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Underdånigste Berättelse. 

Enligt Nådig föreskrift åligger del mig att afgifva Berättelse om tillstån
det i Werralands Län under de sist förflutna fem åren från och med 1838 
till och med 1842, hviiket åliggande jag nu går att underdåiiigst fullgöra. 

Såsom, inledning till den Underdåniga Berättelsen Vågar jag anföra dft 
händelser under berörde tidrymd, som på innevånarnes ekonomiska ställ-
ning eller på näringarne haft något allmännare inflytande. 

Under de första af de år, som Berättelsen omfattar» rådde nöd flere-
slädes inom Provinsen och i synnerhet uti dess norra del, i följd af de 
2:ne nästföregående årens felslagna skördar» och denna nöd försvårades der-
igenom. att bruksägare och timmerhandlare» i anseende till bristande av
sättning af provinsens exportabla produkter» jern och trädvaror, funno sig 
föranlåine alt under 1838 års vinter antingen minska eller alldeles vägra 
de förlag i spannemål och penningar» Som allmogen och arbetare eljest 
vanligen erhållit på kolning och skogs-effekter samt tjenstbarheter. Fattig-
försörjningen anlitades, så vidt den förmådde verka, men inom flere af de 
norra församlingarne, der många, om icke de fleste hemtnansägarne roeä 
små fastighets-lolter, sjelfve behöfde understöd för sig och sina hushåll och 
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således för tillfället icke förmådde till fattigvården bidraga, kunde den 
icke uppfylla sitt ändamål. Af tiggande skaror från dessa församlingar öf-
veisvamiuades provinsens södra del samt angränsande Län och välgörenhe
ten togs i strängt anspråk. Behofvet var visserligen icke oförutsedt, men 
öfverträffade i verkligheten allt livad man förmodat, Ehuru de tvenne fö
regående årens skördar varit svaga, hade fullkomlig missväxt dock icke inträf
fat och alt de vanliga förlagerne på tjenstbarheter till bruken och på tim-
ineruldrifning skulle vägras, kunde icke på förhand beräknas. Läns-Styrel
sen hade likväl redan i Oktober 1837 hos Eders Kongl. Maj:t i underdå
nighet anmält, att spannemålsbrist inom provinsen under det kommande 
året var alt befara och anhållit om ett anslag af allmänna medel, att utlånas 
för anskalFande af spannemål till Länet, enär, efter all sannolikhet, tillräck
liga kapitaler dertill här saknades, och Eders Kongl. Maj:t läcktes i Nåder 
för delta ändamål ställa till Läns-styrelsens disposition en summa af 50,000 
R:dr Banko, hvaraf 40,000 R:dr utlemnades för spannemåls-uppköp till sju 
handlande i Carlstad och 10,000 R:dr till 2:ne i Christinehamn, emot för
bindelser och säkerhet för återbetalning vid Mars månads slut 1839 med 4 
procents ränta. Denna ålgyrd hade till följd att till Länet införskafFades af 
de låntagande handlanderne i Carlstad 19,701 tunnor och af dem i Chri
stinehamn 7,070 tunnor diverse spannemål, till ett samraanråknadt värde 
af cirka 240,000 R:dr Banko, hvilken spannemål jemte de äldre upplag af 
säd, som hos desse handlande lurmos, tillhandahöllos Länets innevånare un
der 1838, emot billiga priser, i jemnförelse till dem, som i mfstglänsande 
Län då voro gångbare, och försåldes för det mesta på kredit. Dessutom be
hagade Eders Kongl. Maj:t på Läns-styrelsens underdåniga hemställan, i 
Nåder bevilja ett räntefritt förskott 20,000 R:dr att af spannemåls-kreditiv-
roedlen utgå till direkta låne-understöd åt de församlingar i Länet som i-
kludde sig gemensam ansvarighet för återbetalningen vid 1839 års uppbörds-
slamma for Krono-utskylderna och ålogo sig att använda medlen till bere
dande af arbelsförtjenst ut sådane församlingarnes innevånare, hvilka sakna
de andra utvägar till bergning; och denna förskottssumma ullåntes under så 
Beskaffade vilJkor till 35 församlingar i mindre belopp, af högst 2,000 och 
och minst 200 R:dr, efter församlingarnes behof eller begäran och den för 
hand varande penninge-tillgången. Dylika meuighetslån hade under 1837 
likväl endast till ett sammanräknadt belopp af 7,166 R:dr blifvit till 9 för
samlingar utlemnade samt med fördel begagnade, och exempel gafs, att i 
en församling, der personer fuunos, som egnade omsorg och möda åt der-
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med förenade bestyr, kunde hela dess dåvarande fattig-personal, med klokt 
användande af 300 R:drs lån, förses med arbete under året och såmedelst 
i väsendtlig mån till sin försörjning bidraga. Att sådant skulle lyckas nå
gorslädes 1838 kunde man väl icke hoppas, enär de fattiges antal i alla 
församlingar var vida större och lifsmedlen dyrare detta år än det föregå
ende; och måhända hafva icke heller föreskrifterna blifvit af alla de lån
tagande menigheterne så noga följda, i afseende å lånens användande men 
otvifvelaktigt är dock att det egentliga ändamålet, understöd åt de behöf-
vande mot arbete eller medelst arbetsförljenst, derigenom blifvit befrämjad t 
och denna undsättnings-method i en allmännare tillämpning satt, jemte det 
att Fattigförsörjnings-styrelserna erhöllo medel till en verksamhet, som el
jest icke hade kunnat åstadkommas. 

Så snart underrättelse om den här i Wermland herrskande nöd spridt 
sig öfver Riket, skyndade menniskovänner i många orter att frikostigt gifva 
medel till nödens lindrande. Med den Konungsliga huldhet, som låtit så 
många vanlottade hem ta hjelp och tröst från Konungaborgen, täcktes Eders 
Kongl. Maj:t och den Kongl. Familjen Nådigst genom, rika gåfvor bidraga 
till den insamling, som för berörde ändamål af Werroländska Sällskapet i 
Stockholm gjordes; och Wermlands innevånare bevara i tacksamt minne det 
välsignelsebärande medlidande, och den ädla välgörenhet, livar före den 
hungrande och i armod försänkta delen af provinsens befolkning var före
mål. Gåfvorna, som tillsammans uppgingo till 15,834 R:dr 9 sk. 6 r:st. 
Banko och 100 tunnor hafre, ankom mo dels till Stiftets Biskop och dels till 
Landshofdingen i Länet för att utdelas, och desse Embelsmän tillkallade 
åtskiJlige andre om förhållanderna i Länet kunnige män samt bildade med 
dem en Kommitté, som tog befattning med gåfvomedlens fördelning för
samlingarne emellan och afsändande till vederbörande Pastorer, åt hvilka 
utdelningen till de behöfvande eller medlens användande för deras räkning 
uppdrogos. De så beskaffade medel, som först om våren inflöto, utdelades 
genast bland de mest nödställde i provinsens norra del för att rädda dem 
från hungersnöd, och af de sedermera efter hand inflytande medlen använ
des åtskilligt på samma sätt, men det öfriga, enligt gifvarnes uttryckliga ön
skan, dels för att afhjelpa bristen på utsädes-spannmål under våren hos o-
bemedlade hemmansbrukare derslädes och dels för att förskaffa arbetsför-
tjenst åt de nödlidande i norra socknarne, der största fattigdomen varit rå-
dande, samt såmedelst bereda de behöfvande ett eljest ofta saknadt tillfälle 
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alt med avbete i hemorten vinna sitt uppehälle; och man fullföljde alltså, 
hvad redan några år tillförene blifvit genom sammanskott inom provinsen 
påbörjadt i öfra delen af Fryksdals härad, att uppmuntra och befrämja hem
slöjder hos den arbetande klassen. 

Genom detta allt hejdades väl icke i ögonblicket de redan mot slutet 
af 1838 års vinter påbörjade samt under våren och en del af sommaren 
fortsatte utvandringar af bettlande hopar från Länets norra del, men verk
ningarna af dessa undsättnings-åtgärder och barmhertjghels-verk hafva otvif-
velaktigt varit stora och välgörande. 

Då, under den omnämnda olyckliga tiden, städerna och de större e-
gendomarne på landet dagligen besöktes af omkriugvandrande fattige, som 
tiggde sitt uppehälle, sökte man ilerestädes alt bereda desse vanlottade ar
bete, mindre för att vinna en ersättning för de lifsmedel och kläder man 
gaf, fln derföre alt ett sysslolöst tiggeri ej skulle blifva en vana hos mäng
den. Så t. ex. erbjöd man i Carlslad åt fattiga qvinnor och barn samt 
mindre arbetsföre ett för dem lämpligt arbete, och sammanband devmed en 
utspisnings-anstalt, från hvilken lill dessa fatliga utdelades efter hand 18,869 
portioner mat med bröd. Men värdet af det arbete som deremot förrätta
des uppgick endast till 131 R:dr 16 sk., och många omkringvandrande fort
satte neldre sin väg, än antogo det erbjudna underhållet med arbete, hvar-
igenom visade sig att lättja och obelänksamhet äfven bidrogo att öka elän
det. Man kunde således med skäl befara att tiggeriet icke så snart skulle 
upphöra, men Provinsen förskonades från missväxt 1838 samt de följande 
fyra åren, och utvandringarne från de.norra socknarne återgingo snart till 
det vanliga samt minskades sedermera efter 1840 års goda skörd än ytter
ligare, så att under sednare åren sällan varit å vägarne eller i städerne syn
liga dessa fattiga qvinnor och barn, som eljest så ofta från nämnde orter 
besökte södra delarne af Länet. 

