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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1876—1880. 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

Skaraborgs län, som innefattar den norra delen af landskapet 
Vestergötland, har icke under de senast förflutna fem åren 
undergått någon förändring till sina gränser. I fråga härom 
torde således få åberopas, hvad i föregående berättelser finnes 
omförmäldt. Länets sydligaste punkt är vid 57° 48' nordlig 
bredd på gränsen till Mo härad af Jönköpings län. Nordligast 
sträcker det sig till 59° V, der Gullspångselfven utfaller i Ve-
nern. Längst i öster sträcker sig länet till 32° 22' östlig längd 
frän Ferro, hvilken punkt är, der länet vid Vettern samman
träffar mod Nerikesgränsen. Den vestligaste punkten är vid 
foten af Halleberg under 30° 6' östlig längd från Ferro. Då 
hela länet är beläget vester om den genom nådiga förordningen 
den 31 maj 1878 angående antagande af en för alla orter inom 
riket gemensam tidsberäkning bestämda niedelmeridinn, är såle
des medelsoltiden för hvarje ort inom länet senare än den ge
mensamma borgerliga tiden. Skilnaden uppgår i jemna minuter 
räknad minst till 1 minut för den östligaste och högst till 10 
minuter för den vestligaste punkten. Enligt senaste tillförlit

liga uppgift är länets ytvidd 74'9fi qvadratinil eller 8,563-ii qva-
dratkilometer, hvaraf belöpa å fastland, öar, holmar och skär 
uti insjöar f>9-<j3 qvadratinil eller 7,989-3 qvadratkilometer, å 
öar, holmar och skär i Vcnern och Vettern l-r>3 qvadratinil 
eller 174-7 qvadratkilometer samt å insjöar 3-s qvadratinil eller 
399-y qvadratkilometer. De länet angränsande stora sjöarna 
Venern och Vettern innehålla i ytvidd den förra 48-740t> qva
dratinil eller 5,568-4 qvadratkilometer och den senare l6-iii84 
qvadratinil eller 1,898-6 qvadrntkilometer utan att med bestämd
het kan uppgifvas, huru mycket häraf bör anses tillhöra detta 
län. Af länets invånare belöpa å hvarje qvadratinil 3,444 
personer eller å hvarje qvadratkilometer 30 personer; och torde 
länet i afseende å folkmängdstäthet öfverträflas af allenast Malmö
hus, Göteborgs och Bohus, Blekinge och Kristianstads län. 

Uti länet finnas 6 städer alla med egen rådstufvurätt och 
magistrat samt 7 domsagor fördelade i 19 tingslag, nemligen 
Norra Vadsbo, Södra Vadsbo, Gudhems och Kåkinds härads, 
Vartofta och Frökinds härads, Skånings, Yilsk.- och Vallo hä,-
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rads, Åse, Viste, Barne och Laske härads samt Kinne, Kinne
fjerdings och Kållands härads. De tre förstnämnda domsagorna 
äro hvar för sig delade i endast två tingslag, hvadan i dem 
tillämpas den genom kuugl. förordningen den 17 maj 1872 på-
budna nya ordning för de lagtima tingens hållande. Öfriga 
domsagor äro hvar för sig fördelade i tre tingslag utom Barne 
ni. fl. härads, som sönderfaller i fyra tingslag, af hvilka likväl 
Ase och Viste härad hafva gemensam tingstad. 

I administrativt hänseende är länet indeladt i 7 fögderier, 
hvilka sammanfalla med domsagorna, 27 länsmansdistrikt och 
263 lands- och 6 sta.ds-kommuner. Häradena äro 15, af hvilka 
såsom ofvan blifvit antydt ett, nemligen Vadsbo, är deladt i 
tvä fögderier. 

Kyrkosocknarna uppgå städerna inberiiknade till 269, förde
lade på 98 pastorat. Af dessa pastorat tillsammans med 7 
pastorat inom Elfsborgs län äro bildade 12 kontrakt jemte dom-
prosteriet, alla tillhörande Skara stift. 

Genom nådiga kungörelsen den 7 mars 1879 har staden 
Lidköping fått sig förunnad stapelstads- samt nederlags- och 
transitupplagsmH, men öfriga fem städer inom länet äro icke i 
åtnjutande af sådan rättighet. 

