskilliga gamla ödelagda Silfvergrufvor, så
som Directeurs-Grufvan på Borns egor, åt
skilliga skärpningar på Getön i sjön Yngern, 
en gammal Grufva på Getberget vid sjön 
Långban , som nu drifves under namn af 
Goda hopps SillVergrufva, alla i Fernebo 
Socken; samt att derefter söka tillstånd få 
nedsmidta den vunnn malmen uti en prof-
hv t t a , som der före skulle byggas. Bolaget 
erhöll också privilegium på en sådan Hyttas 
uppförande vid Yngslnl tan och kom till slut 
med samma arbete i December 1825, då 
profblåsniiigen genast företogs, men som ej 
ailopp efter önskan. År 1827 anställdes åter 
n y profblåsuing, hvilken slog ut så vida 
bät t re , att dä 56 Centner Verk bly erhöllos, 
som, i Sabla afdrifne, gåfvo 313 lod berg-
fint Silfver. Under tiden hade så väl i Sab
la som Fahluu försök blifvit gjorda med 
från Bolagets grufvor uppbruten malm, så 
att hela vinsten i och for Sifver-verks-an-
läggningen, som kostade öfver 20,000 H:dr 
R:gs vid 1827 års slut , utgjorde 6 7 l Cent
ner Verkbly samt 356 lod bergfint Silfver. 
Det enda ställe, hvarest malm för detta Bo
lagets räkning för närvarande b r v t c s , är 
Goda-hopps Silfvergrufvan, der dock betvd-
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lig malmtillgång icke lärer finnas: de tven-
ne sista åren hafva i denna grufva erhållits 
35 tunnor malm. Arbetet går derstädes på 
beting, och lärer grufvan i år börjat blifva 
något mera gifvande. 

Många försök hafva blifvit gjorda under 
senare 5 åren, lika som de föregående, till 
Kopparmalms upptagande i Wermlandj men 
alla nästan förgäfves, då den till qvantitet 
erhållna malmen på intet sätt ersatt bryt-
ningskostnaderne. Försök hafva emellertid 
blifvit gjorda efter hand vid Röna i Öst
marks Socken, Fryksdahls Härad, Gunsjö-
höjden i Råda Socken, Gunnarsby Grufvor 
i Dahlby Socken båda i Elfdahleli, samt 
Treskog Grufvor i Gunnarsskogs Socken af 
Jösse Härad. 

Tälgsten och Skiffer brytas på de i 
förra Finn-års-Berättelsen upprepade stäl
len, i Nordmarks och Gillbergs Härader, 
den förra dock mindre än förr, sedan Bo
laget för Tyxmarks Tälgstensbrott försållt 
verket; men Glafva Sockens Skifferbrott be-
drifves med ifver och fordel. Vid Lång-
banshytta är af ett serskildt Bolag upp-
bygdt ett Slipverk, h va res t tillverkas åt
skilliga smärre piecer. såsom Saltkar, Knif-
skaft, Smöraskar m. m. utaf de i varpen der
städes befintlige stycken af så kallad Ja-
spis. Då denna slensort är hårdare än Por-
phyrn, blifva piecerne något dyrare än de 
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fr&n Elfdahls Slipverk, men slipas likaså val 
som dursludes. 

Tackjernsblåsningen. 

Tacrkjernsblåsningen har i allmänhet un-
der de fem sista åren varit betvdlijj och lö-

nande i anseende till taekjernels höga pri
ser; men då dessa nu börjat falla minskas 
troligen blåsningen och följaktligen allmänna 
förtjensten på en mindre tillverkning, ehu
ru den mindre (jvaiititetcn kanske någon tid 
kan gifva en högre enskildt förljenst. 

Det vetenskapliga vid tackjernsblåsnin-
gen står pä samma p u n d , som förut. Vid 
de så kallade l lerrhj l lorne går dock blås
ningen jemnarc och bät t re , än vid I5cigs-
inanshyl torne , emedan vid de förra redet 
är jemnare och mera valdl, liksom sjelfva 
arbetarne; då deremot vid Bergsmanshyttor-
ne man ej är så noga livarken i det ena el
ler andra. Till de olika ärliga rcsullaterne 
af blåsningame hafva mest de olika vintrar-
IIC bidragit. 

Stångjerns- och Manufactur-Smidet. 

Stångjerns-tillverkningen och Manufa-
ctnrsmidet har under de senare fem Area 
älven haft en ganska god eonjunctnr, hvil-
ket bevisas derigenom, att ej något smide 
under tiden blifvit nedlagdt, utan tvertom 
nya sökte och privilegierade. Dessa hafva 
var i t : Krontorps Manufacturverk i Wissnums 
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Härad och Socken, privilegiemdl på 3:ne 
Spik- och en Knipphammare; Lenuugsham-
mare i G la IVa Socken och Gillbcrgs Härad, 
privilegierad på 900 Sk:pd årligt smide för 
2:ne Härdar; Ränkeforshamniare i Trankils 
Socken och Nordmarks Härad, privilegierad 
på 45o Sk:pd årligt Stångjerussuiide; Glad-
åkers Hammare i Glafva Socken och Gill-
bergs Härad, privilegierad på 900 Sk:pd år
ligt Slängjernssniide för 2.'ne härdar : Wäg-
sjötbrs Bruk privilegicradt på 45o Sk:pd nytt 
Stångjernssinidc: Stömne Hammare i Stafnäs 
Socken, privilegierad med 47^ Sk:pd ny t t 
Stångjernssmidc samt på 3:ne spikhammare 
och en räckhamiiiare till förädlande af 2S0 
Sk:pd Slångjern: Morastforsen i Eda Socken 
och Jiisse Härad, privilegierad på 900 Sk:pd 
ärligt Stångjernssmide lör a:ne härdar : Kol-
sätcrs Bruk i Gillhergs Härad, privilegicradt 
på 3oo Sk:pd ny t t Ämnessmide och 3:ne 
Spikhamrar, samt Borg viks Bruk i Borgviks 
Socken af Gruins Härad, privilegicradt på 
i5o Sk.'[>d nyt t Stångjernssmide och ettMat-
nufacUirverk. 

Jernhandeln. 

Ehuru ej några ändringar till ett lör-
bättradl smide här blifvit gjorda, så är lik
väl den tiden snart alt förvänta, då både 
Jern-Contoirets och Brukscgares i flere an-
dra orter gjorda uppoffringar på försök till 
införande af ett bättre lillverkningssätt, tor
de gilva anledning till sådana ändringar. Må-
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hända , alt förr eller senare en trög afsätt-
ning tvingar härt i l l ; men sa liinge föga skill-
nad i pris eger rum mellan sämre och hatt
re tillverkadt Jern vid Skeppnings-orten, Sr 
det icke att förvänta, att man skall sträcka 
mnlankan längre, än lill högsta möjliga vec-
knsmidft , som, utan att easseras, kan pas
sera vågen. Då i år redan omkring 120,000 
Skipd Jern blifvit afsände frän Götheborg 
och, oHgtadt fallande eours, betaide med 19A 
U:dr Uaiico per Sk:pd samt lika mycket i år 
blifvit expedieradt till Amerika som föregå
ende åren, äro ntsigterne ännu icke dåliga. 
Man befarar dock, att senare förhöjningen 
uti Nord-Amerikanska Tullen på Jern skall 
hafva ett menligt inflytande på kommande 
Arens priser, och inan saknar visserligen ic
ke anledningar härtil l ; men mig vill det 
fiyiias, som fuan icke är alldeles så stor. Ka 
förmodan som jag grundar på den omständig
heten, at t , om än as Dollars nu erlägges i tull 
derstädes lör smidt Jern skola 37 Dollars beta
las för valsadt jern, hvarigenom en diflerence 
af ungefärligen S K:dj H:gds per skeppund 
till förmån för Svenska Jeruet uppkommer, 
rx-h det Kngelska valsa<Ie göres lill införsel 
så god t. som förbudet, i följd hvaraf efter
frågan nf Svenskt Jern snarare t orda ökas 
än minskas. Älminstone bör delta kunna 
förmodas ega rum, intill dess Amerikanska 
jern-ti l lverkningen, som olvifvelagligt årli
gen tilltager, fyller dervarande bchof till 
samma priser, som gälla för införlulladl 



119 

Svenskl Jern. Men, då vid granskningen af 
frågan derstädes, det är sagdt, att med en 
skyddstull af 22 Dollars per T o n , eller nä
ra 8 R:dr B:co per skeppund, jern-tillverk
ningen ändå icke är serdeles lönande, och 
ehuru visserligen nva jernverk i Norra Ame
rika årligen anläggas, men landets odling 
och folkmängden också i en förvånande p ro 
portion tilltaga, så torde vi icke på långt id 
derstädes sakna afnämare af vårt jern, åt
minstone så länge dagsverks-priset håller sig 
vid en Dollars. När hela landet är uppbru-
kadt och befolkadt faller visserligen dags
verks-priset, och då måhända vi sakna Nord-
Amerikanarne såsom afnämare; men den t i 
den är ännu ganska aflägsen. Tillverka vi 
hlott redbar vara, nog få vi köpare både 
före och efter denna t idpunkt, och Södra 
Amerikas fristaler blifva visserligen icke bland 
de obetydligaste afnämare då lugn och väl
stånd der vunnits. Kmedlertid visar detta 
förhållande, att valsuingen, som jag jemte 
många andra ansett för en högst nödig för
bättring i vår jernhandlering, nu för det 
närvarande icke skulle åtföljas af lönande af-
sättning, uti Nord-Amerika åtminstone. Den 
liendtliga stämning mot Engelska handeln , 
som egentligen torde hafva förorsakat höga 
tullen på valsadt jern , måhända verkar re-
presalicr, och att Amerikansk Bomull snart 
nog blifvev belagd med en hög tull i Eng
land, hvarigenom en nedsättning i den för
ra åter kunde framtvingas; men på dylika 
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grundsatser, tyvärr tillämpade trolls ordet 
reciprocite i hvarje bandels-tractat, är icke 
att bygga. Skulle dock Engelsmännen kunna 
erhålla en lika tull på både valsadt och smidt 
jern i Norra Amerika, skall vårt jern der 
icke kunna afsätlas efler närvarande tillverk-
nings-priser: ty just nu, när jag skrifver det
ta, uppgifves priset på Engelskt valsadt jern 
fritt om bord 8 pund sterling per Ton, då 
vårt smidda inbcråkuadt tull och omkost-
nitigav uppgår till 13 pund 15 sk, per D:o 
om skeppsbord. 

Det ar emedlertid förvånande att finna, 
det trolls allt livad som skrifves, ordas och 
afven tid efler annan med fördel försökes, 
ändå enskildla interesset, hvart man vänder 
sig, i eller utom Europa, framtvingar licndt-
liga forJiilllanden mellan nationerne till de
ras ömsesidiga skada och förbittring. Och 
så skall det alltid gå intilldess man antager 
den grundsatsen, att mindre skydda några 
tillverkare, än det vida större antalet för
brukare. Att en Stat, som den ena dagen 
constiluerar sig, missledes af sin ifver att 
skapa ett nytt välstånd och, i saknad af all 
erfarenhet, prohiberar eller med hög tull 
belägger vissa artiklar, dem man tror sig 
sjelf kunna frambringa, är icke underligt, 
ty massan förstår ingenting och do Styran
de äro oftast mera revolutionsmän än Stats
män; men att en minoritc af Bruksegare i 
det fria, mägtiga och upplysta Nord-Ameri-
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ka, kan segra på den ofantliga majoriteten 
af jernförbrukare derstädes, är nedslående 
och beröfvar menniskovännen sitt hopp, att 
derifrån skulle utgå liberala, om ej cosmo-
politiska grundsatser och exempel. Frän det 
gamla, genom olika styrelseformer, corpora-
tions-interessen och uråldriga tvister delade 
Europa, har man icke att vänta initiativet 
till en sakernas bättre ordning. Man må här 
doctrinera, tala om reciprocité och söka kring
gå hvarann, blir det ändå vid det gamla 
fiendtliga förhållandet; ty mot all ändring 
finnes en reactions-princip, som mägtigt ver
kar, och ej sällan gör sig gällande. 

Fabriker, Bruk och öfrige Näringar, 
hvilka icke höra till Bergsrörelsen. 

