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H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 5. 

ÅREN 

1876— 1880. 

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

I dessa hänseenden åberopas senaste femårsberättelsen, med 
anmärkning att i deri omnämnda förhållanden inga andra för
ändringar skett, än dels att den genom Eders Kungl. Majrts 
nådiga resolution den 5 juli 1872 beslutade delning af Fässbergs 
pastorat trädt i verkställighet den 1 maj 1879, hvadan detta 
pastorat numera består af tvenne, Fässbergs och Frölunda, det 
förra omfattande Fässbergs, Kållereds och Råda socknar samt 
det senare Frölunda och Askims socknar, dels ock att Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 5 maj 1876 förordnat, att 
Nya Varfvet, som vore beläget inom både Frölunda socken af 
Askims härad och Orgryte socken af Säfvedals härad samt i 
ecklesiastikt hänseende varit förenadt med Karl Johans försam
ling i Göteborgs stad intill år 1827 men derefter utgjort ett 

eget kyrkosamfund, der pastoraivården utöfvats af bataljons
predikanten vid Kungl. Flottans å Nya Varfvet förlagda depot, 
skall inom de gränser, som å en af förste landtmätaren C. Bur
man år 1818 upprättad karta finnas upptagna, fortfarande tills 
vidare utgöra en särskild församling, livars medlemmar under 
tiden ega att angående vården af sina gemensamma angelägen
heter öfverlägga och besluta, på sätt nådiga förordningarna dels 
af den 21 mars 1862 om kommuualstyrelse på landet samt om 
kyrkostämma m. ni. dels ock den 9 juni 1871 angående fattig
vården närmare bestämma; att pastoralvården inom församlingen 
må tills vidare af predikanten vid dervarande straffängelse ut— 
öfvas, samt att den i Säfvedals härad belägna del af Xya Varfvet 
skulle från början at år 1877 tillhöra Askims härad. 

2. Invånare. 

Länets folkmängd den 31 december 1880 utgjorde enligt 
presterskapets^uppgifter, såsom tabell N:o 1 utvisar, tillsam
mans 261,114 personer, hvaraf 173,046 tillhörde landsbygden 
och 88,068 städerna. Då nu länet uppgifves utgöra 42-93 qva-

dratmil (fastland och öar), komma således på hvarje qvadratmil 
6,082 invånare. Mellan de särskilda fögderierna fördelade sig 
landtbefolkningen på följande sätt: 

1 K. M:ts Befallningshafvandes femàrsberâtteher 1876—1880. Göteborgs och Bohus län. 



2 Göteborgs och Bohus län. Folkmängd. Folkräkning. Sedlighet. 

Vid 1875 års slut utgjorde den kyrkoskrifna befolkningen i 
länet tillsammans 244,010 personer, hvarafâ landsbygden 167,740 
och i städerna 76,270. Folkmängden har således under senaste 
fem åren ökats med 17,104 personer eller 7 procent, hvaraf å 
landsbygden 5,306 personer eller 3-2 procent och i städerna 
11,798 personer eller 15-6 procent. Under den föregående fem
årsperioden ökades folkmängden med 11,621 personer eller 5 
procent. 

Enligt mantalslängderna utgjorde, såsom jemväl af tabell N:o 
1 inhemtas, länets folkmängd vid den i slutet af år 1880 skedda 
mantalsskrifningen 259,310 personer eller 1,804 mindre än kyrko
böckerna angifva. Denna skilnad är såsom vanligt störst i 
Göteborg, der den mantalsskrifna folkmängden vid nyssnämnda 
tid understeg den kyrkoskrifna ined icke mindre än 4,939 per
soner. Förnämsta orsaken härtill har i alla tider varit och 
synes fortfarande förblifva den, att den fattigare befolkningen, 
då den för erhållande af billigare bostäder ser sig nödsakad ut
flytta till de staden angränsande socknarne, icke vill uttaga flytt
ningsbevis från församlingarna i staden, vid hvilken den alltjemt 
anser sig fäst, såsom der född och hafvande sin verksamhet. 
Genom att med staden införlifvas invid dess gränser belägna, 
af från staden utflyttade personer bebodda områden utjemnas 
väl skiljaktigheten mellan den kyrko- och mantalsskrifna be
folkningen, dock endast för en tid, enär i en stad, stadd i så 
raskt framåtskridande som Göteborg, behofvet af utvidgning 
snart åter gifver sig tillkänna och de i följd deraf stegrade 
hyrorna inom kort tvinga de mindre bemedlade klasserna att 
uppgifva fältet för de förmögnare, hvarigeuom utflyttning ånyo 
blir nödvändig och den förut antydda skiljaktigheten inträder 
igen. För att, såvidt på Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande beror, söka afhjelpa oegentligheten hafva tid efter annan 
i länskungörelserna erinringar gjorts om stadgandena i 5 § i 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående mantals- och 
skattskrifningarnas förrättande den 20 juli 1861, hvarjemte man-
talsskrifningsförrättarne anbefalts ställa sig berörda kungörelse 
till noggrann efterrättelse. Att dessa åtgärder dock endast i 
obetydlig mån ledt till det åsyftade målet, torde till stor del 
kunna tillskrifvas den omständigheten, att de i ofvannämnda 
författning stadgade böter för underlåtenhet att i inflyttnings
orten förete prestbevis från utflyttningsorten hufvudsakligast 
drabba den fattigare befolkningen. Då således blott en för
svinnande del af böterna kan uttagas samt något förvandlings-
straff, såsom i fråga om andra böter, här icke finnes bestämdt 
och enligt prejudikat icke heller kan ådömas, blir följden, att 
den i allmänhetens ögon obetydliga förseelsen icke af åklagarne 
beifras med den kraft, som sig bör, och att lagbudet af de för
sumlige ringaktas. Den anmärkta skiljaktigheten mellan den 
kyrko- och mantalsskrifna folkmängden i Göteborg kommer 

emellertid, enligt hvad Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
har grundade skäl att antaga, att i väsentlig mån och för 
längre tid utjemnas, derest stadsfullmägtiges ansökan om inför-
lifvande med staden af de intill densamma gränsande, i Or-
gryte socken af Säfvedals härad belägna egendomarne Landala 
och Gibraltar vinner Eders Kungl. Maj:ts bifall. Redan å 
kommunalstämma den 29 december 1866 uttalade sig Örgryte 
socknemän för önskligheten af att Landala måtte med staden 
förenas; och sedan socknens kommunalnämnd genom tvenne den 
14 januari och den 12 juni 1867 hit ingifna skrifter bragt ämnet 
till vidare behandling, uppdrog Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande i skrifvelse af den 31 december samma år åt magi
straten i Göteborg att anmoda stadsfullmägtige låta utreda frågan 
om möjligheten af och vilkoren för införlifvandet. Under den 
långvariga och grundliga beredning, som hos stadsfullmägtige 
egnades ärendet, väcktes bland dem förslag att med staden för
ena jemväl den invid Landala belägna egendomen Gibraltar; 
hvarefter slutligen stadsfullmägtige inköpte begge de ifrågava
rande egendomarne med undantag af några derifrån afsöndrade 
tomtplatser af mindre betydenhet samt i början af år 1877 in-
gingo till Eders Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om de 
inköpta områdenas införlifvande med staden. 

På grund af föreskrift i Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref 
den 12 november 1880 företogs i slutet af samma år folkräk
ning i Göteborg, dervid, i likhet med livad vid 1868 och 1870 
årens folkräkningar var fallet, folkmängdsuppgifterna insamlades 
medelst såkallade hushållslistor. I samband härmed verkstäldes 
dylik räkning jemväl inom vissa områden af den staden angrän
sande Orgryte socken, hvarest eu betydande mängd personer 
med kyrkoskrifning i stadens församlingar äro boende. Antalet 
af den i Göteborg kyrkoskrifna, der boende befolkningen befans 
härvid uppgå till 71,683 personor, deraf 32,623 män och 39,060 
qvinnor. Af den öfriga i staden kyrkoskrifna folkmängden bodde 
vid samma tid i Orgryte socken 4,718 personer, deraf 3,342 i 
Landala, 806 i Lunden och 570 i Krokslätt. 

Rörande det sedliga tillståndet inom länet förekomma i 
herr statsrådets och chefens för Kungl. Justitiedepartementet 
embetsberättelse för år 1879, den senast tillgängliga, uppgifter, 
hvilka vid första påseendet lätt kunna ingifva en ofördelaktig 
tanke om länets befolkning i allmänhet, enär af en i berättelsen 
uppstäld uträkning af huru många af de inom Stockholms stad 
och länen för gröfre och ringare brott samt förseelser emot 
strafflagarne och tryckfrihetsförordningen i första instansen sak-
fälde komma på 1,000 invånare, inhemtas, att Göteborgs och 
Bohus län i fråga om antalet sakfiilde efter denna beräkning 
intager 3:dje rummet bland rikets län, Stockholms stad deri 
inbegripen, beträffande gröfre brott, och 2:dra rummet hvad angår 
mindre brott och förseelser. Detta mindre gynsamma för
hållande måste emellertid uteslutande tillskrifvas den omständig
heten, att länet inom sig räknar en större handels- och fabriks
stad, der den lösa befolkningens antal följaktligen är talrikt. 
Sålunda utvisar förut åberopade berättelse, att under det år 
1879 i Göteborg sakfäldes på grund af ofvannämnda lagar och 
förordning för gröfre brott 111, för ringare brott 603 och för 
förseelser 2,821 personer, motsvarande siffror för länets öfrige 
städer och landsbygden tillsammans utgjorde endast 46, 192 och 
331. Läggas derför, hvad Göteborgs och Bohus län angår, efter 
afdrag af folkmängden i Göteborg, de senare siffrorna till grund 
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för den i förberörda embetsberättelse gjorda uträkning, blir re
sultatet vida gynsammare för länet, i ty att detsamma då, i 
fråga om antalet sakfälde å 1,000 invånare, bland länen intager 
I6:de rummet beträffande gröfre brott, 18:de med afseende på 
ringare brott och I7:de livad förseelser vidkommer. 

Antalet för fylleri sakfälde personer, som utgjordo 2,788 år 
1876 och 2,913 år 1877, har sedan dess nedgått till 2,464 år 
1878 och 2,369 är 1879. Då ibland de sakfälde öfvervägande 

delen utgöres af i städerna bosatta personer, torde detta afta-
gande böra tillskrifvas såväl de minskade tillfällen till arbets-
förtjenst, som voroj en följd af de med år 1878 inträdande då
liga konjunkturerna inom handels- och fabriksverlden, som ock 
den genom utskänkningsbolagen i städerna ändamålsenligare ord
nade bränvinsförsäljningen. 

Angående de i länets cellfängelse och kronohäkten under 
perioden förvarade fångar redogöres i tabellerna Litt. A, B och C. 

T a b . Li t t . A. Uppgift å antalet förvarade fångar uti Göteborgs och Bohus läns cellfängelse under åren 1876—1880. 

2:o. Häri ingå^ej qvarvarande frän föregående år, utan endast under aret nykomne. , 
3:o. Likaledes äro icke i antalet iiiberiiknade ..transportfångnr», hvilka utgjort: år 187B: 173 st.; 1877: 102 st.; âr 1878: 85 st.; Sr lKîfl: W st. ueli år 1S.H0: 87 

st.: tillsammaus 540 st. 
4:o. Uti ofvaustâe.nde antal för försvarslöshet, kringstrjkände och dylikt häktade personer ingå ej sådana fångar, som inföipassadc för brott eller andra förseelser 

efter utståndet straff eller af annan orsak blifvit såsom försvarslöse behandlade. 
4:o. Antalet qvarvarande vid 1880 års »lut utgjorde 113 st. 

Anmärkningar: 

l:o. Af ofvanstående antal 9,757 stycken hafva genom födelsen tillhört: 
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Tab. Litt. B. Uppgift å antal fångar jemte deras brott, som uti kronohäktet i Uddevalla varit förvarade 
under åren 1876—1880. 

Tab. Litt. C. Uppgift å det antal fångar, som varit förvarade uti Svanesunds kronohäkte från den 1 januari 1876 
till den 1 januari 1881. 

Beträffande byggnader, klädedrägt och lefnadssätt åberopas 
berättelsen för 1871—1875. 

Skarpskytteföreningar finnas i städerna Göteborg, Uddevalla 
och Strömstad, å ön Orust och i Torsby socken. Vid slutet 
af år 1880 utgjorde antalet aktiva medlemmar af: 

Rörande beväringsmanskapets styrka och antalet approberade 
beväringspligtige hänvisas till tabell N:o 1. Af de bevärings-
pligtige kasserades: 



Jordbruk. Tabb. Litt. D och E. Ladugårdsskötsel. Tab. Litt. F. Göteborgs och Bohus län. 5 

3. Näringar. 
Jordbruket, som är länets hufvudnäring, förkofrar sig fort

farande märkbart. Ehuru odlingen af foderväxter icke vunnit 
önskvärd utsträckning, tilltager dock densamma år för år. 
Synnerligast har klöfverodlingen vunnit stor utbredning, livad 
sädesodlingen beträffar, är visserligen liafren ännu hufvudsädet; 
men den areal, som upptages af höstsäd, ökas dock så små
ningom. 

På de flesta ställen i länet trädas jorden, och underdikning 
förekommer mångenstädes, ehuru för det mesta ofullständig och 
på en del ställen endast partiel. Vid de flesta större och en 
del af de mindre egendomarne finnes ordnadt vexelbruk med 7 
eller 8 gärden; eljest så kalladt oregelbundet vexelbruk. An
vändandet af bigödningsämnen, isynnerhet superfosfater, är i 
tilltagande. Kontroll öfver de i handeln förekommande artificiela 
gödningsämnen] och frön är af länets hushållningssällskap an
ordnad. Det mera allmänna införandet af tidsenligare och bättre 
jordbruksredskap torde ock utgöra ett talande bevis för jord
brukets framåtskridande. För att tillhandagå länets jordbrukare, 
har hushållningssällskapet anstalt länsagronom, hvilken i me
deltal utfört omkring 50 förrättningar om året. 

Med ledning af de från hushållningssällskapet till Kungl. 
Statistiska Centralbyrån lemnade uppgifter hafva följande ta
beller blifvit uppgjorda: tabell Litt. D om utsäde och skörd, 
tabell Litt. E om egovidd och dess användande till särskilda 
odlingsföremål, samt tabell Litt. F öfver underhållna kreatur. 

Ladugårdsskötseln går endast långsamt framåt, men ett 
framåtskridande röjes dock, och de betydliga uppoffringar hus
hållningssällskapet härför gjort, hafva icke varit utan frukt. 
Åtgärderna från hushållningssällskapet hafva varit utstationering 
af hingstar, tjurar, springbaggar och fargaltar samt utlemnande 
af under fem år räntefria lån till inköp af ädla stammar af 
nötboskap; och bestrider hushållningssällskapet alla kostnader 
för de inköpta djurens transport m. m. samt prisbelöningar. 
Under åren 1876—1880 hafva varit utstationerade 11 hingstar, 
hvaraf 1 af Ardenner-, 3 af Ottenby-, 2 af blandad Percheron-
och norsk ras samt de öfriga af norsk ras. Vid länets landt-
bruksskola å Vrem i Qville socken är uppstäld en häststam af 
ren Ardennerras, som vid 1880 års slut utgjordes af ofvan-
nämnde hingst, 1 unghingst, 2 ston och 3 stoföl. Under samma 

Tab. Litt. F. Underhållna kreatur. 

Tab. Litt. D. Utsäde och skörd. 

Tab. Litt. E. Egovidd och dess användande till särskilda odlingsföremål. 
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period hafva varit af hushållningssällskapet utstationerade 7 
tjurar af Algauer-, 1 af holländsk och 5 af Ayrshireras, 10 
springbaggar af dels Southdowns- och dels Oxfordshiredowns-
ras samt 16 fargaltar af Lincolnshireras. Under år 1880 in
köptes genom låneanslag af hushållningssällskapet från Skot-
land för ett pris af omkring 15,000 kronor 3 staiuhjordar af 
Ayrshireboskap, h vardera bestående af 1 tjur och 11 kor, hvilka 
hjordar äro uppstälda, en vid länets landtbruksskola, en på 
Torp i Foss socken och den tredje på Cederslund. 

För befrämjande affjäderfäafveln har hushållningssällskapet 
inköpt och till jordbrukare inom olika delar af länet lemnat 
rashöns. 

Under hela femårsperioden har prisbelöningen af hästar skett 
genom statens premieringsnämnd. Till år 1879 skedde prisbelö
ningar af nötboskap, får och svin vid länets allmänna samt 
kretsafdelningarnas landtbruksmöten; men från och med nämnda 
år prisbelönas dessa djurslag af en särskild prisnämnd, bestående 
af 3 personer, hvilka vid 12 olika stationer underkasta de till 
pristäflan anmälda djuren en noggrann besigtning. Oberäknade 
de belopp, som i prisbelöningar för djur utbetalts vid landtbruks
möten, har hushållningssällskapet utgifvit det betydliga beloppet 
af omkring 52,000 kronor för förbättring af kreatursafveln. 

Endast vid tre af de större egendomarne i länet finnas 
enskilda mejerier, nemligen vid Ström i Hjertums socken, vid 
Saltkällan i Foss socken och vid länets landtbruksskola. De 
bemödanden hushållningssällskapet gjort för åstadkommande af 
distriktsmejerier hafva visserligen icke heller under femårsperioden 
1876—1880 krönts med framgång; men det saknas icke anled
ningar att hoppas, det lyckligare förhållanden i detta afseende 
skola inträda. Så liar till ett distriktsmejeri å egendomen Ods-
mål i Forshälla socken under år 1880 levererats omkring 80,000 
kannor mjölk. Ett dylikt mejeri i Uddevalla har äfven verkat 
med framgång, och vid gästgifvaregården Qviström är under an
läggning ett distriktsmejeri, af hvilket man hoppas gynsamma 
resultat. Genom åtgärd af hushållningssällskapet är tillfälle 
till undervisning i mejerihandtering beredt såväl vid statens 
mejeriskolor som vid länets landtbruksskola och det ofvannämnda 
mejeriet på Odsmål. Vid laudtbruksskolan åtnjuta två och å 
Odsmål tre lärjungar i sender undervisning i mejerihandtering 
och ladugårdsskötsel. 

Ur länets markegångstaxor lemnas i tab. Litt. G samman
drag å prisen särskildt för dagsverken, för jordbrukets förnämsta 
alster och för de hufvudsakligaste ladugårdsprodukterna, dock 
med anmärkning att prisen i verkligheten ofta icke så obetydligt 
öfverstiga de i förenämnda taxa upptagna. 

För trädgårdsskötselns befrämjande har hushållningssällska
pet verkat på samma sätt som under den förra femårsperioden. 
Så har länsträdgårdsmästaren dels på hushållningssällskapets be
kostnad lemnat jordbrukare inom länet biträde för anläggning af 
nya och för förbättring af äldre trädgårdar, dels under hvarje år 
lemnat undervisning vid trädgårdsskolan i Lysekil åt folkskol
lärare eller — i brist på tillräckligt antal sådana—andra lämp
liga personer; och hafva under åren 1876—1880 37 män genom
gått kursen vid trädgårdsskolan. Hos enskilde jordbrukare har 
länsträdgårdsmästaren årligen i medeltal haft omkring 40 för
rättningar. Anslag till anläggning af trädgårdar hafva af hus
hållningssällskapet lemnats till 22 folkskolor; hvarjemte till fem 
föreningar, som hafva till syfte att befrämja trädgårdsskötseln, 
understöd, 300 kronor om året till hvarje förening, lemnats såsom 
bidrag för aflönande af trädgårdsmästare. 

Vid länets landtbruksskola hafva under de fem år, denna 
berättelse afser, 65 lärjungar efter fullständigt genomgången läro
kurs utexaminerats. Omfattande arbeten med grunddikning, jord
förbättringar, skogsodling m. m. hafva vid egendomen skett. Bi
dragen till skolan från hushållningssällskapet hafva utgjort 30,700 
kronor. 

Skogsafverkningen inom länet har under perioden i allmän
het icke minskats. Bland orsakerna härtill uppgifvas särskildt 
från de stora öarna Orust och Tjörn hemmansklyfningen, som 
der med hvarje år vinner allt större utsträckning, äfvensom af-
söndrandet af lägenheter. I anseende till hemmanens obetydliga 
vidd måste nemligen genom klyfningarna och afsöndringarna upp
röjningen till åkerjord vidgas; och då den återstående obetydliga 
delen af afrösningsjorden är erforderlig såsom betesmark, häm
mas härigenom skogens återväxt. Glädjande är emellertid att 
anföra, att det i sista femårsberättelsen omnämnda intresse för 
skogsodling, som i de skoglösa och jemförelsevis skogfattiga trak
terna af länet gifvit sig tillkänna, sedan allt mera ökats, hvar-
till tvifvelsutan hushållningssällskapets frikostiga och omfattande 
åtgärder för befrämjande af sådan odling till största delen bi-

Tab. Litt. G. Markegångstaxa. 
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dragit. Hushållningssällskapet har numera i sin tjenst anstälde 
I skogsförvaltare och 7 skogsplantörer, hvilka sistnämnde tillika 
äro skogvaktare; men under den tid af året, då skogsodlingarna 
pågå, har det varit nödigt att anställa extra skogsplantörer. 
Vid slutet af år 1880 hade hushållningssällskapet för ett pris 
af omkring 170,000 kronor förvärfvat följande egendomar, hvilka 
redan till stor del äro skogsodlade, nemligen: 

Ingetorpsparken i Solberga socken 100 tunnland. 

Svartedalsparken i Romelanda, Jörlanda och Speke-

röds socknar 4,000 » 

Odsinålsparken i Håby socken 800 » 

Tormaserödsparken i Lurs socken , 1,500 » 

Summa cirka 6,400 tunnland. 

På 25 års arrende för verkställande af skogsodling innehar 
hushållningssällskapet omkring 2,800 tunnland; och utgör således 
den areal, som för skogsodling är under hushållningssällskapets 
förvaltning, omkring 9,200 tunnland. Största delen häraf är re
dan planterad med skog. Utom de ofvannämnda åtgärderna, 
inköp eller arrende af jord för skogsodling, hafva alla jordbru
kare inom länet, som derom inlemnat ansökan, fritt erhållit frön 
och plantor samt' biträde af skogsplantör. Af dessa fördelar 
hafva under femårsperioden icke mindre än 537 jordbrukare be
gagnat sig,, och hafva för dem skogsodlats omkring 2,600 tunn
land. Oberäknade de 170,000 kronor, som, enligt hvad ofvan 
blifvit nämndt, af hushållningssällskapet användts för inköp af 
jord till skogsodling, har till dylik odling under åren 1876—1880 
åtgått det betydliga beloppet af 107,000 kronor. 

Under perioden hafva af staten inköpts Vi6 mantal Lunden 
och 2 8 9 /HI6 mantal Fjälla i Mo socken för utmarkens läggande till 
kronoparken Kynnefjell samt beslut fattats derom, att en del af ut
marken till furirsbostället Ramstvelen med Grimsåsen i samma 
socken skall införlifvas med sagda kronopark. Arealen af de vid 
1880 års slut i länet befintliga allmänna skogar, som voro till 
ordnad hushållning indelade, angifves i följande sammandrag : 

Kronoparken Kynnefjell 17,348 80 qTadratrefvar. 

Kungsgårdars och andra för kronans räkning 

utarrenderade egendomars skogar 23,845 25 " 

Boställsskogar 5,725 47 » 

Allmänna inrättningars hemmansskogar 4,753 10 » 

Summa 51,672 02 qvadratrefvar. 

Ett ovärderligt surrogat för veden förefinnes å de flesta ställen 
inom länet i torfmossarne, hvilka allt mer och mer anlitas. 

Jagten i länet är af ringa betydenhet. Genom nådiga kun
görelsen den 26 september 1879 är all jagt efter elg och rådjur 
inom länet förbjuden intill den 1 september 1882. 

För befrämjande af biskötseln har hushållningssällskapet be-
redt undervisning deruti dels vid en skola i Göteborg och dels 
genom en kringresande undervisare. 

Handaslöjder idkas icke utöfver husbehof annorstädes än i 
södra delen af länet, der i Landvetters och Härryda socknar 
sedan gammalt laggkärl tillverkas till afsalu. I och med den 
i dessa socknar tilltagande skogsafverkningen har dock sagda till
verkning minskats märkbart. 

För utbildande af skickliga väfverskor har hushållningssäll
skapet anslagit stipendier åt 4 qvinnor, som undervisas vid väf-
skolan i Borås, der kursen är tvåårig, hvarjemte de från denna 
skola utgående lärjungarna af hushållningssällskapet förses med 

jacquardväfstolar med dertill hörande attiralj. Under femårs
perioden hafva 12 qvinnor från länet genomgått fullständig kurs 
vid nämnda skola. 

Utom den på stat anstälda länsveterinären äro inom länet 
anstälda 5 distriktsveterinärer, aflönade af hushållningssällskapet, 
som anslagit löner till ytterligare 2 distriktsveterinärer. 

