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§. 1. 

Landets allmänna beskaffenhet. 

Derom har jag uti min år 1828 afgifne underdåniga Berättelse anfört e a 
beskrifning som ännu gäller och hvilkeu det derföre torde tillåtas mig, att 
i underdånighet åberopa, utan att här upprepa. Dock är nödigt, att här
vid tillägga följande: Utom de i förra Berättelsen nämnde 3:ne åsar, tor» 
de böra anmärkas en Bergs- eller Grus-ås, som i östra delen af Länet 
fortlöper genom Hernevi, Thorstuna och Altuna socknar och har samman
hang med Sandåsarne vid Enköping i Upsala Län. Uti denna östra del 
af Länet , innefattande Wäsby Fögderi, märkas flere 6törre och mindre 
insjöar, hvaraf tolf äro belägna i Hyitlinge socken nemligen Skatt-
mansö- Thena- och Ekholms-sjöqrne, Axsjön, Skärsjön, Ämsjön, Oxsjön, 
Blåviksjön, Tarmlången, Säfjan, .Egelsjön och Rsmsjö»; tvänne inom 
Österrunda socken Bysssjön och Mörtsjön, en inom Thorstuna socken, 
Bocksjön, en inom Simtuna socken Sjöbosjön samt tvänne inom Altuna 
socken Refvelsta och Dragtnansbo-sjöavne kallade. Thorstuna, Hernevi, 
större delen af Simtuna samt hela Fröstliults socken i nämnde Fögderi 
innefatta vidsträckta slätter och bördiga fält. Hviltinge, Altuna och Se-
valla socknar äfven inom samma Fögderi hafva en mängd större och min
dre mossar och kärr, de flesta belägna inom Thorstuna Härads Allmän
ning, till det mesta ouppodlade, så väl i anseende till på många ställen 
saknadt affall för vattnet, som bristande förmåga till företag, hvilka for
dra större penninge-förskotter och längre tid innan någon afkastning, of
ta med osäkerhet, kan påräknas. Hvittinge socken, der jorden i allmän
het är svag, besväras, till följe af dess belägenhet, ulaf den fuktighet, 
som uppstiger ur mossarne och kärren och icke sällan åstadkommer fro
ster under den lid, den vexande säden är ömtåligast. Missvext eller sva
gare äring inträffar derföre oftare inom denna socken. Ibland större 
mossar är Bredmossen, belägen på Snefringe Härads allmänning i Ströms-
holms Fögderi anmärkningsvärd. Den åtskiljes ifrån Kohlbecks-ån eller 
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Kamnäs-Slrömmen, genom Jen paralcllt med ån löpande, f min förra Be
rättelse omnämnde, Kohlbecks-åsen, som går upp åt Ilarnnäs socken. Vid 
en sänkning af Åsen, kallad Kolle vads-backe, der mossens öfveiflödiga 
vatten förr torde hafva uttömt sig i ån, synes-alfall för mossens vatten 
till ån kunna beredas genom åseus djupare genomgräfniug, Jerest icks 
ännu förmånligare affall kunde för mossens vatten finnas, genom Norr Tum-
Lo sjön ocb Strömsholms Canal, som löper utmed ån. Om Hnradsboerne 
skulle vilja påkosta denna mossens uldikning synes, detta kunna blifva ett 
lönande odlingsföretag. Fasenbo aftappade sjöbotten ocb de sänkta trak
terna vid Arnebo sjön afkasta redan flera hundrade la3s Lältre eeb sämre 
hö årligen. För utdikningen af Arnebo sjö ocb odling af mossar, hafva Ar
nebo byamän af Kongl. Landtbruks-Academien blifvit med medaljer belö
nade, men det serskildte större odlings-företaget för vattnets afledande ifi ån 
Fasenbo sjö, verkstäldt af Fasenbo och Brnskebo Byamän genom Berg
sprängning har icke blifvit på samma salt belönad t, ehuru Länets Landt-
bruks-Sällskap derom hos Kongl. Acadernien gjort förnyad hemställan. 

Mantalen utgöra för det närvarande i Fögderierne . . . 2,848-^4 
Hvartill kommer Stadsjordens beräknade Mantal; nemligen 

Sedan sista Femårs-Berättclsen är således summan af mantalen nä-
tan oförändrad. 

Länets allmänna beskaffenhet synes för öfrigt sedan sista Femårs-Be
rättelsen icke hafva undergått någon väsentlig förändring, utom det att 
skogstillgången, på ett för framtiden äfvenlyrligt sätt, årligen minskas ge
nom tilltagande consumtion och felande vårdnad om Skogarnes skötsel.. 

§. 2. 

Innevånare. 

Enligt sista Femårs-Berättefsen utgjorde antalet af Länels Innevånare' 
87,803 Personer; och för en lättare öfversigt upptages här det närvarande
antalet efter 1832 års Mantals-skrifningar i bredd med förra förhållandet 
sålunda: 
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Folkmängden har således på det sista qvinqvennium förökats med 
616 personer. 

Af det närvarande antalet äro: 

Den anmärkta folkökningen synes vara en följd af fredslugnet och» 
uteblifne farsoter. 

Folkets lynne har icke undergått någon huFvudsaklig förändring. 
Opinionen i synnerhet ibland de bättre och upplystare synes vara riktad 
på nödvändigheten att införa nödig nykterhet. Fylleriet och dess olyckliga 
följder hafva varit mest märkbara de tider då brännvinet varit i lågt pris. 
Brännvinsförbuden hafva således verkat godt, både i ekonomiskt och sed
ligt afseende. Om folkets bildning och sedlighet i allmänhet är icke nå
got alt tillägga hvad förra Berättelsen innehåller. Åtskillige gröfre brott 
hafva beklagligtvis under sista fem åren blifvit föröfvade, hvilket i min 
öfvertygalse härrör af bristande sann religiosilé. Denna brist förtjenar 
att blifva föremål för Preslerskapets fördubblade uppmärksamhet. 

Konst- och Näringsfliten är ungefärligen i samma förhållande som förr. 
Den jemna välmågan snarare i stigande. 
Vid jemförelse af de olika belopp, hyartill bevillning å formögen-

het oppgått, efter dem vid förra Femirs-BeräUelsen bifogade Tabellen, 
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och den Tabellen som htirvid är bilagd, synes vät någon j»rund kunna häm
tas för bedömandet af välmågans eller förmögenhetens förkofran, men då 
hevillning£n utgår af den synbara förmögenheten, utan afdr;ig af skulderne, 
iir denna grund i samma man o p å l i l d i j , so.m .skuhlsjiUningejjs till- eiier 
aftagande svårligen kan bestämmas. 

§. 3. 

Näringar. 

Jordbruket idkas liufvuclsakligen nu som förr, De förbättringar som 
skett , tiro partiella. Sädesproductionen var sistlidet år 1832, i synnerhet 
af Råg, myck-et ymnig. Odlingar företagas väl af ålskillige jordbrukare 
dock mer i smått. Om Fasenbo och Bruskebo byamäns berömliga od
lings-företag är förutnämndt. 

Angående ängsodlingen gäller ännu livad förra Berättelsen innehåller. 
Likaså om Boskaps-skötseln. Den i förra Berättelsen omförmäldie Skottska 
Gallovay-racen af Boskap, har förökat sig. Denna race har derigenom 
blifvit härifrån spridd till Norrbottens, Uplands, Södermanlands, Neiikes. 
Wermlands och St. Kopparbergs Län. En och annan Possesionat, hyr 
lagt sig vinn om en förbättrad Fårskölsel. Större Schäferier saknas dock 
ännu. Till Hästafvelns förbättring är en god början gjord genom införan
de af en mera ändamålsenlig förvaltning af Kongb Stuteriet vid Stiöms-
ho lm, der den Engelska fullblods-racen nu jemväl fclifvit grundad. Effek
ten af den vidtagna ordningen alt i landsorterne stationera Beskällare från 
Kongl. Stuteriet, han redan visat sig förmånlig. Men då Hästafvelns för.-
kofran icke blott beror på förbättring af racen utan äfven hufvudsakligen 
på Fölens omsorgsfulla uppfödande hvartill få af våra LandLman hafva 
låd och lågenhet, lärer det icke kunna skäligen förväntas att allmogens 
hästafvel på en korrt lid kan vinna nägon märkbar förbättring. Emed«-
lertid har stuteriet haft god afgång på de hästar, som derifrån årligen för
säljas å Auction om hösten. 

Skogarne äro i Bergelags och Salbergs Fögderi af stort omfång, nrnn 
förminskningen af Skogstillgången fortfar. Indelningen af Bennbecks Majors 
Boställes Skog till trakthuggning har nu blifvit af Eders Kongl. Maj: t i Nåder 
fastsläld. Äfven har plan till traktliuggning å Snefringe Härads såkallade 
Bergs- och Lisjö-Allroäuningar sedan sista Femårs-Berättelsen blifvit upp
gjord och af Eders Kongl. Maj:t i Nåder gillad. Den tjenade första gån
gen till efterföljd vid sistlidet års tilkröning på. dessa 3«ne Allmänningar. 
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Det är af högsta vigt för framtiden, att en förbättrad Skogshushåll

ning blifver införd och de af Eders Kongl. Maj:t för detta vigtiga ända
mål vidtagne anstalter skola otvifvelaktigt få god framgång, sedan- genom 
serskilta exempel nyttan af trakthuggningen och Forsterväsendet kommit 
till allmänhetens erfarenhet. Det vore derföre önskligt; att possesionater, 
som hafva större skogar och nödiga tillgångar till förskotter, egnade sin 
omsorg åt Skogshushållningen, efter de föreskrifter, som äro utgångne i-
från Kongl. Skogs-Institutet. Af Allmogen och mindre Skogsägare kan 
man för det närvarande icke härutinnan vänta något. 