Sådane Fabriker och Bruk äro i Werm-
land endast följande: 

Höglunda Klädes-Fabrik i Grums Hä
rad och Nors Socken, hvilken Fabrik består 
af 9 Klädväfvarestolar, 5 Spinnmachiner och 
Färgeri, drifves med omsurg och sysselsätter 
till en del de på stället boende Bruks- och 
Sågverks-arbetares qvinnor och barn; — 
Värdet af Fabriks-tillverkningarne förlidet år 
utgjorde 17,661 R:dr 9 sk. 10 r:st. Banco: 
Liljendahls Glasbruk i samma Härad och Eds 
Socken, hvarest tillverkas förnämligast bou-
teiller, såsom den bäst afsättliga bland Glas-
fabrikater. Tillverkningen uppgick år 1827 
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till ett värde af 35,563 R:dr 39 sk. 4 r:st. 
Bauco; och förses Porterbryggeriel i Göthe-
lmrg med houteiller härifrån, äfvensom af-
sänduingar ske till Stockholm af denna till
verkning: Sölje Glasbruk i Gillbergs Härad, 
der Talfelglas af ganska vacker beskaffenhet 
och så kalladt små-glas blåses; men den vid 
första anläggningen derslädes jemväl inrätta
de Spegelglas-fabrik har blifvit nedlagd. Vär
det af detta Bruks tillverkning förlidct år 
utgjorde 18,781 R:dr 3o sk. Bauco: Gnllsby 
Pappersbruk i .rösse Härad, bvarest tillverk
ningen de senare åren ökats och besteg den 
sig 1827 i värde till 6,a63 R:dr 24 sk. B:co: 
och Leraforss Lädergarfveri i Frvksdahls Hä
rad , anlagdl för några få år sedan och är först 
i 8 a 5 för.sedl med Privilegium å Läderbered-
ning på Engelskt sätt, så att ännu icke kun
nat visa sig, om anläggningen är lönande 
och för orten gagnelig. Ehuru tillverkning 
garne vid de nu omnämnde Bruken genom 
Egamus eller Disponenternes verksamhet år
ligen tilltagit, bör jag likväl ej förbigå, att 
dessa Bruk icke varit eller äro så indrägliga 
som deras belägenhet synes lofva , och kan 
detta förhållande endast förklaras genom den 
foga benägenhet allmogen härstädes har att 
rigta industrien till andra näringar, än de 
äldre , hvilka man betraktar såsom hnfvud-
sakliga. Sålunda inträffar oj sällan, att a-
skan som användes vid Glasbruken får kö
pas från Westergöthland och arbetare till des
sa Bruk föiskrifvas från Tyskland och Norrige. 
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Handtverkerier på landet. 

De flesta handtverk utöfvas på landet 
af så kallade Gerningsmän eller Socken-handt-
verkare, med fördel både för dem sjelfve 
och allmänheten som begagnar dem. Snic
kare, Smeder, Vagnmakare, Sadelmakare, 
Skräddare, Skomakare, Murare och Tim
merman finnas nästan i hvarje Socken och 
understundom flere af samma handtverk uti 
en Socken, hvilket oagtadt, de icke sakna 
arbete utan hafva i allmänhet sin goda ut
komst. Dessa Gerningsmän hafva meren
dels en egen stuga, der hustrun och bar
nen alltid vistas, under det handtverkaren 
ofta arbetar borta hos dem som reqvirera 
honom. En täppa till Potates-skörd, om 
icke mer, hörer vanligen till stugan och vi
sar brukningen af denna jordlapp, att ega-
rens lynne redan är böjdt för något bättre 
än det hvardagliga; ett par fruktträd, plan
terade rosor och en Bikupa utgöra meren
dels kännetecknen på Sockne-handtverkarens 
bostad. Äfveu han, uppmuntrad dertill af 
egna fördelen, undervisat andra i handtver-
ket, hvilket han ej sällan utöfvar lika så 
skickligt som Stads-handtverkaren, och des-
se lärlingar såsom fullvuxne eller efter eget 
omdöme utlärde, söka omsider på egen hand 
arbete, der man behöfver dem och de kun-
ne vinna förtroende. Landtmannen blifver 
således lätt försedd af desse personer med 
hvad han kan af handtverkeri-artiklar be-
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hofva och anlilar icke Städernes haudtver-
kare. Sjelfva Possessionaten nöjer sig med 
Socken-handtverkarens arbeten och köper 
endast i marknaden livad i hembyggden ej 
kan af dylika artiklar förfärdigas. 

Binäringar. 

Jagt. 

Jagt idkas i allmänhet endast med af-
seende på eget husbehof, men t de norra 
Häradevnc utgör den dock i sa måtto en bi
näring, som Släderne hafva derifrun under 
markna.dstidcrne tillräcklig tillförsel af vildt, 
beslående af Tjäder, Orrar och Djcrpar. 

Fiske. 

De vid Peijcfovss i ncdra Ullcruds Soc
ken och Forsshaga i Grafva Socken skatt-
lagde Ijav-fisken hafva under de senare aren 
varit lika gifvande som tillförne, och be
räknas fångsten vid dessa gemensamma fi
sken från 16 till 70,000 laxar ärligen samt 
understundom dcrulöfver. — Det liske, som 
idkas i Weuern af de som bo vid dess strän
der, kan dock icke hänföras till näring för 
andre än Hammarö Sockens Invånare, som 
hafva gifveu afsätlning uti Carlstad för sin 
fångst. 
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Salpeter-tillverkning. 

Salpeter-tillverkningen har icke fram-
gäng i Wermland, trötts alla uppmuntrin
gar och medgifoa fördelar. Ordsaken här
till kan måhända igenfinnas deri, att man 
utsträckte dessa uppmuntringar till alla trak
ter och sökte göra tillverkningen af denna, 
i enskildta hushållningen föga användbara 
vara, till en allmän näringsgren. De om
ständigheter, att ifrågavarande näring grun
dat sig på en, all jord åtföljande, gärd, och 
att Kronan till försvarliga priser uppköpt och 
uppköper all den Salpeter som kan pro
duceras, hade visserligen hordt göra närin
gen allestädes lönande, men det oagtadt, 
har den här i Orten hlifvit satt å sido och 
mänga dertill redan inrättade lador nedrif-
ne. Så kallade Salpeter-Bolag hafva väl 
här hlifvit formerade, hvilka, efter en gif-
ven skåf-ordning inom Socknen sjuda hvarje 
år den jord, som finnes under LadugArds-
byggnaderne; dock hvila dylika överens
kommelsers bestånd merendels på de per
soners bemödanden som motiverat dem och 
falla ofta vid deras död, så vida inrättnin
garne under tiden icke hunnit stadga sig 
och visa bestämda fördelar, hvarmed en
dast mängdens nit kan lifvas. Att de större 
Sjuderierne, med flere lador till begagnande 
efter hand, äfven blifvit nedlagde, utmär
ker säkrast, att näringen icke är lämplig 
för orten, eller att innevånarnes håg är rigtad 
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på andra mera lönande; men hade uppmun-
tringarne för Saltpeter-tillverkningen blifvit 
egnade åt någon viss trakt, saknande andra, 
binäringar och rättigheten att lösa Salpe
tergärden med penningar icke, så snart som 
skett, blifvit inedgifven, skulledenna näring 
sannolikt icke saknat idkare och förkofrap. 

Kolning och vinterkörslor. 

Kolning och vinterkörslor för bruken 
utgöra deremot allmogens mest lönande bi
näringar; och kan den senare i synner
het anses vara allmän för hela Länet, utom 
för någre få från Bergslagen mest aflägsna 
trakter. 

Arbets-förtjenster. 

Manfolket bland allmogen uti nedre de
len af Fryk.sdahls Härad eller Sunne, östra 
och vestra Emterviks Socknar utmärker sig 
genom sin skicklighet i hvarjehanda slöjder, 
såsom nyplöjning, timring, murning och 
snickare-arbeten, hvarigenom detta folk skaf
far sig betydliga bi fört jenster på aflägse or
ter. Då jorden icke längre var tillräcklig, 
att lemna näring åt dessa Socknars talrika 
Innevånare och tillfälle för alla, att i hemor
ten genom tjenstbarheter till Bruk eller an-
norledes fortjena sitt uppehälle jemväl sak
nades, förmåddes de sannolikt först till ut
vandringar för alt med sitt arbete annor
städes vinna den penning, som fordrades 
till fyllande af deras lefnadsbehof för året. 
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I samma män som folkmängden tilltagit, 
halva ock antalet af de sålunda utvandran
de årligen ökat sig, så att nu mera med 
säkerhet kan antagas, att omkring 1,000 per
soner från nämnde Socknar afgå hvarje vår 
ooh sprida sig till nästan alla orter i Riket, 
för att under den tillstundande sommaren 
förrätta arbete, hvarom beting merendels 
alllid förut är uppgjordt. En stor del af 
dem stanna dock inom Länet samt i näst
gränsande provincer, och begagnas dessa 
Fryksdahls-boer, nästan uteslutande, så i 
Städerne som på landet inom Wennlund, till 
byggnaders uppförande, hvari de äro lika 
och ofta vida kunnigare, än godkända tim
mermän och Byggmästare. När de sålunda 
arbeta nära sin hemort förses de vanligen 
med mat derifrån, och då en dräng med 
sin husbondes tillstånd utgår på arbete, de
lar husbonden med honom förtjensten. Bon
den bogifver sig också ofta sjelf bort i så
dant ändamål, derundcr drängen lemnas hem
ma för att, jemte qvinnfolken, sköta jordbru
ket. Man har någon gång ifrat mot dessa 
utvandringar, under anförande: att de leda 
till sedeförderf och liderlighet: att Fryks-
dahls-boen, hemkommen från sitt arbete, 
förtär i brännvin under vintermånaderne en 
stor del af den contanta förtjenst hans ar
bete under sommaren gifvit honom: att jord 
finnes nog i dess egen hemort till föremål 
för hans odliugshåg, och att begäret att gå 
ut på arbete medför svårighet för Posses-
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sionaten i orten eller de, som der ega nä-
got större Landtbruk, att erhålla tjenste-
tblk. Den oväldige och fördomsfrie inser dock 
deremot lätt orättvisan af att lägga band pä 
en hel menighels närings-frihet blott för 
att skaffa någre fa obetydlige Possessiona-
ter bättre tillgång på tjenstehjon, b vilka de 
nu i alla fall hafva för mindre löner, än 
som på fleré andra orter i Riket betalas; 
och att, om äfven det medgifves, att mån
ga af Fryksdahls allmogen ofta misshushålla 
med sin arbetsförtjenst, kommer dock någon 
del deraf till nytta och står vinsten för det 
allmänna alltid qvar i de arbeten och för
bättringar, som genom denna allmoges ovan
liga verksamhet och arbetsförmåga blifvit 
tillvägabragte och hvilka, ulan den, kanske 
aldrig eller åtminstone sent kunnat verk
ställas. Dessutom, om de ifrågavarande Sock-
narnes innevånare egde tillfälle till odlingar i 
hemorten, som kunde gifva en lön, motsva
rande den dagspenning, som de med arbe
te annorstädes vinna, försakades sådane od
lingar visserligen icke; och så länge en fort
farande arbetsamhet är enda vilkoret, hvar-
under della folk kan med fördel fortsätta 
sina utvandringar synes mig att det, under 
dem, är mindre blottstäldt för sedeförderf, 
än om man hemma tillbragte i sysslolöshet 
ett uselt lif. 

Brännvins-
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Brännvins-Bränningen. 

Brännvins-Bränningen, såsom näring, är 
visligen en af de betydligaste i Riket, i an
seende till mängden af dess idkare och Ca-
pitaleroe, som äro instuckna deruti. Den 
kallas visserligen husbehofs-bränning i regle-
mentarike föreskrifterne; men utöfvas gan
ska sällan endast och allenast till hnsbehof. 
Försäljningen af en del af produeten ingår 
merendels i beräkningen, och den lätta af-
sättningen af denna begärliga, om ej -så be
stämt nödvändiga vara, tillverkad och trans
porterad med mindre möda, än många an
dra, gör näringen lönande. Så åtminstone 
vill det synas, efter den icke aftager, såsom 
många andra, hvarvid dock nödvändigheten 
att förvandla i penningar hvad oftast ej i 
annan form kan afsättas, har sin dryga del. 
Emellertid har denna näring, i synnerhet 
under den friheten den åtnjutit i sednare 
tider, i betydlig mån bidragit till Åkerbru
kets och Boskaps-skötselns förbättrande. 