För landtmannen, som genom 1836 och 1837 årens svaga skördar li
dit mycket, hafva åter de näst derefter följande fem åren varit lyckliga, 
då han under den tiden fått hämta ett år god och Ivra år medelmåttig af-
kastning af sin jord, hvarigenom många förluster blifvit ersatte och mån
gens vacklande välstånd återställdt. Deremot har under dessa Ar i handeln 
ined provinsens vigtigaste export-vara jernet, en stockning inträffat, som 
medfört förlägenhet för Jernverks-ägare, och hotar n;ed än större bekym-
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mer. Redan 1838 ha/le stångjern, som få är förut varit uppe i pris till 
2() R:dr Banko per Sk& och derutöfver, fallit till 15 R:dr. I början af 
1839 hade det väl ånyo något stigit och utsigterna för handteringen blii-
vit bättre, men sedermera har priset å denna produkt fortfarande nedgått, 
samt afsättningen försämrats. Ännu förlidet åv hade. detta missgynnande 
förhållande, ehuru det medfört penningebrist i orten, likväl icke inverkat 
på allmogens eller den arbetande klassens bergning, emedan Jernverken så
som vanligt drifvils samt förtjensterna dervid af kolning, körslor och arbete 
fortfarit, och att undersöka hvilka följder en så beskaffad ofördelaktig kon
junktur kan i foitgåendet hafva, det tillhör en sednare tid och utgör icke 
föremål för denna underdåniga berättelse. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Då de förra Femårs-berättelseroa och i synnerhet den, som år 1822 i 
underdånighet afgafs, innehålla utförlig beskrifning öfver Länets läge och 
naturliga daning, vågar jag förbigå dessa oföränderliga förhållanden och en
dast upprepa att jordmånen, bestående dels af sand eller sandmylla och dels 
af lera, är mindre bördig och' att åkerbruket icke utgör ensamt Läuets huf-
vudnäring, utan att såsom sådan äfven måste anses jernhaudteringen eller 
bergsrörelsen, i följd af tillgången på jemmalm samt de for denna handte
ring inom provinsen befintlige många och betydliga verk. 

Kärr- och moss-uldikniugar samt skogsröjningar ske årligen inom de 
flesta socknar, ehuru till få lunnelands vidd på hvarje ställe, och verka i 
sin mån till förbättring af Länets naturliga beskaffenhet; men älven större 
odlingsföretag, som mera märkbart till sådan förbältriug bidraga, hafva un
der den tid, som denna underdåniga berättelse angår, blifvit verkställde. 
Så har genom uttappning af sjön Björklången i Nyeds härad och socken, 
omkring 700 tunneland bättre och sämre jord, blifvit odlingsbar; hvarjemte 
vid egendomarne Nynäs och Kiblsby i Wisnums härad och Kils socken ii ro 
utdikade och odlade, vid dim förra- egendomen 45 luimeJand och vid thn 
sednare 68 tunneland fruktbar jord, på det salt att jord vallar till 30 fots 
bredd i botten och 7 1/2 fots höjd, blifvit anlagde för alt från sjön Weners 
öfversvärnning freda marken, och pumpverk uppförde, genom hvilka regn 
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och flod vatten derifrön bortskaffas. Utom den jord, som sälunda till od
ling vunnits, hafva 30 tunneland åkerjord vid Kilsby, hvilka före vall-an-
laggningen ledo af vatten så ofta sjön var hög, öfven blifvit genom denna 
anläggning hån dylik olägenhet fria. Genom lika beskaffadt fördämnings-
arbete, som det vid Nynäs och Kilsby, äro vid egendomen Rosenborg i 
Näs härad 36 tnnneland jord af djup svartmylla på Jerbotten redan odlade, 
och detla odlings-företag lärer komma alt för en vida större jordrymd 
fortsättas. 

Innevånare. 

Enligt de årligen upprättade Mantals-längderna har folkmängden i Lä-
net, städernas innevånare inberäknade, utgjort: 
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Året näst före sista qvinqvenniura eller 1837 uppgick folkmängden här 
i Länet till 178,170 män och qvinnor och den har således efter det året 
till och med 1842 ökat sig med 12,657 personer. I verkligheten är dock 
folkmängden, sannolikt större än som mantalslängdeme visa, emedan icke 
få hushåll och enskildte personer mest af arbetsklassen, vid de årliga man
tals- och skattskrifuingarne blifva uteslutne eller förbigångne, i följd af flytt
ningar från en församling till annan, samt dels deras egen försummelse att 
till skattskrifning sig anmäla, och dels församlingarnes bemödande, att, i an
seende till fattigförsörjnings-skyldigheten, blifva dem qvitt. Mortalitets-
tabellerne torde derföre säkrare än skattskrifnings-längderne visa folkmäng
dens storlek. 

Hvad som förnämligast befrämjat folkökningen, har utan tvifvel varit 
näringarnes och i synnerhet jordbrukets framskridande och förkofran, då 
medel till den ökade folkmassans bergning derigenom uppkommit. Visser
ligen öfverklagas icke utan skäl den obetänksamhet, hvarmed tjenstehjon 
flerestädes i provinsen söka ett vanskeligt oberoende genom att gifta sig och 
sätta hushåll i så kallade backstugor, utan annat kapital för sitt uppehälle 
än den råa, olärda arbetskraften, och många af dessa hushåll få i fattigdom 
pligta för det ringa förutseendetj men om äfven sådana bosättningar, beräk
nade på ofta osäkra förtjenster, bidragit understundom till folkökningen, är 
det dock uppenbart att den oafbrutna tillväxt, som folkmängden under en 
lång följd af år vunnit, icke kunnat äga rum utan hufvudnäringarnes fram
gång, helst under samma tid det fordom så allmänna barkbrödet småningom 
försvunnit från allmogens hushåll och blifvit ersatt af bättre födoämne. 

I bildning och sedlighet hos folket förete sig många skiljagtigheter icke 
blott härader och socknar emellan utan ock inom inskränktare kretsar; och 
i afseende härå återstår mycket att önska. I allmänhet är likväl folket fog
ligt samt laglydigt och öfverallt träffas män med det sunda förstånd, den 
gudsfruktan och redlighet som städse utmärkt Svenska allmogen. Om ung-
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domens uppfostran och bildning synes man, äfven hos den minst bemedla
de allt mer och mer värda sig. 

Wermlands allmoge är arbetsam och i lefnadssättet tarflig, egenskaper, 
hvilka för densamma äro oumbärliga, då den af en mindre bördig jord skall 
hämta sin näring. Slöjdfärdighet finnes ock hos arbetarne flerestädes. Den 
menliga verkan, som 1836 och 1837 årens svaga skördar hade på allmogens 
välstånd, har väl under de sednare åren blifvit efterhand utplånad, och en 
tilltagande välmåga kan bland densamma bemärkas; men förtigas bör dock 
ieke att många af allmogen äro skuldsatte genom de förskott eller förlag, 
som de af vana upptaga och ej sällan obetänksamt anlita för kolning och 
körslor till bruken, samt att andre åter ofta till branvin använda och så
lunda hastigt förspilla en stor del af den förtjenst, som de genom träget 
och långvarigt arbete hämtat. Det omåttliga bruket af bränvin har visser
ligen mycket aflagit i flere delar af provinsen och den bonde beträdes nu
mera ej gerna dermed, som gör anspråk på någon aktning eller anseende 
i'sin ort; men begifvetiheten på denna dryck är likväl ännu nog stor, isyn
nerhet i de orter der folket är fattigast och minst upplyst, för att Utgöra 
ett betydligt hinder emot välmågans skyndsammare spridande och sedlighe
tens framsteg; och det är nedslående att förnimma huru beställsamt vin
ningslystnaden begagnar alla medel att, i den del af Länet der bran vins-
bränningen icke är allmän, påtruga bonden och arbetaren i dess hemvist 
bränvinet och aflocka honom därigenom den penning, som han tungt för-
vaifvat och så väl till buttre ändamål behöfde. 

Den i norra delen af Länet utefter Norrska gränsen bosatte Finnallmo-
ge skiljer sig åter mycket från provinsens öfriga allmoge. I följd af deras 
ovilja för allt som afviker från förfädrens bruk, mindre arbetshåg och be-
liymmerslöshet när de för dagen blott äga det Uslaste uppehälle, stå Finnar-
lie i bildning och förmögenhets-förhållanden på vida lägre ståndpunkt än 
det öfriga bondfolket, hvarlill också bidragit aflägsenheten af deras bostäder 
och oländigheten af den jord de bruka. Sedan, inom Dahlby sockens finn-
byggd, 2:ne kyrkor, under benämning af norra och södra Finnskoga Kapel
let- blifvit år 1833 uppförde, ständig Predikant och Skollärare der anställ
de, samt kommunikation med denna, byggd medelst väganlåggningar Öppnad, 
synes likväl omlankan hos inuevånarne derstädes hafva börjat vakna, och 
genom det att religions-undervisningen, som många der i öuemarkerne in-

neslutne, 
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neslutne, fordom nästan alldeles saknade, numera bland dem ordentligen 
handhafves samt de fått bättre tillfälle till gemenskap med sina grannar, 
skola tvifvelsutan fördomarne hos dessa Finnar emot nya bruk och bättre 
seder efterhand besegras, och deras tillstånd både i moraliskt och ekonomisk 
hänseende förbättras. 

På arbetare saknas ingenstädes tillgång, både vid jordbruket och öfriga 
näringar; och tjenstehjons samt dagsverkslöner hafva bibehållit sig oförän
drade i många år, utom för arbetare, kunnige i timring, snickring och dy
lika slöjder, hvilka arbetares dagspenning under de senare åren något stigit, 
förmodligen emedan de i andva provinser finna tillfällen till förtjenst. De 
talrika arbetare, som begagnas vid berg- och jern-verken, samt timmerhand-
teringen, äro till stor del den egentliga allmogen underlägsne i bildning och 
sedlighet, och man klagar i synnerhet öfver bristande moralitet hos gruf-
brvtame, hvilken klagan synes icke vara grundlös, enär flere grofva brott 
biffvit af personer inom denna klass under de senare åren föröfvade. Rätt
visan fordrar dock att denna tillvitelse icke göres allmän eller åt arbetare 
vid alla grufvorne, emedan LSngbans, Nordmarks och Tabergs betydliga ar
betspersonal icke gjort sig saker till några gröfre förseelser och till qch med 
sällan beträdes med de eljest så vanliga dryckenskaps- och otrohets-lasterne. 
Det är deremot från arbetarne vid Persbergs grufvor, som de grofva brotts
lingarne utgått, och det lider icke något tvifvel att ju fylleriet varit orsa
ken derlill. Då hvarje uppmuntran eller belöning utgår i brännvin, och 
alla tillfällen slå arbetaren öppna att åtkomma denna förföriska dryck, men 
ingen faderlig behandling söker förekomma missbruken, kan man icke för
undra sig deröfver att smaken för brännvinet tager öfverhand hos mången 
af desse obildade arbetare, som sakna eller åtminstone icke veta af någon 
bättre njutning. Visserligen har man sökt att gifva avbelarne från spädare 
åren en bättre riktning i det att en vexelundervisnings-skola varit i mer än 
20 år öppen för grufbrytarnes barn; men ehuru nyttig denna anstalt varit 
och är, har det onda derigenom dock icke kunnat förekommas eller öf-
vervinnas. 