Enär länet har brist på skickliga hofslagare, har hushåll
ningssällskapet sökt och vunnit rättighet till undervisning vid 
hofbeslagsskolan å Alnarp åt 4 smeder årligen. Kursen räcker 
i 3 månader, och under femårsperioden hafva 15 smeder på hus
hållningssällskapets bekostnad der njutit undervisning. 

Vid slöjdlärareseminarium på Nääs i Elfsborgs län erhålla 
årligen 4 män från Göteborgs och Bohus län genom understöd af 
hushållningssällskapet undervisning för att bildas till slöjdlärare. 

Utom de omfattande åtgärder, som landstinget och hushåll
ningssällskapet vidtagit för införande af slöjdundervisning i folk
skolorna, har, på bekostnad af hushållningssällskapet, undervis
ning i korgmakeri, halmflätning m. fl. yrken i länets olika delar 
meddelats af kringresande undervisare. 

På grund af framställning från meteorologiska centralanstal
ten äro 20 stationer inom länet anordnade för observationer af 
nederbörd m. m. 

Skepps- och båtbyggeri utöfvas flerstädes inom länet. Utom 
den verksamhet, som i detta afseende utvecklats vid varfven i 
Göteborg och Uddevalla, förtjenar sålunda att nämnas, att vid 
mindre varf inom Myckleby, Torps, Röra och Morlanda socknar 
år 1880 byggdes 1 brigg, 1 skonert, 3 jakter och 10 storsjöfiske-
båtar om tillsammans 271 nyläster eller emellan 8 och 900 ton, 
inom Norrvikens fögderi under perioden 4 fartyg tillsammans af 
omkring 90 tons drägtighet, och vid Thorskogs skeppsvarf under 
samma tid 3 ångbåtar och 4 andra fartyg. 

Någon bruksrörelse i egentlig mening kan icke sägas finnas 
i länet, sedan tillverkningen vid Thorskogs spiksmedja numera 
är afsedd hufvudsakligen för dervarande skeppsvarfs behof. 

Utom de i sista femårsberättelsen omnämnda stenhuggerierna 
vid Malmön och Hunnebostrand i Sotenäs härad, af hvilka det 
förra fortfarande intager ett framstående rum, hafva under se
nare åren stenhuggerier, hufvudsakligen för tillverkning af gatsten, 
uppstått å flere ställen inom Vette härad, såsom vid Hälle i 
Lommelanda socken, Boråsgården och Hällesmörk i Näsinge 
socken samt Björneröd och Kroken i Skee socken. Från egaren 
af Malmöns stenhuggeri har erhållits följande uppgift rörande 
tillverkningen af granitarbeten derstädes och värdet deraf under 
nu ifrågavarande femårsperiod: 

Vid de i Vette härad varande stenhuggerier uppgifves till
verkningen för år 1880 till 50,000 kubikfot och värdet deraf till 
50,000 kronor; dock torde dessa siffror vara allt för låga. 
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Beträffande hafsfisket, som är länets vigtigaste näring näst 
jordbruket, samt idkas hufvudsakligen under sju olika benäm
ningar, nemligen såsom storfiske, vinterfiske, sillfiske, makrill
fiske, hummerfiske, ostronfiske och strandfiske, meddelas i tab. 
Litt. H uppgift för år 1880 såväl å antalet af länets fiskeri-
idkande befolkning som ock å antalet och värdet af densamma 
tillhöriga farkoster och fiskredskap. 

Storfisket har under nu ifrågavarande period bedrifvits på 
enahanda sätt och på samma bankar som under nästföregående 
qvinqvennium, men fiskarena hafva i allmänhet haft ringare be
hållning af sitt kapital och arbete, emedan priset å fisken ned
gått i Norge till 50 procent mot förut och i Sverige under de 
sista åren ända till 25 à 33 procent. Prisfallet i Sverige har 
förorsakats dels af den stora tillgången på billig sill dels ock 
af att tillförseln af bankfisk ökats, sedan afsättningen å den 
norska marknaden visat sig mindre lönande. Kattegatsfisket, 
som i Göteborg har tillfälle till riklig afsättning af färsk vara, 
har i följd häraf icke lidit af prisernas nedgående i så hög grad 
som nordsjöfisket. 

Vinterfisket har sedan år 1877 haft samma svårigheter att 
bekämpa som bankfisket, men genom den ymniga tillgång på 
billigt agn, som sillfisket Ieninat, hållit sig någorlunda jemnt, 
då icke isvinter hindrat utöfningen. Detta fiske har äfven be
främjats genom ökad afsättning uppåt landet medelst jern-

vägarna samt till någon del genom export till utlandet med 
ångbåtar. 

Sillfisket har med år 1877 inträdt i ett nytt skede och 
synes komma att medföra stora förändringar i länets fiskeri
näring. 

På hösten nyssnämnda år visade sig först i Fjellbacka fiskeri-
distrikt massor af ung eller så kallad loddsill och i slutet af 
december ingingo öfverallt i fjordarne från Malmön i Sotenäs 
härad ända upp till norska gränsvattnet stimmar af fullväxt så 
kallad storsill, hvaraf så mycket upptogs eller stängdes med vadar, 
som kunde afsättas. Sillen var dock för det mesta utlekt och 
af underhaltig beskaffenhet, hvarföre ock det hastigt uppblos
sande spekulationsbegäret förorsakade många icke obetydlig pen
ningförlust. Omkring 1,230,000 kubikfot fiskades; och saltades 
häraf ungefär 375,000 kubikfot. 

1878 års »insteg» var ej på långt när så rikt som föregående 
årets och med undantag af smärre fångster inskränkt till skär
gården norr om Sotefjorden i Qville härad. Sillen kom också 
senare denna gång, så att först i sista dagarna af december va
darne mera allmänt komrao i bruk. Fångsten beräknades icke 
till mer än 156,425 kubikfot, hvaraf blott 4,000 insaltades. 

Under vintern 1879—1880 infunno sig sillstimmarne ännu 
senare och först på nyåret 1880 gjordes någon nämnvärd fångst. 
Sillmassans utsträckning utefter kustfjordarne var då ännu mindre 

Tab. Litt. H. Uppgift å de vid Göteborgs och Bohus läns hafsfiske under år 1880 begagnade farkoster och redskap samt dessas värden. 
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än den föregående vintern och inskränkt till skärgården från 
Grebbestad i Tauuios bävad upp til! den så kallade Säcke
fjorden invid Norska gränsen. Fångsten uppgick till 154,805 
kubikfot, hvaraf 7,500 saltades. Sillen var af samma beskaf
fenhet som under de begge föregående vintrarne och till större 
delen utlekt. 

1880 års höst visade sig sillen tidigare, och fisket började 
då i Fjellbacka distrikt den 14 oktober, i Strömstads den 26 
oktober, i Svinesunds den 7 november och i Kungshamns den 
28 november. Det stora »insteget» sträckte sig dock icke heller 
nu sjdligare än Grebbestad, och de egentliga fiskeplatserna voro 
Koster- och Säckefjordarne. Hela fångsten uppgick till 337,155 
kubikfot och hade blifvit större, om icke is lägg af brutit fisket 
i slutet af januari 1881. Sillen var denna gång af bättre 
beskaffenhet än förut, och icke mindre än 31,000 kubikfot 
saltades. 

Under år 1880 uppfördes 5 nya salterier äfvensom ett större 
rökeri efter tyskt mönster, Sättningen bief de sista vintrarne 
mera lönande än förut, men största förtjensten hades på den 
färska sillen, som sändes dels med jernvägarne inåt landet och 
dels ined ångare till utlandet, i synnerhet till de tyska röke
rierna. Utländingar förde också med egna ångare sillen direkte 
ur vadarne till Danmark, Tyskland och Skotland. Norrmän 
inköpte äfven, synnerligast år 1878, en mängd sill till saltning 
i egna fartyg för export till Sverige. 

Sillfiske med drifgaru har försökts såväl på hushållnings
sällskapets bekostnad som med statsanslag och af enskilde per
soner, men utan lyckadt resultat. Något bättre hafva då de af 
enskilde gjorda försöken att fiska med sättgarn utfallit. 

Vadarnes antal har ökats, ehuru under de sista åren till 
följd af fiskets ringa utsträckning färre varit i bruk än vintern 
1877—1878. 

Under sillfisket inbegripes äfven fångsten af skarpsill, som, 
sedan storsillen visat sig, betydligt aftagit och tvingat anjovis-
beredarne att liemta råvara från Norge, hvarigenom tillverknin
gen visserligen icke minskats, men förlorat i godhet. Beredning 
af anjovis, hvilken näringsgren med livar je ar tilltager i betyden
het, idkas företrädesvis i Lysekil och Fjellbacka samt å fisk
lägena inom Orusts och Tjörns fögderi. I den afdelning af 
femårsberättelsen, som omfattar Lysekils köping, lemnas när
mare uppgifter rörande omfånget af den tillverkning, som der 
bedrifves. 

En fabrik för tillgodogörande af affallet från storfisket 
och sillfisket har under senare åren uppförts å Grötö i närhe
ten af Lysekil, hvarom jemväl vidare formâtes under nämnda 
köping. 

Makrillfisket, hvarvid fortfarande drifgaru företrädesvis an
vändes, har lemnat god afkastning, hvilket ock haft till följd, 
att då i fisket år 1876 deltogo 321 båtar med 7,979 garn, an
talet år 1880 vuxit till 447 båtar med 11,(539 garn. Exporten 
till Kristiania och Köpenhamn af makrill, packad på is, har till
tagit betydligt. Fisket med dörj har nästan helt och hållet öfver-
gifvits. Vadfisket i fjordarne har aftagit, liufvudsakligen senom 
minskad tillgång på fisk, hvilket tillskrifves drifgnrnen, som an
tagas skingra stim marne utanför kusten och hindra fisken att 
inkomma i »vaddrägten». 

Hummerfisket kan egentligen icke sägas hafva minskats, 
enär under år 1880 mera hummer upptagits än år 1876 och an
talet fiskare ökats från 1,538 sistnämnda år till 1,983 år 18S0, 
men den stora hummern har under samma tid aftagit. Detta 
fiske liar fortfarande god afsättning på utlandet öfver Fredriks-
hamn, dit de svenska hunimerhandlarne segla med lefvHiido 
hummer, som der af tyska afnämare mottages i flytande behål 
lare för afsättning inåt kontinenten. 

Ostronfisket liar vunnit ökad betydenhet, sedan man lärt sig 
att med dykare upptaga de bergostron, som på den klippiga hats-
bottnen förut voro oåtkomliga. Att ett så kostbart fangstsätt 
kan löna sig, visar emellertid, att tillgängen pa dessa skaldjur 
icke är så liten, som vanligen antagits. 

Strandfisket har snarare tilltagit än aftagit och i synnerhet 
i den södra eller Göteborgs skärgård lönat sig bättre än förut, 
liufvudsakligen genom ökadt användande af not eller garn. Med 
stöd af nådiga brefvet den 19 juli 1872 har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande tid efter annan pä kustallinogons begäran 
inedgitvit för ett år i sender begagnande af de så kallade söl-
eller grundvadarne i länets södra hälft utom i Göta elfs och 
Nordre elfs fiskeridistrikt. 

Bland förbättringar i fiskesätt fit under perioden må nämnas 
begagnandet af sä kallade skäddevad eller rlundretrawl, hvarmed 
flundror fiskas i öppna hafvet, liufvudsakligen i vostra Kattegat. 
Detta fiske bedrifves ännu endast med omkring 30 båtar från 
öarna i Göteborgs skärgård, men då det leninar god behållning, 
ökas antalet fiskare årligen. 

I tab. Litt. 1 redotiöres, beträffande liafsfisket under perioden, 
för antalet fat tyg och manskap, som dervid nnväiidts, äfvensom 
för fångstens storlek och värde. 

I likhet med de föregående åren liar jemväl under nu ifråga
varande period Eders Kungl. Maj:t åt den för öfvervakande af 
länets hafsfisken anstälde tillsyninirsiiinnnen anslagit 2,000 kro
nor, hvaraf 1,500 kronor utgå såsom lön och 500 kronor såsom 
båtlega. Något annat statsanslag åtnjuta icke de bohuslänska 
fiskerieriia. 

Göteborgs oeh Bohus läns fiskareförening har under perio
den vunnit ökadt förtroende, såsom synes af nedan intagna 
uppgift a antalet försäkrade bankfiskefartyg och deras försäk
ringsvärde: 

Föreningen har under ofvannämiida år icke b.höft ersätta 
någon totalförlust. Rörande föreningens verksamhet i öfrigt under 
perioden hänvisas till här efteråt (sid. 22) intanna tab. Litt. P. 

Sötenttensjiskef är oaktadt länets tnån»a sjöar af föga värde 
och såväl fisken som fisket aktas ringa. Vattnen äro dock icke 
fattiga på fisk, men den, som finnes, är med undantnu af laxen 

K. M:ts liefnltnintjsltnfrtmdes femiJrAltfiriittvUvr 1876 - 1880. (HUebovgiS oWi Bohus län. -
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icke af någon utmärkt beskaffenhet. Den af länets hushållnings
sällskap vid Lilla Edet anlagda laxodlingsanstalt har årligen ut
släppt 150,000—300,000 laxyngel. Vid Säfveån och Qviströms-
elfven finnas jemväl laxodlingar, livilka skötas oklanderligt. 

Hushållningssällskapets bidrag till fiskerinäringens befräm
jande har under perioden utgjort tillsammans 42,810 kronor 23 
öre, hvarjemte sällskapet lemnat 21,500 kronor såsom lån för 
utrustande af fartyg till stoisjöfiske. 

Bränvinstillverkningen har utöfvats under åren 1876—1879 
vid 3 och år 1880 vid 2 brännerier. Vid det ena af de brän-
nerier, som under hela perioden varit i verksamhet, har press
jästberedning jemväl egt rum. För tillverkningens storlek och 
beloppet af tillverkningsafgifterna redogöres i följande tabell: 

Ar 1880 funnos 6 distilleringsverk, deraf 5 i Göteborg och 
1 i Uddevalla. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

Särskild enligt formulär upprättad tabell N:0 2 l redogörande 
för allmänna vägar och skjutsning, bifogas och åberopas. 

Rörande vägarnes tillstånd i allmänhet hänvisas till hvad 
förra berättelsen härom innehåller. 

Under perioden hafva endast tvenne vägbyggnadxföretag på
börjats, af hvilka intetdera ännu blifvit afslutadt. Det ena, som 
utföres med statsanslag af 23,000 kronor, består i omläggning 
af häradsvägen emellan Sunds färjeplats i Högas socken af Lane 

Tab. Litt. I. Göteborgs och Bohus läns hafsfishe åren 1876—1880. 
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härad och hemmanet Hogstorp i Skredsviks socken af samma 
härad, un sträcka af 1-s mil. Det andra foretaget, hvarmed afses 
åstadkommande af en kommunikationsled emellan Strömstad och 
Pi-estebakke station ä Smaalenenes-jernbanan i Norge, omfattar 
anläggning af väg emellan Strömstad och riksgränsen vid Tyss
lingemoen samt står i samband med en i Norue beslutad väg 
från sistberörda ställe till förenämnda jernvägsstation. Sedan 
underrättelse ingått, att vägarbetet å norska sidan skulle taga 
sin början på hösten år 1880, har Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 25 juni samma år, med förordnande att väg-
anläggningen emellan Strömstad och Tysslingemoen skall för
delas â två linier, den ena från Tysslingemoen till hemmanet 
Håfve i Skee socken af Vette härad och den andra från nämnda 
hemman till Strömstad, af 1881 års vägbyggnadsfond anvisat 
ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 18,360 kronor till 
bestridande af kostnaden för påbörjande och fullföljande af först 
berörda vägdel samt förklarat, att frågan om beviljande af stats
bidrag för återstående delen af vägen framdeles kommer att ta
gas i öfvervägande. Arbetet å linien Tysslingemoen—Håfve, 
hvilken i längd utgör 21,496 fot, tog härefter sin början i slutet 
af år 1880. 

Af gifter af de trafikerande för bestridandet af de med arbe
tena förenade kostnader uppbäras såsom förut endast å chausséen 
emellan Göteborg och Mölndal samt vid bron emellan Göteborg 
och Hisingen. Genom nådiga brefven af den 20 juni och 3 ok
tober 1879 har rättigheten till dylika afgifters upptagande för
nyats, beträffande förenämnda chaussée för en tid af tio år Iran 
den 13 februari 1880 och hvad angår bron mellan Göteborg och 
Hisingen för en tid af fem år från och med samma års början. 

Af skjutsanstalterna, hvilka, såsom af tab. N:o 2 inhemtas, 
vid 1880 års slut voro 88, hafva med stöd af Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga stadga angående skjutsväsendet den 31 maj 1878 hälften 
blifvit såsom gästgifvaregårdar bibehållna, men andra hälften 
inskränkts till skjutsstationer. Vid icke mindre än 64 skjuts
anstalter var skjutsningen upplåten på entreprenad utan bidrag 
från staten och länets invånare, hvilket utvisar, att sedan skjuts-
legan blifvit höjd, skjutsningen inom detta län numera icke ut
gör något synnerligen betungande omis. Detta framgår jemväl 
deraf, att sedan vid de år 1879 hållna skjutsauktioner anbud 
med förbehåll om entreprenadhidrag till belopp från 50 till 800 
kronor gjorts beträffande 19 skjutsanstalter, men landstinget 
vägrat allt bidrag, det sedermera likväl lyckades åstadkomma entre
prenad blott för maximilegan vid 10 af samma skjutsanstalter. 

Antalet för gästgifveriskjuts utgångna hästar, hvilket för qvin-
qvenniet 1871—1875 utgjorde 61,727, har under nu ifrågavarande 
period nedgått till 54,797, hvilket förhållande torde hafva sin 
hufvudsakliga anledning dels i den lifligare ångbåtsfarten emellan 
hamnarne vid länets kuster, dels i skjutslegans höjning och dels 
i öppnandet för trafik under åren 1877 och 1878 af den utmed 
Göta elf löpande bandelen Göteborg—Trollhättan—Oxuered å 
Bergslagernas jernvägar. Synnerligast torde sistnämnda omstän
dighet hafva bidragit till att inskränka resorna medelst skjuts, 
att döma deraf att antalet utgångna hästar från att år 1877 
uppgå till 14,856 för år 1878 minskats till 10,148. 

Båtskjiitsstationerna voro vid 1880 års slut 30 och färj-
inrättningama vid samma tid 13. 

Spårväg har under är 1880 anlagts i Göteborg emellan 
Brunnsparken och Stigbergsliden. 

Bergslagernas jemvägar, som under perioden öppnats för 
trafik, genomgå länet på en sträcka af ungefär 0-3 mil. Utom 
stationen i Göteborg finnes på bandelen inom detta län en an-
haltsstation vid Skårdal i Nödinge socken. 

Tvenne kanaler finnas i länet, Ströms kanal förbi Göta elfs 
fall vid Lilla Edet och Albrektssunds kanal emellan Klöfverön 
och Koön. Den senare kanalen, som utgör fatled emellan Göte
borg och Marstrand, befinner sig i ett mindre tillfredsställande 
skick i anseende till årligen tilltagande uppgrunduingar. 

För den i sista femårsberättelsen omnämnda nya kommuni
kationsleden emellan Uddevalla och hafvet genom Björn- och 
Malösunden redogöres närmare i berättelsen om samma statl. 

Af postanstalter funnos vid 1880 års slut 2 postkontor, i 
Göteborg och Uddevalla, 6 poste.vpeditioner, i Kungelf, Marstrand, 
Strömstad, Lysekil, Qviström och Orust, samt 54 poststat toner. 

Elektriska telegraf anstalter finnas, utom vid jernvägsstatio-
nerna, i Göteborg, Marstrand, Kungelf, Uddevalla, Ström.-tad, 
Munkedal, Lysekil och Fjellbacka. Mellan Göteborg och Vinga 
fyrinrättning finnes jemväl optisk telegraf inrättad, med mellan
stationer å Nya varfvet och Brännö. 

Sjöfarten i länet har under perioden icke tilltagit i liflighet, 
hvilket synes deraf, att dä enligt Kungl. Kominer-kollega års
berättelser år 1875 i länet voro hemmahörande 965 fartyg om 
146,166 ton, antalet fartyg år 1879 utgjorde 945 om 150.848 
ton. Detta förhållande torde med all säkerhet kunna tillskrifvas 
de under större delen af perioden ogynsamma konjunkturer för 
jern- och trävaruexporten äfvensom öppnandet af Bergslagernas 
jernvägar, hvarigenoni fraktfarten å Göta elf och Venern lidit 
stort afbräck. 

Angående lots- och fyrväsendet inom länet hafva från lots-
kaptenen i Göteborgs lotsfördelning erhållits följande uppgifter: 

»Lots- och fyrpersonalen inom länet, hvilken vid ingången 
af år 1876 utgjordes af 197 effektive, har under perioden i fråga 
minskats med 1 fördelningschef, — nemligen chefen för Ström
stads lotsfördelning, hvilken med 1878 års ingång öfverflyttades 
på indragningsstat, då befälet öfver nämnda fördelning tillades 
t. f. chefen för Marstrands lotsfördelning—, 1 lotsåldorman, 11 
lotsar, 3 lotslärlingar, 2 extra lotsar och 1 fyrbiträde eller till
sammans 19 personer, hvadan samma personal den 31 december 
1880 utgjordes af 183 effektive: deraf 3 tillhörde distrikts- och 
fördelningscliefsbefälet; 17 underbefälet, nemligen 9 lotsaldermän 
och 8 fyrmästare; 144 lotsbetjeningen, nemligen 110 lotsar, 32 
lotsläiTmgar och 2 extra lotsar; samt 19 fyrbetjeningen, nemligen 
10 fyrvaktare och 9 fyrbiträden. 

Antalet/oM»/i/(/a;'har uppgått till 25,354, tor hvilka, efter afdran 
at hemvägsersättning (ersättning för hemvägskost), i totsjniiiiiitgur 
influtit 565,038 ki nnor 21 öre, såsom af tab. Litt. K närmare trampar. 

Från och med den 1 mars 1878 beviljade.-- åt sjöfarten migmi 
lindring i lotspligtigheten och samtidigt härmed höjdes lut-taxan. 

Fyrinrättitingarna. Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt bref 
den 20 december 1878 behagat anvisa erforderliga medel för inköp 
af meteorologiska instrument för vissa fyr- "di lotsplatser. har 
under år 1879 genom miutisk-metoorologiska byråns försorg en del 
instrument, tilldelats, bland andra, ätveu Vitma, Väderöbods och 
Hallo fyrplatser. Vid de bada förstnämnda fyrplatsenm hafva 
jemväl hydrografiska observationer blifvit anordnade. 

Nya holosteriska barometrar hafva tilldelats samtliga fyr-
platserna. 



12 Göteborgs och Bohus län. Tab. Litt. K. Lotsanstalter m. m. Handel. Spritdrycker. 

Misttrumpeten å Vinga har undergått en större reparation. 
Göteborgs stads led fyrar. Fyrarne å Böttö och Buskar hafva 

blifvit försedda med kraftigare lysapparater. Nya inseglingsfyrar 
hafva på stadens bekostnad blifvit uppförda: dels en å SO. Knip-
pelholmen vid Riföfjord i stället for den å Elfsborgs fästning 
anhragta fyren, som blifvit släckt, och dels 2:ne ledfyrar å Car-
negieska bruken vid Göteborg. 

Lotsbåtar. Af lotsverket underhållas 2 jakter, afsedda 
för befälets resor i tjensten, samt 20 stycken däckade lotsbåtar. 
2 nya jakter och 12 nya lotsbåtar Iiafva anskaffats i stället 
tor sådana, som antingen blifvit förflyttade till annan lotsför-
delning eller kasserade och försålda. Förutom nämnda lotsbåtar 
linnes ett större antal såväl däckade som öppna, i tjensten an
vända båtar, livilka egas och underhållas af lotsarne. 

Lotsbyggnader, båtbryggor m. m. 11 stycken nya lotsup-
passningshus och 1 ny lotsutkik Iiafva blifvit uppförda; hvar
jemte för personalen vid Grönskarens lutsplats I nytt boningshus 
och nödiga uthus samt för personalen vid Väderöarnas lotsplats 
2 nya boningshus uppförts. 

Vid Brännö lotsplats har af lotspersonalen anlagts en ny 
batbryiiga, till livars uppförande Kungl. Lotsverket lemnat bidrag. 
Bathamnen vid Vinga har blifvit uppmuddrad samt försedd med 
2 lyktor, som tändas vid de tillfällen under mörka nätter, då 
lotsbåtarna af dem Iiafva behof för segling från eller till hamnen. 

Följande nya sjömärken och andra säkerhetsanstalter för sjö
fartens underlättande hafva under femårsperioden tillkommit, 
nemligen: 

9 stycken fasta sjömärken, deraf 7 i stället för äldre sådana, 
som antingen blifvit kasserade eller af storm förstörda; 

1 större stångmärke; 
ti stycken flytande sjömärken; 

12 stycken större och mindre stenkummel, hvaraf 2 stycken 
blifvit anbringade i stället för förut varande stångiuärken; 

hvarjemte Hère mindre prickar blifvit utsatta å sådana stäl
len, som ansetts deraf vara i behof, äfvensom reservremmare och 
andra reserv-sjömärken tildelats åtskilliga lotsplatser. 