Man ifrar mot näringen i anseende till 
de missbruk den synes föranleda, men hvar 
kunna ej missbruk uppletas. Man må för
utse det moraliska förderf denna näring ut
breder öfver nationen, men granskar man 
saken fördomsfritt, skola många suppositio
ner förfalla och fördelarne, som Landtman-

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 

Wermlands Län. 9 
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nen drager af en spannmålens förvandling 
till säljbar Vara blifva större, än olägen he-
terne, som möjligtvis härmed kunna vara 
förknippade. 

Äfven i anseende till det bidrag i Skat-
tcrne brännvins-bränningen, leninar år den 
vigtig. Måhända den skulle äfven kunna 
gifva ett större om denna beskattning vore 
iemnare och mera iindamåls-enligt fördelad. 
Nu vill det synas, som man ömsom sökt 
befordra, ömsom inskränka brännvins-till
verkningen och oftast sammanlänkat den med 
för densamma fremmande föremål. Sä har, 
Ull exempel, brännings-rättigheten å, Landet 
gemenskap med uppgifna taxerade hem
mansvärdet och den i Städerne med dona
tions-jord: sä är ingen skillnad gjord mel
lan verkligen till husbehof några månader 
af året ulöfvade bränningen och den fabriks-
messiga, verkställd hela året om samt grun
dad på uppköpt säd och stallfodring af oxdrif
ter. Enda gradationen befinnes i pannrym-
den; men äfven den är icke någon norm, 
då pannor af olika construetion och följakt
ligen lemnande ganska olika resultater vid 
tillverkningen, äro lika beskattade. Omstän
digheter, som göra afgifterne föga över
ensstämmande med tillverkningens belopp, 
hvaruppå de dock egentligen borde vara 
livilande, samt föranledt till otaliga än
dringar och föreskrifter till osäkerhet för nä
ringen. Kallelser i dessa delar torde vara 
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flf nöden; men man har så ofta rättat och 
omgjort livad med denna näringsgren haft 
gemenskap, att man heldre undviker änd
ringar an erkända ölägenheter. 

Ett annat motif tillkommer» som mäg-
tigt inverkar på besluten rörande denna nä
ring, och väcker mångfaldiga Betänkligheter 
vid dess ändamåls-eldigare ordnande: nem-
ligett de förmodade följderne af en vidsträckt 
brännvins-bränning och med den förenad 
Större consumtion» 

I hvarje Land finnes någon njutnings» 
artikel, som mängden förskaffar sig, istället 
Ör alla de mera förfinade, som högre folk» 
dasserne tillegnat sig. Sjelfva vildett har 
u alltid gjort sig några sådana, hvarmed 
ran tillfredsställer sitt begär efter njutnin-

gar. Våra förfäder gjorde sig dem äfven, 
och om Pors-ölet eller mjödet var mera 
ändamåls-enligt då, är visserligen bränn
vinet det häst passande nu. Jag gillar el
ler försvarar visserligen icke öfverdriften och 
de många missbruken, som utan all fråga 
ju ega rum i detta hänseende; men jag tror» 
att billigheten fordrar, att då de högre folk-
klasserne icke neka sig någon njutning, va
riera dem i oändelighet och sätta sig i ett bero
ende af utlänningen för de flesta, arbetsklas
sen må förunnas opåtaldt bibehålla den enda 
den kan förskaffa sig. Då merendels njut
ningarne gå i bredd med bildningen hos en 
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och livar; så liar man egentligen ingenting 
unnat att göra, än att befordra den senare 
för att få de förra mindre grofva: Straffla
garne kunna uträtta resten, må de då också 
allmännare tillämpas. För öfrigt kan jag icke 
finna att , fastän brännvins-tillverkningen och 
fdljagtligen brännvins consumtionen tilltagit, 
fylleriet ökat sig. Man bör icke (af några en-
skildta fall draga allmänna slutsatser, ett 
fel, hvartill de mest göra sig skyldige, som 
minst äro i tillfälle betrakta förhållandet 
närmare. Nog fortares mera brännvin nu 
än förr, det visar consumtionen; men det 
sker mera inom eget hus, och den som 
nu oftast öfverlastar sig, åtminstone här i 
orten, är just den, som minst bar dagliga 
tillfallet dertill. För att i detta hänseende 
göra en liten ungefärlig, ej på tabellarisk 
nogrannhet hvilande, beräkning, så vill jag 
exempelvis anföra: två supar om dagen för
tär ju mängden af herremän. Detta gör un
gefärligen tvenne ankare distilleradt brännvin 
om året. Så stor qvantitet finkel supa gan
ska få af allmogen under årets lopp; men 
det händer ty värr, att på en ledig dag, 
arbetaren förtär mer än da tvenne suparne 
och tål icke hvad han förtärt. Blir detta 
åtskilliga gånger förnyadt, så vänjer han 
sig att supa och blir liderlig. Måhända 
den rikare tillgången leder ibland till den
na olyckliga vana, som hvarken sedan be
segras af knappare tillgång, Predikstols- el
ler Cancellie-bestraffuingar; men den kan äf-
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ven leda till ett dagligen måttligt njutande 
af denna förföriska dryck, och sådant är för
hållandet, åtminstone med den ordentlige 
Bonden, i denna ort. Man må icke hedöm-
ma honom mera från marknads-platsen och 
hållstugan, än de högre folk-classerna från 
stora colla tioner och vårdshus-lifvet. Skulle 
de många hundrade tusende Bönder vårt 
Land eger, uttaga sina tvänne supar om da
gen, således tvänne hel-ankare hvardera om 
året; huru skulle då millionerne kannor af 
den gemensamma tillgången kunna föras till 
städerna att der förtäras. Nej, Bonden su
per mindre än man tror, samt mindre i all
mänhet, än andra, och hvad som dessa an
dra supa, derföre hafva de att, jemte myc
ket annat, tacka hans arbete. Långt ifrån 
att liderligheten tilltagit genom det allmän
nare supandet, som en stor brännvins-till
gång medgif ver, anser jäg den verkligen min
dre än förr, hvilket Caucellie-förhören, jem
te mycket annat, visa, och alldeles icke att 
jemföra med den, som traditionerne nu för
vara från Krono-Bräuneri-tiden. De lider-
ligaste äro merendels Gesäller och arbetsfol
ket i städerna, åtskilliga handtverkare och 
Gerningsmän på landet, samt afsigkomne 
gubbar, soldater och båtsmän, som alla van
ligtvis sakna egen treflig bostad, der bränn
vin, jemte andra förnödenhets-varor finnas» 
och således besöka krogen. Supningen in
om hus gör ganska få liderliga, och ett rus , 
bekommit vid familj-högtider eller större 
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folksamlingar, vittnar icke mer om liderlig
het i allmänhet hos de lägre folk-classerna, 
än ofta tömda vinglas vid herremännens 
hord: skillnaden är endast i den olika smak 
indivrderne, till följe af sin bildning och 
tillgångar, tillfredsställa. Någon skall väl 
dessutom förtära brännvinet, som produce» 
ras till ladugårdarnes och åkerbrukets bästa, 
Vill man ändamålet, får man också vilja 
medlet; och afsättning utan förbrukning är 
lika så omöjlig, som att alltid kunna sälja 
Utan att köpa. Fria brännvins-tillverkningen 
är bestämdt en fördel för Svenska åkerbru-
ket, och har mera än något annat uppdrlf-
vit detsamma till dess närvarande förbättra-
de skick och fabriks- eller närings-messiga-
re bedrifvande. 

En annan följd har man tillskrifvit 
brännvinets allmännare nyttjande nu än for. 
dom, nemligen? att, utom det moraliska 
förderf dernf skulle uppkomma, generatio
nen äfven skulle försvagas i fysiskt hänseeiir 
de, samt att i framtiden således blott veta 
Jingar skulle trampa de fordna kraftfulla 
Svenskarnes jord, med mera dylikt, som en 
sjuk inbillning framkallar från ett sällan öf-
vergifvet skrifbord. Min erfarenhet är dock 
härmed fullkomligt i strid, och efter att i 
fjorton år hafva mälit samt befiigtigat en 
ganska folkrik Landsorls Beväfirtgs-ynglin
går, synes mig jag skulle funnit ett sådant 
generationens aftagande, om det verkligen 
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hade egt rum, helst jag var beredd härpå, 
i anledning af de suppositioner jag hade 
hört och, lika med många andra, gjort till 
öfvertygelse på förhand. Nu är emellertid 
förhållandet sålunda, hvilket troligen eger 
rum i andra orter, att, till trötts af den 
öfverklagade allmänna supningen, ynglingar
ne, i stället att årligen blifva svagare, gan
ska bestämdt årligen belinnas af starkare 
kroppsbyggnad och vackrare utseende. Icke 
tror jag derföre, att det allmännare bränn-
vins-supandet åstadkommit denna förändring: 
nej, andra orsaker finnas härtill; men så 
mycket anser jag dock vara säkert, att om 
omåttliga brännvins-supandet, som hvarje 
annan last, har någon menlig följd för af-
komlingarne inom vissa aftagande slägter, 
icke allmänna brännvins-supandet egt nfigon 
sådan hitintills synbar följd på generationen. 
Endast ett oordentligt lefnadssätt, osnygg
het och ett lif, beröfvadt alla beqvämlighe-
ter, kanske äfven det nödvändiga i föda, 
kläder och boning, åtföljes af ett sådant 
både fysiskt och moraliskt förderf hos af-
komlingarne. En liten förändring uti kläd
seln tror jag till och med niägtigare kan 
inflyta på generationens beskaffenhet, än det 
mycket öfverklagade bränn vins-sopandet och 
saknar jag icke exempel härpå. Den lilla 
omständigheten att allmogens söner härslä
des, för alt följa herremännens bruk, atlagt 
korta underkläder med hurdtlilldragna struni-
pubaud,hvaraf vänskapligt stora, krokiga knäu 
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bildades under uppvext-åren, har åstadkom
mit en ganska synbar förändring i benens 
skapnad bos mängden. När en så ringa sak 
kan verka inom få år, bvad skall då en 
sällan eller aldrig inträffande svält, allmän
nare snygghet och sorgfriare lefnad i läng
den uträtta? Hvad månne den mägtiga po
tatisen verkat som jagat uselhet och miss
tröstan utur arbetarens koja ? Säkerligen mer 
godt för närvarande och kommande genera
tioner än brännvinet skadat. Den dag kan 
komma, då man ifrar mot allmänna bruket 
af denna vext och är kanske icke så långt 
borta; men det blir väl ända dervkl och 
man njuter det man bar till dess man får 
något bättre. Att man söker förbyta en 
vunnen förkofran i bättre kläder, rymliga
re boningar samt en och annan njutnings-
artikel, det vill säga lefver bättre än förr, 
upplyser hvårföre ungdomen till trötts af 
allmänna supningen bar bättre utseende och 
starkare kroppar än förr: beredes den möj
ligheten att få en bättre själsbildning, skall 
öfverdriften i grofva njutningar försvinna. 

Handeln i landet består, såsom det fö
regående visar, förnämligast i tackjern, stång-
jern, träd varor och spannmål till Bruken 
samt Bergslagen, och är om behofvet, äf-
vensom afsältningen af dessa eflecler och 
varor, redan afhandladt. 
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Näringarnes tillstånd i allmänhet. 

Om näringarnes tillstånd i allmänhet 
anser jag mig böra, sedan de nu livar för 
sig blifvit beskrifna, i underdånighet tilläg
ga följande: 

De synas icke i aftagande, ehuru en 
oblid conjunctur för trädvaror egt rum de 
senare åren, eller allt från 1826 års all
männa stockning i Europeiska handeln. Man 
sågar dock, i hopp om högre priser, vis
serligen icke samma qvantiteter som under 
bättre tider, men dock så, att af varorne 
alltid finnes förråd i Götheborg till export, 
ehuru rörelsen icke är serdeles lönande. 
Stångjernet har deremot temligen hållit sig 
vid pris, men tackjernet i år något fallit 
från de nästan högt uppdrifna föregående 
årens priser. 