Beträffande länets indelning äro under ifrågavarande tid 
följande beslut meddelade. 

a) Genom kungl. brefvet den 14 mars 1879 förordnades, 
att det kyrkoherden i Falköping på lön anslagna bostället, 
Prestbolet N:o 1 om två mantal, skulle med 1880 års ingång i 
judieielt, administrativt och ecklesiastikt hänseende skiljas från 
Luttra socken och Vartofta härad samt i stället förenas med 
Falköpings stad. 

b) Kungl. Maj:t har enligt nådigt, bref den 9 april 1879 
löreskrifvit, att hemmanen l/t mantal frälse Vägen N:o 1, Vs 
mantal skntte Svarfvarebodan N:o 1, Vs mantal skatte Bodan 
N:o 1, V» mantal skatte Gamlegården N:o 1, V4 mantal frälse 
Laggarebo och 74 mantal skatte Kärr N:o 1 skulle i administrativt 
hänseende förläggas från ISärebergs socken .al Viste härad till 
Främmestads socken i samma härad, hvilken sistnämnda socken 
dessa hemman redan i kyrkligt och kommunalt hänseende tillhöra. 

c) Likaledes har Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 15 
augusti 1879 föreskrifvit, att '/IB mantal kronoskatte Ekarp 
Lillegårdcn skulle från och med år 1880 i såväl administrativt 
som kyrkligt och kommunalt hänseende öfverflyttas från Bris-
mene till Börstigs socken, båda inom Frökinds härad. 

d) Genom kungl. bref den 10 december 1880 är förordnadt, 
att hemmanen ett mantal Brännebacka N:o 1 och ett mantal 
Astranna Bergsgården N:o I skulle från och med innevarande 
år i kyrkligt hänseende förläggas från Sals till Flo församling, 
båda i Ase härad. 

Härigenom hafva visserligen några oregelbundenheter i lä
nets indelning blifvit afhjelpta, men en stor mängd sådana qvarstår 
ännu; och torde i afseende härå fa hänvisas till den af Stati
stiska Centralbyrån år 1878 utgifna redogörelse för fögderier, 

landsfiskals- och länsmansdistrikten m. m., benämnd »Sveriges 
administrativa indelningar», äfvensom till »anmärkningar vid 
Skaraborgs län» uti den af samma embetsverk offentliggjorda 
uppgift å folkmängden inom hvarje kommun, härad, tingslag, 
domsaga och stad, länsvis, den 31 december 1880. 

1 afseeude å länets naturbeskaffenhet anhåller Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningsliafvande få hänvisa till hvad som finnes om-
förmäJdt uti den för åren 1856—1860 afgifna underdåniga be
rättelse. Några kortfattade uppgifter angående väderleksför
hållandena inom länet torde dock böra här tilläggas. 

Länets skilda delar synas icke i fråga om värmegraden 
förete några väsentliga olikheter, om man undantager den högt 
belägna Tiveden, der temperaturen i allmänhet lärer vara lägre 
än i länets öfriga orter. Medeltemperaturen för länet i dess helhet 
kan antagas till omkring + 6°. Vinterns medeltemperatur utgör 
omkring — 3 72°> vårens + 5°, sommarens + 15 V20 och höstens 4- 6°. 
Mellan högsta observerade värmegraden och högsta köldgraden är 
skilnaden ganska betydlig. Sålunda kan hvar sjette eller sjunde 
sommar värmegraden någon dag i juli eller augusti månad uppgå 
till mera än + 30°, då deremot någon gång hvart tionde år 
kölden under vintern kunnat nedgå till — 32°. I afseende å 
nederbörden är icke att särskildt anmärka annat, än att den 
allmänt påstås vara något större öster än vester om Billingen. 
Stormar förekomma väl, men sällan så våldsamma, att de för
orsaka förödelse. För trafiken hinderliga snöstormar äro der
emot under vintrarne ganska vanliga. Torr, kall och isig blåst 
under våren hörer till ortens egendomligheter. Den kallas 
»vårnare». 

Vid 1880 års slut voro ekonomiskt kartlagda Vartofta, Frö
kinds, Vilske, Laske, Skånings, Gudhems, Kåkinds, Valle och 
Kinnefjerdings härad samt största delen af Vadsbo härad. 
Generalstabens topografiska afdelning påbörjade samma år den 
topografiska kartläggningen af länet; och hafva dessa arbeten 
omfattat delar af Vartofta, Gudhems och Kåkinds härad. Ar
betena för tillvägabiingande af ett geologiskt kartverk öfver 
riket hafva ännu icke blifvit utsträckta till detta län. 