Under perioden hafva tj.'l stî-andnings- och andra olycks
händelser drabbat fartyg a bohuslänska kusten, nemligen: 

Bland de fartyg, som under år 1879 blefvo vrak, omkommo 
alla af besättningarna å .2 fartyg och 6 man af besättningen 
å ett fartyg, hvarjemte vid en strandning under år 1880 4 nian 
af detta fartygs besättning omkommo». 

Antalet af dem, som å landsbygden idka grosshandel eller 
försälja varor i bod eller frän annat upplagsställe, utgjorde år 
1880 414, deraf 22 qvinnor; och voro hos dessa handlande såsom 
biträden an>tälda 170 personer, hvaraf 4 qvinnor. Bevillningen 
för handelsrörelsen uppgick för samma år till 1,955 kronor 71 
öre, hvaraf således i medeltal på hvarje handlande belöper 4 
kronor 72 öre. Då folkmängden å landsbygden i länet vid slutet 
af år Ï875 utgjorde 167,740 personer och vid samma tid funnos 
328 landthandlande, har alltså antalet af de senare under nu ifråga
varande period ökats betydligt i förhållande till folkmängden. 

Ai' liandtverkare och idkire af handteringar funnos år 1880 
i länet 125 män och 4 qvinnor eller tillsammans 129 personer, 
hvilka sysselsatte 156 arbetare, deraf 8 qvinnor. 

Marknader med af Kungl. Kommerskollegium bestämda ter
miner funnos vid periodens slut endast 3, deraf 2 i Kungelf och 
1 (kreatursmarknad) å Sanden nära Qviström. Utom dessa 
marknader förekomma jemväl torgdagar för försäljning af fisk-
varor hvarje höst i Göteborg, Uddevalla och Lysekil, en dylik 
försäljningsdag för allmogeväfnader, mest från Halland och Marks 
härad i Vestergötland, årligen i augusti månad i Göteborg, så kal
lade månadsmarknader, hufvudsakligast för försäljning af kreatur, 
i Göteborg och Uddevalla samt af hushållningssällskapets krets-
afdelningar anordnade kreatursutställningar, dervid äfven handel 
med de utstälda föremålen eger rum, en gång om sensommaren 
eller hösten vid Hede och Svarteborgs gästgifvaregårdar. 

I afseende å den minuthandel med och utskänkning af brän-
vin och andra spirituösa drycker, som under perioden utöfvats, 
samt beloppet af de afgifter, som för rättighet till sådan haudels-
och utskänkningsrörelse blifvit eriagda, meddelas upplysningar i 
tabell Litt. L (å nästa sida). 

Försäljningsafgifterna hafva disponerats på följande sätt: 

Tab. Litt. K. Verkstälda lotsningar och influtna lotspenningar åren 1876—1880. 
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5. Kameralförhållanden. 

I tabell N :0 3 lemnas summarisk redogörelse för hemman 
och jordlägenheter sand sladsjordar m. m. nr 1880. 

Under perioden har icke något hemman inom länet kommit 
i ödesmål, och icke heller liar genom skattläggning länets hem
mantal blifvit ökadt. 

På yrkande af advokatfiskalsembetet i Eders Kungl. Maj:ts 
och rikets Kammarkollegium lialVa de delar af åtskilliga skatte
hemman, som motsvarade kronans deri egande ödesbol, genom 
vederbörande myndigheters laga kraftvuuna beslut förklarats 
vara af krononatur och följaktligen böra i enlighet med de för 
kronohemman gällande författningar behandlas och disponeras; 
och har derigenom en minskning i skattehemmanen uppkommit 
med lO^SjjjjjjISjij},, mantal, h varmed kvonoheminaiien följaktligen 
ökats. Till skatte hafva, förutom 15 kronolägenheter, försålts 
tillhopa 7jJ$£?r, mantal; och hafva alltså i det stora hela krono-
hemmanen ökats med något öfver 2 mantal på skattehemmanens 
bekostnad. 

Af söndringar med af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande faststäld afgäld hafva beviljats till ett antal af 157, deraf 
1 på 30 år och de öfriga för all tid, de flesta afsedda till bo
ningsplatser. 

Fråu och med 1878 års början har — hufvudsakligen genom 
indragningen till statsverket af de indelta armén och hospitalen 
förr tillhöriga fastigheter samt på grund af Eders Kungl. Majt:s 
nådiga bref den 9 november 1877 angående förvaltningen af sta
tens domäner — antalet af de kronoegendomar inom länet, öfver 
hvilka lokalförvaltningen utöfvas af Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande, betydligt ökats, så att desamma vid periodens slut 
voro icke mindre än 167, utgörande 158 mantal och 12 lägen
heter. Taxeringsvärdet å dessa fastigheter uppgick vid nämnda 
tid till 2,734,000 kronor och de för desamma utgående arrende

beloppen till 161,310 kronor 60 öre. 1 de bestämmelser angående 
lokalförvaltningen af statens domäner, som genom ofvan omför-
mälta nådiga bref af den 9 november 1877 meddelades, har, 
livad Göteborgs och Bohus län beträffar, sedermera ingen annan 
väsentlig förändring skett, än att, på underdånig framställning 
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, genom nådigt bref 
den 8 november 1878 förordnats, att domänintendent äfven för 
detta län skulle från och med den 1 januari 1879 anställas; och 
har den person, som förordnats att bestrida denna befattning 
jemväl handlagt och föredragit hos Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande anhängiga mål och ärenden rörande kronans egen
domar. För den verksamhet, som under aren 1878—-1880 ut
vecklats i och för bestyret med lokalförvaltningen af länets domä
ner, lemnas följande redogörelse: 

Tab. Litt. L. Minuthandel med och utskänkning af spirituösa drycker åren 1876—1880. 
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För förvaltningen af Kuwjl. och Hvitfeldtska stipendie-inrätt-
ningen och dess fasta egendom har ny instruktion blifvit af 
Eders Kungl. Maj:t i nåder den 2 juni 1876 utfärdad. Bland 
nya stadganden, som genom denna instruktion tillkommit, må 
nämnas, att utmätning och exekutiv försäljning af åborätt till 
inrättningens hemman numera kan ega rum icke allenast för in
rättningens fordringar hos åbon samt för obetalda utskylder och 
eftersatta besvär utan äfven för annan hans skuld. I nedan
stående tabell lemnas uppgift ej mindre om antalet af inrätt
ningen tillhöriga hemman, till hvilka åborätten under perioden 
blifvit frivilligt eller på konkursauktiim eller exekutivt försåld, 
än äfven om dessa gårdars hemmantal och köpeskillingsbeloppen 
för desamma: 

I medeltal har sålunda betalats för hvarje åborätt 3,953 
kronor 79 öre och för hvarje mantal 18,969 kronor 91 öre. 

Af försäljningarna hafva 20 skett inom åboslägten, och 
vid 46 köp hafva säljarne utom köpeskillingen förbehållit sig 
undantagsförmåner i jord eller naturaprestationer och kontanta 
medel. 

Inom länet finnes blott ett fideikommiss, säteriet Holma i 
Brastads socken af Stångenäs härad. Fideikommisset, som till
hör Bundsenska slägten och vid periodens slut innehades af 
Fredrik Bundsen, utgör med underlydande hemmanen Holmeröd, 
Näs, Torp och Ostergård 47/s mantal och var år 1880 taxeradt 
till 118,500 kronor. 

I tabellerna Litt. M och N lemnas uppgift om den fasta 
egendom, som vid 1880 års slut innehades af aktiebolag och 
främmande magiers undersåtar. 

För de utflyttningar, som verkstälda skiften föranledt, hafva 
understöd af allmänna medel under åren 1876—1880 utanord-
nats med 675 kronor; och har derigenom beloppet af de stats
medel, som länet för detta ändamål erhållit, ökats till samman-
lagdt 213,381 kronor 2 öre. 

Vid 1880 års slut voro i länet anstälda l förste landtmätare 
och 6 kommissionslandtmätare. 

I afseende å grundskatterna har ingen förändring inträdt. 

Kronoskjuts och inqvartering tynga företrädesvis på hemma
nen inom länets södra och mellersta delar. 

Väghållningen är i sistnämnda del af länet betungande 
hufvudsakligen genom de betydliga afstånd en stor del af 
de vägliållningsskyldige hafva till sina väglotter. Snöskott
ningen har i anseende till de snörika vintrarna under förra 
hälften af perioden varit förenad med temligeu mycket 
besvär. 

. Länet har följande indelningar för försvarsverket: 

l:o) till det från kavalleri atsuttna Bohusläns infanterirege
mente 904 nummer, hvaraf 802 effektiva; 

2:o) till Elfsborgs regemente: a) 9 soldatrotar; b) en vid 
ny ordinarie rotering tillkommen soldatrote jemte n/1B rote i 
spridda rotedelar; c) vid posthem manens i länet rotering till
kommet '/a rotemantal; och d) 2 vid extra rotering tillkomna 
rotar; 

3:o) till Vestgöta regemente ett rusthållsnummer; 

4:o) till Göteborgs stad anslagna 44 rotar af Säfvedals härad 
för utgörande af effektive stadsvaktssoldater; 

5:o) för sjöförsvaret a) 2 kompanier roterade båtsmän om 
tillsammans 477 nummer, utom 90 under fredstid vakauta num
mer för städerna; b) vid ny ordinarie rotering tillkomna 33 
nummer samt, sedan från rotering befriats dels tvenne i nummer 
indelade lägenheter, hvardera roterad för Vi2 mantal eller till 
V24 rote, i hvilkas ställe trädt motsvarande hemmantal af annan 
fastighet, som förut icke varit i nummer insatt, och dels en an
nan lägenhet, som uppskattats till Vie mantal och påförts rote
ring för Vs2 roteandel, 65 1VÎ92 rotar i spridda rotedelar; c) ge
nom posthemmanens i länet ordinarie rotering uppkomna 5%2 
rotemantal; d) vid extra roteringens genomförande tillkomna 69 
rotar jemte ll101/288 i spridda rotedelar för landet och 1 rote 
jemte 33/64 ' spridda rotedelar för städerna. 

Vakansafgiften för soldat- och båtsmansrote har under pe
rioden erlagts med följande belopp : 

Vid 1875 års slut hade af vederbörande löneregleringsnämud 
förslag till reglering af presterskapets löneinkomster vunnit nådig 
fastställelse för 29 pastorat. Fastställelse meddelades nemligen 
år 1872 ej allenast för de i sista femårsberättelsen omförmälta 
pastorat utan jemväl för Frölunda. Under nu ifrågavarande 
period hafva ytterligare 2 pastorat reglerats, nemligen Orgryte 
och Fässbergs; och återstå derefter oreglerade endast Tanums, 
Morlanda och Göteborgs pastorat. 
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Tab. Litt. N. Förteckning å fastigheter i Göteborgs och Bohus län, hvilka vid 1880 års slut egdes af 
främmande magters undersåtar. 

6. Politi. 

För folkskoleväsendets öfvervakande är länet indeladt i 2 
inspektionsdistrikt: Göteborgs stad, för hvilket distrikt redogö
relse lemnas i berättelsen om denna stad, och den återstående 
delen af länet, rörande hvars folkskoleundervisning nedanstående 
torde böra omnämnas: 

Skoldistrikten äro 89; 3 af dessa bestå af två församlingar 
h vartdera, nemligen Rönnängs och Klädesholmens, Näsinge och 
Lommelands, samt Svenneby och Bottna, af hvilka de två sist
nämnda dock med 1882 års början komma att skiljas och ut
göra hvar sitt. distrikt; en församling, Björlanda, är delad i 2 
distrikt. 

Småskolor. Dessa, hvilka 1875 voro 199, uppgingo vid 
1880 års slut till 247, af hvilka 50 voro fasta och 197 flyttande. 

Mindre skolor. Häraf funnos 6 fasta och 7 flyttande. 
Folkskolor. Dessas antal utgjorde år 1880 142, hvaraf 83 

fasta och 59 flyttande; af de senare flytta 32 på 2 rotar, 20 
på 3 och 7 på flere än 3 rotar. 

Fortsättningsskolor, ordnade enligt kung!, kungörelsen af 
ilen 11 september 1877, funnos till ett antal af 16. Vid ännu 
Here folkskolor meddelades dock särskild undervisning åt de barn, 
som utgått ur folkskolan. 

Öfningsskolor: sy-, slöjd- och planteringsskolor. 
Syskolorna, der undervisning meddelas i sömnad, stickning, 

lagning m. ni., hafva, sedan sista berättelsen afgafs, ökats i be
tydlig grad. Då utgjorde do 75, nu uppgår deras antal till 
197. Detta, förhållande torde i väsentlig mån vara att till— 
skrifva det frikostiga understöd, som i form af uppmuntran åt 
läraiinnorna, enligt rpgel folk- och småskolelärarinnor, komma 
dessa skolor till del från länets landsting och hushållningssäll
skap. Nämnda understöd uppgick 1880 till 4,532 kronor. 

Slöjdskolor, med undervisning företrädesvis i snickeri, svarf-
ning och korgflätning samt lättare ståltrådsarbeten, ordn:ide på 

ett någorlunda tillfredsställande sätt, funnos blott till ett antal 
af 12. Dock är all anledning att tro, att deras antal kommer 
att betydligt ökas. Vid den i,Uddevalla, förmedelst understöd 
af denna stad, länets hushållningssällskap samt enskilda per
soner upprättade slöjdskola pågår nemligen hvarje sommar en 
kurs för länets folkskolelärare, hvilka synas med nit och ifver 
egna sig häråt. Vid flere, dels beslutade dels redan under 
byggnad varande folkskolehus komma äfven slöjdskolelokaler 
att inrättas. 

Planteringsskolor. Den i knngl. folkskolestadgan förekom
mande föreskriften att, så vidt sig göra låter, undervisning i 
trädplantering och trädgårdsskötsel bör beredas skolbarnen har, 
väl hufvudsakligen af lokala svårigheter, ej fått den efterföljd, 
som varit både önsklig och nyttig. Dock finnas för närvarande 
vid 48 folkskolor särskilda planteringsland, der dylik undervis
ning meddelas. 

Ritundervisningen efter Stuhlmannska metoden torde nu 
vara införd i nästan alla folkskolor och ganska många små
skolor. För vinnande af detta mål hafva undervisningskurser 
för folkskolelärare och lärarinnor varit på landstingets och hus
hållningssällskapets gemensamma bekostnad anordnade dels i 
Göteborg och dels i Uddevalla; och har dessutom på bekostnad 
från samma håll kompetent person genomrest hela länet för att 
i detta hänseende meddela undervisning. Ar 1880 utdelades 
2,930 kronor af landstingets och hushållningssällskapets anslag 
till lärare och barn för framsteg i ritning. 

Seminarium för bildande af småskolelärarinnor var på lands
tingets bekostnad anordnadt i Uddevalla 1878—1879, hvarjemte 
1879 och 1880 repetitionskurser för äldre småskolelärarinnor 
pågingo. 

Högre folkskolor finnas ej. 
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Folkhögskolor. Två sådana finnas för närvarande i länet, 
den ena: Göteborgs och Bohus läns folkhögskola å Majoreberg 
nära Uddevalla, den andra: Billströmska folkhögskolan på Tjörn. 

Den förstnämnda af dessa, som öppnades å lägenheten 
Béthala nära Göteborg den 1 november 1875, utöfvade å detta 
ställe sin verksamhet till hösten 1878, då den flyttade till Kungelf, 
der den qvarstannade i 2 år, hvarefter den hösten 1880 in
flyttade i sin nuvarande lokal. Denna dess ambulatoriska egen
skap har framkallats dels af ekonomiska skäl och dels af från 
mellersta och norra delarne af länet uttryckta önskningar, att 
genom skolans förläggande längre i norr en lättnad måtte be
redas der boende allmogesöner att besöka densamma. 

Skolan, som för sin grundläggning liar att tacka länets hus
hållningssällskap samt enskilda bidrag af för saken intresserade 
personer inom länets alla delar, åtnjuter, förutom anslag från 
staten, i årligt underhåll af hushållningssällskapet 1,500 kronor, 
hvaijemte 1880 års landsting anslagit 1,500 kronor att utgå år
ligen under 3 år från och med hösten 1880. Eleverna betala 
en kursafgift af 50 kronor. 

Skolans styrelse utgöres af 6 årligen valda medlemmar, 
hvilka utses: 2 af landstinget, 2 af hushållningssällskapet och 
2 af målsmännen, d. v. s. de personer, som genom årliga afgifter 
bidraga till skolans underhåll. 

Enligt stadgarne för skolan meddelas undervisning af 2 
ordinarie lämre, hvarjemte för några af Öfningsämnena extra 
lärare anlitats. Undervisningstiden varar från början af november 
till slutet af april. Undervisningsämnen och metoder äro de vid 
folkhögskolor vanliga. Föredras öfver för eleverna gagneliga 
och lättfattliga ämnen hafva årligen hållits såväl af lärarne som 
af andra personer. Skolan har under läsåren 1875—1880 be
sökts af 81 elever, af hvilka 64 varit från detta län, 15 
från Elfsborgs och 1 från hvartdera af Örebro och Vesternorr-
lahds län. 

Billströmska folkhögskolan å egendomen Tyft på Tjörn är 
grundad af numera aflidne borgmästaren Lars Billström i Lund, 
hvilken genom inköp af hemmanet Tyft, afsedt att vara skolans 
hem, och genom anslag af kontanta medel äfven sörjt för dess 
framtida bestånd. Samtliga donationsmedlen, deri inberäknadt 
värdet af Tyft, uppgå till omkring 120,000 kronor. 

Stiftaren hade vid skolans öppnande, den 1 november 1876, 
sjelf utsett 5 personer att utgöra dess styrelse. Efter hans 
1878 timade frånfälle öfvertogs, på hans derom framstälda ön
skan, inseendet öfver densamma af länets landsting och hushåll
ningssällskap, hvilka gemensamt utse dess styrelse, och är denna 
för sin förvaltning redoskyldig inför landstinget, som årligen 
utser 2 revisorer att granska styrelsens f åtgärder och skolans 
förvaltning i sin helhet. 

Till inträde i skolan, som är anordnad i hufvudsaklig en
lighet med andra dylika inom riket, ega på Tjörn födda eller 
bosatta ynglingar företrädesrätt. I öfrigt föreskrifva stadgarne, 
att om ej fullt antal inträdessökande derifrån eller från andra 
delar af detta län anmält sig, må ynglingar från andra län 
kunna till lärjungar antagas. 

Rörande skolans hittillsvarande fyraåriga verksamhet med
delas följande. Lästiden pågår från midten af oktober till midten 
af april för ynglingar. 1878 öppnades äfven en kurs för flickor, 
hvilken pågår 3 månader under sommaren och till bestridande 
af hvars utgifter länets landsting och hushållningssällskap bi

draga med årsanslag af 500 kronor livar. Elevafgiften i den 
manliga kursen är 40 kronor och i den qvinliga 20 kronor. 
Vid båda kurserna antagas frielever. Antalet manliga elever i 
de 4 kurserna har utgjort 71, och qvinliga i dess 3 kur
ser 60. 

Lärare och lärarinnor IHHO. 

I folkskolorna : 

Barn i skolåldern voro vid 1880 års slut 27,232; af dessa 
undervisades: 

Skolhus. Sådana egde församlingarna 189; förhyrda lokaler 
voro 131. För öfrigt hällas särskildt de flyttande småskolorna 
inom flere skoldistrikt i de respektive hemmen, ett, förhållande 
lika ogynsamt för skolan som obeqvämt för hemmen, och hvars 
afhjelpande genom uppbyggande af småskolehus torde vara ett 
af de närmaste och vigtigaste önskningsmälen för länets skol
väsende. 

Utgifter. Totalbeloppen af församlingarnas utgifter för skol
väsendet hafva utgjort: 

Landstingets anslag till det egentliga folkskoleväsendet 
har utgjort: 
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Hushållningssällskapets bidrag under samma tid utgjorde: 

Àr Î876: 

Till folkskoleundervisningen i allmänhet kr. 6,000. 

Till folkskolornas förseende med undervisningsmateriel » 500. 

Till undervisning i ritning och slöjd i fulkskoloma-.. » G,000. J2 500. 

i i - 1877: 

Till folkskolcmidervisningen i allmänhet » 6,000. 

Till folkskolornas förseende med undervisningsmateriel » 500. 

Till undervisning i ritning och slöjd i folkskolorna... » 7,000. X3500. 

År 1878: 

Till folkskoleundervisningen i allmänhet » 6,000. 

Till folkskolornas förseende med undervisningsmateriel « 500. 

Till undervisning i ritning och slöjd i folkskolorna... » 7,500. 14 000. 

År 1879: 

Till folkskoleundervisningen i allmänhet » 8,000. 

Till folkskolornas förseende med undervisningsmateriel » 500. 

Till undervisning i ritning och slöjd i folkskolorna... » 7,500. l(j 000. 

År 1880: 

Till folkskoleundervisningen i allmänhet » 8,000, 

Till folkskolornas förseende med undervisningsmateriel » 500. 

Till undervisning i ritning och slöjd i folkskolorna... » 7,500. \Q QOO. 

Summa kronor 72,000. 

Om de af landstingets folkskolekomité under perioden be
stridda utgifter lemnas upplysning i nedanstående tablå: 

Sockenbibliotek hafva under perioden tillkommit i Styrsö, 
Ljungs och Romelanda socknar, hvarförutom sådana rinnas jemväl 
i följande församlingar, nemligen: Orgryte, Partille, Fässberg, 
Tufve, Säfve, Björlanda, Kareby, Harestad, Lycke, Iljertum, 
Vesterlanda, Stenkyrka, Rönnäng, Klädosholmen, Morlanda, 
Tegneby, Röra, Ståla, BätVe, Norra Ryr, Ilerrestad, Foss, Håby, 
Svarteborg, Tossene, Kungshamn, Tanuni, Skee och Nalverstad. 
Stenkyrka socken samt Rönnängs och Klädesholmens kapellför
samlingar hafva gemensamt bibliotek, hvilket numera förvaras 
å folkhögskolan vid Tyft. Genom testamente af numera aflidne 
kyrkoherden C. M. Rhodin hafva Myckleby, Långelanda och 

Folkskoleväsendet. Sockenbibliotek. Sjukvård. 

Torps församlingar bekommit, den förstnämnda 400 kronor och 
de begge senare hvardera 300 kronor med föreskrift, att räntan 
deraf skall användas till bildande af sockenbibliotek, hvadan 
sådana derstädes komma att inrättas. 

Nya kyrkor hafva uppförts i Ståla, Brastads och Askums 
socknar samt i Kungshamns eller Gustaf Adolfs kapellförsamling. 

Antalet under perioden vårdade vid länets af landstinget 
underhållna sjukhus äfvensom utgifterna för sjukvården under 
samma tid inhemtas af nedanstående tabell: 

Sängarna voro vid 1880 års slut 150, deraf 100 vid lasa
rettet och kurhuset i Uddevalla, 30 vid lasarettet i Kungelf och 
20 vid lasarettet i Strömstad. 

Vid livar och en af dessa sjukvårdsinrättningar finnas jemte 
nödig betjening anstälda 1 läkare och 1 syssloman samt dess
utom vid hvartdera af lasaretten i Uddevalla och Strömstad 1 
predikant och vid det förstnämnda jemväl 1 biträdande läkare. 

Den allmänna sjukvårdsafgiften har under åren 1876—1878 
utgått med 50 öre för man och 25 öre för qvinna, men under 
åren 1879 och 1880 endast med respektive 24 öre och 12 öre. 

Det i sista femårsberättelsen omnämnda, af enskilde upp
rättade sjukhuset i Mölndal vidmagthålles fortfarande på enskild 
bekostnad till fromma för denna folkrika fabriksort. 

Göteborgs nya hospital, beläget på Hisingen å hemmanet 
Storehageu i Backa socken, V2 mil från Göteborg, öppnades hösten 
1872 för 150 till 2:dra och 3:dje betalningsklasserna hörande 
sjuke; redan vid 1874 års ingång bereddes plats för ytterligare 
10 patienter och i slutet af 1875 för 10, så att platsantalet 
för närvarande uppgår till 170, hälften för hvartdera könet. 

Rörande kostnaden för anläggningen af hospitalet, byggna
dernas anordning och inredning ro. m. hänvisas till öfverstyrel-
sens öfver hospitalen underdåniga berättelse för år 1873 samt 
till föregående femårsberättelse. 

Totalkostnaden för sjukvården har utgjort: 
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livadan en besparing för statsverket uppkommit af 8,715 35 kr. 

Utgifterna hafva bestått i aflöningar, båtlegeersättning, in
köp af erforderliga arbets- och skrifmaterialier samt ved till 
tjenstemännens bostäder äfvensom reparations-, besigtnings- och 
åtskilliga andra mera tillfälliga kostnader. 

I anledning af ingångna officiela meddelanden om pestens 
utbrott i sydöstra Ryssland fann Eders Kung!. Maj:t, efter dess 
Befallningshafvandes derom gjorda underdåniga framställning, 
genom nådiga bref den 14 och 28 mars 1879 för godt medgifva 
att, för ett fullständigt ordnande af inrättningen medelst ut
vidgade reparationsarbeten, anskaffande af ökad materiel, an

ställande af extra läkare, bevakning af örlogsfartyg och flere 
andra behof, Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande egde att 
af omhänderhafvande medel, emot ersättning efter derom skeende 
underdånig anmälan, bestrida förekommande utgifter; ocli upp-
gingo ifrågavarande, utom stat tillkomna utgifter till 6,745 kr. 
80 öre. 