Ehuru således näringarne icke egentli
gen kunna sägas vara i aftagande, utan sna
rare, enligt tabellariska uppgifterna, visa sig 
i tilltagande, bedrifvas de dock härstädes, 
och, såsom jag förmodar, på flera ställen, 
icke utan mångfaldiga bekymmer. Brist på 
capitaler, nästan öfverallt, åtminstone i för
hållande till ifvern att , genom närings-före
tag, förvärfva uppehälle, njutningar eller för
mögenhet; hög penninge-ränta, ej motsva
rande den rena behållning man möjligtvis 
kan erhålla i hvilkeu uäriug som helst; trög 
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afsättning, i följd af restructioner, och kan
ske äfven öfverproduction, förorsaka denna 
närings-idkarens bekymmer och tilltagande 
förlägenhet. Om icke samma visade sig vid 
alla näringar hafva inträffat för den eua ef
ter den andra, skulle man kunna tro, det 
Tnisstag egt rum vid användandet af tillgån
gar eller arbetsförmåga i några för orten ej 
naturliga närings-företag; men som nu för
hållandet är i det närmaste lika för alla, så 
Väl för den störreÅker brukaren som Brukspa
tronen, Såg-egaren, Fabrirpieuren och Handt-
verkaren, måtte otvifvelaktigt någon allmän 
orsak vara, som trycker alla. 

Under de således bittra närings-omsor
gerna i denna ort, gör man sig ganska skilj
aktiga begrepp om dessa orsaker, och ehuru 
confust de förete sig, öfverensstämma dock 
alla i den association af idéer, att brist på 
penningar förefinnes, och alt således ele
mentet för näringarnes bedrifvande, sedan 
varu-byte upphört, saknas i betydlig mon. 

En annan fråga uppslår då: hvad sort 
penningar saknas, redbart mynt eller mynt
tecken? och häniti äro sinnena något mura 
delade. Mig enskildt vill det synas, som 
Jläringame i allmänhet, äfvensoin samhället 
de tillhöra, verkligen, genom åtskilligc frem-
inaude medel, kommit längre, än den natur
liga ordningen bestämt; men emellertid äro 
vi nu der, och frågan reducerar sig till det 
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simpla problemet, är en återgång förmån
ligare än en fortsättning af banan vi beträdt? 
Härvid fordras dock ett tillägg, som mäg-
tigt verkar på frågans besvarande: nemli-
gen — för mängden. Jag har med upp
märksamhet läst hvad så väl publicister som 
författare skrifvit häröfver, så i vårt Land, 
$om i andra Länder, och min öfvertygelse 
blef verkligen stadgad af denna läsning till 
en radicntism, täflande med den som hvarje 
naken sanning eller skickligt uppgjord theori 
vid alla tillfällen verkar; men jag nödgas 
bekänna, att sedan den tiden, då jag på 
theoriens väg ville bestämma Kanon'-Ku
lans eller Bombens bana, och smärtsamt 
måtte medgifva, att dolda orsaker finnas, 
som verkade andra resultater vid tillämp
ningen, än dem jag sökte, jag aldrig funnit 
mig så bedragen af min förvärfvade kun
skap, som denna gång, Jag fann dock vid 
detta senare tillfälle, som vid dot förra, 
att theorien icke missleder oftare, än när 
man af den vill göra en för sträng tillämp
ning, eller fordrar mer af den, än lednin
gen till resultaternas uppfattande. 

Det är kanske ioke stället här, att till— 
kiinnagifva sin enskildta öfvertygelse eller 
de fisigter, som föranledt den, men1 då frå
gan har så nära gemenskap med näringarne 
inom denna ort, åsigterna äro delade och 
rcsullalerna kunna verka ytlerst ingripan
de i" ortens närings-lif, anser jag mig, såsom 
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ortens organ inför Tlironen, vara pligtig 
angifva de usigter, som här gjort sig gällande. 

Endast genom en sådan redogörelse 
kan Eders Kongl. Maj:t sättas i tillfälle att 
upplyst bedömma förhållandet öfver hela 
Landet, samt i summan af alla åsigter möj
ligtvis finna ledningen till de åtgärder, som 
kunna fordras. Jag inser nogsamt obeha
get af att framträda i granskningen af ett 
ämne, som med SÄ mycken hetta alllid om
fattas af tvänne stridiga Stats-oeconomiska 
partier; men jag har trott min pligt fordra, 
att ej sky obehag för sanningens skuii, och 
med tillförsigt hoppas jag, att Eders Kongl. 
Maj:t Nådigt gillar denna frimodighet. 

Att så Sveriges Monarker, som Repre
sentation, sökt, på lika sätt som i andra 
Länder, från äldsta lider befordra Landets 
cultur och näringarnes förkofran, det visar 
vår historia, och att detta välvilligt fort-
sättes, det visar dagliga erfarenheten. Att 
alla härvid använda medel, ej mera i Sve
rige än annorstädes, alltid kunnat vara de 
bästa, hörer till menskliga handlingarnes o-
fullkomlighet. — Ändamålet har emeller
tid alltid varit godl och ädelt, ehuru följ
derna ej alltid svarat till afsigterna, och 
förhållanden uppstått, som trycka senare ge
nerationen. Naturen lemnar endast fullän
dade arbeten, som i alla tider svara till si
na ändamål, och att med uppmärksamheten 
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följa den, leder måhända på den enda väg 
man kan gå utan att stappla. 

Det vore orättvist att strängt och efter 
dagens åsigter bedömma förfädrens åtgärder, 
oftast framkallade af behofvet, och kanske 
egande företräde i flera fall framföre våra 
egna. Nog af, summan af dem alla har 
påskyndat en samhälls-utveckling, ojemn i 
sina resultater, ingripande i allmänna väl
färden vid vissa tillfällen, lemnande spår 
efter sig vid andra, som en senare upplys
ning icke utan på tid kan utplåna. Inom 
gränsen af dessa väl villige, men ej till än
damålet i längden svarande åtgärderne, kun
na visserligen räknas våra financiella författ
ningar, Jordbrukets skuldsättning, Näringar-
nes uppmuntrande genom frikostiga låne
understöd , vidsträckta handels-speculationers 
befordrande genom restrictioner, premier, 
Tullförfattningar med mera dylikt. De haf-
va emellertid så sammanvuxit med Samhäl
lets nuvarande skick, att endast kanske på 
lång tid de kunna utbytas med andra mera 
ändamåls-enliga och naturliga. Att, under 
denna öfvergång, hvaruppå man, i anseen
de till tidens anda, ovilkorligen befinner 
sig, denna, som all annan reaction, skall 
åtföljas af olägenheter, ömsom drabbande 
flera, ömsom färre, är naturligt, och här-
uti ligger till en stor del grundeu till den 
förlägenhet, som så allmänt kännes. Fri
villigt har visserligen mången enskild man 
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kastat sig i flessa bekymmer, det kan icke 
nekas; men iifven då hafva företagen, som 
grundlagt dem, stått i fullkomlig öfverens-
slämmelse med allmänna åsigterne för till
fället, och kunna kärledas från författnin
garnes anda. Att man sökte i Landtegen-' 
dom realisera ett fallande mynt, och såle
des uppjagade egendomars pris — att matt 
afven begagnade de lätt erhållna pennin-
garna i köp af jord på credit, samt uti jor
dens förbättring, industri-företag, afseende 
en större produktion, voro alltså lika så 
litet skadliga och obehöriga beräkningar, som 
att man på restrictioner och från ålder qvar-
stående uteslutande rättigheter, sökte byg
ga sin förkofran; men de hastigt ökade till
verkningarne och stora införskrifningarne af 
utländska varor fordrade icke allenast onv» 
sorgen att afsätta dem till ett större antal 
förbrukare, utan Väckte genom den lätta 
penninge-åtkomsten, åfven allmänna hågen 
att tillfredställa en mängd, oftast inbillade 
behof. När en gång öfverdriften hade nått 
sin gräns, och, om jag må så säga, det ge
nom en hastig förökad sedelstock, electri-
cerade närings-lifvet upphört att convulsivt 
verka, var att förutse det en mattighet skul
le inträffa; men huru många förutsågo den 
eller kunde göra dessa aningar gällande? 
Nej, vi ega i massa att emottaga förebråelser
na och hoppet att näringarne sjelfva skulle 
utveckla sig utur denna labyrint, delades 
af alla, som tänkte öfver ämnet. Det hade 
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de tvifvelsutan äfven gjort, om, i förening 
med sedelutgifningen och alla den följande 
åtgärder, något på tid verkande corrective 
på samma gång hade stadgats; och på den
na väg år det troligen endast som hjel-
pen kan väntas under närvarande förhållan
den, utan en ytterlig rubbning i enskildta 
välfärden. 

Det är naturligt, att alla förslag, af se
ende en hastig eller våldsam återgång till 
något system af motsatt beskaffenhet med 
det, hvaruppå man hitintills grundat alla 
sina förhoppningar, motses med oro och 
bestrides med hetta. 

De deremot, som å andra sidan, uti 
en ytterligare myntförsämring, utsträckta lå-
ne anstalter och näringarnes bedrifvande me
delst understöd, endast finna åtgärder, rub
bande så Rikets som mänga enskiltas finan-
ciella ställning, och med bekymmer motse 
följderne af en fortsättning, samt bekämpa 
den med ifver; sakna visserligen ej skäl der-
till. Öfverdrift å bvilkendera sida som helst 
är dock det egentliga misstaget, och just 
orsaken, så till denna sakernas närvarande 
ordning, som ömsesidiga förbittringen. 

Denna sinnes-spänning är alldeles icke 
ny hos oss, den återfinnes i medlet af för
ra århundradet, och satte de dåvarande 
politiska partierna i harnesk mot hvarandra. 
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Samma Asigter drcfvos da, medsamma häf
tighet som nu, och åtföljdes ylterligheter-
n:i, när de vunno burskap, af förfärliga skak-
itingar i enskildta förmögenheten Inom vår 
tid visade sig, egentligen vid sistlidne Riks
dag, början till den åter vaknade ilVern f 
detta hänseende, kanske icke utan skäl, i 
anledning af en länge fortsatt frikostighet 
med Statens medel. Icke dess mindre, ehvad 
anledning man än må tro sig ega att klan
dra denna Riksdags åtgärder, klandra nä-
rings-idkarne, åtminstone i denna Lands
ort, icke beslutet att den påtänkta realisa
tionen uppsköts. Tvärtom, den tänkande 
mannen, som på närmare håll egt tillfälle 
taga kännedom om ställningen i Landet, 
håller dessa Ständer räkning för att de på 
tid hafva sökt bilda en myntförbättring, ge
nom Bankens silfver-uppköp och fastighets-
lån med amortissements-ränta i silfver. Man 
tror sig äfven finna, under alla de högst 
stridiga åsigterne, hvar och en gjort sig, 
att om dessa Riksdagsbeslutets grundsattser 
fullföljdes och efter behofvetutsträcktes, nä
ringarne skulle få det understöd i pappers
mynt, de torde behöfva till deras fortfaran
de förkofran, under det Banken, å sin sida, 
på sätt och vis consolidcrades. 

Mera compliqverade Cnance-förslager 
förstår man icke, och befarar af dem en 
reaction, som skulle rubba enskildta förmö-

genheter 
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genhetcr eller öfverflyttade dem i andra 
händer. Gerna såg man visserligen att pri
vata associationer åtogo sig på närmare håll 
förse näringarue med sina penninge-behofver, 
och skalle åtminstone här, hvarest man är 
van att med Jern-exporleuren följa cour-
sens fallande och stigande, ej finna sig för
lägen, om beräkningarne gjordes i annat 
redbarare mynt än det gångbara; men man 
befarar det aldrig privata Banker kunna, 
åtminstone i Provincerne, tillkomma, så län
ge användbara capitaler i allmänhet saknas 
af hvad myntsort som helst, och önskar 
således tills vidare få hålla sig till Statens 
penningeverk. 

Man tager så ofta England till exem
pel i Stats-oeconomiskt hänseende, och vis
serligen med skäl, då hitintills ännu icke 
någon Stat hunnit till samma grad af oeco-
nomisk utveckling som denna. Icke dess-
mindre hafva Englands näringar hitintills 
hvilat på restrictioner, preemier, med mera 
dylikt, och detta Landets mynt, som alla an
dra, tid efter annan försämrats, samt en 
Tned frikostighet utgifven stor sedelmassa, 
genom Statsmagternas mellankomst i lång 
tid circulerat, utan att honoreras med klin
gande mynt. 

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5.års-Berätt. 1828. 