Näringar. 

Jordbruk: I Wermland har från äldre tider varit antaget ett om-
Femårs-Berättelse fr. Wermlands Län. 2 
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loppshrul, och vanliga ordningen dervid Sr: rent trade, höstråg, tre års 
gräsvall, besådd med klöfver och timothei samt minst två, men ofta fyra 
hafresädeu. Delta brukningssätt, som följes både vid berregårdarne och 
bos bonden, dock, livad den sednare beträffar, med några undantag, så
som i Elfdahls och öfre delen af Fryksdals härad, der allmogen brukar 
ensäde, synes vara efter jordmånen lämpadt och således, när det med 
uiskillning begagnas, tjenligt. Af hafra, som i omloppet utgör hufvud-
sädet och af råg kan Wermlands sandblandade jord frambringa vackra 
skördar, hvarjenite besådda gräsvallar härstädes äro oumbärliga, då na
turliga ängar nästan icke finnas och gräsvexten dessutom på ogödd jord 
är svag. Understundom bibehålles gräsvallen i fyra till fem år och begag
nas de sista åren till bete, äfvensora när gödseltillgången är ringa jorden 
ej sällan, i synnerhet bos bonden, utsuges genom det att Hafreskördar 
lagas fyra till fem år å rad, men man har bemödat sig att mer och mer 
öka denna lillgång med kärrjord eller sä kallad racka samt kompostjord, 
och det antagna omloppsbruket äger den fördel med sig, att öfvergången 
derifiåu till elt fullkomligare vexelbruk är lätt verkställbar. 

Hvete och korn odlas föga, emedan passande jord dertill icke finnes 
mångenslädes, men af ärter och vicker har deremot odlingen tilltagit. Lin 
utsår hvarje jordbrukare, ehuru knappt till busbehof. Potatis-odlingen bar 
deremot betydligt stigit, dock ännu icke så vida att den ingår i omlopps-
bruket, ulan begagnas vanligen serskild jord för denna växt. 

Under de ifrågavarande åren bar sädesproduklionen ej ringa ökat sig, 
hvilket visat sig deraf, att under denna tid, då, såsom här förut i under
dånighet är omföruiäldl, Wermland balt fyra år medelmåttig och ett år 
något bättre skörd, Spannemåls-tilllörseln från andra provinser mer och mer 
minskat sig, och under 1842 export af säd frän Länet skelt, hvilken ex
port olvifvelakligt öfverstigit det årets tillförsel, och delta oakladt den 
spauneuiåls.konsumerande folkmängden årligen med 2 till 3,000 meuniskor 
vunnit tillväxt. Detta förhållande lemnar rum för den förhoppning, att 
Wermlands jord snart må kunna vid medelmåttig årsväxt producera Länels 
innevånares hela spannemålshehof. En stigande omtanka har älven i sed
nare åren varit eguad åkerbruket, och yngre possessionater bafva vinnlagt 
sig om kunskaper i agronomien, bvarigeuom förbättringar i nätingen torde 
spridas och den i det hela gagnas. 



11 

Till den stigande sädesproduktionen bidraga jemväl nyodlingar, som 
årligen flereslädes göras, på sätt jag här ofvan i underdånighet anfört. 

Från och med 1838 till och med 1841 har Agronomen Johnsson, i 
följd af det kontrakt som Länets Hushållnings-Sällskap med honom ingått, 
vislats här i Länet en till två månader hvarje är och lillliandagålt jordbru
kare, som sådant åstundat, med råd och biträde, i afseende å odlingar 
samt andre till åkerbruket hörande arbeten och företag; äfvensom under 
nämnde år instruktions- och läflingsplöjningar på åtskillige ställen inom pro
vinsen blifvit anställde, och i de orter der sådane plöjningar ägt rum har 
eti fördelaktig verkan deraf redan varit märkbar. Vid någre af desse läf
lingsplöjningar skedde jemväl exposition af ulmärktare kreatur, nya mindre 
kända åkerbruksredskap och ovanliga växtalster. 

Af nyare åkerbruksredskap har den så kallade Agnhammarsplogen blif
vit ansedd serdeles ändamålsenlig och derföre i senare åren mycket begag
nad. Denna plog, som förfärdigas vid egendomen Agnhammar i Grums 
Socken, liknar den gamla Wermlands-plogen men har krokig ås och drag-
slallning, såsom de engelska plogarne. 

Boskapsskötsel: Som ängar endast vid få egendomar i Lärifet finnas, 
så är foderlillgängen vanligen otillräcklig att vinlerföda det autyl kreatur, 
som man, i anseende till sommar-betet i de vidsträckta skogarne, vill hafva. 
Hornboskapens utfodring under vintern är derföre knapp, beslående for 
det masta af hafrehalm och afkastniugen ringa. Denna boskap är jemväl 
småväxt och illa byggd. Behofvet af en bättre krealuis-iace inses Imnme-
ligeu allmänt, och man erkänner äfven nödvändigheten af alt väl föda sin 
boskap, hvårföre gräsodliugen tilltagit och ingår ofta till och med i tor-
partns brukning. På herregårdarne finnas väl större och bättre kreatur au 
de hos allmogen, och flere pojsessionater hafva varit måne om både att 
förskaffa sig eu god boskap samt att föda och hålla den väl; men eljest 
söker man äfven här, eller vid herregårdarne, att hafva högsta möjliga 
autalet af kreatur, och måste alltså ofta mer hushålla med foderlillgången 
an för dem kan vara nyttigt. 

Den allmännaste hornboskapen består sannolikt af flere blandade racer; 
men en bestämd linnes i de norra skogstrakterne, hvilken race ar kullig 
eller ulan horn med små välbildade kroppar. Koma af denna race mjölka 
tal i förhållande till den föda, som dem bestås. 
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Till hornboskapens förbättrande har för några ar sedan en förening 
bildat sig, hvars första afsigt var att i provinsen inrätta ett stam-hollän-
deri; men denna plan frångicks snart, i anseende till de stora svårigheter 
dervid mötte, och föreningen inskränkte sig till att till orten förskaffa nå
gra tjurar af korthornsrace, hvilka till possessionater utlemnades. Någon 
följd af denna åtgärd har ännu icke kunnat visa sig. 

Svinkreaturen underhållas bättre än hornboskapen, och goda racer af 
dessa djur hafva åtskillige gånger frän England till provinsen inkommit. 
Fårafveln är åter icke i godt skick. De allmännaste fåren äro små och 
missbildade samt gifva ringa ull. Den genom Hushållnings-Sällskapets för
sorg för längre tid sedan till Länet införskaffade Norrsk-Spanska race, hvil-
ken troligtvis ursprungligen varit Infautado, är för det masta bortblandad 
och dess goda egenskaper torde svårligen någonstädes mera här i orten 
igenfinnas. 

Hästarne inom provinsen, hvilka troligen hafva samma ursprung som 
den berömda Norrska hiistracen, äro icke stora, men starka och ihärdiga 
och födas väl, för att kunna begagnas till de tunga körslor, hvarmed bon
den nästan ständigt, då hans arbete icke behöfves vid jordbruket, är syssel
satt för brukens och bergverkens räkning. 

Någon förödande boskapssjuka har under det sista qvinqvennium icke 
varit i Länet gångbar. Skabbsmitta visar sig väl understundom både bland 
boskapen och hästarne, men icke till den grad som fordom, hvilket synes 
utmärka alt en bättre vård eller behandling af kreaturen iakttages. 

För provinsens behof äro ladugårds-produkterna tillräcklige, men föga, 
om något, afsiUtes deraf till andra orter, ehuru förhållandet borde vara an
norlunda, i hänseende till det stora antal kreatur, som i Wermland finnes. 

Skogar: I allmänhet har någon bättre hushållning med skogarne, än 
den från ålder vanliga, icke blifvit under de sista fem åren antagen. Man 
fortfar att svedja på sådan mark, der återväxten är alltför långsam, och ut
släpper dervid ej sällan skogseld, b varigenom stora trakter ödeläggas. Vid 
skogsafbrukning äger föga urval rum, utan träd fällas ofta, som blifva lig
gande på stallet till förruttnelse, och återplantering kommer aldrig i fråga. 
Det oaktadt finnes ännu skog i provinsen icke blott till eget behof och kol-
ning för bruken, utan jemväl till afsalu, och betydliga partier träd varor af-
låtas årligen härifrån till export på utrikes orter; men skogarna äro redan 
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mycket m-edlagne, och ehuru de lyckligtvis icke så lätt tunna ulodns i en 
provins, som anses innesluta omkring 1,920,000 geometriska tunneland skog-
härande mark, har dock minskning i tillgången på det gröfre timmer, hvar-
af plankor till export försågas, redan under mänga Sr visat sig. Af träd-
varuhandeln har Skogsägaren vanligen haft minsta vinsten i betalningen för 
skogen, men för arbetet vid upphuggningen och utdrifningen af timret har han, 
så väl som andre talrike arbetare, förvärfvat sig vida betydligare inkomster. 