Sedan åt Eders Kungl. Maj:ts och rikets Kommerskollogium 
samt Kungl. Medicinalstyrelsen i nåder uppdragits att taga i 
öfvervägande, hvilka förändringar i eller tillägg till reglementet 
för inrättningen af den 20 september 1859 kunde finnas erfor
derliga, samt derom afgifva underdånigt utlåtande, har, på an
modan af Medicinalstyrelsen, Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande låtit utarbeta och den 29 december 1880 till bemälta 
styrelse insända förslag till förnyadt reglemente för inrättningen. 

Karautänsläkarebefattningen har sedan siste innehafvarens 
den 20 februari 1877 timade död stått obesatt i brist på sökande. 

För helsovårdens bestridande å landsbygden inom länet funnos 
vid periodens slut anstälda 6 provinsialläkare och 3 distrikts
läkare. Distriktsläkarebefattningen i Styrsö socken har i brist 
af sökande till den dermed förenade karantänsläkaretjensten å 
Känsö icke kunnat tillsättas. Stadsläkarnes antal utgjorde 7, 
deraf 2 i h vardera af städerna Göteborg och Uddevalla; och 
funnos derjemte i Göteborg 7 distriktsläkare. Antalet prakti
serande läkare i sistnämnda stad uppgick vid 1880 års slut 
till 29. 

Sedan till bostad åt provinsialläkaren i Orusts och Tjörns 
distrikt år 1871 genom sammanskott af enskilda personer in
köpts Vs mantal Horleby i Ståla socken och postexpeditören å 
Orust, postmästaren H. Lind skänkt 8,500 kronor såsom bidrag 
till uppförande af åbyggnader å hemmanet, med vilkor att bo
stadslägenhet åt honom hyresfritt och åt hans efterträdare mot 
hyra derstädes jemväl beredes, så har för berörda gåfva och 
medel, som ytterligare tillsläpts af Ståla, Tegneby och Myck-
Ieby socknar samt alla kommunerna på Tjörn, ett prydligt corps 
de logis jemte erforderliga ekonomibyggnader uppförts à hemmanet 
och år 1876 upplåtits till begagnande af provinsialläkaren och 
bemälte posttjensteman. 

Antalet barnmorskor uppgick år 1879 till 116, deraf 52 
voro bosatta å landsbygden, 56 i Göteborg och 8 i länets öfriga 
städer jemte köpingen Lysekil. 

Apotek funnos vid periodens slut i alla Iäne,ts städer, i byn 
Mölndal, i Ilåhtj och Tannins socknar samt i Morlanda socken 
å Orust; livarjemte i Lysekils köping och i Jörlanda sucken 
medikamentsförråd voro inrättade. 

Tab. Litt. O. Öfversigt af omsättningen vid Göteborgs nya hospital under åren 1876—1880. 

Nedanstående tabell Litt. O utvisar sjukdomsförhållandet 
under femårsperioden. 

Vid karantänsinrättniugen å Känsö har under sista femårs
perioden likasom under den närmast föregående någon karan
tänsbehandling i egentlig mening icke förekommit. Enligt kungl. 
brefvet den 3 juni 1870 utgör det å riksstatens 6:te hufvud-
titel anvisade årliga förslagsanslag till inrättningens upprätt
hållande 15,850 kronor, således tillsammans för åren 1876— 
1880 79,250 kronor. Af detta anslag hafva för bestridandet af 
utgifterna för inrättningen tagits i anspråk under: 

Underhållsdagarne hafva uppgått: 

Medelkostnaden för hvarje sjuk för dag och år har utgjort: 
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Badorter med tillgång på läkarevård funnos år 1880 till 
antal af 9, nemligen Marstrand, Lysekil, Gnstafsberg, Ström
stad, Fiskebäckskil, Henån, Ljungskile, Stenungsön och Grebbe-
stad. De mest besökta bland dem voro de två förstnämnda, 
vid hvilka för år 1880 kurgästernas antal nppgifves till: 

i Marstrand 2,900. 

och i Lysekil 2,000. 

Badinrättningar af mindre omfång finnas dessutom å flere 
andra ställen i länet, af hvilka må nämnas Långedrag, Brätten 
och Stjernvik i Göteborgs fögderi, Arvidsvik å Koön vid Mar
strand samt Stillingsön i Orusts och Tjörns fögderi. 

Blott 1 helsobrunn finnes i länet, nemligen vid Gustafsberg, 
hvilken dock är af mindre betydenhet. 

Förutom länsveterinären funnos vid periodens slut, såsom 
förut är nämndt, 5 af hushållningssällskapet aflönade distrikts
veterinärer. 

I tabellen N:o 4 redogöres för de i länet befintliga brand-
försäkringsinrättningar oeh deras verksamhet under åren 1876 
—1880. 

Rörande sjöförsäkringsinrättningarna i länet och deras 
verksamhet under samma tid åberopas tabellen Litt. P . 

Sockenmagasinens antal, som i sista femårsberättelsen upp-
gafs tilll 26, utgjorde vid 1880 års slut 40, hvilket utvisar, att 
den jordbrukande befolkningen allt mera börjat inse nyttan af 
dessa inrättningar, hvilka, på samma gång de lemnat inkomst 

för kommunerna, tillintetgjort det prejeri, som förut bedrifvits 
mot dem, som om vårarne varit i behof af spanmål till utsäde. 

A de i länet befintliga fromma stiftelser, stipendiefonder, 
pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar 
lemnas uppgift i tabellen N:o 5. 

Hvad exekutionsväsendet i länet angår, så har antalet af de 
hos Eders Kungl. Majts Befallningshafvande handlagda skuld
ford rings in ål varit: 

Lagsökningarnas antal, som under förra qvinqvenniet visade 
ett årligt medium af 2,488, har således år 1878 uppgått till 
öfver tre gånger detta medeltal. Den med år 1877 begynnande 

Tab. Litt. P. Sjöförsäkringsinrättningarnas verksamhet åren 1876—1880 i Göteborgs och Bohus län. 

') Häraf 2:ne totalförlnster. Öfriga 9 partiel» skador. 

Hos öfverexekutorerne i städerna Göteborg, Uddevalla och 
Strömstad utgjorde skuldfordringsmålens antal: 
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tillökning af anhängiggjorda utsökningsmål ådagalägger väl i 
sin mån, att penningställningen i länet vid nämnda tid började 
att försämras; dock kan i betraktande af att skörden i länet under 
år 1877 var medelmåttig och 1878 god, samt att det senare året 
en ny förvärfskälla i sillfisket yppade sig för en del af befolk
ningen i länet, den ovanligt hastiga stegringen af lagsöknings
målens antal från 4,479 år 1877 till 8,011 år 1878 icke nöj
aktigt förklaras endast af de under sistnämnda år tryckta kon
junkturerna inom affärsverlden, utan torde orsaken till stegringen 
i lika väsentlig mån vara att söka i den omständigheten, att 
då med 1879 års ingång en ny lag rörande utsökningsväsendet 
skulle träda i verkställighet, hvarigenom Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes oeh magistratens i Göteborg befogenhet 
att ådöma betalningsskyldighet inskränktes till fordringar, grun
dade på skuldebref eller andra skriftliga fordringsbevis, och om 
hvilken lags stränghet de flesta fordringsegare synas hafva haft 
allt för öfverdrifna föreställningar, många ansågo det tillfälle 
till hastigt afgörande, som lagsökningsproceduren, jemförd med 
rättegångssättet vid domstol, erbjuder, icke böra försummas, 
hvarföre de utsökte fordringar, med hvilkas utkräfvande de eljest 
säkerligen skulle hafva dröjt. Riktigheten af den slutsats, Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sålunda dragit af nya utsök-
ningslagens verkningar, bestyrkes jemväl af att lagsökningsmålens 
antal sedan hastigt sjunkit från 8,011 år 1878 till 5,184 år 1879. 

Sedan riksdagen under senare åren till Eders Kungl. Maj:ts 
förfogande stält ett extra anslag att i mån af behof användas 
till aflöning för särskild polispersonal, som för ordningens och 
säkerhetens uppehållande kunde till följd af särskilda förhållan
den behöfva anställas å landsbygden, så har med anlitande af 
de medel utaf nämnda anslag, hvilka Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande på derom gjorda underdåniga framställningar 
erhållit, extra polisbevakning varit anordnad i Fässber«s och 
Lundby socknar från och med år 1877 och i Nya Varfvets för
samling från och med år 1879. Polisstyrkan utgöres i Fässbergs 
socken af 1 inspektor och 3 konstaplar, i Lundby socken af 2 
konstaplar och i Nya Varfvets församling af 1 konstapel. Sta
tens bidrag för bestridande af kostnaderna härför utgjorde år 
1880 3,100 kronor, af hvilket belopp Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande anvisat 1,800 kronor åt Fässbergs kommun, 
1,200 kronor åt Lundby kommun och 100 kronor åt Nya Varf
vets kommun. 

Beträffande landstingets inkomster och utgifter hänvisas till 
efterföljande: 

Tablå öfver Göteborgs och Bohus läns landstings inkomster och 
utgifter under åren 1876—1880. 
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Under femårsperioden har landstingsskatten i medeltal ut
gått med 50 öre för hvarje krona bevillning af jordbruksfastighet 
samt 25 öre för hvarje krona bevillning af annan fastighet samt 
inkomst af kapital och arbete. 

7. Länets städer och köpingen Lysekil. 
G ö t e b o r g . 

Förhållandet med stadens folkmängd och beväringsmanskap 
inhemtas af tabell N:o 1, hvilken upptager folkmängden under 
hvarje år af perioden och utvisar, att den rättsliga folkmängden, 
som enligt mantalslängden år 1875 åtgjorde 61,426 personer, 
under de sista fem åren ökats till 71,462 personer och således 
med 10,036 personer. Enligt presterskapets uppgifter utgjorde 
deremot befolkningens antal år 1875 65,858 och vid 1880 års 
slut 76,401 personer, hvadan tillökningen enligt denna beräk
ning skulle uppgå till 10,543 personer. 

Uppgifter om stadens bebyggda och obebyggda tomter samt 
lägenheter jemte taxeringsvärdet dera äfvensom å antalet under 
perioden nybyggda boningshus innefattas i tabell N:o 3. 

Upplysningar om stadens gator och vägar samt skjutsning 
lemnas i bifogade tabellerna Litt Q. och R. 

Poliskåren, som år 1875 bestod af 4 kommissarier, 14 
öfverkonstaplar och 136 konstaplar jemte 2 vaktmästare och 1 
ordonnans, har under senaste femårsperioden ej vunnit annan 
tillökning än 4 konstaplar, som till följd af Eders Kimgl. Maj:ts 
nådiga beslut den 14 februari 1879 om Landalabergens för
läggande under poliskammarens domvärjo, blifvit till tjenstgö-

T a b . L i t t . Q. Berättelse öfver Göteborgs stads gator och vägar 
under åren 1876—1880. 

Det af landstinget till Statistiska Centralbyrån ingifna 
sammandrag af 1880 års räkenskaper utvisar ställningen vid 
1880 års slut sålunda: 

Sammandrag af Göteborgs och Bohus läns landstings in
komster och utgifter under femårsperioden från och med år 
1876 till och med år 1880: 
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ring derstädes antagne. I tabb. Litt. S och T redogöres såväl för 
polisens sammansättning och kostnaden för densamma under 
hvartdera af periodens år som ock för anmälda och upptäckta 
brott, af poliskammaren sakfälde personer och öfriga der hand
lagda mål och ärenden. 

Enligt i poliskammaren förda anteckningar har nedanstående 
tabell upprättats, hvilken utvisar antalet af de under perioden 
öfver Göteborg befordrade emigranter: 

Fullständiga anteckningar hafva icke kunnat föras öfvev 
antalet af till riket återvändande emigranter, hvilket under 
perioden icke varit obetydligt; men enligt af enskilde personer 
gjorda anteckningar har antalet utgjort: 

Sr 1876 1,707 personer. 

.. 1877 1,245 

» 1878 995 

- 1879 605 

.. 1880 795 

Vid eld släckning sv äsendet äro anstälde 1 brandchef, 1 vice 
brandchef, 2 öfverbrandmästare, 4 brandmästare samt 28 ordi
narie och 32 extra brandkarlar jemte 2 förmän. För vakthåll
ning samt förvarande af brandredskap och redskap för räddning 

af menniskolif finnas tre hufvudstationer, nemligen en i Stads
huset, en i Haga och en vid Kusttorget i Majonia, hvarjemte 
brandredskap förvaras å två mindre stationer, nemligen en i 
Masthuggsbergen och en i Redbergslid, vid hvilka mindre sta
tioner förmännen jemte 8 af de extra brandkarlarne äro indelade 
till tjenstgöring, dock utan skyldighet till vakthållning. Ordi
narie brandkarlar bestrida jemväl vakthållning i Kristine kyrkas 
och Karl Johans kyrkas torn. Vid hufvudstationerna finnas 
alltid hästar på stall, 8 till antalet. Elektriska telegrufledningar 
finnas dels emellan hufvudstationerna, dels emellan stationen i 
stadshuset och Kristine kyrkas torn, artillerikasernen, skjuts
inrättningens stall samt brandchefens och vice brandchefens bo
städer, dels emellan stationen i Haga och vattenrörnätsförman-
nens bostad och dels emellan stationen vid Kusttorget och Karl 
Johans kyrkas torn. Dessutom finnas 53 stycken signalappa
rater för telegrafering till närmaste hufvudstation. Brandred
skapen består af 3 vagnar, en vid hvardera hutVudstationen, 
för transport af manskap och all attiralj, som är behöflig, då 
vattenledning direkt användes för eldsläckning, 2 ångsprutor, 
gifvande den ena 750 och den andra 350 kannor vatten i minuten, 
10 större sprutor för handkraft, hvardera gifvande ltöO kannor 
vatten i minuten, 4 mindre sprutor för handkraft, hvardera gif
vande 85 kannor vatten i minuten, ] flodångsprutbåt och en 
roddbåt för spruttransport, afseende eldsläckning på revièret, 
samt 2 mekaniska stegar, förlängningsstegar och hakstegar. Lif-
räddningsredskapen bestar af 3 räddr.ingsslangar, 3 räddnings-
säckar och 3 språngsegel. 

Varuvexlingen. 

Metaller. Under femårsperioden 187(i—1880 har exporten 
af metaller från Göteborgs hamn hufvudsakligen omfattat föl
jande slag: 

Brännstål i knippor och bunkar, spik, jernplåtar, bessemer.s-
produkter i göten, smältstycken, stänger och tenar; 

Jern, smidt och valsadt, af bästa samt mera ordinära qva-
liteter, i stänger; 

Bästa och ordinärt sömjern i tenar (nailrods); smältstycken, 
valda och ovälda, samt råstänger, skrotjern, stangjerrs- och nail-
rodsafhugg; samt tackjern. 

Myckenheten af metallexporten genom härvarande jern- och 
metallvåg angifves i sammandrag uti bilagda tabell Litt IL 

Af ofvan omförmälda metallsorter liar under ifrågavarande 
period tillverkningen och utförseln af s. k. bessemer- och sie-
mens-martinprodukter samt isynnerhet af s. k. finjern eller små 
dimensioner, omkring 1/t tum rundt, fyrkant, äfvensom åtskilligt, 
platt, afsedt för tillverkning af hästskosöm, maskingjord spik, 
nubb in. m., ansenligt ökats; h varemot afsättningen af s. k. 
prima stångjern, tillverkadt efter laiicasliiremetoden af bästa 
Persbergsjern eller andra bästa taekjernssorter, och afsedt för 
tillverkning af stål, synes alltmera aftaga och försväras vid 
täflan med utlandets billigare jernsorter, hvilka i mänga fall 
börjat undantränga bruket af svenskt jern. 

En mycket betydlig de! af jernexporten från Göteborgs hamn 
har utgjorts af stångjern och sömjern, som för åtskilliga han
delshus i Stockholm och bruksegare i norra Sverige utskeppats 
af deras ombud härstädes. De lättare kommunikationerna medelst 
jernvägarne genom bergslagsdistrikten och mellersta Sverige till 

Tab. Litt. R. Utdrag ur skjutsjurnalen vid skjutsstationen 
i Göteborg under åren 1876—1880. 

K. M:ts Hefallnhijshafrändes feiu'iynbenïllflser IH76 1880. (läteborys och llolivs lan. 4 
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Göteborg hafva nemligen i betydlig män befordrat utförseln öfver 
sistnämnda plats af tillverkningarna från åtskilliga jernbruk, 
hvilka förr verkstälde sin export öfver Stockholm. 

Uti den under förra femårsperioden, och isynnerhet under 
åren 1872 och 1873, rådande högst betydliga stegringen af 
prisen å tackjern och arbetadt jern inträdde redan under år 
1874 en återgång, hvilken, oafsedt en föga varaktig liflighet i 
jernmarknaden med åtföljande stegrade pris under hösten år 
1879 och början af år 1880, småningom nedbragte prisen till 

ungefär samma låga punkt, hvarå de höllo sig år 1870, d. v. s. 
kort före början af den omförmälda stegringen. 

Vid angifvandet af prisen å de olika jernsorterna torde 
det icke vara lämpligt att, såsom i förra fem årsberättelsen skett, 
uppställa särskild notering af prisen å s. k. prima ståljern, 
alldenstund de olika qvaliteterna och stämplarna af dylikt jern 
noteras med olika pris nästan för hvarje stämpel, och sådant 
jern dessutom sällan utbjudes till försäljning här på platsen; 
priset å s. k. ståljern kan emellertid anses i medeltal vara 1 

Tab. Litt. S. Göteborgs poliskår. 

*) Häraf hafva 1 à 1,000 kr., 2 à 900 kr. och 1 à 800 kr. varit antagna och njutit afiöning frän ochfmed den 1 juli. 

Tab. Litt. T. Anmälda och upptäckta brott. 

a) Barnamord. 4) Barnamord 2 och dråp 1. c) Mord 1, barnamord 2. ') Hvaraf från föregående år 30. 2) d:o 40. 3) d:o 44. 4) d:o 50. 5) d:o 39. 
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krona à 1 krona 50 öre pr centner högre än för ordinärt och 
osorteradt stångjern. 

Den betydliga skilnaden i priset å det dyrare s. k. finjernet 
och vanligt stångjern har småningom nedgått och vid slutet af 
1880 kan ett centner af det förra slaget anses hafva betingat 
endast 75 öre à 1 krona mer än vanligt sinidt och valsadt stång
jern af ordinära dimensioner. 

Prisnotering arm angifvas sålunda : för assorteradt stångjern : 

en ganska vidsträckt användning i de fall, der prisbillighet gäller 
mera än varans beskaffenhet, såsom för gröfre byggnadsarbeten, 
packlådor m. ni. 

Såsom af ofvan intagna tabell framgår, voro trävaruprisen 
i ständigt stigande under 1876 och 1877, hvaremot ett betydligt 
prisfall inträffade under år 1878 i samband med den allmänna 
stagnation i rörelsen, som vid sagde tid öfverallt gjorde sig 
gällande. Under år 1879 nedgingo prisen än ytterligare, så 
att de på sensommaren sistnämnda år i allmänhet ej kunde anses 
motsvara produktionskostnaderna. Redan på hösten samma år 
inträffade dock en stegring, hvilken fortgick på våren 1880. 

Prisen å gra/stolpar hafva i allmänhet varit underkastade 
enahanda fluktuationer, som här ofvan i fråga om plankor, battens 
och bräder angifvits. 

Angående mängden af exporterade plankor, battens och 
bräder samt andra till trävaror hänförliga artiklar, har meddelats 
följande: 

Förteckning iifver trävaror, exporterade från Göteborg. 

Spanmalsliandeln. Bland de sädesslag, som från Sverige 
exporterats, har under femårsperioden 1876—1880 hafve såsom 
förut utan jemförelse intagit första rummet; och en öfvervägande 
del af landets hafreexport har fortfarande gått öfver Göteborg, 

Tab. Litt. U. Statistisk uppgift å rörelsen vid Göteborgs jern- och metallvåg under femårsperioden 1876—1880. 

allt per centner å Göteborgs jern våg; 

för godt ordinärt sömjeni; 

allt per centner å Göteborgs jernvåg. 
Travarahandeln. Prisen å plank, battens och bräder 

hafva under ifrågavarande femårsperiod vexlat högst betydligt; 
och uppgifvas kontraktsprisen hafva stält sig ungefär sålunda: 

Rabatten för gran har under perioden vexlat emellan 10 
och. 20 procent, men kan under år 1880 anses i allmänhet hafva 
nedgått till den förra siffran. Granprisen hafva i allmänhet 
varit låga, hvilket förhållande i ej ringa mån måste tillskrifvas 
den stora konkurrensen å utländska marknaden med amerikansk 
spruce och Rigagran. Ehuru dessa träslag äro lösare och af 
sämre beskaffenhet än den nordiska granen, hafva de dock fått 
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hvilket varit beroende dels på denna stads granskap med de 
större hafreproducerande länen, dels på de mer och mer under
lättade inre kommunikationerna till Göteborg, samt dels, och i 
synnerhet, på stadens beqväma och täta sjökommunikationer 
med de förnämsta hafrekonsumerande länderna, bland hvilka, i 
afseende på Sveriges export, England fortfarande innehaft första 
platsen. 

Af nedan intagne uppgifter å myckenheten af hafreexporten 
under ifrågavarande period framgår, att sagda export, jemförd 
med utförseln under qvinqvenniet 1871—1875, i högst betydlig 
man ökats, och ehuru prisen under åren 1876—1880 öfver 
hufvud taget icke uppgått till samma höjd som under åren 1871 
—1875, då en allmän prisstegring å nästan alla handelsvärden 
gjorde sig gällande, hafva de likväl under senaste femårs
perioden för landets jordbrukare stält sig ganska fördelaktigt. 

Exporten af hafre har utgjort: 

Medelpriset â varan under hvartdera af samma fem år har 
utgjort : 

Exporten af öfriga sädesslag och andra artiklar äfvensom 
antalet af till utrikes orter utklarerade fartyg och deras dräg-
tighet framgår vidare af de från tullkammaren meddelade uppgifter, 
som innehållas i efterföljande tvenne tabeller: 

De hufvudsakligaste exportartiklarna. 



Göteborgs import. Tulluppbörd. Göteborgs och Bohus län. 29 

Till utrikes orter utklarerade fartyg. 

Importen af hufvudsakligare varuartiklar samt antalet från 
utrikes orter här inklarerade fartyg med deras drägtighet hafva 
uppgifvits af tullkammaren och innefattas i följande tvenne 
tabeller: 

Hufvudsakliga importen. 

Från utrikes orter inklarerade fartyg. 

För tulluppbörden vid Göteborgs tullkammare rcdogöres i 
följande af tullkammaren meddelade tabell: 

Tidluppbörden hur utgjort ; 
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Sjöfarten. Under ifrågavarande femårsperiod voro, enligt 
meddelad uppgift från Göteborgs sjömanshus, här i staden hemma
hörande segel- och ångfartyg till nedan upptagua antal och dräg-
tighet, nemligen: 

Af de här hemmahörande, utrikes gående fartygen voro de 
af trä samtliga byggda på kravel och jernångfartygen alla på 
klink. Af de inrikes gående voro de flesta byggda på kravel; 
och hafva alla fartygen varit använda hufvudsakligen till frakt
fart, med undantag af tvenne, hvilka begagnats för bogseringar. 

De svenska fartyg, på hvilka inmönstringar af besättningar 
egt rum, hafva utgjort: 

Dessa fartyg hafva utgjorts af: 

Antalet af dem, hvilka åtnjutit understöd vid härvarande 
sjömanshus har utgjort: 

Antalet folkpass, uttagna vid härvarande tullbevaknings-
inspektion, har utgjort: år 1876: 221 st.; 1877: 191 st.; 1878: 
164 st.; 1879: 152 st.; 1880: 163 st. 

Transitorörelsen. Under nedanstående år har öfver Göteborg 
försändts följande antal kolli transitogods: 

Antalet hit inkomna och härifrån afgångna fartyg, som under 
åren 1876—1880 begagnats till inrikes sjöfart, har utgjort: 

De svenska fartyg, å hvilka afmönstiingår af besättningar 
egt rum, hafva utgjort: 

Påmönstringtir för utländska fartyg hafva här skett: 

Härför utgjorde hamnafgifterna till staden: 

Beträffande frakthandeln och ångfartygsrörelsen är att an
märka, det femårsperioden 1876—1880 varit för skeppsfarten 
högst ogynsam, alldenstund fraktsatserna under hela perioden 
nästan oafbrutet varit nedgående, hvilket gäller såväl i fråga om 
Göteborg som beträffande Ostersjöhamnarna. I följd häraf torde 
det kunna antagas, att endast ett fåtal segelfartyg Iemuat sina 
rederier öfverskott å seglationen. Segelfartygens antal har ock 
i ej obetydlig mån minskats, derigenom att totalförluster ej blifvit 
ersatta genom nybyggnader eller inköp af äldre fartyg. Ångbåts-
flottan har deremot, på sätt jemväl framgår af här ofvan under 
rubriken »Sjöfarten» intagna tabell, vunnit en betydlig tillväxt, 
företrädesvis genom nybyggnader af mindre fraktångare om 200 
till 300 tons drägtighet, af hvilken omständighet torde kunna 
slutas, att rederierna för sådana ångare arbetat under gynsam-
mare förhållanden. 

