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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1871—1875. 

SKARABORGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

I afseende å länets gränser, dess naturbeskaffenhet och areala 
innehåll har någon förändring ej inträffat, sedan den nästförut-
gångna femårsberättelsen författades, livadan i fråga derom torde 
få hänvisas till innehållet af densamma, jemfördt med derförut-
gångna senaste tvenne enahanda berättelser. 

Länet är fortfarande indéladt i 7 domsagor, 19 härad 
eller tingslag, 7 fögderin, 27 länsmansdistrikt och 263 kyrko-
socknar, fördelade på 90 pastorat, grupperade i 12 kontrakt. 
Städerna äro till antalet 6 och med afseende a kommunalför
valtningen, i enlighet med Eders Kungl. Maj:ts nådiga förord
ningar om kommunalstyrelse i stad och på landet, äro af sock
narna bildade 262 kommuner, städerna deruti inberäknade. 

Under femårsperioden hafva följande ändringar af oregel-
bitndenheterna i den administrativa indelningen blifvit fastställda: 

a) Genom Kungl. brefvet den 12 Maj 1871 förflyttning af 
ett hälft hemman Påfvelstorp från Qvänums till Edsvära socken ; 

b) Genom Kungl. brefvet den 13 Juni 1874 förläggning i 
judicielt och kameralt hänseende från Kinne till Norra Vadsbo 
härad af Gullsäters och Fjells rotar, belägna inom Lugnas soc
ken, men i ecklesiastika angelägenheter ditintills hänförda till 
Rjörsäters församling af Norra Vadsbo härad. Till sistnämnda 
härad och fögderi hafva sålunda från Kinne härad och Lidkö
pings fögderi förflyttats 87 /3 2 hemman; 

A-. M.-ts Befallmmjshafvnrtdes femiirsherällrlsfr 171—1875. Skaraborgs 

c) Genom Kungl. brefvet den 16 Oktober 1874 förläggning 
i ecklesiastikt och administrativt hänseende från Halna socken 
och Valla tingslags norra länsmansdistrikt till Beatebergs socken 
och Valla tingslags vestra länsmansdistrikt af hemmanen 1/t 

mantal Arnäs och Va mantal Eskeliden, hvilkas bebyggare till— 
förene genom sjön Viken varit skilda från kyrka och själa
sörjare. 

Dessutom torde här böra nämnas, oaktadt någon admini
strativ oregelbundenhet derigenom icke rättats, att genom Kungl. 
brefvet den 14 November 1873 skattelägenheten Kämpagården 
eller Riskopstomten blifvit förlagd från Skara landssocken till 
Skara stad och dermed förenad i såväl ecklesiastikt som judi
cielt ocli administrativt hänseende. För stadens ändamålsenliga 
planläggning, äfvensom för ett tillfredsställande ordnande af 
dess byggnads-, brand- och fattigvårdsväsende, bar denna änd
ring ansetts önskvärd och fördelaktig. 

I fråga om qvarstående administrativa oregelbundenheter 
åberopas tabellen N:o 1 B i Statistiska Centralbyråns berättelse, 
angående befolkningsförhållandena i riket år 1874. 

Länets topografiska ajfattning och beskrifning har under fem
årsperioden fortgått på det sätt, att af topografiska korpsens 
karteverk Upporudsbladet utgifvits, men i öfrigt äro hvarken 
topografiska, geologiska eller naturhistoriska arbeten rörande 
länet att omförmäla. 
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2. Invånarne. 

Tab. N:o 1. Enligt mantalslängderna utgjorde folknummern år 1870 : 
Mankön. Qvinkön. Summa. Deraf voro skattfrie. Betalande. 
118,197. 124,390. 242,587. 127,259. 115,328. 

Huru folkmängden sedermera under femårsperioden succes
sivt ökats inhemtas af tab. N:o 1, utvisande ett invånareantal 
år 1875 af 250,924 individer, eller en folkökning under qvin-
qvenniet af 8,337 själar, eller något mera än under närmast 
föregående femårsperiod, men betydligt mindre än de tvenne 
derförut tilländalupna, då folkökningen utgjorde: 

ökningen inom qvinnokönet har således nu, såsom tillförene, 
varit relativt större än inom mankönet, och vid periodens slut 
funnos i länet 6,330 qvinnor flere än män. Under nästföregå
ende femårsperiod utgjorde den relativa tillökningen å qvinno-
sidan 801 individer emot 137 under denna period. Antalet från 
mantalspenningar befriade hafva i städerna ökats med 365 per
soner, hvaraf 55 män och 310 qvinnor och på landsbygden med 
endast 12 personel', sålunda att de befriade männens antal min
skats med 409, då deremot qvinnornas antal ökats med 421. 

Den successiva folkökningen och vexlingarna i de från man
talspenningar befriades antal under de särskilda åren af femårs
perioden inhemtas vidare af följande tabell: 

Skilnaden emellan antalet af mönstrade beväringsyngliugar 
å ena sidan samt sammanlagda antalet kasserade och i tabel
lens kol. 12 upptagna approberade utgöres af befriade eller från
varande vid mönstringarna samt afflyttade till annan ort, hvilka 
trenne kategorier utgjorde tillhopa: 

De från mantalspenningar befriades antal har under fem
årsperioden ökats med endast 377 personer, så att af folkök
ningssiffran 7,960 personer ökat de betalandes antal. Under 
nästföregående femårsperiod tillväxte antalet från mantalspennin
gar befriade med 10,458 personer, i hvilket afseende således 
förhållandet under de sista fem åren varit vida bättre. 

På länets landsbygd har folkmängden ökats med 6,791 per
soner, eller 3,372 män och 3,419 qvinnor och således 47 qvinnor 
mera än män, samt i städerna med 1,546 personer, hvaraf 728 
män och 818 qvinnor, eller 90 qvinnor mera än män. Folk-

På samma sätt som i nästföregående tvenne femårsberät
telser torde härstädes rum böra beredas för några från Kungl. 
Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelser angående folk-
mängdsförhållandena i riket lånade siffror rörande detta län. 

Enligt husförhörslängderna, hvilka begagnats såsom källa af 
nämnda embetsverk, utgjorde antalet i länet 

är 1871 ar 1872 är 1873 Sr 1874 Er 1875 
le/vande födda barn 7,340. 7,227. 7,214. 7,105. 7,341. 
Om härifrån afräknas an

talet aflidne personer. . 3,621. 3,297. 3,624. 4,179. 4,213. 
så uppkommer ett nati-

vitetsöfverskott af 3,719. 3,930. 3,590. 2,926. 3,028. 
Nativitetsöfverskottet för nästföregående femårsperiod ut

gjorde 14,826 
och uppgår för den nu ifrågavarande till 17,193 
eller ett högre belopp af 2,367. 
Att oaktadt detta ej obetydliga nativitetsöfverskott folkmängden 
ändock ej ökats med mera än 9,163 personer enligt husförhörs
längderna (enligt mantalslängderna 8,337), måste bero dels på 
utflyttningar till utrikes ort, hvarför här nedan närmare redo-
göres, till ett antal af 2,618 personer, dels på inomlandsutflytt-
ningar, hvarför, i anseende till bristande materiel, redogörelse 
här ej kan lemnas. 

Att oaktadt antalet lefvande födda barn varit mindre under 
nu ifrågavarande femårsperiod, än under h vardera af de tvenne 
närmast föregående, nativitetsöfverskottet ändock med 2,367 öf-
verstiger förhållandet åren 1866—1870 och ej särdeles mycket 
skiljer sig från förhållandet åren 1861—1865, då det var något 
större, torde vara hufvudsakligni föranledt deraf, att dödlighe
ten under sistnämnda båda qvinqvennier var relativt betydligare. 

I kolumnen ntskrifningsmanskap är samtliga fem klassernas 
beväring upptagen. Årsklassen utgjorde enligt mönstringsrullorna: 

Fögderivis var befolkningen å landet vid slutet af år 1875, 
fördelad på följande sätt: 
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Mortaliteten, som fortfarande under femårsperioden under
stigit medeltalet för hela riket, utgjorde år 1871 l,i», år 1872 
l,3i, år 1873 l,40, år 1874 1,67 och år 1875 1,68 procent af de 
särskilda årens medelfolkmängd, eller medeltalet af hvartdera 
årets och det närmast föregåendes folkmängds siffror. Jeiutordt 
med förhållandet i andra rikets län var dödlighetsprocenten år 
1871 mindre än i 21, år 1872 mindre än i 23, år 1873 mindre 
än i 19, år 1874 mindre än i 20 och år 1875 mindre än i 19 
län, Stockholms stad såsom särskildt län räknad. 

Antalet lefvande födda barn förhöll sig till hela folkmäng
den sålunda, att ett lefvaude barn föddes år 1871 på 33,',7 per
soner, år 1872 på 34,28, år 1873 på 34,53, år 1874 på 35,22 
och år 1875 på 34,i? personer, eller i medeltal för åren 1871— 
1875 ett lefvande fö dt barn på 34,38 personer. 

Medeltalet utgjorde ett lefvande födt barn åren 1861—1865 
pä 28,50 och åren 1866-1870 på 32,91 personer. 

Förhållandet emellan ingångna äktenskap och folkmängden 
inhemtas af följande tal: 

Vigda par voro år 1871: 1,390 eller 1 på 176 personer; 
» 1872: 1,575 » 157 » 
» 1873: 1,521 » 163 
» 1874: 1,563 » 160 

» » 1875: 1,587 » 159 » 
Af lefvande födda barn utgjorde de oäkta i förhållande till 

de äkta barnen år 1871 7,ny, år 1872 7,17, år 1873 7,n, är 
1874 7,?<i och år 1875 6,7/, procent. 

Procentförhållandet bar under femårsperioden något ökats, 
men står dock under medeltalet för hela riket, som utgjorde 
under år 1871 11,03, år 1872 11,02, år 1873 11, år 1874 10,69 
och år 1875 10,21. 

Såvida man på det relativa antalet i de första åldersklas
serna aflidne är berättigad att grunda ett omdöme om den mer 
eller mindre omsorgsfulla vård, som under de spädare åren i 
hemmen egnas det uppväxande slägtet, är det tillfredsställande 
att kunna för denna femårsperiod inregistrera en minskning al 
den relativa dödligheten inom dessa åldersklasser. Sålunda ut
gjorde antalet aflidna barn i de första tio årsklasserna år 1871 
36,73, år 1872 38,16, år 1873 38,m, är 1874 37,38 och år 1875 
36,15 procent af hela dödssiffran, eller i medeltal 37,37 procent. 
Medeltalet utgjorde åren 1856—1860 45,68 procent och åren 
1866—1870 41,23 procent. För åren 1861—1865 saknas upp
gift. Antalet döda barn i de tre första årsklasserna utgjorde 
år 1871 28,69, år 1872 31,2], år 1873 29,58, år 1874 27,47 och 
ar 1875 28,79 procent af hela antalet aflidna personer, eller i 
medeltal för samtliga fem åren 29,ir> procent. Medeltalet ut
gjorde åren 1856—1860 34,686 och qvinqvenniet 1866—1870 
33,56 procent. 

Förhållandet emellan ingångna och genom döden upplösta 
äktenskap har varit följande: 

I farsoter eller s. k. folksjukdomar afledo a länets landsbygd : 
år 1871: 325 personer, eller 9,07 procent af samtlige aflidne, 

mest i skarlakansfeber och för öfrigt hufvudsakligen i nervfeber, 
hjernfeber och elakartad halssjuka. 1 Essunga, Fremniestad, 
Bäreberg och Karaby kräfde skarhikansfebern jeinfönlsevis de 
flesta orfern. 1 19 län var den relativa dödligheten mindre ; 

år 1872: 287 personer eller 9,34 procent af samtliga döds
fall. Mest i skarlakansfeber, kikhosta och uervfeber. 1 18 län 
var den relativa dödligheten mindre; 

ar 1873: 368 personer eller 10,<),{ procent af samtlige af
lidne, hulvudsakligen i skarlakansfeber, kikhosta, nervfeber och 
elakartad halssjuka. 1 15 län var det relativa antalet allidue mindre; 

år 1874: 510 personer eller 13,11 procent af hela antalet 
aflidne. Hufvudsakligen i skarlakausfeber, elakartad halssjuka, 
uervfeber, kikhosta, barnsängsfeber och smittkoppor. 1 13 län 
var den relativa dödligheten mindre; 

år 1875: 326 personer eller 8,36 procent af hela antalet 
aflidue, mest i difteri, nervfeber, skarlakansfeber, smittkoppor 
och kikhosta. I 5 län var relativa dödligheten mindre; 

i länets städer: 
år 1871: 42 personer, eller 16,22 procent af samtliga döds

fallen; 14 i diarrhé, 13 i nervfeber, 6 i skarlakansfeber, 2 i 
elakartad halssjuka, 2 i kikhosta samt i hvardera af sjukdo-
marne mässling, kikhosta, hjernfeber, kolera och barnsängsfeber 
1 person ; 

år 1872: 44 personer, eller 19,6 i procent af samtliga döds
fallen; 18 i nervfeber, 12 i kikhosta, 5 i diarrhé, 3 i strupsjuka, 
2 i rödsot, 2 i barnsängsfeber, samt i hvardera af sjukdomarne 
skarlakansfeber och elakartad halssjuka 1 person; 

år 1873: 49 personer, eller 19,o7 procent af hela dödssiff
ran; 15 i nervfeber, 12 i diarrhé, 8 i kikhosta, 6 i skarlakans-
feber samt i hvardera af sjukdomarne elakartad halssjuka, strup
sjuka, kolera och barnsängsfeber 2 personer; 

år 1874: 72 personer eller 24„s3 procent af hela antalet 
döda; 34 i nervfebor, 17 i skarlakansfeber, 9 i diarrhé, 5 i kik
hosta, 3 i mässling, 3 i barnsängsfeber och 1 i smittkoppor; 

år 1875: 58 personer eller 18,ii procent af hela dödsnum-
mern; hufvudsakligen i nervfeber, skarlakansfeber och elakartad 
halssjuka. 

Af våldsamma orsaker, egen handaverkan ej inberäknad, 
hafva följande antal dödsfall inträffat af nedannämnda anled
ningar: 

år 1871: 86, hvaraf 35 genom drunkning, 2 genom ihjel-
osning, 8 genom ih je 1 frys ning, 5 genom förbränning eller skâll-
uing, 13 genom vådlig qväfning, 16 genom krossning, 2 genom 
skottskador och 5 genom mord eller dråp; 

år 1872: 93, hvaraf 40 genom drunkning, 5 genom ihjel-
osning, 5 genom förbränning eller skållning, 5 genom åskslag. 
J genom vådlig förgiftning, 11 genom vådlig qväfning, 20 ge
nom krossning, 4 genom skottskador och 2 genom mord eller dråp; 

år 1873: 117, hvaraf 53 genom drunkning, 7 genom för
bränning och skållning, 1 genom åskslag, 18 genom vådlig qväf
ning, 33 genom krossning, 1 genom skottskada och 4 genom 
mord eller dråp; 

år 1874: 92, hvaraf 43 genom drunkning, 1 genom ihjel-
frysning, 3 genom förbränning och skållning, 1 genom vådlig 
förgiftning, 8 genom vådlig qväfning, 28 genom krossning, 4 
genom skottskador och 4 genom mord och dråp samt 
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år 1875: 118, hvaraf 25 genom drunkning, 38 genom för
bränning och skallning, 10 genom vådlig qväfning, 29 genom 
krossning, 3 genom mord och dråp ocli 13 af andra uppgifna 
dödsorsaker. 

Det stora antalet genom förbränning omkomna år 1875 här
leder sig från branden vid Tidaholin den 18 Februari samma 
år, då den aktiebolaget Vulkan tillhöriga tändsticksfabrik der-
städes lades i aska, och hvarvid ej endast 38 utan, enligt polis
undersökningsprotokollet, 44 personer innebrändes och 10 skada
des, af hvilka 2 sedermera aflidit. 

Till förekommande, såvidt ske kan, för framtiden af dylika 
olyckors förnyande, i den mån sådant kan vara beroende på 
byggnadssättet och inredningen samt arbetets ordnande i de in
om landet varande eller blifvande eldfarliga anläggningar af ena
handa slag, har Eders Kungl. Maj:t täckts förordna en inspek
tör öfver tändsticksfabrikerna i riket, med uppdrag att besigtiga 
desamma och för hvarje fabrik meddela nödiga föreskrifter i af-
seende å tillverkningens bedrifvande samt anordningen i arbets
rummen och fabriken i öfrigt. Af bemälde inspektörs insigts-
fulla utöfvande af sin befattning bör man kunna hoppas, att 
dylika, särskildt genom raångtalet spilda menniskolif, upprörande 
olyckshändelser skola framdeles till vida mindre proportioner 
begränsas. 

Sjelfmordens antal uppgifvas på följande sät t : 
år 1871: 11, hvaraf 2 genom skärning, 1 genom dränkning 

och 8 genom hängning; 
år 1872: 13, hvaraf 2 genom dränkning, 10 genom häng

ning och 1 genom gift; 
år 1873: 19, hvaraf 1 genom skärning, 5 genom dränkning, 

12 genom hängning och 1 genom gift; 
år 1874: 14, hvaraf 2 genom skärning, 3 genom dränkning, 

6 genom hängning, 2 genom gift och 1 på annat icke uppgifvet 
sätt samt 

år 1875: 12, hvaraf 6 genom hängning, 4 genom dränkning 
och 2 genom skjutvapen. 

I förhållande till folkmängden hafva sjelfmorden utgjort på 
10,000 invånare år 1871 O, i i, år 1872 0,52, år 1873 0,7«, år 
1874 0,55 och år 1875 0,',7, eller i medeltal för hela femårs
perioden 0,55. 

Medeltalet utgjorde åren 1831—1840 0,is, 1841—1850 0,5», 
1851—1860 0,53, 1861—1870 0,so. Sjelfmorden, som sedan år 
1850 varit i nedgående, hafva således under qvinqvenniet visat 
en stigande tendens. Andra anledningar dertill än tillfälliga An
nas icke att omförmäla. 

Antalet af de från länet till utrikes ort utflyttade, hvilka 
hufvudsakligen varit jordbruksidkare, tjenstehjon och arbetare 
utan uppgifvet yrke, inhemtas af följande tabell: 

och hafva utflyttningarna varit talrikare år 1871 i 10 län, år 
1872 i 10 län, ar 1873 i 10 län, år 1874 i 12 län och år 1875 
i 12 län. Med hänseende till civilstånd utgjordes de utflyttande 
af 211 vigda par, ogifta 882 män och 662 qvinnor öfver 15 år 
samt 340 barn af mankön och 322 barn af qvinkön under 15 
år. Den till nära hälften emot nästföregående femårsperiod 
minskade utflyttningen härleder sig från det halfparten ringare 
antalet emigranter till Amerika, hvarest de tillförene rikliga ar
betstillfällena efter hand aftagit. 

I afseende ä befolkningens fördelning, sinnesart, klädedrägt, 
näringsämnen och hufvudsakliga nöjen, äfvensom i fråga om be-
hofvet af särskilda förfoganden för utländske män eller skisrna-
tiska rörelser, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande intet 
att tillägga, till livad i senast afgifna femårsberättelse blifvit i 
underdånighet anfört, livarför detsamma, till undvikande af öf-
verflödig omsägning, åberopas. Här torde dock böra antecknas, 
att nya byggnads- och brandordningar, grundade på Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga byggnads- och brandstadga för rikets städer den 
8 Maj 1874 blifvit fastställda för staden 

Falköping: byggnadsordning den 10 Februari 1875; 
brandordning den 17 Juli 1875; 

Mariestad: byggnadsordning den 24 Juli 1875; 
brandordning samma dag och år. 

Lidköping: byggnadsordning den 31 Augusti 1875; 
brandordning den 22 December 1875. 

Hjo: byggnadsordning den 21 September 1875; 
brandordning samma dag och år. 

Antalet domstolsbehandlade fylleriförseelser hafva utgjort: 
år 1871 i städerna 263, å landet 40, 
» 1872 » 248, » 81, 
» 1873 » 262, » 64, 
» 1874 » 295, » 54, 
» 1875 » 402, » 51, 

dock gäller i afseende å berörda uppgifter, såsom mättstock på 
fyllerilastens till- eller aftagande, livad Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande i senaste femårsberättelsen yttrat, att mången 
drucken ej blifvit lagförd och att i följd af polisuppsigtens 
ojemna handhafvande, saköreslängderna å särskilda orter blifva 
mindre tillförlitliga mätare af dryckenskapslasten än å andra, i 
hvilket afseende nu, såsom under förra qvinqvenniet, polismyn
digheten i Lidköping och under sista året af perioden jemväl i 
Sköfde ådagalagt ett relativt större nit, hvadan af antalet för 
fylleri dömda i städerna belöper endast på Lidköping år 1871 
87 ; år 1872 72; år 1873 100; år 1874 109 och år 1875 124 
samt sistnämnda år på Sköfde 97. 

A landet utöfvades år 1875 bränvinsidskånkningsrörelse en
dast vid fyra gästgifvaregårdar, eller två mindre än under näst
föregående femårsperiod. Minutförsäljning af bränvin egde rum 
allenast å fem ställen, eller åtta mindre än år 1870. Särskildt 
tillåtna utskänkuingsställen å landet hade upphört med undan
tag af sådana, som vid brunns- och garnisonsorter samt å läger
plats tillfälligt för kortare tid än år medgifvits. 

För bränvinsförsäljninyen i städerna redogöres i följande 

tabell : 
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Tab. Litt. A. Fångantalet i länshäktet. 

Till löokrögeriets aftagande torde Kungl. förordningen an
gående bränvinsförsäljning den 18 Sept. 1874, hvarigenom de 
s. k. galningarna eller saiumanskottsköpen försvårats, väsentli
gen hafva verkat. 

Beträffande fänyantalet vid härvarande cellfängelse torde 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ta hänvisa till nedan
stående tabell Litt. A. 

Det lyckliga torhallandet, att de häktades antal minskats, 
härleder sig uppenbarligen från den under de fem år, denna un
derdåniga berättelse omfattar, rådande lättheten för daglönare 
att erhålla arbete emot god betalning. 