Ett nytt stängselsätt, hvarigenom skog besparas, är lör några år sedan, 
af en nitisk Landthushållare Assessoren och Riddaren Roman uppgifvet, och 
har det blifvit i åtskillige orter, men icke allmänt antaget. 

I anseende till skogstillgången har man här i Länet ännu icke haft be-
hof af bränntorf, men att sådan härslädes på flere ställen finnes har man 
erfarit vid undersökningar, som tid efter annan varit anställde, i afseende å 
tillämnade odlingar. 

Bergsrörelse: De bearbetade jernmalms-grufvorne inpm Tabergs, Nord
marks, Age, Ormbetts, Fiuushyttebergs, Persbergs, Långbans och Kroppa 
grufvefält af Philipstads Bergslag hafva under de sista fem åren lemnat föl
jande malmtillgång, då nedannämde antal arbetare varit för malm-uppfor-
dringen begagnade, nemligen: 

Härvid anmärkes, att med bruten malm förstås sådan, som genast ef
ter uppfordring utur grufvan och efter undergången saffring, är säljbar va
ra, hvaremot plock- och vask-malm är den, som genom skrädning, plock
ning och vaskning ur antingen malmhalligt berg eller gamla varphopar blif
vit vunnen. 

Under åren 1781 till och med 1787, då Wermländska grufvornas af-
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kastning anses hafva varit högst, besteg den sig i årligt medeltal till 68,899 
tunnor bruten malm. Nar nu till de sista fem årens medel-afkastning 
58,789 tunnor samma slags malm lagges medelbeloppet 28,726 t:nor af den 
derunder jemväl vunna plock- och vask-malm, hvilka 28,726 tunnor kun

na, i del lägsta beriiknadt, anses motsvara 15,211 tunnor bruten malm, så 
liar hela den årliga tnalmfäitgsten under sistnämde tid utgjort 74,000 tun
nor bruten malm och följaktligen med något mer än 5,000 t:r öfverstigit 
den högsta förut kända malm-uppfordring. De giufvor som lemnat den 
mesta malmen hafva varit i första rummet Tabergs, dernäst Nordmarks 
giufvor samt Kran, Hage, Jordåskärrs och Storgrufvorne vid Persberget, 
hvilka nu uppräknade gifvit öfver 2/3 delar af hela malmqvantitelen. Beträffan
de utsiglerna för framtiden, så äro de störst i Tabergs och Persbergs Kran-
grufvorna, men deremot har ett under 1842 timadt ras i Persbergs Stor-
grufva för en längre tid förminskat malmfångsten från denna förut så vinsl-
gifvande grufva. Långbans grufvefält, som i mer än 130 år lemnat en lika 
rik som godartad malm, synnerligen tjenlig till slaljerns-beredning, har un
der de sista 20 åren oupphörligen aftagit i malm-afkastniug och gifver för 
närvarande knappt 2,000 tunnor, med föga hopp om förökad afkastaing i 
en kommande tid. Både för grufve-hushållningens ordnande och for nya 
malm-anledningars upptäckande hafva Långbans Grufve-intressenter gjort be-
tvdliga uppoffringar, och då malmen derifrån äger den godhet och det fö
reträde vid beredning af ett jern, egnadt för stål-tillverkning, att'högst få 
malmsorter inom riket kunna dermed jemföras, vore det särdeles önskvärdt 
alt intressenternes förljenstfulla bemödande kröntes med framgång. Af de i 
sedtiare tider upptagne giufvor synas få gifva förhoppning om sådan rnalm-
alkastuing, som åtskiilige äldre under sekler lemnat. Fredriksbergs- och 
Lindbergshage-grufvorne äro de enda nya malm-upptäckter, under sistför-
tlutne 20 åren, som afkastat något betydligt och som lofva att dermed fort
fara, hvaremot af flere hundrade inmutningar, som årligen verkställas, ofta 
ingen enda blifver med årslångt arbete belagd. Malmpriset har under sed-
»are åren varit 3 R:dr ä 3 R:dr 16 sk. Banko för tunnan bruten malm, 
hvilken tunna håller 2 Sk# Tackjernsvigt eller 52 L# Bergsvigt. 

Uppgiften på arbets-personalen vid grufvorna kan icke vaja fullt till
förlitlig, då många af de upptagne arbetarne endast en del af året bedrifva 
gruf-arbete, deremot andre till stort antal, i synnerhet qvinnor och barn, 
under sommaren sysselsättas med malmplockning och vaskning, utan att va
ra såsom ständige arbetare beräknade. 
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Af sjomalm har under de ifrågavarande aren obetydliga qvantiteter blif-
vit upptdgne, och är denna malm endast vid Lyrcds, Lennarlsiörs och Sun-
jiemo hyllor till en del gjutgods begagnad. 

Tackjerns-tillverkningen drifves uli tjuguåtta masugnar eller hvltor, 
belagne inom den egeutliga Bergslagen, uti fyra hyttor tillhörige Uddeholms 
Bolag och belngne dels i Bergslagen och dels inom Elfdahls härad, uli Ly-
reds hytta i Gunnarskog socken och Leunartsfors hytta i Trankils socken; 
men blåsning har icke varit på en gång uti alla dessa anställd, utan har 
den årligen under sista qvinqvennium ägt rum i minst 29 och högst 31 
hyttor. Forhållandet med lackjerns-tillverkuingen uuder berörde tid har 
varit följande: 

Alt ett större antal fridygn äro upptagne för åren 1839, 1841 och 
1842 härrör deraf, att deri blifvit inräknade blåsnings-dygnen vid Lyreds 
hytta, som ännu åtnjuter frihetsår, hvartill kommer for sista året den om-
sländighet, att fridygnens antal blifvit i allmänhet ökadt från 3 till 8 på 
hvarje blåsning. 

Förestående uppgift visar, att tackjerns-tillverkningen under ifrågava
rande fem åren oafbrutet tilltagit, så att den det sista af dessa år uppgAlt 
till vid pass 28,000 Sk# mer än det första. Af hela tillverkningsbeloppet, 
sora utgjort i medeltal för år 78,030 Sk# 24 L# 16 # , hafva de Udde
holms bolag tillhörande 4 hyttor åstadkommit omkring 20,000 Sk# årligen; 
en följd af de derstädes införde förbättringar i processen samt den omsorgs-
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fullaste uppmärksamhet vid allt, som på hnndteringens utveckling kunnat 
halva iflytande. Jemför man malm-uppfordringen och tackjerns-tillverknin-
gen, så enär till produktion af 1 Sk& tackjern anses åtgå 1 tunna malm, 
som öfverhufvud håller 50 procent och väger 2 Sktt, skulle till de produ
cerade 78,000 Skepp, tackjern hafva blifvit använde 78,000 tunnor malm, 
men malm-tillgången är endast upptagen till 74,000 tunnor, och har denna 
skilluaad otvifvelaktigt uppkommit genom en för låg beräkning vid plock-
och vask-malmens reducerande till bruteu malm. 

De mekaniska förbättringarne vid tackjevns-blåsningen hafva bufvud-
sakligen bestått i anskaffandet af starkare och bättre blås-machiner, varm-
apparater för blästerns upphettande och på några ställen rostugnar. Att så
dant medfört stor fördel synes bäst deruf, att blåsningsdygnens antal för-
blifvit nära oförändradt, under det tillverkningen betydligen ökat sig; oeh 
att tackjerns-tillverkaren under de ifrågavarande åren med ett medel-försälj
ningspris af 8 R:dr 16 sk. Banko för Skeppundet, haft vinst på sin vara, 
Kan lika litet betvillus, som att en ännu större behållning stadnat hos gruf-
ägaren, då malmpriset varit 3 R:dr till 3 R:dr 16 sk. samma mynt för 
bruten malm. 

Kol-åtgången för tackjerns-blåsningen torde väl icke kunna antagas 
hugre än till 12 tunnor för Skeppundet, i följd varaf årliga kol-konsumtio
nen bestigit sig till 78,000 läster, men denna qvantitet kunna dock Bergsla
gens skogar sannolkt icke i framtiden lemna, hvårföre kolbesparing, genom 
förbättringar i rostugns-methoden, är nödvändig, så vida den höga tackjerns-
produktionen skall hädanefter kunna fortfara. 

Den vid tackjerns-till verkningen angifne arbets-personal utgöres endast 
af de ständige bytle-arbetarne, men kolning och malmforsling till hyttorne 
sysselsätter åter allmoge och arbetare från många socknar. Vid de flesle 
hyttor bedrifves ännu malmbokningen för hand, och hvarigenom ett stort 
antal personer under blåsningarne erhålla en icke obetydlig förtjenst; dock 
itro desse arbetare i orten boende och hafva vanligen derjemte andra 
yrken. 

Gjuterier äro endast inrättade vid Lyreds, Sunnemo och. Lennartsfors 
hyttor, vid hvilka 2:ne sistnämnde mekaniska verkstäder för machiners borr
ning och svallning blifvit i gång satte; men smärre gjutningar, äfvensom 

tillverk-
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tillverkning af kakelugnar och grytor äger rum vid de flesta hyllor; och har 
gjutgods-tillverkningen, som blifvit inbetaknad i summan af lillverkadt tack-
jern, utgjort under hvarje af åren 1838 och 1839 omkring 1,500 skepp., 
1840 endast 861 skepp, samt 1841 och 1842 föga mer an 1,200 skeppund 
årligen. 