De reguliera traderna för större ångare till England, Frank
rike och Belgien hafva i allmänhet lemnat ett tillfredsställande 
resultat, ehuru fraktsatserna äfven å dessa trader varit ganska 
tryckta. Jernexporten har nästan uteslutande ombesörjts af ån
gare, hvilka, åtminstone livad Göteborg angår, synas allt mera 
uttränga segelfartygen. 
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Den transatlantiska fraktfarten har icke heller varit synner
ligen vinstgifvande för rederierna, hvilket, hvad beträffar perio
dens senare år, i främsta rummet torde få tillskrifvas det då 
pågående kriget emellan Chili och Peru. Det stora antalet fartyg, 
som före kriget hade sysselsättning i dessa staters farvatten, kunde 
nemligen efter krigets utbrott der ej finna användning utan ka
stades in på andra trader, i synnerhet å nordamerikanska, der de 
till ytterlighet nedpressade frakterna. 

Reguliera ångbåtsförbindelser hafva med svenska ångare under
hållits emellan Göteborg och följande utländska hamnar, nemligen : 
Köpenhamn, Liibeck, Hamburg, Kotterdam, Amsterdam, Antwer-
pen, Havre, Bordeaux, Liverpool, London, Newcastle, Sunder
land samt Granton. 

Förbindelsen med Hull och West-Hartlepool har fortfarande 
hufvudsakligen besörjts medelst engelska ångare, med Fredriks-
havn medelst danskt och med Bremen medelst tyskt ångfartyg. 

För veœelsluten å Göteborgs börs redogöres i bilagda tabell 
Litt. V. 

Bifogade tabeller Litt. X, Y och Z upptaga: 
tabell Litt. X antalet handlande i Göteborg jemte deras 

betjening och bevillning i och för rörelsen, allt under åren 1876 
—1880; 

tabell Litt. Y antalet och beskaffenheten af de under samma 
tid i Göteborg och å dess område i gång varande fabriker, an
talet af der anstälda arbetare samt värdet af åstadkomna till
verkningar jemte erlagd bevillning; och 

tabell Litt. Z antalet under ifrågavarande period af stadens 
handtverkare jemte deras arbetsbiträden och påförd bevillning. 

JRörande antalet af bränvinsminuterings- och utskänknings-
ställen i staden samt den utskänkningsrätt, som för kortare tid 
än helt år varit genom särskilda resolutioner beviljad restaura-
törer å ångfartyg ra. fl., jemte beloppet af försäljningsafgifterna 
och deras användande under åren 1876—1880 hänvisas till föl
jande tabell Litt. A. 

Styrelsen för Göteborgs utskänkningsaktiebolag, hvilket under 
perioden haft på sig öfverlåtna alla de bränvinsutskänknings-
och minuthandelsrättigheter i staden, som eljest skolat på auk
tion utbjudas, har angående bolagets verksamhet under samma 
tid och resultaten deraf afgifvit en berättelse, med ledning af 

l 

uppgifterna hvari upprättats tabell Litt. Å, hvilken utvisar bo
lagets verksamhet under perioden. 

Under försäljningsåret 1875—1876 förhyrde styrelsen för 
bolagets räkning och lät inreda tvenue lokaler i Majorna, i ända
mål att derstädes genom antagna föreståndare tillhandahålla mat 
till billigt pris såväl till förtäring på stället som till afhemtning, 
hvarjemte styrelsen för samma afseende anordnade den lokal i 
huset N:o 42 af stadens 7:de rote, som förut användts till ut-
skänkningsställe. Af dessa lokaler, hvarest af spirituösa drycker 
endast s. k. aptitssup åt spisande gäster fatt serveras, uppe-
höllos ännu vid periodens slut två, hvaretnot den tredje indrogs 
i april 1880, sedan länge visat sig, att blott ett fåtal besökande 
der infunno sig, hvadan rörelsen derstädes gick med ständigt 
ökad förlust. 

Med hänsyn till bestämmelsen i § 35 af gällande bränvins-
försäljningslag och sedan s. k. tiodubbelt renadt bränvin i till
räcklig myckenhet kunnat i staden erhållas, har styrelsen, efter 
föregående, af olika kemister på styrelsens anhållan verkstälda 
undersökningar, från och med den 1 maj 1879 i bolagets ut-
skänkningsrörelse användt endast förberörda, tiodubbelt renade 
vara, hvilken å bolagets minuthandelsställen jemväl dessförinnan 
hållits allmänheten till hända. 

Såsom af tabellen Litt. A framgår, har bolagets totalorasätt-
ning af spirituösa successive nedgått under perioden från 667,396 
kannor 90 kubiktum försäljningsåret 1875—1876 till 528,586 
kannor 30 kubiktum försäljningsåret 1879—1880. En kraftigt 
verkande orsak till denna minskning torde tvifvelsutan vara att 
finna i de under perioden nedgående konjunkturerna med deraf 
vållad minskning i de företrädesvis bränvinsförbrukande sam
hällsklassernas orbetsförtjenst. 

Fyra af styrelsen utsedda tillsyningsmän utöfva alltjemt, 
hvar inom sitt särskilda distrikt, tillsyn öfver att å bolagets ut-
skänknings- och minuteringsställen gällande stadgar noggrant 
efterlefvas. 

I fråga om brefvexlingen vid Göteborgs postkontor, antalet 
afgångna vanliga försändelser, såsom bref, brefkort m. m., tid
ningar och baudförsändelser, värdeförsändelser samt postkonto
rets hela uppbörd och utgifter åberopas från samma kontor lem-
nade uppgifter, hvilka återfinnas under tabell Litt. O. En nå
gorlunda tillförlitlig uppgift å ankomna försändelser har för den 

Tab. Litt. V. Vexelslut å Göteborgs börs. 
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nu ifrågavarande perioden varit omöjlig att åstadkomma, enär 
under den tiden postkontoret likasom rikets öfriga postanstalter 
varit befriadt från skyldighet att i sådant afseende uppgöra nå
gon statistik. Af förberörda tabell, hvaruti är skildt icke alle
nast emellan olika slag af försändelser, tillhörande hvardera 
kategorien »vanliga» ocli »värde», utan äfven emellan sådana, 
som åtgått till in- och utrikes orter, visar sig bland annat föl
jande förhållande beträffande rörelsen under de särskilda åren, 
nemligen: 

a) i afseende a de expedierade försändelserna: 

b) i afseende å den egentliga postuppbörden och de dermed 
bestridda utgifter: 

c) i afseende å tidnings-, postanvisnings- och postförskotts
rörelsen m. m.: 

Vid jemförelse af poströrelsen i Göteborg under det sista 
året af nu ifrågavarande period (1880) med den under det sista 
af nästföregående period (]875) visar sig, med begagnande af 
mera afrunrlade tal, förhållandet sålunda: 

T a b . L i t t . X. Antalet handlande i Göteborg har utgjort: 
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Tab. Litt. Z. Handtverkerierna i Göteborg under åren 1876—1880. 

K. M:tê Btfallningshafvandei femârsberâttthcr 1816—1880. Göteborgs och Bohm län. 

Tab. Litt. Y. Fabriksrörelsen i Göteborg åren 1876—1880. 
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Forts. af Tab. Litt . Z. Handtverkerierna i Göteborg under åren 1876—1880. 
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Med från Göteborg afgångna postdiligenser hafva under 
perioden befordrats resande till följande antal, nemligen: år 1876: 
266, år 1877: 237, år 1878: 167, år 1879: 121 och år 1880: 
101. Ar 1875 utgjorde antalet 356. 

Angående verksamheten å Göteborgs telegrafstation hänvisas 
till tabell Litt. A a. 

Tab. Li t t . Å. Bränvinsminutering och utskänkning. 

Anmärkningar. 
l:o) Någon rättighet till mindre partihandel med bränvin har icke blifyit med

delad. 
2:o) Uti ofvan upptagna afgiftsbelopp ingår äfven nettobehållningen af Göteborgs 

utskänkningsaktiebolags rörelse, bvilken behållning, som vidkännes uppbörds-
provision och fördelas efter de for försäljningsafgifterna stadgade grunder, 
under förestående försäljningsår nppgått till följande belopp, nemligen: 

Anm. Samtlige förestående årliga nettobehållningar af bolagets rörelse, nti hvilka den bestämda afgiften, utgörande för åren 1876 och 1877 kronor 390,587'72 och för åren 
1878, 1879 och 1880 kronor 271,841'90 är inberäknad, bafva blifvit till stadskassan för behörig fördelning inlevererade. 

Efter behörig fördelning af behållningen på bolagets rörelse för försäljningsåret 1879—1880 (förutom de af vinhandlare erlagde 43,625 kronor och räntevinsten l.läiVss) pä 
myckenheten af försåld spirituösa, har bolaget till stadskassan erlagt: i utskänkningsafgift 9i)9/io öre och i minuthandelsafgift 64'/io öre för hvarje försåld kanna spirituösa. 

T a b . Lit t . Ä. Göteborgs utskänkningsaktiebolags verksamhet. 

3:o) Stadens andel af bränvinsmedlen inflyter i kommunens gemensamma kassa 
och användes i regeln för gemensamma behof; dock hafva af dessa medel 
nedannämnda år anvisats anslag till följande behof: 



Tab. Litt. Ö. Uppgift å expedierade (afgångna) försändelser samt redovisad uppbörd m. m. vid Göteborgs postkontor under åren 1876—1880. 
a) Enligt de halfårliga statistiska uppgifterna. 

') Till sådana hänföras äfven lokal- och lösbref. 

b) Enligt qvartalsräkenskaperna. 

*) I omkostnaderna ingå, bland annat, utgifterna för postföring ä landsväg och med roddbåt i hela Göteborga och Bohna län samt en betydlig del af Hallands län äfvensom med största delen 
af de från Göteborg utgångna ångfartyg. " ) Härtill kunde läggas: utbetalade sjömansmvisningar, år 1876: 4,952-10, år 1877: 7,458-68, år 1878: 7,179-35, år 1879: 9,495-08, år 1880: 13,193-0» kr. 
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Rörande de i Göteborg befintliga brand- och sjöförsäkrings
inrättningar samt den verksamhet, som under ifrågavarande fem
årsperiod af dem utöfvats, åberopas tabellerna N:o 4 och Litt. P. 

Upplysning om Göteborgs enskilda banks verksamhet under 
åren 1876—1880 meddelas i tabell Litt. B b. 

Rörande Göteborgs inteckningsgarantiaktiebolags rörelse och 
ställning under ifrågavarande fem år lemnas upplysning i tabell 
Litt. C c. 

I afseende å Skandinaviska kreditaktiebolagets verksamhet 
under åren 1876—1880 åberopas tabell Litt. Dd. 

Tab. Lit. Aa. Göteborgs statstelegrafstations verksamhet under åren 1876—1880. 

Tab. Litt. B b . Göteborgs enskilda banks rörelse under åren 1877—1880. 

http://Tab.Litt.ia
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Förhållandet med aktiebolaget Göteborgs köpmansbanks verk
samhet inhemtas af tabell Litt. Ee. 

Beträffande aktiebolaget Göteborgs folkbanks verksamhet under 
ifrågavarande femårsperioden åberopas tabell Litt. Ff. 

En aflemnad berättelse angående Göteborgs vattenledningar 
innefattas i tabell Litt. Gg. 

Kaj- och brobyggnader m. m. hafva utförts på föranstaltande 
dels af styrelsen öfver Göteborgs hamn- och elfarbeten och dels 
af drätselkammaren, enligt hvad tabellerna Litt. Hh och I i utvisa. 

Rörande de fastigheter i Göteborg, som vid femårsperiodens 
slut innehades af aktiebolag och främmande magters undersåtar 
hänvisas till hvad derom blifvit nämndt i 5:te afdelningen af 
denna berättelse. 

Undervisningsanstalter. 
A) Offentliga läroverk och andra stiftelser för undervisning 

i allmänhet. 
a) Göteborgs högre allmänna låroverk. 
Antalet lärare har utgjort 1 rektor, 7 lektorer, 15 adjunk

ter och 3 öfningslärare ; hvarförutom varit anstälda extralärare: 
5: år 1876, 6: år 1877, 8: år 1878, 7: år 1879 och 11: år 1880. 
Vid början af höstterminen 1880 blefvo, på grund af Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 5 mars samma år och i sammanhang 
med upprättandet af ett realläroverk, 3 ordinarie adjunktsplatser 
öfverflyttade till sistnämnda läroverk. Lärjungarnes antal har 
under höstterminen utgjort: 

b) Göteborgs lägre (treklassigd) allmänna läroverk, numera 
benämndt Göteborgs realläroverk. 

Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 mars 1880 
bestämdes, dels att läroverket från och med den 1 juli samma 
år skulle benämnas Göteborgs realläroverk, dels ock att 4:de och 
5:te klasserna på reallinien skulle ur högre allmänna läroverket 
utbrytas och till realläroverket öfverföras. Undervisningen upp-
rätthålles för närvarande af rektor, 5 ordinarie ämneslärare, 4 
extra lärare och 3 öfningslärare. Antalet lärjungar har utgjort 
77: år 1876, 75: år 1877, 79: år 1878, 215: år 1879 och 243: 
år 1880, allt under höstterminerna. 

c) Göteborgs lägre (femklassiga) allmänna läroverk(i Majornd). 
Antalet ordinarie lärare under ifrågavarande fem år har varit 

6 ämnes- och 3 öfningslärare, hvartill kommit under år 1876: 1 
extra lärare samt under hvartdera af åren 1877-—1880: 2 sådana. 
Antalet lärjungar har utgjort, 142: år 1876, 141: år 1877, 156: 
år 1878, 176: år 1879 och 176: år 1880. 

d) Folkskolelärareseminarium. 
Lärarepersonalen utgöres af 1 rektor, 4 ordinarie adjunkter 

och 7 extra lärare. 
Förhållandet med lärjungarnes antal samt beloppen af stats

anslag och stipendiemedel inhemtas af följande tabell: 

I början af år 1877 inflyttade läroverket i ett nybygdt hus 
i stadsdelen Annedal, hvilken läroverksbyggnad, dertill tomt och 

Tab. Litt. Cc. Göteborgs inteckningsgarantiaktiebolags ställning vid slutet af åren 1876—1880. 
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ett större trädgårdsland under vissa vilkor upplåtits kostnads
fritt af Göteborgs stad, blifvit uppförd med statsanslag och kostat 
omkring 86,000 kronor. 

e) Folkskolorna. 
Beträffande antalet af dessa skolor, lärare och lärarinnor 

samt lärjungar äfvensom beloppet af kostnaderna och de medel, 

Tab. Litt. Dd. Uppgift rörande vissa delar af Skandinaviska kreditaktiebolagets verksamhet åren 1876—1880. 
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hvarmed kostnaderna blifvit bestridda, meddelas efterföljande 
uppgifter: 

Skolväsendet. Tab. Litt. Ee. Göteborgs köpmansbank. 

f) Småbarnsskolorna. 
Rörande dessa skolor, 3 till antalet, meddelas följande uppgifter: 

Tab. Litt. Ee. Aktiebolaget Göteborgs köpmansbank. 
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Skolornas fond utgjorde 128,372 kronor 8 öre är 1876, 144,792 
kronor 98 öre år 1877, 147,118 kronor 24 öre år 1878, 132,520 
kronor 83 öre år 1879 och 184,206 kronor 16 öre år 1880. 

g) Realgymnasium. 
I denna undervisningsanstalt har antalet lärare och lärjungar 

utgjort: 

Är 1880 erhöll läroverket af Eders Kungl. Maj:t förnyadt 
tillstånd att under fem år dimittera sina lärjungar till universi
teten; hvarjemte, i enlighet med nådiga kungörelsen af den 29 
maj 1874, rättighet beviljades lärarne att efter vunnen befordran 
till tjenst vid statens allmänna läroverk få räkna sig till godo 
den tid de vid Realgymiiasium tjenstgjort. 

h) Realskolan för flickor. 
Undervisningen meddelas i 10 klasser af 15 lärarinnor och 

5 lärare. Antalet elever har utgjort 110 är 1876, 118 år 1877, 
125 år 1878, 151 år 1879 och 150 år 1880. 

i) Primär- och elementarskolan. 
Eleverna i denna skola, hvilka i vanliga fall intagas vid en 

ålder af 6 à 7 år och förberedas, gossarne till inträde i 4:de 
klassen af statens allmänna läroverk och Chalmerska slöjdskolan 
samt flickorna till motsvarande klasser vid för dem inrättade 
fortsättningsskolor, hafva under ifrågavarande fem år inskrifvits 
till ett antal af 266 och utgjorde vid 1880 års slut 150. Under
visningen har meddelats af 5 lärare och 3—4 lärarinnor. 

k) Privata elementarläroverket för flickor. 
Antalet lärare, lärarinnor, lärjungar och klasser har utgjort: 

1) Nya elementarlärorerkct för flickor står under en direk
tion af 8 personer; och hafva eleverna, hvilkas antal uppgått 
under vårterminen 1876 till 169 och under höstterminen 1880 
till 178, erhållit undervisning af i medeltal 20 lärare och lärarinnor. 

in) Kjellbergska flickskolan. 
Skolans räntebärande fonder, som vid 1875 års slut utgjorde 

162,030 kronor 19 öre, hafva blifvit förökade genom en gåfva 
af grosshandlaren John Kjellberg till belopp af 30,000 kronor, 
hvarigenom skolan kunnat ytterligare utvidga sin verksamhet; 
och är densamma numera fördelad i fem tvååriga klasser, hvarje 
klass beräknad för omkring 30 elever. Elevernas antal, som år 
1875 utgjorde 89, uppgick vid 1880 års slut till 157. 

n) Fruntimmersföreningens flickskola. 
Skolan, stiftad år 1815, är treklassig med tvååriga kurser. 

Aret efter det eleverna utgått från högsta klassen, begagna de T
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den i Chalmerska slöjdskolan anordnade fria undervisningen i 
bokhålleri samt genomgå en särskild, af föreningens skola be
kostad kurs i klädsömnad. Skolan, som numera af Göteborgs 
stad erhållit fri tomt till uppförande af eget skolhus, har åtnju
tit årligt statsanslag af 1,000 kronor. Föreningens tillgångar 
bestå dels i räntan å dess fond dels i årsafgifter af föreningens 
ledamöter och dels i frivilliga gåfvor. Förhållandet med lärare 
och lärarinnor samt lärjungar äfvensom med tillgångar och ut
gifter har varit följande: 

Tab. Litt. Gg. Berättelse öfver Göteborgs vattenledningar under åren 1876—1880. 

Tab. Litt. Hh . Sammandrag af berättelserna öfver de arbeten, hvilka styrelsen öfver Göteborgs hamn- och elfarbeten låtit utföra 
under femårsperioden 1876—1880. 
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o) Willinska fattigskolan. 

Läsafdelningeii eller ursprungligen äldre skolan, grundlagd 
1767 af fattighuspredikanten J. Willin, har från och med grund
läggningsåret till 1880 års slut lemnat fri undervisning åt 10,185 
barn. Frän och med 1876 till 1880 års slut hafva blifvit in-
skrifna 227 och under samma tid från skolan utgått 185 barn. 
Antalet barn, som i skolan åtnjuta daglig undervisning, uppgår 
till 195. 

Slöjdafdelningen, grundlagd 1837 af skolans dåvarande sty
relse och förenad med äldre skolan, är en uppfostringsanstalt, 
der 30 gossar från fylda 12 till 15 år, eller då de blifvit kon
firmerade, åtnjuta husrum, föda och kläder samt informeras i alla 
till folkundervisningen hörande ämnen jemte träarbete och smide. 
Från grundläggningen hafva 500 gossar varit intagna. Under 
ifrågavarande fem åren hafva 59 gossar blifvit intagna och 44 
efter genomgången lärokurs utgått till handtverk och mekaniska 
verkstäder. 

Skolans fonder utgjorde: 

Slöjdafdelningen har under samma tid af staden erhållit år
liga anslag, uppgående för alla fem åren till sammanlagdt 25,9U0 
kronor. 

p) Skolan i stadens barnhus. 
I skolan vårdas och uppfostras årligen 30 barn, deraf IS 

gossar och 12 flickor; och bedrifves den egentliga undervisningen 
af 1 ordinarie lärare, livarjemte ii ro anstälda extra lärare i teck
ning, sång och gymnastik samt 2 verkmästare för sniekring, 
svarfning och annan slöjd. Under de sista fem åren hafva frän 
skolan utgått 17 gossar och 8 flickor. 

Barnhuset eger fastigheter till ett bokfördt värde af 80,0fl() 
kronor; och hafva beloppen af inrättningens inkomster och ut
gifter samt kapitalfond, fastigheterna inbegripna, utgjort: 

q) Göthild af öreningens skola för gossa): 
Vid denna skola, som tillhör mosaiska församlingen i Göte

borg, äro anstälda 4 lärare; och meddelas undervisning årligen 
åt 12—14 lärjungar, hvilka samtliga äro frielever. Det för sko
lans underhåll nödiga belopp crhålles af Göthildastiftelsen, som 
årligen af åtskilliga under dess förvaltning stående fonder anslår 
de erforderliga medlen. 

r) Ilandtverksföreningens skola. 
I denna skola undervisas handtverkslärlingar, företrädesvis 

sådana, som äro anstälda hos någon af föreningens ledamöter. 
Undervisningen besörjes af 3 lärare; och har lärjungarnas antal 
utgjort: 

T a b . L i t t . I i . Uppgift angående de kaj- och brobyggnader m. m. som drätselkammaren i Göteborg låtit utföra under åren 1876—1880. 
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s) Majornas elementarläroverk för flickor. 
Antalet elever utgjorde : 

Undervisningen har bestridts af lärare och lärarinnor till ett 
antal af 14. Skolan åtnjuter statsanslag, som utgått år 1876 
med 3,000 kronor och derefter med 2,000 kronor årligen. 

t) Privata elementarskolan. 

Denna skola är numera fördelad i 6 klasser, af hvilka de 
tre lägsta utgöra en förberedande skola till första klassen vid 
allmänna läroverken och de tre högre motsvara ett treklassigt 
sådant. Antalet lärjungar har utgjort 106 år 1876, 116 år 1877, 
109 år 1878, 110 år 1879 och 112 år 1880. 

ti) Sigrid liitdebecks läroanstalt för flickor. 

I denna anstalt äro lärjungarna numera fördelade i 7 klasser 
jointe en förberedande klass; och hafva lärarnes, lärarinnornas 
och lärjungarnas antal utgjort: 

v) Tysta skolan. 

I denna skola, hvars uppgift är att meddela undervisning 
åt döfstuinma, har elevernas antal under åren 1876—1880 ut
gjort högst 41 och lägst 22 samt undervisningen bestridts af 1 
föreståndare och 2, högst 3 biträden. Utgifterna, som för hvarje 
helpensionär årligen utgöra högst 300 kronor, bestridas med dels 
statsanslag dels afgifter af elevernas målsmän och dels subskri-
berade medel. 

x) Förberedande skolan i Majorna. 

Skolans ändamål är att meddela undervisning åt gossar till 
det kunskapsinått, som erfordras för inträde vid statens allmänna 
läroverk. Undervisningen bestrides af 1 lärare samt 2 lärarinnor. 
Lärjungarnes antal har utgjort: 

B) Läroanstalter med afseende ä särskilda yrken. 

y) Chalmerska slöjdskolan. 

Undervisningen vid detta läroverk, fortfarande anordnad med 
hänsigt till dess ändamål att vara en teknologisk läroanstalt af 
högre ordning, har i öfverensstämmelse med Eders Kung!. Maj:ts 
förnyade nådiga stadga för skolan af den 10 augusti 1877 nu
mera blifvit sålunda fördelad, att densamma skall i skolans lägre 
afdelning vara af en allmänfattlig beskaffenhet och företrädesvis 
afse den praktiska tillämpningen, men i den högre afdelningen 
deremot erhålla en vetenskaplig-teknisk rigtning. Undervis
ningen upprätthålles af 1 professor, 3 lektorer samt 8 öfrige lä
rare, med biträde af 4 repetitörer och 3 stipendiater. Under ifråga
varande tidsperiod har lärjungarnes antal varit: 

läsåret 1875—187(5 181. 
» 1870—1877 175. 
» 1877-1878 17(5. 

» 1878-1879 162. 

» 1879-1880 144. 

Skolan åtnjuter i statsbidrag årligen 39,800 kronor jemte 
en inkomst af stadgade terminsafgifter, erlagda af eleverna, hvil-
ken inkomst vexlar dels i följd af större eller mindre antal elever 
och dels med afseeade å antalet elever från Norge eller utrikes 
ort, enär dessa erlägga betydligt högre afgift. 

z) Navigationsskolan. 