För uppmuntringen af trädplanteringar har väl Länets Kongl. Hus
hållnings-sällskap utfäst premier. Men någon allmän åhåga för dessa nyt
tiga företag har ännu icke vakhat. Få af de militias Boställen, som kom
mit under Boställs-Directionernes vård, hafva några skogar, som i stort kura
de utgöra exempel för grannarne genom den påbjudna trakthuggningen. 
Några flera Allmäuningars reglering som torde kunna ske i överensstäm
melse med trakthuggnings-syatemet, beror ännu på oafslutade Landlraä-
teri-förrättningar, hvilka pågå. Andre Allmänningar stå under förbud på 
tillvext. 

För införande af en förbättrad Skogshushållning fordras åtskillige åt
gärder och inrättningar, som icke aflöpa utan kostnader oeh de menig
heter, som hafva nyttjande rätt till allmäningar äro föga böjda för frivil
liga förskotter till ett ändamål, hvars nytta och nödvändighet väl kan af 
den kloke genast förutses, men af den mindre upplyste eller fördomsfulla 
icke genom erfarenheten inhämtas, förr än i en aflägsen framtid. 

Att dela allmänniugarne emellan häradshoerne uti de orler> der hvarje 
hemman blott finge en otillräcklig och aflägsen lott, s-kulle otvifvela-ktigtt 
medföra Allmännings-skogames snara ruin och sjelfva allmänheten synes 
vara nästan öfverallt öfvertygad om skadligheten af dessa skogars delning. 
I allmänhet kan man. säga att vanvården och förminskningen af Skogar
n e , undantagande vid större Herrgårdar och Brak, stigit till den höjd» 
att detta förhållande påkallar Lagstiftande maktens meflankomst. Om år
lig trädplantering, der den kan verkställas, blefve en skyldighet för Hem
mans-ägare, skulle sådant i betydlig mån motverka Skogarnes utödande» 
Timmer i Westerås har stigit i priset till ra sk. banco alnen. Veden till 8 
R:ds Rgs famnen. 

Byggnads och hägnadssättet är öfver hufvud detsamma som efter sista 
Berättelsen. 

Tegeltillverkningen har likväl tilltagit och nya Tegelbruk äro undes 
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de sista fem åren anlagda. Tegeltak blifva allt mer och mer allmänna, i 
synnerhet i Städerna der byggnadsordningarna föreskrifva sådan taktäck
n i n g ; men ganska få hus byggas af sten. Endast Tid en och annan stör
re Herregård har Stenhus-byggnad under de sista fem åren skedt, men ic
ke i någondera af Städerne. Bergs- och Bruks-rörelsen är enl hufvudnä-
ring for en god del af delta Län, hvilket lyder uuder 2-Vie Ber»raästare-
dömen ulom Sala Bergslag, som styres af en Bergshauptiuan och under 
honom en Bergsmästare. 

Jernmalmsgrufvor bearbetas i Norbergs Bergslag. Deras antal är för 
det närvarande 28, dervid 221 personer arbeta. De lemna rikhaltig Malm. 
och Limsten för Tackjerns-blåsningens behof. 

Malm-utförslen ifrån dessa grufvor beräknad i Skeppund a 3o Pund 
har varit: år 1828 . . . 106,526 Skeppd: 

1829 . . . 100,108 
183o . . . 94.230 
1831 . . . 101,098 
1332 . . . 67,608 

som i medeltal årligen gör 93,914 Skeppund å 3o Lispund. 
Någon minskning i Malmtillgången inom denna Bergslag har icke 

förmärkts, men det i sista Berättelsen ornförmäldte gruiveförsök utom 
Bergslagen å Granhammnrs ägor vid Arboga å har afstannat. 

Tackjernstillverkningen, som inom Länet drifves endast inom Norbergs 
Bergslag har förhållit sig som följer. 

Medeltalet af blåsningsliden liar således under detta qvinqvennium varit 
1796 dygn 13 timmar årligen och medium af årliga tillverkningen 27,840 
Skeppund Tackjern. 

Utom 
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Utom Sala, Skinn-Skattebergs och Norbergs Bergslager äro 3:ne Bruks-di-

strikter nemligen 1:0 Östra Westmanlands och 2:0 Ramnäs-distrikterne 
lydande tillika med sistnämnde a:ne Bergslager under samma Bergmasta-
re-döme som Stora Kopparbergs Län samt 3:o den längst i vester beläg
na delen af Länet som tillhörer Lindes och Nora Bergmäslaredöme. 

Privilegierade Stångjerns- och Manufactur-tillverkningen utgjorde sist
lidet år 1832. 

Antalet af Bergsmännen i Sala Bergslag är här icke upptagit, emedan 
de äro Borgare i Sala Stad och upptagas bland folkmängden i nämnde 
Stad. 

Landsh. 5-årsberättelse för Westmanlands Län. 2 

Antalet af de vid Hyttorne och Bruken arbetande personer har un
der samma år varit följande: 
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Tackjerns- och Stångjerns-tillverkningen har under sista qvinqvenniutn 
icke haft någon förmånlig, conjunctur. Priset på Tackjern äfvensom på 
Stångjern har småningom nedgått i R:dr Banco på Skeppandet under det 
pris, som gällde 1828. Brist pä snö- och isföre en längre tid under fle
ra vintrar har dessutom vållat hinder uti Kol- Malm- och Jern-Transpor-
ter och öfrige för Bergs- och Bruks-drifter nödiga körslor. De vid Jern-
Bergverken och Bruken arbetande personer äro här mera detailleradt upp
tagna ar i förra Berättelsen. 

Näst Jerntillverkningen är Sala Bergslag och Silfververk den betyd
ligaste gren af Bergsnäringen. 

Tillverkningen der utgjorde: 

Sedan Eder Kongl, Majrt den 3i October 182g stadgat en reglering 
till framtida ersättning för Kronans förluster å de till Silfververket för-
undta förläningar och förrnoner, hvaiigenom Sala Bergslag åligger att i 
föreskrifven proportion emot SiIfverti 11 verkningens storlek afsätta en årlig 
summa penningar till en fond, hvars sålunda uppfeomme behållning tillika 
med deraf flytande räntor, under Giufvurättens i Sala förvaltning samt 
Kammar- och Bergs-Collegfernas controll , kommer att användas till jord
egendoms inköp och vexa intill dess fonden afkastar r . i oo tunnor Spann
må l , då afsättningen till fonden upphör och Sala Bergslag till Stats-Verket 
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afträder de till Bergslaget genom 1,743 års Contract arrenderade Krono
räntor eller årligen erlägger deras fulla värde, att efter som härom vid 
denna tidpunkt finnes lämpligt att stadga, har Eder Kongl. Maj:t deriero-
te under den 14 Maj 1831 stadfästat ett Reglemente för fondens förvalt
ning, i följe hvaraf afsättningen med år i83o tagit sin början och utgjorde 
fonden vid 1832 års slut 3,146 R:dr i 5 sk. 4 r:st Banco. 

Derjemte har Eder Kongl. Maj:t, i följe af Sala Bergslags ansökning 
den 14 Maj 1832 i Nåder bifallit, alt Bergslaget må, jemte frånträdandet 
af rättigheter alt i vissa fall för Mautalspeniringarne uti sex socknar af 
Salbergs fögderi utfordra Ved., befrias från all befattning med uppbörden 
och redovisningen af dessa socknars Mantalspenningar, som deremot med 
1833 års uppbörd af Kronans Uppbördsmän skola debiteras, uppbäras och 
redovisas. 

Tillverkningen vid Silfververket har åren 1828, 1829 och i83o varit 
hindrad af vattenbrist vid vasknings-anstalterna och deraf utfallit lägre 
än i sednare .åren varit vanligt, men arbetena till Bergsdriftens utvidgan
de , efter den år 1816 stadgade arbetsplan hafva det oaktadt med all drift 
blifvit fortsatta, så att man slutligen efter fullbordan af nödiga förbere
delser kunnat begynna med afsänkningen af Konung Carl XI:s och Gu
staf III:s Schachler genom hvilka de malmstackar skola åtkommas som un
der Grufvornes nuvarande djup af 150 famnar äro belägne. 

För att lätta transporten af Malm och andra effecter, som till ett be
lopp af omkring 16,000 föror nuförtiden, drifves på axel emellan Grufvor-
ne och Sala Hyttor, nära mils väg och hvilken transport med en sti
gande tillverkning kommer att betydligt ökas, har Bergslaget under de 
förflutne fem åren anlagt en Canal för lastpråmar, hvilken, tillika med 
en af gråsten murad rymlig Sluss om 16 fots djup varit begagnad år i833 
till I af vägens längd och uppgår kostnaden för denna anstalt till fulla 
18,000 R:dr Banco. 

Sala Silfververk har således på sista rjvinqvennium fortfarit att för-
kofras under ledning af dess nitiske och skicklige Bergshauptman och ge
nom den nya regleringen vunnit en säker grund för dess framtida bestånd 
i förening med Stats-Verkets båtnad. Messingsbruken här i Länet äro 2tne, 
nemligen Bjurfors och Skultuna. Det förstnämnde dock mindre betydligt, 
emedan tillverkningen derstädes sistlidet år endast uppgick till 8 Skeppd 
7 L:pd a Skalp- Messing och har således ännu mera aftagit än efter sista 
Berättelsen. 

Skultuna Messings-Bruk: Årliga tillverkningen vid detta Bruk, hvilken 



12 

fordora sammanräknadt utgjorde 900 å 1,000 Skepprd måste i anseende till 
bristande afsättning vid slutet af sista decenniet iuskränkas till 4 å 5oo 
Skepp:d. Orsakerne härtill voro icke allenast anläggandet af flere Messings-
Verk i Frankrike under de långvariga krigen, som hämmade sjöfarten, 
utan ock en förbättring af tillverkningarne i andra Länder, då deremot 
den föråldrade tillverknings-methoden här bibehölls så att varorna i god
het icke kunde täfla med utlänningens. 