Bland äldre tryckta arbeten, hvilka innehålla beskrifning 
öfver och upplysningar om Skaraborgs län, kunna nämnas »Topo
grafiska och statistiska uppgifter om Skaraborgs län», »Statistik 
öfver Skaraborgs län» af Nils Carlén, »Kinnefjerdings och Kål
lands härad samt staden Lidköping» beskrifna af Claös Johan 
Ljungström. 

Under femårsperioden hafva utkommit »Vartofta och staden 
Falköping» beskrifue af bemälde Ljungström, »Skaraborgs läns 
adresskalender 1880» utgifven af Richard Julius Geintschein 
samt af Magnus Höjers arbete »Konungariket Sverige» 37:de 
till och med 41:sta häftena, hvilka af handla Skaraborgs län. 
Derjemte torde böra omnämnas ett från Sveriges geologiska 
undersökning utkommet arbete, benämndt »Halle- och Hunne
bergs Trapp» geognostiskt och mikroskopiskt undersökt af E. 
Svedmark, 

Folkmängden. Bilagda tabell N:o 1 utvisar, att länets 
folkmängd vid 1880 års slut utgjorde enligt presterskapets an
teckningar 257,942 och enligt m.mtiilslängdopiia 259,720. 

De mantalsskiifue invånarne voro vid nämnda tidpunkt 
sålunda fördelade å länets särskilda förvaltningsområden: 

2. Invånare. 
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Vid 1875 års slut uppgick folkmängden enligt presterska-
pets anteckningar till 252,724 och enligt mantalslängderna till 
250,924, hvadan de i länet »kyrkoskrifne» invånarnes antal, 
hvilket vid femårsperiodens början öfversteg de mautalsskrifnes 
med 1,800, under denna tid ökats med allenast 5,218, då der-
emot 8,796 mantalsskrifne invånare tillkommit, så att vid fem
årsperiodens slut dessas antal öfversteg de kyrkoskrifnes med 
1,778. 

Enligt mantalslängderna har folkmängden ökats under åren-. 

Folkmängdens tillväxt under den sistnämnda femårsperioden 
har således varit större än under do två närmast föregående 
men betydligt mindre än under de två derförut tilländalupne. 
Men ehuru den absoluta folkmängdstillokiiingen varit ganska 
afsevärd, har den likväl icke varit jeinnt fortgående, enär folk
mängden, efter att under hvarje af de fyra första åren hafva 
till vuxit, år 1880 undergått en ganska betydlig minskning, belö
pande sig enligt presterskapets anteckningar till icke mindre än 
2,855 och enligt mantalslängderna till 296. 

Hänvisande i öfrigt till förut nämnda tabell N:o 1 anser 
sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande böra här samman
ställa följande kända sifferuppgifter rörande de faktorer, som 
hafva inverkan ä folkmängdens till- eller aftagande: 