Af hyttorne inom Bergslagen figas 8 st. uteslutande af ståndspersoner 
och af de öfrige 20 ianehafvas 8 22753/29952 äfven af ståndspersoner, hvaremot 
11 7199/29952 hyttor besittas af 207 bergsmän. Uti 14 af dessa 20 hyttor äro 
ståndspersoner till förenämnde delar intressenter och endast 6 hyttor finnas 
ensamt i bergsmäns ägo. Sedan år 1809, då det blef tillåtet för hvem som 
helst att innehafva bergraans-egendom, har bergsmansståudet inom Philip-
stads Bergslag minskat sig med omkring 36 procent, och det synes otvif-
velaktigt, att i den mån, som för tackjerns-tillverkningens ändamålsenliga 
bedrifvande vettenskapliga insigter blifva behöfliga, och hvilket nu allt mer 
och mer visar sig, i summa mån måste denna tillverkning upphöra att vara 
en folknäring. Dessutom hafva bergsmännen, nied få undantag, måst köpa 
malmen till höga priser och icke förmått drifva sin handtering utan kost
samma förlag, hvavföre densamma för dem varit mindre lönande än som 
kunnat förväntas, i anseende till de höga tackjernspriser, hvilka under sedr 
nast föiflutne 20 åren varit gällande. Härigenom har ock skuldsättning till
kommit, som bidragit till bergsmans-egendomarnes öfverlåtande till stånds
personer; och då ägarne af bruk för stångjernssmide allt mer och mer inse 
behufvet af egen tackjerns-tillgång, som sätter dem i tillfälle att icke allenast 
lemna sin produkt till lägsta pris, utan äfven till en bestämd och likartad 
qvalitet, hvilket allt är omöjligt med ett köpe-tackjern, upphandladt på sätt 

som nu sker, så förete sig alla anledningar alt bergsmans-ståndet med tiden 
kommer här i provinsen att försvinna. 

Stång- och ämnesjerns-smidet, hvaruppå nu mera någon åtskillnad 
icke göies, idkas inom Länet vid 242 härdar, hvarförutan 22 härdar, med 
ett smides-belopp af 10,900 Sk#, äro inom provinsen privilegierade, men 
för hvilka anstånd med uppbyggandet blifvit på längre eller kortare tid af 
Eders Kongl. Maj:t i Nåder beviljad. Det privilegierade stång- o: h ämnes-
jerns-smidet och det tillverkade så beskaffade jernet utgjorde här i Länet 
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Och bestiger sig hammarskatten för alla dessa fem årens effektiva smiden 
till sammanräknade 7,674 Sk# 9 L # 1/3 #. 

Tillverkningen har sålunda under berörde år blifvit oafbratet ökad, 
ända dertill att den det sista året utgjorde 28,470 Sk# mer än det första, 
hvilket ägt rom, oaktadt stångjernet sedan 1839 allljemt fallit i pris och af-
.sättningen blifvit med hvarje år trögare. Understundom har man hört på
stås att större frihet i jernhandteringen erfordrades för dess framgång och 
utveckling; men då inom loppet af 20 år det privilegierade smidet i pro
vinsen blifvit ökadt med omkring 45,000 Sk#, fördelta på dels nya verk, 
dels 9/10:delar af de gamla verkstäderna, och nu äter klagan förspörjes der-
öfver alt smides-privilegierna så lätt vunnits, torde man icke med skal 
kunna saga, att handteringen bindande stadgar vållat det bekymmersamma 
tillstånd, hvari den befinner sig. 

Den allmänna öfvertygelsen synes deremot vara, att öfverflöd på jern 
i världsmarknaden, genom en i andra länder jemväl högt drifven tillverk
ning, iörorsakat den ofördelaktiga konjunktur, som för afsättning af denna 
vara uppstått här i landet, och utan tvifvel äger denna öfvertygelse sin 
grund; men livad Wermlands-jernet angår, torde andra omständigheter äf-
ven hafva något bidragit att nedtrycka priset derpå. Sa länge nemligen 
tackjernshandeln icke var fri, förbrukades inom Länet endast sådant jern, 
tillverkadt af malm från Wermlands grufvor, och delta godartade lackjem 
kunde på deu vanliga hat- eller bryt-smides-methoden mycket väl tillgodo-
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göras, men sedan tackjernshandeln frigafs, infördes till Wermland ett sämre 
tackjern från Nya Kopparberget. Efter hvad ofvanstående uppgifter visa, 
har tackjerns-tillverkningen i Länet icke motsvarat stångjerns-produktionen, 
iifven med beräkning af det så kallade öfverjernet eller skillnaden emellan 
tackjerns- och stångjerns-vigterne, utan en brist i tackjerns-tillgången före
funnits, som med tackjern från andra orter måst fyllas. Med behandlingen 
af det främmande tackjemet var åter smeden icke bekant, och följden blef 
produktens försämring der det begagnades. Smedens allöning har äfven va-
vit så ställd, att han endast ägt intresse af en hög tillverkning, åstadkom
men med en ringa kolqvantitet. En annan omständighet år den, att bruks
ägaren sällan i tid haft eller förskaffat sig kännedom om beskaffenheten af 
det jern, som for tillfället varit bäst afsättligt, så att han derelter kunnat 
rätta sitt smide. 

Bemödandet att förbättra sin tillverkning har dock nu blifvit teixdigen 
allmänt hos bruksägarne, och vid åtskillige af de Wermländska jernverkeu 
är i detta afseende redan mycket tillgjordt. Vid Lesjöfors bruk i Fernebo 
härad har sålunda, under ledning af brukets kunnige och för handteringen 
nitiske Disponent, Lancashire-smides-methoden blifvit oafbrutet i flera åran-
vänd och till den fullkonilighet drifven, att ett särdeles godt, jemnt och för 
stål bered ning passande jern vunnits. Derstädes ar äfven anlagd en stålugn, 
en gjutståls-tillverkning och en filfabrik samt införd en förbättrad skogsbus-
hållning. Vid Uddeholms-verken har också produktionen stigit ej allenast 
i mängd, utan äfven i godhet, och äro derstädes förbättrade arbetsmethoder 
antagne. 

Manufaktur-smidet har under de sista fem åren ökat sig till nära fy
ra gånger mer än hvad det förut utgjort och uppgår nu för år i medeltal 
till 13,443 Skepp. 1 L# 12 # , bestående hufvudsakligast af stål och spik. 
De tillförene här i orten drifne tillverkningar af svartsanden äro nu mera 
nästan inställde. 

Uti förestående uppgifter om tackjerns-blåsningen jemte stång- och ära-
nesjerns- samt manufaktur-smidena äro icke inbegripne tillverkningarne vid 
Gustafströms masugn och hammare, då desse verk, ehuru liggande inom 
Wermland, utgöra ett särskildt distrikt, tillhörande det inom Örebro Län 
belägna Hellefors jernverk, hvarmed de hafva gemensamma privilegier och 
gemensam hammarskatt. 
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Vid Jansbrohults Kopparverk, beläget i Gräsmarks socken af Josse 
härad, hafva bläsaiagar vant anställde åren 1838, 1839 och 1841, hvilka 
bläsniugur lemiiat 27 Skepp, garkoppar. Degrufvor, hvarifrån malmen här
till varit hemtyd, äro belägue i Gunnarskogs socken af samma härad, och 
ehuruväl fyndigheten i dem något tilltagit, äro utsigterna föga lofvande. 

Till bergsrörelsen torde äfven böra räknas Tyksmarks Tälgstensbrott 
i Nordmarks härad, der grytor och hvarjehanda käril förfärdigas i den män 
afsättningen föranleder; och Glafva Skiffer-brott i Gillbergs härad, hvarest 
brytes takskifler, som med god vinst ioryttras. Uti det berg, som inne
håller skiffern, år arbete till densamnias brytning på 3:ne särskilta ställen 
företaget, hvårföre 3:ne skiilerbrott blifvit i tabellen upptagne, såsom i 
Wermland befintlige. 

Fabriker, Bruk och öfriga Näringar, hvilka icke höra till bergsrö
relsen. Sdlu- och lego-sågar hafva under det sista qvinqvennium blifvit ö-
kade med 3:ne, så att mimera inom länet finnas 150 dylika verk, vid hvil
ka högst betydliga partier plankor och jemväl bräder årligen försågas och 
afsändas till Götheborg för att till utskeppning aiyltras. Sågverken förses 
med timmer dels från provinsens skogar och dels från Norrige. De 3:ne 
forsla åren af omförmälte tid h.tr sågrörelsen bedrifvits med mindre fördel 
än de 2:ne sista, då stigande priser och en tilltagande afsättning gjort rö
relsen mera lönande och lillig. Den utgör för orten en vigtig och inkomst-
gifvande näring, i synnerhet betragtad i sin helhet eller tillsammans med 
timrnerutdrifuiugeu, samt bidrager otvifvelaktigt lör det närvarande, med 
sin gynnsamma gång, att mildra verkan af den ofördelaktiga ställning, hvari 
jernhaudteringen råkat. 

Af de 2:ne Klädesfabriker, som äro inrättade på landet i provinsen, 
har dm ena icke varit i gång under de ifrågavarande åren, men den andra 
eller Edsvalla fabrik, inom Nors socken och Grums härad belägen, har 
jemte det mekaniska ullspinneri, som i förening dermed drifves, sysselsatt 
40 till 80 arbetare, och åstadkommit en tillverkning i värde af 34,000 till 
41,000 R:dr för år. 

Tillvevkningarne vid de fem färgerier, som i Länet finnas och hvaraf 
3:ne under sednare åren tillkommit, hafva bestigit sig i värde år 1841 till 
10,249 R:dr och år 1842 till 5,900 R:dr. 
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Gullsby pappersbruk i Jösse härad, det enda bruk af detta slag, som 
i Länet är aniagdl, har med 17 till 19 arbetare ärligen tillverkat papper 
for 5 till 8,000 R:dr. 

Liljedahls glasbruk i Grums härad och SöJje glasbruk i Gillbergs härad 
hafva under den tid hvarom fråga år, hållits i jemn gång, det Ibrra med 
75 till 114 ocb det senare med 20 arbetare; varande årliga tillverkuingar
nes värden i medeltal uppgifne vid Liljedahl till 34,900 R:dr och vid Sölje 
till 20,700 R:dr; men Emternds glasbruk i Jösse härad är endast år 1838 
drifvet, då dersiäles tillverkades glasvaror till ett värde af 3,800 R:dr. 