Det Bolag, som efter aflidne Bruks-Patronen ,A.dlervald blef ägare af 
detta Verk, inseende förenämnde olägenhet utvalde nuvarande disponenten 
Herr Lieutnanten Carl Hammarskjöld, att göra en resa till de förnämsta 
Messings-Verken i Tyskland för att söka upplysningar om hvad som kun
de gagna och förbättra Skultuna tillverkningar. 

Resultatet af dessa forskningar hafva verkat en aldeles förändrad 
smältningsmethod samt inrättandet af ett nytt machiueri för messingens 
valsning, äfvensom anbringandet af flere mechaniska förbättringar till Ma-
nufacturens upphjelpande jemte anskaffandet af skicklige arbetare, ej utan 
belydlige penninge-uppolfringar. Då emedlerlid dessa inrättningar ännu 
äro under sin utveckling, torde det vara mindre lämpligt att söka ett be-
stämdt omdöme öfver deras effect, men hvad som dock med visshet blif-
vit utrönt, är att Messingen vunnit mycken mera täthet samt blifvit be
friad från gallror å ytan och genom dessa egenskaper funnits användbarare 
för Handlverkerierne, som bekräftas deraf, att till och med Urmakare i 
Stockholm, hvilka förr ej kunnat begagna annan än utländsk Messing, nu 
köpt och godkändt den vid Skultuna tillverkade, äfvensom Manufacturer! 
täflar med dylik i andra länder, hvilket Råmessingen äfven snart tor
de komma alt göra. 

Oaktadt dessa bemödanden vill afsättningen på långt när ej svara 
emot hvad som kan tillverkas, ty sistlidne år blefvo endast 5to Skepp:d 
sammanräknadt tillverkade och icke •eller detta år vågar Disponenten sträc
ka tillverkningen stort derutöfver, ehuru han med samma personal utan 
svårighet kunde föröka detta qvantum till 1,800 å 2000 Skeppd efter nu
varande arbetsmethod. 

Hindret för denna utvidgning ligger onekligen uti tillverkningens dyr-
het, hvilken åter uppkommer, utom andra omständigheter, genom de dryga 
Tullafgifterne, som dels belasta de från utländsk ort oundvikligen erforder
liga rudimatarierne, dels genom dem som pålägges effecterna vid expor
ten, hvarigenom de på främmande ort icke kunna säljas till derslädes gäl
lande priser och sålunda reqvisitiouerne blifva högst obetydlige. Den sto-
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ra arbets-personalen måste icke dessmindre för Brukels bestånd och fram
tida förhoppningar med Bolagets förlust underhållas. Utom Bolagets sam
lade resourcer voro, i närvarande conjuncturer, Verkets upprätthållande 
nästan en omöjlighet. 

Vid detta förhållande synes som tullfrihet för exporten af Messings-
tillverkningarne, och för importen af de dertill behöflige utländske rudir 
materierne, Zink och Lera, vore det enda vilkor, hvarunder man kunde 
hoppas att denna näringsgren kunde vinna någon betydligare förkofran; 
i hvilket afseende disponenten af Skultuna Bruk ernår till Eders Kongl. 
Maj:t i underdånighet ingifva ansökning om en sådan förmån hvaraf 
Bruksbolaget torde i Nåder finnas förtjent genom dess verksamma bemö
dande och betydliga omkostnader för tillverkningarne vid Skultuna anses 
i värde uppgå till 65,ooo R:dr Banco, och vid Bruket, inberäknadt ett der 
befintligt Tegelverk, sysselsättas vid pass i a5 personer. 

Riddarhytte Kopparbruks-tillverkning utgjorde sistlidet 25o Skeppd 
Koppar. Priset på Kopparen har varit 1^0 R:dr Banco Skeppd. Arbetar-
ne vid Riddarhytte Kopparverk och Bjurfors Messings-Bruk äro inbegrip-
ne uti det förut uppgifna antal för Jern-Bruken i allmänhet, emedan Rid-
darhyttan och Bjurfors äfven äro Jernverk. 

De under sista fem åren tillkomne eller förändrade Bergverks-Privi
legier äro 1:0 om nedläggning af 55o Skeppd Stångjerns-smide vid Fa-
gersta den 12 Augusti 1828 2:0 Recognitions-smidet vid Gisslarbo instäldt 
på 3 år den 20 Febr. i83a 3:o Manufactur-Verket vid Hallsta, reduceradt 
den 22 Oct. 1831 och 1 Skepp:d Hammarskatt, derstädes nedlagdt den 3 
Maj 1832 och 4:o köptackjernsrätten villkorligen bibehållen vid Riddar-
byltan den 20 Februari i832. 

Ibland Fabriker, Bruk och öfrige Näringar, utom Bergsrörelsen, äro 
att märka, 

1:o Tegelbruken b vilka efter förra Berättelsen äro något förökade. Vid 
Svanå Bruk i Haiakeis socken är under de sednare åren ett nytt dyrbart 
Tegelbruk anlagdt, hvars Production lärer framdeles "komma att sprida 
sig till omkringliggande orter sedan Egendomens eget byggnadsbehof blif-
vit fyllde. 

2:o En Kard-Fabrik vid Jäders Bruk som i förra Berättelsen beskrefs. 
3:o En Tobaks-Fabrik i Vesterås med nio arbetare och en tillverk

ning, uppgifven för sistlidet år till 5,114 R:dr Banco. 
4:o En Klädes-Fabrik vid Nystrand nära Sala, hvilka är å nyo upp

tagen. Der har på en väfstol sistlidet år 6o4 alnar Kläde blifyit tillver-
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kade och 3 r o alnar Vadmal färgade. Arbetarnas antal 8 och tillverk
ningens värde sistlidet år 1,000 R:dr Banco. 

5:o En Hagel-Fabrik vid Sala Grufva, med ett årligt tillverknings
belopp af omkring ra Skeppd. Förbättring af denna Fabrik har blifvit 
påbörjad genom hagelgjutningens verkställande uti ett af Sala Grufvas 
Schaktetr. 

6:o En Fabrik för Bomulls-Strumpors tillverkning i Köping, hvarom 
i Berättelsen om denna Stad vidare förekommer. 

7:o Tre Stamp- eller Valk-verk; det ena i Strömsholms fögderi; det 
2:dra vid Arboga och det 3:dje vid Sala; hvilka inrättningars tillverk
ningsvärde inbegripes under de varors förädling som der förberedas ge
nom valkning eller stampning. 

8:0 Ett Jagtbyggeri-Hvarf i Westerås med 5 arbetare och ett årligt 
tillverkningsvärde af 7,697 R:dr 12 sk. Banco. 

9:0 En Spegel-Fabrik i Westerås med en arbetare och 426 R:dr 32 sk 
Banco tillverkningsvärde. 

Hvad Färgerierne, SchatullmakerieTne och TJrmakecierne i Städerne 
beträffar, kunna de anses i likhet med andra Handlverkerier i Städerne; 
och äro för öfrigt icke några serskildla Fabriker anmärkningsvärde. 

Såsom Binäringar äro kolning och varors forsslande ännu de vigtigaste. 
Kolprisen hafva sistlidne vinter varierat emellan 2 R:dr, 2 R:dr 16 sk. och 
2 R:dr 32 sk. Banco och något deröfver. 

För att göra Jagten såsom serskild binäring lönande och nytt ig är 
under de fem sista åren här i Länet en verksam åtgärd vidtagen genom 
den af hela Länet ingångne och af Eders Kongl. Maj:t genom NådigUbref 
den 28 Dec. 1832 i Nåder gillad förening om betydliga premier för utö-
dande af rofdjur utan skallgång, hvarjemte här i Länet bildat sig e t t 
Jägareförbund, som söker att befordra detta yrke. 

Om fisket gäller i allmänhet hvad i förra Berättelsen är an ford t. 
Salpettertillverkningen i Länet fortgår utan någon serdeles betydlig 

tillvext. Tillverkningen för 1828 uppgick, inberäknadt den lefvererade 
Gärde-Salpettern till . . . . . . . . . . . . . . 1,600 L:pd 

Hvilken summa, beräknad per medium för ifrågavarande qvinqvennium 
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utgör 1,462 L:pd eller 62 L:pd mera än de föregående 5 årens. Att 
1831 Ars tillverkning så betydligt skiljdesig från de öfiige årens, härleder 
sig så väl från den mindre gynnsamma vintren, livilken beröfvade jord-
ägarne tillfälle att förskaffa sig nödigt bränsle som oek af den under 
sommaren inträffade vattenbristen. Deremot uppgick productionen påföl
jande året till det högst» belopp den sedan yrkets uppkomst inom Länet 
utgjort. Flere större Salpetter-jordberedningar bafva under dessa år blif-
vit anlagde, hv.aribland må nämna» en vid Strömsholms Kongl. Stuteri, 
deremot äro en del Ladaanläggningar, i brist på nödige skogseffecler, förlagde. 

Linne och Ylleväfnader-idkas såsom förut. Tillverkningen af golfmat
tor och täcken af nöthår inom Fläekebo och Vester Fetneb» Socknar 
fortfar. 

Tjärubränning, laggning, stolars och andra träd varors förfärdigande 
inom de längst i nordost belägne socknar af Länet är i samma förhållan
de som efter sista Berättelsen. Äfven idkas Tjärubränning inom Fläekebo 
och Fernebo socknar till afsalu åt nästgränsade socknar. 

Sjöfarten är i oförändradt skick. Innom Westerås och Arboga bafva 
Fartygsägarne ingått såkaJlade rederi-bolag, till gemensamt idkande af 
denna näringsgren, som eljest, i följd af de numera inskränkta och snart 
upphörande privilegierna troligen skulle aftaga, Ångb&tsfarten mellan Stock
holm, Westerås och Arboga är ganska liflig, men ingbåtarne tillhöra ic
ke Länet. 