Af 13 skarpskytteföreningar, som är 1870 voro i verksamhet, 
hafva under femårsperioden 8 blifvit upplösta. Endast fem dy
lika föreningar återstå för det närvarande. Tättingsskjutningar 
hafva årligen, på sätt som i senaste femäisberättelsen oui for
mâtes, distriktvis egt rum, dervid premier af målskjutniugsgevär 
och reuslar utdelats, hvartill statsverket anvisat medel, för hvilka 
redogöres i denna tabell: 

För oloflig bräuvinstiltverkning har endast en inom södra 
Vadsbo fögderi bosatt person blifvit lagförcl och till ansvar fälld. 
Angående lönnkrögeriet, som varit och är i starkt aftagande, 
åberopar Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande följande, pa 
domstolarues saköreslängder grundade tabell: 

Inom länet finnas 131 sockenbibliotek, hvaraf 10 i Norra 
Yadsbo fögderi, 19 i Södra Vadsbo fögderi, 14 i Sköfde fögderi, 
18 i Skara fögderi, 21 i Vartofta fögderi, 35 i Lidköpings fög
deri och 14 i Barne fögderi. 

De i senaste femårsberättelsen uiutorinälda/(3rZifoti/«$/»nä»in-
der i Bergs, Ransbergs, Mölltorps, Bellefors, Dimbo och Asie 
socknar finnas ännu till namnet qvar, men halva under den tid, 
denna berättelse omfattar, ej utöfvat någon verksamhet. 



6 Skaraborgs län. Jordbruk och boskapsskötsel. Tabb. N:is 2 och 3. Handelspris å spanmål. 

3. Näringar. 

Tabb. N:is2o.3. .1) Jordbruk och B) Boskapsskötsel För berörda näringar 
redogöres i tabellerna N:is 2 ocli 3, som härvid bifogas. 

Såsom bidrag till bedömande af jordbrukets och boskaps
skötselns tillstånd och vexling under de senaste femton åren, 
intagas här för jenitörelse följande siffror: 

Hela utsädesbeloppet (kub.-fot.) 

Hela skördebeloppet med afdrag af utsädet (kub.-fot.) 

De särskilda årens medelmarkegångspris, Litt. C i marke-
gångstaxan, hatVa utgjort: 

//andelsprisen på de huvudsakligaste sädesslagen och po
tatis hafva vexlat emellan 

Härvid måste man dock taga i betraktande att , på sätt i 
föregående femårsberättelser är vordet omförinäldt, uppgifterna 
ej kunna anses fullt exakta. 

Vinter födda kreatur : 

I afseende pä etjovidden i länet, brukningssättet, väderleks
förhållandena, skördarnas beskaffenhet ocli tUlräeklighet för be
folkningens behof samt tjenstehjonslönernas belopp åberopar Eders 
Kungl. Maj.ts Befallningshafvande, för at t här undvika åter
upprepandet af hvad å andra ställen r d a n är omförinäldt, dels 
nästföregående femårsberättelse för länet, dels ock hushållnings
sällskapets berättelser, angående jordbruk och boskapsskötsel 
samt de årliga årsväxtberättelserna, hvilka ingå såsom afdel-
ningar af rikets officiela statistik. 

I fråga om jordarterna torde Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande nu, såsom i nästföregående fernärsberättelse, få 
hänvisa till tab. Litt. F i femärsberättelsen för åren 1856— 
1860. Jorden i allmänhet är af god beskaffenhet, svagare dock 
i länets skogsbygd; och hvad jordbruket i dess helhet beträffar 
torde utan fara för misstag det omdömet kunna uttalas, att det 
varit och fortfarande är stadt i lifiig utveckling, med begagnande 
af nutidens förbättrade metoder. 

Gällande markegångspris under Litt. A i inarkegåugstaxan 
redovisas i följande tabell: 
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Offentligt understöd för missväxt eller skada å gröda har 
ej egt rum. Ar 1875 skadades visserligen höstsädesgrödan in
om Sandbäcks, Fogluius, Essunga, Bärebergs, Malma, Hyringa 
och Ryda socknar af en häftig hagelskur, men den till beloppet 
icke upptaxerade skadan, som i början ansågs betydlig, visade sig 
sedermera vara af mindre svår beskaffenhet, så att understöd 
af allmänna medel ej ifrågasattes. 

Några nya sädesslag hafva under perioden ej odlats. 
Angående trägårdsskötseln gäller nu detsamma, som i näst

föregående femårsberättelse blifvit yttradt, eller att den egent
ligen endast bedrifves å herregodseu. En hos allmogen mera 
utbredd håg for träplantering är Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande dock i tillfälle at t inregistrera och hushållnings
sällskapets kretsafdelniiigar fortfara att med mindre penninge-
helöningar uppmuntra dylika planteringar, särskildt å soldattorp. 
Föreningen för trägårdsskötsels och tråplanterings befrämjande 
i Skara fortsätter fortfarande, såsom tillförene, sin verksamhet, 
understödd af hushållningssällskapet med fyrahundrafemtio kro
nor samt af ledamöter med omkring tvåhundra kronor årligen. 
Föreningens flnansiela ställning uppgitVes vid 1875 års slut vara 
ungefärligen enahanda, som vid slutet af år 1870. Dess års
inkomster utgöra omkring åttatusen kronor och dess växtförråd 
har ökats till cirka 400,000 trän, buskar, plantor och sticklingar. 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda länsträgårds-
mästaren, hvilken under de fyra första åren af femårsperioden 
med förhöjd lön af ett tusen kronor flitigt tillhandagått med 
råd och upplysningar vid trägårdars anläggning och vård, af-
giek vid slutet af år 1874, hvarefter hushållningssällskapet be
slöt att befattningen skulle indragas. 

I fråga om vinterfödda kreahtr, åberopar Eders Kungl. 
Maj;ts Befallningshafvande underdånigst bilagda tabell N:o 3, 
grundad på de af hushållningssällskapet insamlade uppgifter. 
Kreatursskötseln, genom råd och anvisningar i sällskapets tid
ning befrämjad, har genom de under perioden successivt ökade 
prisen på kött och ladugårdsprodukter kraftigt utvecklat sig, 
hvartill den fortsatta premieringen af goda djur ocli produkter, 
vid allmänna och kretsvis anordnade utställningar i sin mån bi
dragit. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda handeln med fläsk 
mom Södra Vadsbo, Skara och Vartofta fögderin har numera 
nästan alldeles upphört. 

Afkastningen af ladugårdarne har ej allenast varit tillräck
lig för länets behof, utan äfven lemnat betydliga öfverskott till 
afsalu ej allenast inom riket, hufvudsakligen till Stockholm, 
Vermland och Göteborg, utan äfven till England, men några 
tillförlitliga upplysningar om tillverknings- och försäljningsqvan-
titeterna har det ej lyckats Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vande att annorlunda än delvis förskaffa, hvadan, och då de till-
^ïngliga partiela uppgifterna äro för en totalbild otillräckliga, 
desamma ansetts här ej böra inflyta. 

Handelsprisen för kreatur och ladugårdsprodukter hafva ut-
Sjort för en arbetshäst 150 till 800 kronor, ett par 12 à 13 
ivarters oxar 200 à 550 kronor, en ko 50 à 240 kronor, ett 
•ar 6 à 20 kronor, ett svin 25 à 100 kronor, ett skålpund smör 
4 0 öre à 1 krona, 1 kanna mjölk 15 à 30 öro, ett skålpund 
»ötmjölksost 30 à 80 öre, 1 skålpund skummjölksost 17 à 45 
ùre och 1 skålpund ull 1 krona à 1 krona 75 öre, i förhållande 

till varornas godhet, tillgång och efterfrågan samt vexlingarna 
i årsgrödorna. 

Några nämnvärda bemödanden af enskilda personer för 
djurrasernas förädling, utöfver livad i senaste femårsberättelsen 
omförmäles, äro icke att inberätta. 

Föreningen till håstafeelnx förbättrande har jemväl under nu 
ifrågavarande lustrum fortsatt sin verksamhet. Ett stoföl och 
2 hingstar af Clydesdaleras, en hingst efter fullblodshingsteu 
Spadassin saint en hingst och 2 ston af Ardennerras äro af 
föreningen under perioden köpta och inom länet till jordbrukare 
utlemnade. Föreningens skuld till hushållningssällskapet, 18,000 
kronor, är numera (ill största delen godtgjord. Af det anslag 
15,000 kronor, som hushållningssällskapet anvisat till begag
nande räntefritt och med amorteringsskyldighet inom viss tid 
för inköp och placering hos enskilda personer af gröfre beskäl-
lare och ston af laudtbruksras, hafva under perioden blifvit an
vända 13,450 kronor till inköp af 1 hingst och 3 ston af Norr
lands ras samt 3 hingstar af icke uppgifven ras. Hushåll
ningssällskapet har derjemte med årligt tillskott af 3,000 kronor 
understödt den premiering af hingstar, fölston och unghästar, 
som med bidrag af statsverket från och med år 1874 egt rum; 
och hafva i enlighet med föreskrifterna i Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga kungörelse, angående reglemente för prisbelönande af 
hästar den 20 Februari 1874, premier inom länet blifvit utdelade 
år 1874 för 8 hingstar och 12 fölston samt år 1875 för 16 
hingstar och 43 fölston. I jemnbredd härmed har hushållnings
sällskapet år 1872 anvisat ett årligt anslag af 750 kronor, att 
användas till premiering af hingstar, passande till förbättrande 
af arbetshästafveln inom länet. De hästar, för hvilka belöning 
önskas, uppvisas årligen för en premieringskommission och tio 
de bästa af de vid uppvisningen approberade erhålla året der-
efter vid besigtning premium, såvida de språnglistor, som öfver 
hingstarne böra föras, ådagalägga att de livar för sig under året 
betäckt minst tjugo ston. Premierna utbetalas årligen för samma 
hingstar, så länge de äro till afvel dugliga och fullgöra det år
liga minimiantalet betäckningar samt befinnas fria från fel och 
åkommor, som förringa deras duglighet i allmänhet och såsom 
afvelsdjur i synnerhet. Ingen bestämmelse finnes i afseende på 
ras. Af detta anslag har utbetalts år 1874 375 kronor och år 
1875 916 kronor, h varmed premierats det förra året 5 och det 
senare 10 hingstar. Från stuteriet å Strömsholm hafva varit 
utställda å särskilda ställen i länet år 1871 5, hvartdera af åren 
1872, 1873 och 1874 6 samt år 1875 4 stycken hingstar, hvilka 
fått begagnas emot språngafgift af 3 kronor för hvarje betäck
ning. Af enskilda personer tillhöriga hingstar må nämnas, 
jemte de i senaste femårsberättelsen uppräknade, fullblodshing
sten Cavalier, Anglonormanden Horatius, norska hingsten Black 
och halfblodshingsfen Maurits, alla å Kaflås, hvilka jemte en å 
egendomen Holmen i Fagre socken befintlig, i senaste fem
årsberättelsen omförinäld efter Vinton fallen sqvadronshingst ut-
öfva en välgörande verkan på hästafveln inom länet, som fort
farande â remontmarknaderna i Sköfde lemnar icke obetydliga 
bidrag till remonteringen af kavalleriregementena i riket. 

En påtänkt och förberedd förening inom länet till ömse
sidig försäkring emot förlust af hästar genom sjukdom, eller 
annan skada, för hvilken numera reglemente är af Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande faststäldt, hade under femårsperioden 
ej hunnit åstadkommas. 
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För undervisning af elever i den s. k. engelska Iwfbeslags-
konsten vid veterinärinrättningens i Skara instruktionssmedja, 
har hushållningssällskapet bidragit med h vartdera af åren 187! 
och 1872 300 kronor, år 1873 276 kronor 50 öre samt hvart-
dera af åren 1874 oi-h 1875 150 kronor. 

Något schåferi finnes numera icke inom länet och särskilda 
anmärkningsvärda bemödanden för fårafveln äro ej att omför-
mäla. Arrendatorn af kungsgården Höjentorp i Valle härad 
uppgifves dock underhålla ett ej obetydligt antal väl vårdade 
får, hvilka i kött och ull bereda honom en tillfredsställande in
komst. Vid nästan hvarje landtbruk uppfödas ock får för hus-
behof och i någon mån jemväl till afsalu. 

I afseende på svinafveln förekomma icke några förfoganden, 
som förtjena omtalas. Hushållningssällskapet har visserligen 
medgifvit att af de medel, som anvisats till låneunderstöd, i 
afsigt att bilda konstanta kreatursstammar, så mycket, som för 
hufvudändaraålet ej erfordras, kan få användas till inköp af äd
lare såsom afvelsdjur användbara får och svin, men någon be
nägenhet för en dylik användning af medlen har icke under fem
årsperioden bland länets jordbrukare försports. 

De ursprungligen till utflyttningsbidrag vid laga skiften af-
sedda, enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 15 Januari 
1858, till hushållningssällskapet från ränteriet utbetalade medel 
845 riksdaler 22 skillingar 8 runstycken banko, hvilka användts 
för inköp af rastjurar, som med vilkor af fyraårig amortering 
till enskilda personer utlemnats, hafva under femårsperioden icke 
varit anlitade, sedan tillförene 26 djur, med begagnande af 
nämnda medel, anskaffats och fördelats. Deremot har af det 
ofvanberörda anslag, som hushållningssällskapet till belopp af 
20,000 kronor anvisat, såsom lån för bildandet af konstanta krea
tursstammar, med vilkor, som i senaste femårsberättelsen an-
gifvas, inalles 6,910 kronor blifvit utbetalda, hvaiför inköpts 14 
kor, 13 qvigor och 3 tjurar af särskilda raser. Sedan denna 
lånefond i början af år 1869 ställdes till vederbörlige sökandes 
tjenst, hafva således från densamma utgått 18,294 kronor, mot
svarande ett kreatursantal af 44 kor, 23 qvigor och 4 tjurar. 

Fjäderfä uppfödes gemenligen endast för eget och ortens 
behof. Agghandeln har dock med de stegrade prisen ej obe
tydligt utvidgats, med hufvudsaklig afsättning på Stockholm, 
Göteborg, Jönköping och Karlstad. 

Biskötseln är föga utvecklad och synes ej hafva lönat de 
bemödanden, hushållningssällskapet, särskildt genom anställan
det af en under 7 år inom länet verksam biskötare, hvilkens 
befattning år 1866 indrogs, åt densamma egnat. 

Någon farsot ibland husdjuren har lyckligtvis under femårs
perioden icke förekommit. 

Veterinärinrättningen i Skara jemte enskildt praktiserande 
veterinärer, till antalet 8 år 1875, fördelade i spridda delar af 
länet, utgöra fortfarande invånarnes enda skyddsmedel emot 
kreaturssjukdomar. Såsom bidrag till aflönande af djurliikare 
inom de särskilda under hushållningssällskapet lydande krets -
afdelningarna, har sällskapet utgifvit: 

år 1871 1,200 kronor, 
» 1872 1,900 » 
» 1873 2,400 
» 1874 2,450 » 
» 1875 2,300 

Af ofullbordade vattenafledningsföretag sedan nästföregående 
femårsperiod hafva: 

l:o Sjön Emten i Valle härad och den dermed i samband 
stående Istrumssjön blifvit sänkta för en kostnad af 1,020 kro
nor, hvaraf égare till qvarnar utom häradet tillskjutit 300 kro
nor och strandegarne återstoden. En till ytinnehållet icke upp
mätt landvinning af minst åttatio tunnland odlingsbar mark kan 
derigenom anses vara gjord; 

2:o Skelfvums, Göttorps och Sils mader i förening med 
sänkning af Götaån i Sils, Klefva och Kestads socknar blifvit 
afdikade för en kostnad af 11,410 kronor 43 öre, eller mindre 
än kostnadsförslaget upptog. 1,973,06 qvadratref mark hafva 
derigenom för odling torrlagts. Af arbetskostnaderna hafva jord-
egarne tillskjutit 4,810 kronor 83 öre och återstoden 6,600 kro
nor erhållits såsom lån af statsverket emot årlig ränte- och 
kapitalafbetalning, som första gången skedde vid uppbördsmötena 
år 1876 med 528 kronor. Företaget, som påbörjades år 1871, 
afsynades år 1875. 

Följande vattenafledningsföretag under nu ifrågavarande 
femårsperiod omförmälas, nemligen: 

l:o Ifrån egendomen Marrud i Södra Vadsbo fögderi till 
sjön Viken har på vederbörande jordegares bekostnad upptagits 
ett afloppsdike 1,099 famnar långt och 16 fot bredt, hvarigenom 
200 tunnland förut vattendränkt mark blifvit odlingsbar; 

2:o Delcgarne i den s. k. Kräfte kanal, som förbinder sjön 
Lången i Lerdala socken med Tidaån, hafva fullständigt låtit 
upprensa densamma för en kostnad af 4,000 kronor, hvilka de 
med vilkor af tioårig amortering upplånat; 

3:o År 1874 började det under femårsperioden bildade 
aktiebolaget för sänkning af Hornborgasjön i Valle och Gud
hems härad sin verksamhet och fortsatte detta betydliga sjö
sänkningsarbete till Februari månad nästlidna år, då arbetet 
tillsvidare afbröts. Enligt planen skulle genom detta företag 
15,620 tunnland jord vinnas för plogen. Kostnadsförslaget, upp
tagande en summa af 350,000 kronor, lärer dock komma att 
icke obetydligt öfverskridas, hvilket ock torde hafva gifvit an
ledning till den omförmälda, såsom man vågar hoppas tillfälliga 
arbetsinställelsen ; 

4:o Ullstorps sjösänkningsbolag, bildadt med ett kapital af 
3,000 kronor, i afsigt att sänka Ullstorpssjön i Edsvära socken 
och derigenom åstadkomma en jordvinning af 106 tunnland, har, 
i anseende till uppkommen tvist med strandegare om ersättning 
för mistadt fiske och minskad vattentillgång i brunnar, låtit 
inställa sina arbeten, hvilka icke torde komma att åter upp
tagas, sedan det tecknade kapitalet blifvit å företaget nedlagdt; 

5:o Arrendatorn af den under Hospitalsstyrelsen i riket ly
dande jordegendomen Hospitalsgården vid Skava har för en 
kostnad af 2,000 kronor låtit utdika den s. k. Aspbäcken, som 
genomflyter hans egoområde och derigenom beredt sig en till
ökning i odlingsbart jordområde af 27 tunnland; 

6:o Det år 1875 åt egaren af Ökull och Prinshaga i Vall'' 
härad meddelade tillstånd att sänka den intill hans egor grän
sande Vingsjön, har han under perioden icke begagnat; 

7:o Fyra à femhundra tunnland åkerjord, som tillförene lidit 
af den s. k. Lillans i Trökörna socken öfversvämningar liatva, 
genom sänkning af densamma, blifvit derifrån befriade. Till 
detta arbete hafva vederbörande jordegare erhållit ett statslån 
af 9,000 kronor, hvarå två års afbetalningar redan skett; 
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8:0 Genom rätning och sänkning af den s. k. Viskebäcken 
i Elings, Asaka och Essunga socknar hafva omkring 500 tunn
land dels tidtals öfversvämmad, dels i allmänhet vattensjuk 
mark blifvit beredd för odling. För ändamålet är statslån af 
7,500 kronor beviljadt, hvarå afbetalning ännu icke egt rum. 
Arbetet utfördes hufvudsakligen år 1875 och blef sistlidna år 
genom rensningar fulländadt; 

9:o Medelst upptagande af större afloppsdiken inom Askjums 
by i Malma socken, i gränsen emellan länsmansbostället Ask-
jum Germundsgården och Bärebergs socken, hafva för en af 
jordinnehafvarne sjelfve sammanskjnten kostnad, uppgående till 
omkring 2,000 kronor, ungefärligen 200 tunnland tillförene vat
tensjuk jord blifvit torrlagda. 

Grunddikning på herregodsen och jemväl på allmogens, i 
synnerhet den förmögnare delens deraf, gårdar fortgår oafbrutct; 
och äro enligt hushållningssällskapets berättelse om jordbruket 
grunddikade år 1871 1,493 tunnland, år 1872 1,124 tunnland, 
år 1873 1,582 tunnland, år 1874 1,750 tunnland och år 1875 
1,549 tunnland. 

Enligt samma källa hade ängsvattning à följande ytvidder egt 
rum: år 1871 å 69 tunnland, år 1872 å 400 tunnland, år 1873 
å 149 tunnland, år 1874 å 118 tunnland och år 1875 å 23 
tunnland. 

Hvad vården och behandlingen af ladugårdsspiUningen an
går, klagas fortfarande öfver trögheten hos det stora flertalet 
jordbrukare att följa föredömen och anvisningar med hänsyn 
till den flytande spillningens fullständiga tillgodogörande, bland 
annat genom gödselstädernas ändamålsenliga läge och inrättande. 
Framsteg, ehuruväl långsamt, göras dock äfven i detta hän
seende. Bland artificiela gödningsämnen begagnas jemväl af 
allmogen alltmer och mer guano, benmjöl, superfosfat och kalk, 
äfvensom pudrettberedningen vinner allt större insteg. De i 
senaste femårsberättelsen oniförmälda fosforitförande lagren i 
de siluriska aflagringarna å Billingen och Kinnekulle hafva blif
vit vetenskapligt undersökta och redogörelse derför är tryckt i 
Maj-häftet af hushållningssällskapets tidning för år 1872, hvar
af inhemtas bland annat, att innan försök i större skala, än 
nndersökningsförrättaren kunnat åstadkomma, egt rum, något 
bestämdt omdöme angående nämnda lagers praktiska använd
barhet för jordbrukets behof ej kan uttalas. 

Hvad hägnaderna beträffa, har Eders Kungl. Majrts Befall-
ningshafvande icke något att tillägga, hvad föregående femårs
berättelser innehålla. På slättbygden, der skogsbristen är känn
bar, försvinna de enligt uppgift allt mer och mer. 

Hushållningssällskapet har under denna femårsperiod, på 
samma sätt som ditintills, med vaken blick kraftigt och in-
sigtsfullt utöfvat det sällskapet anförtrodda målsmanskapet för 
jordbruket och dess binäringar. I sin tidning, som oafbrutet 
månadsvis under perioden utkommit och kostnadsfritt utdelats 
till ledamöterne, har sällskapet genom populära uppsatser i 
»varjehanda för jordbrukarne angelägna ämnen samt genom råd 
och minneslistor otvifvelaktigt tillskyndat sine läsare både gagn 
«eh tillfredsställelse. I den association, som benämnes Vestra 
Sveriges Hushållningssällskaps förening och hvars föremål är att 
?enom utställningar i Göteborg af slagtdjur, mejerialster, fläsk 

K. M:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1871-1875. Skaraborgs là 

och kött m. m. uppmuntra och utveckla dessa grenar af landt-
mannaverksamlieteii, liar hushållningssällskapet jemväl under 
nu ifrågavarande femårsperiod deltagit och i sådant afseendc 
årligen anordnat femhundra kronor, hvarjemte det i förening 
med associerade öfverenskommit om hållande af gemensamma 
möten, under benämning af Vestra Sveriges llushållningssäll-
skapers industri- och landtbruksmöten, under tiden emellan de 
allmänna landtbruksniötena. Tvenne sådana möten, i förening 
med exposition af maskiner och slöjdalster, hafva under tillopp 
af stort antal skådelystna hållits under perioden, i Venersborg 
år 1872 och i Mariestad år 1874. Dessutom liar hushållnings
sällskapet genom ombud jemväl under perioden 1871—1875 
deltagit i de sammankomster, som för öfverläggning i landtbruks-
angelägenheter årligen sedan år 1869, på Kungl. Landtbruks-
akademiens föranstaltande, hållas i Stockholm med Hushållnings
sällskapens i riket deputerade. 