Wermlands Län. 1 0 
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Det vill synas således, som näringarne 
i allmänhet för att uppstå, och under sin 
början, fordra ovilkorligen dessa åtgärder 
eller understöd, men, för att vinna stadga, 
kräfva en öfvergång från systemet och haf-
va alltid en vacklande eller tillfällig exi-
stence, intilldes denna öfvergång är fullän
dad. Inom vår tid har England vidtagit 
denna öfvergång, trötts alla stridiga interes-
sens oupphörliga och ännu fortfarande mot
stånd ; och lärorik var följden för den rin
ga rubbning öfvergången förorsakade i en
skilda förmögenheten. Att allmänna för
mögenheten är der behäftad med en ofant
lig skuld, är en annan sak, som lyckligtvis 
icke eger någon motsvarighet hos oss; men 
visar dock, att, äfven under ett sådant för
hållande, cnskildta förmögenheter kunna sam
las, bildande en "capital-förmögenhet, som 
trottsar allt och icke rubbas genom nödiga, 
men successiva, reactioner. Ännu hvilar öf-
ver Englands näringar, trötts de ganska li
berala beslut, som tlpphäft en del band, 
många ytterst tryckande föreskrifter, som 
man här knappast skulle ana, men som hö
ra till den af oss erkända principen för nä
ringarnes befordrande. Svårligen skulle man, 
till exempel, tro, att den sjelfständige En
gelsmannen icke får disponera askan i sin 
spis; men det är dock fallet, ty den högt 
taxerade Såpsjudaren har rättigheten till 
den, emedan han behöfver varan vid sin 
tillverkning, och hindras af höga tullafgif-
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ter att införskrifva den. Att upphäfva så
dana tryckande föreskrifter och taxationer, 
är visserligen enda medlet till näringarnes 
verkliga stadgande; men försigtigheten Lju
der emellertid , att det sker med var
samhet, tv ej sällan är den ena näringen. 
så sammanlänkad med den andra under den 
gamla principens tillämpning, att den ena 
kan icke lossas från sina band, utan att 
den andra faller. Ett sätt, användt så der, 
som här, är visserligen, att låta tiden sjelf 
upphäfva de flesta samt de olika interesse-
rade, få glömma eller kringgå de olämpli
gaste författningarne; men om detta skall 
lyckas, fordras att principen för deras upp
hörande är anlagen, och att understundom 
någon rätt, olämplig bestämdt upphäfves» 
hvilket också blifvit iakttagit här, till mäng
dens båtnad, utan att märkbart hafva rub
bat någon närings fortgång, som annars 
kunnat bära sig. 

Då jag nu underdånigst sökt angifvade 
bär i orten allmännast ridande meningar, 
rörande förändringar i Rikets mynt, eller 
det inflytande, som hastiga förändringar uti 
mynt-uppgälden eller agio skulle ega på or
tens näringar, återstår mig äfven att under
dånigst anföra, att, hvad coursen beträffar, 
nian här, som annorstädes, hvarest expor-
tabla effecter produceras, mera fruktar dess 
Fallande än stigande, åtminstone de hastiga 
iluetuactionerne, anseende importeuren här-
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af lida mest, om han ej vet, att vid försälj
ningen af sitt erhållna, oftast öfvcrflödiga, 
gods, göra sig betäckt. 

Denna köpmännens industri att för va
ra, med möda frambringade, export-varor 
tillbyta sig en mängd, på det hela onödiga, 
utlänningens tillverkningar, ogillas i allmän
het , och är kanske en för det allmänna 
skadlig rigtning capitalerne fått; men som 
den är enda vägen, hvaruppå de hastigast 
kunna omsättas, är felet icke hos de hand
lande egentligen, som begagna sig af den, 
för dem mest lönande rörelsen. 

Då man lärer haffa exempel derpA, att 
till ett rarolager af så lumpen art, som ut
ländska barn-leksaker, ett större capital kan 
användas, än kanske ett par Brukspatroner 
ega för att drifva sin rörelse, eller hela 
menigheter för att dermed drifva sitt jord
bruk, nog hafva dessa penningar åtminsto
ne gått en annan väg, än den produetiva, 
på hvilken samhället skulle draga någon 
vinst, och så är det med många summor af 
de betydligaste belopp. 

Man ogillar visserligen icke pa det he
la, att utländska natur-produeter, hvilka ic
ke här kunna frambringas med lätthet, in-
förskrifvas i utbyte mot våra exporter. Man 
raedgifver gerna, att mera fulländade fa
briks-varor än våra inhemska, äfven piilö-
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ras oss oéh utbjudas till de högre folkklas
sernas förbrukning; men att en mängd, rent 
af öfverflödiga, saker, som en sjelfsvåldig 
smak tid efter annan gör till behof, från-
rycka näringarne en stor del af det allmän
na rörelse-capitalet, betraktas med en verk
lig ovilja, som af tullförbud och tillfälliga 
confiscalioner icke lugnas. Emellertid gör 
man köpmannen i allmänhet den rättvisa, 
att inse, det han saknar andra vägar, hvar-
uppå han kan göra sitt capital productivt, 
och hvartill han kan rigta de penningar, 
han af utlänningen emottager för våra ex
porter, då utlänningens mynt icke går hos 
oss och således kan åter befordra eller öka 
productionen af livad man exporterat. 

Man tror sig, i anledning häraf, finna, 
att om summan som Banken använder till 
Silfver-uppköp, icke vore så inskränkt och 
endast för året bestämd, mången köpman 
skulle mera finna sin uträkning uti att in-
förskrifva Silfver, och förvandla det i Sed
lar, till näringarnes förläggande, än att, som 
nu, sälja sin fordran hos utlänningen till 
en importeur af kramvaror. Denna öfver-
tygelse har stadgat sig af den omständighe
ten, att det egentligen var betalningen för 
Våra, till utlänningen skickade, träd varor, 
som Banken emottog i Silfver, före 1826 
års stockning, och att just den härigenom 
i rörelsen ingångna nya sedelmassan gjorde 
träd vara-handelns liflighet före denna epoque. 
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Att denna ort straxt derefter fick låna 3oo,ooo 
R:dr i sedlar, då icke det inlemnade silf-
ret kunde utbekommas i rörelsen, var så
ledes ganska billigt, hvilket man hoppas 
medgifves. 

Eders Kongl. Maj:t täcktes Nådigst för
låta, att jag kanske nog vidlyftigt ingår i 
granskningen af dessa ämnen; men jag år 
mon om att ådagalägga så förhållandet som 
tänkesättet härstädes, till dess minsta deta-
iller, i de fall jag tror någon upplysning 
derigenom kan vinnas, samt underdånigst 
visa, att man i Landsorterne, under närings-
omsorgerne, förvärfvar sig åsigter uti all
männa frågor, som torde förtjena någon upp
märksamhet. Det är för öfrigt en märkvär
dig omständighet, att denna ortens många 
och betydliga näringar kunna dvifvas med 
så ringa rörelse -capital vi verkligen ega. 
Den inom orten löpande sedelstocken kan 
icke ens på höft bestämmas; men transa-
ctionerne under årets lopp, skulle jag tro, 
då endast de tvänne artiklarne Jern och 
Träd fordra öfver tre millioner, uppgå icke 
långt ifrån till |:del af hela Rikets rörelse-
capital. 

Denna stora summa fanns dock åldrig 
här, ej ens under hela året. Crediten och 
ett hastigt lopp af den ojemnförligt ringa
re summan här verkligen circulerar, och 
som undergår posldagliga förändringar, sal-
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ter dock temligen närings-idkarne i tillfälle 
uppgöra sina liqvider, då ej allmänna stock-
ningar i verldshandeln fördröja exporternes 
afsättning. 

Den från äldre tider gängse seden, att 
utställa större delen af liqvider till markna-
derne, gör det endast möjligt, att med så 
få penningar röra så stora massor af varor 
från de aflägsnaste trakter, ända till skepp-
nings-orten, förädla ortens rå-ämnen, föda 
tusendetals dermed sysselsatta arbetare, be
tala utskylder och förlägga näringarne, kan
ske för det hela kommande året. Sällan 
torde dock i Fastingsmarknad, till alla des
sa liqviders uppgörande, funnits öfver 600,000 
R:dr, och ungefärligen en tredjedel häraf 
uti Permesso marknad, då Jern-»priserne blif-
vit uppgjorda i Fastingen, men något mer, 
i annat fall alltsammans visserligen ej upp
gående till millionen. Emellertid kommer 
större delen af dessa summor, vid nämnda 
tillfällen, från Götheborg, och så fullkom
ligt är Wermlands ordinarie penningestock 
dragen till dessa marknader, att man, så 
länge de påstå, knappast någonsin får se en 
sedel i Landet öfver Tio Riksdalers värde. 

Med hvad ringa summa näringarne här 
drifvas, kan temligen påtagligen synas, men 
också har penningen ett hastigare lopp, än 
kanske någorstådes inom Riket. Ej sällan, 
under, marknaderne, har man tre eller fyra. 
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gånger samma sedel i sin hand pa en för
middag, och har denna sedel således på en 
dag förrättat samma tjenst som ett tre eller 
fyra gånger si stort capital, och under mark
nadens lopp ett mångfaldigare gånger större. 

De fem eller sex millioner Pund Ster-
ling, för hvilka dagligen affairer göras på 
Londons Beurse, likvideras ju på L'ioyds 
Kaifehus med oftast femtiondcdelen i pap
per, emedan alla, som hafva liqvider att 
uppgöra, der mötas och utbyta sina ömse
sidiga fordringar. Så är det äfven. lÅr vid 
våra marknader. 

Detta insågs förr, och Jern-Contoiret 
skickade alltid, vid denna för Bruksrörelse» 
vigtiga eporjue, en del af sin fond till Fa
stings marknad. Under den svåra conjan-
cturen, som för Bruksrörelsen egde rum fö
re allmänna Europeiska freden, upphörde 
delta arraogement och öfvergingo de for
dom teraporairt begagnade lånen från Jern-
Contoiret till hvad de nu äro, eller föga an
nat än stående lån derstädes, ehuru de vis
serligen omsättas, men sällan förminskas. Man 
träffar således äfven hur på e« skuldsatt nä
ring, och, på det hela, hvilken är icke 
det? 



153 

Politisk Författning. 

Kammar-Verk. 

Sedan sista Fem-års-Beråttelsen afgafs, 
liafva inga ödeshemman eller nybyggen blifvit 
upptagne eller någre hemman i ödesmål för
fallit, och icke eller hemman å ny o blifvit 
skattlagde, dock äro någre recognitions-sko-
gar till hemmantal indelte, men hvarå icke 
alla skattläggningarne hunnit vinna stad-
fästelse. 

Hos Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande har från och med 1822 till och 
med 1827 blifvit sökte förordnanden för 
Landtmätare att verkställa 3o3 Storskiften, 
147 Enskiften samt 510 andre Landtmäteri-
förrättningar; och af enskiften äro g5 un
der samma tid vid Lands-Cancclliet handlag-
de. Dessa senare delningar hafva i så måt
to verkat förändring eller förbättring i all
mogens sätt att bruka sin jord, som så kallad 
vall-läggning derigenom blifvit lättad, äfven-
som delningar i allmänhet bidragit till sko
garnes bättre vårdande, och inser Bonden 
ganska väl fördelen deraf, att få sina egor 
sammandragne samt vara tryggad vid bibe
hållande af de odlingar eller så kallade ny-
röjdningar han ofta företager. Som verk
liga enskiften dock inom ganska få Byelag 
eller hemman här i Wennlund kunnat till-
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vägabringas, emedan inegorna till dessa by-
elag eller hemman sällan äro sammanhän
gande, utan merendels styckade antingen ge
nom vattendrag eller skogar, har ock detta 
delningssält kanske ofta varit äskadt endast 
för att vinna säkerhet mot framtida rubb
ningar. — Den år 1827 utfärdade nya Stad
ga, om Skiftesverket i Riket, torde deremot 
blifva för Wermland mera tjenlig, än hvad 
författningarne om enskiften hittills varit. 

Klagan har väl understundom försports 
öfver vattenverks uppdämningar till skada 
för odlingar eller hinder deri, och fråga 
om lösen af sådane verk för slik orsak har 
äfven varit yppad samt undersökning i så
dant ändamål begärd, på sätt Kongl För
ordningen den 20 Januarii 1824 medgifver, 
men, Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vande veterligen, har icke någon sådan frå
ga af vigt eller inflytande på det allmänna 
blifvit fullföljd. Efter uppgjordt förslag om 
sjön Wenerns bibehållande vid en medel
höjd, för att från öfversvämning trygga od
lingsbar jord, hafva, i öfvcrensstämmelse 
med Eders Kongl. Maj:ts Nådiga föreskrift 
i ämnet, undersökningar blifvit redan år 
1825 tillförordnade och sedermera fortgått 
till utrönande af vidden och beskaffenhe
ten af don jord inom Länet, som genom 
sjöns bibehållande vid den föreslagna medel
höjden kunde hemta förmån, men resulta
ten af dessa ännu icke fulländade undersök-
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ningar komma att serskildt till Eders Kongl. 
Maj:t i underdånighet inberättas. 

