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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 4. 

ÅREN 

1871—1875. 

ELFSBORGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

Elfsborgs län, enligt topografiska korpsens år 1860 afgifna be
rättelse till dess karta öfver länet beläget mellan 57° 8' 48" och 
59° 15' 45" n. bredd samt 4" 17' 40" och 6' 2' 12" vestl. längd 
frän Stockholm, skulle enligt samma berättelse innehålla, andelen 
i Venern oberäknad, 112,561 qv.-mil, hvaraf fast land och holmar: 
103,968 qv.-mil samt sjöar; 8,593 qv.-mil. Enligt senare vid 
författandet af generalkartan öfver södra Sverige år 1870 gjorda 
beräkningar har en obetydlig minskning i arealen för länet be
räknats af 0,3897 qv.-mil, så at t arealen antages numera ut
göra i fast land, öar, holmar och skär: 104,2691 qv.-mil och i 
vatten: 7,9022 qv.-mil eller tillsammans 112,1713 qv.-mil. Häraf 
innehåller Dal 36,7274 qv.-mil, hvaraf fast land och holmar: 
33,1571 qv.-mil samt sjöar: 3,5703 qv.-mil. Den öfriga delen 
utgöres af södra Vestergötland. 

Dalslands norra del, Vedbo och en stor del af Tössbo härad, 
utgör en från Norge och Vermland utskjutande bergstrakt, genom
skuren af en stor mängd långsträckta sjöar och vattendrag, hvilka, 
sträckande sig från norr till söder, slutligen utmynna i Venern 
vid Köpmannebro, genom hvilken, äfvensom genom de flere näs och 
klippor, som åtskilja sjöarne, en mängd slussar, till antalet ända 
till 25, äro anlagda, som, tillsammans bildande Dalslands kanal, 
för hela denna trakt för närvarande utgör den enda större kom
munikationsleden. Bergstrakten sänker sig i midten af Dalsland, 

K M.ts Be/uUningfhafraniJet femårsberätleher IS71 Î-S75. Elfsborgs 

lemnande der rum för ett mindre platt-land af kärr- och mo-
trakter inom Backe och Odskölds socknar, men höjer sig der-
efter söderut i en lång fjällsträckning emot Bohus län. Denna 
höjdsträckning, benämnd Kroppe- och Stigsfjällen, delar den 
södra delen af Dalsland, skiljande Dalbo härad, en mindre dal
gång med svagare, ehuru i allmänhet icke ofruktbar jordmån, 
från Sundal och Nordal, ett bördigt och tätt bebygdt slättland 
med jordmån af lera och lermylla på lerbotten, hvilket lika som 
den vestligaste delen af Tössbo härad, också ett mindre slättland 
med jordmån af lera, sträcker sig ända ut till Venern. 

Af länets Vestgötadel utgör det till Dalsland och Venern 
angränsande Väne härad äfvensom en mindre till Skaraborgs 
län angränsande del af Bjerke härad ett bördigt slättland, med 
jordmån af lera eller sandmylla på lerbotten, på hvilket endast 
Halle- och Hunneberg resa sig som ett par stora knappar. De 
till Skaraborgs län gränsande delarne af Kullings och Gäseneds 
härad, kände under namn af »svältorna», utgöra vidsträckta 
till större delen jemna kalmarker, öfvertäckta med ett tjockt 
lager af större eller mindre klippstycken och stenar, under hvilka 
likväl en bördig jordmån af svartmylla lemnar riklig näring, ej 
blott åt de här i senare tider vidtagna skogsplanteringar, men 
äfven, der stenarne brytas och kärren aftappas, en rik lön åt 
odlarens möda. Dessa delar af länet, hittills ansedda såsom syn-
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nerligen fattiga, hafva under senaste åren genom odlingar och 
vattenaftappningar blifvit bördiga och brukas numera af en väl
mående befolkning. Jemväl de till Skaraborgs län gränsande 
delarne af As och Redvägs härad hafva en icke ofruktbar, 
ehuru lös, mera sandblandad jordmån. Landet börjar här blifva 
allt mera kuperadt och till en del ännu skogbeväxt. 

Hela den öfriga delen af länet består af höga, vidsträckta, 
till en stor del med jord betäckta, från norr till söder gående 
berg och grusåsar med djupa dalgångar, bildade af de i Kattegat 
utlöpande floderna, hvilka i dalarne nedfört slamjord, här och 
der af ganska bördig beskaffenhet Hit bör i första rummet 
räknas den utmed Göta elf, gränsen emot Bohus län, löpande 
dalgången, som utgöres af Flundre, Aie och Vätle härad med 
en ypperlig jordmån, ehuru sammanträngd emellan bergen. Vi
dare den dalgång af samma härad som bildas af sjöarne Säfve-
lången, Aspen och den genom dessa sjöar löpande Säfveån, i 
hvilken dalgång vestra stambanan framgår; den smala dalgång, 
Bollebygds härad med svag jordmån, genom hvilken Bollebygds 
ån också frambryter, utmynnande i sjön Lygnern; Viska åns 
dalgång, Marks härad, hvars öfra del har en mera sandblandad 
jordmån, hvaremot den nedra, till Halland gränsande deleD, har 
ypperlig jordmån af svartmylla, hvarjemte rika mergellager under
lätta jordens förbättrande; samt Atra-åns dalgång genom Red
vägs och Kinds härad, hvilken dalgång, inom Redvägs härad 
bredare och med bättre jordmån, i Kinds härad smalnar samt 
utgrenar sig i smärre dalgångar, af hvilka trakterna kring sjön 
Asunden, äfvensom i Sexdräga, Svenljunga, Frölunda och Kalfs 
socknar bilda åtskilliga jordegendomar, visserligen med svag jord
man af till större delen sand, men som genom upptagande af 
de invid Atran varande mergellager i senare tider icke obetydligt 
förbättrats. 

Tab. N:o 1. Den minskning i folkmängden, enligt mantalslängderna, 
som i senaste femårsberättelsen anmärktes såsom en följd dels 
af de knappa skördarna på slutet af 1860-talet och den af 
amerikanska kriget framkallade s. k. bomullskrisen, dels af 
emigrationen, har under denna femårsperiod ersatts genom en 
betydlig tillökning frän 278,805 år 1870 till 285,205 år 1875 
enligt nämnda längder. 

Tillökningen, ehuru jemförelsevis större i städerna, är äfven 
på landsbygden icke obetydlig, börjande med år 1872, då verk
ningaina af missväxtåren och krisen upphört; dervid jemväl bör 
i betraktande tagas, att inom de begge fögderien på Dalsland 
folkmängden under femårsperioden i det ena minskats med 50, 
och i det andra ökats med endast 47 personer, detta till följd 
af, icke minskad nativitet, men ökad utvandring till Norge eller 
Norrland att söka arbetsförtjenst, enär, i brist af kommunika
tioner i denna ort, rörelsen afstadnar, en brist, som genom de 
under anläggning varande jernvägarna snart skall blifva afhulpen. 

Detta kommunikationernas inflytande på folkmängden visar 
sig jemväl i fråga om staden Virkehamn, hvars befolkning under 
en lång följd af år oupphörligen minskats, ända till år 1873, 
hvarefter, till följd af den till staden anlagda jernväg, befolk
ningen ökats från 982 år 1872 till 1,086 eller, enligt kyrko
böckerna, 1,125 år 1875. 

Denna sist omnämnda del af länet är företrädesvis bergig och 
borde vara skogbärande, höjande sig emot Smålandsgränsen ända 
till 1,100 fot, men sänker sig mot Hallandsgränsen till 300 fot 
öfver hafvet. 

Denna länets belägenhet i förening med dess längd, öfver 
22 mil från Norge och Vermiand till Halland, antyder den olikhet 
i naturförhållanden och närings ti f, som redan blifvit vid flere 
tillfällen antydd. 

I den administrativa och judiciela samt kyrkliga indelningen 
hafva under den tilländalupna femårsperioden icke några för
ändringar skett, helst motstånd från invånarnes sida mött att 
afhjeipa de administrativa oregelbundenheterna, som förut blifvit 
anmärkta. Länet är således fortfarande indeladt i 18 härad, 
fördelade på 7 domsagor och 6 fögderin med 29 länsmansdistrikt, 
af hvilka likväl ett, östra Vedbo, med afseende å dess storlek, 
provisoriskt och under afbidan på löneregleringen för landsstaten, 
delats i två; samt 5 städer. 

Landsbygden är i ecklesiastikt och kommunalt hänseende in
delad i 59 pastorat och 227 socknar, af hvilka Trollhättan, likasom 
en köping utgörande en särskild kommun, i administrativt och 
judicielt hänseende tillhör Väne härad. 