Hushållningssällskapets årligen offentliggjorda räkenskaper 
visa följande tillgångar: år 1871 61,684 kronor 22 öre, hvaraf 
utlånade 53,644 kronor 40 öre, 1872 63,928 kronor 38 öre, 
hvaraf utlånade 47,197 kronor 23 öre, 1873 64,622 kronor 18 
öre, hvaraf utlånade 44,923 kronor 98 öre, 1874 70,185 kronor 
8 öre, hvaraf utlånade 42,332 kronor 59 öre och 1875 72,039 
kronor 69 öre, hvaraf utlånade 38,259 kronor 41 öre samt ute
stående förskott till bestyreisen för landtbruksmötet i Mariestad 
år 1874, hvaraf en icke ringa del torde få afskrifvas, 30,448 
kronor 75 öre. 

I länet finnas fortfarande tvenne lägre landtbrnksskolor: 

\;o å Claestorp, der undervisningen i enlighet med nådiga 
reglementet för lägre landtbrnksskolor ombesörjts af fyra lä
rare. Lärlingarnes antal har utgjort år 1871 16, 1872 15, 
1873 16, 1874 16 och år 1875 16. Samtlige från skolan ut
examinerade hafva, med undantag af några få, som tillträdt eget 
jordbruk, erhållit förmånliga rättareplatser. Skolan, beräknad 
for 12 frielever, åtnjuter af statsverket, såsom årligt understöd, 
fyratusen kronor, och af den s. k. Nonnenska fonden, hvilken år 
1875 uppgick till 3,764 kronor 41 öre, har årligen till utdelning 
bland förtjente afgående lärlingar anvisats 100 kronor, likasom 
hushållningssällskapet, såsom bidrag åt lärlingarne vid inköp 
af böcker och skrifmaterialier, årligen skänkt enahanda belopp; 

2:o å Sätenas, hvilken skola, beräknad för sex frilärlingar, 
understödjes af statsverket med 2,000 och af hushållningssäll
skapet med 2,000 kronor årligen. Vid skolan hafva undervisats 
i författningsenligt bestämda ämnen år 1871 9, år 1872 8, år 
1873 9, år 1874 9 och år 1875 10 lärlingar, bvilka samtlige, 
då de från skolan afgått, hafva erhållit anställning såsom rät
tare. Från Nonnenska fonden och af hushållningssällskapet 
har skolan till fördelning bland lärjungarne årligen fått emot-
taga samma belopp, som utgått till skolan å Claestorp. 

Kursen vid båda läroverken är 2-årig. 
De i senaste femårsberättelsen oniförmälda s. k. mönsfer-

gårdar för mindre landtbruk, Lilla Ilofgarden Tun och Hene 
Bredegården ega fortfarande bestånd och njuta af hushållnings
sällskapet understöd. De årligen skeende besigtningsförrättnin-
garna hafva angående dem uttalat det omdömet, att de äro väl 
skötta och synas motsvara sitt ändamål. 

För den af staten aflönade landtbrnksingniiörens verksamhet 
redogöres i följande tabell : 
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I afseende på bränneriens inflytande åberopar Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande underdånigst, hvad föregående 
femårsberättelser innehålla, och har i detta hänseende intet att 
ytterligare anföra. För deras antal och tillverkningens belopp 
redogöres här nedan. 

Tillgången på arbetare för jordbrukets behof har i allmän
het varit tillräcklig, ehuru tidtals klagomål försports öfver den 
lockelse, de höga dagaflöningarna vid järnvägsbyggnaderna in
neburit för jordarbetarne att, med öfvergifvande af stadig sys
selsättning i sina hemorter, i andra trakter söka en tillfälligtvis 
högre arbetsinkomst, tyvärr alltför ofta förenad med en demora
lisation, som vanligtvis angriper flockvis sammanförde personer 
af daglönarens bildningsgrad. 

Jordbruksarbetena verkställas fortfarande af jordtorpare, 
tjenstehjon i husbondens bröd och legdt arbetsfolk, mera sällan 
och då mest å slättbygden af stattorpare. 

Dagsverksprisen å landsbygden hafva utgjort under sommar
tid för ett mansdagsverke högst 2 kronor 50 öre, lägst 1 krona 
25 öre, i medeltal 1 krona 50 öre, för ett qvinsdagsverke högst 
1 krona 25 öre, lägst 67 öre, i medeltal 75 öre à 1 krona, samt 
vintertid för ett niansdagsverke högst 1 krona 50 öre, lägst 67 
öre, vanligen 1 krona, och för ett qvinsdagsverke högst 75 öre, 
lägst 35 öre, vanligen 50 öre, allt på egen kost. 

C) Skogshnshållning och D) Rofdjnrs utödande. De un- Tab. N» 4. 
der femårsperioden rådande högre prisen på skogsprodukter hafva 
tyvärr icke bidragit till stäfjande af de i föregående femårsbe
rättelser omnämnda öfverafverkningarna å enskilde personers 
skogar. Någon till siffran bestämd uppgift å beloppet af de
samma har väl icke kunnat erhållas och lärer väl knappast 
kunna beredas, men af de uppgifter, som ingått och för hvilka 
här nedan närmare redogöres, synes att skogarne alltjemt hårdt 
anlitas. Enstaka bemödanden för beredande af återväxt är 
det glädjande att kunna omförmäla, likasom att exemplet i detta 
hänseende synes alltmera verka till efterföljd, men ännu åter
står mycket att önska, om vidmagthållandet af denna national
egendom skall kunna anses betryggadt. I sådan riktning har 
hushållningssällskapet fortfarande verkat genom den i senaste 
femårsberättelsen omförmälda anordning att till undervisning i 
skogsodling och ordnad skogsskötsel använda skogstjenstemänneu 
i länet, för hvilket ändamål sällskapet utbetalt år 1871 357 
kronor 59 öre, år 1872 237 kronor 80 öre, år 1873 288 kronor 
5 öre, år 1874 436 kronor 81 öre samt år 1875 122 kronor 41 
öre. En inom skoglösa orter i Kållands, Kinne, Kinnefjerdings, 
Åse och Viste samt Barne härad vaknad håg för skogsplan
tering har af sällskapets underafdelningar inom nämnda orter 
blifvit kraftigt understödd, dels med direkta anslag dels medelst 
anläggande af plantskolor, hvarifrån tjenliga plantor utiemnas 
antingen afgiftsfritt eller emot en ringa ersättning. 

Från hushållningssällskapets kassa har, oberäkuadt lemnade 
understöd af kretsafdelningar, till befrämjande af nämnda skogs
planteringar utanordnats år 1871 900 kronor, år 1872 800 kro
nor, år 1873 500 kronor, år 1874 346 kronor 81 öre samt år 
1875 200 kronor. 

För de allmänna skogarne och inkomsterna af desamma re
dogöres i bilagda tabell N:o 4 och följande tab. Litt. B. 

Den befintliga ej särdeles betydliga skiljaktigheten emellan 
sifferuppgifterna i nämnda tabeller, sins emellan jemförda, hvilken 

De i sista femårsberättelsen omförmälda tvenne s. k. dik-
ningsförmän fortfara ännu att under landtbruksingeniörens led
ning, emot tillgodonjutande af enahanda lön, som tillförene af 
hushållningssällskapet till dera utgifvits, och särskild ersättning 
af reqvirenter, tillhandagå med biträde vid dränerings- och 
ängsvattningsarbeten. 

Stuterin och holländerin äro icke att omförmäla. 
Mejerihandteringen har, med ökade pris på dess tillverk

ningar, under femårsperioden betydligt utvecklat sig. Jemte 
mejerin å nästan alla egendomar af någon betydenhet äro åt
skilliga s. k. bymejerin, der kringboende mindre ladugårdsegare 
äro i tillfälle att förmånligt realisera sin mjölk, såsom en frukt 
af enskild företagsamhet inrättade, hvarförutom dels i städerna 
Mariestad, Falköping och Sköfde större mejerin tillkommit, 
hvilka behandla icke ringa mjölkqvantiteter, dels de af hushåll
ningssällskapet understödda, i femårsberättelsen för åren 1865 
—1870 omförmälda bymejerien i Edsvära, Stenåsen, Kållstorp 
och Dala, under femårsperioden ökade med ett nytt mejeri i 
Alvetorp, Kållands härad, fortfarande varit och äro i verksam
het. Af berörda mejerin hafva de i Edsvära och Kållstorp 
förlagda numera guldit sin förlagsskuld till hushållningssällskapet 
och således upphört att stå under sällskapets tillsyn. De öfriga 
hafva vid anställda årsbesigtningar ej alltid tillfredsställt de an
språk, man vid dem fäst. På statens bekostnad hafva under 
denna femårsperiod, liksom under föregående, mejerielever åtnju
tit kostnadsfri undervisning å Blomberg samt vid statens me
jeriskolor å TJltuna och Bergqvara. 

Statsagronomen Alfred Nathorst har inom länet tillhanda-
gått reqvirenter, på sätt denna tabell utvisar: 
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Tab. Litt. B . Specifik uppgift om kronoskogarne i Skaraborgs län för åren 1871—1875. 

åtminstone till en del torde kunna förklaras deraf, att bland 
kulturkostnaderna i tab. Litt. H ej ingått en del utgifter för 
inköp af skogsfrö, väganläggningar m. ni., har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande ej ansett nödigt närmare utreda och 
derigenom fördröja denna underdåniga berättelses afslutande. 

Några tillförlitliga uppgifter angående ytvidden af enskilde 
personers skogar har Eders Kungl. Maj.ts Befallningshafvande 
lika litet nu som tillförene lyckats förskaffa. I hushållnings
sällskapets redogörelse for jordbruket år 1875 uppgifves den då 
befintliga skogbärande marken i länet hafva utgjort 350,070 

') Arealen ökad genom tillag? af fcronojajZarcbastalSi; Bruntenids utmark enligt Kungl. bvefvet den Ii» Februari 1873. ' ) Arealen enligt ny indelning. Afkastnin-
ci-n ölsa>\ (renom vindfällen. 3) Enligt indelningskartan. ) Enligt ny indelning. ") rn-h 'l Oföriindrndt. 7) Enligt indelningskartan. ") och •) Enligt ny indelning. 
'") Oförändradt. " ) Enligt ny indelning. Afkastningen ökad genom vindfällen. ,3) nrh '"') Oförändrad!. "• Tillkommen. Förklarad säsom kronopark genom Kongl. 
brefvct deu 7 November'1873. ls) Oförändrad:. ''') Afkastuingsnmleltalin för rnda-t tvtnne ar (1 '71 orh 1X75). , ;) Oförfindradt. ' ) Arealen enligt indelnings-
kartan. ">) Arealen enligt senast upprättad landlmSterikarta, J ) Oförändradt. 21) Tillkommen enligt Kungl. brefvet den 13 Oktober 1870 och den 1 Juli 1873. 
Afkastniugsmedeltalcu för endast trenne är lö73 —187"). 22l Oförändrad!. 
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tunnland och skulle således sedan år 1870 hafva minskats med 
14,871 tunnland, under det nyodlingarna, som väl till hufvud-
saklig del kunna antagas hafva skett på skogsmarkens bekost
nad, enligt samma källa under femårsperioden utgjort 13,304 
tunnland, allt siffror, med hvilka man torde böra varsamt umgås. 
På sätt anmärkningarna vid tabellen Litt. B visa, hafva sedan 
utgången af nästföregående femårsperiod, enligt Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 13 Oktober 1870 och den 1 Juli 1873 
samt den 7 November sistnämnda år, tvenne kronoskogar till
kommit, nemligen kronoparkerna Vestra Hillet och Haboskogen. 

Nettoafkastningen af kronoparkerna och häradsallmänningarna 
i länet, som åren 1866—1870 utgjorde 120,453 kronor 10 öre, 
uppgår för de år denna underdåniga berättelse omfattar, obe-
räknadt inkomster af biprodukter, enligt tabellen Litt. B till 
312,627 kronor 80 öre och om äfven detta belopp ej skulle ut
göra absoluta nettot, enär, på sätt ofvan är nämndt, en del ut
gifter ej blifvit bland de förtecknade kulturomkostnaderna be
räknade, så kan skilnaden dock ej vara betydlig, i följd hvaraf 
den relativa inkomstförökningen representerar ett penningevärde, 
som med mer än 150 procent öfverstiger resultatet under de 
förstnämnda fem åren, hvartill förbättrade kommunikationsanstal
ter, bränslebehöfvande industriela anläggningar och stegrade pris 
i utlandet gemensamt torde hafva samverkat. 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 10 December 
1869, den 18 Februari 1870 och den 5 Juni 1874 bestod skogs
staten inom länet år 1875 af en skogsinspektör, fem jägmästare 
och 21 kronojägare med sammanräknad lön af 23,416 kronor 
90 öre jemte 1,483 kronor 10 öre, uppskattad inkomst af bo
ställen, äfveusom derjemte af elfva bevakare å häradsallmännin
garna, af hvilka tio åtnjöto hvardera såsom årslön 250 kronor, 
boställsuppskattning inberäknad, och en å allmänningen Mösse
berg endast boställe; hvarjemte å pensionsstat till en afskedad 
kronojägare årligen utgått 150 kronor. 

A/verkningen å kronoskogarne sker genom trakthuggning. 
Blädning användes deremot å en del enskilda och till ordnad 
hushållning icke indelado boställsskogar. Under femårsperioden 
hafva inalles tio boställsskogar, omfattande en areal af 1,256,657 
qvadratref, impediment inberäknade, blifvit af jägmästarne i lä
net till trakthuggning indelade. Redogörelse för afverkningen 
å boställsskogarne kan, i anseende till bristande uppgifter, ej 
meddelas. 

Samtliga häradsallmänningarna stå under skogsstatens vård 
och förvaltning, i hvilken dock delegarne uti allmänningen Östra 
Stöpen, Rolken, Gryten och Hökensås deltaga genom allmän-
ningsstyrelser, för hvilka Eders Kungl. Maj:ts Befallr.ingshaf-
vande fastställt reglementen. Fördelningen af skogsafkastningen 
å allmänningen Hökensås delegarne emellan, enligt klassifikation, 
på sätt som i femårsberättelsen för åren 1866—1870 närmare 
omförmäles, upphörde år 1875, då nytt reglemente för allmän
ningen fastställdes, enligt hvilket afverkningen numera säljes å 
auktion och försäljningsbeloppet utan undantag fördelas mellan 
delegarne, efter oförmedladt mantal. 

Förhållandet med allmänningskassorna vid periodens slut var 
följande: 

Allmänningen Hökensås: 
1 ränteriet innestående ,_ 1,127,8», 

Häradsallmänningar. Ångsågar. 

Allmänningen Rolken: 
I ränteriet 854,45. 
På deposition i Skaraborgs läns enskilda bank 2,000,oo. 2 854 45. 

Allmänningen Gryten: 
I ränteriet 3,075,;»7. 
På deposition i Skaraborgs läns enskilda bank 300,oo. 3 375 97, 

Allmänningen Östra Stöpen: 
I ränteriet 7,760,34. 
Hos ordföranden i allmänningsstyrelsen 6,655,85. 14 416 19. 

hvilka sistnämnda medel, sedan derifrån afgått godtgörelse till 
Kungl. Maj:t och kronan för utbetalda förskott till regleringskost-
nader och aflöningar, enligt delegarnes beslut, skola jemte ytterli
gare inflytande skogsförsäljuingsmedel tillsvidare besparas, för att 
användas till något för hela Vadsbo härad gagneligt ändamål. 

Allmänningen Vestra Stöpen: 
I ränteriet 1,02. 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts och rikets Statskontors skrif-
velse den 29 December 1876 utgjorde allmänningarnas skuld till 
skogsplanteringskassan för förskotter till regleringsutgifter och 
aflöningar m. ni. 

för Hökensås 32,55, 
» Rolken 9,078,68, 
» Gryten 7,242,n'j, 
» Östra Stöpen 7,383,48, 

hvilken skuld, hvarom anteckning ansetts här böra inflyta, ehuru 
sifferbeloppens bestämmande ligger utanför tidsområdet för denna 
underdåniga berättelse, kommer i första rummet att af tillgäng
liga och framdeles inflytande försäljningsmedel gäldas. 

Undervisningsanstalt för skogsskötsel finnes ej inom länet. 
Likaledes saknas här ek- och mullbärsplanteringar, äfvensom 

andra nämnvärda skogsplanteringar och flggsandsfält. 

I fråga om export af skogsprodukter har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande lika litet nu som under föregående femårs
perioder lyckats anskaffa material till statistik deröfver, och be
träffande exportorterna torde få hänvisas till innehållet af se
naste femårsberättelse. 

Ångsågar uppgifvas vara i länet inrättade: 
I Norra Vadsbo fögderi vid Säby, Ek, Jula, Ymsjöholm, 

Börstorp, Tjos, Broniö, Foglö, Finnerödja och Sjötorp, vid hvilka 
under perioden tillverkats 17,068 tolfter plank och 13,380 tolf-
ter bräder; 

i Södra Vadsbo fögderi: 
vid Forsvik, hvarest under perioden försågats 3,868 tolfter 

plank och bräder; 
vid Perstorp med en tillverkning af 900 tolfter plank, 6,410 

tolfter bräder, 2,310 kubikfot takspån och 2,473 tolfter läkt; 
vid Granviken, hvarest under fyra år tillverkats 4,376 tolf

ter plank och 9,979 tolfter bräder samt 214 tolfter läkt. För 
år 1872 saknas uppgift i anseende till förkomna anteckningar å 
tillverkningsorten; 

vid Sätra, som endast år 1875 varit i gång, 125 tolfter 
plank och 165 tolfter bräder; 

vid Edet med en tillverkning af cirka 2,000 tolfter plank 

och 1,000 tolfter bräder; 
vid Åboholm, hvarest försågats omkring 335 tolfter plank 

och bräder; 
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fögderi meddelats följande på förnyade undersökningar grundade 
förteckning, livilken här intages: 

vid Vräkefors, der sågning egt rum af omkring 5,000 tolfter 
plank och 2,500 tolfter bräder; 

vid Igelbäcken, hvarest omkring 100 sågstockar förädlats 
till plank eller bräder; 

vid Sveneby, der under tre år tillverkats 1,200 tolfter plank 
och 1,500 tolfter bräder; 

vid Holmen, hvilken såg anlades år 1874, med årlig tillverk
ning af omkring 1,105 tolfter plank och bräder; 

vid Ryholm, anlagd samma år, hvarest årligen producerats 
cirka 1,000 tolfter plank, 300 tolfter bräder och 100 kubikfam
nar stäfver; 

i Sköfde fögderi vid Vreten och Svensbro, h varifrån någon 
tillverkningsqvantitet ej är uppgifven ; 

i Skara fögderi vid Härlingstorp, hvarest under perioden 
legosågning idkats, utan att upplysning kunnat erhållas om le-
gans belopp eller den försågade virkesqvantiteten; 

i Vartofta fögderi: 
vid Tidaholm, der 17,729 tolfter plank, 37,184 tolfter brä

der och 1,762 tolfter läkt till ett uppskattadt värde af 234,000 
kronor tillverkats; 

vid Annefors, der tillverkningsbeloppet utgjort 2,681 tolfter 
plank och 20,937 tolfter bräder; värde jemte devifrån försålda 
33 stycken bjelkar och 200 spiror 173,532 kronor; 

vid Källefall 166 tolfter plank, värde 3,400 kronor; samt 
vid Kaflås, der tillverkningen år 1874 utgjort 970 tolfter 

plank, 2,875 tolfter bräder och 2,188 tolfter läkt, värde tillhopa 
29,000 kronor. 

Från Sandhems ångsåg och några större vattensågar liafva 
uppgifter om tillverkniugsbelopp och värden ej kunnat erhållas. 

Deremot meddelas, att på Tidaholms skogar under år 1875 
afverkats 4,300 tolfter sågblock, 50 tolfter byggnadstimmer, 1,500 
kubikfamnar ved och 525 tolfter spånvirke, till uppgifvet värde 
af 123,000 kronor. 

På sätt tab. N:o 3 visar, utgjorde hela antalet år 1875 i 
länet befintliga getter endast 59 stycken och någon skada pä 
skogarne har af dem ej föröfvats. 

De i länet befintliga tveime glasbruk, hvilka såsom bränn-
material till stor del använda torf, anlita för sitt vedbehof huf-
vudsakligen egna skogar och utöfva således icke något menligt 
inflytande på skogsvården, bvaremot det ej kan nekas, att de 
pa senare tider tillkomna industriela anläggningar af hvarje-
handa slag föranleda en ganska vidsträckt virkesförbrukning och 
genom de jemförelsevis höga pris de bevilja fresta skogsegaren 
till öfverafverkning. 

Virkesprisen uppgifvas under femårsperioden sålunda: för 
ett byggnadstimmer 30 fot långt, 7 tum i topp från 2 kronor 
till 4 kronor 50 öre; för en sågstock 20 fot lång 9 à 10 tum i 
topp 3 à 6 kronor; för en tolft plank 3 x 9 tum 18 à 48 kro
nor; för en tolft en tums bräder 4 à 10 kronor, för en brofamn 
björkved 12 à 24 kronor; för samma mått alved 7 kronor à 17 
kronor 33 öre; för en brofamn barrved 8 k 18 kronor; för en 
tunna kol 50 öre à 1 krona 25 öre; för JOO gärdselstänger 1 
krona 50 öre à 7 kronor 50 öre; för 100 stycken stör 1 krona 
25 öre à 5 kronor, högst på slättbygden och lägst i skogsbyg
den samt beroende derjemte af tillgången på billiga kommuni
kationsmedel. 

Hvad angår tor/mossarne inom länet, så har från Vartofta 



14 Skaraborgs län. Torfberedning. 

vid Ryholm i Beatebergs socken 50 tunnland med ärlig 
tillverkning af 60,000 kubikfot; 

vid Forsvik i Undenäs socken 15 tunnland med årlig till
verkning af 42,000 kubikfot; 

vid Nya Lerdala i Lerdala socken 5 tunnland med ärlig 
tillverkning af 6,000 kubikfot. 

Såsom surrogat för vedbränsle omtalas från Vartofta fög
deri torf och kokes äfvensom stenkolsanvändningen synes tilltaga. 