Statsbidrag. 

Uti min sist afgifna underdåniga Fem
års-Berättelse har 'jag, jemte några allmän
na reflexioner ofver de onera, som vidlåda 
hemman, utan afseende på deras större el
ler mindre godhet, äfven anfört personella 
Bevillningen såsom den mest tryckande con-
tanta ulskylden för torpare, småbrukare och 
arbets-classens talrika hushåll i de aflägsna-
re delarne af Länet. Jag saknar icke nu 
anledning att till dessa kännbara utskylder 
lägga räntan af Salu-Sågar under dåliga con-
juncturer för trädvaru-handeln. Denna rän
ta skall väl, enligt Författningarne, utgöras 
eller beräknas i bräder; men dess belopp 
eller grunden för beräkningen, stödjer sig 
likväl icke på något annat, än det gamla 
bruket att anse tolftedelen af tillverkningen 
såsom qvarnskatt. Här är således icke in
komsten eller vinsten end;.st beskattad, utan 
Staten tager, såsom afgiffc för förädlings-
rättigheten , en éj obetydlig de l , eller 
8 | procent af sjelfva den förädlade pro-
ducten, su vida privilegii-beloppet endast 
försågas; men i händelse bristande afsult-
hiug föranleder en mindre afverkning, till
faller Staten en ännu högre procent. Jag 
har vid ett annat tillfälle anfört min öf-
vertygelse om denna närings-grens jcuuiaste 
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beskattning, genom en bestämd penninge-
afgift för hvarje, under Arets lopp, förså-
gad tolft plankor eller bräder, och tror 
endast härigenom Staten kunna på en bil
lig grund få sin inkomst, under det Såg-
egaren hvarken betalar för mer eller min
dre, än han, till följe af conjuncturen, fin
ner sin uträkning vid att försåga. Äfvenså 
förhåller det sig med Stångjerns-bruken. Det 
är en procent af det färdigsmidda jernet el
ler i Sk#. af hundradet, som Bruks-egaren 
måste aflemna till Staten för produetions-
rättigheten, och nya smides-anläggningar be
tala dubbelt eller a Sk#. af hundradet. U-
tomdess äro Stångjerus-verken, så väl som 
Salu-Sågarne underkastade årlig bevillning; 
hvilken för det förra i synnerhet är ganska 
dryg, till följe af stadgade beräknings-sättet, 
hvarigenom oftast ett fastighets- eller capi-
tal-värde uppkommer för Smides-rättighe-
ten högre än af någon köpare kunde bju
das för hela Bruket med underlydande jord-
egor och skogshemman, som dock serskildt 
äro taxerade till, Bevillning och onererade li
ka all annan, af bruksdriften oberoende, 
Landtegendom. Icke dess mindre drabbas 
ännu en gång de genom dessa näringar fram
bringade varorna med en ytterligare beskatt
ning uti utgående Tull-afgifter, och kun
na således sägas hafva lemnat trenne gån
ger sitt bidrag till Statsverket, innan de, i 
egenskap af våra betydligaste export-artik
lar, komma handels-vågen tillgodo. 



157 

Politie. 

Uti hvarje Byelag eller hemman fin
nes en Byfogde, som besörjer samhällets 
ceconomiska angelägenheter, emottager och 
meddelar öfrige Åboerne budningar till skjuts, 
skallgångar och dylikt; och ombytes denna 
befattning i viss ordning Åboerne emellan. 
Till ordningens bibehållande äro jemväl an
tagna, och med. Eders Kongl. Majrts Befall-
ningshafvandes Constitutorial försedde, ord
ningsmän, en eller flere inom hvarje Soc
ken, och ehuru det skäligen icke kan for
dras, att dessa personer, hvilka af befatt
ningen ej ega någon enskild vinst eller för-
tjenst, skola använda sin tid att efterforska 
och till laga beifran angifva alla förbrytel
ser, hafva de dock väsendtligen gagnat, i 
det att de, som vanligen utgöras af ansed
de man bland allmogen, ofta förmått afsty-
ra oordentligheter och så medelst förekom
ma brott. 

Skolor 

hafva val tid efter annan blifvit inrättade 
i åtskilliga Socknar och vid några Bruk, 
i hvilka Lancasterska undervisnings-metho-
den följes, men orsaken dertill, att dessa 
Skol-inrättningar ej vinna hastig framgång 
eller, der de finnas, begagnas så allmänt 
som man skulle önska, kan icke till-
skrifvas någon ovilja hos allmogen mot 
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dylika inrättningar eller mindre håg för 
upplysning, nian ligger egentligen i local-
iVji hållanden. Uti Wermland, livarest få 
Byar finnas , kunna följaktligen icke på 
landet, nlorn vid Bruken, en och samma 
Skola begagnas af ett större antal barn el
ler af en hel Sockens ungdom, utan att de 
(leste af dem skola sändas dit lång väg, 
ända till llerc mil, från de spridda hem
manen, och således qvarstanna der en hel 
läs-termin eller någon längre tid för hvarje 
gång. — Denna olägenhet har ock verkat 
att Soekne-Skolor, inrättade genom välgö
rande mäns nit samt de första åren af all
mogen allmänt begagnade, omsider blifvit 
af den till större delen öfvergifna; och väl
meningen har, såsom jag fornt i denna Be
rättelse haft tillfälle nämna, till den grad 
förvillat Beskyddare af sådane inrättningar, 
alt man icke i första ifren insett rätta skä
let lur allmogens obenägenhet, att sända si
na barn till Skolan, utan äskat Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvaiules åtgärd för alt 
genom Krono-Betjeningen få barnen i Sko
lan inställde. Jag har dock den tillfredsstäl
lelsen alt denna villfarelse varit lätt rättad. 
Och jag kan icke undgå anmärka, att då 
kostnaden och besväret, som barnens om-
förmälda färder mellan hemmet och Skolan, 
samt underhållet derstädes för föräldrarnc, 
medföra, kunnat hindra ålskillige af dem, 
såsom sjelfve i behöfvande omständigheter 
stadde, att dilskieka sina barn, torde der-
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emot hos mänga, för hvilka berörde kost
nad och besvär icke bordt vara kännbara, 
yppat sig den farhåga, att barnen, under 
deras bortovaro från hemmet, genom bri
stande tillsyn vid de stunder, (ii de icke 
sysselsättas i Skolan, kunna förlora mera i 
helsa och sedlighet, än hvad de uti intel-
lectuel bildning under hela läs-terminen vin-
Ila. Dessutom är det väl icke omöjligt, att 
någon Bonde skulle kunna förskaffa sitt barn 
hemma, under egen vård, en god och för 
dess blifvande yrke passande undervisning; 
och huru orimliga vore således icke ingrepp 
i allmogens rätt, att sjelf hafva vård om si
na barns uppfostran? Åtminstone är det 
ofelbart» att tvångs-medel i sådana fall en
dast motverka afsiglen och aflägsna dem, 
på htilka de tillämpas, från målet, som 
man vill ernå; och i detta hänseende torde 
allmänna åtgärder böra inskränka sig till 
beredande af tillfällen for allmogen, att åt 
sina barn förskaffa undervisning. Dessa upp-
gifna förhållanden oaktadt, är dock icke un
dervisnings-verket på landel i allmänhet för-
summadt, utan begagnar allmogen väsendt-
ligen ambulatoriska Skolmästare till barnens 
undervisning; och beror det för Öfrigt myc
ket på omtankan och verksamheten hos Pre-
sterskapet om sådana duglige Skolmästare 
finnas i Församlingarne, och om undervis
ningen med drift fortgår. 
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Helsovården 

i Landet besörjes af tvänne Provincial-Lä-
kare, af hvilka den ena, för vestra delen, 
af Länet, har sin station i Carlslad, samt 
den andra, för östra delen, i Philipstad; 
och Inträdes den förre af en Bataillons-Lä-
kare, som liar sin bostad i Arvika Köping. 

Till veneviska smittans hämmande haf-
va här, som i andra Län, Curhus blifvit 
inrättade i förening med Läns-Lazaretterne. 
Dessa begge Inrättningars fonder hafva väl 
blifvit, i hänseende till redovisningen, se
parerade, men sjelfva Inrättningarne äro 
dock, i administrativt och oeconomiskt hän
seende, gemensamma. Egentliga Låns-Laza-
rettet är det i Carlstad; men på enskilda 
fonder funderadt, finnes ett i Philipstad, 
anlagd t på bekostnad af staden Philipstad 
samt Nyed och Fernebo Bergslager, syftan
de egentligen på vinnandet af skyndsam 
vård för de vid Grufvoma skadade arbeta
re. Då den, år 1818 beslutne, frivilliga 
afgiften till Curhus för venerisk smitta skul
le bringas till indrifning, har, genom en 
tillfällighet och utan stöd hvarken af någon 
autentik föreskrift eller convention, det för
hållande kommit att ega rum, att den 3-
sk:s-afgift, som skulle utgöras af nämnda 
Stad och Bergslager, ingått i fonden för 
Philipstads Lazarett. — Det har blifvit se

dermera 
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dermera ifrågasatt, huruvida icke, då Cur-
hus-anstalterne för veneriska smittans häm
mande borde för Provincen vara gemensam
ma, det ville säga: generela, så i tillskott 
som åtgärder, ehvad den ena eller andra 
(Staden, Häradet eller Socken) blef foremål 
lör dessa anstalter, innevånarnes tillskott 
borde utgöra en enda fond; men Eders 
Kongl. Maj:t liar täckts i Nåder afgöra den
na fråga sålunda, att Philipstads, Fernebo 
och Nyeds årliga Curhus-afgifter skola inga 
till Philipstads Lazarett eller Curhus-fond. 
Emellertid, och som veneriska smittan är 
sällsynt i Bergslagen, har Philipstads Curhus-
fond , ehuru högsta afgiften, eller 5 sk. inom 
Districtet icke blifvit debiterad, årligen vuxit 
till capitaler, för behofvet icke erforderliga, 
under det Carlstads Curhus, uppbärande år
ligen högsta afgiften 5 sk. råkat i desto 
större förlägenhet, som det tillförne af all
männa Hospitals-fonden erhållna' bidrag af 
t , ioo R:dr blifvit indraget. Man kan väl 
icke påstå, att veneriska smittan varit i till-
lagande, men man får likväl medgifva, att 
Curhus-Inrättningen i Carlstad icke förmått 
serdeles hämma dess tillvaro inom vissa trak
ter, såsom de till Norrige gränsande Jösse., 
Fryksdahls och Elfvedahls Härader. En ni
tisk Direction på stället kan ej tillskrifvas 
detta ofördelaktiga resultat af välgörenhets-

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5:års-Berätt. 1828. 
Wermlands Län. 11 
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anstalten; utan orsaken ligger endast uti 
bristen på erforderliga medel till Inrättnin
gens utvidgande, hvaraf följer, att patienter, 
ej alltid komma i sjukdomens början, eller 
under dess mindre utvecklade period, till 
vård emottagas. 

Under loppet af uppbörds-året 1827, 
eller från och med den 1 Maji samma år 
till och med den 3o April 1828, hafva, på Cur-
huset här i Carlstad, blifvit vårdade 342 
personer, och på Lazarettet harstädes lika
ledes 47 personer, hvartill kostnaden utgjort, 
nemligen: för Curhuset, 7,616 R:dr 40 sk. 
6 r:st, och för Lazarettet 535 R:dr 29 sk. 
2 r:st Banco, hvilka kostnads^summor blif
vit betäckta genom Länets Curhus-afgift, 
jemte ett af Scraphimer-Ordens-Gillet lem-
nadt extra understöd till belopp af 1,706 
B:dr, och en Curhus- och Lazaretts-fonder-
nes fordran af 1,000 R:dr Banco. 

Fattigförsörjningen 

har med tiltagande beredvillighet och om-
sorg blifvit under de senare åren fullgjord. 
1826 års missvext pröfvade Fattigvårds-Di-
rectionerncs omtanka och flere af dessa Di-
rectioner, äfvensom enskilda män, ådagala
de derunder ett berömväfdt nit, att i tid 
bispringa medellösa, som förut väl icke va
rit upptagne bland fattighjon, men hvilka 
under den tryckande tiden saknade tillräck-
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lig arbets-förtjenst, och således, öm de blif-
vit lemnade utan understöd, snart förlo
rat all verksamhet och fallit offer för nöden. 