1 denna skola meddelas undervisningen på tre afdelningar, 
nemligen en för navigation, en, för ångmaskinlära och en för 
skeppsbyggeri ; hvarförutom på enskild persons bekostnad under
visning jemväl lemnats i språk, bokhålleri och sjörätt åt minst 
28 och högst 59 elever årligen. 

Lärarnes och elevernas antal har varit: 

Skolan åtnjuter statsanslag till aflönande af lärarne, under
visningsmateriel, ved, ljus och städning, hvilket anslag uppgått 
för år 1876 till 21,467 kronor 75 öre, år 1877 till 24,662 kronor 
50 öre, år 1878 till 28,993 kronor 75 öre, år 1879 till 30,050 
kronor och år 1880 till 29,750 kronor. 
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å) Handelsinstitutet. 
Denna anstalt, stäld under handelsföreningens inseende och 

förvaltad af en utaf dess fullmägtige vald styrelse, är fördelad 
i 2 klasser, den förberedande och kontorsklassen, der 9 lärare 
meddela undervisning. Läroverket besöktes vid 1880 års slut 
af 48 lärjungar, deribland 3 frielever. Under loppet af ifråga
varande fem år hafva 101 elever efter afslutad kurs från läro
verket utgått. Afgiften för livarje betalande elev har utgjort i 
förberedande klassen 280 kronor och i kontorsklassen 320 kronor 
om året. Institutet eger en kapitalfond, som vid 1880 års slut 
utgjorde 65,797 kronor 26 öre, och har åtnjutit bidrag af stadens 
tolagsmedel med 3,000 kronor årligen. 

ä) Slöjdföreningens skula. 
Denna skola, hvars uppgift fortfarande är att meddela under

visning i de läroämnen, som för slöjdidkare äro mest behtffliga, 
har uteslutande verkat som en teknisk söndags- och aftonskola 
för manliga lärjungar till år 1876, då den inflyttade i sin nu
varande, med anslag ur lienströmska donationsfonden byggda 
lokal och samtidigt utvidgades med en afdelning för qvinliga 
lärjungar. Undervisningen meddelas af 19 ordinarie lärare och 
lärarinnor jemte åtskilliga extra lärare. Läsåret räknas från 
medio af september till den 1 maj; och har elevernas antal utgjort: 

Skolans inkomster utgöras af föreningens årsafgifter, ränta 
â utlånade medel samt anslag af staden; och uppgick år 1880 
beloppet af inkomsterna till 22,370 kronor, hvaraf 16,570 kronor 
utgjorde förenämnda anslag. 

ö) Privatseminarium för bildande af småskolelärarinnor. 
I läroanstalten, som har till ändamål att bilda lärarinnor 

för småskolan och numera på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
beslut den 30 augusti 1878 eger rättighet att anställa afgångs-
exainen i öfverensstämmelse med föreskrifterna i nådiga kungö
relsen den 11 januari nämnda år, ombesörjes undervisningen af 
3 lärare och 1 lärarinna. Lärokursen är beräknad att kunna 
afslutas på ett år eller två terminer, hvardera omfattande om
kring 2 månader. Elevernas antal har utgjort. 26 år 1876, 18 
år 1877, 22 år 1878, 32 år 1879 och 33 år 1880. 

aa) Praktiska hushållsskolan för flickor. 
I skolan hafva under ifrågavarande fem år 56 frielever oeli 

10 betalande elever emottagits och åtnjutit undervisning. Tiden 
för undervisningskursen har numera blifvit faststäld till 2 V2 år 
i stället för 2 år. Nytt reglemente för skolan är af allmänna 
folkskolestyrelsen antaget och den 15 mars 1880 at Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande stadfäst. Skolan ledes af en före
ståndarinna, biträdd af tjenarinnor för de särskilda arbetsafdel-
ningarna. Utgifterna bestridas af frivilliga bidrag. 

bb) Nya småskolelärarinneseminariet. 
Seminariet började sin verksamhet vårterminen 1878 och 

upphörde dermed höstterminen 1880. Föi hållandet ined lärare 
och eleverna inhetntas af följande tabell: 

(röteborgs museum. 

Rörande utvecklingen af denna institution under ifrågava
rande femårsperiod torde böra anföras följande: 

Naturhistoriska museets zoologisk-zootomiska afdelningar 
hafva under dessa år genom gåfvor, byten, insamlingar och köp 
betydligt förökats och utvecklats till allt större fullkomlighet. 
Bland de mest anmärkningsvärda tillökningarna nämnas här: 
flere djurarter från Kattegat, hittills okända dels för vetenskapen 
och dels för vår fauna; en mängd djurformer från Lappland, 
Novaja Sembla, Jeniseidalen, nordöstra Sibirien, Kiiriska liafvet 
och Medelhafvet. Zootomiska afdelningen har dessutom erhållit 
en större nyinredd lokal. 

Botaniska afdelningen har under perioden äfven vunnit be
tydlig förökning dels genom en större samling Ny Zeeländska 
växter, skänkta af en i Göteborg bosatt mecenat, och dels genom 
inköp af dyrbarare växtsamlingar, bland hviika särskildt må nämnas 
Algœ Scandinaviœ exsiccatœ. 

Skolmuseum har blifvit inrymdt i en särskild sal, belägen 
invid de historiska samlingarna. 

Myntkabinettet har ökats hufvudsakligen med svenska kung
liga och enskilda medaljer; och hafva såväl dessa som ock alla 
svenska mynten blifvit i glasskåp upplagda och derigenom för 
allmänheten tillgängliga. 

Afven historiska afdelningen har vunnit betydlig utvidgning, 
så att den, från att vid 1876 års början rymmas i 5 rum, nu
mera upptager 9. 

Af tekniska afdelningens samlingar, hviika ieke vunnit 
synnerlig tillökning, hafva åtskilliga delar deponerats i läroan
stalter och Uddevalla museum, der styrelsen ansett dem vara 
mera gagneliga. 

Biblioteket har, sedan sista femårsberättelsen afgafs, utvid
gats i ganska betydlig mån, hufvudsakligen genom aflidne pro
fessor Carl Säves samling af arbeten, särskildt i nordisk språk-
och fornkunskap — en gåfva af enskild person — samt genom 
den af Eders Kungl. Maj:t och riksdagen gifna tillåtelsen att ur 
återstoden af framlidne Hans Maj:t konung Karl XV:des buk-
samling företaga urval. Dessutom har biblioteket satts i till
fälle att i någon mån följa med den nyare vetenskapliga littera
turen genom det anslag af 25,000 kronor, som år 1879 af stads
fullmäktige anvisats ur Renströmska fonden. 

Konstafdelningen har ökats dels genom gåfvor och testa-
mentariska förordnanden dels ock genom inköp Af de förra 
må särskildt framhållas de värdefulla samlingar af taflor och 
kopparstick, som bekommits genom testamenten efter grosshand
laren B. E. Dahlgren och Kungl. hofmålaren Egron Lundgren, 
af hviika den förre derjemte till museum donerat ett betydligt 
penningbelopp, hvaraf räntorna enligt testators föreskrifter skola 
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användas dels till inköp af värdefulla konstverk för musei sam
lingar dels till underhåll af musei ritskola och dels till bygg
nadsfond för ett konstmuseum. 

För värden och underhållet af musei samlingar hafva stads-
fullmägtige anslagit: 

för är 1870 kr. 15,000. 

» » 1877 » 25,000. 
» » 1878 » 24,000. 
» » 1879 » 20,000. 
» » 1880 » 23,000. 

Af räkenskaperna inhemtas att inkomsterna och utgifterna 
utgjort: 

De särskilda samlingarna hafva beräknats till ett värde af: 

Vid museum äro anstälda med fasta löner, utom vaktmä-
starne, 1 ombudsman, 5 intendenter och 1 amanuens, hvaremot 
intendenterna för skolmuseum samt botaniska och tekniska af-
delningarna ombänderhafva sina befattningar utan arfvode. 

Antalet af de personer, som på lösa inträdeskort besökt 
museum, utgjorde 20,905 år 1876, 27,170 år 1877, 21,869 år 
1878, 18,309 år 1879 och 22,875 år 1880. Från musei stiftelse 
år 1861 har detsamma varit besökt af 399,625 personer på lösa 
inträdeskort. 

I musei ritskola, som omorganiserats år 1879, med en före
ståndare med fast lön, har elevantalet utgjort 388 år 1876, 397 
år 1877, 340 år 1878, 320 år 1879 och 300 år 1880. Sedan 
omorganiserandet har äfven en klass för undervisning i aqvarell-
roålning tillkommit, hvaremot perspektiv- och modellerings-

klassenia upphört och deras elever öfvergått till slöjdskolan. 
Ett fast årligt anslag af 2,250 kronor har genom den Dahl
grenska donationen kommit skolan till godo sedan år 1879. 

Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället samt läkaresäll
skapet hafva under de ifrågavarande fem åren fortsatt sin verk
samhet. 

Göteborgs under visning sfonJ, grundad medelst anslag ur 
Renströmska utdelningsfonden år 1871, är enligt af stadsfull-
mägtige den 1 april 1875 faststäldt reglemente, afsedd att här 
i staden befrämja undervisnings- och andra högre bildnings
ändamål. Antalet föreläsare och föreläsningar har utgjort: 

Inkomsterna och utgifterna hafva för de olika åren under 
perioden gestaltat sig på följande sätt : 

Den uppkomna årliga bristen har betäckts genom medel, som 
från Renströniska fonden anslagits till belopp af 35,000 kronor 
år 1871 och ytterligare 35,000 kronor år 1878. 

Sjuk v år ds an st alt er. 

a) Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. 
Beträffande sjukvården vid denna anstalt samt dess inkom

ster och utgifter under perioden hänvisas till efterföljande, af 
öfverläkaren vid sjukhusets medicinska afdelning afgifna summa
riska redogörelse: 

Underhållsdagarnes antal har utgjort: 
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b) Stadens kurhus. 
Förhållandet med antalet vårdade, summan af underhålls-

dagarne samt inkomster och utgifter inhemtas af följande tabell: 

c) Garnisonssjukhuset. 

A detta sjukhus, som tillhör staden och hvars omkostnader 
numera bestridas af staten, har antalet vårdade utgjort 429 år 
1876, 357 år 1877, 623 år 1878, 356 år 1879 och 341 är 1880. 

d) Fattigförsörjningsinrättningens sjukhus. 
Följande antal personer har å sjukhuset till vård intagits: 

e) Barnsjukhuset. 

Förhållandet med dess verksamhet, inkomster, utgifter och 
kapitalfond inhemtas af följande tabell : 

f) Sjukhemmet för obotligt sjuka. 

Under perioden har vid denna inrättning patienternas antal 
varit 17 år 1876, 22 år 1877, 25 år 1878 och 28 under h vart
dera af åren 1879 och 1880. Under denna tid hafva 28 pa
tienter intagits, 3 remitterats till fattigförsörjningsinrättningen 
såsom mindre lämpliga för sjukhemmet och 15 aHidit. För
hållandet med inrättningens utgifter och inkomster under ifråga
varande fem år inhemtas af följande tabell: 

Sjukhusets kapital har således under åren 1876—1880 ökats 
med 119,261 kronor 64 öre, hvarigenom detsamma vid 1880 
års slut utgjorde 359,595 kronor 6 öre. 

g) Sjukhuset i Majorna. 

Under de sista fem åren har antalet vårdade sjuka samt 
förhållandet med inkomster och utgifter varit följande: 

h) Mediko-mekaniska institutet 

afser att genom rörelsebehandling, som utföres dels nied 
människohand och dels med mekaniska gymnastikapparater af 
med. d:r G. Zanders i Stockholm konstruktion, behandla såväl 
friska som sjuka personer i ändamål att bibehålla eller åter
ställa helsan. Institutet, inrättadt år 1866 af med. d:r K. V. 
Wretlimi, öfverings år 1873 af ett bolag med ett aktiekapital 

Sjukhusets inkomster utgöras af tolags- och intressemedel, 
frälseräntor af hemman i Halland, inkomst af betalande sjuke 
samt uttaxerade medel. De senare uppgingo: 

Totalsumman af alla utgifter under hvarje år af perioden 
har utgjort: 
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af 24,000 kronor, hvilket bolag upplöstes år 1880, då institutet 
öfvergick till dess nuvarande égare, med. d:r Ludvig Sellberg. 

Antalet vid institutet behandlade personer har utgjort: 

i) Barnbördshuset. 

Rörande verksamheten vid denna inrättning under åren 
1876—1880 har erhållits följande uppgift: 

För de i Göteborg befintliga fromma stiftelser., stipendii-
fonder, pensionsanstalter, sjuk- och begrafningskassor samt dermed 
jemförliga inrättningar redogöres i tabell N:o 5. 

För understödjande af den vid Göteborgs högre allmänna 
läroverk studerande ungdomen finnas utom de i förberörde tabell 
omnämnda stipendiifonder jemväl följande tillgångar: l:o) studie-
skatten, som jemlikt kungl. brefven af den 4 december 1682 
och den 1 augusti 1728 utgår af kyrkorna i Halland och årligen 
till ett belopp af omkring 67 kronor 50 öre af konsistorium ut
delas till studerande från samma landskap; 2:o) de s. k. socken
gångs- eller djeknepenningarne, hvilka utgå från den del af 
Elfsborgs län, som tillhör Göteborgs stift, och från Säfvedals, 
Askims och Östra Hisings härad af Göteborgs oeli Bohus län 
samt ärligen till belopp af omkring 204 kronor af konsistorium 
utdelas till studerande från nämnda orter; och 3:o) den s. k. 
fattig- och premiekassan, hvars årliga utdelningsbelopp uppgår 
till omkring 165 kronor. 

Af RenslrÖmska donationsfonden hafva under ifrågavarande 
period anslagits: 

Göteborg. Sjukvård. Fromma stiftelser o. dyl. 

l:o Bolaget för pantbelåning i Göteborg. 

Anm. Reservfonden utgjorde vid 1880 års slut 30,220 kronor. 

2:o) Majornas pantlåneaktiebolag. 

Rörande arbetarebostäderna, hvilka med afseende å deras 
tillkomst äro att hänföra till nedannänmde sju kategorier, hafva 
erhållits följande uppgifter: 

l:o) Stadens. 

Dessa utgöras af 3 mindre envåningshus af trä jemte bak-
och tvätthus samt uthus å tomten N:o 66 i förstaden Vestra 
Haga, och 2 större tvåvåningshus af trä jemte bak- och tvätthus 
samt uthus å tomten N:o 49 i förstaden Nya Haga. I bak-
och tvättliusen har vattenledning införts, hvarjemte å gårdarne 
finnas vatten kastare. 

Ifrågavarande bostäder, de äldsta härstädes i sitt slag, 
påbörjades år 1847 och öppnades till begagnande påföljande år. 
De tidtals stora reparationer, som dessa träbyggnader kräfde, 
och kostnaderna derför förhindrade emellertid utvidgandet af 
deras verksamhet. Styrelsen beslöt då att söka få dessa bo
städer införlifvade med Robert Dicksons stiftelse, om hvilken 
här nedan närmare förmäles, hvarför styrelsen år 1877 ingick 
till stadsfullmägtige med anhållan i berörda syfte och erbjödo 
sig att inlösa alla de iör byggnadernas uppförande utfärdade, af 
stadens invånare garanterade obligationer till belopp af 75,000 
kronor. Styrelsens anhållan bifölls af stadsfullmägtige; och 
bletvo derefter dessa bostäder från och med 1878 införlifvade 
med Robert Dicksons stiftelse. 

Boningshusen innehålla tillsammans 87 lägenheter, hvaraf 
7 utgöras af 2 rum och kök, 16 af ett rum och kök med skafferi, 
26 af ett rum och kök, 24 af ett rum med både kakelugn och 
spis samt 14 af ett rum med endast spis. 

I förhållande till lägenhetens större eller mindre areal, be
lägenhet eller annan förmån erlägges i månatlig hyra lör 2 rum 
och kök från 14 kronor till 15 kronor 50 öre, för 1 rum och 
kök från 10 kronor till 12 kronor 50 öre och för ett spiselrum 
från 5 kronor 50 öre till 8 kronor 50 öre. 

För att åt den fattigare befolkningen bereda tillfälle till 
erhållande af lån på pant mot erläggande af lägre ränta än som 
vid dylika lån annars förekommer, finnas två bolag bildade, 
angående hvilkas verksamhet under perioden nedanstående upp
gifter meddelas: 
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Under åren 1876 och 1877 hafva lägenheterna varit uthyrda 
och bebodda på sätt nedanstående tabell utvisar: 

Ur räkenskaperna för åren 1876 och 1877 meddelas föl
jande sammandrag: 

samt för 1 mindre rum med spis eller kakelugn, garderob och 
vedplats från 5 kronor till 8 kronor 50 öre. 

Rörande lägenheternas användande och antalet der boende 
personer, hänvisas till nedanstående tabell: 

2:o) Robert Dicksons stiftelse. 

Sedan stadens arbetarebostäder blifvit år 1878 införlifvade med 
Robert Dicksons stiftelse och de i förra femårsberättelsen om
nämnda sju boningshusen i förstaden Annedal blifvit färdiga 
samt ytterligare trenne hus i samma stadsdel uppförts, bestå 
ifrågavarande stiftelses bostäder numera af 10 mindre envå
ningshus af trä med bak-, tvätt- och uthus å tomten N:o 66 i 
förstaden Vestra Haga, 2 större tvåvåningshus af trä med bak-, 
tvätt- och uthus å tomten N:o 49 i förstaden Nya Haga, 6 
tvåvånings boningshus af trä med bak-, tvätt- och uthus å 
tomten N:o 85 Litt. F. i förstaden Vestra Haga, 8 tvåvånings 
boningshus af sten med bak-, tvätt- och uthus å tomten N:o 85 
Litt. E. i samma förstad, 8 tvåvånings boningshus af sten med 
bak-, tvätt- och uthus å lägenheten Enhörningen i förstaden 
Majornas 3:dje rote, 4 tvåvånings boningshus af sten med bak-, 
tvätt- och uthus å tomterna N:ris 7 och 10 i Vestra Brantdala 
i stadens 13:de rote samt 10 tvåvånings boningshus af sten med 
bak-, tvätt- och uthus å tomterna N:ris 43, 44, 61—69 i för
staden Annedal. Vattenledning är införd i bak- och tvätthusen 
samt i de uti Annedal och Brantdala belägna boningshusen 
jemväl i köken; hvarjemte å alla gårdarna finnas vattenkastare. 
Sedan folkskolorna år 1877 flyttats, innehålla boningshusen till
sammans 343 lägenheter, hvaraf 1 består af 2 rum, för styrel
sens sammanträden, 1 af 3 rum, tambur, kök och skafferi till 
bostad åt förste inspektorn, 1 af 2 rum, tambur, kök och skafferi 
till bostad åt andre inspektorn, 1 af 1 större sal med tambur 
samt 1 rum och kök till lokal för folkbiblioteket och bostad ät 
bibliotekarien, 59 af 2 rum med tambur, kök och skafferi, 238 
af 1 rum med tambur, kök och skafferi samt 42 af 1 mindre 
rum med spis eller kakelugn och garderob. I förhållande till 
lägenhetens större eller mindre areal, belägenhet eller annan 
förmån erlägges i månatlig hyra för 2 rum med tambur, kök 
och skafferi samt vedbod eller källare och vindafskrankning 
från 15 till 21 kronor, för 1 rum med tambur, kök och skafferi samt 
vedbod eller källare och vindafskrankning från 11 till 14 kronor 

Ur räkenskaperna meddelas följande sammandrag: 

3:o) Göteborgs sparbanks. 

Styrelsen för Göteborgs sparbanks byggnadsfond har under 
ifrågavarande fem år icke vidare låtit uppföra några boningshus. 
Rörande fondens förvaltning under nämnda tid hafva följande 
uppgifter erhållits: 

Vid 1876 års början voro genom styrelsens försorg upp
förda och uthyrda: 

A'. it:tt Befallningshafvandes femårsberättelser 1876—1880. Göteborgs och Bohus /än. > 
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6:0) Göteborgs arbetarebostadsaktiebolags. 

Bolaget, för hvilket Eders Kungl. Maj:t den 3 januari 1873 
i nåder faststält bolagsordning, har till ändamål att härstädes 
uppföra byggnader till uthyrning eller försäljning och såmedelst 
underlätta redbara arbetares sträfvanden att erhålla goda bostä
der och vinna oberoende ställning, hvadan aktieegarne icke på
räkna annan afkastning af de tillskjutna medlen än ränta efter 
högst 5 proc. om året. Bolagets ställning vid 1880 års slut 
inhemtas af följande tablå: 

7:o) Carnegieska arbetarebostäderna. 

För de vid aktiebolaget D. Carnegie et k:nis fabriker an-
stälde förmän och arbetare har bolaget låtit uppföra tillsammans 
14 hus, deraf 6 af sten och 8 af trä, innehållande 103 bonings
rum och 30 kök. 

Göteborgs stads folkbibliotek. 
Detta bibliotek, inrättadt år 1862 af numera aflidne bruks

patronen James Dickson, finnes inrymdt i en af Robert Dicksons 
stiftelses arbetarebostäder och har sedan år 1874 förvaltats af 
styrelsen för nämnda stiftelse. 

Bolagets ställning den 31 december 1880. 

Tillgångar: 

Skulder: 

Af sparbankens räntevinst hafva till fonden såsom gSfror anslagits: 

4:o) Arbetarnes byggnadsförenings. 
Denna förening har till ändamål att hopsamla ett kapital, 

för hvilket jerate de lån, som möjligen erhållas, skola i Göte
borg och dess närmaste omgifningar, der tomter finnas att tillgå, 
uppföras bostäder, som af föreningens medlemmar få hyras och 
i framtiden blifva deras egendom efter lottning. Hvarje medlem 
förbinder sig att till föreningen inbetala 25 öre i veckan under 
minst tio års tid. Dessa insättningar utgjorde vid 1880 års slut 
tillsammans 99,783 kronor. Föreningens hus, numera 20 till an
talet, hvardera innehållande 7 rum, 5 kök och 1 brygghus, bebos 
af 120 familjer, bestående af tillsammans 591 personer. Vid 
1880 års slut utgjorde föreningens behållning 151,811 kronor 
och delegarnes antal 1,550 personer. 

5:o) Bostadsaktiebolagets i Göteborg. 
Sedan bolagets tomter N:ris 94—109 i Ånnedal under åren 

1874 och 1875 blifvit bebyggda med 16 boningshus, innehållande 
tillsammans 112 s. k. spisrum, har bolaget icke varit i tillfälle 
att vidare utsträcka sin byggnadsverksamhet, utan måst in
skränka sig till att endast genom byggnadernas underhåll och 
anläggandet af planteringar å tomterna motsvara sitt ändamål 
at t bereda goda och sunda bostäder. Lägenheterna hafva under 
hela perioden varit uthyrda till obemedlade personer emot en 
hyra af 8 kronor i månaden. Bolagets kapital är fortfarande 
120,000 kronor, hvarå under åren 1876—1879 godtgjorts aktie
egarne 5 proc. ränta. 
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Rörande Göteborgs arbetareförenings verksamhet och utgifter 
under perioden hänvisas till tabell Litt Kk. 

De inom staden uttaxerade kommunalutskylder hafva så 
väl för fast egendom som för inkomst af kapital och arbete 
utgått år 1876 med 3 kronor 49 öre, år 1877 med 3 kronor 60 
öre, år 1878 med 3 kronor 73 öre, år 1879 med 4 kronor 14 
öre och år 1880 med 3 kronor 82 öre. 

Stadens inkomster och utgifter år 1880. 
Förhållandet härmed inhemtas af nedan intagna från stads

kassörskontoret Iemnade uppgift: 

Tab. Litt. Kk. Göteborgs Arbetareförening. 
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Under perioden har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
för staden faststält nedannämnda reglementen m. m., neniligen: 

1876, Oktober 18, om förändring i hamnordningen. 

1877, Maj 2, stadgar och föreskrifter till förekommande af don vene
riska smittans utbredande. 

1879, Juli 26, om den väg, som för uppkövniog till Hagakyrkan bör 
begagnas. 

» December 31, ordningsstadga för vattenledningen från Del«jön. 

1880, Februari 27, om ändring i Konungens Befallningshafvandes kungörelse 
den 28 December 1868 angående ordningen a hamn
banan. 

» Mars 27, reglemente för sphrvägstrafiken. 

» Maj 29, om ändring i hamnordningen. 

» December 31, om undersökning af fläsk, som till salu utbjndes. 

U d d e y a l l a . 

Tabellen N:o 1 innehåller redogörelse för stadens folkmängd 
åren 1876—1880. 

Antalet af stadens invånare, som, enligt ur mantalslängderna 
hemtad uppgift i förra femårsberättelsen, utgjorde : år 1850 3,607, 
år 1855 3,820, år 1869 4,392, år 1865 5,064, år 1870 5,623, 
och år 1875 6,159, hade år 1880 stigit till 7,072, hvadan folk
mängden sedan förra femårsperiodens slut ökats med 913 per
soner, motsvarande något mer än 14 procent. Enligt prester-
skapets uppgifter utgjorde invånarnes antal 6,132 år 1875 och 
7,037 år 1880, hvadan tillökningen enligt denna beräkning uppgår 
till 905 personer. Folkmängdens tillväxt torde hufvudsakligen 
härleda sig af inflyttningar från främmande orter och endast till 
någon del deraf, att antalet födda öfverstiger antalet döda. 