Antalet dödade rofdjur inhemtas af tabellen N:o 5. Tab. N:o 5. 
Under femårsperioden hafva, såvidt kändt är, andra rofdjur 

icke blifvit inom länet dödade än ett lodjur, hvarför belöning 
utgått med 25 kronor af statsmedel, samt det i tabellen upp
tagna antal räfvar, för hvilka landstinget under åren 1871— 
1874 låtit utbetala skottpenningar med tre kronor för hvarje 
djur, hvilket belopp, med afseende å den aftagande ifvern för 
räfjagt, från och med år 1875 sålunda ändrats att för gammalt 
djur erhålles fem kronor och för unge tre kronor. 

Nödigt material för upprättandet af tab. N:o 6 angå- Tab. N:o 6. 
ende af rofdjur dödade husdjur har Eders Kungl. Majrts Befall-
ningshafvande nu såsom under föregående femårsperioder ej lyc
kats anskaffa. 

E) Bergs- och brakshandtering. F) Fabriker, mann- Tabb. N:;S7««.?J. 
faktorer OCh handt?erkerin, tabb. N:is 7 a och 7 b. För begagnan
det af tabellen N:o 7 a torde det vara nödigt förutskicka den 
upplysningen, att jembrukens antal, sedan Skagersholms stång-
jernstillverkning under perioden blifvit nedlagd, egentligen är 8 
eller Ribbingsfors, Sättra, Lagerfors, Areberg, Ryfors, Forsvik, 
Annefors och Stenkälla, ehuru de i tabellen af skäl, som i före
gående femårsberättelser äro omförmälda, måst upptagas till 13 
eller antalet af de derstädes befintliga särskilda verkstäder för 
jernförädling. 

I fråga om denna tabell gäller fortfarande hvad tillförene 
är sagdt, eller att egarnes bevillning ej alltid kunnat uppgifvas 
till följd af bristande specifikation i bevillningstaxeringslängderna, 
äfvensom att upplysningar om tillverkningsqvantiteter och värden 
ej allestädes kunnat erhållas. Dessutom bör nämnas, att den 
i tabellen upptagna trämassefabrik tillhör det bland jernverken 
upptagna Fors viks bruk, som eges af ett aktiebolag, samt att 
af vadmalsstamparna endast två äro sjelfständiga, men de öf-
riga drifvas i sammanhang med färgerirörelse. Qvantiteten och 
värdet af tillverkningarna vid vadmalsstamparna hafva derför 
icke alltid blifvit skilda från färgeriens alster och hvad som 
i detta hänseende blifvit påfordt vadmalsstamparna i tabellen 
afser derför endast två sådana verk i Sköfde, ett i Skara och 
ett i Barne fögderin. För de öfriga redovisas bland färggods 
under rubriken färgerin. 

Under femårsperioden nedlagda fabriker äro Svanviks fär
geri och manufaktursmedja i Skara fögderi samt Akleholms 
pappersbruk i Sköfde fögderi, hvilket sedan år 1874 ej begag
nats, äfvensom, på sätt ofvan är nämndt, stångjernssmedjan vid 
Skagersholm, hvilken, sedan deuna egendom genom köp öfver-
gått till Bofors-Gullspångs aktiebolag, som hufvudsakligen be
gagnade den för koltägt till bolagets öfriga verk, vid 1871 års 
slut uppliörde att begagnas. 

Af de i Vartofta fögderi befintliga verk hafva Tidaholms 
stångjernssmedja, Kiillefalls och Settersfors kopparhamrar samt 
Madängsholins ooli Skänmingsfors manu (åktur verk under perioden 

I Öfrigt åberopas de i de tvenne senast afgifna femårsbe
rättelserna i detta hänseende lemnade uppgifter med det tillägg: 

att i Breviks socken finnes en torfmosse af särdeles god 
beskaffenhet med ett 4,5 fot roägtigt torflager, af hvilken mosse, 
Motala mekaniska verkstads aktiebolag inköpt och bearbetar 
369,6 qvadratref. 

Derjemte uppgifves, att inom Undenäs, Ransbergs, Värings, 
Odensåkers och Bergs pastorat finnas till beskaffenheten ännu 
icke undersökta torfmossar af betydlig areal. 

Jemte ofvanomförmälda torftägt å Breviks mosse för Mo
tala verkstads behof har torfberedning af relativt större omfatt
ning egt rum: 

å Bromö, hvarest under perioden upptagits för att såsom 
brännmaterial vid glastillverkningen användas 140,000 t:r torf; 

å en mosse i Finnerödja socken, der en år 1875 inrättad 
torfberedningsfabrik tillverkat 14,725 tunnor rörtorf; 

å en af mossarne i Edsvära socken, hvarifrån ett år 1874 
bildadt bolag med en kapitaltillgång af 17,000 kronor och en 
arbetsstyrka af 25 à 30 personer dagligen under sommarmåna
derna år 1875 till afsalu emot 45 öre per centner bragt i mark
naden 13,000 centner särdeles god presstorf; 

å torfmossarne i Forshems socken, hvarest för Ainas glas
bruks räkning upptagits sammanräknadt under femårsperioden 
13,795,350 stycken bränntorf; 

samt å den s. k. Torsmossen i Flo och Näs socknar i 
Ase härad, hvarest Flo bräuntorfs aktiebolag ined aktiekapital 
af 8,000 kronor, fördeladt i lotter om 10 kronor, år 1875 upp
tagit 400,000 stycken skärtorf, som försålts i orten. Bolaget, 
hvars tillgångar ansetts otillräckliga för mässans ändamålsenliga 
bearbetande, hvilket ej lärer kunna ske utan maskin, uppgifves 
hafva för afsigt att genom utvidgad aktieteckning föröka sitt 
driftkapital, hvilket med afseende å den kringliggande slättbygg-
dens fattigdora på annat brännmaterial, antages böra förmånligt 
kunna användas. 

Dessutom hafva under perioden bearbetats, bland andra, föl
jande torfmossar: 

vid Akersberg i Fagre socken 30 tunnland med årlig 
tillverkning af 24,000 kubikfot; 

vid Holmen i Fagre socken 35 tunnland med årlig till
verkning af 54,000 kubikfot; 

vid Rödjan i Fagre socken 5 tunnland med årlig tillverk
ning af 1,200 kubikfot; 
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Tab. Litt. C. Rörelsen vid jernförädlingsverken. 

ej varit i gång, men vid Settersfors redskapshammare till stång-
jern och åkerbruksredskap förarbetats omkring 250 centner jern. 
Vid de öfriga fyra redskapshamrarne derstädes har tillverkats 
åkerbruksredskap vid Källebäcken af 80 centner jern, vid Slätt

äng af 60 centner, vid Tunarp af 125 centner och vid Öja-
forsen af 175 centner jern; varande vid dessa mindre verk 
tillverkningsqvantiteter och värden ej uppgifna. 
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Tab. Litt. D. Tackjernstillverkningen vid Granvikens masugn. 

Angående rörelsen vid jernförädlingsverken har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande upprättat å föregående sida införda 
särskilda tabell Litt. C, i hvilken för hvarje jernförädlingsgren 
vid de särskilda verkstäderna summariskt redovisas. 

Enligt vederbörande bergmästares uppgift hafva år 1871 vid 
Aboholms jernmanufakturverk tillverkats 317 centner 53 skalp, 
gods och år 1875 vid Arebergs manufaktursmedja 92 centner 
78 skalp, manufaktursmide, hvilken sistnämnda, till beloppet 
obetydliga tillverkning af kronofogden i Sköfde fögderi icke om-
förmälts och således ej influtit i tabellen N:o 7 a. 

Egentliga afsättningsorten för bruks- och jernmanufaktnr-
tillcerkningen i länet, der densamma icke på beställning vare sig 
inom landet eller från utrikes ort utöfvas, fortfar att vara Gö
teborg. 

Kolåtgången vid de större jernbruken samt vid Granvikens 
masugn för hvarje år af perioden, inhemtas af följande tabell: 

Från brunstensgrufvorna vid Bålet i Undenäs socken hafva 
år 1871 upptagits 1,200 centner manganmalm, men under öfriga 
åren af femårsperioden har någon malmuppfodring derstädes ej 
egt rum, likasom under de fem år denna berättelse omfattar 
brunstensgrufvan vid Mossebo i Mölltorps socken ej varit be
arbetad. 

Vid Hönssäters alunbruk har under perioden icke någon 
tillverkning egt rum. 

Från Södra Vadsbo fögderi förmäles, att den der under 
femårsperioden bedrifna träoljefabriken under år 1874 gifvit 
förlust och under år 1875 betydligt minskat sin tillverkning, 
särskildt i anledning af brist på råämnen, hvarpå tillgången lärer 
aftaga. Afsättningsorterna hafva varit Stockholm, Göteborg och 
Kristiania. 

Vid qvamstensbrottet i Lugnas anses en årlig brytning af 
omkring 500 qvarnstenar ega rum, ehuru, i anseende till mäng
den af tillverkare, någon till siffran bestämd uppgift om till
verkningsbeloppet ej kunnat meddelas. Tillverkningskostnaden 
per sten uppskattas till 70 à 110 kronor och hvarje stenpar 
betingar vid försäljning ett ungefärligt pris af 500 à 600 kro
nor. Qvarnstensbrytning idkas jemväl fortfarande inom Bergs, 
Timmersdala och Låstads socknar, ehuru arbetet derstädes un
der perioden så lamt bedrifvits, att i Låstads socken endast år 
1871 4 stenar och i Bergs socken endast år 1875 2 stenar 
upphuggits, hvilka blifvit försålda för femtio kronor per stycke. 

Slipstensgrytet vid Katorp i Böja socken har under perioden 
sysselsatt åtta à tio personer, hvilka årligen tillverkat omkring 
400 slipstenar, till ett värde af 1,50 à 2 och 3 kronor per stycke. 

Sandstensbrottet å Billingen har under perioden bearbetats 
af två personer, hvilka af fabrikatet, utgörande trappor, spis
hällar, skorstenar och brunnskar, haft en årlig inkomst hvar-
dera af omkring 500 kronor. Sandstensbrottet i Klyftamoberget 
i Böja socken har under perioden ej varit begagnadt. 

Stenhuggeri har idkats i icke ringa omfång inom Medel
plana, Osterplana och Vesterplana socknar å Kinnekulle samt i 
synnerhet å den der belägna egendomen Hellekis, hvarest vid 
ett stenförädlingsverk med tvenne hyflings- och en slipmaskin 
för ångkraft det ur berget brutna råämnet slipats och bearbetats 
till hvarjehanda industriföremål. Tillverkningsvärdet å stengods 
derstädes utgjorde: 

I fråga om förlagsorter för råämnen samt transportmedlen 
och rigtningen såväl för dem som för tillverkningarna, har un
der femårsperioden icke någon annan förändring inträffat, än 
som varit en följd af jernvägsanläggningarna inom länet, med 
hvilka numera, när sådant beqvämligen kan ske och skyndsam
het är behöflig, de hittills varande farlederna kombineras. 

För tackjernstillverkningen vid länets enda masugn Gran
viken redogöres, såvidt uppgifter kunnat erhållas, i följande ta
bell Litt. D. 

Beträffande malmförlag sorter och kommunikationsleder, åbe
ropas innehållet af femårsberättelsen 1866—1870, efter hvilken 
tid i detta hänseende icke någon förändring skett. Kolförrådet 
har till största delen hemtats å egna skogar och om beloppet 
af köpekolen hafva några upplysningar ej kunnat erhållas. 



Kalktillverkning. Glastillverkning. Skaraborgs län. 17 

Tab. Litt. E. Glastillverkningen vid Bromö. 

Afsättningsorterna hafva varit desamma, som i senaste 
femårsberättelsen uppgifvas, och augående den öfriga försäljnin
gen af förarbetad tälgsten från brotten å Kinnekulle meddelas, 
att värdet deraf utgjort: 

hufvudsakligen från egendomen Råbäck och en del af Vester-
plana socken. För en icke obetydlig del af tälgstenstillverknin
gen inom Kinne härad, hvilken bedrifves af ett stort flertal 
inom Kinnekullesocknarna bosatte personer, har någon redo
görelse icke kunnat lemnas. 

Kalktillverkning har under perioden egt rum till belopp år 
1875 inom Bergs socken af 4,095 kubikfot, inom Säters socken 
af 10,000 kubikfot och inom Timmersdala socken af 11,340 ku
bikfot, eller mindre än år 1870, hvartill orsaken varit tillfällig 
och torde böra sökas i den omständigheten att stora snömassor 
under vintren år 1874 och långt fram på våren 1875 lade hin
der i vägen för arbetet i grufvorna. Omkring 30 à 40 personer 
hafva årligen varit sysselsatte med nämnda arbete. -Vidare har 
kalk tillverkats inom Våmbs socken samt vid foten af Mösse
berg i Torbjörntorps och Friggeråkers socknar till belopp af 
76,000 kubikfot år 1871, 78,000 kubikfot år 1872, 72,500 ku
bikfot år 1873, 75,500 kubikfot år 1874 och 86,400 kubikfot år 
1875, hvilken tillverkning för 18 à 20 öre per kubikfot lärer 
hafva afyttrats till Göteborg, Jönköping och Töreboda; å hem
manet Peregården Bjellum i Bolums socken Valle härad, hvar-
est år 1875 7 ugnar anlades med en betydlig, till beloppet dock 
icke känd tillverkning, hvilken egarne hafva för afsigt att upp-
drifva till 200,000 centner årligen; i Klefva socken, hvarestår
ligen tillverkats med 6 ugnar och en arbetspersonal af 15 man 
dagligen omkring 22,000 kubikfot; i Gökhems socken der 30 
arbetare i 18 ugnar åstadkommit en årlig produkt af 44,000 
kubikfot; på 18 särskilda ställen inom Slöta, Karleby, Asie, 
Hvarfs, Kungslena, Ottravad och Hvalstads socknar med en från 
U ställen uppgifven årstillverkning af lågt skattadt 8,500 tun
nor kalk; varande från 7 ställen tillverkningsbeloppet ej upp-
gifvet; vid foten af Hunneberg i Åse härad med en tillverkning 
af omkring 60,000 kubikfot osläckt kalk årligen ; vid egendomen 
Blomberg i Kinnefjerdings härad, der kalktillverkningen under 
femårsperioden utgjort 562,535 kubikfot, i värde motsvarande 

59,282 kronor 96 öre samt inom Medelplana, Österplana, Klefva 
och Fullösa socknar, hvarest tillverkningen uppgifves hafva ut
gjort år 1871 568,445 kubikfot, år 1872 581,132 kubikfot, år 
1873 464,037 kubikfot, år 1874 572,579 kubikfot och år 1875 
573,188 kubikfot. Kalken användes dels såsom gödningsämne, 
dels till mureriarbeten och har försålts såväl inom länet, som 
till andra orter i riket för ett pris, som vexlat emellan 75 öre 
och 1 krona 25 öre per tunna. 

Brytning af kalksten har skett dels vid Ulunda i Valle hä
rad, ehuru i ringa omfång, dels vid foten af Billingen i Våmbs 
socken, hvarest årligen omkring 14,000 qvadratfot till trappor, 
trottoarbeläggning och stenfotsbeklädnad förarbetad sten upp-
brutits och försålts för 20 öre per qvadratfot, samt å fyra stäl
len i Falköpings, Asie och Dimbo socknar af Vartofta härad, 
med en sammanräknad behållning för fem år af 2,500 kronor. 

I länet i gång varande pappersbruk äro, sedan en i Sköfde 
befintlig dylik fabrik år 1875 nedlades, tre till antalet nemligen 
Tidaholm, Bälteberga och Katrinefors. 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda fabrik vid 
hemmanet Sved i Vartofta för beredning af färgstofter har, i 
anseende till uppkommen tvist om bättre rätt till malmtägt i 
Hökensåssjöarne, hvarifrån den sjömalm, som utgör råämnet för 
färgfabrikationen uppfordras, under femårsperioden ringa bedrif-
vits. En af hemmansegarne i Sved har dock å eget område 
påträffat enahanda fyndigheter, hvarefter han beredt flere båt
laster färgämne, som till Jönköping, Norrköping och Göteborg 
försålts för 55 öre per kubikfot. 

För glastillverkningen vid Bromö redogöres i tab. Litt. E. 
Vid Arnäs glasbruk med 2 glasugnar, 19 kyluguar, 1 tem-

perugn och 1 brännugn har bränsleåtgången och tillverkniugs-
qvantiteten förhållit sig på följande sätt: 
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4. Kommunikationsanstalter och varuutbyten. 
Tab. N:o 8. A) Landtommunikationer. Allmänna landsvägarnes samt äfvensom längden af nyanlagda och omlagda eller förbättrade 

härads- och socknevägarnes länyd inom länet vid periodens slut, vägar under åren 1871—1875 omförmäles uti härvid fogade ta-

Bruket eges fortfarande af fabriksfinnan Carnegie & C:ni i 
Göteborg. Vid den der underhållna bruksskolan undervisades 
år 1871 30, år 1872 33, år 1873 40, år 1874 50 och år 1875 
60 barn. 

Under de fem år, hvarom i denna underdåniga berättelse 
är fråga, hafva blifvit nyanlagda; 

l:o Gjuteriet vid Stens fält i Trästena socken, Södra Vadsbo 
fögderi, med en ångmaskin om fem hästkrafter, en kupolugn, 
en blåsmaskin och två svarfstolar, hvarest sedan år 1873 för
färdigats gjutgods till sågverk, hvilka af egaren uppsättas såväl 
inom som utom länet. Årliga tillverkningen har uppgått till 
8,509 centner gjutgods, i värde skattade till 80,491 kronor; 

2:o Moholms qvarn, med tre turbiner, drifna af Tidaåns 
vatten, invid Moholms egendom i Mo socken. Qvarnen arren
deras af ett aktiebolag, benämndt Moholms qvarnaktiebolag, och 
med sju par ständigt i gång varande stenar, har för försäljning 
hufvudsakligen till Vermland, men jemväl inom länet och till 
Göteborg förmalts: 

3:o Ett pappersbruk vid Tidaholm, hvartill en åren 1874 
och 1875 der inrättad trämassefabrik, i anseende till minskad 
efterfrågan af trämassa, förändrats. Fabriken tillhör ett svenskt-
engelskt bolag, kalladt Sfinx; 

4:o En gevärsfabrik vid Aledal i Habo samt en låsfabrik 
vid Kyrkeqvarn i Sandhems socken, hvilka först år 1875 bör
jade sin verksamhet, hvarför redogöres i tabellen N:o 7a; 

5:o I stället för den år 1870 nedlagda trådrullfabriken vid 
Qvarnekulla i Gustaf Adolfs socken är derstädes under anlägg
ning en vagnfabrik efter amerikansk metod. 

I fråga om binäringar och hemslöjd har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande intet att tillägga, hvad senast afgifna fem
årsberättelsen upptager. Linberedning, väfnader, tillverkning af 
möbler och laggkärl samt båtbyggeri eger ännu rum å de der 
omförmälda orter, men angående afkastningen af dessa handa
slöjder hafva några tillförlitliga sifferuppgifter ej kunnat anskaffas. 
De särskilda tillverkningarna uppgifvas hafva under denna fem
årsperiod bedrifvits till ungefär samma omfång, som tillförene. 

Potatisrifningsanstalten å Knäpplan i Hjo landssocken har 
fortfarande varit i verksamhet på samma sätt som i berättelsen 
för sista qvinqvenniet omförmäles, dervid blifvit beredt: 

Vid den Göta kanalbolag tillhöriga, åt arrendator upplåtna 
reparationsdockan vid Sjötorp, hafva nedannämnda antal fartyg 
blifvit reparerade: 

Fiske idkas allestädes i de inom länet belägna många sjö
arne och utgör en väsentlig biinkomst för strandegarne. I 
synnerhet är Venersfisket ganska indrägtigt. Oaktadt skedd 
reglering af fisket i detta vatten, är det dock att befara, att 
detsamma ej med den måtta begagnas, som önskligt vore. Väckt 
förslag om anställandet af en fiskerifiskal för Venern, på be
kostnad af landstingen i de län, hvilkas område gränsa intill 
denna sjö, har ännu icke kommit till utförande. Några tillför
litliga uppgifter om den inkomst, länets invånare hemta af 
fisket, hafva icke erhållits, om sådana ens kunna beredas. Kläck-
ningsanstalten för fiskyngel vid Gullspångselfven, som förbinder 
sjöarne Skagern och Venern, har under femårsperioden varit i 
ständig verksamhet och uppgifvas 30,000 lax- och 300,000 sik-
yngel vara der utkläckta och i vattnet utsläppta. Vid Suttran 
i Habo, Starbäck i Gustaf Adolfs och Svedan i Brandstorps 
socken idkas laxfiske, som dock, i anseende till de fiskandes 
bristande insigter rörande handteringens ändamålsenliga bedrif-
vande och vården om fisket, varit föga lönande. I Gullspångs
elfven deremot bedrifves årligen ett särdeles förmånligt och in-
komstgifvande laxfiske, hvarför, på sätt i närmast föregående 
femårsberättelse är omförmäldt, ordningsreglor blifvit af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande utfärdade. 

Jagt idkas merändels ej såsom näringsgren, utan hufvud
sakligen för nöje skull. Jagtmarkerna vårdas i allmänhet bättre 
än tillförene och med krypskyttar hålles strängare räfst. Att 
matnyttigt villebråd ändock föga ökas torde bero af bristande 
anstalter för roffåglars och andra rofdjurs förföljande. Lands
tinget har emellertid, såsom förut är nämndt, från och med år 
1875 höjt skottpenningarna för räf från 3 till 5 kronor. 

Förhållandet med bränvinstillverkningen och kostnaden der-
för framgår af denna tabell: 
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bell N:o 8. Skiljaktigheten emellan antalet å denna tabell 
och den deremot svarande under nästföregående femårsperiod 
härleder sig från förändrade uppgifter från Södra Vadsbo, Skara, 
Vartofta, Lidköpings och Barne fögderin, hvilka vederbörande 
förklarat, enligt vägdelningslängder, mera noggranna än de till— 
förene meddelade. 

Vägarnes beskaffenhet har under qvinqvenniet betydligt för
bättrats. Mindre goda äro de dock ännu i delar af Undeuäs 
och Bergs socknar af Södra Vadsbo härad, der marken är backig 
och sanddjup, på åtskilliga ställen i Gudhems härad samt i 
trakten kring Falköping och Leaby. Väglagningsämnen äro grus, 
lera, kalkskiffer och bokad sten, som å lösa vägbanor börjat 
alltmera användas. Den allmänna väglagningstiden är i allmän
het höstetiden, i några orter på våren. 