Gästgifvare-ordningarne 

i Wennlund hafva i senare tider icke un
dergått några förändringar. Skjutsnings-be-
sviirels upplåtande på entreprenade eller ar
rende har icke kunnat tillvägabringas vid nå
gon Gästgifvaregård här i orten, och ett 
synnerligt hinder emot en slik anstalt lig
ger deri, att icke någon jemn sysselsättning, 
genom utgörandet af sådan skjuts, är att på
räkna här i Länet, ty vid vissa tider på 
året, då större marknader i Städerna in
träffa, är de resandes antal så utomordent
ligt stort, att till deras fortskaffande hun
dradetals hästar vid hvarje af flera Gästgif-
verier på dagen behöfves, hvaremot annars> 
vid samma skjutsombyten, knappt ett så
dant antal hästar på en hel månad i skjuts 
utgår. 

Sedan Länets innevånare vid Härads^ 
Rätterne varit hörda, om vidtagande af kraf
tiga anstalter till Rofdjurs utödande, haf
va vid ett, inför Eders Kongl. Maj:ts Be-
faUningshafvandä, år 1824 hållet samman
träde för närmare öfverläggning i ämnet, 
innevånarne, med undantag af Carlstads, 
Nyeds, Fryksdahls och Nordmarks Härader, 
genom Sockne-ombudj träffat öfverenskom-



164 

roelser HäracUvis, om utgörande af förhöjda 
skottpenningar för utom skallgång dödade 
Rofdjur, hvilka överenskommelser Eders 
Kongl. Maj:t, under den 21 Februarii 1826, 
täckts i Nåder till vederbörandes efterrät
telse gilla; och då jagten efter Rofdjur tillfö-
rene varit idkad endast med beräkning af 
den vinst, som i värdet af det fångade dju
ret erhölles, kan man med allt skäl hoppas, 
att de nu fastställde höga skottpenningarne 
skola öka hågen för denna jagt, och således 
verka till ändamålet. 

Den Correetions-inrättning, som med 
en fond, samlad dels genom sammanskott 
af Länets innevånare och dels genom gäf-
vor, finnes anlagd i Carlstad för lättjefulla 
och vanartiga fattighjons intagande på viss 
t id, i afsigt att förbättras och vänjas vid 
arbetsamhet, har under de 16 år, som In
rättningen existerat, varit ringa anlitad och 
funnits således icke svarande till ändamålet. 
Af sådan anledning har framställning om 
förändring af Inrättningen blifvit gjord hos 
Directioncn för densamma och deröfverhaf-
va, uppå Directionens anhållan, Länets i In
rättningen deltagande Innevånare blifvit vid 
serskilda sammanträden inför Eders Kongl. 
Maj:ts Bcfallningshafvande, förlidet och in
nevarande år, hörde, hvarvid de förenat 
sig deri, att Corrections-InWittningen icke 
bör i dess närvarande skick furlfara, sfisom 
ej till ändamålet tjeulig. Denna fråga koin-
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mer dock, på sätt vid berörde sammanträ
den blifvit vidare bcslutadt, att serskildt till 
Eders Kongl. Maj:ts Nådiga bepröfvande i 
underdånighet hemställas. Emellertid har 
jag ansett mig böra i korthet här upprepa 
de omständigheter, som förorsakat att Inrätt
ningen blifvit ringa anlitad och ansedd o-
tjenlig, och dessa äro hufvudsakligen: at t , 
enligt Inrättningens organisation, kan icke 
något arbetshjon dit dömmas, utan att någon 
församling, som i Inrättningen har del, an
svarar för ett sådant hjons underhåll och 
klädsel under dess vistande derstädes, hvar-
af ock följer, att sådana sysslolösa och van
artiga personer, som icke någon Socken el
ler församliug vill vidkännas, ej kunna å 
Corrections-huset insätlas; och att, oaktadt 
Directionens bemödande, hafva arbetshjonen, 
med undantag af ett enda, som varit kun
nigt i Skomakare-handtverket, icke kunnat 
oafbrutet förses med lämpligt arbete och 
alltså icke förtjena hvad till underhållet un
der Correctiöns-tiden åtgått. Erfarenheten 
har således häri visat, att Correclions-an-
Staller, inrättade i provinser, der egentli
ga correctivet, lämpligt arbete för arbets
hjonen, icke ständigt kan åstadkommas, ej 
uppfylla afsigten. 

I början af forlidet år har den olyckan 
träffat Länets Hushållnings-sällskap, att det, 
genom vådeld här i Carlstad, förlorade al
la sina, under a4 år samlade, dyrbara till-
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hörigheter af Böcker, Herbarium, minera
lier, Chartor och Plancher, Modellkammare, 
Archiv och Frö-magasin m. m.; hvilka till-
hörigheler varit till en del af den art, att 
förlusten cleraf icke kan ersattas; ocli bland 
sådana bör i synnerhet nämnas de affatt-
ningar och instrument, som Engelsmannen 
Slcffens vid sina, på Sällskapets bekostnad, 
gjorde undersökningar och afvägningar å 
mossar och annan jord inom Länet, för att 
utröna dess odlingsbara beskaffenhet, upp
rättat. 

Den olyckliga händelsen blifver dock 
alltid märkvärdig för orten, såsom ledande 
till kännedom om det förenings-band, hvar
igenom Hushållnings-Sällskapet samnianhål-
les och verkar till Provincens bästa. Man 
saknade icke skäl, alt anse Sällskapet nära 
sin upplösning, och för mången syntes Sam
fundets återupprättande och skadans afhjel-
pande omöjlig, utan anslag derlill af all
männa medel; men med det lugn, som ut
märker Werndänningen, och hvaraf han så 
ofta har behof för att fortgå till sin förkof-
ran och bryta hindren, som möta honom 
dervid, betraktade han förlusten och dellog 
liJligt i bekymren, som trä/Tade de Sällska
pets aktningsvärde Embctsmän, hvilka, ge
nom vådeiden, jemväl förlorade deras egen
dom. Sällskapets verksamhet har, trötts miss
ödet, icke varit hvilande. Myran i våra 
Skogar, k vars stack rubbas, öfvergifver den 
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icke, utan arbetar genast att bota skadan. 
Detta exempel liar Samfundet följt, och all
männa öfvertygelsen om nyttan och dess 
bestånd är bandet, som sammanhållit det. 
Sällskapet svikes visserligen icke eller i si
na förhoppningar, att gagna genom fortfa
rande arbeten, ty dessa förhoppningar hvi-
la på den säkra grunden af allmänt förtro
ende; och erfarenheten, som man eger om 
sättet att vara nyttig, står qvar, oaktadt 
förstörelsen, hvarigenom måhända mången 
äldre stiftelse blifvit tillintetgjord. Samfun
dets bemödanden hafva nu fått en säkrare 
rigtning än den, hvari, det yid sitt första 
upphof utgick. Under en tid, då ifvern 
för allmänt väl hos en förening af oberoen
de fördomsfrie män misskändes och ogilla
des, skedde stiftelsen med föga tillfreds
ställande utsigter för framtiden,, och utan 
föregångare i sitt slag, vittnade Hushåll
nings-Sällskapets första åtgärder kanske me
ra om välvillig önskan att upplysa och gag
na, än om en på erfarenhet grundad upp
fattning af sättet huru det borde ske. Den
na, den redbaraste tillhörighet en medbor
gerlig förening kan ega, saknar icke lif; och 
då Sällskapets experimental-fält sträcker sig 
till Länets gränser och Samfundets med
lemmar finnas spridda ända till de aflägs-
naste delarne af denna vidsträckta y t a , 
missräknar man sig säkert icke i hoppet att 
resultaten af dess verksamhet skola hädan-
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efter blifva lika kraftiga och fördelaktiga 
för orten, som de tillförene rarit. 

Sparbankar 

finnas tvänne inom Länet, nernligen: en £ 
Carlstad, inrättad år 1822, och en i Phi -
lipstad, stiftad år 1823. Dessa stiftelser ära 
verk af män, som oegennyttigt offra mödan 
för att hos den behöfvandc och mindre för
utseende medborgaren gifva håg för spar— 
samhet samt bereda välstånd; och de capi-
taler, hvartilt insättningar i Sparbankerna 
hastigt ökat sig, vittna, att deras ändamål 
icke är förfeladt. Enligt 1827 års Räken» 
skaper utgjorde, vid årets slut, de i Spar
bankerna insatta och under dess förvaltning 
stående medel, nemligen: uti Carlstads Spar
bank 21,626 R:dr 7 sk., och uti Philipstads 
Sparbank 3,190 R:dr 3i sk. Banco; hvar-
fövulan Sparbankernas egna tillgångar, etler 
så kallade hjelp-fonder, vid samma t idupp-
gingo, den förres till i,/j4' R:dr 21 sk. g 
r:st., och den senaves till ()23 R:dr 6 rrst. 
JBanco. 

Bland allmänna Inrättningar bör anfö
ras den, som, till betryggande af segelfar
ten på sjön Wenern, blifvit inom Länet 
uppgjord. Enligt träffade överenskommel
ser, utgå af Fartyg, som begagnas till segla-
tion på sjön, och af Gods, som derfragtas, 
en låg afgift, hvarmed icke allenast under-
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hållas 4 Lysbåkar och flera hundrade Kum
mel, Taflor och Sjömärken vid Sjöns strän
der, utan ock lönas flere Lotsar, stationera
de vid serskilda farleder af denna sjö, samt 
en Uppsyningsman, som, under den tid af 
året Wenem är segelbar, seglar på sjön med 
ett Inrättningen tillhörigt fartyg, och till
ser att Lotsarne fullgöra sina sk3'ldigheter 
samt att Bakar och Märken behörigen vid-
magthållas. Dessa anstalter kosta årligen 3 
till 3,ooo R:dr Banco; och, efter ett af 
Eders Kongl. Maj:t den 24 November 1813 
i Nåder faststäldt Reglemente, styres In
rättningen af en Dircction, hvaraf a:ne, i 
Carlstad boende, verkställande Ledamöter 
förvalta medlen, som Inrättningen tillhöra. 
Som berörde Reglemente endast varit för 
10 års tid till efterrättelse antaget, har för
slag till ett sådant nvtt blifvit upprältadt 
och till Eders Kongl. Maj:ts Nådiga faststäl-
lelse öTverlemnadt; men intilldcss detsamma 
kan i Nåder pröfvas, har Eders Kongl. 
Maj:t läckts prolongera verkan af förra Re
glementet. 

Städerna. 

Näringsfången, hvaruppå de i Werm-
land belägna trenne Städer: Carlstad, Chri-
stinehamn och Philipstad grunda sitt be
stånd, äro egentligen handel och handtver-
Wier, såsom uti min, år 1822, till Eders 
Kongl. Maj:t aflemnade underdåniga Fem-
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års-Berättelse omförmäles; och då de flesta 
förliållanden för dessa Städer, i afseende på 
jordbruk och öfriga näringar, coramunicatio-
ner, undervisnings-verk och andra inrätt-
ningar för närvarande äro enahanda, som i 
nyssnämnde Berättelse finnas upptagna, har 
jag ansett mig nu icke böra åter genomgå 
och upprepa alla sådana förhållanden, utan 
endast i underdånighet anföra dem, hvari 
förändringar, under de senare fem åren, i 
ett eller annat hänseende, tiraat. 

Uti Städernas handel synes en för Lan
det fördelaktig ändring efter hand för sig gå, 
i det att de Hand ande, sedan fordna Ma-
gazins-Directionens Spannmåls-transactioner 
upphört, använda större capital och mera 
uppmärksamhet på handel med spannmål, 
jemte sill och salt, än på den med kram
gods och specerier, hvilka^ artiklar resande 
Handlande från Gölheborg älven utbjuda 
under marknaderna i Carlstad och Christi-
nchamn och kunna sälja till vida lägre pris, än 
som å sådana varor vanligen här i orten 
gälla. Täflan i denna del emellan Handlan-. 
derne, som besöka marknadernc, och dem, 
hvilka äro på stället bosatta, är väl förmon-
lig för köparen, men icke alltid möjlig för 
ortens Handlande att fortsätta, då det gods, 
som han till salu håller, ej är af honom 
tagit directe från utlänningen, utan gått ge
nom en eller flere inrikes Handlandes hän
der, och således ofta är belastadt med hö-
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ga provisioner. Kramvaru- och speceri-han-
deln har således icke i senare tider varit 
lönande för ortens Handlande, hvilket för
hållande jeraväl föranlåtit dem vända om-
tankan på andra handels-företag; och då 
inga speculationer i längden leda säkrare till 
vinst än de, som rigtas på att förse mäng
den med livad den behöfver, hvilket ej är 
beroende af modets nycker eller smakens 
förändringar, så hafva visserligen de Hand
lande , som minskat sin kramhandel för 
att med mera kraft bedrifva spannmåls- och 
victualie-handeln, icke misstagit sig om det 
ratta. Handeln i allmänhet uti Länets Stä
der kan dock icke sägas vara i tilltagande; men 
om Eders Kongl. Maj:t skulle läckas bevilja 
Carlstad Stapelstads-rätt, hvarom ansökning 
är gjord, skall handeln härstädes ofelbart 
få ett ökadt lif, speculationerne ett större 
pmfång och redigare begrepp, än de hittills 
rådande, utveckla sig om enskilda och all-
jnänna fördelarnes förenande. 