I trenne af domsagorna, Tössbo och Vedbo, As och Gäse-
neds samt Kinds och Redvägs, med allenast tvenne tingslag, 
hållas, till följd af Kungl. förordningen den 17 Maj 1872, månat
liga sammanträden vid häradsrätten. I de öfriga fyra domsa
gorna, Sundals, Nordals och Valbo, Väne, Flundre och Bjerke, 
Kullings. Aie och Vätle samt Marks, Vedens och Bollebygds 
fortfar den gamla ordningen. 

Emigrationen till Amerika har i högst betydlig mån aftagit. 
Beträffande befolkningen förtjenar att anmärkas, att den

samma icke blott i förhållande till den odlingsbara jorden, men 
i jemförelse med rikets öfriga län är stor. Undantager man 
nemligen Göteborgs län, inom hvilket staden af samma namn 
och fiskerien gifva den stora folknummern, så är näst efter 
Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Hallands, Skaraborgs och 
Östergötlands län, Elfsborgs, med afseende på arealen, det folk
rikaste. Tager man derjemte i betraktande den jemförelsevis 
ringa arealen af den odlade jorden, uppgående, enligt hushåll
ningssällskapens berättelser till 336,000 tunnland, enär den s. k. 
naturliga ängen, omkring 255,000 tunnland, till större delen ut
göres af mader och till en del skogbeväxta s. k. slogar, så visar 
sig folkmängden relativt ganska stor. Också utgöres denna folk
mängd till en ganska stor del af backstugusittare eller torpare 
med något ringa eller intet jordbruk samt af en lös befolkning, 
hvilken sysselsattes dels vid de flere inom länet befintliga fa
briker, dels med husslöjd och, hvad beträffar de södra häradena 
af länet, företrädesvis med väfnadsindustrien. Det är med af
seende Iiärå, som industriela sysselsättningar och, såsom vilkor 
derför, kommunikationer för länet utgöra ett oeftergifiigt behof. 

Med afseende å ofvannämnda förhållandeu är den tilltagande 
välmågan till följd af ökadt näringslif och den stegrade h\\d-
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ningen till följd af de numera allmänt ordnade folkskolorna ett 
särdeles glädjande tidens tecken. Sedligheten är i allmänhet 
tillfredsställande, ehuru i grannskapet af städerna och de gäst-
gifverin å landet, hvarest bränvinsutskänkning ännu finnes, fylleri
lasten skördar många offer. Utom gästgifverien finnas nemligen 
å landet högst få ställen, der bränvin försäljes, hvilken anord
ning verkar i hög grad välgörande. 

Religionsundervisningen skötes i allmänhet omsorgsfullt af 
presterskapet. Från vissa delar af länet, företrädesvis norra 
Dalsland, Kinds, Redvägs, Vätle och Aie härad, klagas öfver 
det ofog, som kolportörer, företrädesvis utsända af den s. k. 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, anställa genom uppretande pre
dikningar, hvarigenom oro och söndringar åstadkommas. Dessa 
rörelser, med varsamhet handhafda, äro dock vanligen öfvergå-
ende och några särskilda församlingar af separatister hafva icke 
bildats. 

Tat, Nm 2. A) Jordbrnk. Under de i allmänhet gynnsamma år, som 
innefattas i denna period, har jordbruket inom länet gjort högst 
väsentliga framsteg; detta icke blott till följd af nyodlingar och 
vattenaftappningar, hvilka, i senaste femårsberättelsen omnämnda, 
nu blifvit inbringande, utan ännu mera till följd af en förbättrad 
skötsel och bruket af artificiela gödningsämnen. 

Af hushållningssällskapens uppgifter angående jordbruks
statistiken, hvilka, om också ännu ej fullt tillförlitliga, likväl 
lemna en god ledning för bedömande af förhållandena och hvilka 
således åberopas, inhemtas också, att spanmålsproduktionen, 
hvilken ännu för få år sedan icke var tillräcklig för befolknin
gens behof, numera lemnar ett betydligt öfverskott, särdeles hvad 
den norra delen af länet angår. 

Verkningarna häraf visa sig såmedelst, att alla de under 
missväxtåren lemnade undsättningslån blifvit till fullo betalta, 
äfvensom att under innevarande år, då särdeles inom norra delen 
af länet den långvariga och starka torkan menligt inverkade på 
vegetationen, icke ens inom de sämst lottade kommunerna, hvarest 
den lösa befolkningen är ganska stor, någon fråga väckts om 
sådana lån. 

Inom den södra delen af länet, eller As och Gäsene, Kinds 
och Redvägs samt Marks, Vedens och Bollebygds härad, der. 
med undantag af södra delen af Mark, den lösare jordmånen 
egnar sig för potatisodling, bedrifves denna betydligt, såväl till 
befolkningens eget behof som till afsättning vid brännerien, vid 
»vilka till antalet 14—19 tillverkats: 

År 1871 312,556 kannor. 
» 1872 442,525 » 
» 1873 440,149 » 
» 1874 476,162 » 
» 1875 481,284 » 

Af sädesslag odlas företrädesvis råg och i synnerhet hafre 
'H afsalu. På slättbygden odlas likväl äfven hvete, kora och 

arter samt i Göta elfs dalgång jemväl bönor. Odlingen af 
foderväxter har i senare tider betydligt tilltagit och ett ordnadt 
vexelbruk införes småningom jemväl på de mindre possessio
nerna. 

Linodlingen bedrifves fortfarande såsom näringsgren hufvud-

En glädjande företeelse, härrörande af den tilltagande väl
mågan och åtnjutandet af sundare näringsmedel, är det tilltagande 
antalet af de enligt mönstringsrullorna approberaile bevärings-
ynglingurne, af hvilka, särdeles i vissa härad, en större del till 
följd af kroppslig svaghet tillförene blifvit kasserad. 

Inom den största delen af länets socknar finnas socken
bibliotek. 

Af utländingar finnas på landet högst få jordegare. Endast 
i Kinds samt i Valbo härad uppgifves, att tvenne danskar bosatt 
sig och förvärfvat fast egendom. I städerna deremot förekomma 
några polska eller tyska judar, men icke till nämnvärdt antal. 

Af de flere skarpskytteföreningar, som under föregående 
femårsperioder stiftats, återstå numera högst få, och denna rö-
rörelse är således i synbart aftagande. Föreningarna i Veners-
borg, Alingsås och Trollhättan fortfara likväl med sin verk
samhet. 

sakligen endast inom Marks härad. Odlingen deraf inom öfriga 
delar af länet afser egentligen endast husbehof. 

De begge inom länet befintliga af staten underhållna buult-
bruksskolorna, af hvilka den ena är fortfarande stationerad å 
Kilanda i Ala härad och den andra numera blifvit förflyttad till 
Semsholm i Gäsene härad, skötas fortfarande väl. En en
skild Iandtbruksskola, inrättad på Skeppsholmen i Redvägs härad, 
omfattas jemväl med förtroende och besökes af elever jemväl 
från andra län. 

Till följd af de förbättrade kommunikationerna rätta sig 
spanmålsprisen i allmänhet efter de i landet gällande pris. 

Trägårdsskötseln och fruktträodlingen befinna sig ännu i 
allmänhet på en låg ståndpunkt. Bemödande för höjandet deraf 
göres likväl. 

Bland större sjösänkningar, hvartill under femårsperioden 
statsanslag erhållits, må nämnas: sänkningen af Rångedala-, 
Torn-, Väla-, Tå- och Fenneslunda-sjöarna samt Ingela-, Föla-, 
Rångedala och Fenneslunda-åarna, hvartill såsom statslån an
visats ett belopp af kronor 45,000. 
sänkningen af Örsjön, Ansjön, Gärdsjön m. fl. 
samt utdikning af Vånga, Härna och Vings mader, 
hvartill erhållits statsanslag » 29,000. 
sänkningen af Nossa-ån och utdikning af Molla 
mader, hvartill statslån å » 26,800. 
sänkningen af Tydje sjö och å i Tössbo härad » 15,000. 
utdikning af Ekenäs mosse i Frändefors socken » 4,100. 
sänkningen af Bollerudssjön i Ryrs socken » 3,300. 
sänkningen af sjöarna Mösen och Buasjön, hvar
till statslån beviljats till ett belopp af » 3,250. 

B) Boskapsskötsel. Boskaps- och ladugårdsskötseln liar Tab. N:o X 
under denna period gjort betydliga framsteg. Kreatursstocken, 
som till följd af missväxtåren under senare delen af förra femårs
perioden nedsattes, har äter ökats och kreaturen födas i allmänhet 
bättre än förr. 