I afseende på fördelningen af väglagningsbesväret dristar 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till sitt ytt
rande i senaste femårsberättelsen såsom fortfarande fullt till-
lämpligt. 

Angående de i tabellen upptagna nyanläggningar och för
bättringar af vägar anser sig Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande böra meddela: 

l:o Inom Sköfde fögderi har omläggningen af landsvägen 
för undvikande af en brant backe norr om den s. k. Hasslums 
bro i Forsby socken emellan Sköfde och Versås gästgifvaregår
dar blifvit fullbordad år 1871 för en kostnad af 1,287 kronor, 
hvilka sammanskjutits af kringliggande kommuner inom Kåkinds 
härad samt Fridene och Korsberga socknar i Vartofta härad; 

2:o Inom Norra Vadsbo fögderi har enskild person låtit 
räta och förbättra 3,000 fot af häradsvägen emellan Hasle 
Vallby och Fredsbergs socken och derför utgifvit 1,500 kronor; 

3:o Inom Södra Vadsbo fögderi har, för att bereda in-
vånarne å de till Undenäs socken hörande, på andra sidan sjön 
Viken belägna s. k. Vikaskogarne bättre förbindelse med kyrka 
och presterskap, på Undenäs sockens bekostnad en 0,ö mil 
lång väg blifvit anlagd, från säteriet Sannum till Brosundet 0,3 
mil och vidare i förbindelse med färja öfver nämnda sund 0,3 
mil på andra sidan om detsamma, för en kostnad, färjan inbe
räknad, af 1,000 kronor; 

4:o Inom Barne fögderi har på enskilda väglottsegares be
kostnad en förut befintlig 0,3 mil lång byväg blifvit iståndsatt 
och till sockenväg förändrad. Uppgift om kostnaden för detta 
arbete saknas. 

Andra vägomläggningar eller förbättringar hafva under pe
rioden ej egt rum. 

I ränteriet innestå ännu 132 kronor 62 öre i Nåder anvisade 
statsmedel till understödjande af vägundersökningar, hvilka medel 
under den tid, denna berättelse omfattar ej behöft användas. 

Följande broar äro under femårsperioden ombygda: 
Foglö bro i Torso socken för en kostnad af 1,300 kronor; 
Nybro bro i Fredsbergs socken för 971 kronor; 
Torstorps bro i samma socken för 800 kronor; 
Greby bro å vägen emellan Värings och Valla gästgifvare

gårdar för 90 kronor, fördelade på underhållsskyldiga 2 mantal; 
Greby lilla bro å samma väg för 50 kronor, som utgått af 

'U hemman; 
Bäckabron på vägen emellan Mariestad och Moholin för 

20b" kronor, fördelade på undeihållsskyldiga 4'V« mantal; 

Vräkefors bro på vägen emellan Hunnekulla och Spethults 
gästgifvaregårdar för 200 kronor, hvartill egarne af 13'/« hem
man bidragit; 

Lundsbro å landsvägen emellan Sköfde och Binnebergs gäst-
gifvaregård för 600 kronor, som utgått af åtta hemman; 

Broqvarnsbro öfver Lidaån å allmänna landsvägen emellan 
Jungs och Håkantorps gästgifvaregårdar för 3,600 kronor; samt 

Brakebro öfver ån Flian emellan Skara och Hallebergs gäst-
gifvaregård af Hornborga sjösänkningsaktiebolag, som ej kunnat 
uppgifva kostnaden. 

Väg- och bropenningar betalas icke någonstädes inom länet. 
A allmänna med skjutsstationer försedda vägar funnos vid 

periodens slut 649 grindar och således 41 mindre än år 1870, 
eller 11 i Norra Vadsbo, 57 i Södra Vadsbo, 176 i Sköfde, 20 
i Skara, 333 i Vartofta och 52 i Lidköpings fögderi. I Barne 
fögderi fanns, på samma sätt som sistnämnda år, icke någon 
grind öfver allmän skjutsväg. 

Gästgifveriens antal inom länet samt antalet i krono- och 
gästgifveriskjuts under perioden använda hästar, iuhemtas af 
bilagda tabell N:o 8. 

Det minskade antalet gästgifvaregårdar härleder sig der-
ifrån, att gästgifveriet i Borgunda, Sköfde fögderi, enligt Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes laga kraftvunna resolution 
den 16 Februari 1875, indragits; att Flata, Hendene och Mar-
skaby gästgifvaregårdar i Skara fögderi likaledes indragits och 
skjutshåll i stället förlagts till Skara, i enlighet med Eders 
Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegii icke öfverklagade 
utslag den 2 November 1871, hvarigenom Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes beslut i samma mål blifvit faststäldt, samt 
att Klostrets och Skärfs gästgifvaregårdar sammandragits och 
förlagts till Axevall, enligt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vandes utslag den 14 April 1875, hvilket uppå anförda besvär 
af Kammarkollegium återförvisadt, vid periodens slut berodde 
på Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning, hvaremellertid beslutet 
i författningsenlig ordning gått i verkställighet. 

För öfrigt har någon annan förändring i fråga om gästgif-
veri och skjutshållning under perioden ej egt rum, än att på 
grund af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 8 
Juli 1874 från Valla till Hunnekulla gästgifvaregårdar i Södra 
Vadsbo fögderi öfverflyttats 2IV4 mantal jemte det till skjuts-
ning förut ej indelade 9/32 mantal jemväl dit förlagts, hvarige
nom skjutsningsskyldigheten vid berörda båda gästgifvaregårdar 
jemnare fördelats. 

Af de medel riksdagen anvisat till underlättande af skjuts-
ningsinngan, der den genom entreprenad bestrides och befinnes 
särdeles tryckande, har vid fördelning tillfallit detta län: år 
1871 620 kronor 20 öre till 9 skjutslag, år 1872 692 kronor 
82 öre till likaledes 9 skjutslag, år 1873 547 kronor 86 öre 
till 8 skjutslag, år 1874 280 kronor 66 öre till 7 skjutslag 
och år 1875 812 kronor 61 öre till 14 skjutslag. Det högsta 
understöd, som under ett år tilldelats något skjutslag, uppgår 
till 174 kronor 52 öre, som för år 1875 utbetaltes till 31'/j2 

mantal skjutsningsskyldiga vid Ofverby gästgifvaregård. 
Skjulsandalter, som icke tillhöra gästgifvaregårdarnes klass, 

hafva på grund af det Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
i Nådiga kungörelsen den 14 December 1866 gifna bemyndi
gande, varit inrättade i Töreboda med skjutsafgift 1 krona 90 
öre, vid Häkantoips jernvägsstation å Uddevalla—Venersborg— 
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Herrljunga-banan med skjutsafgift I krona 60 öre samt vid 
Vara jernvägsstadon å samma bana med skjutsafgift 1 krona 
20 öre för hvarje häst och mil, vagnpenningar oberäknade, äf-
vensom vid Moholm, hvarifrån resande fortskaffats emot en af-
gift af 2 kronor per häst och mil intill år 1875, då vid förnyad 
entreprenadauktion fordrats 3 kronor, hvilket anbud icke af 
länsstyrelsen antogs, i följd hvaraf skjutsstationen upphörde. 

Utgångna hästantalet har under perioden betydligt ökats, 
hvartill någon särskildt verkande orsak ej kan uppgifvas. 

Sedan ifrån och med den 1 Januari 1875 Kuugl. General
poststyrelsen öfvertagit den förut på jordbruket hvilande krono-
brefbäringsskyldigheten, begagnades sistnämnda år jernvägarne, 
oberäknade följande postlinier inom länet, nemligen: 

Mariestad — Ek — Timmersdala — Nya Lerdala — Eggby— 
Skara; 

Skara—Gerum—Jungs skola—Håkantorp ; 
Skara—Vånga—Edsvära—Vedum ; 
Vedum—Lekåsa—Essunga—Sollebrunn; 
Hjo — Södra Fogelås — Daretorp — Tidaholm — Ekedalen — 

Hångsdala—Faleqvarna—Falköping; 
Tidaholm—Stenstorp (numera indragen); 
Lidköping—Mellby—Täng—Grästorp; 
Mariestad—Moholm ; 
Mariestad—Hasle—Lyrestad—Hofva ; 
Elgarås—Hofva— Gullspång — Skagern—Vall—Rudskoga— 

Atorp; 
Moholm—Trästena—Fagre—Halna—Karlslund—Forsvik— 

Karlsborg—Mölltorp—Ranekulle—Bellefors—Moholm; 
Mariestad — Björsäter — Forshem —Hellekis — Kållängen— 

Lidköping; 
Mariestad—Torso (gångpost) ; 
Töreboda—Fredsberg (d:o); 
Jula—Tidavad—Dagsberg—Sköfde ; 
Moholm—Vad—Väring ; 
Bellefors—Beateberg ; 
Beateberg—Karlslund (gångpost) ; 
Södra Fogelås—Brandstorp—Gustaf Adolf—Habo; 
Stenstorp — Högstena — Asie—Faleqvarna—Kymbo—Slätt

äng—Sandhem ; 
Slättäng—Vättak—Hvalstad—Hångsdala; 
Sandhem—Visttorp—Vartofta; 
Karlslund—Ti ved ; 
Sköfde— Sventorpsby—Tibro—Ranekulle ; 
Fridene—Tidaholm (gångpost); 
Sköfde—Varola—Mofalla (Ebbetorp)—Hjo ; 
Hjo—Gredbäck—Bredvik—Mölltorp ; 
Mullsjö—Bjurbäck (gångpost); 
Torbjörntorp—Broddetorp (gångpost) numera indragen; 
Dala—Sjögerstad—Häggum—Broddetorp; 
Axevall—Bjerklunda (gångpost); 
Falköping-Torbjörntorp—Bjurum—Bjerklunda—Skara; 
Sörby—Klefva—Bjurum ; 
Sörby—Grolanda—Hallanda ; 
Sörby—Mjeldrunga; 
Vartofta—Kinneved—Börstig—Kärråkra (gångpost) ; 
Eggby — Lundsbrunn (Dalaholm) — Lundsbrunn—Vinninga 

(gångpost); 
Skara—Lundsbrunn—Götene; 

Kållängen—Götene—Björsäter ; 
Götene—Forshem; 
Skara—Synnerby—Resville—Lidköping; 
Resville—Härjevad (gångpost) ; 
Resville—Trässberg (d:o); 
Gerum—Ottum (d:o); 
Vara—Skärstad—Vånga ; 
Vara—Kedum—Essunga; 
Vedum—Lundby Stommen—Travad—Edsvära (Odensberg); 
Essunga—Foglum—Härene—Vårgårda; 
Håkantorp—Hjerpås—Mellby ; 
Ulfstorp—Malma—Höckgården (gångpost) ; 
Grästorp—Främmestad—Höckgården; 
Lilleskog—Oreberg (gångpost) ; 
Grästorp—Tun—Tådene—Orslösa—Lidköping; 
Orslösa—Sunnersberg (gångpost); 
Lidköping—Sunnersberg—Otterstad. 
Diligensbefordringen, som förr egde rum mellan Mariestad 

—Moholm, Sköfde—Hjo och Sköfde—Lidköping har upphört, 
sedan jernvägsanläggningar numera förbinda berörda orter med 
hvarandra. 

Fångforslingen från orterna till länshäktet af försvarslöse 
och personer, hvilka dit införas för att förvandlingsvis aftjena 
böter, har ombesörjts fortfarande på samma sätt, som i fem
årsberättelsen för åren 1861—1865 omförniäles. Skjutslegan för 
sistnämnda fångtransport höjdes dock den 1 Juni 1875 från för
ut bestämda 75 öre till 1 krona 4 öre per häst och mil, 3 öre 
vagnpenningar oberäknade. 

Kronobrefbåringen, sådan den tillförene egt rum, medelst 
brefbäringsliniers anordnande härads- eller tingslagsvis samt der-
intill belägna hemmans indelande för brefvens fortställande emel
lan tjenstemännen och de personer eller myndigheter, med hvilka 
de i tjensteärende behöfde skriftvexla, har upphört från och 
med den 1 Januari 1875, då Kungl. Generalpoststyrelsen, så
som ofvan är omförmäldt, öfvertog tjenstebrefsbefordringen i 
orterna. Oaktadt det tillmötesgående, som denna myndighet på 
allt sätt vid de nya postliniernas ordnande inom länet ådaga
lagt, ligger det dock i sakens natur, att denna inrättning ej 
kan fullständigt ersätta den forna kronobrefbäringen, hvilken 
berörde hvarje punkt, der ett tjenstebref behöfde aflemnas och 
klagan förspörjes ock från flere håll öfver försenadt fortskaf-
fande af påbud och meddelanden i verkställighetsärenden, jemte 
det tjenstemännen delvis betungats med kostnad och besvär för 
afhemtning och aflemnande vid poststation, mer elier mindre från 
deras bostäder fjerran belägen, af en brefpost, som tillförene 
kommit dem kostnadsfritt tillhanda. 

Varuforslingen å landsväg är fortfarande såsom hittills af 
ringa betydelse och kan icke såsom någon näringskälla betraktas. 

Under femårsperioden har statens jernväg emellan Sköfde 
och Karlsborg blifvit anlagd och följande enskilda smalspåriga 
jernvägar fullbordats och afsynats för trafik, nemligen: 

l:o Hjo—Stenstorps jernväg och i förbindelse dermed en 
jernväg emellan Svensbro, en station å samma bana, samt Eke-
dalen. Nådigt tillstånd till anläggande af den förstnämnda ba
nan beviljades den 19 Januari 1872, hvarefter banan 3,6 mil 
lång, med en spårvidd af 3 fot, 8 skålpund skenor per löpande 
fot och stationer vid Mofalla, Korsberga, Fridene, Vreten, Svens-
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240,000: 
130,000; 
214,792 

bro och Dala, af ett aktiebolag färdigbyggdes, så att den kunde 
för trafik öppnas den 19 November 1873. Den andra banan, 
0,8 mil lång, med lika spårvidd och station vid Kaflås oktroje-
rades den 6 Februari 1874 och blef jemte hufvudlinien veder
börligen afsynad och godkänd i November månad sistnämnda 
år. Anläggningskostnaden för de förenade bansträckningarna 
med inventarier och materiel har uppgått till 1,006,463 kronor 
60 öre, hvilka medel anskaffats genom aktieteckning till belopp 

af Kronor 487,025: — 
(hvartill landstinget bidragit med 20,000 

och Hjo stad med 80,000 kronor). 
Genom lån i handels- och sjöfartsfonden 

emot 5 proc. ränta och 1 proc. amor
tering från 1876 års början » 

Obligationslån hos Smålands enskilda bank » 
Tillfälliga lån » 

~Kmno7Tfifï$ÏT 
Med 2 fram- och 2 återgående tåg dagligen hafva dessa 

jernvägar år 1874, det enda för hvilket fullständig uppgift er
hållits, lemnat en inkomst af. Kronor 70,475,80, 
men deremot erfordrat en utgift af » 53,252,58. 

Skilnaden, 17,223 kronor 22 öre, har användts till ränteli-
qvider, byggnadsarbeten och materielens fullständigande. Vid 
1874 års slut var jernvägarnes finansiela ställning följande: 

Tillgångar. 
Banbyggnaden Hjo—Stenstorp .. Kr. 

» Svensbro -Ekedalen » 
Inventarier och materiel » 
Fastigheter » 
Ogulden aktieteckning » 

Kr. 
Skulder. 

Aktiebeloppet Kr 
Lån af handels- och sjöfartsfonden » 
Obligationslån hos Smålands enskilda bank ... >. 
Tillfälliga lån » 
Tillgång utöfver skulderna » 

690,377,69. 
125,557,8!». 
165,186,8». 

25,341,23-
65,533,5i. 

487,025,i)i». 
240,000,00. 
130,000,00. 
214,792,u. 

180,oi). 
Tr.T,y7Ï£!:/7,iî. 

2:o Mariestad—Moholms jernväg, oktrojerad den 15 Maj 1872, 
färdigbyggd och afsynad den 1 Maj 1874, hvarefter den dagli
gen trafikerats med 2 fram- och 2 återgående tåg samt tidtals 
ett tredje tåg å onsdagar och lördagar, då torgdagar hållas i 
Mariestad. Egare ett aktiebolag. Banans längd är 1,7 mil med 
en spårvidd af 3 fot och 7 3 / 4 skålpund skenor per löpande fot 
samt stationer vid Jula och Seckestad. 

Anläggningskostnaden utgör för banbyggnad med jord, hus, 
stängsel, telegrafledning m. m. samt materiel och inventarier 

Kr. 458,445,38, 
som anskaffats genom aktieteckning för 
(hvaraf landstinget tecknat 20,000 och staden 

Mariestad 130,000 kronor). 
Lån af handels- och sjöfartsfonden 
Obligationslån hos aktiebolaget Göteborgs Han

delskompani 
Tillfälli galan 

218,200,00 

20,000,00. 

200,000,oo. 
20,245,38. 

Kr. 458,445,38-
Under år 1875 har banan gifvit inkomst Kr. 34,814,71, 

och erfordrat utgift » 31,438,33-

Skilnaden 3,376 kronor 38 öre har jemte 27,000 kronor för 
sålda preferensaktier användts till betalning af räntor och skul
der till särskilda personer. Bolagets ställning vid slutet af år 
1875 var följande: 

Tillgångar. 
Jernvägsbyggnaden m. m. Kr. 386,587,16. 
Rörlig materiel » 67,960,62. 
Inventarier » 7,453,18-
Materialier » 1,914,25-
Fordringar » 4,947,21. 
Skulder utöfver tillgångarne » 17,300,7?. 

Kr7486,r63,77. 
Skulder. 

Till aktieegarne Kr. 218,200,00-
Obligationslån hos Göteborgs Handelskompani : 

kapital 200,000,00, 
oguldeu ränta 3,333,33- „ 203,333,33-

Lån af handels- och sjöfartsfonden » 20,000,00-
270 st. preferensaktier » 27,000,oo. 
Till enskilde personer » 17,630,44. 

Kr. 4867163^ 

3:o Jernvägen Lidköping—Skara—Stenstorp, anlagd på för
anstaltande af ett aktiebolag, hvilket erhållit tillstånd till an
läggningen genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 4 Ok
tober 1872, för en kostnad af 1,423,902,52 kronor, som anskaffats 
genom aktieteckning Kr. 549,600,00. 
lån hos aktiebolaget Göteborgs Handelskompani » 700,000,00. 
d:o hos länets enskilda bank » 200,000,00-

KlTM49^6Öi)^ 
Spårvidden är 3 fot med 10,40 skalp, skenor per löpande 

fot och vägens längd 4,7 mil med stationer vid Espås, Brodde-
torp, Axevall, Skara, Vinninga och Lidköping samt bispar vid 
Bjellum, Ilärlingstorp och Tubbetorp, hvarest på tillsägelse tåg-
uppi-hå)I sker. 

År 1875 utgjorde inkomsterna Kr. 128,719,50, 
och utgifterna >- 104,913,88-

Skilnaden 23,805,62 kronor användes till ränteliqvid, hvilken 
dock deraf ej fullt betäcktes. 

Bolagets ställning vid nämnda 1875 års slut var följande: 

Tillgångar. 
Jernvägsbyggnaden Kr. 1,118,273,15. 
Rörlig materiel » 191,722,00-
Hus och anläggningar » 78,175,71. 
Inventarier » 23,534,52. 
Materialier och förråd » 12,197,1 i-
Fordringar » 16,715,03-
Skulder utöfver tillgångarne » 13,175,07. 

kr7~M53,792,6-N 
Ski/lder. 

Till Göteborgs Handelskompani Kr. 694,975,00-
Till Skaraborgs läns enskilda bank » 206,000,00-
Diverse skulder » 3,217,62-
Aktieteckning » 549,600,oo. 

Kr. 1,453,792,62. 

Banan öppnades för trafik den 19 November 1874. 
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För ett bolag med syftemål att anlägga jernväg ifrån Lid
köping till Håkantorps station på Uddevalla—Venersborg—Herr-
ljunga-jernvägen har Eders Kungl. Maj:t den 31 Juli 1874 fast
ställt bolagsordning och sedermera i nådigt bref den 26 Fe
bruari 1875 lemnat bolaget tillstånd att, efter godkänd plan, 
bygga jernväg med tre fots spårvidd emellan förstnämnda stäl
len samt derjemte för ändamålet beviljat bolaget ett lån af 
20,000 kronor ur handels- och sjöfartsfonden. Jernvägen, som 
är beräknad att blifva 2,6 mil lång med tre stationer, skall en
ligt kostnadsförslag kunna byggas för 750,000 kronor, men ar
betet dera har under nu ifrågavarande femårsperiod ej börjat. 

Sedan denna jernväg blifvit färdig, kommer Skaraborgs län, 
till båtnad för handel och industri, att i olika riktningar genom
skäras af tvenne staten tillhöriga banor och fyra enskilda jern-
vägsanläggningar. 

B) Sjökommunikationer. Passagerareångfartyg, som gjort 
reguliera turer inom länet hafva under år 1875 varit: ångaren 
Orn på Vettern emellan Hjo samt Jönköping, Grenna, Visingsö 
och Hästholmen en gång i veckan, Per Brahe likaledes på Vet
tern emellan Hjo, Jönköping och Stockholm. Ofriga ångfartyg, 
som idkat sjöfart på vatten inom länet, äro i Venern Eos och 
Lidköping, emellan staden af samma namn och Göteborg, samt 
å Göta kanal, med angörande af derintill belägna orter, passa
gerareångfartygen Juno, Baltzar v. Plåten, Motala Ström, Vad
stena och Venus, äfvensom lastångarne Aranäs, Amalia, Adler-
creutz, Brage, Birger, Bien, Casper Ehrenborg, Delphin, Dals
land, Edsvalla, Fraser, Freja, Hedda, Idun, Jönköping, Ingrid, 
Linköping, Linné, Motala, Mariestad, Neptun, Norden, Necken, 
Nystad, Norselfven, Oden, Otteren, Småland, Signhild, Sten Sture, 
Trollhättan, Triton, Vieille Montagne, Vettern, Vestern och 
Avik, Salo, Sunbeam och Sjöfröken, af hvilka lastångare en 
del endast en gång passerat kanalleden. Någon régulier passa-
gerareångbåtsfart till och ifrån kuststäderna Mariestad och Lid
köping har under perioden ej egt rum. Genom länsandelen af 
Göta kanal hafva dessutom år 1875 framgått följande segelfar
tyg, 44 galeaser, 60 slupar, 4 kuttrar, 3 skonertar, 4 jakter och 
4 båtar. Den i senaste femårsberättelsen omförmälda ångslu-
pen Lidan afslutade år 1871 sina turer på Lidköping och kring
liggande orter. 