I frågan om Binäringar torde äfven böra anmärkas, att Gfemingsmän 
eller handtverkare på landet sistlidet år voro 139 Mästare och 110 Lär
lingar i Skomakareprofessionen; 153 Mästare och 162 Lärlingar i Skväd-
dare-handtverket; 3 Snickare; 13 Klensmeder med 5 Smedslärlingar; 2 
Murare, 2 Sadelmakare med en Lärling; 2 Garfvare likaledes med i Lär
l ing; tillsammans 593 personer. 

Handeln är ungefärligen i samma skick som min sista Femårs-Berät
telse upptager; dock kan den med skäl sägas något bafva ökats i Slailerne. 

Hjelmare nya Canal, som dock bar föga inflytande på handeln i 
Westmanland, är färdig och förberedande anstalter är© vidtagne lör upp-
muddringen af Köpings å, till lättnad for sjöfarten ifrån Köping. Äfven 
är förslag bearbetadt till en förbättrad anläggning af Strömsholms Canal-
och Sluss-Verk, som i hög grad tarfvar reparation. Båtfarten och Varu-trans-
porten på denna Canal förhöll sig sistlidet år , på följande sätt: Fartygen 
som begagnades till transporten utgjorde 4 2 - Deras sammanräknade dräg-
tighet 6,596 Skepp:d bergsvigt. Under året gjorde dessa Fartyg 532 re» 
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sor mer och mindre lastade samt 149 resor olastade. De efiecter som 
transporterades voro : 
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Häraf täcktes Eder Kongl. Maj:t i Kader inhämta att denna Canal» 
anlagd med relativt mindre kostnad, är af den vigt för varutransporten 
ifrån Bergslagen att då den nu kommit i behof af ombyggnad den synes 
förtjent af allmänt understöd. En ny communications-väg ifrån öster 
till vester emellan Kamnäs och Flåctabo Socknar ar indelad till allmani; 
underhåll. 

Marknaderne äro de samma som förr. Fråga är dock -väckt om indra
gandet af marknaden i Norbergsby eller dess förvandlande till blott krea
turs-marknad. De betydligaste marknaderne hållas: i Februarii månad i 
Sala, der stor tillförsel är på Lin, Garn, Väfnader, Smör och Fogel samt 
Skinnvaror ifrån Rikets norra Län; ech i Westerås under September må
nad, då så väl Spannmål och Kreatur som Köpmanna-varor i mängd ut
bjudas. 

§. 4. 

Politisk Författning. 

Kammarverk. 1:O Inom Kongsörs Fögderi har någon Ökning eller 
minskning i hemmantalet icke ägt rum under ifrågavarande fem år, men 
a:ne Kronohemman hafva blifvit löste till skatte och 2 nybyggen nu 
Danbo och Carl-torp kallade på Kongsörs Allmänning blefvo 183r efter 
tillgodonjutne 5o frihetsår påförde «Vi fastställd Smör-ränta. Hemman s-
klyfningar till skada tilltaga i Torpa och Kong-Carls socknar. Laga skif
ten hafva på några ställen i detta Fögderi blifvit verkställde. Skadeliga 
vatten-uppdämningar inom detta Fögderi äro icke öfverklagade. 

Landsh. 5-årsberättelse för Westmanlands Län. 3 
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2:o Strömsholms Fögder i : der finnes icke några i ödesmål komne el
ler nyskattelagde hemman, icke eller andra nybyggen tillkomme i sedna-
re åren. 

Hemmansklyfning och åter sammanläggning tima som oftast, men 
klyfningar under i mantal af de inskränkte på siättbyggden i detta Fög
deri belägna hemman bidraga oftast till Åboernes obestånd. Dertill verka 
åfven de undantag eller fördelar som vid hemmans-försäljningar betingas. 
De flesta Byarne äro storskiftade. Laga skiften pågå i några byar. Bruk 
och vattenverk åstadkomma icke eller här några uppdämningar till an
dras förfång. 

3:o I Weslerås södra fögderi Sro inga af öde upptagne gårdar eller ny
byggen eller i ödeslmå förfalfna Heraraam Då fögderiel icke är genomsku
r i t af någon större ström kommer icke eller här olaga uppdämningar i 
fråga Flera Byar sakna ännu laga skifte. 

4:o I Westerås norra fögderi är samma förhållande i afseende på frå
gan om Ny-skattfagde, af öde upptagne hemman och nybyggen. Hem-
mans-klyfningar i samma förhållande som förr. Storskifts och Enskifts 
delningar äro med nytta begagnade. 

5:o I Bergslags fogdcriet äro på Riddarhytte recognitions allmänning 
åtskillige Stubbe- och Rödjselrälls-lägenheter skaltlagde men skattläggnin
gen ännu icke fastställd. Laga skiften fortgå inom Bergslagen och vinna 
med hvarje år mera förtroende, ehuru förenade med dryg kostnad. 

Inom en del af detta fögderi, neml: Vangsbro härad, löper väl ett 
strömdrag, hvarvid vatluda'mningar af nalurliga förhållanden förorsakas, 
men någon, klagan eller tvist derom är icke yppad. 

6:o och 7:o I Salbergs och Väsby fögderier äro icke eller någre ny-
skattlagde hemman och lägenheter lillkomne eller hemman i ödesmål för
fallne samt i öfrigt icke eller något vid denna pankt att anmärka utom 
hvad angående Hvittinge Socken r'ctlan är anfördt. 

Antalet af hemman af olika natur, Lägenheter, Bruk och Qvarnar, som 
til lhora Kronan , Läroverk, fromma Stiftelser och så vidare, synes al Ta
be l len ; dock. torde härvid böra upptagas följande förteckning: 
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Hemman, Lägenheter, Bruk, Qvarnar 

som tillhöra: 
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Förhållandet emellan sjelfägande Jordbrukare och dem son»'arrendera 
annors jord är sådant ungefärligen? som förr. 

Statsbidrag. Deras; värde eller beloppet af allmänna besvär och o— 
nera calculeradt i penningar synes-af Tabellen. 

Angående grunderna för caiculationen åberopas livad förra Femårs-Be-
rättelsen innehåller och äro de skillnader härvid iaktlagne, som uppkom
ma dels genom förändrade markcgåhgspris dels genom nedsättning i pas-
sevolens afgifter och monderingsbidragen. 
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Statsbidragens verkan på näringarne, genom den tyngd de directe 
medföra är i samma mohn repressiv och hinderlig för näringarnes ut
veckling och förkofran, som desse bidrag äro ganska betydliga och mång
faldiga. De drabba' r synnerhet jordbruket och det till en stor del utan 
att Staten deraf egentligen- har någon« nytt'a> emedan den emot vissa be
svär och onera svarande fördelen endast åtnjules- tillfälligtvis af en del 
medborgare, såsom förhållandet ä r med vägbyggnads- och skjutts-skyldig-
heten, som så hård t graverar andra medborgare, hvilka- äro jordägare eller 
tillhöra vissa' Städer; Det är icke- här' rätta- stället att framkasta nya för
slag, men- sanningen fordrar, att jag i underdånighet fäster Eder Kongl, 
Maj:ts Nådiga uppmärksamhet på detta ojemna , obilliga- och skadliga' för
hållande, hvilket lättligen skulle kunna' förbättras- genom förändrad lag
stiftning angående skjutts- och väghållning,- om den i andra länder gäl
lande grundsats antoges, att ingen» medborgare vore Berättigad alt åka- på 
en annans bekostnad. 

Angående den ojemnhet som vid jord-egendomars skattläggning äger 
rum, är så mycket skrifvit och talad t, att det torde vara öfverflödigt alt 
härom tillägga något vidare, är att olägenheterna af en ojemn Skattlägg
ning äro lika gifna som svåra att afhjelpa. Om for hemmansförmedling 
nya grunder blefvo af Lagstiftande makt stadgade, skulle genom- en ny 
förmedlings författning, må hända första steget kunna- tagas till' en jem-
nare skatt-fördelning, å jord. Ingen- synes med fog: kunna klaga' deröfver 
om skatter, som, i följd- af ofullständiga' eller obilliga skattläggnings-grun
der blifvit för högt åsatte, varda förmedlade och nedsatte- efter jemkade 
och rättade grunder. Sådant skulle l i ta litet göra- ingrep i ägande-rätlen, 
som nu gällande författningar om» hemmans-förmedling och- de ständiga 
slät ternas jemnkning synes äfven- knnna- stå tillsammans- med allmänt väl 
och Statsverkets intresse, så vida en jemnhet i de ständiga skatterna äf
ven bereder större lätthet för Skaltdragande att utgöra de extra- ordinära 
eller på bevillning beroende skatteme. 

Förhållandet med rotefrihels afgiften, Postgårdars och Gästgifverier-
nes antal är detsamma som efter förra Femårs-Bcrätftelsem 

Politi. Om anställer i allmänhet tHl" ordningens och sedlighetens 
befrämjande åberopas hvad förra Berättelsen innehåller. 

Skolor finnas så väl i Städerne som på Landet, dels såkallade sock
neskolor och dels serskildtä' skolinrättningar, stiftade på enskild bekost
nad för hela Socknar och' vissa Bruk- och distnkter. Undervisningen i 
atskillige bland dessa skolor är inrättad efter Lancaster-melhoden. Eder 
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Kongl. Ma-jt har sjelf genom årliga frikostiga löneandag till Lärarn-e vid 
Lancaster-skolome i Weslerås och Arboga först gynnat uppkomsten af 
denna förbättrade undervisnings-method bär i Länet och dessa exempel 
hafva bartt frukt och föranled t metbodens antagande i liera skolor. 

I Westerås högre Lärdoms-skola och Gymnasium Jemuas undervis
ning åt dem som söka en mera vettenskaplig bfidiving. Bade Skolan och 
Gymnasium äro mycket frekventerade och allmänna opinionen synes nu 
mera än förr, vara väckt på den publika undervisningens fördelar framför 
den privata. 

Antalet af den studerande ungdomen .var sistlidet är vid Westerås. 
Gymnasium . . . 74 
och vid Skalan . . 168 . 