Genom de flere inom länet anlagda större me jer in för upp
köp af mjölk och grädde, af hvilka de i Venersborg, Väsby i 
Nordals härad, A mål, Alingsås med flere äro af betydenhet, 

3. Näringar. 
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beredes afsättning af mjölk och grädde; och smör samt ost af-
sättas i icke obetydliga partin. Bland de egendomar, å hvilka 
mejerin af jordegarne äro inrättade, må nämnas: Baldersnäs, 
Löfås, Qvantensburg och Vestergården på Dalsland, Lindas i 
Väne härad, Hede under Kobergs säteri i Bjerke härad, Ribbings-
berg, Nolhaga och Torpa i Kullings härad, Kilanda i Aie härad, 
Torpa och Mölnebyn i Kinds härad m. fl. 

I södra delen af länet uppköpas kreatur ifrån Småland, 
hvilka gödas och afsättas på Göteborg. Från den norra delen 
af länet åter afsättes icke obetydligt af kreatur på Norge. 

Svinskötseln har inom vissa härad af länets södra del gjort 
framsteg och betydliga partin fläsk afsättas derifrån på Göteborg. 

Till följd af de i senaste tider stegrade hästprisen har 
hästafveln, hittills försummad, börjat omfattas med mera in
tresse, och vid de af staten föranstaltade premieringarna upp
visas för hvarje år allt flere unghästar. 

Dagsverksprisen på landet, ehuru med afseende på länets 
utsträckning ganska omvexlande, torde i allmänhet kunna upp-
gifvas för nian till omkring 75 öre à 1 krona om vintern samt 
1,25 till 1,50 sommartiden; för qvinsdagsverken uppgifves priset 
till omkring 67 à 80 öre. 

Tab. N:o 4. C) Skogshushållning. Den s. k. skogbärande marken inom 
länet, som i senaste femårsberättelsen beräknades till omkring 
775,000 tunnland, antages i hushållningssällskapens berättelser 
till något högre belopp, eller 828,000 tunnland. Beklagligen är 
likväl hela denna areal ingalunda i egentlig mening skogbärande, 
och skilnaden förklaras lätteligen genom den större eller mindre 
afräkningen af impediment och s. k. kalmarker, der skogen är 
alldeles afröjd. Sådana förekomma, dels på Dalsland i de ofvan 
omnämnda Kroppe- och Stigsfjällen med en areal af sannolikt 
omkring 15,000 tunnland, dels de s. k. Aie- och Vätlefjällen 
inom häradena af samma namn, dels de på de s. k. Svältorna, 
också af flere tusen tunnlands vidd. Dessa kalmarker, hvilka 
sannolikt icke på ganska länge, om ens någonsin genom en
skildes försorg, komma att göras skogsbäraude, torde således 
böra genom statens försorg skogbesas, och Eders Kungl. Majts 
Befallningshafvande har, hvad de först nämnda fjällen angår, 
derom gjort underdånig framställning, med öfverlemnande af preli-
minariter uppgjorda kontrakt med jordegarne om inköp af marken. 
För detta län med en så stor, till skogsbörd företrädesvis af na
turen danad areal, skulle sådana planeringar vara af oberäkneligt 
gagn, såväl med afseende å klimatiska förhållanden, som befolk
ningens näringslif. Afven om dessa kalmarker skulle blifva be
sådda, återstå, om från länets areal af fastland, 104 qvadratmil, 
afräknas den odlade marken 336,000 tunnland, 
den naturliga ängen 255,000 » 
och den skogbärande marken 828,000 » 
alldeles oduglig mark (jemte hagmarker) nära 1,000,000 » 

Från skilda delar af länet klagas öfver skogens a/verkning, 
hvarvid likväl tillägges, att på senaste tiden något mera be
tänksamhet visat sig. I hvad mån härtill må hafva bidragit de 
under senare tider af femårsperioden inträffade tryckta trävaru
prisen må lemnas osagdt. Men glädjande är i allt fall, att 
allmogen icke allenast mera vårdsamt behandlar skog, utan flere-
städes genom sådd och plantering söker att återställa densamma. 
De föredömen, som i detta afseende lemnats, dels af staten 
genom plantering â Svältorna, dels af åtskillige possessionater, 

och jemväl af Saagbrugsforeningen i Fredrikshald, som på in
köpta skogsmarker i Dalsland verkställt skogsådd, hafva således 
visat sig verksamma, och det kan icke betviflas, att de stegrade 
prisen på skogseifekter småningom skola verka till en mera ra-
tionel skogshushållning, om också ett och annat fall af hejdlös 
förstöring förekommer. 

Beträffande arealen af kronan tillhöriga skogar, bör till de 
i senaste femårsberättelsen omnämnda 19,530 tunnland, 
hvartill kronoparkerua då uppgingo, läggas den, 
genom inlösen af den perpetuela arrenderätten 
till kronosäteriet Ollestad, vunna skogsmark 
omkring 1,800 » 
samt genom ytterligare inköp till Svältorna om
kring 440 » 

21,770 tunnland, 
hvilka forstmessigt behandlas. Härtill bör läggas arealen af den 
skogsmark, som tillhör de till statsverket numera i allmänhet in
dragna civila och militära boställena, men hvilken, enär dessa 
skogar i allmänhet icke äro uppmätta, icke kan ens approximativt 
beräknas. De bland dessa boställsskogar, som hittills blifvit upp
mätta och indelade till ordnad hushållning, uppgå till något öfver 
10,000 tunnland, forstmessigt skötta. 

Till de i senaste berättelsen omnämnda häradsalimänningur 
om tillsammans 4,943 tunnland 
böra läggas en inom Fiflereds socken belägen 
allmänning, Asarpshult med en areal af 589 » 

Att ens närmelsevis beräkna afsättningen från länet af trä
varor dels till angränsande Skaraborgs län, dels öfver Göteborg 
och Uddevalla samt andra i Bohus län varande lastageplatser 
till utlandet äfvensom öfver Dalslands kanal på Norge, anser 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke möjligt. Att, till 
följd af den stora afverkningen, skogstillgången betydligt minskats 
visar sig deraf, att de största sågverken vid Trollhättan blifvit 
nedlagda samt att tillverkningen vid sågverken å Lilla Edet i 
betydlig mån aftagit. Tid åtskilliga sågverk å Dalsland afverkas 
ännu icke obetydligt plank och bräder, äfvensom vid flere mindre 
sågverk i skogsbygden inom södra delen af länet. Derjemte flottas 
i Atra å betydligt timmer från Kind till de i Halland, i trakten 
af Falkenberg anlagda sågverken. 

Planteringen af pil medelst från Landtbruksakademien er
hållna sticklingar har under denna period fortsatts och någon 
skörd deraf har redan börjat att användas till korgflätning. 
Jemväl med afseende å tillverkningen af laggkärl kan pilträ-
planteringen vid de inom länet befintliga långa åbräddar blifva 
af synnerligt gagn. 

I den mån skogstillgången inom länet minskas, anlitas allt 
mer bränntorfsmossarna, och åtskilliga försök med beredning af 
bränntorf hafva med mer eller mindre framgång blifvit gjorda. 
De senaste vid Flöda äfvensom vid Nääs i Aie härad använda 
redskap för torftillverkning synas lofvande. Med afseende å de 
låga stenkolsprisen, utgör likväl ännu stenkolen det allmännast 
använda surrogat för bränsle af trä. Vid Forsbacka bruk p 
Dalsland uppgifves likväl, att bränntorf jemväl användes vid 
jerntillverkningen. 

Jagten, som, efter införandet af den nya j&gtstadgan Tabb.N:<« 
och de deruti stadgade premier för dödande af räfvar, tillväxte, 
har, sedan dessa premier borttagits, ånyo minskats. Lands
tinget har i anledning häraf utfäst premier för dödande af 
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räfvar, och dessa premier blefvo innevarande år af landstinget 
höjda till 3 kronor. 

Tillgången på orrfågel minskas synbarligen; och har lands
tinget hos Eders Kungl. Maj:t gjort underdånig framställning om 
enahanda inskränkning i tiden för jagten af öfriga fågelslag, som 
för rapphöns. 

De för bedrifvande af fisket i senaste femårsberättelsen om-
förmälda genom Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande för en tid 
af fem år fastställda föreskrifter äro, efter det strandegarne blifvit 
hörde och flskeriintendenten med yttrande inkommit, förnyade. 