Med åberopande af senaste femårsberättelsen ifråga om 
kusthamnarne i länet och deras djuplek, får Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande ytterligare meddela, att jemte de tillförene 
uppräknade finnas hamnar, en vid Osteräng och en i närheten 
deraf belägen, Friheten kallad, hvardera om 8 fots raedeldjup 
samt vid Trolmen, 11 fot djup, vid Margreteberg i Näs socken, 
9 fot djup, och vid Frugård omkring 6 fot djup, hvilka båda 
sistnämnda hamnar hufvudsakligen användas vid utskeppning af 
tegel från de egendomar, under hvilka de lyda. 

I städerna Mariestad, Lidköping och Hjo finnas jemväl 
hamnanläggningar, hvilka i föregående femårsberättelser blifvit 
beskrifna och hvilkas finanser vid periodens slut skildras sålunda: 

Hamnkassan i Mariestad, hvarest segelfarten under femårs
perioden 1871—1875, efter afdrag af utgifterna, lemnat en be
hållning af 20,600 kronor 56 öre, förfogade år 1875 öfver ett 
inkom stöfverskott af 43,583 kronor 26 öre, hvilka dock för fö
restående välbehöflig upptuuddring af hamnen till hufvudsaklig 
del anses komma att tagas i anspråk. Tillgångarna hafva ännu 

icke medgifvit byggandet af den stenkaj, som enligt beslut skall 
ersätta den nuvarande ytterst bristfälliga träbron. Staden har 
numera öfvertagit hamnanläggningen. 

Hamnen i Lidköping, hvarest, såvidt kändt är, några större 
reparationsarbeten nu ej förestå, visade år 1875 en kassabehåll
ning af 78,896 kronor 2 öre. 

Hamnen i Hjo, livilken reglementsenligt, sedan aktieegare 
för sina tillskott erhållit full godtgörelse, år 1872 öfverlemnades 
till staden, har, efter särskild underdånig ansökning, under före-
skrifna vilkor hvad förvaltningen beträffar, genom Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 6 Mars 1874 blifvit anförtrodd åt sty
relsen för jernvägsbolaget Hjo—Stenstorp att deröfver med sta
dens rätt förfoga. Hamnkassans räkenskaper visade vid 1875 
års slut en brist af 1,959 kronor 18 öre. 

I den till länet hörande del af sjön Venern äro uppförda 
12 fyrar, som skötas af 10 stycken fyrvaktare, med årlig lön 
af sammanräknadt 1,485 kronor. I nämnda farvatten finnas 
dessutom 569 prickar, 4 bojar och 121 fasta sjömärken, bestå
ende af spirbåkar, stänger med tafior eller tunnor i toppen samt 
kummel af sten, hvilkas vård är anförtrodd åt 41 lotsar och 
prickhållare, med sammanräknad årslön af 1,958 kronor. 

Strömsundet i Ekens skärgård har icke heller under denna 
period blifvit upprensadt. Frågan om upprensning och kanali-
sering af Vlleredssundet i Ekens skärgård, för att åstadkomma 
beqvämligare förbindelse emellan östra och vestra delarna af 
sjön Venern, har, efter nära trettioårig hvila, ånyo blifvit upp
tagen år 1874, då vid ett sammanträde i Lidköping den 19 
December beslut fattades, att denna farled borde ånyo under
sökas och, om möjligt, försättas i segelbart skick. Med anled
ning häraf skedde förnyad undersökning år 1875 och ett kost
nadsförslag upprättades, utvisande ett utgiftsbelopp af 178,000 
kronor för sprängning och erforderlig fördjupning af det 26,500 
fot långa sundet. De vid nyssnämnda sammanträde för frågans 
behandling och företagets åvägabringande utsedde komiterade 
hade sedermera till Eders Kungl. Maj:t ingifvit underdånig an
sökning om statsunderstöd, hvilken framställning vid periodens 
slut icke blifvit i nåder slutligen pröfvad. 

Fyr- och båkväsendet i Venern är, såsom i nästföregående 
feraårsberättelse omförmäles, stäldt under tillsyn af en Direktion 
för segelfartens förbättrande å sjön Venern, med säte i Karlstad ; 
och har, genom denna direktions försorg, för beredande af en 
beqvämare och af undervattenskär mindre besvärad segelled från 
och till Göta kanals mynning vid Sjötorp, det s. k. Kilmare-
sundet emellan Torso och Kalföarne blifvit undersökt och se
dermera näst lidna år utprickadt. 

Göta kanal, som, med en längdsträckning inom länet af 
124,000 fot, är 10 fot djup och ej får befaras af mera än 9,5 
fot djupgående fartyg, har varit för trafik öppen: 

år 1871 från den 18 April till den 18 November; 
» 1872 » 14 » » 13 December; 
» 1873 » 12 » » 21 
» 1874 » 8 » » 9 » 
» 1875 » 4 Maj >̂  20 November. 

Flottning förekommer fortfarande såsom tillförene endast i 
Bottensjön och Stråken, å hvilken sistnämnda sjö de tvenne 
sista åren af femårsperioden en odäckad ångbåt tjenstgjort vid 
bogsering af kalkpråmar och timmerflottor. 
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Frågan om reglering af sjön Venerns vattenhöjd har uuder 
perioden ej varit å bane och någon kanalbyggnad nar icke hel
ler egt ram. 

Jemte postkontoren i städerna Mariestad, Skara, Falköping, 
Sköfde och Lidköping samt postexpeditionerna i Hjo, Tidaholm, 
numera flyttad till Stenstorp, Moholm och Vara, funnos år 1875 
i länet följande poststationer: 

Ek, Timmersdala, Nya Lerdala, Eggby, Gerum, Jungs skola, 
Håkantorp, Vånga, Edsvära, Vedu.ni, Lekåsa, Essunga, Södra 
Fogelås, Daretorp, Töreboda, Fredsberg, Jula, Tidavad, Dags
berg, Vad, Varing, Beateberg, Brandstorp, Gustaf Adolf, Habo, 
Högstena, Asie, Kymbo, Slättäng, Sandhem, Vättak, Hvalstad, 
Visttorp, Vartofta, Tived, Sventorps by, Tibro, Ekedalen, Hångs-
dala, Faleqvarna, Stenstorp, Mellby, Täng, Grästorp, Hasle, 
Lyresta, Hofva, Elgarås, Gullspång, Skagern, Vall, Fridene,Va-
rola, Mofalla, Gredbäck, Bredvik, Mullsjö, Bjurbäck, Dala, Sjö-
gerstad, Häggum, Broddetorp, Axvall, Bjerklunda, Torbjörntorp, 
Bjurum, Sörby, Klefva, Grolanda, Kinneved, Börstig, Lunds
brunn, Vinninga, Götene, Rudskoga, Atorp, Fagre, Halna, 
Karlslund, Forsvik, Mölltorp, Ranekulle, Bellefors, Björsäter, 
Forshem, Hellekis, Kållängen, Torso, Sunnersby, Resville, Här-
jevad, Trässberg, Öttum, Skärstad, Kedum, Lundby Stommen, 
Travad, Foglum, Härene, Hjerpås, Ulfstorp, Mahna, Höckgården, 
Främmestad, Lilleskog, Oreberg, Tun, Tådene, Örslösa, Sun-
nersberg, Otterstad. 

Vid samtliga jernvägsstationer inom länet äro ock postan
stalter inrättade. 

Telegrafstationer funnos år 1875 i Mariestad, Skara, Lid
köping, Hjo, Sköfde, Karlsborg och Sjötorp, äfvensotn vid hvarje 
jernvägsstation. Jernvägarnes telegrafledningar hafva, då de ej 
i jernvägsärender behöft användas, varit upplåtna till begagnande 
jemväl för enskild telegramvexling. 

C) Sjöfart OCh handel Antal fartyg och båtar Tabb. N:is 9a o. 96. 
öfver tre nyläster med besättning, äfvensom antalet handlande 
och deras betjening såväl å landsbygden som i städerna, inhem-
tas af bilagda tabeller N:o 9 a och 9 b. 

Sjöfarten är fortfarande obetydlig, om ock lästetalet å i 
länet hemmahörande fartyg något ökats. 

Några nämnvärda sjöskador hafva ej under perioden inträf
fat. Ångfartyget Motala Ströms påstötning i Viken hösten år 
1875 kan knappast såsom sjöskada betecknas, då fartyget utan 
särdeles olägenhet åter lyckades gå klart. 

I afseende å varuutbyten har icke någon förändring inträdt, 
sedan nästföregående femårsberättelse afgafs, hvadan innehållet 
i densamma beträffande denna angelägenhet åberopas. 

Marknaderna, till antalet 40 vid periodens slut, hade under 
tiden sedan år 1870 minskats med tre. Marknadsplatser voro 
år 1875 i städerna samt i Algutstorp, Enebacken, Grästorp, 
Hofva, Jung, Kungslena, Naum, Onsjö, Slädene, Slättäng, 
Torso, Töreboda, Ullene, Väring och Öfverby. Högastens-
platsen, Rödesund och Ingetorp hade under perioden upphört 
att vara marknadsorter. Samtliga marknader hafva till hufvud-
sakligt föremål kreaturshandel, utom marknaden i Ofverby, der 
företrädesvis iin afyttras. Reinontmarknaden i Sköfde i Sep
tember månad fortfar att vara lifligt besökt och lemna en be
tydlig kontingent till hästuppsättningen vid kavalleriregementena 
i riket. Torgdagar hållas två gånger i veckan i städerna och 
å Karlsborg; en gång i hvarje vecka i Töreboda, Hofva, Ofver
by och Moholm samt 2 gånger i månaden i Finnerödja, å Fors
vik samt vid Tidaholm. 

Afgifterna för branvinsförsäljningen samt städernas, lands
tingets och hushållningssällskapets andelar deruti inhemtas af 
tab. Litt. F. 

Tab. Litt. F. Minuthandel med och utskänkning af spirituösa drycker under åren 1871—1875. 

http://Vedu.ni
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Hushållningssällskapets, landstingets och socknarnas å landet 
andelar i bränvinsförsäljningsafgifterna hafva under nu ifrågava
rande femårsperiod blifvit använda på enahanda sätt, som om-
förmäles i senaste femårsberättelsen, hvilken derför i detta 
hänseende åberopas. I städerna har användningssättet varit 
följande: i Mariestad och Lidköping till stadsutgifterna i all
mänhet; i Skara såsom bidrag till elementarläroverksbyggnaden 
och uppförande af stadens nya hotell samt till ränta åjernvägs-
lånet och kostnader för stadens utvidgande; i Sköfde till ut-

Tab. N-.o 10. Hemman och jordlägenheter af alla slag efter olika 
natur å landsbygden samt jordområde och egendomar i stä
derna äro upptagna i bifogade tabell N:o 10. 

Enär öfver städernas egoområden delvis saknas kartor och 
beskrifningar kan deraf förklaras den olikhet i uppgifven areal, 
som i mån af uppmätning och kartläggning framträder. Under 
perioden har skattlagda lägenheten Kämpagården eller Biskops
tomten, utgörande en areal af 64 tunnland, på grund af Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 14 November 1873 blifvit från 
Skara landssocken förlagd till staden Skara, hvars egoområde 
sålunda utvidgats. 

Under femårsperioden hafva åtta lägenheter blifvit skatt-
lagda utan åsätt mantal; Sltléli niantal samt 61 lägenheter 
blifvit från krono till skatte köpta och \ hemman Högeryd i 
Fogelås socken, ej redovisadt bland hemmanen i tabellen 10, 
blifvit ur ödesmål upptaget, hvarjemte 344 mål, rörande afgåld 
å afsöndrad jord från enskildes hemman, blifvit handlagda och 
slutligen afgjorda. 

Ofver den fasta egendom i länet, som år 1875 egdes af ut
ländske män har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande upp
rättat nedan intagna tabell, upptagande derjemte de särskilda 
egendomarnes taxeringsvärden. Tab. Litt. G. 

De i länet befintliga fideikommiss äro förtecknade och så 
vidt ske kunnat till uppkomsten och arfsföljden beskrifna i tab. 
Litt. H. 

Antalet under hvartdera året i femårsperioden verkställda 
hemmansklyfningar inhemtas af denna tabell: 

Huru de i tab. N:o 10 summariskt uppgifna tomter och 
jordareal äro på länets städer fördelade, inhemtas af tab. Litt. I. 

Anledningen till det för Sköfde år 1875 mindre än år 1870 
uppgifna antalet tomter härleder sig derifrån, att sistnämnda ål
en del genom stadens tillernade utvidgning påräknade nya tom

gifter för vattenledning, prestgårdsbyggnad och parkanläggning; 
i Hjo till kyrkogårdens planering och inhägnad med nytt jern-
staket, till brandredskapens förbättrande samt till ränta och 
amortering å det lån, som upptagits för aktieteckning i jeru-
vägsbolaget; och i Falköping till inköp af tomter, utvidgning af 
gator, trottoarers anläggande, rådhusgårdens planerande och 
plantering derstädes af trän och buskar, rådhusets förbättrande 
och inredning bland annat till fyra nya fängelserum samt till 
inköp af ett vatten uppfordrings verk. 

ter då upptagits såsom redan befintliga, men från den nu lem-
nade tabellen uteslutits, emedan, till följd af Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga byggnadsstadga för städerna den 8 Maj 1874, ny plan
läggning af staden måst ega rum, hvilken ännu icke hunnit fast
ställas och den åsyftade utvidgningen under de fem år, hvarom 
fråga nu är, icke kommit till stånd. Hvad Falköping angår 
härleder sig skiljaktigheten derifrån, att åtskilliga å stadsdelen 
Ranten, ehuru delvis före år 1870 utlagda och bebyggda tomter 
ej blifvit i tabellen för perioden 1866—1870 upptagna samt att 
en del med flere hus bebyggda tomteplaner i sjeifva staden till— 
förene hvar för sig upptagits såsom allenast en tomt, men i 
uppgifterna till denna femårsberättelse blifvit beräknade till lika 
många tomter, som antalet dera uppförda hus, tillhörige sär
skilde égare. 

Laga skiftena, som under nästförflutna qvinqvennium Tab. N:o 11. 
utgjorde 100 å 66 hemman, hafva under tiden derifrån till och med 
år 1875, enligt underdånigst bilagda tabell N:o 11, uppgått till 
allenast 94 å 64,06 hemman samt hafva således än ytterligare 
minskats. Någon tillförlitlig uppgift om ännu qvarvarande 
oskiftade byar har ej kunnat beredas. Af hemman uppgifvas vid 
periodens slut återstå oskiftade 1,213 mantal. Utaf dessa för
modas 264 komina att undergå laga skifte och 949 att förblifva 
oskiftade. 

Lajidtmäteripersonalens antal utgjorde år 1875 15 på eget 
ansvar arbetande landtmätare och 2 biträden. De på landtmä-
tarne belöpande andelar af beloppen i sistnämnda tabell kol. 25 
hafva utgjort cirka: 

1871 1872 1873 1874 1875 
Kr. 8,576 8,045 6,150 6,707 9,007 

eller v medeltal för hvartdera året 7,697 kronor, som, fördelade 
på ofvannämnda antal arbetande landtmätare, visar en qvot för 
hvardera af 452 kronor 76 öre årligen, eller, äfven om dertill 
lägges lika stort belopp för andra förrättningar än laga skiften, 
en i alla afseenden otillräcklig årsinkomst. Rörande skiftesver
kets inflytande på jordbruket har Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande jemväl nu icke annat att anföra än femårsberät
telsen för åren 1861—1865 innehåller, hvarför densamma i detta 
afseende i underdånighet åberopas. 

Enligt faststäldt formulär upprättad redogörelse för bro- Tab. N";»!v 

nouppbörden inom länet hvarje år af perioden får Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i underdånigst bilagda tabell N:o 12 
öfverlemna. Utskylderna halva ordentligt ingått, resterna hafva 
varit obetydliga och uppbördsmännens redovisning har med be
römvärd noggrannhet och punktlighet fullgjorts. 

5. Kameralfdrhållanden. 
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Tab. Litt . G. Utländingar tillhörig fast egendom inom länet vid 1875 års slut. 
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Forts. af Tab. Litt. G. 

Tab. Litt. H. Egendomar af fideikommissnatur inom länet år 1875. 

Anm. Samtlige ofvan omförmälde utländingar äro danske undersåtar ocli sköta med berömvärd omsorg de egendomar de innehafva, såväl beträffande jord
bruk som skogsvård. Deras förhållande till underhafvande uppgifves vara i alla afseenden tillfredsställande. Inom Barne härad finnas dessutom trenne egendomar, 
nemligen 3 mantal Baggården, l5/s mantal Vesterby och 4'/4 mantal Håberg, samtliga i Klo socken, hvilkas égare löjtnant Sylvaa på arrende upplåtit gårdarne till 
trenne avrendatorer, jeniväl danske män, angående hvilkas förvaltning och förhållande till underlydande arbetire enahanda omdöme uttalas, som i fråga om ofvan 
förtecknade jordegare, hvilka sjelfve braka sin jord. Egendoniame Frugård och Näs hvilka under feinåwperiodeu till sommaren 1^75 innehafts af likaledes danske 
undersåtarne 3. C. Dueivsen och derefter L. A. Tind, hafva numera åter öfvergått i svensk mans ego, sedan skogen under den förstnämndes besittningstid, enligt 
hvad från orten förljudes, varit föremål för mera än vanlig misshushållning. 

') Genom förordnande af aflidne Kammarrättsrådet Anders Gerhard t.illjestierna i lifstiden ikläddes egendomen Kdö i Nerike den 3 Mars 1774 fideikommiss-
natur, som sedermera ined Kungl. Maj.-ts nådiga tillstånd öfverflyttades på säteriet Ek med underlydande, hvilken egendom, enligt fideikonimisstiftelsen, bör för all 
framtid »öfvergå till äldste lefvaude sonen inom familjen och om manlig afkomliug saknas, till äldsta dottern samt, om fideikommissarien dör barnlös, till närmaste 
arfvinge». 
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Forts. af Tab. Litt. H. 

2) Fideikommisset Fäleberg stiftades den IS April 1797 af Arairalitets-Öfverkommissarien Carl Fredrik Löfvenskiöld till förman för hans undre son Cnrl Fredrik 
Löfveu>kiöld, frän hvilken det öfvergick till nuvarande inuchafvaren, som dcrjerate efter sin farbror Exrelhmscn Baron Salomon l.övet^kiöld innehar fideikommiss-
egendomarne' Källeryd och Nissafors i Småland. Arfsföljdcn sker frän far till son och, om son saknas, inträder närmaste manliga arfvingo säsom fideikommissaric. 

) Fideikommissrätteu öfvertlvttad frän Mcllingeholn, i Roslagen, hvilken egendom pä 17<KMalet af Vivic» Bonde, föd,! Trolle, skänkte till hennes barnbarn af 
Jen yngre Sture-dägten, att under fideikommissnatur vara ärftligt såväl pä manliga som qvinliga linien inom ätten. Vid senaste innehafyarens ar 1875 inträffade 
död öfvergick fideikommisset till hans qviuliga kusins son, f. liyttmästaren, Friherre Alfred v. Diiben pä Mariclund i Uppland. 

') Fideikommissegenskapen, enligt nppgift, flyttad från halfva egendomen Uörstorp i Vadsbo härad till Stora Bäckabo, hvilket är afsedt att vara en oförytterlig 
egendom, som gRr i arf frän äldste sonens äldslc son inom den s. k. Engelholms grenen af gretliga ätten Spens, hvilken nu innehar fideikommisset. 

5) Fideikommisset stiftades Sr 1807 af General-Löjtnanten och Kommendör, n med SI Korset af Ki.ngl. Maj: t» Svärdsorden, Georg Wilhelm Fock till förman 
Kr hans äldsta dotter, att framgent öfvergÄ till äldsta dotterns dotter o s. v. Nuvarande innehavaren, F.nkefrn Mannerfeldt, född Graufeldt är dotter till första 
tideikomniisainiicliafvare.ii Anna Charlotta Fook i hennes äktenskap med Ryttwästaie» Johan Gustaf Graufeldt. 
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Forts. af Tab. L i t t H. 

Fideikommiss. 

6) Den 14 November 1751 förordnades af Öfverste-Löjtnanten Paco Johan H&rleman genom testamente, som sedermera af Knngl. Maj:t i nåder godkändes, att 
hans egendom Forsbacka bruk i Gestrikland skulle efter testators och hans hustrus död delas lika emellan deras fyra söner och äldsta sonens andel utgöra ett fidei
kommiss inom Hårkmauska slägten pä svärdesidan. Stiftarens sonson Fänriken Christian Albrecht Harleman bortbytte med Nådigt tillstånd den 22 Angusti 1774 sitt 
fideikommiss \ i Porsbacka brak emot Asstorp och fick fideikoramissrätteu öfverfiytfad till sistnämnda egendom, som nu innehafves af Trafikchefen Tid Lidköping ~ 
Skara—Stenstorps jernväg Christian Paco Harleman, från stiftaren den femte innehafvaren i rätt nedstigande led. 

7) Fideikommisset stiftades den 3 November 1752 af Öfversten Hans Henrik Fock och går i arf till äldsta sonen, hvar efter annan, med rättighet för efterlef-
vande enka att disponera egendomen, så länge hon lefver och i enkostånd förblifver. Nnvarande fideikommissarien är Kammarjunkaren Johan Axel Fock, den fjerde 
i ordningen från stiftaren i rätt nedstigaude led; men fideikommisset innehafves såsom enkesäte af hans moder Gustafva Charlotta Arfvidsson. 
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Forts. af Tab. Litt. H. 
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8) Fideikommisset stiftades år 1788 af Fältmarskalken och Kommendören med Stora Korset af Kongl. Svärdsorden Per Scheffer till förmån för hans kusins son 

Öfverste-Löjtnanten Ulric Theophilus Scheffer och hans hustru Beata Christina Du Rietz, med föreskrift att egendomen alltid skulle gå i arf inom deras slägt från 

far till äldste son, så länge någon Scheffer af ätten N:o 1,975 funnes och sedermera tillfalla aflidne Kaptenen Johan Gabriel v. Schantz' äldsta manliga afkomling 

»amt om denna gren af adliga ätten N:o 1,255 skulle utdö på svärdssidan, återgå til! Schefferska slägten pä qvinoolinien och om jemväl denna skulle utslockna, ånyo 

hemfalla till bemälde von Schautz' qviuliga efterkommande. 

') I testameutariskt förordnande den 15 Oktober 1786 föreskref Hofmarskalken Axel Magnus Sticrnsparre, att egendomen jemte uppräknade lösören skulle, i 

egenskap af fideikommiss, tillfalla hans broder, Öfverste-Löjtnanten Erik Stiernsparre, eller, om han dog barnlös, hans brorsdotter Sofia Petronella Stjernsparre och 

hennes afkomlingar, med vilkor, om hon trädde i äktenskap, att mannen med sitt adliga namn förenade namnet Stjernsparre. Fideikommisset öfvergick efter henne 

Wl hennes dotter Angusta Ulrika Silfversparre-Stjernsparre och genom hennes giftermål med Kaptenen Gustaf Wilhelm Påhlman till bemälda makars son. Ingeniören 

Gustaf Wilhelm Påhlman. 