242 
Slögd-skolor saknas ännu i detta Län. 
I afseende på helsovården torde till det som förra Berättelsen inne

håller, böra tilläggas, att Sundhets-Nämndor i alla församlingar blifvil till 
följe af förfatlningarne angående Choleran inrättade och åtskitlige förberedan
de anstalter vidtagne för den befarade händelsen, att denna smittosnmma 
sjukdom skulle i Riket intränga, samt att öfverenskommelser till nykter
hetens befrämjande äfven inom församlingarne blrfvit träffade, innefattan
de för det mesta husfädernes förklarade beredvillighet och afsigt, att af-
håtta det uppvexande slägtet ifrån för tidigt bruk af starka drycker och 
deras missbruk. En och annan -såkallad Nykterhets-förening är äfven 
träffad. 

Antalet af Läkare, stationerade bär i Länet utgjorde sistlidet år 1 
provincial-Läkare, 5 Stads-Läkare, 3 Läkare hörande till Regementerue 
och 6 Bruks-Läkare tillsamman i5 och dessutom 3 Veterinairer. Exami
nerade Barnmorskor 35. Läns-Luzaretlet är inrutladt för 5o sjuksängar. 
Antalet af sjuka, som der årligen njutit vård uppgår till omkring 200 och 
derutöfver. Utom Sätra brunn, som mycket besökes, 'finnas 17 mer och min
dre begagnade hälsokällor. Apolheker äro: i Westeiås 2, i hvardera af de 
öfriga Städerne 1, och dessutom har under de sista fem åren ett Apothek 
blifvil privileg-ieradt i Norbergsby, tillsammans 6 st. 

Fattigvården är i allmänhet uti samma skick som efter förra Fetnårs-
Berättelsen. E t t försök att reglera den efter nya grunder är gjordt i We
steräs, som vid artikeln om denna Stad upptages och torde förtjena efter
följd. Alt hindra fattig-classens förökning derigenom, att uppfostran gif-
ves åt värnlösa, fattiga barn och att tillhålla sådane personer, i behof af 
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allmänt understöd, som icke sakna all arbetsförmåga, att sjelfye arbeta, 
synes vara 2:ne hufvudmoraénter vid en reglerad Fattigförsörjning; och &t-
skillige ibland socknarne bidraga med mycken- kostnad och uppoffring 
till fattigvården. I detta ämne torde det tillåtas mig att åberopa de vi
dare upplysningar som blifvit insände till Eder Kongl. Maj:ls Eeclesiastik-
Expedition i Memorialer den 13 April, 7 Maj och den 24 Augusti 1832. 

För en ny reglering af Gästgifverierne och skjuts-inrättningarne efter 
förändrade tids-förhållanden, hafva inom alla 4 domsagorne i detta Län 
undersökningar efter mine derom aflålne skrifvelser ägt rum detta år. 
Och inom den ena Domsagan är den nya regleringen definitift afslulad 
samt af rnig fastställd, hvarigenam dels lindring i hållskjutls-skyldigheten 
vunnits och dels en jemnare fördelning af skjutlsuings-skyldigheten emel
lan håll- och reserv-skjuttslagen blifvit tillvägabragt, jemte en efter om
ständigheterna och behofvet lempad jemkning af skjutlsanslagen till hvar-
dera gästgifveriet. Samma åsyftade ändamål, skall äfven ernås genom den 
regleringen i de öfriga 3:ne domsagorne, då den hinner fullbordas: men 
skjutts-enfreprenader, som jag äfven sökt befordra, möta nästan öfver alTt 
hinder af lokala omständigheter och de skjuts-skyldiges obenägenhet att 
åtaga sig kontanta utgifter. Deligencer som nu regelbundet gå emellan 
Stockholm och Götheborg bidraga i väsentlig mon till lindring i Skjutts-
nings-besväret vid 5 Gästgifvaregårdar här i Länet. 

De i förra Femårs-Berättelsen omnämnde serskildte Convenlioner om 
premier för rofdjurs utödande utom skallgång, hafva äfven under sista 
qvinqvennium fortfarit att gälla och visat god effect, men upphörde med 
början af innevarande år, genom den förut omförmälde af hela Länet in-
gångne allmänna öfverenskommelsen, livars resultat, lättare beräkneligt, 
blifver föremål för nästa Femårs-Berättelse. 

Previlegierade Krogar på Landet utom Gästgifverierne äro lika mån
ga som förut. 

Angående Sockne-Magazinerne9 antal och fonder har jag nyligen haft 
tillfälle att till Eder Kongl. Maj:ls Finance-Expedition afgifva detaillerade 
uppgifter. Antalet af sådana Magaziner är 68 stycken och summan af 
deras fonder uppgår till 14,6oo tunnor Spannmål. Förslaget om District-
Magaziners inrättande har här i Länet icke vunnit bifall af opinionen. 
Nytt reglemente för magasinerne i Öster-Wåhla Socken är under de 5 sista 
åren fastställdt. 
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Utom Sparbankarne i Westerås och Sala, livarom i Berättelsen angå

ende Städerne vidare förekommer, ar sedan sista Femårs«Ber8ttelsen en 
Sparbank inrättad vid Skultuna Bruk sistlidne sommar. 

§. 5. 

Städerne. 

Deras antal är fyra; nemligen: 
1:o Westerås. Bergs-handels- och sjöstad, uppförd i andra dassen al 

Rikels Städer, är belägen vid Svartåns utlopp i Mälaren. Tomternas antal 
utgör 421 hvaraf 35o äro bebyggde och 71 obebyggde, Ii vilka sednare 
merendels begagnas till planteringar. Af gammalt utgöra Tomternas an
tal inom Stadens staqvet a a i i hvarefter Åtskilliga praestationer hhfvit be
räknade. På alla nuvarande tomter är -en raotsvarig del af Stadens ut
mark i lotter fördelad, hvilka, der de t , i anseende till markens beskaf
fenhet, kunnat ske, till större delen blifvit uppodlade. 

Staden grundar sitt egentliga bestånd på handeln med Bergslagen samt 
transporter af Metall och andra effecter till Stockholm, hvarifrån återfö
ras specerier, Salt- och Kramvaror ra. m. till ortens och Bergslagernes 
behof. Den hufvudsakligaste Handels-artikeln utgöres af Spannmål till ett 
icke obetydligt värde. Staden har sin fördelaktiga belägenhet nära de sä-
desrika provinserna Upland och Södermanland att tacka för sitt inflytan
de i detta afseende och afsätter årligen ett stort qvantum Spannmål till 
Bergslagen och i allmänhet till Stora Kopparbergs Län. Det bör icke 
lemnas obemäldt, att Stadens Handlade med drift och omtanka vinnlagt 
sig om denna handel i större scala samt att der i gen o in ett större Rörelse-
Capital årligen bringas i omlopp. 

Stadens folknummer består för närvarande enligt »8.3 2 års Mantals
längd af 3,3,o4 personer, hvaraf 2,246 äro Mantals-skrifne och de öfrige 
1,o58 befriade, dels såsom öfveråriga och medellösa samt dels såsom 
minderårige. Handelns tillstånd är, åtminstone jemförelsevis till Stapel-Stä-
derne och öfrige Rikets Städer icke i aftagande. Handtverkerierna haf-
va väl icke under sista qvinqvenniet aftagit men befinna sig dock i ett 
stillastående tillstånd. Det vore måhända origligt att söka orsakerne der-
till i den större täflan, som igenom lossande af Skråtvånget uppstått. 

För 
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För idoge och omtänksamme handtvevkare, hvaraf åtskiliige här finnas är 
ännu tillfälle att bana sig väg till välstånd och oberoende. Förnämligaste 
grunden till Handtverkeriernes förfall torde få sökas i den förfelade uppfo-
strings-method, som skrå-privilegierne gynna. Man kan icke gerna venta sig, 
att ur den kring land och rike strykande arbets-styrkan af Gesäller skola 
framstå duglige och driftige handtverksmän, eller att deras tillverkningar 
skola kunna uthärda täflan med utlänningens förgäfves utslängda produc-
ter. Så länge de inhemska tillverkningarne ej i fullkomlighet närma sig 
de utländske, kan icke den Svenska Handlverkarens Öde förbättras och d« 
i lättja och sjelfsvåld oftast förspillda läroåren äro icke någon förberedel
se till vinnandet af detta syftemål. De inskränkta begären och utsigterna 
att med Handtverket endast betjena den närmsta omgifningen och deri-
bland endast dem, hvilka ej hafva lägenhet att förse sig från andra hå l l , 
förvandla handtverkaren till daglönare och stå i strid så väl med hans 
egna fördelar som tillverkningens förbättrande. Några Fabriks-anläggnin
gar synes bär icke vilja hafva framgång, härrörande troligen icke så myc
ket af Stadens mindre passande läge clei före, som af brist på en åt detta 
håll riktad omtanka. Dock finnas en Tobaks- och en Spegel-Fabrik, den 
förre med någorlunda betydlig (förut uppgifven) tillverkning. 

Erforderlig tillgång på dagsverken äger Staden förnämligast af såkal-
ladt försvarsfolk, Stadens Timmermiip, Brandvakter och Ringare m. m. 
äfvensom under sommarmånaderna till öfverflöd infinna sig på aibetsför-
tjenst uttågade Dahlkarlar och Wermlänningar. Priset på ett karldags
verke är merendels under den ljusa åi liden 3a sk. banco och något 
deröfver. 

Staden har gemenligen god tillförsel från den kringliggande lands-
byggden på alla slags landtraanna producter, särdeles de såkallade torg-
dagarne; och saknas icke afsältning, ehuru åtskiliige producter, trägårds
växter och dylikt odlas inom Stadens eget gebiet. Den närmast Staden 
helägua jorden är, i anseende till ymnig gödning och god skötsel, gan
ska bördig, men eljest är marken på Staden tillydande jordägor sten hun
den. Utsädet består mest af Råg, Korn och blandsäd. Mindre bruklige 
sädesslag äro: Hvete, Hafra och Ärter. Vanligtvis h vilar en tredjedel af 
åkern hvarje år. Stadens obebyggda tomter användas merändels till trä
gårdar eller planteringsland och odlingen dera utgöras förnämligast af 
rot- och skidfrukter samt till någon del af tobak och gurkor, som expor
teras till Stockholm. 