Stadens sunda läge har i allmänhet förskonat den från 
svårare epidemier och farsoter, som icke hemsökt samhället i 
någon betydligare mån sedan år 1834, då kolerafarsoteu härjade 
derstädes. 

Någon egendomlighet i afseende på giftermålens antal samt 
nativitets- och mortalitetsförhallanden förefinnes icke, och icke 
heller i afseende på invånarnes lynne, vanor, klädedrägt eller 
födoämnen. 

Några skismatiska rörelser hafva ej heller förekommit. 
Beträffande sedligheten, så har, oaktadt invånarnes antal, 

på sätt ofvan är omförmäldt, ökats, brottens antal under denna 
femårsperiod varit ungefär detsamma som under förra tidsperioden ; 
och den sålunda relativt inträdda förbättring i sedligheten kan 
utan tvekan tillskrifvas den omständighet, att minutförsäljningen 
med och utskänkningen af spritdrycker blifvit på senare tiden 
bättre ordnad och jemväl något minskad. 

Genom de inom staden under senare tiden företagna all
männa arbeten äfvensom genom tilltagande verksamhet uti all
männa rörelsen har stadens arbetsfolk haft mera arbetsförtjenst, 
äfven under höst- och vintertiden, hvarigenom dess ställning 
på det hela förbättrats. 

I tabell N:o 3 lemnas uppgifter om stadens bebyggda och 
obebyggda tomter samt lägenheter jemte taxeringsvärdet dera 
äfvensom å antalet under perioden nybyggda boningshus. 

Den inom stadens område belägna jord anses i areal utgöra 
5,197 tunnland, hvaraf omkring 250 tunnland åker, 408 tunnland 
äng samt 4,359 tunnland skog och betesmark. Den öppna 
jorden, som är särdeles bördig, användes fortfarande till odling 
af säd, potatis och foderväxter. Medelpriset å säd har under 
denna period varit: för hvete 4 kr., råg 2 kr. 75 öre, kom 2 
kr. 60 öre, hafre 1 kr. 50 öre, ärter 2 kr. 75 öre och bönor 2 
kr. 60 öre, allt per kubikfot. 

Arbetslönerna hafva under senare åren något nedgått, så 
att dagsverkspriset, som vid förra femårsperiodens slut utgjorde 
1 kr. 50 öre för karl och 75 öre för qvinna, numera i allmänhet 
utgör 1 kr. 20 öre för karl och 60 öre för qvinna. 

livad boskapsskötseln angår, så är med afseende på den 
ringa areal, som stadens odlingsbara jord innehåller, derom föga 
att säga. 

Som skogen å stadens område är obetydlig, så kan an
gående skogshushållningen föga vara att meddela. Under sista 
tiden har på några mindre områden odling af skog egt rum, dels 
genom plantors utsättande, dels genom frösådd, hvarigenom åt
skilliga af de staden omgifvande förut kala berg och höjder 
blifvit mera bevuxna. Prisen å skogsprodukter hafva inom 
staden i allmänhet varit: för en tolft plankor 6 alnar 3 t. X 
9 t. 12 kr., en tolft bräder 5 kr., en famn björkved 20 kr., en 
faran al eller fur 18 kr., en famn granved 16 kr. 

Bergs- och bruksrörelse idkas icke inom stadens område. 
Ehuru antalet af stadens fabriker under ifrågavarande fem

årsperiod något ökats, har likväl genom de på senare tiden in
träffade mindre goda konjunkturer sjelfva fabriksrörelsen något 
aftagit. De förut varande fabrikerna, ett större mekaniskt 
bomullsspinneri och väfveri i förening med blekeri och färgen, 
en lackerfabrik, ett färgeri, två repslagerier, en snickerifabrik 
för förädling af träeffekter, en större tändsticksfabrik och ett 
skeppsvarf, hafva fortfarande varit i verksamhet, hvarjemte ett 
färgeri och en mindre mekanisk verkstad under ifrågavarande 
tidrymd tillkommit. 

Bränvinsbränning har å stadens område idkats uti ett större 
ångbränneri, hvarjemte distilleringsverk under vissa tider varit 
i verksamhet. Ölbrygd har idkats uti fyra bryggerier, jemväl 
efter bayersk metod. 

Samtliga fabrikernas taxeringsvärde, som år 1875 utgjorde 
1,532,822 kr., uppgick år 1880 till 1,335,249 kr. 

Handtverkerierna inom staden hafva under ifrågavarande 
tidsperiod ökats. Antalet handtverkare, som år 1875 utgjorde 
71 män och 4 qvinnor, med 163 män och 4 ijvinnor såsom 
arbetstagare, hade år 1880 ökats till 76 män och 13 qvinnor 
såsom arbetsgifvare med biträde af 203 män och 22 qvinnor. 

Stadens allmänna landsvägar utgöra sammanlagdt ungefär 
en half mil och underhållas på stadens gemensamma bekostnad. 
Dessa vägar, som i anseende till brist å lämpligt väggrus varit 
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i synnerhet under källossningen, svåra att underhålla i farbart 
skick, hafva på senare tider blifvit belagde med slagen sten, 
hvarigenom de erhållit mera fasthet och sålunda icke obetydligt 
bättrats. 

Stadens byavägar eller utmarksvägar utgöra ungefär 3/t mil 
och underhållas af dem, som betjena sig af desamma. Några 
nya allmänna landsvägar eller broar hafva icke under den tid, 
som berättelsen omfattar, blifvit anlagda. Deremot har den 
södra landsvägen blifvit på en obetydligare sträcka omlagd och 
genom afschaktning och påfyllning mera jemnad, hvarigenom de 
besvärliga Kapellbackarna betydligt utjemnats, hvarjemte staden 
bekostat förbättringen af de enskilde vägarne för att derigenom 
underlätta rörelsen inom orten samt bereda en lifligare sam
färdsel med det närbelägna Dalsland. 

Den af enskildt bolag anlagda jernväg emellan Uddevalla 
stad öfver Venersborg till Herrljunga station å Vestra stambanan 
har, sedan den år 1867 för allmän trafik öppnades, oafbrutet 
varit begagnad; och de varor, som dera fraktats, hafva hufvud-
sakligen bestått af spanmål, trävirke och något jern från det 
inre af landet samt af kol, fiskvaror, salt och något kolonial
varor uppåt landet. Under sommarmånaderna har denna jernväg 
jemväl varit mycket befaren af passagerare, som besökt bad
orterna å vestkusten. 

Ingen färjplats finnes å stadens grund oeh icke heller någon 
grind å stadens allmänna landsvägar. 

Pör de resandes betjenande med skjuts är entreprenad upp
rättad, och uppgår för närvarande stadskassans utgift härför år
ligen till 700 kronor. 

Efter jernvägens öppnande samt i anseende till ångbåts
trafikens ökande har skjutsningen från stadens gästgifvaregård 
betydligt aftagit, och såvidt af dagböckerna vid gästgifveriet 
kan inhemtas, har från staden utgått följande antal hästar, 
nemligen: 

Post- och kronoskjuts ombesörjes icke af staden. 
Vid den i staden befintliga telegrafstation äro anstälda en 

kommissarie och en assistent. Verksamheten vid stationen upp
lyses af följande utaf vederbörande stationsföreståndare meddelade 
tabell: 

Angående antalet af de från postkontoret afgångna bref och 
värdeförsändelser m. m. samt uppbörden härför åberopas nedan
stående tab. litt. Ll. 

Kommunikationen sjöledes har på senare tider förbättrats, 
hufvudsakligen genom utvidgad ångbåtsfart, hvarigenom under 
den tid, då is icke hindrar, direkt förbindelse underhålles med 
städerna Göteborg och Marstrand samt köpingen Lysekil jemte 
åtskilliga mellanliggande landthamnar å såväl södra som norra 
farleden; och har ångbåtsfarten å den senare farleden jemväl 
utsträckts till åtskilliga hamnplatser vid Gullmar- och Aby-
fjordarna. 

Direkt kommunikation har äfven underhållits med utrikes 
orter medelst ångfartygen Avena och Bohus, hvilka begge fartyg 

Tab. Litt. Ll. Uddevalla postkontors verksamhet. 
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tillhöra rederier i staden; dock hafva reguliera turer för dessa 
fartyg icke varit bestämda. 

Inrikes sjötrafiken har underhållits med ångfartygen Udde
valla, Oskar II, Marstrand, Valborg och Axel, hvilka fartyg egas 
af ett under sistförflutna femårsperiod stift;\dt bolag, benämndt 
»Bohuslänska kusten», hvaremot det förut varande »Göteborgs 
och Uddevalla ångbåtsbolag» blifvit upplöst och delegarne deri 
tillika med sina fartyg ingått uti bolaget »Bohuslänska kusten». 
Under sommarmånaderna underhålles sjökommunikationen emellan 
Uddevalla och badorten Gustafsberg med en ångslup om 8 nomi-
nela hästkrafter. 

Segelfarten mellan staden och angränsande orter idkas med 
mindre, dels däckade, dels öppna båtar, och har denna rörelse 
på senare åren något ökats. 

Sedan stadens hamn blifvit med bidrag af statsanslag upp-
hjelpt och iståndsatt, har den erhållit det djup och den beqväm-
lighet, att större fartyg, hvilka förut måst lossa och lasta ute 
på redden, numera kunna anlöpa äfven den inre hamnen. 

Den uti sista femårsberättelsen omnämnda nya kommunika
tionsled emellan Uddevalla och Kattegat genom fördjupning och 
utvidgning af Malö- och Björnsunden har år 1878 blifvit full
bordad och för allmän trafik öppnad. Till detta arbete har 
statsanslag år 1874 blifvit beviljadt med hälften af det belopp 
hvartill kostnaden uppgick, dock högst med 125,000 kronor. 
Den andra hälften af kostnaden, som i sin helhet utgjorde 
212,876 kronor 15 öre, har Uddevalla stad bestridt. Genom 
denna kommunikationsled har den fördel vunnits, att större och 
mera djupgående fartyg kunna å den norra farleden uppnå hafvet, 
samt den trånga och krokiga farleden genom de så kallade 
Norra strömmarne undvikes. 

Några kanaler finnas icke inom stadens område. 
Ar 1880 egde rederier i staden 11 segelfartyg om 2,523-16 

tons drägtighet samt 9 ångfartyg om 1,098'65 ton och 371 
hästkrafter. 

De fartyg, hvilkas besättningar blifvit under denna femårs
period inmönstrade, hafva utgjort: 

Någon sjöskada har under den tid, denna berättelse om
fattar, icke timat inom stadens område. 

Ehuruväl antalet af inklarerade fartyg enligt ofvanstående 
tablå något nedgått sedan förra femårsperioden, har deremot 
icke samma förhållande egt rum angående den utrikes handeln, 
som i stället något ökats. 

De hufvudsakliga e.rportartiklarne bestå af spanmål, trävaror, 
papper, tändstickor samt något jern, kreatur och väfnader. Ex
porten af dessa varor uppgick år 1880 till 2,783,831 kubikfot 
spanmål, 1,156,904 kubikfot grufstolpar, 71,082 kubikfot bräder 
och plankor, 663,375 skalp, papper, 442,500 skalp, tändstickor, 
2,119 centner jern, 1,604 stycken kreatur, 4,150 skalp, väfnader, 
samt snickeriarbeten för värde af 70,500 kronor. 

Importartiklarne hafva förnämligast utgjorts af stenkol, 
spanmål, sill, salt samt styckegods; och har häraf år 1880 im
porterats 817,155 kubikfot stenkol, 78,777 k.-f. spanmål, 38,946 
k.-f. sill, 28,465 k.-f. salt, 597,063 skalp, bomull, 35,275 skalp, 
risgryn, 44,918 skalp, kaffe, 111,842 skalp, fotogen, 52,678 skalp. 
socker, 14,935 skalp, tobak samt flyttsaker till ett värde af 
15,305 kronor. 

Enligt uppgift från stadens tullkammare har tulluppbörden 
utgjort: 

Stadens minuthandel har under ifrågavarande tidrymd stått 
på ungefär samma ståndpunkt som under föregående period, 
enär, om äfven handelsområdet minskats genom den ökade Iandt-
handeln, ersättning härför vunnits genom större liflighet i handeln 
inom sjelfva staden och dess närmaste omgifning. 

De i staden förutvarande frimarknader äro numera aflysta, 
hvaremot, för utbyte af fiskvaror och landtmannaprodukter, 
skärgårdsbor och landtbefolkningen på senare åren en viss dag 
under september månad haft möte i staden, hvilket i allmänhet 
varit talrikt besökt; hvarjemte första onsdagen i hvarje månad 
hålles s. k. månadsmarknad, då större rörelse och utbyte af 
varor än å de öfriga torgdagarne, enligt öfverenskommelse, eger rum. 

Ar 1865 bildades ett bolag för öfvertagande af all den å 
auktion förut upplåtna minuthandel med och ittskänhiing af 
bränvin i staden. Den 1 oktober 1866 trädde detta bolag i 
verksamhet; och då den härför af Eders Kungl. Maj:t beviljade 
oktroj den 1 oktober 1869 tilländagick, beviljades oktroj för ett 
nytt bolag under ytterligare tre år intill den l oktober 1872. 
Den senast beviljade oktrojen upphör den 1 oktober 1881, och 
fråga har jemväl uppstått om bildande af nytt bolag efter sist
nämnda tid. 

Antalet af minutförsäljnings- och utskänkningsrättighefer 
har under den tidrymd, som dessa varit åt bolag upplåtne, ned
gått, så att numera de förra utgöra endast nio och de senare 
endast tre, deraf den ena utöfvas å stadskällaren. Dessutom 
idkas ntskänkning å ett schweitseri. 

Sjömanshusets tillgångar, hvilka år 1875 uppgingo till 33,007 
kr. 93 öre, hade år 1880 stigit till 52,888 kronor 81 öre. 

Antalet af dem, hvilka vid sjömanshuset åtnjutit pension 
eller gratial, har utgjort: 

Antalet af de vid Uddevalla tullkammare inklarcrade fartyg 
har utgjort: 
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Derigenom att ett bolag öfvertagit den förut bortauktionerade 
bränvinsförsäljningen, utöfvas mera kontroll dera; och erfaren
heten har äfven ådagalagt, att bättre förhållande numera råder 
såväl i afseende på ordning och snygghet inom lokalerna, hvilka 
äro både sundare och ljusare än tillförene, som ock i afseende 
på halten och beskaffenheten af de afyttrade varorna. 

De minutförsäljnings- och utskänkningsafgifter, som blifvit 
erlagde under tiden från den 1 oktober 1879 till samma dag 
1880, hafva, jemte bolagets vinstmedel, uppgått till 66,308 kr. 
83 öre, deraf, efter afdrag af uppbörds- och redovisningsarvodet, 
stadens andel utgjorde 39,705 kr. 72 öre samt hushållningssäll
skapets och landstingets andelar 13,225 kr. 25 öre för hvartdera. 

De kannetal spritvaror, hvarefter bolaget haft att erlägga 
afgifter, utgöra årligen under tiden från den 1 oktober 1878 till 
den 1 oktober 1881: 88,000 kannor för minuthandeln och 20,000 
kannor för utskänkningen. 

Tabellen N:o 3 utvisar antalet dels af de under ifrågava
rande tidsperiod nybyggda hus dels ock af bebyggda och obe
byggda tomter år 1880 jemte taxeringsvärdet å hus och tomter 
samt jordar. 

För frihet från den staden åliggande votering betalas vakans-
afgift, beräknad för sex båtsmän; och utgjorde denna afgift 
år 1880 594 kr. 24 öre. 

Enligt räkenskaperna å stadens uppbördskontor utgjorde de 
å invånarne år 1880 debiterade kronoutskylder 27,514 kr. 53 öre, 
deraf 1,021 kr. 20 öre enligt l:sta art. ocli 14,282 kr. 25 öre efter 
2:dra artikeln bevillningsstadgan. 

De på grund af bevillning till kronan uttaxerade kommunal-
uiskylderna, hvilka under år 1866 uppgingo till 7 Vs gånger be-
villningen, hafva sedermera småningom nedgått, så att de från 
och med år 1873 årligen erlagts med 5 gånger bevillningen; och 
hafva dessa utskylder under ifrågavarande femårsperiod utgjort: 

Genom nådigt bref af den 17 december 1880 har Eders 
Kungl. Maj:t bifallit stadsfullmägtiges underdåniga ansökning att 
för konvertering och inbetalning af en del utaf stadens lån samt 
för bestridande af de under närmaste framtid sannolikt förestå
ende utgifter, hvilka vore af beskaffenhet att böra på flere år 
fördelas, få upptaga ett amorteringslån å en million kronor och 
att dervid få begagna tryckta eller graverade obligationer i 
svenskt eller utländskt mynt. 

Angående stadens inkomster och utgifter under år 1880 
meddelas följande uppgifter: 

Som likställighet i kommunala rättigheter och skyldigheter 
blifvit i staden genomförd, ingå numera stadens alla intrader 
till stadskassan. 

Förhållandet med stadens skuld vid slutet af åren 1876 
och 1880 inhemtas af efterföljande från uppbördskontoret med
delade 

Uppgift å Uddevalla stads skalder den 31 december nedan-
nämnda år, enligt räkenskaperna. 
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Stadens skolor och uppfostringsanstalter äro följande: 

l:o) Ett feraklassigt allmänt läroverk, hvarest för närvarande 
6 lärare finnas anstälda, utom särskilda sådana i sång, ritning 
och gymnastik. Lärjungarnes antal år 1880 utgjorde 112. 

2:o) Ett elementarläroverk för flickor, uti hvilket år 1880 
lärare och lärarinnor till ett antal af 12 voro sysselsatta och 85 
elever åtnjöto undervisning. Samma år erhöll detta läroverk 
såsom statsanslag 2,200 kronor. 

3:o) Sju folkskolor, deraf en å s. k. Stadsfjellet. Dessa 
skolor skötas af 7 lärare; och skolbarnens antal år 1880 ut
gjorde 380. 

4:o) Sju småskolor, hvardera. med en lärarinna. I dessa 
skolor åtnjöto 273 barn undervisning år 1880. 

Stadens utgifter för folkskolorna och småskolorna uppgingo 
år 1876 till 9,600 kr., år 1877 till 8,050 kr., år 1878 till 9,300 
kr., år 1879 till 16,241 kr. 67 öre och år 1880 till 9,945 kr. 

5:o) Barnhusskolan och uppfostringsanstalten å Gustafsberg 
inom stadens område. Denna inrättning, som stiftades af gross
handlanden i Uddevalla Anders Knape Hansson och hans hustru 
Katarina Hegardt medelst donationsbref af den 10 april 1772, 
erhöll nådig fastställelse genom kungl. resolutionerna den 14 
mars 1774 och den 18 februari 1782. Enligt nämnda handling 
testamenterade makarne Knape till en barnhusinrättning å Gu
stafsberg dels nämnda landeri jeinte åtskilliga ängar å stadens 
grund samt säteriet Gullmarsberg 2 mantal med 7 V2 underly
dande hemman inom Skredsviks socken af Lane härad, dels ock 
åtskillig lösegendom samt kapital. Vid 1880 års slut uppgingo 
dessa senare till ett belopp af 94,877 kr. 82 öre. 

Vid denna inrättning, som förvaltas af en direktör i samråd 
med Uddevalla stadsfulhnägtige, vårdas och uppfostras 30 gossar 
intill 16 års ålder; hvarjemte de åtnjuta undervisning af 3:ne 
vid skolan anstälda och å stället boende lärare, af hvilka den 
ene måste, enligt testamentets föreskrift, vara prest. Dessutom 
undervisas gossarne i musik, sång, gymnastik och vapenöfning 
af dertill särskildt antagne lärare. 

Härförutom utdelas årligen gratial till 120 fattiga barn mom 
länet, till dess de uppnått 12 års ålder, med 25 kr. till hvart-
dera barnet; hvarjemte 30 barn inom förutnämnda ålder utpen-
sioneras till välkända och pålitliga fosterföräldrar å landet. Är 
1880 utgjorde inrättningens inkomster 27,061 kr. 5 öre och 
utgifter 25,115 kr. 20 öre. 

6:o) En flickskola, stiftad år 1852 och underhållen medelst 
årligt bidrag dels af stadskassan dels af sparbanken och enskilda 
personer. I denna skola, som är delad i två klasser, åtnjuta 
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omkring 50 flickor af 2 lärarinnor undervisning i kristendom, 
skrifning, räkning och handarbeten. 

7:o) En slöjdskola, stiftad år 1878 och underhållen medelst 
årligt bidrag dels af stadskassan dels af sparbanken och en
skilda personer. Denna skola besöktes år 1880 af 65 elever. 

8:o) Mamsell Anna Charlotta Lundbergs privatskola, som 
skötes af 10 lärare, var år 1880 besökt af 60 elever. 

9:o) Söndagsskolan vid Kampenhofs fabrik, inrättad och be
kostad af fabriksbolaget, hvars arbetare undervisas af dertill 
antagen lärare uti kristendom, räkning, ritning m. m. 

Uti staden finnes jemväl ett museum, som blifvit inrättadt 
och vårdas af enskilda personer. Denna inrättning, åt hvilken staden 
kostnadsfritt upplåtit lokal i elementarläroverkets forna bygg
nader, åtnjuter årligt bidrag dels från länets hushållningssällskap 
och Uddevalla sparbank dels ock af enskilda personer och har 
under senare tider vunnit icke obetydlig tillväxt såväl genom 
inköp som genom gåfvor, bland hvilka sistnämnda märkes den 
utmärkta samling af till fiskeriet hörande föremål, hvilken länets 
hushållningssällskap år 1873 utstälde i Wien och derefter skänkte 
till detta museum. Likaledes hafva till museet förärats af pro
fessorn N. P. Hamberg i Stockholm en större samling af mine
ralier och slöjdalster samt af professor T. Torell i Uppsala en 
större samling af insekter. 

För att åstadkomma en lokal för föremål, tillhörande skön 
konst, har inom museum en tafvelsamling småningom bildats, 
hvarjemte musei styrelse under senare åren beredt tillgångar till 
föranstaltande af tafvelutställningar. Då de utlottningar, som 
vid dessa tillfållen förekommit, rönt stor uppmuntran af allmän
heten, samt många konstalster inköpts af enskilda personer, har 
nämnda styrelse tillvägabringat en konstförening i staden benämnd 
»Bohusläns konstförening», som tidtals uti musei lokal haft ut
ställningar, hvilka antagligen komma att fortfara. 

Museum är af såväl stadens som kringliggande landsbygds 
befolkning mycket besökt, isynnerhet om söndagarne, då till
trädet är afgiftsfritt. 

Staden är, såsom förut blifvit omnämndt, försedd med egen 
jurisdiktion. Rådstufvurättens ordinarie ledamöter utgöras af en 
borgmästare, som tillika förrättar notarii-publici-tjensten, en literat 
rådman, som förer protokoll vid rådstufvurätten och magistraten, 
samt två rådmän af illiterata klassen. Magistraten fungerar 
såsom öfverexekutor. Tjenstemännen vid rådstufvurätten och 
magistraten utgöras af en stadsfiskal, en stadskassör och en 
stadsfogde. 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga resolution den 14 mars 
1774 är Uddevalla rådstufvurätt Gustafsbergs barnhusinrättnings 
»privilegierade forum, hvarest tvistiga mål, som kunna uppkomma 
rörande barnhusets tillhörigheter, underliggande grunder eller 
inrättningar mage upptagas». 

Under år 1880 har stiftats ett sjöförsäkringsbolag vid namn 
»Bohusläns sjöassuransförening», hvars styrelse har sitt säte i 
Uddevalla och hvars verksamhet omfattar Bohuslän. Angående 
detta bolag, hvars rörelse började under mars månad sagda år, 
meddelas närmare upplysningar uti tabellen Litt. P. 

För den år 1869 i staden stiftade bank, benämnd »Bolins 
läns enskilda bank», blef förnyad oktrqj af Eders Kungl. Maj:t 
år 1878 utfärdad. Bankens grundkapital utgör en million kr., 
fördeladt på 2,000 aktier. Banken förvaltas af en styrelse, be
stående af fem personer, biträdde af en kamererare, en kassör 
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och två bokhållare vid hufvudkontoret. Afdelningskontoret i 
Lysekil förvaltas af tre direktörer jerate en kamererare och en 
kassör. Rörelsen inom detta bankbolag har icke obetydligt 
ökats; och utvisa räkenskaperna, att utbetalningar samt insätt
ningar och inbetalningar å alla konti vid hufvudkontoret uppgått 
till följande belopp: 

Är 1866 öppnade Venersborgs enskilda bank ett afdelnings-
kontor i Uddevalla, hvilket sedermera fortgått; och har rörelsen 
derstädes under ifrågavarande femårsperiod sålunda drifvits : 

Uddevalla sparbank, stiftad år 1836 genom enskilda bidrag, 
har ganska mycket anlitats af stadens och kringliggande orters 
invånare. Styrelsen består af 7 personer, hvilka utses af ban
kens principaler och delegare vid allmän årssammankomst i juni 
månad hvarje år. Banken hålles öppen hvarje onsdag och lördag 
eller, om helgdag då inträffar, nästföregående söcknedag. 