Handtverkerierne 

i Wermlands Städer visa sig i aftagande, 
ehuru den dermed sysselsatta personalen of
ta ökes. Taxerings-Längderna och de före
slagna afkortningar vittna nogsamt härom. 
Vissa handtverk göra häruli dock ett un
dantag, och torde måhända detta olika for-
hållande emellan närings-idkare af samma 
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olass på samma ställe, bäst upplysa orsaker
na till handtverkeriernas ofta öfverklagade 
lägervall, och ådagalägga, att det icke kan 
tillskrifvas det lika ofta anförda intrång, som 
Städernas Handtvcrkare skola lida af obehöri
ga, med handtverk sysselsatta, personer. Så, 
tillexempel, ser man Garfvare och Färgare, 
trötts sådana intrång från å Landet inrät
tade garfverier och färgerier, sköta sig väl 
och jemväl genom näringen ofta samla för
mögenhet eller åtminstone bereda sig väl
stånd. Att detta förhållande oafbrutet fort
far, kan icke bestämdt endast tillräknas 
personernas redbarhet och skicklighet, utan 
en ytterligare orsak härtill finner man med 
säkerhet deruti, att icke någon kan gå till 
Mästare uti Garfveri- och Ifärgeri-handtver-
J;en, såsom man säger, med blotta händer
na. Uti dessa handtverk fordras ett icke 
obetydligt capital till inköp af byggnader, 
rudimaterier m. m.; och då dertill lägges, 
att afkastningen af arbetet kommer ganska 
sent den arbetande tillgodo, måste den, 
som vill nedsätta sig för att drifva något 
af förstnämnda yrken, ega en viss förmö
genhet eller förlag, genom hvilket han ock 
lättare kan förkofra sig, än den hinner till 
välstånd, som behöfver arbeta sig till up
pehället för dagen. Skräddaren åter eta
blerar sig, när Gesäll-åren äro förbi, i en 
hyrd stuga med sin nål, sax och pressjern, 
och får sedan deltaga uti alla burskapet ål-
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Följande onera, utan att ega annan fond, 
än sin skicklighet att föra nålen. Så till
går det vanligen i nästan alla sådana handt-
verk, uti hvilka man kan ingå, utan att 
förut hafva samlat någon förmögenhet till 
näringens förläggande; följden deraf är, att 
en dylik handtverkare arbetar under be
kymmer och vanmakt; och mer än vanlig or
dentlighet fordras hos nybörjaren i dessa 
yrken, om ej han, gäckad i sina förhopp
ningar, nedtryckt af omsorgen för en till
kommen, kanske talrik famille, skall pä 
källare och värdshus söka skingra sina be
kymmer, till hvilken förströelse hans ge» 
säll-lefnad redan måhända gifvit honom 
smaken och den ringa sysselsättningen i en 
småstad lockar. Huru handtverket seder
mera blifver skött är lätt att inse; och det
ta synes bevisa, att, oaktadt den noggran
naste tillämpning af alla till skrå-ordningen 
hörande skydds-anstalter, kunna handtver-
kerierna icke upprätthållas, der de bedrif-
vas utan capitaler och utan industri. 

En annan orsak till näringarnes förfall 
uti Städerna ligger, efter min underdåniga 
tanka, uti Skrå-författningarne, hvilka, med 
alla deras stadganden, controller och afgif-
ter, motverka industrien i stället att väcka 
den. — Det vore likväl ganska orättvist, att 
lägga Städernas Närings-idkare till last när
varande förhållande, eller ens deras ifver 
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att forsvara sina vunna rättigheter; ty , hvil-
ken försvarar väl ej sådana? Men emeller
tid är det gifvet, att mången Närings-idka-
re, missledd af skrå-systemet, icke blott grun
dar , understundom, sina framtida förhopp
ningar på tillfälliga resolutioner, som icke 
kunna till sin verkan, emot tidens kraf, bi
behållas, utan äfven, hvad som värre är, 
föreställer sig att en allmänhet skall, genom 
förbudet för andra att idka den näring han 
valt, nödsakas anlita honom, och åsidosätter 
dcrundcr all industri eller bemödande att 
förbättra sina arbeten. Skråförfatlningarnes 
ofördelaktiga verkan visar sig för öfrigt tyd
ligen devi, alt de ringare handtverkarne i 
Staderna, utgångne merendels från armodets 
class, likasom handtverkarne eller Gernings-
männen på Landet, icke så säkert finna lyc
kan eller så bestämdt uppfylla sitt kall, som 
de senare. 

Städerna Carlstad och Christinehamii 
ega väl hv.udera emellan 20 till 3o större 
och mindre fartyg, b varmed sjöfart idkas 
på Wenern, men dessutom begagnas årligen 
vid pass Go till 100 Bohusländska Skärgårds
båtar till fragter emellan Wermlands hamnar 
och Götheborg. 

Folkmängden utgjorde, år 1837, i Carl
stad 2,581, i Christinehamii 1,664 och i 
Philipstad 834 personer. 
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De i Städerna Varande, uti förra Fem
års-Berättelsen beskrifna, under visnings-verk 
äro bibehållna oförändrade; dock liar den i 
Cärlstad befintliga Wexelundervisnings-Skola 
för fattiga barn, sedan Eders Kongl. Maj:t 
täckts, år 1825, af enskilda medel till den
samma skänka en summa af 1,000 R:dr Ban-
co, blifvit utvidgad och undervisningen der, 
med mera omsorg än tillförene, handhafd. 
Uti Philipstad är jemväl nyligen inrättad en 
lika beskaffad skola, der fattiga barn, hvil-
ka icke kunna begagna Stadens Pcedagogie, 
undervisas kostnadsfritt i läsning och skrif-
hiug; och har denna nya Skola tillkommit 
derigenom, att husbönder och andra, sig 
sjelf rådande innevånare i Staden åtagit sig, 
för detta ändarnål, en afgift, under 2:ne års 
t id , af i2 sk. Banco, för hvarje hos dem 
tnantalsskrifven person; men, så vida denna 
berömvärda inrättning skall kunna längre 
tid fortfara, erfordras dertill vidare under
stöd äil hvad berörde, för korrt tid åtagne, 
afgift lemnar. 

Fattigförsörjningen har, under de senare 
aren, väl tilltagit i kostnad för Städerna, men 
ändock blifvit omsorgsfullt handhafd. 

Det återstår ml endast att , i samman
hang med hvad jag i underdånighet anfört 
tim Städerna, omnämna Arvika Köping. — 
Dess anläggning beviljades i nåderår 1811; 
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och ehuru, under de första åren derefter, 
ganska fä inflyttningar der skedde, samt ut» 
sigterna för anläggningen i början således 
voro föga lofvonde, har likväl förhållandet 
deruti nu mera betydligen förändrat sig. Hö
rande under Lands-rätt, utan Skrån och 
Jord-egor, men.också utan Embetsmän, taxor 
och af gifter, har Köpingen på några få år 
fövkofrat sig, i anseende till folkmängd, bygg
nader och handelsrörelse, så att den kan 
tåla jemförelscn med fitskillige af Rikets min
dre Städer. Köpingens folkmängd uppgick 
sistlidet år till 289 personer, och voro då 
redan 64 tomter derstädes bebyggde, till 
större delen med vackra och rymliga hus. 
Näringarne derstädes bestå i handel och 
liandtverkerier; och, enligt de för Arvika 
Köpings fundation, gifna föreskrifter, eger 
Jivarje välfrägdad, af hvilken christelig tros
bekännelse det vara må, äfvensom Jndar, 
att, sedan dertill vunnits Eders Kongl. Maj:ts 
JJefallningshafvandes tillstånd, sig der ned
sätta och utan tvång af corporationer, skrån 
eller gillen, idka livad loflig Stadsmanna-nä
ring som helst. Ett lärorikt exempel för 
efterkommande skall Arvika Köpings hastiga 
förkofran måhända lemna; men jag får dock 
icke förbigå, att, oaktadt de på stället bo
satte icke borde vara i okunnighet derom, 
att näringsfriheten varit och är orsaken till 
Köpingens uppkomst och tilltagand e , gör 

sig 
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sig likväl ofta der den åsigten gällande, att 
Köpingen ar vanlottad, som ej eger de dyn-
bara Stads-attributerna, med dem åtföljande 
förmoner; och visar sig corporations-andan 
deri, att, vid frågor om inflyttningar, Kö
pingens innevånare merendels protestera der-
emot, ej betänkande de vilkor, hvarumler 
de sjelfva ditkommit. 

Slutligen får jag underdånigst tillägga, 
att de härvid fogade Tabellerna blifvit med 
den största nogranhet upprättade och sam
mandragna efter de af underlydande Tjenste-
män samlade och insända uppgifter, i de 
delar formulairret specificerar. Den öfverty-
gelse jag i min förra Fem-års-Berättelse vå
gade anföra rörande dylika Tabellers till
förlitlighet , har jag icke skäl att ändra. Sät
tet, hvaruppå de tillkomma, och ide'en att ge
nom ziffror söka uttrycka saker, som icke 
kunna bringas i åskådlig fGrm itom Colum-
ner; skall alltid göra, att dessa taflor icke 
tåla någon synnerlig granskning, serdeles 
då, såsom for denna ort inträffar, ytterst 
olika enheter ingå i summorna. Jag bar 
tid ett annat tillfälle, då mig lemnades del 

Kongl. Maj:ts Befallningsh. 5.års-Berätt. 1828. 
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af de förslag till formulailrer för Lands-
höfdingarnes Fem-års-Berättelser, hvarmed 
Landtbruks-Academien var sysselsatt, sökt 
redogöra för denna min öfvertygelse. Det 
skulle öka vidlyftigheten af denna redan 
nog långa Berättelse, att bär nu upptaga 
mina åsigter i ämnet, men den omständig
heten bör jag dock icke hafva förtegat, att 
på den väg uppgifterna, såsom nu, i största 
hast samlas genom underlydande Tjenstmän 
ända ner till Fjcrdingsmannen, stå icke alt
tid fullt tillförlitliga upplysningar att vinna. 
Misstroendet hos mängden till ändamålet mot
verkar alla bemödanden i denna del, och 
förrän Kyrko-råden, eller hvilken annan 
municipal-association man kan finna skäl in
rätta i Socknarne, anförtros denna omsorg, 
samt under års lopp ega tillfälle, att, efter 
ett kändt formulaire, samla uppgifter, blif-
va många af dem gissningar, aflemnade 
utan annat ansvar än att sådant sker inom 
viss tid. 

I anseende till Berättelsen, så har jag, 
till vinnande af lättnad vid dess utarbetan
de och kanske älVen vid dess möjliga be
gagnande, subdividerat formulairets artik
lar samt in margine utfört rubriker på sub-
divisionei ne. Genom denna fördelning, som 
jag hoppas ej rubbar samanhanget, har det 
äfven varit lättare för de Tjenstemän, sorti 
biträda mig i min Embets-befattning och 
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jemle mig skola under teckna Berättelsen, att 
lcunna rådgöra, om hvad i den borde upp
tagas, öfverensstämmande med den gemen
samma öfvertygelsen man stadgat vid be
traktandet af förhållandet i orten. 

Carlstad å Lands-Cancelliet den 37:de 
September 1828. 

JOHAN AF W I N G Å R D . 

Sv. Lindberg. H. F. Oldevig 



Rättelser. 

Sid. 49, rad. 20 uppifr. står: östra läs: öfra 

— 55 , — 3 nedifr, — 21 — 2 1/2 
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