Sju garfverier för beredning af läder på engelska sättet finnas i Länet, 
af hvilka fem under de sista fem åren tillkommit. Tillverkuingarnes värden 
äro endast kände for 2:ne af dessa inrättningar och hafva utgjort tillsam
mans från 4,700 till 5,253 R:dr årligen. 

Ett tobaksspinneri i Jösse härad har under den ifrågavarande tiden ic
ke varit i gång. 

Binäringar. De allmännaste och mest lönande binäringar äro kolning 
och körslor för bergslagen och bruken, hvilka körslor bestå förnämligast i 
forslande af spannemål och andra förnödenheter från landsbygden och stä
derna till bergslagen och bruken, af tackjern från bergslagen till bruken 
samt af jern och trädvaror från bruken och sågverken till lastageplatser. 
Man har väl anmärkt att jordbruket eftersattes och lider genom dessa kör
slor i det alt bonden af dem ej sällan hindras från arbete vid jorden i rät
ter lid, och använder på hästen, under bortovaro med densamma från hem
met, sin bästa fodertillgång; men häremot förekommer dels att körslorne 
verkställas till större delen vintertiden, dels att många om icke mängden af 
de bönder, som dermed sysselsattas, besitta så små och svaga hemmansdelar 
att de svårligen af jordbruket ensamt skulle kunna for sig och sina hushåll 
hemta en nödtorftig bergning, utan hafva ett ovilkorligt behof af biförtjän
ster, dels ock att om äfven jordbruket skulle i någon mån lida af det om
nämnde forslingsarbetet, hvilket likväl icke kan med visshet antagas, tillfal
ler åter deraf en säkerligen mera afsevärd nytta andre provinsens vigtiga 
näringar, neraligen jernhandteringen och sågrörelsen, hvilka, berötvade ett 
sådant biträde, ej skulle kunna med framgång idkas. 
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En annan ganska inkomstgifvande binäring äger allmogen i Fryksdahls 
härads nedre tingslag och öfra delen af Kihls härad uti arbetsförtjensten 
genom timring, snickring och nyplöjning, hvarmed denna allmoge tillhan-
dagår icke blott i provinsen der byggnader och odlingar företagas ulan ock 
i flere andra delar nf riket, dit arbetare från nämnde orter till stort antal 
årligen utvandra. Äfven angående desse utvandringar är det sagdt, att de 
ske på bekostnad af Wermlands jordbruk, men Länet har god tillgång på 
arbetare och de utvandrande, qvarhållne i sin hemort året om, skulle åter 
ined sin förvärfvade arbetsfurdighet der allt för litet gagna sig och andra. 
Erkännas bör dock att allmogen icke vinner i sedlighet, genom berörde ut
vandringar, och att en ej ringa del af derunder samlade arbetspenningar 
efter hemkomsten snart bortslösas. 

Af sjöfart på Wenern, men ännu mera af båtfart på provinsens vatten
drag för varutransporter och af timmerflottning, hemtar en del arbetsfolk 
förtjenster till sitt uppehälle. 

Tjärubräuning idkas i åskilliga trakter, men icke i den mån alt Länets 
behof af denna vara kan derigeriom fyllas, hvarjämte den härstädes tillver
kade tjära vanligen varit af mindre god beskaffenhet. F. d. Apolhekaren 
Kantzau, som med Eders Kongl. Maj:ts Nådiga tillåtelse blifvit, emot arfvo-
de af allmänna medel, år 1841 anställd att i detta och Stora Kopparbergs 
Län undervisa allmogen i tjarubräuning, poltaske-beredning, saltpetersjudning, 
terpentin-och hartz-tillverkning, med flere för dessa orter lämpeliga industri
företag, som grundar sig på kemisk eller lecknisk färdighet, började förlidet 
år 1842 sin verksamhet inom detta Län, och besökte då i berörde ändamål 
Sunne, Gräsmarks, Fryksände, Östmarks, Hviltsauds, Stafnäs, Glafva och Sil-
leruds socknar, äfvensom öfra delen af Elfdahls härad eller Ny och Dahlby 
socknar samt norra och södra Finnskoga kapell-församlingar. Vid samman
träden i sockname både med allmoge och ståndspersoner meddelade Kant
zau upplysningar angående förenämnde handteringar och i synnerhet om 
tjärubränningcn, hvarå uppmärksamheten syntes vara förnämligast fästad; 
men så länge timmerrörelsen och arbetet der vid samt körslorna för biuken 
och bergverken äro lönande, lägger man sannolikt icke en verksam hand vid 
tjäru-tillverkmngen eller någon annan likartad mindre vanlig handtering. 

Jagt och fiske idkas till husbehof och i några trakter till afsalu i Lä
nets städer. Ett större laxfiske finnes vid Deijefors i nedra Ulleruds soc
ken hvilket lemnar dess ägare betydlig inkomst. 
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Linne- och yllevafnader tillverkar allmogen till husbehof och jemväl 
något ringa derutöfver till afsalu. 

I ändamål alt här i orten införa och allraängöra bruket af trädskor, 
har Länets Hushållnings-Sällskap hitförskaffat från Kronobergs Län en trä
skomakare, som under åren 1838, 1839, 1840 och 1841 varit för sitt yrke 
begagnad inom de flesta härader i provinsen, hvarest bruket af träskor så
ledes spridt sig; och hafva under tiden lärlingar blifvit i hans arbetsmethod 
inöfvade. 

Handel. I landet drifves handel med jern, träd varor, spannemål, brän-
vin och ladugårds-produkter. För provinsens exportabla produkter, stång-
och ämnesjern, manufaktursmide och försågade träd varor är Götheborg af-
sättningsorten, men äfven något jern och spik afyttras till Norrige från de 
närmast gränsen belägne bruken, hvarjemte timmer från Nordmarks härad 
afiåtes till Norrige, samt från andra delar af Länet till sågverken vid Gö-
tha elf. 

Af ett stort antal gårdfarihandlande från Weslergölhland besökes Lä
net årligen; orh Norrmän från Nummedalen infinna sig jemväl här i orten 
för att på landsbygden utprångla yl le , bomulls- och siden varor, ehuru ofta 
beslag å deras medförande så beskaffade gods sker. Genom den handel 
desse Svenske och Norrske gårdfarihandlande både lofligen och olofligen drif-
va, tillskyndas Länet icke någon fördel ulan fastmera skada, enär lyx-artik-
lar derigenom bland allmogen spridas och bemslöjderne tillintetgöras. 

Seffle kanal och slussbyggnad, som öppnades 1837 samt Carlstads kanal 
och dermed gemenskap ägande nya hamnbyggnad, som fullbordades 1838, 
hafva för hvarje år blifvit mer och mer begagnade. Afgifterne vid Carl
stads kanal utgjorde under föilidet år, sedan taxan å jern och trädvaror 
blifvit betydligen nedsatt, 3,584 R:dr 11 sk. 10 r:st. Banko. 

Till förbättrande af lands-kommunikationerne har inom Nordmarks hä
rad under 3:ne af de ifrågavarande fem åren 12 mils väg blifvit dels om
lagd, dels såsom ny upparbetad, till hvilket kostsamma och nyttiga företag 
häradets invånare endast åtnjutit ett statsbidrag af 3,000 R:dr. Äfvenledes 
är den vaganläggning af nära 3 mils längd emellan Sysselbäck och Höljes 
i Elfdahls härad, som 1837 blifvit på allmän bekostnad påbörjad för att 
bereda de då nödlidande arbetsförtjenst i hemorten, sedermera fulländad; 
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och utgör denna väg en fortsättning norrut mot Norrska gränsen af allmän
na vägen, soro utefter Clarelfven löper genora Elfvedahls härad. Dessutom 
äro smärre vägförbättringar på åskilliga ställen i provinsen utförda. 

Politisk Författning. 

Kammarverk. Genom skattläggning af rekognitions-skogar hafva under 
sista qvinqvennium 2 65/84 mantal inom Länet tillkommit; men några hem
man äro icke derunder af öde upptagne eller i ödesmål förfallne. 

Sju tullmjölqvarnar med 11 par stenar hafva under nämnde tidrymd 
blifvit med behörig tillåtelse anlagde. 

Hemmansklyfningen, såsom en oundviklig följd af folkökningen, fortgår 
oafbrulet, dock icke i bredd med den eller med lika hastiga steg, som den 
senare, emedan en del af Länets folkmängd tillhör eller upptages af andra 
näringar an jordbruket. Ej sällan går hemmansklyfningen i åtskilliga orter 
längre än författningen derom medgifver, men der fråga icke uppstår om 
hesutenliet eller lösen af sådan utklufven hemmansdel, hvarå åbo ej är be-
suten, der saknar författningen sin tillämpning. 

Af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande äro under de sista fem åren 
förordnanden utfärdade för landtraätare till 541 laga skiften samt 178 an
dra förrättningar, 

Krono-hemmanen i Länet utgöra endast 3 mantal, och äro derförutan 
älta milititc-boslällen, bestående af tillsammans 1 1/2 mantal till Stats-verket 
indragne; men för öfrigt finnas icke i provinsen några hemman, lägenheter 
eller verk tillhörige kronan, läroverk eller fromma stiftelser. 

Statsbidrag. Af dessa synes den personliga skyddsafgiflen, ehuru den 
drabbar alla lika utan afseende på förmögenhets-förhållanden, vara den minst 
besvärande, icke blott derlbre alt denna afgift numera är till beloppet ned
satt, utan ock emedan man anser den oundvikelig för att öga anspråk på 
medborgliga rättigheter. Den högst betydliga skilnad, som här i Länet fö

reter 



25 

reter sig, i ägorymd och godhet emellan hemman af samma natur och man
tal medför alt de onera, hvilka utgå efter hemmantal, kunna vara lindriga 
för en, då de äro mycket tryckande för en annan jordägare. Denna ojernn-
het i skattebördornas fördelning torde dock vara svår om icke omöjlig att 
rätta, då skattebeloppen ingått i beräkning vid köp och öfverlåtelser af jord
egendom, eller i allmänhet vid bestämmande af hemmanens värden. Såsom 
betungande anses skyldigheten för figarne af de hemman, hvaraf rön tan och 
kronotionden blifvit tjensteraän på lön och vissa stiftelser anslagen, att län
gre väg forsla afrads- och tionde-spannmålen eller emot gångbara pris lösa 
densamma, enär dessa pris vanligen öro högre fin de, i markegängstuxan ut
satte. För jordbruket ar dessutom skjutsningsskyldigheten tvifvelsulon på 
åtskilliga orter menlig, men i synnerhet hindertigt finnes detta orius vara 
för den binäring allmogen har i körslor eller forslande för bergverken. 