För särskilda sjöar utfärdas af Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande, efter strandegarnes hörande, särskilda före
skrifter. Man synes i allmänhet komma till insigt deraf, att 
denna näringsgren, liksom öfriga i ett civiliseradt samhälle, icke 
kan undvara det underlättande af naturens verksamhet, som är 
vilkoret för näringarnas fortkomst. En fiskodlingsanstalt är vid 
Yenerns utmynnande i Göta elf anlagd, hvarifrån flere tusen 
fiskyngel årligen utsläppas; och fiskeritillsyningsinän äro i or
terna tillsatte. Mycket återstår likväl ännu att göra för att 
upphjelpa denna, hittills helt och hållet försummade, näringsgren. 

Beträffande fisket i sjön Vener» har under innevarande ar 
en af Elfsborgs, Skaraborgs och Yermlands läns landsting ut
sedd komité, under landshöfdingens i detta län ordförandeskap, 
sammanträdt för att åstadkomma likställighet i föreskrifterna 
angående fiskets bedrifvande samt om möjligt genom anläggande 
af laxtrappor vid Trollhättan samt fiskodlingsanstalter befordra 
tillgången af lax i Göta elf samt sjön Venern. 

Bergs- OCh brnkshandtering. Bergs- och brukshandteringen, 
i forna tider, efter den tidens sed, bedrifven vid en mängd smärre 
jernbruk, har, sedan en stor del af dessa smärre verk, till följd 
af aflägsenheten från malmfälten, hvarpå inom länet icke finnes 
tillgång, och förbättrade arbetsmetoder vid de större verken, 
blifvit nedlagd, inskränkts till hufvudsakligen trenne större verk 
i Vedbo härad: Billingsfors med Bäckefors; Kristinedal med 
Lisafors; samt Forsbacka, Hanefors och Sersbyn, hvilka alla 
hafva anläggningar på olika ställen; ett mindre verk Gustafs
fors derstädes, der tillverkningen sannolikt kommer att ned
läggas; tvenne bruk i Väne härad Kollerö (med hufvudsakligen 
ståltillverkning) samt Jädersfors (för spik- och svartsmide), ett 
mindre bruk Strömsfors i Tranemo socken af Kinds härad, (hvarest 
tillverkas något, ehuru obetydligt svartsmide); samt tvenne me
kaniska verkstäder vid Trollhättan och vid Rådanefors, af hvilka 
dock den senare nu blifvit nedlagd. Vid nämnda verk har 
likväl tillverkningen, på sätt Kommerskollegii tabeller utvisa, 
varit temligen betydlig, ehuru mot slutet af femårsperioden tryckt, 
till följd af de dåliga konjuukturerna. Trollhättans mekaniska 
verkstad deremot arbetar fortfarande med framgång, särdeles 
sedan lokomotiv för jemvägarne numera i större skala der till
verkas. 

Vid Bäckefors, hvarest stångjernssmidet lärer komma att 
nedläggas, anordnas en mekanisk verkstad. 

I den till Vermland angränsande bergiga delen af norra 
Dalsland har man förnyade gånger sökt och trott sig finna umlm-
"hledninyar, hvilka likväl vid närmare undersökning icke be
funnits tillräckligt gifvande. I Åuimskogs socken af Tössbo 
härad har under denna femårsperiod bearbetats en kopparmalms-
anledning i åtskilliga, under förra århundradet upptagna, grufvor; 

men bristande kapitalstyrka har föranledt inställandet af dessa 
arbeten, ehuru malmanledningarna varit temligen goda. I Dal
skogs, Gunnarsnäs och Ors socknar på gränsen emellan det 
bergiga Dal och slättbygden finnas skifferbrott, hvilka, hittills i 
liten skala bearbetade, sannolikt skola, till följd af jernvägars 
framdragande genom denna bygd, bcdrifvas med mera framgång. 
I Artemarks socken finnas några fö^a bearbetade tähjstensbrott. 

I södra delen af länet hafva malinanledningar icke upptäckts; 
och skogsafverkningen jemte jordbruket och husslöjden utgöra 
således der de förnämsta näringskällonia, hvilka, i den män jern-
vägsnätet der utbildas, lemna innebyggarne tillfällen till inkomst. 

Vid foten af Ilunneberg brytes kalksten, som med tillhjelp 
af skifter brännes i 11 der anlagda kalkugnar. Vid Vargön i 
Väne härad finnes ett cementverk, hvartill kalken likväl måste 
hemtas hufvudsakligen från Kinnekulle. 

//) Fabriker och manufakturer. Bland dessa intaga spin- Tab. N:0 I a. 
neri- samt väfnadsfabrikerna det främsta rummet. Bomullsspinne
rin äro 4: vid Näs eller Tollered i Vät le härad, med en tillverk
ning af omkring 1,000,000 kronor; vid Rydal i Marks härad, 
som, under femårsperioden nedbrunnet, åter blifvit uppbygdt och 
i ordningstäldt, men hvars tillverkning härigenom hämmats; vid 
Alafors och Sjuntorp med ett tillverkningsvärde, det förra af 
omkring 600,000 kronor och det senare 350,000 kronor. 

Vid Stigen i Valbo härad är under senaste åren af perio
den en mekanisk ullspinneri fabrik anlagd, som likväl först med 
innevarande år trädt i verksamhet. 

Bland mekaniska väfverin intager det i Alingsås anlagda, 
med ett tillverkningsvärde af öfver 1,000,000 kronor, otvifvel-
aktigt det första rummet; dernäst Rydboholms fabriker i Marks 
härad; Drufvefors invid Borås i Vedens härad; Borås väfveri, 
vid hvilket jemväl tillverkas hel- och halfylleväfnader, samt ett 
i Fritsla i Marks härad nyanhigdt väfveri, hvars verksamhet 
först med innevarande år börjat. Ytterligare ett spinneri och 
tvenne väfverifabriker äro i Borås under anläggning. I Borås 
tinnes jemväl en tricotväfnadsfabrik med ett tillverkningsvärde 
af omkring 68,000 kronor. 

Väfnadsindustrien bedrifves jemväl fortfarande såsom hus
slöjd, företrädesvis inom Marks och Kinds, samt något mindre 
i Bollebygds, As och Redvägs härad. Denna näring idkas 
genom s. k. förläggare, hvilka till väfverskor utlemna garn och 
mönster, efter hvilka väfnaderna tillverkas och återställas till 
förläggarne, som försälja dessa. Denna försäljning sker likväl 
i vida mindre mån än hittills genom gårdfarihandeln, hvilken 
betydligt aftagit, sedan landthandlarne mera allmänt tillhanda
hålla dessa varor. 

Tillverkningen af bomulls- och ylleväfnader har, enligt de 
till K'miuierskollegium afgifna berättelser, under periodens första 
år betydligt stigit, från 14,130,000 fot ar 1871 till 38,500,000 
fot år 1874, men minskades under det sista året eller år 1875 
något till följd af försvårad afsättning. 

Linnetillverkninijen åter drifves af allmogen för egen räk
ning, dels af egen linodling och dels af uppköpta s. k. linne
varpar från Hallands län. Genom denna företagsamhet och 
genom sparsamhet ocb flit underhålles den stora befolkningen, 
och i den kapitalbildning, som deraf uppstår, ligger utsigt till 
att de öfriga hufvudnäringarna, företrädesvis landtbruket, skola 
fa det understöd, som för dem är väl behöfligt. Genom de 
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stegrade arbetslönerna och deraf ökade inkomster, har folkets 
ställning förbättrats, samt ordning och renlighet tilltagit, i för
ening med vällefnad och, det måste medgifvas, måhända något 
öfverflöd. Den tilltagande tillverkningen vid de mekaniska väf-
verien af numera icke blott släta, men äfven randiga och rutiga 
väfnåder trycker likväl på husslöjden och nödgar denne att 
vända sig till konstväfnad. 

Till spridande af skicklighet i denna sistnämnda gren af 
väfnadsindustrien, har den i Borås med understöd af staten och 
landstinget inrättade vä/skola, som numera är försedd med egen 
ändamålsenlig byggnad, verkat särdeles förmånligt; och jaquards-
väfnaden är numera temligen allmänt spridd i orten. 

Den inom länet bildade slöjdförening arbetar med framgång 
på utbredandet af väfnadsslöjden jemväl inom andra delar af 
länet, dels genom kringresande väfverskor, som deri meddela 
undervisning, dels genom en å Vestergården i Sundals härad 
inrättad vä/skola. Man hoppas derigenom kunna bibehålla eller 
öka den hemslöjd för egna behof, öfver hvars aftagande i andra 
län klagas. 