Landsh. 5-årsberättelse för Westmanlands Län. 4 
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Skeppning af Metall och Bergseffecter tiii Stockholm har hittills va
r i t Staden förbehållen, men upphör med 184' örs slut. Framtiden skall 
utvisa om den lindring man dermed åsyftat för Bruksägare kommer att 
i sjelfva vevket äga rum, då redarnes förbindelse upphör att tillhandagå 
emot en billig och nedsatt taxa. Med denna, om man så vill nämna den , 
prohibitiva författnings upphörande torde ömsesidiga olagenheter åtmin
stone till en början komma att inträda. Den genom upptäckten af ång-
boxerings fartyg i sednare tider inträffade lättnad och skyndsamhet i sjö-
communicationen skall måhända framdeles åstadkomma en annan föränd
ring i dessa förhållanden. 

För Staden är Gymnasium och högre Lärdoms-Skalan samt en Lan-
caster-Skola af ovärderlig nytta i afseeude på ungdomens uppfostran. För 
sjukes intagande oeh betjenande finnes Lazarett och Curhus gemensamme 
för hela Länet äfvensom tillräckligt antal Läkare att bestrida sjukvården. 
Då den fruktade Cholera-sjukdomen icke hunnit till fäderneslandet har an
skaffandet af någon större local till sjukhus i sådana fall blifvit fcw-
dröjd men nödige förberedelser till första utbrottens hämmande gjorde-. 

1 Stadens fattig-försorjnings-a-nstalter hafva pä de tvänne sednare 
åren betydliga förändringar skedt. Då man tyekt sig af erfarenheten fin
na , att upprättandet och underhållandet af fattighus ieke är det verksam
maste medlet att lindra fattigdomen och hindra tiggeriet, utan fastmera 
nedsätter de derstädes intagne personers aibelsdiift och användbarhet, 
hafva andra botemedel funnits- nödvändiga. Bemödandet har vavit, att 
påfinna utvägar, hvarigenom det kunde lyckas, att återbringa de i fattig
dom och betryck nedsänkte samhällsmedlemmar till arbetslust och sjelf-
verksamhet samt utöda lättjan och hågen för tiggeri. Så vidt möjligt 
varit hafva bidrag endast blifvit lemnade att afvärja en sådan nöd, sona 
härrör t af sjukdom eller verklig oförmåga att försörja sig, till sjuklingar,-
orkeslösa och barn , hvilka sednare jemte de egentligen såkallade fattig
hjonen, med ledning af exempel i andre Stader blifvit ulpensionerade i n 
om Staden och på landsbyggden, der vård ech upptuktelse i goda se» 
der kunnat med säkerhet påräknas. De goda följderna hafva så vida för
sports, att tiggeriet inom Staden upphört , samt att hos de sämre lottade 
större omtanka i allmänhet röjesatt försörja sig1, hvarlill Stadens fattigvård» 
Direction söker att skaffa tillfällen så vidt utvägar finnas-

En betydlig lättnad i årliga bidragen till fattigförsörjningen femnar 
det såkallade Schenströmske Barnhuset, en stiftels-e som grundlades på 177©» 
talet af framlidne Bruks-Patronen ©ch Handlande» härslädet Schenströi», 
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i hvllken Inrättning ett betydligare antal fattige minderårige barn årligen 
erhålla en tillräcklig uppfostringshjelp och således icke lalta Stadens ser-
skildta fattigvård till last. 

Skjutsningsbesväret är för Staden ganska tryckande, i anseende till 
stadens belägenhet i farvägen emellan Rikets större Städer. Staden är väl 
befriad ifrån hållskjutsens utgörande, som besöYjes af den kringliggande lands-
byggden och lärer härröra derifrån att de närmare Staden belägne Gästgif-
vargårdarne å landet blifvit hit förlagde, men deraf har äfven reservens 
flitigare anlitande blifvit en föjld. 

Polis-uppsigten i Staden handhafves af en serskildt tillförordnad Råd
man, biträdd af Stads-Fiskalen och Stadens Betjeute samt utsedde ord
ningsmän i hvarje qvarter bland borgerskapet. Från eldsvådor har Sta
den varit under flere år lyckligen befriad. Vakandet deröfver är uppdra
git åt en serskild Brand-Direction med biträde af Brandvakter; och sy
nes Stadens innevånare i allmänhet röja ett uppmärksamt nit till förekom
mande af dylike olyckor. 

Sistlidet år funnos i Staden utom de vanliga handtverkenerna i Lin-
neväfvare, dock utan något uppgifvet tillverkniugsbelopp, 4 Färgerier med 
880 R:dr tillverkningsvärde, 1 Nål-Fabrik med aoo R:dr tillverkning, 1 
Skepps-byggeri hvars tillverkningsvärde är upptaget till 7,697 R:dr ta sk., 
en Spegel-Fabrik med 426 R:dr 3a sk. tillverkning, 1 Tobaks-Fabrik med 
5114 R:dr tillverkning, 4 Ur-Fabriker med 636 R:dr 3a sk. t i l lverkning; 
summa tillverkningsvärde 14,954 R:dr 28 sk. banco, dervid 37 arbetare vo
ro sysselsatte. 

Stadens intrader och utgifter samt allmänna byggnader förvaltas och 
handhafves af en såkallad Drätsel-Kammare hvars instruction är af Eder 
Kongl. Maj:t i Nåder fastsläld den 16 Maji 1827. 

Staden donerade inkomster, anslagne så väl till dess Styrelses och 
Uppbörds-Verkets aflönande som publike byggnaders underhåll, bestå af 
vågpenningar samt Bro- Hamn- och Mätare-penningar med flere andra 
mindre betydliga inkomster och hafva under de sislförflutne fem åren per 
medium ulgjordt 5 , 1 0 13 sk. 10 r:st Banco. 

Sparbanken i Westerås hade vid sistlidet års slut förkofrat sig så. 
att underhållsfonden då utgjorde 1,100 R:dr 35 sk. 4 1-st och insättnings
fonden 9,160 R:dr 8 sk. tillsamman: 10,260 R:dr 43 sk. 4 r'st banco. 
Delägarne voro 190. Förökningen på sista qvinqvennium stiger således 
till 229 R:dr 24 sk. 4 r:st uti underhållsfonden och till 4,795 R.'dr 16 sk. 
uti insättningsfonden, hvaremot deponenternes antal minskats med 46. 
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2:o Arboga. Sjö- och Upstad: 

Stadens läge förut beskrifvit. Åns uppmuddring fortfar och ökas år
ligen så att frän naidommar till hösten ofta icke mer än 5 å 5 i fots vatten 
finnes i ån inom Staden. Fartygen måste derföre lägga till vid det såkal-
lade Stenlöpet der Stadens Rederi-Bolag låtit uppföra en lossningsbrygga 
ungefär |de l s fjerdingsväg från Staden och börjar ifrån Stenlöpet en fots 
djupare vatten. Slörre delen af Jernet måste med lastpråmar ifrån vå
gen ditföras och der pålastas fartygen, äfvensom en del ifrån Stockholm 
ankommande varor måste ifrån Stenlöpet antingen med lossfartyg uppfö
ras eller landvägen transporteras. 

Staden synes af detta förhållande hafva anledning att söka biträde 
af Allmänna Medel och af Bruks-ägarne till åns uppmuddring, likasom i 
Köping, men fråga är derom ännu icke väckt. Åbyggnaderne äro nästan all
mänt af träd. De underhållas i allmänhet väl genom årliga förbättringar 
och hafva äfven å tsk i l l ig nybyggnader under sista qvinqvennium skedt, 
så att Staden årligen förbättras i afseende på husens utseende och storlek. 
Stadens folkmängd efter 1832 års Mantals-skrifning var 487 Mantals-skrif-
ne männer; 647 Mantals-skrifne qvinnor och således 1134 Manlals-skrif-
ne personer och dessutom 514 minderårige barn, 108, befriade för ålder 
och fattigdom ifrån Mantal, utgörande en summa af 1756 personer. In-
nevånarnes sedlighet fortfar såsom "förr. Brottmål och Rättegångar äro 
sällsynte. Krogar och Källare af Stadens Borgerskap föga besökte. En
dast ibland arbetsclassen och några få af Borgerskapet synes fyllerilasten 
tilltaga, särdeles de tider då godt pris är på brännvin. 

Stadens näringsfång äro såsom förr: Handel, Handtverkerier, Sjöfart, 
Factori-rörelse samt till någon del jordbruk. Handeln har genom de nu
varande Köpmännens arbetsamhet och sparsamma hushållning snarare till-
ån aftagit och Köpmännen hafva samlat förmögenhet. Tillförseln af alla 
Landtmanna-producter har ökat sig. Genom det större ved-förråd. Ång
fartygen här upphandla hafva dock alla SkogsefFecter på de fem sista åren 
stigit 5o a 73 procent i priset. Någon betydligare Spannmåls-handel har 
icke kunnat uppkomma, dels emedan den kringliggande ortens öfverskott 
af Spannmål icke är nog stort och dels emedan de nära Arboga belägne 
Städer äro alltför många. Goda priser på Spannmål och andra ätlige va
ror lätta utvägarne för Stadens Handtvei ks-elass till bergning, så att de 
Handtverkare som med arbelsamhet skött sina verkstäder haft sin utkomst 
och de dryga utskylderne utan många tvångsåtgärder kunnat utgå. Utom 
byggnaden af Stadens stora strömbro och ommurning af större delen af 
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Lastagebron med pålningar för det underliggande rusivirket samt andra 
allmänna mindre byggnader hvilka på dessa är koslat Staden öfver 4°°o 
R:dr banco, vidkännes ännu Stadens Borgerskap det djra Bålsmans-hållet 
för 16 Båtsmän, ehuru efter det uti Stats- och Economie-Ulskotten vid 
sista Riksdagen uppgjorde underdåniga förslag till reglering af Stud ernes 
Bålsmanshåll, enligt Betänkandet N:o 132, befanns att Arboga Stads 
Borgerskap efter sitt förhållande icke borde Ii af va mer än 2 |del Bålsman, 
uti hvilkas underhållande Tomtågarne äfven borde deltaga. Då Arboga 
således utom all jemförelse är mer än någon annan Stad i Riket betun
gad af Båtsmanshållet, hoppas Staden att Eder Kongl. Maj:t täcktes be-
villja den lindring, som Rikets Sländer vid sista Riksdagen lör Arboga i 
underdånighet föreslagit. Ibland onera som för stadens läge ofta påkom-
ma, är äfven den uti förra berättelsen omförmäldte inqvarlerings-skyldig-
heten, deruti dock Staden, vid flere tillfällen de sednare åren, genom Eder 
Kongl. Maj:ts Nåd njutit den lindring, att manskapets proviantering 
skedt genom entreprenad på Kronans bekostnad, hvilk«n så utfallit, att 
den med 60 a 70 procent öfverstigit det i markegångs-taxan bestämda be
lopp för en dagportion. 