Under sednare åren, då jernhandteringen med ringa om någon behållning 
bedrifvils, har klagan varit förspord öfver brukens höga beskattning; ty den 
grund, som beviilnings-förorduiugen stadgar för brukens värdering i detta 
afseende, och hvarvid ett hammarskatts jernpris måst tjena till rättelse som 
vida öfverstigit det gångbara jernpriset, har icke medgifvit nedsättning af 
brukens värden i lika mån, som verkliga inkomsten af dessa verk minskats. 

Krono-utskylderna hafva under de 3:ne första åren af sista qvinqven-
niura ojemnt influtit och betydliga belopp deraf vid hvarje uppbördsårs slut 
varit utestående, sannolikt en verkan af 1836 och 1837 årens svaga skör
dar; men de senare firen eller 1841 och 1842 hafva dessa utskylder lättare 
ingått och restantierne blifvit mycket mindre. 

Politie. Öfver ordningens vidmakthållande vaka de embets- oeh tjen-
stemän, som sådant, enligt lag, författningar och instruktioner tillkomma; 
och i åtskillige socknar äro ordningsmän vid sockenstämmor valda samt af 
liders Maj:ts Befallningshafvande förordnade, med uppdrag att vid auktioner 
och allmänna samqväm afstyra oordningar och hos vederbörande kronobeljent 
anmäla förbrytelser som tima. 

De brottslingar som i häkte inmanas förvaras uti Länshäktet här i 
Cailstad, och utlöras den från till tingsställena hvarje gång som de till ran-

Femårs-Berättelse fr, Wermlands Län. 4 
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sakning skola vid domstolarne inställas. I anseende till nämnde häktes trän
ga, osäkra och osunda beskaffenhet har Eders Kongl. Maj:t i Ni der behagat 
förord na om nytt Länshäktes uppförande härslädes h varmed början förlidet 
år skett. 

Under det sista qvinqvennium hafva inom detta Län nio dels fasta 
dels ambnlatoriska skolor på landsbygden tillkoramit, eller en i hvardera af 
följande socknar, uemligen: Wäse socken der numera 2:ne ambulatoriska 
skolor finnas, Weimskogs, Töksraarks, Gräsmarks, Fogelviks, Gåsboms, Sunne, 
Kihls och Öslerwalskogs socknar. Uti sex af dessa skolor är vexelundervis-
ningen införd och äro 2:ne af dem, den i Gräsmarks socken och den i Kihls 
sucken i Kihls härad grundade pä donationer. Socknarnes vidd och gar-
darnes spridda lägen förorsaka att allmogen hälst begagnar ambulatoriska 
skolor för sina barns undervisning. Antalet af barn som vid förlidet ars 
slut begagnade de lillkorone nya skolorne var minst i Wäse sockens skola 
och utgjorde 16, samt störst i Kihls sockens skola och utgjorde der 259. 

Till undanrödjande af alla hinder för begagnandet af den vexelunder-
visningsskola, som Uddeholms bruks-bolag redan för längre tid sedan i Gu
staf Adolfs socken inrättat för bolagels arbetares barn, är den välgörande 
anstalt af bolaget träffad, att barnen under vistandet i skolan erhålla jemte 
undervisning, kläder, föda och husrum. 

En bergselementar-skola, stiftad af Bergmästaren i orten med anslag af 
Bruks-soeieteten, har, under stiftarens förestånderskap, varit öppen alla de 
ifrågavarande åren och begagnad af 53 elever, deraf 2:ne från Ryssland, 2:ne 
från Finnland och en från Norrige. Undervisning har varit lemnad i bergs
vetenskapen och dess förberedande studier, i linear-ritning och i skogshus
hållning. Då ganska många af denna skolas elever redan användas med 
fördel i näringarne, synes undervisningen ändamålsenlig. 

Af bemålde Bergmästare är äfven för flere år sedan inrättad en så kal
lad grufvedrängs-skola, i hvilken han sjelf bestridt lärare-befattningen och 
der undervisning blifvit meddelad uti grunddragen af geometri, arithmetik 
och grufvebrytningskonst. De elever som derifrån utgått, äro nu, till stör
sta delen anställde såsom uppsyningsmän eller så kallade skjutare, och hvar
vid de tleste ådagalagt insigt i yrket och duglighet, samt alla ett hedrande 
uppförande. 
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Hälsovården uti Länet, så vidt dermed afses omsorgen att bota och 

hiimina smittosamma sjukdomar, beslrides af 2:ne ordinarie Provincial-läkare, 
b vilka äro stationerade den ena i Carlstad och den andra i Philipstad samt 
af 2:ne extra Provincial-lakare, sora hafva sina stationer den ena i Arvika 
köping och den andra i Fryksdahls härad. Dessutom är anställd inom Näs 
hatad en läkare som häradsboerne, enligt sius emellan uppgjord överens
kommelse aflöna, och Uddeholms bruks-bolag härför sina verk antagit bruks
läkare. 

Inom Länet finnas 2:ne lazaretts- och kurhus-inrättningar, med sar-
skildte läkare, nemligen i Carlstad och Philipstad, och utgöres distriktet för 
den senare inrättningen, eller den i Philipstad, endast af Fernebo och Ny-
eds härader, men för den förre eller den i Carlstad af hela öfriga Länet. 
Sedan de äldre byggnader, som för lazarettet och kurhoset i Carlstad varit 
begagnade, befunnits i flere afseenden otjenliga och för trånga, har enligt 
Länets till delta kurhus-distrikt hörande innevånares beslut, en ny lazarelts-
och kurhus-byggnad på annan passande plats blifvit uppförd och de sjuka, 
deri förlidet år inrymde. Kostnaden för denna nya byggnad med inköpet 
af tomten dertill utgör 48,305 R:dr 3 sk. 6 r:st. Banko. Under 1842 haf
va blifvit vårdade på Carlstads kurhus 270, på Carlstads lasarett 110 sattit 
på Philipstads kurhus och lazarett 70 patienter. 

Examinerade barnmorskor funnos år 1842 inom 18 församlingar och vac-
cinatörer inom alla församlingarne i Länet. 

Fatligförsörjningen är så vida ändamålsenligt ordnad i församlingarne, 
att orkeslösa personer och värnlösa barn erhålla ett nödtorftigt uppehälle 
och tillbörlig vård; men då lättja och lättsinnighet ej sällan förorsaka fat
tigdom, der arbetsförmåga finnes, har genom fattigvården tiggeriet icke kun
nat alldeles förekommas. Medgifvas bör dock att fattigförsörjningen i nå
gra af Länets norra församlingar icke varit i anseende till socknemännens 
allmänna medellöshet, så verksam som behofvet mången gång fordrat, eller 
kunnat regleras lika som annorstädes inom provinsen. 

Från ålder öro gästgifverier vid allmänna vägarne inrättade och såme
delst för resandes fortkomst på vanligt sätt sörjdt. 

Till rofdjurs utödande hafva skallgångar årligen ägt rum under ledning 
af Länets nitiske Öfver-Jägmåstare, och merendels med god framgång, men 
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jagttyg finnas icke i Länet, och på få ställen äro varg- och rafgropar an-
lagde. 

Såsom allmänna stiftelser böra i underdånighet anföras: 

Wermlands Provincialsbank, som inrättades 1833, och for hvilken 
Eders Kongl. Maj:t under den 17 Oktober 1840 i nåder läckts bevilja för
nyad oktroy från den 11 Januari 1843 till den 1 Juli 1847. Denna bank 
öger sin hnfvudrörelse och ceutral-styrelse i Carlstad med afdelniugar i Chri-
slinehamn, Philipslad samt Wenersborg och har med en noggran och om
sorgsfull förvaltning, under de ifrågavarande fem åren, motsvarat sitt ända
mål, att vara en nyttig kredilanslallt för provinsens näringsidkare. 

Länets Kongl. Hushållnings-Sällskap, som i många år varit verksamt för 
landthushållningens forkofran. 

En enke- och pupill-kassa för Wermlands bruks-bctjening, hvilken kas
sa förvaltas enligt ett af Eders Kongl. Maj:t derfore i Nåder faststäldl re
glemente. Kassans fond utgör 11,781 B:dr 32 sk. 5 r:st. Banko, och utgå 
årligen från inrättningen till ett belopp af cirka 650 R:dr Banko under det 
fonden oafbrutet stiger. 

Inom Länet har varit bildadt ett brandslods-bolag till försäkring af lös
egendom å Jandet, men bvilket bolag under år 1842 blifvit upplöst; hvar-
emot Länets innevånare samma år vid sammanträde genom deputerade in
för Eders Maj:ts Befallniugshafvaude öfvereuskommit om alt ingå ett all
mänt brandslods-bolag för forsäkring både af hus och lösegendom å lan
det; och är delta bolag sedermera ordnadt och för närvarande i full verk
samhet. 

Städer. 