Bland öfriga fabriksanläggningar må nämnas pappersmasse
fabrikerna. Till de redan förut anlagda vid Trollhättan, Långed 
i Vedbo härad och Vargön i Väne härad, den sistnämnda nu 
jemväl förenad med pappersbruk, hvars tillverkning, under perio
den uppgående till omkring 18,000 à 20.000 centner årligen, 
innevarande år uppgått ända till 30,000 centner eller omkring 
600,000 kronor, har kommit ännu en pappersmassefabrik vid 
Axelfors i Kinds härad, hvars tillverkningsvärde vid periodens 
slut ännu icke uppgått till något betydligare belopp. Pappers
massefabrikationen har under den senare delen af perioden varit 
tryckt af ogynnsamma konjunkturer. Vid Trollhättan finnes 
jemväl ett nyanlagdt pappersbruk, hvars tillverkning under perio
den likväl icke uppgått till något betydligare belopp, samt ett 
oljeslageri med något större tillverkning. 

Till de redan inom länet befintliga tvenne glasbruk, vid 
Limmared och Strömsfors, har ytterligare tillkommit ett vid 
Foglaviks jernvägsstation. 

Snickerifabriker äro anlagda i Åmål och Borås, dit den 
förut i Vedens härad anlagda fabrik blifvit flyttad, hvarjemte 
en sådan fabrik är under anläggning i Venersborg. Tillverknings
värdet vid dessa nya anläggningar har under perioden icke upp
gått till betydligare belopp. 

Antalet af mindre tullmjöl- och sågqvamar vid den mängd 
inom länet befintliga vattendrag, af hvilka flere likväl under 
sommaren utsina, är högst betydligt, uppgående de förra till hun
dratal, men hvar och en med jemförelsevis ringa tillverknings-

A) Landtkommunikationer. a) Jernvägar. Det länet genom
gående jernvägsnätet, bestående af Vestra stambanan, som skär 
Vätle, Kullings och Gäsene härad, samt Borås—Herrljunga 
och Uddevalla—Venersborg—Henijungabanorna, hvilka, korsande 
stambanan, genomgå Vedens, Gäsene, Kullings och Väne hä
rad, är under femårsperioden tillökt med Ulricehamn— Vartofta 
jemväg 30/ )0 mil lång 3 fot bred, som genomgår Red vägs härad; 
samt fullständigas ytterligare genom den s. k. Bergslagernas 

värde, hvilket svårligen kan med något anspråk på tillförlitlighet 
uppgifvas. En och annan större tullmjölqvarn med stor förmät
ning finnes dock, såsom vid Rånnum i Väne härad. 

Afven smärre garfverin och färgerin finnas i stor mängd. 
Det betydligaste färgeri är inom Mark vid Bastarås och garf
verin af betydenhet i Venersborg och Borås. 

Olbryggerin finnas i städerna Venersborg tvenne, Borås och 
Alingsås samt vid Trollhättan och vid Svenljunga. 

Tändsticks fabriken i Venersborg har numera en ganska bo-
tydlig tillverkning, mest för export på utlandet. Den andra 
tändsticksfabriken vid Lilla Edet har under femårsperioden upp
brunnit men är under uppbyggnad. 

Skeppsvarfven, hvaraf finnes ett betydligare med dockor vid 
Trollhättan, två vid Venersborg, ett vid Upperud och åtskilliga 
smärre i Väne härad, hafva under perioden varit anlitade. 

Tegehlagerin finnas vid Surte i Vätle härad med betydlig 
tillverkning, vid Venersborg tvenne, jemväl med temligen stor 
tillverkning, vid Upperud ett för tillverkning af eldfast tegel, samt 
i landsorterna åtskilliga smärre af mindre betydenhet. 

En i Venersborg under perioden anlagd fabrik för tillverk
ning af sprutor och isskåp synes, ehuru vid periodens utgång 
ännu i sin början, blifva lofvande. 

Ilandtverkerien bedrifvas med omsorg i städerna och Tab. N:o76. 
synas inom Venersborg, hvad särskildt angår skotillverkningen, 
börja antaga dimensioner af fabriksrörelse. 

Husslöjden, från fordomtima en hufvudkälla för den täta 
befolkningens utkomst särdeles inom de sju häradena, är det till 
en del ännu, sedan, medelst de genom densamma beredda kapi
taltillgångar, den stenbundna jorden till betydligt omfång blifvit 
bruten till odling. Jemte den ofvan omförmälta väfnadsindu
strien, som, till följd af principen om arbetets fördelning be-
drifves olika inom olika orter, så att den ene sysselsätter sig 
företrädesvis med bomullsväfnad, den andre med linneväfnad, 
den tredje med gröfre ylleväfnad, den fjerde med väfnad af 
gardintyg m. m„ idkas olika slöjder inom andra orter. Sålunda 
har exempelvis inom Norra Kind bleckslag eriet tagit den fart, 
att dess produkter afsättas inom olika delar af riket. Tillverk
ningen af träarbeten, hufvudsakligast genom svarfning, enligt 
sägen ursprunget till husslöjden inom de sju häradena, fort-
sättes ännu inom As härad. Träarbeten, såsom gröfre möbler, 
tillverkas inom Vedens och Bollebygds härad. Smiden af flere 
slag såsom liar, hästskor m. m. inom Kinds och Redvägs härad; 
likaledes tillverkning af kardor. Flätningen af halmhattar inom 
Årtemarks socken, hvaraf en ganska stor afsättning eger rum 
på Norge, fortfar ännu, ehuru man klagar öfver, att tillverk
ningen försämras. 

jemväg, genomgående Vätle, Aie, Flundre, Väne, Sundals, Nor
dals och Tössbo härad, äfvensom den från Mellerud genom 
Nordals och Vedbo härad till riksgränsen mot Norge gående 
Dalslandsbanan, 6 mil lång af samma spårvidd som stambanans, 
som genom ett bolags försorg, med understöd af statsmedel, 
jemväl är under utförande. Då numera äfven statsunderstöd 
beviljats till det bolag, som bildats för anläggande af en jernväg 
från Borås genom Marks härad till Varberg, 7 mil 34,000 fot 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
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likaledes af stambanans spårvidd, så återstå, som saknande jern
väg, endast: Valbo härad, för livars förseende dernied åtgärder 
nu vidtagas; Kinds och Bollebygds härad, hvilka om den på
tänkta Tenhult—Göteborgsbanan kommer till stånd, deraf skola 
komma i åtnjutande; samt det lilla Bjerke härad, hvilket, an
gränsande Flundre härad, gagnas af den i dess grannskap fram
gående Bergslagsbanan, äfvensom af vestra stambanan, till hvilka 
banors sammanbindande medelst en jernväg genom Bjerke härad 
landstinget jemväl lemnat understöd. I Kinds härad är jemväl 
en mindre jernväg från Limmareds glasbruk till sjön Asunden 
under anläggning genom bruksegarens försorg. Varorna föras 
vidare från sjön Asundens strand på ångbåt till den vid norra 
ändan af nämnda sjö belägna staden Ulricehamn, för att vidare 
transporteras på Ulricehamnsbanan. 

Utsigt synes sålunda vara för handen att realisera den plan 
om samtliga häradenas förenande genom jernväg, som Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande gjort till sin uppgift och hvil
ket är hufvudvilkoret för näringslifvets utveckling och befolk
ningens uppehållande i detta vidsträckta län. 

Den utveckling af näringarna och den tilltagande välmågan 
hos befolkningen, hvarom i det föregående blifvit nämndt, hade 
utan de redan befintliga jernvägarne icke kunnat uppnås; och 
de delar af länet, som ännu äro deraf i saknad, lida till den 
grad, att fara är, att de driftigaste och verksammaste invånarne 
i brist deraf afflytta från orten. Rörelsen å de redan anlagda 
jernvägarne har tilltagit så, att trafikinkomsterna, som utgjorde å 
Uddevalla— Venershorg—Herrljunga jernväg. Borås jernväg. 

under de elfva första månaderna af innevarande år uppgått å 
Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg till 454,769 kronor, 
å Borås jernväg 190,170 kronor. 

A Ulricehamn—Vartofta jernväg, som öppnades 1874, upp
gick trafikinkomsten sistlidet år till 63,565 kronor och är jem
väl innevarande år i betydligt stigande. 