Dessa siffror ådagalägga, att, om inga andra faktorer varit 
gällande än å ena sidan tillkomsten af lefvande födde och från 
utrikes ort inflyttade samt å andra sidan afgång genom dödsfall 
och utflyttning till utrikes ort, så skulle till och med under det 
särdeles ogynsamma året 1880 folkmängden icke hafva minskats 
samt tillväxten under hela femårsperioden uppgått till 12,682 
personer eller 7,464 mera än enligt presterskapets anteckningar 
och 3,886 mera än den af mantalslängderna angifna. Af detta 
förhållande måste dragas den slutsats, att utflyttningen från 
länet till andra delar af riket, hvarom Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande icke är i tillfälle lemna närmare upplysning, 
varit ganska betydande. En stor del af de sålunda utflyttade 
torde bestå af tjenstehjon, hvilka från detta såväl som antag
ligen från de flesta andra län årligen erhålla anställning i du 
större städerna, företrädesvis Stockholm och Göteborg. Men i 
öfrigt finnes icke någon känd anledning, h varför befolkningen i 
detta län skulle hafva särskild benägenhet att utflytta till andra 
delar af riket. Ensamt häri torde icke heller böra sökas orsaken 
till den ofvan anmärkta stora skiljaktigheten emellan det beräk
nade öfverskottet å ena och den uppgifna folkmängdstillväxten 
å andra sidan. Mycket torde härvid vara beroende af ofull
ständigheter och oogentligheter i de anteckningar, som ligga till 
grund för folkmängdsuppgifterna. Sålunda inträffar icke sällan, 
att personer, som erhållit utilyttningsbetyg från en socken, för
summa att med dess företeende låta skrifva sig inom annan 
församling; och ofta röjer sig hos vederbörande en särskild be
nägenhet att få från församlingarnas längder uteslutne sådmie 
personer, som befaras komma att falla fattigvården till last. 
Häri torde ock, åtminstone i viss mån, vara att söka orsaken 
till skiljaktigheten emellan uppgifterna angående den kyrko-
skrifna och mantalsskrifna befolkningen, hvilken skilnad vid 
femårsperiodens slut varit i så måtto särskildt anmärkningsvärd, 
att, i strid emot hvad förut alltid varit förhållandet, den man
talsskrifna befolkningen i antal, så i städerna, med endast ett 
undantag, som å landsbygden, icke obetydligt öfverstigit den 
kyrkoskrifna. En annan förklaringsgrund till berörda skiljak
tighet skulle måhända kunna sökas uti de inom länet talrikt 
förekommande oregelbundenheter i den administrativa och kyrk
liga indelningen. 

I det föregående är redan omförmäldt, hurusom ntcamlriu-
gen, hvilken till den ojemförligt största delen haft Amerika till 
mål, under hvarje af åren 1876, 1877 och 1878 varit af jem-
förelsevis ringa betydenhet men, efter att år 1879 hafva uti en 
för fosterlandsvännen oroväckande grad tilltagit, slutligen år 
1880 uppnått en sådan omfattning, att hittills icke något år de 
utvandrandes antal varit så stort. 

Det ar otvifvelaktigt, att härtill i väsentlig mån bidragit 
den betydliga minskning i tillfällen till arbetsförtjenst, som upp
kommit genom afslutandet af de under åren 1870—1875 inom 
länet pågående järnvägsanläggningar och genom den i följd af 
tryckta penningeförhållandon under större delen af femårsperi
oden fortgående inskränkningen i all industriel verksamhet. 
Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande kan ock instämma i 
det af Statistiska Centralbyrån uttalade omdöme, att »en mot 
förra tider stegrad känslighet för motgångar i hemmet, hvilken 
utan tvifvel sammanhänger med stegrade anspråk i lefnadssättet, 
kan blifva en ökad anledning för många att söka sin lycka 
annorstädes», hvartill dessutom icke få känna sig drague endast 
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af medfödd böjelse för ombyte och äfventyr. Mest torde dock 
utvandringen främjas genom de från redan utflyttade svenskar 
tid efter annan ingående underrättelserna om gynsamma närings
förhållanden i deras nya fädernesland och af dem derstädes 
vunnen lycka och framgång. Icke sällan har inom detta län in
träffat, att personer, som utvandrat till Amerika, efter ett eller 
annat års vistelse derstädes till an förvand t er heinsändt penningar 
för öfverfarten eller redan för sådant ändamål utlösta biljetter. 

Invandringen under ifrågavarande fem år är icke af be
skaffenhet att ådraga sig någon särskild uppmärksamhet. 

På grund af folkmängden sänder länet till riksdagen 8 
ledamöter af första kammaren och af den andra 1 ledamot för 
städerna Mariestad, Skara och Sköfde, 1 för städerua Lidkö
ping, Hjo och Falköping och 1 för hvarje af länets sju dom
sagor eller tillsammans 9 ledamöter. 