Carlstad. Enligt manlals-längderne utgjorde år 1842 folkmängden i 
denna stad 3,009 personer. Sedan den förra underdåniga berättelsen afgaIs. 
hafva hvarken i handel eller handtverkerier inom staden några betydligare 
förändringar till forkofran eller aftagande inträffat. Väl hafva uuder de si
sta åren flere fallissementer ägt rara bland de handlande; men till största 
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delen voro de hvilka råkat pä obestånd nybörjare, son med obetydliga ka-
pitaler idkat deras rörelse, hvilken de dessutom grundat pa vidsträckta ui-
borgningar till mindre vederhäftige bland allmoge och tjänstefolk. Desse 
gäldenärers ofta inträffade oförmåga att vid förfulloliderna inbetala derus 
skulder, har försatt de mindre bemedlade borgenärerna i förlägenhet vid de 
dem åliggande liqvider, och ej mindre härigenom ån i följd af de med ut— 
borgningarne förenade förluster hafva konkurser inträffat. Till detta på han
deln menligt inverkande utborgnings-system, hvilket i Länets alla släder ngt 
rum, har ock kommit att allt för många egnnt sig åt handelsyrket, och så
ledes dels minskat för hvarandra vinsten deraf, dels för anskaffandet af kun
der nödgats gifva den vådliga utsträckning åt handeln på kredit, som ofvan 
blifvit förmäld. Oiwkligt är ock alt den bruksägarne förunnade rättigheten 
alt försälja sill och salt, men sotn sannolikt ofta utvidgas till hvarjehanda 
andra varuartiklar, minskar i betydlig mån afsättningen för städemes hand
lande. 

Af den stapelstadsrätt som år 1840 blifvit sladpn i nåder förunnad 
hafva härvarande handlande sig ännu icke begagnat; måhända- lorde sådant 
dock inträffa sedan ombyggnaden af Trollhätle slussverk blifvit fulländad. 

Sjöfarten har varit idkad med 16 fartyg om 390 lästers drägtighet 
och dervid hafva 44 personer varit sysselsatta. Förtjänsten deraf kan be
räknas till 2,000 R:dr årligen. Sjöfarten bedrifves nästan uteslutande på 
Gotheborg, dit ortens hufvudprodukter, jern och träd varor fraktas, for att 
det ifrån utskeppas. I och för spunnemålshandeln befraktas åfven, under sä
dana år då skörden inom Länet slagit mindre val ut, fartyg från Wester-
göthland och Östergöthland. 

Stadens jordbruk bedrifves för produktion icke blott af säd, utan ock 
hufvudsakligen af foderväxter. Odling af salu-växter såsom tobak och 
hampa tillåter hvarken klimatet eller den i allmänhet mindre bördiga jord
månen. 

Inom staden finnes en klädesfabrik samt tvenne tobaks- och snusfabri-
ker; vid den förra hafva varit sysselsatta årligen tolf fullvuxna personer 
och fyra barn, samt vid de båda sednare 18 fullvuxna personer och 13 barn. 

Carlstads sparbank har under sin 21-åriga tillvaro vunnit ett ständigt 
tilltagande förtroende. År 1842 utgjorde insättnings-fonden 233,123 R:dr 
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42 sk. och hjelpfonden 12,532 R:dr 42 sk. 4 r:st. Till dess välgörande 
verkan inom orten torde bäst deraf kunna slutas, alt den vid sistnämdeårs 
utgång ägde 1,312 delägare af allmoge, Ijenstefolk och handtverks-klassen. 

Utom Stiftets i staden befintliga båda läroverk, Gymnasium och Tri-
vial-skola, linnes en vexel-undervisnings-skola, der under sistlidet år 100 
gossar och 132 flickor njutit fri undervisning i christendom, räkning och 
skrifuing. Nämnde år har jemväl blifvit härstädes inrättad en skola for 
flickors undervisning i åtskilliga handaslöjder. Båda dessa sist omförmälte 
skol-inrättningar äro inrymda i en ny och rymlig byggnad, som blifvit å 
stadens bekostnad uppförd. 

Fattigvården hyser 26 fattige och bräcklige personer, och försörjer dem 
jemte 74 värnlösa barn, desse sistnämde på så sätt, att de äro inackorde
rade hos fosterföräldrar på landet, hvarjemte särskilte understöd från fattig
vårds-inrättningen tilldelas sådane behöfvunde, som sjelfve kunna i någon 
mun bidraga till sin försörjning. 

Christinehamn hade sistlidet år en folkmängd af 1,678 personer. Dess 
förnämsta näringsfång äro, i likhet med Carlstad, handel, handtverkerier 
och sjöfart på Wenern. Ett vigtigt bidrag för stadens bestånd och förkof-
jan ur dan i medlet och slutet af Mars infallande Fastings-marknad, då af 
älder priserna på ortens produkter af spannemål, jerneffekter och träd varor 
])lifvit bestämde. Denna marknad, som lemnar släden en högst väseudtlig 
inkomst af hushyror och stånds-afgifter, oberäknadt fördelen af den större 
penninge-cirkulatiou, som då äger rum, har de sednare åren varit mindre 
än förr besökt af afliigset boende personer, hvilket torde kunna tillskrifvas 
.sednare tiders mindre lyckliga konjunktur for jernhandteringen. 

Handeln bedrifves förnämligast med tackjern, till ett belopp af om-
Iring 30,000 Sk&, från Carlskoga och Fernebo Bergslager äfvensom till nå
gon del från Nerikes hyttor, samt med spannemål frun Öslergöthland, Wester-
göthland och Nerike. Tackjernet afsältes till Bruken i vestra delen af Länet 
och Dahlsland, samt spanuemålen till Bergslugerne och Dalarne, hvars allmoge 
särdeles de sednare åren uppköpt betydliga partier säd. Det stång- och ma
ufaktur-jern, till omkring 41,000 Skepp., som årligen från stadens våg och 
den derunder lydande Ilults lastageplats utskeppas till Götheborg, går i han
deln direkte emellan sistnämde stads handlande och bruksägaren. Handeln 
med kram och speceri-varor har betydligt aftagit, hvartill skälen dels äro 
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desamma, som rörande Carlstad blifvit anförda, dels att en vid Carlskoga 
kyrka 3 mil från Christinehamn i de sednare åren privilegierad handelsrö
relse nästan borttagit stadens förut så betydliga handel med Carlskoga 
bergslag. 

Sjöfarten, som är lönande genom befraktningen af de till staden ankom
mande stång- och tackjerns-effekter, bedrifves för närvärande med 17 far
tyg, af omkring 9,200 skepp, dvägtighet. 

Den till staden hörande jord, som ulgör, utom skog och betesmark, 
642 tunnland, af särdeles bördig beskaffenhet, lemnar en betydlig afkast-
ning i spannemål och foderväxter. 

För allmänna undervisningen finnes en skola, indelad i 2:ne klasser, 
med livar sin lärare, af hvilka den ene aflönas af allmänna medel, och den 
andre på stadens bekostnad. Dessutom äger staden den så kallade Nilsson
ska folkskolan, der efter Lancasterska methoden omkring 100 barn erhålla 
undervisning. Medlen härtill utgå af framlidne Vågmästaren Nilssons dona
tions-fond, rörande hvilken Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt bref den 11 
September 1838 förordnat, att fondens tillgångar af Ursprungligt kapital, 
inköpte fastigheter eller sedermera gjorde besparingar skulle användas under 
tio år, räknadt från den 1 November berörde år, till de ändamål och i 
de proportioner, som kommittersde den 2 Mars 1833 föreslagit, samt sta
dens borgerskap och tomtägare den 26 Maj 1834 inför Magistraten godkänt. 
Den titl förvaltning af nämnde fond tillsatte Direktion har af tillgängliga 
medel årligen användt 600 R:dr till utackorderande af fattiga barn, 100 
R:dr till en arbels-inrättning, lika summa till anslag för fattige sjuke samt 
400 R:dr, allt Banko, till lön åt läraren vid folkskolan, jemle anslag för 
ved, böcker och roaterialier m. ni. till samma skolas behof. Uti donations
fondens hus är rum afsatt der slädens fattige sjuke intagas och kostnadsfritt 
åtnjuta läkarevård, skötsel och medikaraenter. För fattiga qvinnor är stän
digt tillfälle att af Direktionen erhålla arbetsförtjänst genom spanad, väf-
ning ro. m. 

Af stadens innevånare erläggas till fatligförsörjningen årligen 1,000 R:dr 
Banko; de hehöfvande bekomma qvartaliter kontant hvad till deras under
håll är anslaget. Ålderstigne och arbetslöse fattige intagas på ett staden 
tillhörigt fattighus. 
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Philipstad hade sistlidne år 1,109 innevånare. Handeln drifves der 
förnämligast med tackjern samt för öfrigt med spaunemål och andra sådana 
kopmanua-varor, livaiaf bergslagen har behof; och handtverkerierna förse 
af ven landsbygden eller bergslagen med arbeten. Ehuru de äldre föreskrif
ter som för Philipstads fuiulation varit gifne, och hvilka afsett att hindra 
stadens tillväxt på bergslagens bekostnad, blifvit genom Eders Kongl. Maj:ls 
Nådiga förordnande den 13 Augusti 1835 upphäfde, och de rörande bosätt
ningar och burskaps vinnande i Rikels städer allmänneligen gällande stad
gar äfveii för Philipstad till efterrättelse fastställde, har dock sedan dess 
någon förändring i nä ringar nes tillstånd icke visat sig. Det enda som kan 
anmärkas är, att stadens befolkning ökat sig under det sista qvinqvennium 
med 80 till 90 personer, hvilket, med bibehållande af de äldre föreskrif
terna angående bosättningar derstädes måhända icke kunnat äga rum. 

I Philipstad inrättades 1836 en högre apologistskola med en lärare, 
men livilken skola sedermtira småningom blifvit utvidgad, så att den nu 
liar treune lärare och besökes årligen af omkring fyratio ynglingar. Dessu
tom finnes i staden en folkskola, som begagnades 1842 af 78 barn och i 
livilken vexelundervisuiugs-methoden är införd. Denna sistnämnda skola ä-
ger en betydlig fond, tillkommen genom enskilde välgörares donationer. 

Med Arvika köping, hvars folkmängd 1842 utgjorde 546 personer, har 
under de ifrågavarande fem åren icke någon anmärkningsvärd förändring 
inträffat. 

De tvänne tabeller, som tillhöra denna berättelse, bifogas underdånigst. 

Carlstad å Lands-Kansliet den 28 December 1843. 

H. F. OLDEVIG. 

C. O. de Freese. F. Wångenberg. 
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