Tal). S:n 8. b) Landsvägar. De till följd af landets kuperade be
skaffenhet flerestädes backiga landsvägarne omläggas fortfarande, 
i den mån statsmedel till befordrande af dessa omläggningar 
kunna erhållas. Sålunda hafva under femårsperioden anslag be
viljats till omläggande af följande vägar: 

år 1872 till vägen emellan Fästeredssund och Frölunda bro 
i Kinds härad 10,000 kronor; 

ar 1873 till fortsättning af samma väg från Frölunda till 
Qvarnå bro 13,600 kronor; 

till vägen emellan Torrskogs och Arbols gästgifvaregårdar 
i Vedbo härad 13,900 kronor; 

ar 1874 till fortsättning af samma väg emellan Arbol och 
Bengtsfors gästgifvaregårdar 10,000 kronor; 

till fortsättning af vägen från Fästeredssund, från Qvarnå 
•»'o till Qvarnared i Kinds härad 15,000 kronor; 

år 1875 till fortsättning af omläggning af landsvägen emellan 
Bengtsfors och Låbyns gästgifvaregårdar 13,000 kronor; samt 

till omläggning af vägen emellan hemmanet Salberg och 
Rennelanda kyrka 18,500 kronor. 

Dessa under femårsperioden påbörjade vägomläggningar äro 
likväl icke fullbordade till större belopp än vidfogade tabell 
N:o 8 utvisar. 

Bland w/anlagda socknecägar är den betydligaste den under 
femårsperioden fullbordade omläggningen af vägarne i Frändefors 
socken till en längd af omkring 4 mil. 

/^Sjökommunikationer. Den under förra femårsperioden Tab. N:o 9 a. 
fullbordade Dalslands kanal är under denna period utvidgad ge
nom en kanal vid Snäcke, hvartill såsom statsbidrag erhållits 
20,000 kronor. Genom anläggning af denna sluss äro nästan 
samtliga å norra Dalsland belägna sjöar sammanbundna och 
öppnade för kommunikation. Trafiken a kanalen har tilltagit, 
så att tratikiukomsteraa för sistlidet år uppgingo till omkring 
50,000 kronor. 

Sjökommunikationen uppehälles vidare genom trafiken å 
Göta elf samt Trollhätte kanal, hvilken, under år 1875 något 
minskad, innevarande år åter tilltagit. 

I större delen af de inom länet befintliga vattendrag på 
Dalsland äfvensom i Göta elf, Viska-ån och Atra-ån jlottas virke 
till sågverken. 

C) Handeln. Varuomsättningen tilltager fortfarande till Tab. N:o 9 b. 
följd af de förbättrade kommunikationerna. De varor som af-
sättas äro: i första rummet spanmål, hvaraf utföres från Veners-
borg och de på Dalsland belägna hamnar vid Venern högst be
tydliga belopp. Ett i Venersborg bildadt spanmålsbolag ensamt 
har omsatt 80,000 tunnor spanmål. 

Vidare ladugårdsprodukter, som afsättas dels på Göteborg, 
dels på Norge; kreatur; skogsprodukter, hvaraf ensamt till Udde
valla på Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg utförts 
360,000 centner; papper och glasvaror samt produkterna af de 
i länets södra del belägna många fabriker, äfvensom husslöjdens 
alster. 

Om de inom länet befintliga bränvinsminnterings- och ut-
skänhiingsställen samt derför influtna afgifter och deras använd
ning meddela efterföljande tabeller närmare upplysning: 
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5. Kameralförhållanden. 

Tab. N:o 10. Antalet hemman och lägenheter, deras natur och bruknings-
delarne inhemtas af tabellen X:o 10, hvilken också upptager 
taxeringsvärdet såväl i städerna som på landet. 

Jordafsöndringar, som blifvit af Eders Kungl. Majts Be-
fallningshafvande fastställda, äro: 

Efter roteringsindelningen innehåller Elfsborgs län af Väst
göta regemente 208 man, Elfsborgs 1,191, Vestgöta-Dals (6 kom-
panin) 900, båtsmanshållet 87 man. För den år 1866 och der-
efter tillkomna ordinarie rotering erlägges rotefrihetsafgift. En
ligt Kungl. brefvet den 21 September 1869 betala städerna 
vakansafgift för 19 ordinarie båtsmansnummer. Extra roteringen 
utgöres vid Elfsborgs regemente af 77 hela rotar och af hemman, 
hvilka icke kunna till hela rotar indelas, 31 daler 16 öre; vid 
Vestgöta-Dals regemente af 67 rotar och 4 daler; vid Väster
götlands båtsmanskompani af 12 rotar samt af städerna 2V24 
mantal, motsvarande 49/,80 roteandelar. Af ofvannämnda 156 
rotar hafva i händelse af krig 151 åtagit sig att uppsätta hästar, 
men återstående 5 vilja fortfarande hålla karl. Vakansafgiften 

Tab, N:o 11. Af tabell N:o 11 inhemtas fortgången inom länet af laga 
skiften och kostnader derför. 

Tab. N:o 12. För kronouppbörden redovisas i tabellen N:o 12. 
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uppgår enligt 18T5 års markegångspris till 130 kronor för hel 
soldatrote och för båtsmansrote 127 kronor 59 öre. 

Presterskapets afiöning är numera i öfverensstämmelse med 
Kungl. förordningen den 11 Juli 1862 i alla länets pastorat 
reglerad. 

Väghållningen är med afseende å bristen på tjenligt grus 
i allmänhet ett tungt onus, men kan med afseende å olikheten 
inom de olika häradena icke till beloppet uppgifvas. Flerestädes 
har man börjat använda sönderslagen sten, hvarigenom vägarne 
betydligen förbättras. 

Beträffande skjutsskyldigheten, som till följd af de lättade 
kommunikationsanstalterna aftagit, hänvisas till tabellen N:o 8, 
som jemväl angifver de gästgifverin, vid hvilka skjutsningen ut-
göres genom entreprenad. 

Sedan kronobrefbäringen numera upphört, ombesörjes denna 
brefbäring af postvei'ket och äro en mängd poststationer inrättade, 
hvilka äro intagna i statskalendern. 

Beträffande kommunalstatistiken lemna de till Statistiska 
Centralbyrån insände uppgifter upplysning. 

6. Politi. 

Undervisningsverken. Venersborgs elementarläroverk, full
ständigt äfven på klassiska linien med 1 rektor, 5 lektorer och 
8 adjunkter, utom lärare i sång, gymnastik och teckning, besökes 
årligen af 220 till 250 lärjungar. I länets öfriga städer finnes 
elementarläroverk i Borås med rektor och 5 kolleger, i Alingsås 
med rektor och 2 kolleger, i Åmål med rektor och 2 kolleger 
samt i Ulricehamn en mindre skola. 

Vid den tekniska elementarskolan i Borås, som flitigt be
sökes, meddelas för näringarna erforderlig undervisning. 

Ett elementarläroverk för qvinlig ungdom är inrättadt i 
Venersborg. 

Folkskolorna äro under femårsperioden fullständigt ordnade; 
och i en stor mängd kommuner rote- eller småskolor inrättade. 
Ät denna fråga har landstinget egnat synnerlig uppmärksamhet 
och genom frikostiga anslag bidragit till inrättandet af semina
rier för småskolelärarinnor. 

Med afseende å det trängande behofvet af slöjdskicklighet 
hos den stora befolkningen har uppmärksamheten jemväl blifvit 
fäst på nödvändigheten att åt undervisningen i folkskolorna gifva 
en derefter lämpad riktning. 

I allmänhet gäller angående slöjden, som för en del af länets 
befolkning utgör den hufvudsakligaste inkomstkällan, att den
samma, för att kunna bibehållas såsom industri, måste under
stödjas och ledas genom undervisning. Konkurrensen och den 
lättade tillförseln af utländska alster qväfver den eljest. Sma
ken och konstskickligheten hos folket måste således utvecklas, 
förmågan att använda enklare maskiner för underlättande af 
tillverkningen underhjelpas och framför allt ungdomen bibringas 
denna håg för handarbete, hvilken, ty förutan, så lätt försvinner. 
Den inom länet bildade slöjdförening har sålunda gjort till sin 
uppgift: 

l:o). Att genom införande i folkskolorna af undervisning i 
linear- och frihandsteckning meddela ungdomen förmåga härtill, 
såsom ett grundvilkor för all slöjdskicklighet, samt genom an
ordnandet af slöjdskolor i förening med folkskolorna tidigt vänja 
den unga handen vid arbetet samt sinnet vid ordning, smak och 
prydlighet. I detta ändamål och för att befordra införandet af 
undervisning i teckning vid folkskolorna hafva på landstingets 
bekostnad i Venersborg och Borås anordnats ritkurser för folk
skolelärare, hvilka för bevistandet af dessa ritkurser uppbära 
stipendier samt resekostnadsersättning. Såmedelst har ritunder
visningen vid ett flertal af länets folkskolor redan blifvit införd. 
Vid folkskolorna i Venersborg, Ulricehamn och Åmål äro jemväl 
inrättade slöjdskolor, der ungdomen vissa timmar om dagen 