Om jordbruket i Arboga gäller hvad förra Berättelsen upptager. Följ
derna af de dryga besvär och onera som betunga jordbruket har ock»å 
varit , alt jordens värde de sednare åren der belydligen fallit och att det 
vanliga arrendet som för varit tunna Säd för tunnlandet, nu blifvit ned
satt till 1 tunna. 

Den Staden åliggande reserv-skjuts-skyldigheten är i anseende till 
ångfartygens concurrence sommartiden betyd|igen försvårad, såsom i förra 
Femårs-Berättelsen upptages. Egentliga Fabriker finnas icke här. 

E t t Stamp- och Valkverk, på Stadens ägor nnlagdl, gifver dålig inkomst. 
Binäringar äro inga utom någon Handel med Kor och Hö , som upp-

löpes på landet omkring Staden och afFöres på fartyg till försäljning i 
Stockholm. Denna handel bedrifves mest af Enkor och arbetskarlars hu
strur både 1 och utom Staden. 

Det i Staden förr brukliga kringelbakeriet har för dyr ved och far
liga eldstäder aldeles upphört. 

Den uteslutande rättighet som hlifvit Stadens Skute-Gille enligt Kongl. 
Privilegierne den 8 Augusti 1711 och 16 December 171g tillagd, att ifrån 
Arboga Våg ulföra Bergstagens och Brukens effecter, begagnas nu af det 
på Actier ställda Rederi-Bolaget med den inskränkning Kongl. Brefvet den 
23 Januari 1827 stadgar och kommer år 1841 alt aldeles upphöra. 
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Undervisningsverket är såsom i förra Berättelse omförmäles. Den in«-
rättade Lancasters-Skolan, hvartill Eder Kongl. Maj:t med flera gåfvor 
i Nåder bidragit och ännu låter årligen utbetala 100 R:dr banco för Lä
rarens aflöning, har kommit i godt stånd och genom Lärarens, Comminister 
Sesemans nitfulla bemödande så lyckats, att det högsta antal Skolans lo
cal medgifver, nemligen 1oo barn, nu i flere år ständigt derstädes erhållit 
undervisning. 

Fattig-Försörjningon är oförändrad. Angående extra onera, som i 
Tabellen åro angifne, åberopas hvad de 3:ne sista Femårs-Berättelserne 
innehålla. 

3:o Köpings Stad. Allmänna Omständigheter: 870 Mantals-skrifne 
Innevånare finnas härslädes, deribland 377 män och 493 Qvinnor, des-
utom 3 hörande till gemenskapen af indelta armén. 28 manner och 85 qvin
nor dels öfverårige och således manlals-frie, dels fattige och saknande ar
betsförmåga; 435 minderårige, hvaraf 224 mankön och 211 qvinnkön. 
Hela folkmängden således 1421 personer. 

De åtal som under sednaste fem år ägt rum emot innevånarne, för 
begångna förbrytelser, påkalla icke någon serskild anmärkning i afseende 
på deras sedlighet i allmänhet. 

Stadens egentliga Näringar äro handlverkerierne och handeln, utan 
att någondera af dessa kunna sägas ännu vara drifne till mera betydande 
vinst för deras idkare än att åt dem bereda skälig bergning, med c11 el
ler annat undantag, som dock bör lillskrifvas antingen bristande arbets
skicklighet, eller ock åsidosatt ordentlighet, drift ocii omtanka. De hand
lande hämta i det betydligaste sina förråder från Stockholm och afyttra 
desamma mest på credit dels inom Släden dels till den omkringliggande 
landsorten samt dels till den ofvanbelägna Skinskaltebergs Bergslagen, 
till hvars förläggande härvarande handlande likväl ännu icke niägtal upp
bringa sig. Bland handtverkerierna utmärker sig fortfarigt Schalullmakeri 
professionen, som år 1832 drefs af 5 mästare till ett arbetsvärde af 
2564 R:dr banco: dock likväl är afsättningen å Schatullmakarnes tillverk
ningar, ehuru dessa onekligen förkofrats i både snygghet och duglighet, 
numera ej så liflig som tillförene under det Ahlrotsarbelen voro mera 
bruklige och nästan uteslutande förfärdigades härslädes i större qvantiteter. 

Med hänsigt till derigenom uppkommande bidrag i Stadens allmänna 
utskylder och ökad anledning till flere Innevånares berg;ning, utgör Sta
dens rättighet att på Mälaren befrakta Bergslagens effecter och retourva-
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ror, bvilken rättighet nu ntöfvas med 18 privilegierade Fartyg, Btan tvif-
vel ett bland hufvudvilkoren för Stadens bestånd. 

Stadens jord: besadas nästan endast m^d de allmännaste Spannmåls
slagen, sedan odling af Lin , Hampa oe.b Tobak utrönta icke kunna med 
framgång fullföljas. 

Boskapsskötseln kan ej drifvas utöfver hvad som för en del innevå
nares oundgängliga behof erfordras och detta i saknad af ymnigare betes» 
och fodertillgäng. 

Skog: en Staden upplåten allmänning i Odcnsvt Socken, utgörande 
187 tunnland, 17 kappl., men som från flera år ti 11 baka är vonfen uthuggen 
och ännu icke hunnit åter få tillvexa, att någon nytta deraf lör narva-
nande kan påräknas. 

Allmän inrättning för undervisning består af en skola vid hvilken en 
Rector och en Collega äro anstälde, hvarförutan af Staden lönas en Pe
dagog som meddelar undervisning i stafning, skrrfning och de första grun
derna till Christendoms-kunnskap-en. 

Fattigförsörjning: En anstalt i detta afseende fiar år i83a blifvrt in
rättad på försök till den 1 Maj IÖ34 samt ställd under tillsyn af en Di
rection enligt serskildt reglemente. Jemte det alt tiggande i husen här
igenom upphört, undfå nu Stadens fattige & vissa bestämda tider af året, 
enligt classification i mon af deras medellöshet, understöd i både Spann
mål och penningar, hvartill tvflgång beredes genom taxering hos Staden» 
innevånare, äfvensom förmedelst räntorna af nå>gra från äldre tider de 
fatliga tillerkände Fonder. 

Fabriker och öfriga Näringar: En Fabrik for tiHverknrng afBomuIIs-
strumpor finnes, hvarest i fyra stolar sysselsättas lika många väfvare utom 
en qvinnsperson som biträden vid Meknitigen. År i83t! förfärdigades der-
stades 814 par Bomulls-strumpor bvai jemte väfde» i35- par Calesonger 
till ett sammanlagdt arbetsvärde af g$g R:d'r banco; och har på dessa ar
beten följt god afsättning. I Färgen-professionen hafva 3 Mästare nyss-
berörde år åstadkommit tillverkningar i värde af J 4 $ ° R:'Jr banco och 
en Urmakare af sin profession påräkna dt 333R:dr samma mynt utiinkomst. 
Binäringar finnas här inga. 

Politi : Tillåtna krogar i Sladen äro sju. 
Några andra inkomster äger icke Staden än de vid Köpings oeft 

Strömsholms Vågar utgående Våg-penningarne samt Hamn- och Bro-pen
ningar hvilka alla, år 1832 utgjorde tillsamman 2,914 R:dr 28 sk. 4 r:st 
Banco. 
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Stadens Kämnersrätt har blifvit indragen under de sista fem åren och 
Rådstufvurätten utgör nu första instantien derstädes. 

För uppmuddringen af Köpings å har Eder Kongl. Maj:t täckts be-
villja anslag af allmänna medel. För den öfriga kostnaden äro tillskott be-
villjade, dels af Stadens Fartygs-ägare och dels af de Bruks-ägare som 
skeppa sina effecter på Köpingsvåg. Förberedande åtgärder äro redan 
vidtagne för trädvirkes uppköpande till detta arbete, som kommer att i 
betydlig mon lätta sjöfarten. 

4:o Sala. Bergs- och Uppstad. Dess belägenhet är förut uppgifvett. 
Denna Stad är grundlagd af Konung Gustaf I I Adolph år 1624. 

Bergs-bruk och Jord-bruk äro de Näringar, b vilka allmännast syssel
sätta befolkningen. Stadens och Bergslagens folkmängd utgör Mantals-skrifae: 

Summan af tillverkningen och dess värde, utgjorde vid Sala Silfver-
Verk under de sista fem åren. 

1:o 

Dtraf Bergslagens Grufvu- och Hy lte-Ai hetare utgöra Mantals-skrifne 
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Afgiften till Kronan i 10:de, Myntarelön och slagskatt för alla fem. 
åren af hela tillverkningen steg till 43,418 R:dr banco. I öfrigt åberopas 
hvad vid Artikeln om Bergverken förut är nämndt angående Sala Silf-
ver-Verk. 