Vid 1880 års slut uppgick delegarnes behållning på 7,606 
motböcker till 1,251,387 kr. 15 öre samt sparbankens reservfond 
till 95,875 kr. 68 öre, mot 1,175,858 kr. 72 öre å förra och 
78,138 kr. 69 öre å sistnämnda fond år 1876. 

Ar 1878 stiftades i staden en folkbank, hvilken förvaltas af 
en styrelse, bestående af 3 personer; och utvisade räkenskaperna 
år 1880, att insättningar och inbetalningar uppgingo till 41,872 
kr. 78 öre samt utbetalningar till 43,549 kr. 83 öre. 

För de i staden befintliga fromma stiftelser, stipendiefonder, 
pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar 
redogöres i tabell N:o 5. 

Helsovården besörjes af 2:ne stadsläkare, af hvilka den ene 
jemväl är provinsialläkare, samt af den i staden stationerade 
lasarettsläkaren, hvarförutom särskild fältskärs- och barberare-
stuga finnes, hvilken skötes af en examinerad badaremästare. 

Uti staden finnes ett apotek, som innehafver 2:ne särskilda 
apoteksprivilegier. 

Förutom det å stadens område belägna länslasarettet har 
staden inrättat ett mindre epidemiskt sjukhus, der sådane sjuke, 
som icke få å länslasarettet intagas, åtnjuta vård under tillsyn af 
stadens läkare. 

Vid Gustafsbergs badinrättning och helsobrunn åtnjuta under 
de terminer, badinrättningen är öppen, 48 fattiga sjuka kost
nadsfritt bad och bostad, hvarjemte så många fattiga, som sådant 
åstunda, få afgiftsfritt begagna helsokällan. 

Inom staden är jemväl af ett aktiebolag inrättadt ett bad
hus, hvarest å vissa dagar i veckan under hela året varma bad 
af olika slag serveras. 

Fattigvården bestrides på förut öfligt sätt dels medelst ut-
pensionering af sådana fattighjon, som hafva full försörjning, 
dels ock genom understöd i penningar eller förnödenheter åt 
dem, som kunna till någon del sjelfva bidraga till sin bergning. 
Staden eger ett fattighus, men deruti intagas inga fattighjon 
för ständigt underhåll, utan endast tillfälligt för hastigt påkom
mande behof eller olycksfall. 

Beträffande stadens fattigvård i öfrigt hänvisas till den från 
kommunen till Kungl. Statistiska Centralbyrån årligen afgifna 
berättelse under titel: »Kommunens fattigvård och finanser». 

K u n g e l f. 
Folkmängden har, såsom af tabell N:o 1 inhemtas, ökats 

från 862 invånare år 1875 till 971 år 1880 enligt veder
börande presterskaps uppgifter, hvaremot enligt mantalslängden 
befolkningens antal under samma tid stigit från 888 till 982. 
Ökningen torde vara beroende af dels inflyttningar och dels ut
vidgning af det i staden varande glasbruk med deraf följande 
behof af ett större antal arbetare. 

Om antalet af stadens bebyggda och obebyggda tomter samt 
lägenheter jemte taxeringsvärdet dera äfvensom om antalet under 
perioden nybyggda boningshus lemnas uppgifter i tabell N:o 3. 

Förhållandet med stadens export och import inhemtas af 
nedanstående tabell: 

Under perioden har inklarerats 1 utländskt fartyg om 
93-90 ton samt utklarerats 10 svenska fartyg om i medeltal 
107-18 ton och 65 utländska fartyg om i medeltal 79-45 ton. 
Staden eger numera blott 1 ångslup om 15 hästars kraft. 

Tulluppbörden har i medeltal årligen uppgått till 545 kr. 
94 öre. 

Rörande antalet af stadens handlande och handtverkare med 
deras biträden meddelas upplysningar i efterföljande tabell: 
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Bevillningen till staten utgjorde: 

Undervisningsanstalterna hafva utgjorts af: en tvåklassig 
pedagogi med rektor och en kollega samt i medeltal 17 lärjungar 
under hvarje termin ; en folkskola med en lärare och i medeltal 
49 lärjungar, deraf 24 gossar och 25 flickor, samt en småbarns
skola med en lärarinna och i medeltal 36 lärjungar, deraf 17 
gossar och 19 flickor. Dessutom hafva funnits en enskild skola 
med en lärarinna och i medeltal 10 qvinliga elever, samt en 
syskola. 

Pedagogien egde vid 1880 års slut eu af terminsafgifter 
uppkommen fond af 2,312 kronor 80 öre, hvaraf 2,270 kronor 
86 öre voro insatta å deposition i Göteborgs enskilda bank. 
Under perioden har inköpts skolmateriel till värde af 269 kronor 
33 öre. 

För den till pedagogiens förmån stiftade Sivertsonska fonden 
redogöres närmare i tabell N:o 5. 

Med skollokalen för pedagogien eger fortfarande samma för
hållande rum, som anmärkts i föregående fem årsberättelser. För 
folkskolan och småbarnsskolan påbörjades under hösten år 1879 
och fortsattes under år 1880 uppförandet af ett tidsenligt skol
hus, beräknadt att kosta omkring 22,000 kronor. Byggnaden är 
vackert belägen å fästningsholmen med utsigt åt Bohus ruiner 
å ena sidan och åt Nordre elf å andra sidan. Syskolans eko
nomiska ställning har under perioden i väsentlig mån betryggats, 
derigenom att numera aflidna enkefru Albertina Dahlander 
skänkt 1,000 kronor att för skolans ändamål användas. 

Folkbiblioteket har under ifrågavarande tidrymd ökats så 
att detsamma numera innehåller öfver 400 band; och åtnjuter 
biblioteket fortfarande såsom anslag de i hundskatt inflytande 
medel. 

Spirituosaförsäljningen i staden har under periodens första 
försäljningsår varit upplåten åt enskild person men under de 
öfriga fyra aren åt bolag. 

Helsovården har bestridts af en stadsläkare, som till en 
början varit antagen blott på förordnande men sedan år 1878 
varit uppförd å ordinarie stat. Helsotillståndet har under peri
oden i allmänhet varit godt. 

Privilegieradt apotek finnes i staden. 
Fattigvården har under perioden kostat samhället i medeltal 

3,803 kronor 9 öre årligen. Under åren 1879 och 1880 har 
uppbygts ett nytt fattighus, innehållande 6 rum, för en kostnad 
af tillsammans 4,540 kronor, hvilken summa inberäknats i här 
ofvan uppgifna fattigvårdskostnad. 

Den stadens invånare i kommunala angelägenheter tillkom
mande beslutanderätt utöfvas fortfarande vid allmän rådstuga. 

I staden finnes en underafdelning af Göteborgs och Bohus 
läns sparbank. 

Till den i staden befintliga telegrafstationen har kommunen 
under perioden årligen bidragit med 400 kronor. Rörande verk
samheten vid stationen har erhållits följande uppgift: 

Det i sista femårsberättelsen omnämnda glasbruk har under 
nu ifrågavarande period utvidgat sin verksamhet såsom synes af 
nedanstående tabell: 

Angående stadens inkomster och utgifter hänvisas till efter
följande tablå, hvilken upprättats efter af magistraten meddelade 
uppgifter: 
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M a r s t r a n d . 
Stadens folkmängd, som år 1875 utgjorde enligt prester-

skapets uppgifter 1,322 och enligt mantalslängderna 1,246 per
soner, liar, såsom af tabell N:o 1 inhemtas, under perioden något 
ökats samt utgjorde vid 1880 års slut 1,363 personer enligt den 
förra och 1,327 enligt den senare beräkningsgrunden. 

Rörande antalet af stadens bebyggda och obebyggda tomter 
samt lägenheter jemte taxeringsvärdet dera äfvensom antalet under 
perioden nybyggda boningshus hänvisas till tabell N:o 3. 

Ny gatureglering för staden har af Eders Kungl. Maj:t i 
nåder faststälts den 7 december 1877. 

Stadens handelsflotta bestod vid 1880 års slut af 7 segel
fartyg om 1,351 ton och 2 ångfartyg om 120 ton och 75 häst
krafter. 

Tulluppbörden, som år 1875 utgjorde 1,585 kronor 12 öre, 
belöpte sig år 1880 till 3,895 kronor. 

Exportartiklarne hafva hufvudsakligen varit hafre, arbetad 
sten och sleepers, af hvilka varor 1880 utfördes 20,500 kub.-f. 
hafre, 238. kub.-f. sleepers samt arbetad sten till ett värde af 
5,100 kronor. 

Importen utgjordes förnämligast af kaffe, stenkol, oraffineradt 
socker och bräder. Ar 1880 infördes häraf 10,282 skalp, kaffe, 
9,650 kub.-f. stenkol, 6,852 skalp, oraffineradt socker och 1,485 
kub.-f. bräder. 

Antalet inklarerade fartyg utgjorde år 1880 12 om 1,909-89 
ton, och utklarerades samma år 9 fartyg om 640-3 7 ton. 

År 1880 funnos i staden 7 handlande, deraf 2 qvinnor, 
samt 16 handtverkare; och erlades i bevillning af de förre 144 
kronor samt af de senare 105 kronor. Såsom biträden användes 
under samma tid i handelsrörelsen 11 och vid handtverkerierna 
23 personer. 

Det i staden befintliga treklassiga allmänna läroverk, som 
under perioden besökts af i medeltal 21 lärjungar hvarje läse-
termin, är sedan år 1878 inrymdt i en af staden inköpt och 
för ändamålet inredd byggnad, hvilkeu jemväl innehåller boställs
rum åt skolans rektor. Stadens utgifter härför i ett för allt 
uppgå till 24,940 kronor, hvari dock icke inberäknats kostnaden 
för anskaffande af en redan beslutad, särskild gymnastiklokal. 

I stadens två folkskolor, af hvilka den ena är afsedd för 
gossar och den andra för flickor, hafva årligen under perioden 
undervisats i medeltal 82 barn. •Härförutom finnas dels tvenne 
småskolor, hvilka årligen besökts af i medeltal 54 barn, och 
dels ett endast under sommarmånaderna öppet s. k. barnhem, 
der en lärarinna lemnat undervisning åt vanligen 50 mindre barn. 

Folkbiblioteket, hvarom i senast afgifna femårsberättelsen 
förmältes, har från stadskassan åtnjutit ett årligt mindre anslag 
och äfven under nu ifrågavarande period ganska flitigt begagnats. 

Vid den elektriska telegrafanstalt, som år 1871 inrättades i 
staden till stort gagn för densamma och kringliggande öar samt 
allmänna handeln och sjöfarten, utgjorde antalet år 1880 afsända 
telegram 1,708 och ankomna telegram 1,575 samt de derför be
löpande afgifter 2,284 kronor 16 öre. 

Göteborgs enskilda bank har fortfarande kommissionskontor 
i Marstrand, och synes verksamheten samt rörelsen dervid år 
ifrån år ej obetydligt tilltaga. 

Badinrättningen, som otvifvelaktigt i mer än ett hänseende 
tillskyndar staden stora fördelar, har, enligt uppgift från inrätt
ningens styrelse, under perioden 1876—1880 anlitats af 14,500 
personer eller i medeltal 2,900 årligen. Vid 1880 års bolags
stämma beslöto aktieegarne att låta uppföra nya tidsenliga bassi
ner för kallbad och föröka antalet af rum i varmbadhuset äfven
som att till anstalternas skydd mot hafvet anbringa en våg-
brytare af sten. 

Antalet badgäster vid Arvidsviks badinrättning på Koön 
har i medeltal hvarje år utgjort 380. 

Rörande stadens ekonomiska ställning år 1880 har följande 
uppgift erhållits: 
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Kommunalutshjlderna, som uteslutande användts för fattig
vårdens och folkskolans behof, hafva utgjort för år 1876 1 kr. 
78 öre, för år 1877 1 kr. 81 öre, för år 1878 2 kr. 48 öre, för 
år 1879 2 kr. 34 öre och för år 1880 2 kr. 67 öre på hvarje 
krona af bevillningen efter 2:dra artikeln. 

Den i de tvenne sista femårsberättelserna omförmälta, af 
fattigvårdsstyrelsen anordnade soppkokningsinrättning har fortgått 
äfven under vintrarne 1876-1880 samt utlemnat i medeltal för 
hvarje vinter 3,200 portioner mat till pris, som vanligen utgjort. 
10 à 11 öre. 

Det i sista feniårsberättelsen omnämnda, år 1873 inrättade 
sjukhus finnes fortfarande, men har under qvinqvenniet nästan 
alldeles icke behöft användas. 

Läkarevården bestrides af en stadsläkare, hvarjemte för 
garnisonens behof särskild garnisonsläkare är anstäld. Privi-
legieradt apotek finnes i staden. 

Rättigheten till minuthandel med och utskänkning af brånvin 
jeinte andra brända eller distillerade spirituösa drycker har under 
perioden varit upplåten åt bolag emot viss årlig afgift samt de 
vilkor i öfrigt, som genom lagstiftningen i ämnet bestämmas; 
och har stadens andel af bolagsrörelseus nettovinst belöpt sig 
till 3i,980 kronor för samtliga fem åren. 

Staden har under perioden icke hemsökts af någon farsot 
eller annan olyckshändelse än en år 1879 timad eldsvåda, hvari-
genom ett mindre boningshus förstördes. 

Af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har den 31 
maj 1880 faststälts ordningsstadga och taxa för dem, som under 
sommartiden vilja från stånd, bord eller kista idka handel i 
staden; hvarjemte i den för staden gällande brandordning en 
ändring stadfästs den 5 april samma år. 

Strömstad. 
På sätt tabell N:o 1 utvisar, har folkmängden, som vid 1880 

års slut utgjorde enligt mantalslängderna 2,317 och enligt prestor-
skapets anteckningar 2,296 personer, under tiden 1876—1880 
ökats enligt förra beräkningen med 210 och enligt den senare 
med 200 personer. 

I tabell N:o 3 redogöres för antalet af stadens bebyggda 
och obebyggda tomter samt lägenheter jemte taxeringsvärde dera 
äfvensom för antalet under perioden nybyggda boningshus. 

Stadens välmåga har under den tidrymd denna berättelse 
omfattar lidit mycket genom tvenne under somrarne 1876 och 
1880 timade större eldsvådor. Vid det förra tillfallet nedbrann 
mellersta delen af staden, och genom den senare eldsvådan lades 
nordöstra delen af staden i aska. Skadorna efter den första 
branden äro dock numera i det närmaste afhjelpta; och staden 
har genom de nya och till en del temligen dyrbara byggnader, 
som uppförts i de aibrunnas ställe, erhållit ett vida prydligare 
utseende än förut, synnerligast som mycket arbete och kostnader 
å senare tider nedlagdts å planteringar och stadens allmänna 
platser. 

Jordliruk och boskapsskötsel idkas icke i någon betydligare 
omfattning, en naturlig följd af den ringa jordrymd, som staden 
eger, och hvilken utgöres endast af två små hemman, Osteröd 
och Bojar, donerade i framfarna tider, det förra för mulbete och 
det senare för plantering af tobak, som dock icke odlas här. 
Hemmanen äro väl skötta och lemna god afkastning. 

Staden eger icke någon skog, men en torfmosse. Till bränsle 
nyttjas likväl numera företrädesvis stenkol. 

Den i sista femårsberättelsen omnämnda tullmjôb/rarn ned
brann under sommaren 1880 men har sedan återuppförts af 
sten och derigenom kommit i vida förbättradt skick till gagn 
för staden och kringliggande ort. 

Inom staden och dertill hörande område finnas två skepps-
varf, hvilka dock nyttjas endast för reparationer. 

Ett bryggeri för tillverkning af bayerskt öl finneri fortfarande 
och har god afsättning. 

Kommunikation med Göteborg, Frederikshald och Kristiania 
uppehälles, då is ej hindrar, medelst 4 ångfartyg. 

Stadens allmänna vägar, hvilka i längd utgöra 3. IB mil, äro 
i godt stånd samt underhållas åt södra sidan af staden, men 
åt norra sidan af angränsande hemman. 

Från gästgifvaregården utgöres skjuts dagligen med 6 hästar 
till skjutsanstalterna Kollekind, Eigst, Högdal och Östeby. An
talet utgångna hästar uppgick till 71 år 1876, 6!) år 1877, 84 
år 1878, 81 år 1879 och 72 år 1880. I staden finnes jemväl 
ett hotell för resande. 

Vid 1880 års slut bestod stadens handelsjlotta af 25 segel
fartyg om 3,179 ton och 2 ångfartyg om 45 hästkrafter och 
211 ton. 
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Antalet vid stadens sjömanshus inskrifne sjömän uppgick 
vid samma tid till 1,135. 

I staden funnos år 1880 30 handlande, deraf 1 qvinna, 
hvarjemte handtverk idkades af 59 personer, deribland 5 qvinnor; 
och erlades i bevillning af de förre 393 kronor 40 öre samt af 
de senare 270 kronor. Under samma tid användes såsom bi
träden i handelsrörelsen 17 och vid handtverkerierna 57 personer. 

Tillförseln af matvaror är riklig, och erhålles isynnerhet 
fisk för särdeles billigt pris. 

All minuthandel med och utskänkning af bränvin innehafves 
af ett bolag, som har försäljning i 2 och utskänkning i 4 lokaler. 
Utskänkning af spirituösa drycker är dessutom under badtiden 
medgifven på gamla stadskällaren, i badinrättningens societetshus 
och i ett ntvärdshus på Laholmen. 

Tvenne rättigheter till utskänkning af maltdrycker voro 
under år 1880 upplåtna. 

Postexpedition finnes i staden äfvensom telegrafstation, vid 
hvilken senare år 1880 antalet afsända telegram utgjorde 2,697 
och ankomna telegram 2,329 samt de derför belöpande afgifter 
3,989 kronor 46 öre. 

Undervisningen uppehälles vid ett lägre allmänt läroverk 
med 3 klasser, en folkskola för gossar och eu för flickor, 4 
småbarnsskolor och 1 privatskola för flickor. En stor och kostbar 
byggnad för folkskolorna har under perioden blifvit fullbordad. 
Lokal för allmänna läroverket hyres i enskildt hus, enär den 
beslutade läroverksbyggnaden i anseende till uppkommen tvist 
om platsen för dess förläggande ännu icke kunnat påbörjas. 

Penningrörelsen ombesörjes genom ett afdelningskontor af 
Göteborgs enskilda bank. 

Läkarevården bestrides af en stadsläkare, hvilken for när
varande tillika är läkare vid det i staden befintliga länslasarett 
samt distriktsläkare i Vette härad, äfvensom under badtiden af 
badintendenten. 

Apotek finnes i staden. 
Vid badinrättningen är antalet badhus och badbassiner det

samma som under nästföregående period. En af bassinerna har 
under nu ifrågavarande tidrymd nybygts. Enligt de af bad
intendenten till Kungl. Medicinalstyrelsen insända rapporter har 
antalet hos honom anmälda badgäster vanligen uppgått till om
kring 500 hvarje sommar. Då emellertid en mängd badgäster 
icke inskrifva sig hos läkaren, har antalet badbesökande med 
all sannolikhet varit vida större än det ofvan angifna. 

Stadens utgifter för fattigvården, hvilka år 1875 utgjorde 
6,876 kronor 9 öre, uppgingo år 1880 till 7,791 kronor 48 öre. 

Rörande de i staden befintliga fromma stiftelser hänvisas 
till tabell N:o 5. 

Om stadens inkomster och utgifter under åren 1876—1880 
lemnas uppgift i nedanstående tabell: 

Stadens skuld, som vid utgången af år 1875 uppgick till 
26,793 kronor 35 öre, hade vid slutet af år 1880 vuxit till 
91,313 kronor. 

I den för staden gällande byggnadsordning hafva åtskilliga 
ändringar den 23 mars 1877 af Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande faststälts. 

L y s e k i l s köping. 
Folkmängden, som utgjorde 704 personer år 1860, 829 år 

1865, 953 år 1870 och 1,176 år 1875, hade vid slutet af år 1880 
stigit till 1,589. Ökningen under denna period har således varit 
betydligt större än under någon af de föregående. 

Köpingen hade år 1880 302 hus, hvilka voro taxerade till 
ett värde af sammanlagdt 1,163,000 kronor, Den till köpingen 
hörande jord var vid samma tid åsätt e t t taxeringsvärde af 
60,000 kronor. 

I köpingen voro år 1880 bosatta 32 handlande och 38 handt-
verkare, hvilka vid sin rörelse biträddes, de förre af 40 och de 
senare af 55 personer. 

Vid köpingens tullkammare hafva under perioden inklarerats 
618 fartyg om 50,440 ton och utklarerats 946 fartyg om 
29,675 ton. 

De förnämsta eaportartiklarne hafva utgjorts af arbetad 
sten, — deraf under perioden utförts för värde af 385,000 kronor 
hafre, trävaror och potatis. De hufvudsakligaste importartik-
larne voro salt sill, — hvaraf införseln utgjorde 102,016 kub.-f., 
stenkol, salt och bräder. 

Tulluppbörden belöpte sig till 2,934 kronor 83 öre år 1876, 
2,445 kronor 80 öre år 1877, 3,526 kronor 74 öre år 1878, 
3,416 kronor 48 öre år 1879 samt 3,531 kronor 28 öre år 1880. 

Fraktfart å in- och utrikes orter idkas med 29 fartyg om 
5,423-3 5 ton. Förtjensten härå har under senare åren varit dålig. 

På den inom köpingens område belägna ön Grötö har under 
perioden anlagts ett skeppsvarf, der redan bygts 3 fartyg af-
sedda för storsjöfiske. 
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Något storsjöfiske bedrifves icke af köpingens invånare och 
annat fiske endast till husbehof. 

En betydande förvärfskälla utgör fortfarande ansjoviabered-
ningen, hvilken i större omfång idkas af 6 personer, men syssel
sätter jemvgl flere andra personer. Under åren 1876—1880 
hafva uppköpts 55,000 fjerdingar skarpsill till värde af 250,000 
kronor, hvilken vara i förädladt skick sålts för 1,165,000 kronor. 
Ungefär hälften af tillverkningen har afsatts till utrikes orter 
samt mest till Ryssland och Finland. Yid rörelsens bedrifvande 
hafva under 6 månaders tid årligen användts omkring 150 ar
betare, hvaraf hälften varit barn under 15 år. Medelförtjensten 
i veckan har uppgått för de äldre arbetarne till 10 à 18 kronor 
och för barnen till 6 à 8 kronor. 

Under senare åren har å Grötö anlagts en större fabrik för 
tillgodogörandet af allehanda slags fiskafskräden, hvaraf beredas 
trän, olja, benmjöl och guano. För fiskrarne i kringliggande skär
gård torde denna fabrik komma att medföra stora fördelar. 

Inkomsibevillningen uppgick år 1880 till 1,545 kronor. 

Kommunalutskylderna utgjorde på hvarje bevillningskrona 
år 1876 1 krona 75 öre, år 1877 1 krona, år 1878 1 krona 75 
öre, år 1879 2 kronor 25 öre och år 1880 jemväl 2 kronor 25 öre. 

Vid postexpeditionen utgjorde år 1880 uppbörden 9,203 
kronor 13 öre, antalet värdeförsändelser 3,310 stycken och det 
penningbelopp, som afsändts i assurerade bref och medelst post
anvisningar, 422,912 kronor 81 öre. 

Om verksamheten vid telegrafstationen har erhållits föl
jande uppgift: 

Göteborg å landskansliet den 26 april 1882. 

Landshöfdinge-Embetet: 

C. U. Tillii. 

I köpingen finnas 1 folkskola och 2 småbarnsskolor, hvilka 
i medeltal årligen besökts af 150 barn. 

Läkarevården bestrides af en särskildt för köpingen anstäld 
distriktsläkare äfvensom sommartiden af badintendenten. 

Ett under apoteket Hjorten i Göteborg lydande medikament^ 
förråd finnes i köpingen inrättadt. 

Badinrättningen har under senare åren blifvit betydligt 
utvidgad och förbättrad; och uppgifves badgästernas antal under 
perioden hafva varit 2,000 i medeltal för hvarje år. 

I nådigt bref af den 22 oktober 1880 har Eders Kungl. Maj.-t 
förordnat, att helsovårdsstadgan för rikets städer skall i tillämp
liga delar gälla äfven för köpingen, samt dervid tillika stadgat, 
bland aunat, att helsovårdsnämnden skall bestå af den inom 
köpingen bosatte distriktsläkaren och fyra andra ledamöter, valde 
en af köpingens styrelse och tre af kommunalstämman, äfvensom 
att de åligganden, som enligt helsovårdsstadgan i vissa fall uti 
stad tillkomma magistrat, stadsfullmägtige eller allmän rådstuga, 
skola i köpingen fullgöras, magistratens af köpingens styrelse 
och stadsfullmägtiges eller allmänna rådstugans af kommunal
stämman. 

Carl Hafttröm. 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGDEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 3. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I GÖTEBORGS OCH BOHUS 
LÄN ÅR 1880. 
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