K. M;ts Befttllmngshafoandes femårsberältdser 1871—1875. Elfsborgs 

sysselsattes med slöjd, företrädesvis träarbete och smide samt 
något litet skrädderi- och skomakeriarbete. Erfarenheten haj-
visat, att detta, långt från att menligt inverka på den bokliga 
undervisningen, tvärtom gagnat denna, i det att barnen, hvilkas 
uppmärksamhet och håg lifvas af arbetet, med friskare mod gå 
till boken. Folkskolan, blott och bart såsom läseskola, mot
svarar ej samhällets behof af undervisning för arbetare. Långt 
ifrån att folkskolan genom bemödandet att tillfredsställa detta 
behof skulle neddragas, skall hon deremot fullkomnas, och rikt
ningen af den bokliga undervisningen äfven derigenom förbättras. 
Slöjden, i dess egenskap af ett folkskolans läroämne, blifver deri
genom icke något de öfriga dominerande undervisningsföremål, 
utan endast en i den allmänna folkuppfostran ingående bildning. 
Den skall vara icke en blott och bar händernas slöjd, icke ett 
arbete, som dödar tankeförmågan, utan ett, som tager densamma 
strängare i anspråk. Således skall man också utrota denna 
motvilja för arbete, hvilken, nog allmän bos dem, som åtnjuta 
boklig undervisning, af allmogen öfverklagas och alstrar obe
nägenhet för sjelfva folkskolan. 

Jemte dessa förenade folk- och slöjdskolor, hvartill jemväl 
må läggas den anordning, som vidtagits vid Alingsås folkskola, 
att hos vissa handtverkaremästare anordna undervisningskurser 
för folkskolans barn, äro följande anstalter för slöjdundervisning 
i länet anordnade: 

Ett slöjdlårareseminarium vid Nääs i Vätle härad, hvars 
syftemål är att meddela undervisning åt, samt utbilda ynglingar, 
lämpliga att utgå såsom lärare vid, med folkskola förenade, eller 
också sjelfständiga slöjdskolor. Lärokursen innefattar: räkne
konst och geometri, naturkunnighet, pedagogik ooh metodik, linear-
teckning, slöjd, kunskap om och färdighet uti att handtera olika 
snickeri, svarfning, träsnideri och smide tillhörande verktyg. 

Vid Östads barnhus i Kullings härad är för barnen en slöjd
skola inrättad. 

2:o). Med afseende åter på den nngdoms undervisning i 
slöjd, som redan genomgått folkskolan, äro slöjdskolor inrättade: 

Vid Nääs i Vätle härad 1 för gossar och 1 för flickor, denna 
sistnämnda jemväl en hushållsskola; i Venersborg; vid Kölings-
holm i Redvägs härad; vid Koberg i Bjerke härad; vid Eckerud 
i Erikstads socken i Sundals härad; i Färgelanda i Valbo härad; 
vid Alafors i Aie härad; vid Billingsfors i Vedbo härad. 

Vid Eckeruds slöjdskola lemnas, med afseende å den i denna 
ort öfverklagade bristen på insigt i slöjdskicklighet och behofvet 
af lämpliga redskap för åkerbruket, undervisning i gröfre sni
deri och vagnmakeriarbeten och smide, hvarjemte en modell-

län. 2 
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kammare för åkerbruksredskap derstädes uppstälts. Sådana 
modellsamlingar, lämpade efter ortens behof och näringsfång, 
ämnar slöjdföreningen småningom inrätta i hvarje härad, i den 
mån tillgångarna sådant medgifva. 

Söndags- och aftonskolor for undervisande af handtverks-
lärlingar äro jemväl inrättade i Venersborg och Borås. Den 
förstnämnda bland dessa, indelad i trenne klasser, besökes flitigt 
af omkring sjuttio lärjungar, hvilka undervisas i ritkonst, historia 
och geografi, bokföring m. fl. för handtverkarens yrke erforder
liga kunskaper. 

För omsorgen om vanvårdade barn äro inom länet tvenne 
föreningar bildade, till hvilkas understöd Eders Kungl. Maj:t 
tillåtit, att räntan af en i forna tider för uppförande af ett all
mänt arbetshus bildad fond må användas. Dessa föreningar, af 
hvilka den ena, i Borås, bär namnet af Prins Gustafs förening 
och den andra, i Venersborg, af Drottning Lovisas förening, 
emottaga vanvårdade barn, hvilka mot ersättning utlemnas till 
fosterföräldrar, om hvilkas lämplighet föreningens medlemmar 
ega kännedom. 

En undervisnings- och uppfostringsanstalt af mycket gagn 
är Maria-stiftelsen i Borås, der flickor njuta undervisning. 

Välgörenhetsinrättningar äro vidare: Fryxell-Langensköldska 
stiftelsen å Dalsland, till hvilken blifvit skänkt säteriet Ekholmen 
med underlydande i Nordals härad; och hvaraf inkomsten an
vändes dels till pensioner åt medellösa enkor och barn inom 
Elfsborgs län och Veraland, dels till stipendier åt studerande 
vid krigshögskolan (å Marieberg) samt Karlstads och Veners-
borgs skolor; samt 

Ostads barnhus i Kullings härad. 
Särskildt till förmån för Venersborgs samhälle tillkomna 

fromma stiftelser äro: Gyldenheimska donationen för utdelande 
af premier åt gossar och flickor vid stadens folkskola; samt 

Sandmarkska stiftelsen för uppförande af sunda och tjenliga 
bostäder för arbetsklassen, med hvilken stiftelses medel tvenne 
hus för sådana bostäder anskaffats. 

Med afseende å helsovården är länet fortfarande indeladt i 
åtta provinsialläkaredistrikt, i hvilka under femårsperioden icke 
någon förändring skett. A Trollhättan är anställd en af kanal
bolaget aflönad läkare. I städerna äro jemväl särskilde läkare 
anställde. 

Offentliga sjukvårdsanstalter äro: lasaretten i Venersborg, 
för närvarande under ombyggnad för 100 sängar, och i Borås 
med 50 sängar. Till följd af landstingets beslut att med under
stöd af sjukvårdsafgiften inrätta s. k. sjukstugor i grannskapet 
af provinsialläkarnes stationer är en sådan redan uppförd och 
iordningställd vid Billingsfors för Vedbo härad och tvenne under 
uppförande, den ena i Ulricehamn för Redvägs härad och den 
andra i Svenljunga för Kinds härad. 

Apotek finnas i samtliga städerna samt invid Trollhättan 
och Lilla Edet äfveusom vid provinsialläkarestationerna å landet. 

Examinerade barnmorskor finnas i städerna, och äro under 
de senaste åren i flere landsförsamlingar sådana antagna och 
med lön försedda. Flerestädes saknas de likväl ännu. 

Veterinarinrättningar finnas i Venersborg och Borås, hvar-
jemte genom bidrag af landstinget veterinärläkare äro anställde 
i Åmål, Alingsås, Ulricehamn, Svenljunga äfveusom i Sundals 
härad. 

Antalet af brottslingar aftager till följd af den tilltagande 
sedligheten, och, oaktadt genom de i länet pågående jernvägs-
anläggningar en mängd lösa personer sammandragas, hafva några 
större oordningar icke inträffat. 

Fångantalet vid länshäktet har utgjort: 
År 18T1 , 918 stycken. 
»> 1872 748 » 
» 1873 612 » 
» 1874 545 » 
» 1875 631 » 

Af detta antal är likväl en icke obetydlig de] från andra 
länsfängelser hittransporterad till följd af bristande utrymme 
derstädes. 

Kreditanstalter äro: hypoteksföreningen för Elfsborgs samt 
Göteborgs och Bohus län, äfvensom Vermlands hypoteksförening, 
som jemväl omfattar Dalsland. Dessa hypoteksföreningar hafva 
i allmänhet tillfredsställt jordegarnes behof. 

Enskilda sedelutgifvande banker finnas i Venersborg och 
Borås, den förra med afdelningskontor i Alingsås, Ulricehamn, 
Trollhättan och Mellerud samt, utom länet, Uddevalla och Lid
köping; den senare med afdelningskontor i Kinna och Ulrice
hamn, samt vid Grästorp. I Venersborg likasom i Borås finnes 
jemväl afdelningskontor af Göteborgs enskilda bank, äfvensom 
i Åmål af Vermlands enskilda bank. 