Fabriker: Herr Bergs-liauptmannen och Riddaren af Forselles bar å dess 
nära invid Väsby gård belägna Egendom nyligen anlagt en privilegierad 
Blyhvits-Fabrik och 1 Ättiks-bryggeri. Blyhvits-Fabriken har i år varit 
under byggnad. Ättiks-Fabriken är likaledes innevarande år privilegierad 
och tillhöra dessa anläggningar således egentligen nästa Femårs-Be
rättelse. 

Den vid Sala Grufva varande Hagel-Fabrik och Klädes-Fabriken vid 
Nystrand iiro förut omförmäldte. 

Det Staden tillhörige Stamp- eller Valk-Verfe, lavaraf inkomsten till
faller Stads-Cassan är utarrenderadt åt Stadens Färgare. 

Sala Stads Sparbank konstituerades såsom Filial-Bank till Weslerås 
Spar-Bank den 21 Juli 1828, hvarvid af då tecknad subscription till un . 
derhålls-fond inflöt 266 R:dr 32 sk. Banco och insättningarne uti Filial
banken började den 13 September samma år. Då Spar-Banken vid I 8 3 I 
årsslut skiljdes ifrån Westerås Spar-Bank, utgjorde insättnings-fonden till
hörig 92 personer 2,825 R:dr l 3 sk. och underhålls-fonden 385 R:dr8sk , 
10 r:st eller tillsammans 3,210 R:dr 21 sk. 10 r:st banco. Den 24 Sepf„ 
l831 har uppå Styresmännens för Spar-Banken derom gjorda underdåniga 
ansökning Eder Kongl. Maj:t i Nåder fastställt Regler för Sala Spar-Bank 

Inrättningen har derefter oafbrutet fortgått och resultatet bar blifvit 
ännu mera gynnande, än man i början vågade att förmoda, hvilket inhiirn-
tas af följande utdrag af räkenskapen för år i832. 

Landsh. 5-årsberättelse för Westmanlands Län. 5 
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Sala Spar-Banks ställning den 31 December 1832. 

Insättnings-Fonden. 

Underhålls-Fonden 

Delägarne voro sistl. år 122 personer. Utlånte medel mot inteckning 
1,700 R:dr, mot borgen 2,210 R:dr; Innestående i Bergslagets Cassa a63 
R:dr 3o sk. 9 r s t . Återstoden 65 R:dr 9 sk. 1 r:st banco utgjorde be
räknade, men ej förfallne räntor. 

Handeln här i Staden drifves i minut och icke till särdeles höjd, men 
kan dock anses fördelaktig lör den flitige och sparsamme Köpmannen. 
Handeln med Spannmål ar icke af betydenhet; men soin under vintermå-
naderne flera tusende tunnor Säd här uppläggas och afsändas till Bergs
lagen, uppkommer deraf en liflig commissions-handel med Spannmål. 
Då ibland Stadens handels-class under sednare åren få gjordt cession, synes 
sådant bevisa att handeln i denna Stad är af en skäligen god beskaffenhet. 

Angående tillförseln af varor åberopas hvad förra Berättelsen inne
håller. Likaså angående prohibitiva författningar. 

Några odlingar af större omfång hafva icke blifvit företagna, men 
jorden cultiveras väl och smärre odlingar fortsättas med fördel. 

En del af Tomtjorden är utarrenderad eller öfverlåten på hälftenbiuk. 
Att jordpossessioner inom Stadens område anses fördelaktige kan slutas 
deraf, att flere Bönder inköpt fastigheter i Staden. 
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Om allmänna undervisningen åberopas hvad förra Berättelsen inne
håller; äfvensom angående sjukvården. 

Ett nytt fattighus har under sista qvinqvennium vid Ekeby-dam blif-
vit uppbygdt , der de minst arbets-förmögne och fattighjon njuta skötsel 
och penningeunderstöd. Antalet af fattighjon, som nu der vistas är 18, 
fattigförsörjnings-bidraget utgör omkring i,5oo R:dr banco årligen. Det 
utgår af jord, näringar och löner efter bestämde grunder. Utom denna fattig
försörjnings-anstalt äger Bergslagen ett serskildt sjukhus äfvensom en ser-
skild futtigförsörjning för Bergslaguns arbetare. Ordinarie- räntan, hvilken 
åtföljer Bergsmansjorden, består» såsom uti sista Berättelsen fir vordetupp-
gifvet, uti skyldigheten att hålla hästar och folk för Silfver-Verkets drift. 
Dessa prestationer utgöra efter ett medium för sista fem åren 4'°9° R'dr 
årligen Bland diverse onera och besvär upptages äfvenfedes uti Tabellen: 
djekuepengar 20 R:dr, Lazarettsrnedel 170 R:dr och Riksdagsmanna-arf-
vode 200 R:dr, Till bestridande af Stadens allmänna utgifter, såsom Tjen-
sternännens aflöning och publike Byggnaders, Broars och vägars underhåll 
m. m. äro ålskillige förmåner till Stads-Cassan anslagne; neml. Ekeby, Jacob, 
Mats, och Stentorps qvarnar, hvilka, efter 5 års medium, gifvit årligen 

Dessa medel äro dock otillräcklige till förekommande behof. Bristen må
ste således fyllas genom årliga taxeringar till ett belopp af 2,25o R:dr 
banco, hvilka uti Tabellen äro tecknade under rubriken: kostnad för Sta
dens Styrelse m. m. 

Ibland de förändringar och förbättringar, hvilka här i Staden blifvit 
verkställde, föiljenar att nämnas: 

1: Inrättningen af ett ordentligt Drätselverk, hvaruti under namn af 
Stadens Sjumans-Kamare, Stadens inkomster och utgifter, af dertill val
de sju medborgare och en Cassör förvaltas och redovisas. Denna nyttiga 
inrättning constituerades väl vid Bergs-Rätten den 31 April i 8 a 5 ; men 
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som den icke finnes omnämnd uti förra Femårs-Berältelsen liar varit nö
digt att nu anföra den. 

2:o En inrättad Sparbank, h varom här of v an. 
3:o Att Städen jemlikt Kongl. Brefvet den 30 Januarii ,i832 i afsoen-

de å Borgmästaretjenstens återbesättande erhållit lika rättighet som apdra 
Städer, och 

4:o Alt Kämners-Rälten derslädes enligt Kongl. Brefvet den i6Mart i i 
1833 är vorden indragen och dess göromål öfverflyttade på Stadens Råd-
slufvu-Rätt. 

Folkets bildning, sedlighet och välmåga hafva under de sislfönflulne 
5 åren icke aftagit. 

Af denna Berättelse och härvid underdånigst bifogade Tabeller täck
tes Eder Kongl. Maj:t Nådigst inhämta Westmanlands Läns tillstånd vid 
slutet af sista qvinqvennium i jemförelse med det föregående. 

Ehuru conjuncturen varit missgynnande för Bergs- och Bruks-Närin
gen , som incm delta Län är nästan lika hufvudsaklig, som jordbruket 
har dock folkmängden tilltagit förnämligast i Bergslagsorten och jordbru
ket , gynnadt af goda årsväxter, synes hafva vunnit förkofran, likasom 
handeln i Släderne. Genom införande af förbättringar uti Brukstillverk-
ningarne och en tältad utrikes afsättning, torde Svenska jern-exporten 
kunna återvinna den betydenhet och indrägtighet, som börjat förminskas, 
genom andra länders täflan oah industri i jernhandteringen: men härtill 
lärer behöfvas så mycket mera tid och så mycket större orotanka, då 
Svenska jerntillverkningen icke har alt påräkna så stort understöd afCa-
pitaler, som jernhandleringen i andra länder, der rikedomen ger utvägar 
till anläggningar och förbättringar uti en ojemförligt större scala. 

Det är redan mycket, att Svenska jernlillverkningen utan att aldéles 
duka under, kunnat uthärda den första inverkan af den utomlands väckte 
industrien och täflan i denna gren. Såsom en hufvudgrund för Rikels ut-
ländska handel och economiska välstånd förljenar också Bergs-och Bruks-
Näringen stort afseende och Westmanlands Läns förkofran beror hufvud-
sakligen af denna näringsgren. 

Emedlertid synes vid betraktande af dessa båda hufvudhäringar här i 
Länet tillräcklig anledning sig förele till lillfredslällelse öfver det när
varande tillståndet, ehuru några lysande iörbätlringcr under det sista qvin

qvennium 
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qvennium icke blifvit tillvägabragte. Någon allmän nod har ieke här i 
Länet försports utan dess innevånare hafva tvärtora genom Försynens Nåd 
varit i tillfälle att med rätt betydliga frivilliga sammanskotter af Spann
mål och penningar bispringa sina nödställda medborgare i de provineer 
som lidit af missvext. 

Den allmänna Näringsfriheten, som genom utkomne författningar små
ningom blifvit utvidgad, synes rara den säkraste grunden för den allmän
na välmågans tillvext; och om det tvång som ännu äger rum så väl för 
Bruks- och Bergs-handteringens idkare som för andra slöjder, efter hand 
blifver upphäfvet, skall otvifvelaktigt så väl Bergs- och Bruks-Näringen, 
som öfrige slöjder, vinna en önskad förkofran, då dervid bör iakttagas att 
de utskylder och onera som nu grundas på monopolier och inskränkningar i 
samma mon minskas och upphäfvas, helst Staten ej äger rätt att vänta afgifter 
af monopolier som genom Författningarne allt mer och mer undergräfvai. 

Westerås Slott i Lands-Cancelliet den 27 December 1833. 

F. RIDDERSTOLPE. 

A. W. AHLBORG. L. O. AHLM. 





Tabell för Landet inom Westmanlands Län. 

Westerås Lands-Contoir den 2:dra Januar i 1834. 

L. O. A H L M . 



Tabell för Städerne inom Westmanlands Län. 

Westerås Lands-Contoir den 20 December 1833. 

L. O. AHLM. 
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