30 Skaraborgs län. 
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Fideikommiss. 

Areal. 

'") Fideikommisset stiftades är 1775 af Kaptenen Alexander Björnberg och hans fm Lovisa Fleetwood, i ändamål att i Bjönibergsk» slägten bibehålla godset, 
»om borde tillfalla äldsta manliga afkomlingen, hvar efter annan. Sedan stiftaren är 1788 barnlös aflidit öfvergick egendomen först till äldre brodern Johan Fredrik 
och, efter hans sonsons död ntau manlig afkomlitig, till yngre brodern Davids gren samt innehafves nu af stiftarens brorsons sonsons son Krans Leonard Björnberg. 
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6. Politi. 

Tab. Litt. I. Hus, tomter och jordar i städerna år 1875. 

Landstingets kassabehållning, som år 1870 utgjorde 63,767 
kronor 25 öre, hade vid slutet af år 1875 ökats till 136,282 
kronor 80 öre, hvaraf 100,000 kronor utgöra nominalbeloppet af 
tecknade aktier i jernvägsanläggningarna Uddevalla—Venersborg 
—Herrljunga, Mariestad—Moholm, Hjo—Stenstorp, Lidköping— 
Skara—Stenstorp samt Lidköping—Håkantorp och återstoden är 
afsedd att användas till ännu icke förfallen ytterligare aktieteck
ning i de trenne sistnämnda jernvägsbyggnaderna till belopp af 
tillhopa 68,000 kronor. 

På invånarne i länet har under femårsperioden i lands

tingsskatt uttaxerats; år 1871 5,257 kronor 68 öre med 7 öre pr 
bevillningskrona, år 1872 20,293 kronor 31 öre med 28 öre, år 
1873 22,438 kionor 80 öre med 30 öre, år 1874 19,914 kronor 
57 öre med 25 öre och år 1875 11,279 kronor 39 öre med 13 
öre på hvarje bevillningskrona, eller tillhopa 79,183 kronor 75 
öre, emot 35,580 kronor 96 öre under perioden 1866—1870. 

För sockenkommunernas finanser afgifves numera af Eders 
Kungl. Maj:ts Statistiska Centralbyrå särskild redogörelse, till 
hvilken Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande alltså dristar, 
hvad detta län angår, underdånigst hänvisa. 

Jemte de här ofvan omformälda tillämpningsskolor för bil
dande af rättarelärlingar har under perioden veterinärlåroverket 
i Skara fortfarande varit i verksamhet på sätt, som inhemtas 
af härvid fogade tvenne tabeller: 

Anledningen till det aftagande lärjungeantalet är uteslu
tande att söka i osäkerheten om den befogenhet såsom veteri
närläkare, hvartill en fyraårig kurs vid läroverket berättigar ut
examinerad och approberad elev. Enligt Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga bref den 11 Oktober 1872 är bestämdt, att afgåogs-
examen skall omfatta alla de läroämnen, hvari elev erhållit un
dervisning eller fullständig kurs i djurläkarekonsten samt att 
utexaminerad elev eger att från apotek utbekomma såväl häf
tigt verkande som andra för veterinärkonstens utöfning erfor
derliga läkemedel, äfvensom att under tillfälliga tjensteresor till
handahålla desamma; i jemnbredd hvarmed 1 § i Kungl. regle
mentet den 20 Juli 1855 oförändradt förklarar inrättningens 
ändamål vara att meddela undervisning i veterinärvetenskapen 
och bilda skickliga hofslagare för landsortens behof. Af dessa 
sväfvande kompetensbestämmelser hafva lärjungar ansett sig ega 

Olika djurslag, som vid veterinärinrättningen blifvit vårdade 
eller för hvilka erhållits råd: 
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anledning att antaga sin på genomgången lärokurs i Skara 
grundade befogenhet vara inskränkt till rättigheten att sko hä
star, och följden har blifvit, att redan inskrifne lärjungar, hvilka 
med sina studier åsyftat att varda till veterinärpraktik berätti
gade, lemnat inrättningen och andra afhållit sig från at t der 
söka inträde. Sedan tillernadt nytt reglemente med tydligt ut
tryckt berättigande för utexaminerad elev från Skara veterinär
inrättning att utöfva veterinärläkareyrket, hvartill Nådigst för
ordnade komiterade redan i December månad år 1874 uppgjort 
förslag, hunnit utfärdas, bör man dock kunna hoppas, at t detta 
missförhållande skall upphöra ej mindre än det af djuregare i 
orten uttalade missnöje deröfver, att den läkarevård för deras 
djur, som de hittills vid förefallande behof kunnat vid veterinär-
inrättningen påräkna, under senare tider ofta af brist på till
räckligt antal elever vid läroverket måst dem förvägras. 

Till uppförande af en, i anseende till den gamla smedjans 
förfall, välbehöflig ny tidsenlig instruktionssmedja vid veterinär
inrättningen har riksdagen år 1874 anvisat 10,000 kronor och 
hushållningssällskapet beviljat ett understöd af 2,000 kronor. 
Byggnaden, påbörjad år 1875, har dock ännu icke kunnat af-
slutas, hufvudsakligen till följd af byggnadsmedlens otillräcklighet. 

Vestergötlands fornminnesförening, om hvars syftemål och 
tillkomst blifvit i nästföregående tvenne femårsberättelser taladt, 
har jemväl under den tid denna underdåniga berättelse afser, 
fortsatt sin i arkeologiskt hänseende förtjenstfulla verksamhet. 
Dess samlingar hafva under femårsperioden ökats och förvaras 
numera å tvenne ställen, dels i Skara, der, jemte hvarjehanda 
fornsaker från brons-, sten- och jernåldern, en ej obetydlig mynt
samling samt åtskilliga konst- och industriföremål såväl frän 
medeltiden som nyare tiden tilldraga sig uppmärksamheten ; dels 
ock i Edåsa nära Vretens jernvägsstation å Hjo—Stenstorps-
banan belägna, till gudstjenst numera icke begngnade kyrka, 
hvilken af grefve G. Posse på Vreten, friherre R. v. Essen på 
Ljunghem och prosten J . Otterström i Varola blifvit inköpt och 
skänkt till föreningen. I det här inrättade museet inrymmas 
kyrkliga föremål såsom altarprydnader, helgonbilder, dopfunter 
m. m. af antiqvariskt värde. Af föreningens i senaste fem
årsberättelsen omförmälda tidskrift har under perioden ytterligare 
ett häfte utkommit och det tredje häftet ligger nu under pres
sen. Genom sina medlemmar inom såväl Skaraborgs som Elfs
borgs län vakar föreningen öfver fredandet af forntida minnes
märken inom provinsen och anmäler i mån af behof befarade 
eller skeende åverkningar hos länsstyrelserna för laglikmätig 
åtgärd. 

Under femårsperioden har genom åtskillige personers nit
älskan en s. k. folkhögskola inom länet kommit till stånd. Den 
öppnades den 1 November 1873 i Ullervad, en half mil från 
Mariestad, hvarest af en förste och en andre samt trenne bi
trädande lärare i form af muntliga föredrag och samtal under
visning årligen under sex månader från November månads bör
jan till slutet af April meddelats i modersmål, svensk historia, 
kulturhistoria, grundlagar, kommunallagar, statsförvaltning, po
litik, geografi, räkning, geometri, fysik, växt- och djurkännedom, 
fysisk geografi och geologi, skönskrifning, bokhålleri, sång, fält
mätning och kartritning, afvägning, skogsskötsel, redskaps- och 
byggnadsritning samt trägårdsskötsel och anläggning, hvarjemte 
talöfningar och öfverläggningar egt rum, äfvensom lärjungarne 
sammanträdt till stämmor för tillämpning af kommunallagarne. 

Lärjungarnes antal utgjorde år 1873 40, år 1874—1875 45 och 
år 1875—1876 40. Skolan, som årligen under nämnda tre år 
åtnjutit understöd af landstinget med 1,000 kronor och under 
de sista tvenne åren af statsverket med enahanda belopp samt 
af enskilde gynnare och vänner, hvilka tecknat s. k. försäkrings
lotter, årligen i mån af behof uppburit bidrag och till under
visningsmateriel genom sammanskott för en gång erhållit såsom 
gåfva tillhopa 2,114 kronor 50 öre, hade vid slutet af tredje 
räkenskapsåret den 15 April 1876 en behållning af 97 kronor 
59 öre å fonden för lärarnes löner och hyresersättningar m. m., 
af 504 kronor 63 öre å undervisningsmaterielfonden och 2,306 
kronor 60 öre å byggnadsfonden, hvartill insamling sker i ända
mål att framdeles å lämplig plats uppföra särskildt folkhög
skolehus. För undervisningen, som af hvarje lärjunge vanligen 
begagnas endast en termin eller sex månader, erlägger han en 
afgift, i allmänhet bestämd till 60 kronor för lästerminen. Nå
gra kompetensvilkor för inträde i folkhögskolan äro ej bestämda. 

Uppfostringsanstalter, som ej tillhöra folkskolornas klass, äro : 
den ofvanuämnda skolan vid Armis för bruksarbetarnes 

barn ; 
En skola vid Sättra bruk jemväl för bruksarbetarnes barn, 

stiftad af framlidne professor Norder och vidmagthållen af egaren; 
Flickskolan vid Torpehind i Lugnas, närmare beskrifven i 

senaste femårsberättelse, hvarest undervisats: 
år 1871 62 flickor, 
» 1872 64 » 
» 1873 55 » 
» 1874 53 » och 
» 1875 45 » 

Fattigflickskolan i Mariestad har, med enahanda hjelpmedel 
och på samma sätt, som tillförene, under perioden fortgått. 

Enahanda är förhållandet med 
a) Småbarnsskolan i Mariestad, hvilken fortfarande af spar

banken derstädes åtnjutit årligt understöd af 300 kronor, och 
b) Privatskolan derstädes för nybörjare, hvarmed under 

perioden varit förenadt ett feraklassigt elementarläroverk för 
flickor, understödt genom anslag af allmänna medel. 

I fattigfii-kskolan i Sköfde hafva jemväl under de fem år denna 
berättelse omfattar 18 flickor årligen kostnadsfritt undervisats i 
kristendom, skrifning, räkning och handaslöjd. 

Den i senaste berättelsen omförmälda flickskolan i Hjo 
jemte en af enskild person derstädes bekostad småbarnsskola 
hafva efter enahanda plan som tillförene varit i verksamhet. 
I den förra uppgifvas 20 och i den senare 33 lärjungar hafva 
årligen åtnjutit undervisning. 

Uti en s. k. slöjdskola för flickor i Hjo, underhållen med 
räntan af en genom gåfvor och testamenten bildad fond, som 
vid början af år 1871 uppgått till 13,818 kronor 24 öre, hafva 
sedan år 1872 under inseende af en lärarinna, som tillika är 
skolförestånderska, 30 flickor årligen erhållit kostnadsfri under
visning i de stycken, som fordras af en duglig tjenstepiga i s. k-
bättre hus. Såsom vilkor för inträde i skolan gäller att hafva 
uppnått 13 års ålder och besitta det kunskapsmått, som i folk
skolan meddelas. 

För de medel 10,000 kronor, f. d. ryttmästaren Bergendahl 
anvisat till inrättandet å hans egendom Ryholm af en slöjdskola 
för flickor, men sedermera beslutat att för annat allmännyttigt 
ändamål använda, hafva under femårsperioden blifvit uppförda 
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Tab. Litt . K. Uppgift på Skaraborgs läns enskilda banks ställning vid utgången af hvart och ett af nedannämnda år. 

inom hvardera af Bellefors och Beatebergs socknar 2 småskolor. 
I Ekeskogs socken var år 1875 likaledes under byggnad ett 
dylikt skolhus, som numera är färdigt. 

Den af aflidne prosten Silvius i lifstiden inrättade, i se
naste femårsberättelsen omförmälda och beskrifna högre folk
skolan i Tuns socken har jemväl under nu ifrågavarande period 
varit i verksamhet. Skolans plan, styrelse och inkomster äro 
desamma, som i nämnda berättelse äro uppgifna. 

Sedan under enskild persons ledning en del skolgossar i 
Skara år 1871 börjat förfärdiga små slöjdaister, hvilka vid för
anstaltad utställning vunnit både bifall och afsättning hade tan
ken derstädes vaknat på fördelen af en undervisningsanstalt för 
folk- och elementarskolans ungdom i sådan slöjd, som vore före
mål för husflit, hvilket föranledde skolrådet att i ärendet på
kalla understöd af hushållningssällskapet, som ock år 1873 för 
en gång beviljade ett anslag till en slöjdskola i Skara af 500 
kronor. Grundad på detta anslag samt på afgifter af en del 
lärjungar har skolan från och med 1874 varit i verksamhet med 
en lärjungefreqvens sistnämnda år af 46 betalande och 20 fri
elever. Skolan, som var i behof af vidare understöd, hade under 
femårsperioden ej vunnit sådan stadga, att dess fortfarande verk
samhet med säkerhet kan anses för framtiden betryggad. 

En af hushållningssällskapet likaledes med 500 kronor för 
en gång understödd slöjdskola i Lidköping hade under femårs
perioden ej kommit till stånd, ehuru åtskilliga förberedande åt
gärder derför blifvit vidtagna. I sammanhang härmed torde 
böra nämnas, att landstinget, för slöjdundervisningens i länet 
befrämjande med hufvudsakligt afseende på husslöjden, vid sam

manträde år 1875 beviljat 1,500 kronor årligen under fem år 
samt öfverlemnat dispositionen såväl deröfver, som öfver andra 
medel, hvilka kunde erhållas eller redan voro insamlade till en 
af tinget utsedd komité. 

I fråga om polisen i städerna och på landet har Eders 
Kung]. Maj:ts Befallningshafvande icke något att tillägga hvad 
femårsberättelsen för åren 1861—1865 innehåller. 

Eldsläckningsväsendet i städerna Mariestad, Lidköping, Hjo 
och Falköping är under femårsperioden ordnadt i överensstäm
melse med Eders Kung!. Maj:ts nådiga brandstadga för rikets 
städer den 8 Maj 1874 och derpå grundade af Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande fastställda brandordningar. Dylik 
brandordning är sedermera utfärdad jemväl för Skara och fattas 
således endast för Sköfde. I hvarje stad är för eldsläcknings
anstalternas handhafvande vederbörligen organiserad brandkorps 
inrättad. 

Kreditanstalterna i länet utgöras af Skaraborgs läns enskilda 
bank med hufvudkontor i Sköfde och afdelningskontor i Marie
stad, Skara, Lidköping och Ealköping samt kommissionsexpedi
tioner å Karlsborg, Tidaholm, Töreboda och Vara; Smålands 
enskilda banks afdelningskontor i Hjo; Venersborgs enskilda 
banks afdelning i Lidköping och Borås enskilda banks afdel-
ning i Grästorp. 2:ne hypoteksföreningar, nemligen emellan 
delegare i Göteborgs och Bohus län samt Elfsborgs län med 
Dalsland och Smålands m. fl. provinsers Hypoteksförening ut-
öfva inom länet lånerörelse efter fastställda grunder emot fastig-
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hetshypotek. För Skaraborgs läns enskilda banks ställning 
vid slutet af hvarje år i femårsperioden meddelas en öfversigt i 
närlagda tabell Litt. K. 

Körande öfriga kreditanstalters verksamhet hafva uppgifter 
ej blifvit infordrade. 

Tab. N:o 13. Ofver sparbankerna i länet har enligt påbjudet formulär bi
lagda tabellariska redogörelse blifvit upprättad. Tabellen N:o 13. 

Hvardera af de i länet befintliga sparbankernas ställning 
vid slutet af år 1875 är åskådliggjord i tab. Litt. L. 

Under år 1875 har den år 1845 stiftade sparbanken å Karls
borg, på sätt Kungl. brefvet den 20 Augusti samma år med-
gifver, upphört och den i sistnämnda tabell upptagna besparings-
fonden, utgörande 3,510 kronor 66 öre, användts till bekostande 
af en orgel i församlingens kyrka. 

Angående öfriga sparbankerna meddelas: 
l:o Mariestads sparbank, som inrättades år 1821, har sitt 

verksamhetsområde inom Mariestad, med rättighet jemväl för 
invånarne i andra delar af länet att der göra insättningar. 
Dess reglemente, hvaruti hufvudraännen vid årssammankomsten 
kunna göra ändringar, var ej vid periodens slut af någon myn
dighet faststäldt. Den har sedan år 1864 hållits tillgänglig för 
insättare hvarje lielgfri lördag från kl. V2IO till V2II f-m. samt 
från kl. 5—7 e.m., eller, om helgedag å lördag inträffat, samma 
tider nästföregående dag. Ränta å insatta medel har godtgjorts 
med 5Vs % före den 1 Augusti 1872 och 4V2 °/° efter nämnda 
tid. Utlåning sker emot fastighetsinteckning eller borgen, ömsom 
med och ömsom utan amortering. För räkenskapernas afslutande 
har sparbanken varit stängd från medlet af December till sista 
lördagen i Januari månad årligen. Direktionen sammanträder 
inånadtligen en gång för granskning af räkenskaperna och pröf-
ning af låneansökningar. Räntan å utiånta medel erlägges half-
årsvis i Januari och Juni månader, och amortering, der den 
ifrågakommer, sker i sammanhang med ränteliqviden i Januari 
månad. 

2:o Länets allmänna sparbank, inrättad år 1847. Verk
samhetsområde Skaraborgs län. Reglemente faststäldt af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande senast den 20 Oktober 1874. 
Sedan stiftelseåret öppen för insättningar hos socknevis ordnade 
afdelningskomitéer de första åtta dagarne i hvarje månad, hvar-
jemte hufvudkontoret i Skara sedan år 1872 hållits för allmän
heten tillgängligt en timma dagligen elfva dagar i hvarje månad. 
Ränta har sedan sparbankens stiftelse godtgjorts med fem pro
cent årligen utom åren 1872 och 1874 då räntan utgick med 
endast 4V2 procent. Utlåning emot dels inteckningssäkerhet 
dels borgen. 

3:o Lidköpings sparbank, inrättad 1834, utöfvar sin verk
samhet inom staden Lidköping och närbelägna härad å lands
bygden; har reglemente faststäldt af Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande den 28 Februari 1866; hålles sedan år 1868 
tillgänglig för insättare hvarje lördag från kl. 12—1 samt 5—6 
på dagen; har sedan sin stiftelse lemnat insättare 5 % ränta 
och bedrifver utlåningsrörelse emot säkerhet af borgen, inteck
ning, obligationer, aktier och andra värdepapper. 

4:o Bromö sparbank, hvarest några insättningar numera ej 
förekomma, har egentligen varit afsedd för bevarandet och frukt
bargörandet af glasbruksarbetares och underlydande arbets-
befolknings besparingar, hvilka af bruksinnehafvarne förräntats 
och fortfarande förräntas efter en räntefot af 5 %. Inrättningen 
har icke något reglemente och räknar sin tillvaro från år 1813. 

5:o Sköfde sparbank, inrättad år 1861. Verksamhetsområde 
Sköfde stad och angränsande landssocknar. Reglemente fast
stäldt af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 25 Fe
bruari 1871. Tillgänglig för insättare hvarje helgfri lördag 
från kl. 3—4 e.m. har sparbanken godtgjort dem 5 % ränta å 
insatta medel sedan stiftelsedagen. Utlåning sker emot borgen 
eller inteckningssäkerhet. 

6:0 Hjo sparbank, inrättad år 1862. Verksamhetsområde 
Hjo stad och kringliggande socknar i Kåkinds och Gudhems hä-
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Sockenmagasin. 

Tab. Litt. M. Sparbankernas utlåning och förvaltningskostnad. 

rad. Reglemente af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
faststäldt den 15 April 1862. Öppen för allmänheten under 
tiden från 1862 till 1868 kl. 2—3 e.m. hvarje helgfri lördag 
och sedermera jemväl kl. 9—10 f.m. samma dagar. Räntan å 
insatta medel sedan den 1 Augusti 1862 godtgjord med 5 %. 
Utlåning emot borgen eller fastighetsinteckning, samt 

7:o Falköpings sparbank, stiftad år 1860. Verksamhets
område Falköping och kringliggande landsbygd. Ej faststäldt 
reglemente under femårsperioden. Sedan år 1860 tillgänglig för 
insättare helgfria måndagar från kl. 5—6 och lördagar från 
12—1 e.m. Ränta har sedan den 1 Juli 1860 godtgjorts in
sättare med 5 % och utlåning har skett emot säkerhet af in
teckning eller borgen. 

Skiljaktigheten emellan ingående balansen, sådan den upp-
gifvits år 1870 och till nu förevarande berättelse, beror på för
ändrade uppgifter från styrelserna för Lidköpings, Karlsborgs 
och Falköpings sparbanker. 

Vid jemförelse emellan beloppet af de till sparbankernas 
förvaltning anförtrodda medlen åren 1870 och 1875 visar sig, 
att allmänhetens hos dessa inrättningar innestående medel under 
de fem åren fördubblats. 

Sparbankernas kapifalutlåning och förvaltningskostnader un
der femårsperioden har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
på vanligt sätt sökt åskådliggöra genom bilagda tabell Litt. M. 

För en sparbank i Grästorp har Eders Kungl. Majrts Be
fallningshafvande fastställt reglemente, men denna har först år 
1876 börjat sin verksamhet. 

Mindre sparkassor omförmälas ock i Tuns och Näs sock
nar, egentligen afsedda för insättningar af tjenstefolk. Angående 
deras rörelse, som lärer vara obetydlig, saknas detaljuppgifter, 
för hvilkas infordrande vid detta tillfälle Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande ej ansett skäligt vidtaga särskilda till tids-
utdrägt ledande åtgärder. 

Ar 1875 inom länet befintliga sockenmagasin och deras 
tillgångar inhemtas af efterföljande tabell. 

Berörda magasin hafva under perioden minskats ifrån 
112 till 85 med en ökad penningetillgång af 6,512 kronor 
32 öre, men 15,340,8 kubikfot mindre spanmålsförråd än år 
1870. 

Några nya delegare från detta län hafva således icke sedan 
år 1870 i denna försäkringsinrättning ingått. 

För den verksamhet länets ränte- och kapitalförsäkrings-
anstalt under perioden utöfrat, innefattar tabell Litt. N redo
görelse. Anstalten, om hvars arbetsplan och syftemål nästförut-
gångna femårsberättelse leinnar besked, har fortgått efter samma 
reglementsenligt bestämda plan som tillförene. 