De tilltagande insättningarna i sparbankerna visa stigan- Tab. N.o 13. 
de välmåga hos befolkningen. En ny sådan sparbank är inrättad 
vid Trollhättan, hvilket förklarar minskningen af insättares antal 
i Venersborgs sparbank, i hvilken Trollhättans invånare hittills 
gjort sina insatser. 

Bland associationer för underhjelpande af de lägre arbets
klassernas utkomst och förkofran må nämnas: Östra Redvägs 
arbetareförening samt Valbo härads folkbank, hvilkas välgö
rande verkan på befolkningen allmänt vitsordas. 

Lagsökningarnas antal vid härvarande landskansli har under 
femårsperioden fortfarande varit lågt, också ett bevis på ökad 
välmåga hos allmogen. Antalet deraf, som under de svåra åren 
i slutet af sextiotalet öfversteg 13,000, utgjorde: 

År 1871 5,084. 
» 1872 3,651. 
» 1873 3,667. 
» 1874 3,455. 
» 1875 5,070. 

Rörande fattigvården hänvisas till bilagde tab. N:o 14. Tab. N» « 

Städer. 

Venersborgs stad, af konungarne Carl IX och Gustaf II 
Adolf samt drottning Christina försedd med privilegier och dona-
tionsbref, eger 73/8 mantal i Vassända socken och 3/s mantal 
af Frändefors socken af Sundals härad. Bland dessa tillhöra 
3 mantal fortfarande ännu staden och äro för dess räkning ut
arrenderade. Af de öfriga är någon del upplåten till lönings-
lägenhet åt pastor; men det öfriga styckadt i mindre lotter, 
fördeladt bland invånarne, med undantag af Björkholme», 
som nu kallas Holmängen, äfvensom Hufvudnäsöns vattenfall 
och skogsmark. Staden har dessutom genom gåfvobref år 1873 
af numera aflidne rådmannen Landström erhållit länderiet Torpa, 
innehållande 48 tunnland 28 kappland af den till staden ur-



Städerna. 

sprungligen donerade jorden. Af den odlade jorden, hvars areal 
inhemtas af tab. N:o 10, innehafvas, pä sätt ofvan förmäles, 
omkring 870 tunnland af enskilda personer. 

Stadens indelning utgöres: 
a) i kyrkligt hänseende: af ett pastorat, bestående af Ve-

nersborgs stad samt följande socknar inom Väne härad, nem-
ligen: Vassända 12y4, Naglum 253/8 och Södra Ryr 7'/4 för
medlade hemman, de till staden donerade deri inbegripna. 

b) i judicielt och kameralt: af staden med dithörande do
nerade hemman och lägenheter inom Vassända socken, men icke 
de staden tillhöriga hemmansdelar, Djupedalen och Grönvik, i 
Frändefors pastorat och Sundals härad. 

Invånarnes antal synes af tab. N:o 1. 
Stadens bestånd grundar sig hufvudsakligen på handel och 

sjöfart samt fabriks- och handtverksrörelse i förening med tids
enligt jordbruk. 

Af de ångbåtar till antalet af omkring 50, som under segla-
tioustiden dels med reguliera turer och dels på obestämda tider 
passera stadens hamn, äro endast tvenne här hemmahörande, 
hvaraf ett begagnas till utrikes och ett till inrikes sjöfart. A 
stadens tvenne skeppsvarf hafva under femårsperioden blifvit 
uppbyggda 6 skonertskepp, alla för utrikes sjöfart och tillhöriga 
redare i Venersborg. 

Utom de tvenne allmänna marknaderna, en i Juni och en 
i September, hållas månadsmarknader sista lördagen i hvarje 
månad. 

All bränvinsförsäljning ombesörjes genom ett bland stadens 
invånare bildadt bolag, hvaraf inkomsten mot slutet af perioden 
uppgått ända till öfver 60,000 kronor. 

En i staden bildad förening biträder medelst anskaffande 
af arbete åt de fattige. 

Till de i det föregående omnämnda fromma stiftelser i staden 
må räknas ett år 1874 stiftadt barnhem för beredande af till
fälligt hem åt minderåriga barn, hvilkas föräldrar genom ut-
arbete äro förhindrade att egna barnen nödig omvårdnad. Bar
nens antal är omkring 30. 

Staden eger, beträffande sjukvården, ett eget sjukhus med 
24 sängar, att begagnas vid farsot. 

Beträffande undervisningen är under femårsperioden inrät-

Venersborg, i Landskansliet, den 30 December 1876. 

E R I C S 

Elfsborgs Un. il 

tadt ett elementarläroverk för flickor med anslag från stats
verket af 3,000 kronor uch från kommunen 1,500 kronor. Un
dervisningen började i December år 1875 och besökes af 90 
elever. 

Borås. Beträffande folkmängd, jordområde, handlande samt 
handtverkare hänvisas till de deröfver uppgjorda tabeller. 

För staden hafva nya brand- och byggnadsordningar blifvit 
fastställda den 15 April och den 25 Maj 1875. 

Bränvinsförsäljning utöfvas äfven här af ett bolag. 
Några förändringar uppgifvas icke i öfrigt hafva inträffat 

sedan senaste berättelsen. 
Alingsås. Afveu i fråga om denna stad uppgifvas några 

förändringar sedan senaste berättelsen icke hafva inträdt. 
Bränvinsförsäljningen ombesörjes genom ett i staden bildadt 

bolag. 
Ulricehamn. Denna stad, sedan flere år i ständigt afta-

gande, har genom den dit anlagda år 1874 öppnade jernvägen 
fått nytt lif. I förening med jernyägens öppnande har en daglig 
ångbåtskommunikation på Asunden börjat, som bidrager till rö
relsen och hvars vidare utveckling ifrågasattes. 

Under femårsperioden äro anlagda tvenne nya gator, hvar-
jemte en sjukstuga är under uppförande. 

Oaktadt de betydliga kostnader, staden för dessa anlägg
ningar och i synnerhet för jernvägen måst vidkännas, hafva till 
följd af ökade inkomster, kommunalafgifterna ej stegrats. 

Bränvinsförsäljningsrättigheterna äro genom auktion för
sålda och inbringa årligen omkring 9,000 kronor. Ordningen å 
utskänkningsställena uppgifves vara god. 

Åmål. Afven denna stad lofvar sig tillväxt och förkofran 
till följd af Bergslagsbanan, som kommer att genomgå densamma. 
Arbetet å densamma var likväl under femårsperioden ej på-
börjadt. 

Folkmängden har sålunda icke i nämnvärd mån stigit och 
fattigvårdstungan öfverklagas. 

Vägunderhållet för staden uppgifves hafva blifvit öfverlåtet 
åt en entreprenör, hvilket visat sig verksamt såsom bidragande 
till vägarnes bättre underhållande. 

Bränvinsförsäljningen, tillförene upplåten åt den mestbju-
dande, har mot slutet af sistlidet år öfvertagits af ett bolag. 

PARRE. 

J. Af. Ryding. Mats Zachrison. 



12 Elfsborgs län. Tabb. N:is 1, 2 och 3. 

Tab. N:o 1. 

F O L K M Ä N G D . 

För tabb. N:is 2 och 3, angående JORDBRUK och BOSKAPSSKÖTSEL, hänvisas till hushållnings-
sällskapens berättelser och till de här ofvan i texten meddelade upplysningarna. 



Tabb. N:is 4, 5 och 6. Elfsborgs län. 13 

Tab. N:o 4. 

SKOGSHUSHÅLLNING. 

Tab. N:o 5. 

DÖDADE ROFDJUR. 

Tab. N:o 6. 

AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR. 



14 Eflsborgs län. Tab. N:o 7 a. 

Tab. N:o 7 a. 

BRUK, BERGVERK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1875. 



Tabb. N:is 7 b och 8. Elfsborgs län. 15 

Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKERIN, ÅR 1875. 

Tab. N:o 8. 
ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN och SKJUTSNING. 



16 Elfsborgs län. Tabb. N:is 9 a och 9 b. 

Tab. N:o 9 a. 

S J Ö F A R T , ÅR 1875. 

Tab. N:o 9 b. 

HANDLANDE OCH DERAS BETJENING, ÅR 1875. 



Tab. N:o 10. 

HEMMAN, JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR M. M., ÅR 1875. 
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18 Elfsborgs län. Tabb. N:is 11 och 12. 

Tab. N:o 11. 
LAGA SKIFTEN, ÅREN 1871—1875. 

Tab. N:o 12. 
STATS- OCH RIKSGÄLDSMEDLEN ÅREN 1871—1875. 



Tab. N:o 13. Elfsborgs län. 19 

Tab. N:o 13. 

S P A R B A N K E R . 
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Tab. N:o 14. 

F A T T I G V Å R D E N . 
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