Såsom gåfvor har ränte- och kapitalförsäkringsanstalten 
under femårsperioden fått emottaga dels af enskild person 2,000 
kronor för en gång, dels ock af länets hushållningssällskap ett 
anslag af 200 kronor årligen under fem år från och med år 
1871 att till bekostande af förvaltningsafgift för smärre insatser 
i anstalten fördelas efter de grunder, som anstaltens direktion 
egde att årligen fastställa och bekantgöra, hvarjemte hushåll
ningssällskapet, på framställning af direktionen, i rundskrifvelse 
till samtliga kommunalstyrelserna i länet uppmanat dem att 
hvar för sig utse ombud med uppdrag att till anstaltens huf-
vudkontor i Mariestad eller dess komiterade i någon af länets 
städer fortskaffa de medel, som kommunernas invånare till 
ombuden aflemnade för insättning uti ränteanstalten. 

Frän Jönköpings m. fl. läns lifförsäkrings- och pensions
anstalt har ingått följande uppgift om antalet delegare och deras 
behållning inom detta län. 
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Länets Brandstodsbolags verksamhet inhemtas af följande 
tabell: 

Tab. Litt. N. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten. 

Brandstodsföreningar för mindre områden med inbördes er
sättningsskyldighet funnos år 1875: inom Ekby pastorat med 49 
delegare och en grundfond af 1,588 kronor 90 öre samt ett för
säkringsbelopp af 73,237 kronor. Brandstod som gifves och 
tages dels i penningar dels i naturaprestationer har under pe
rioden utbetalts med 20 kronor 75 öre; inom Fredsbergs pa
storat med 664 delegare, hvartill antalet nedgått från 839 år 
1870. Grundfonden utgör 4,960 kronor 70 öre och försäkrings
beloppet 2,036,000 kronor. Ersättning för eldskada har utgått 
med 629 kronor 94 öre jemte byggnadsvirke till okändt värde 
och belopp; inom Lyrestads pastorat med 212 delegare och en 
grundfond af 8,189 kronor 18 öre. Någon brandskada ej upp-
gifven. Delegarnes antal utgjorde år 1870 190; inom Fägreds 
pastorat 208 delegare med ansvarighetsbelopp af 507,185 kronor 
och försäkringsbelopp af 510,300 kronor; inom Bellefors pa
storat 251 delegare med ansvarighetsbelopp af 750,000 kronor 
och försäkringsbelopp 700,000 kronor; inom Hjälstads pastorat 
118 delegare med ansvarighetsbelopp af 331,988 kronor och för
säkringsbelopp af 313,030 kronor; inom Ransbergs pastorat 277 
delegare med ansvarighetsbelopp af 649,084 kronor och försäk
ringsbelopp af 626,900 kronor, af hviiken sistnämnda förening 
under perioden i brandskadeersättuing utgifvits 150 kronor. 
Sistnämnda fyra brandstodsföreningar hafva inom femårsperioden 

För fastighetsförsäkringar inom länet hos allmänna Brand-
försäkringsverket för byggnader å landet, äfvensom för försäk
ringsvärdet af åbyggnader i städerna, hvilka i allmänna Brand
stodsbolaget för städerna eller i enskilda på vinst beräknade 
bolag äro emot eldskada försäkrade, samt om derför belöpande 
afgifter är Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande lika litet 
nu som tillförene i tillfälle att meddela sifferredogörelser. För
hållandet med försäkringarna af lösören, tillhöriga länsin-
vanarne, i Städernas bolag för försäkring af lösegendom, in
hemtas af följande tabell: 

Förvaltningskostnaden i medeltal för ofvannämnda fem år 
uppgår till 5,737 kronor 95 öre och tillväxten af bolagets ömse-
sidighetsförsäkringar inhemtas af följande komparativa samman
ställning. 
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tillkommit; inom Gökhems, Märka och Sörby socknar inrättad 
år 1874. Delegarnes antal var år 1875 267, ansvarighetsbelop
pet 850,310 kronor, grundfonden 1,587 kronor 49 öre och i 
brandskadeersättningar utgingo under år 1874 54 kronor 75 öre; 
inom Habo pastorat, hvilken förenings verksamhetsområde om
fattar Habo, Fiskebäcks, Sandhems, Utvängstorps, Härja, 
Nykyrka, Daretorps, Velinge och Brandstorps socknar i Var-
tofta härad samt Bankeryds och Jerstorps socknar af Jönköpings 
län. Försäkringsvärdet har ökats från 3,000,000 år 1870 till 
5,909,900 kronor år 1875. Delegarnes antal är 2,028 och för
säkringsbeloppet lika med ansvarighetsbeloppet. Kassa är ej 
bildad och endast under år 1874 har till godtgörande af in
träffad eldskada 5 öre på h varje 100 kronor behöft utdebiteras. 
Förvaltningskostnaderna vexla emellan 100 à 300 kronor årligen; 
inom Acklinga pastorat med 383 delegare samt försäkrings- och 
ansvarighetsbelopp af 736,200 kronor; inom Hvalstads och Hångs-
dala pastorat med 438 delegare, 1,342,320 kronor ansvarig
hetsbelopp samt 1,336,200 kronor försäkringsbelopp, de båda 
sistnämnda föreningarna under femårsperioden tillkomna; inom 
Lekåsa och Ryda pastorat samt Vara, Skärstads och Hellums 
socknar med försäkringsbelopp af 1,584,800 kronor och ansva
righetsbelopp, uppgående till 4,436,870 kronor, fördelade på 
1,674 delegare; inom Tengene och Främmestads pastorat i 
Viste härad jemte en del af Essunga socken i Barne och Sals 
socken i Åse härad. 1,228 delegares försäkringsvärde uppgår 
till 2,685,320 kronor och ansvarighetsbeloppet till 2,727,250 kro
nor; inom Särestads pastorat med 526 delegare och ansvarig
hetsbelopp af 1,412,490 kronor; samt inom Bitterna pastorat 
med 310 delegare och ansvarighetsbelopp af 706,550 kronor. 
Sistnämnda förening har under femårsperioden blifvit bildad. 

För samtliga bemälda föreningar äro reglementen af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställda. 

Dessutom äro brandstodsföreningar, grundade på ömsesidig-
hetsprincipen, under femårsperioden inrättade inom Fogelås, 
Kyrkefalla och Broddetorps socknar, för hvilka inrättningars 
verksamhet några sifferuppgifter icke kunnat beredas. 

Enskilda sjukvårdsanstalter finnas icke att omförmäla. 
Antalet å länslasaretten vårdade sjuklingar samt sjukvårds

inrättningarnas inkomster och utgifter inhemtas af vidstående 
tabell. 

Influtna legosängsafgifterna, hvilka hafva varit bestämda år 
1871 till l krona 25 öre för patienter, som begagnat eget rum 
och åren 1872, 1873, 1874 och 1875 till 1 krona 25 öre för 
patient i eget rum å lasarettsafdelningarna, 1 krona 50 öre för 
sådan patient å kurhusafdelningen, 75 öre å allmänt rum för 
patienter, tillhörande annat lasarettsdistrikt och icke till kost
nadsfri sjukvård berättigade och 1 krona för sådane sjuke å 
Falköpings lasarett, hvilkas sjukvård af statens jernvägsmedel 
bekostades samt under samtliga fem åren till 44 öre för patient 
i gemensamt rum och 63 öre för dårhuspatient, allt per dag, 
uppgingo till följande belopp: 

Garnisonssjukhuset d Karlsborg, hvarest läkare är anställd 
och apotek inrättadt, har jemväl såsom offentlig"sjukvårdsinrätt
ning under perioden varit i verksamhet. 

I afseende å helsobrunnar och badorter har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande intet att tillägga, hvad senaste fem-
årsberättelse innehåller. Mössebergs kallvattenskuranstalt har 
under femårsperioden varit besökt i medeltal af 841 personer 

Sängarnes antal å hvartdera lasarettet är oförändradt det
samma, som för år 1870 omförmäles i senast afgifna femårs
berättelse för länet, och lasarettens utgifter hafva bekostats 
med öfverskottet af kurhusmedlen åren 1871, 1872 och 1873, 
då dylik afgift årligen utgick med 25 öre af hvarje mantals-
skrifven person samt åren 1874 och 1875 af den nämnda tvenne 
år till 40 öre af hvarje man och 20 öre af hvarje qvinna, som 
betalt mantalspenningar, bestämda sjukvårdsafgiften, den der, 
enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 26 Augusti 
1873, trädt i stället för den forna kurhusafgiften. 

Debiteringen och redovisningeu af kurhusmedel och sjuk-
vårdsafgifter åskådlijjgöres af följande tabell: 
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Tab. Litt. O. Fattigvården fögderivis och i städerna år 1875. 

årligen, minsta antalet år 1872 och högsta antalet år 1875. 
Kallvattenkuranstalten vid Sköfde, som fortfarande varit temli-
gen talrikt besökt, synes dock, såsom inkomstgifvande inrättning 
betraktad, icke kunna uppfylla de förväntningar aktieegare der-
vid fast. 

För helsovården äro anställde 6 provinsialläkare, bosatte en 
i hvardera af städerna Mariestad, Lidköping, Hjo, Falköping 
samt en i närheten af Naums gästgifvaregård och en i Hofva by. 

I öfrigt funnos år 1875 2 läkare i Mariestad, 2 i Skara, 2 
i Lidköping, 2 i Sköfde och 1 i Falköping, af hvilka 5 voro 
militärläkare. 

Barnmorskornas antal var i städerna 21 och å landsbygden 51. 
Jemte lärare och elever vid veterinärinrättningen utöfvade 

år 1875 inom länet 9 djurläkare veterinärpraktik och af dem 
var en såsom regementsläkare anställd. 

Apoteken äro fortfarande 9, förlagda ett i hvardera af lä
nets sex städer, ett å Karlsborg, ett i Hofva och ett vid Vara. 

Sundhetsnämndema, från och med år 1875 helsovårdsnämn-
der kallade, hafva i anseende till det i allmänhet rådande goda 
helsotillståndet under femårsperioden ej behöft utveckla någon 
lifligare verksamhet. Den åt dem anförtrodda sundhetspolisen 
hafva de i allmänhet med omtanka handhaft. 

Tab. N:o 14. Rörande fattigvården åberopar Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande underdånigst bilagda tabell K:o 14 och för 
bedömande af de summariskt uppgifna siffrornas fördelning år 
1875 på fögderin och städer har härhos följaktiga tabell Litt. 
O blifvit upprättad och underdånigst bifogad. År 1870 lemna-

des i länet full fattigförsörjuing åt 4,019 personer och tillfälliga 
understöd åt 5,882 personer. Detta antal hade år 1875 nedgått 
till 3,622 af den förra och 5,098 af den senare klassen, eller en 
totalminskning af 1,181 hjon. Den i penningar beräknade ut
giftskostnaden för fattigvården utgjorde deremot 259,015 kronor 
53 öre i stället för 226,706 kronor 47 öre år 1870 samt visade 
således en tillökning af 32,309 kronor 6 öre, beroende af pen
ningens värdeminskning och i förhållande dertill lifsmedlens och 
andra förnödenheters stegrade pris. 

Det i medeltal på hvarje fattighjon belöpande penningeun
derstöd, som år 1870 uppgick till 22 kronor 90 öre hade år 
1875 stigit till 29 kronor 70 öre och i förhållande till folkmäng
den var fattighjonens antal såsom 1 till 28,77 i stället för 1 : 
30,25 år 1860, 1 : 32,43 år 1865 och 1: 24,50 år 1870. 

I Göta kanalbolags fattigförsörjningsanstalt i närheten af 
Hajstorp hafva under perioden 2 äldre qvinliga hjon blifvit vår
dade för en kostnad, utgörande tillhopa 409 kronor 75 öre. 

Beträffande i länet befintliga välgörenhetsinrättningar får 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande underdånigst meddela 
följande: 

H. K. II. Prins Gustafs förening i Skara för vård och 
uppfostran af värnlösa och vanvårdade barn har med räntan af 
understödsfonden, uppgående år 1875 till 17,785 kronor 11 öre, 
eller 687 kronor 96 öre mera än år 1870, årligen bekostat upp
fostran åt 10 à 13 barn ifrån 9 till 6 års ålder. 

Af räntan å superkargören A. Sibergs donationsfond, i ka
pital 10,000 kronor, hafva enkor och barn efter medellöseskol-
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lärare och andre om staden Skara väl förtjeute män erhållit 
bidrag till sitt uppehälle. 

Vid det under pastors och borgmästares uppseende ställda 
med 103 tunnor 18 kappar kronotionde benådade samt genom 
kollekter från församlingarna i Lidköpings och en del af Barne 
fögderi understödda barnhuset i Lidköping hafva årligen omkring 
30 à 35 fattiga barn erhållit vård och uppfostran till uppnådd 
16 års ålder. 

I Lidköping hafva s. k. pauvres honteux af qvinnokön årli
gen undfått understöd från de under borgmästare och råds jemte 
pastors förvaltning ställda tvenne fonder derstädes, den ena å 
10,000 kronors kapital, donerad af framlidne apotekaren M. Ky-
lander och den andra å 6,000 kronor, skänkta af likaledes af-
lidna mamsell Petronella Köhler. 

Flybergska fonden i Mariestad, hvars inkomster utgjort år 
1871 2,650 kronor 67 öre, år 1872 2,666 kronor 91 öre, år 1873 
2,542 kronor 56 öre, år 1874 2,471 kronor 77 öre och år 1875 
2,651 kronor 72 öre, har under perioden, enligt stiftarens före
skrift, användts till försörjning och vård medelst utackordering 
å landsbygden af medellösa i staden födda barn. 

Från den s. k. Sorbonska fonden i nämnda stad har räntan 
å 30,000 kronor årligen ingått såsom bidrag till fattigvårdsut
gifterna i staden och med afkomsten af Northmanska fonden 
hafva, allt enligt stiftarnes föreskrift, s. k. pauvres honteux blif
vit understödda. 

Angående det af aflidne rådmannen Rådberg i lifstiden 
grundlagda fattighus med arbetsinrättning i Sköfde meddelas att 
derstädes varit vårdade 

år 1871 14 personer för 1,788 kronor 49 öre, 
» 1872 12 » » 1,483 ». _ » 
» 1873 12 » » 1,318 » 52 » 
» 1874 11 » » 2,973 » 15 » 
» 1875 14 » » 2,160 » 9 » 

jemte inkomsterna af hjonens arbete. Fattiginrättningen saknar 
kapitalfond och hvad till underhållet af hus och hjelpbehöfvande 
åtgår utöfver arbetsinkomsten bekostas af staden. 

Den af samma person skänkta fond 3,000 kronor har under 
perioden användts till understöd åt sådana medellösa personer, 
hvilka ej tillhöra de egentliga fattighjonens klass. 

På bekostnad af Jaquette Du Rietz lasaretts- och jattigför-
sörjningsfond, angående hvars uppkomst och förvaltning, femårs
berättelsen för åren 1866—1870 i underdånighet åberopas, hafva 
under perioden i medeltal årligen 31 fattiga sjuka och deribland 
^ à 8 pauvres honteux sommartid under 28 dygn kostnadsfritt 
erhållit föda, medikamenter, bad, brunnsdrickning och läkarevård 
vid helsokällan Lundsbrunn, dit lasarettsanstalten är förlagd. 
Inrättningens utgifter hafva under perioden i medeltal årligen 
uppgått till 2,158 kronor 37 öre och kapitalbehållningen, förde
lad pä 2:ne fonder, lasaretts- och byggnadsfonden, uppgick vid 
1875 års slut till 47,345 kronor 59 öre emot 36,591 kronor 8 
öre år 1870. Af framlidna mamsell F. Mont Rose har inrätt
ningen år 1872 såsom gåfva fått emottaga 5,000 kronor, med 
vilkor att årligen till trenne namngifna personer, så länge de 
lefva, utbetala sammanräknadt 67 kronor, såsom lifräntemedel. 

Räntan 3 kronor af den s. k. tacksamhetsfonden å Karlsborg 
har årligen användts till inköp af någon behöflig klädespersedel 
a t det barn i folkskolan derstädes, som under året mest utmärkt 
sig för flit och sedlighet samt varit bland de mest behöfvande. 

En inrättning, till hälften skola till hälften barmhertighets-
anstalt, som i föregående femårsberättelser ej blifvit om förmäld, 
torde i denna ej böra förbigås, nemligen det s. k. barnhemmet å 
lägenheten Fridhem i Versås socken, hvarest genom en qvinnas 
af landstinget sedan år 1868 med ett anslag af 500 kronor un
derstödda menniskovänliga bemödanden årligen ifrån 20 till 30 
värnlösa eller vanvårdade barn delvis emot årlig ringa afgift, 
delvis kostnadsfritt erhållit vård, uppfostran och undervisning i 
kristendora, svensk språklära, svensk och allmän historia, geo
grafi, rätt- och skönskrifning, teckning och räkning, tills de upp
nått sådan ålder, att de kunnat erhålla anställning såsom tjen-
stehjon hos enskilda personer. 

En likaledes på gränsen emellan välgörenhets- och under
visningsanstalt stående inrättning är den numera på Mariestads 
egoområde å lägenheten Johannisberg förlagda uppfostringsan
stalten för sinnesslöa barns vård, det s. k. idiothemmet. Lifvad 
af den menniskovänliga tanken att skingra det förståndsmörker, 
hvaruti dessa olyckliga, åt sig sjelfva lemnade otvifvelaktigt skulle 
försjunka, öppnade den nuvarande förestånderskan redan år 1866 
vid Nya varfvet i Göteborg ett mindre hem för sinnesslöa barn, 
der till en början fyra individer erhöllo vård och undervisning. 
Antalet sökande ökades emellertid så, att utvidgad lokal redan 
året derefter måste beredas och valdes dertill först Kastholmen 
nära Falköping och sedermera i Oktober månad samma år lä
genheten Kultomten i grannskapet af Sköfde, hvarifrån redan 
år 1868, sedan under hägn af den i hufvudstaden nämnda år 
bildade föreningen för sinnesslöa barns vård, anstaltens verk
samhet alltmera togs i anspråk, flyttning ånyo måste ske till 
den lägenhet i staden Sköfde, hvarest hemmet derefter varit 
inrymdt intill våren år 1875 då det förlades till det emellertid 
för 45,000 kronor inköpta länderiet Johannisberg i närheten af 
Mariestad. Elevernas antal, som alltsedan år 1871 nära nog 
oafbrutet uppgått till 30 och tidtals derutöfver, utgjorde den 12 
Mars år 1875 nämnda antal, hvaraf fem voro frielever. Anstal
ten, som före år 1875 blifvit af statsmedel understödd med 
2,500 kronor om året, åtnjuter sedan sistnämnda år i årligt 
statsanslag 5,000 kronor, med vilkor att fyra friplatser der hål
las tillgängliga, samt uppbär, enligt landstingets beslut, årligen 
under fem år från och med år 1876 ett bidrag af 1,000 kronor, 
med vilkor att förestånderskan afgifver årsredogörelse för an
staltens verksamhet. Eleverna, af hvilka tvenne äro såsom tjen-
stebjon vid idiothemmet anställde, öfvas i hufvudsakligen följande 
handarbeten : korgflätning, mattflätning af klädeslister, flätning 
af halm till mattor, spånarbeten, förfärdigande af listtofflor, 
sömnad, strumpstickning, virkning, bandväfnad och annan väf-
nad, stramaljsömnad, snickeri och löfsågning samt undervisas, 
fördelade i 2:ne klasser, med i allmänhet tillfredsställande fram
gång, efter deras olika begåfning, i innanläsning, skrifning, räk
ning, biblisk historia, katekes, naturlära och geografi, eller sys
selsättas endast med talöfningar och åskådningsundervisning. 
Sång och musik lära hafva på största delen af dem utöfvat ett 
välgörande inflytande. 

Under femårsperioden har i Mariestad tillkommit den s. k. 
Snndströmska fonden å 3,000 kronor, skänkt af handlanden Carl 
Sundström med föreskrift att räntemedlen årligen nyårsafton 
borde i trenne lika lotter utdelas till 3:ne behöfvande obotligt 
sjuke handlande eller enkor efter handlande och handtverkare 
eller andra stadens fattige. 



40 Skaraborgs län. Städerna. 

I fråga om städerna i länet, uti hvilka, med undantag af nämnvardt att anföra utöfver hvad som på särskilda ställen i 
Hjo, stadsfullmägtige äro utsedde att utöfva kommunens beslu- denna berättelse, i sammanhang med der i allmänhet behandlade 
tanderätt i ordnings- och hushållsangelägenheter, finnes intet ämnen blifvit upplyst och anfördt. 

Marieholm i Landskansliet den 18 April 1877. 

C. J. MALMSTEK 

A. M. BoliniUr. O. A. Sjöqvist. 



Tab. N:o 1. Skaraborgs län. 41 

Tab. N:o 1. 

F O L K M Ä N G D . 



42 Skaraborgs län. Tabb. N:is 2 o. 3. 

Tab. N:o 2. 

J O R D B R U K . 

Tab. N:o 3. 

B O S K A P S S K Ö T S E L . 



Tabb. N:is 4, 5 och 6. Skaraborgs län, 43 

Tab. N:o 4. 
SKOGSHUSHÅLLNING. 

Tab. N:o 5. 
DÖDADE ROFDJUR. 



44 Skaraborgs län. Tab. N:o 7 a. 

Tab. N:o 7 a. 

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



Tab. N:o 7 a. Skaraborgs län. 45 

Forts. af Tab. N:o 7 a. 

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



46 Skaraborgs län, Tab. N:o 7 b. 

Tab. N:o 7 b. 

H A N D T V E R K E R I N , ÅR 1875. 



Tabb. N:is 8, 9 a och 9 b. Skaraborgs län. 47 

Tab. N:o 8, 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 

Tab. N:o 9 a. 

S J Ö F A R T , ÅR 1875. 

Tab. N:o 9 b. 

HANDLANDE OCH DERAS BETJENING, ÅR 1875. 



Tab. N:o 10. 

HEMMAN, JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR M. M., ÅR 1875. 
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Tabb. N:is 11 och 12. Skaraborgs län. 49 

Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN, ÅREN 1871—1875. 

Tab. N:o 12. 

S T A T S - OCH R I K S G Ä L D S M E D E L , Å R E N 1871—1875. 



50 Skaraborgs län. Tabb. N:is 13 och 14. 

Tab. N:o 13. 
S P A R B A N K E R . 

Tab. N:o 14. 
F A T T I G V Å R D E N . 

Stockholm, 1877. P. A. Norstedt & Söner. 
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