I afseende å befolkningens gudsfruktan, laglydnad och sed
lighet yttras uti de år 1845 utkomna »Topografiska och Stati
ska uppgifter om Skaraborgs län», bland annat: »Menighetens 
religionsbegrepp äro helt och hållet beroende af den omsorg och 
det nit, hvarmed dessa begrepp af presterskapet befordras och 
klargöras. En rättskaffens religionslärare finner i detta län ett 
folklynne, som, i allmänhet lungt, fridsamt och ordningsälskande, 
lätt uppfattar och troget följer de lärdomar, hvilka med värdiga 
efterdömen upplysas och styrkas. Afvikelser härifrån förekomma, 
men endast såsom undantag; hvaremot sedligheten, rotfästad i 
uationallynnet och stärkt af religionsundervisningen, kan anses 
såsom grunddragen i folkets karaktersskildring. Grofva brott 
äro mindre vanliga och utbrotten af vildsinue förekomma nästan 
endast såsom följder af dryckenskap. Afven denna last har 
blifvit mindre allmän, synnerligen bland ungdomen, genom upp
maningar och efterdömen från de bildade klasserna». Med till
fredsställelse kan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande äfven 
på det nu lefvande slägtet tillämpa detta omdöme. Vägledt af 
ett upplyst, rättskaffens och pligttroget presterskap omfattar 
folket fortfarande med kärlek religionens läror, och vantron har 
här ännu icke funnit någon lämplig jordmån. De allmänna 
gudstjensterna äro, åtminstone på de flesta ställen, icke mindre 
besökta än fordom, och mot det sätt, hvarpå sabbaten hålles i 
helgd, kan i allmänhet icke med fog framställas anmärkning. 
Visserligen synes hågen att vid sidan af de allmänna gudstjen
sterna samlas till gemensamma andaktsutöfningar hafva tilltagit, 
och, enligt livad från två fögderier inberättats, hafva några nya 
bönehus under ifrågavarande tidrymd tillkommit, hvarjemte itère 
s. k. nattvardsföreuingar bildats; men, om än den andliga rö
relse, som legat till grund härför, och den deraf föranledda lek
mannaverksamheten icke alltid kunnat af presterskapet gillas 
eller med välvilliga ögou betraktas, kan denna rörelse likväl 
ingalunda åberopas såsom bevis på frånvaro af gudsfruktan utan 
bör väl snarare anses som ett tecken dertiil att folkets religiösa 
känsla är mera liflig än tillförene. 

Enligt senaste för Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
tillgängliga uppgift funnos år 1875 inom länet, förutom 30 mo
saiska trosbekännare, 47 baptister, 13 mormoner och 14 odöpta 
barn. Huruvida mormoner ännu finnas inom länet, kan Eders 
Kungl. Majrts Befallningshafvande icke med bestämdhet upp-
gifva. All anledning saknas dock till antagande att deras antal 
ökats. Deremot är det icke osannolikt, att baptismen vunnit 

flere anhängare. Någon särskild församling har emellertid icke 
blifvit af dem eller andra främmande trosförvandter författnings
enligt bildad. Icke heller har genom afvikandu religiösa åsigter 
gifvits anledning till särskilda åtgärder från den borgerliga myn
dighetens sida i vidsträcktare mån än att, sedan anmäldt blifvit, 
att en ännu icke adertonårig och således till utträdande ur 
svenska kyrkan oberättigad qvinna i Sköfde, hvilken omfattat 
baptismens läror, icke kunnat förmås till inställelse vid den i 
gällande kyrkohandbok påbudna allmänna nattvardsundervisnin
gen, Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande uppå derom af 
qvinnans fader gjord framställning föreskrifvit, att magistraten 
i Sköfde finge på fadrens begäran meddela sådan handräckning, 
som kunde erfordras för att sätta honom i tillfälle att i för
hållande till sin dotter utöfva honom tillkommande fader]ig myn
dighet samt bringa nämnda omyndiga och under fadrens måls
manskap stående barn till skyldig hörsamhet och åtlyduad af 
hans berättigade bud och befallningar. 

Af chefens för Justitiedepartementet senaste tillgängliga em-
betsberättelse inheiutas, att under år 1879 till samtlige under-
domstolar i riket inkommit 41,952 tvistemål eller 92 mål 
på 10,000 invånare, och att under samma år anhängiggjorts 
53,799 brottmål eller 118 mål på 10,000 invånare. Motsvarande 
siffror för Skaraborgs län äro 1,606 tviste- och 1,267 brottmål 
eller 62 af de förra och 49 af de senare på 10,000 invånare. 
Samma år belöpte af de inom länet åtalade gröfre brott 28 pä 
10,000 invånare, då deremut för hela riket förhållandet mellan 
åtalade gröfre brott och folkmängden varit som 39 : 10,000. 
Uppgifterna i nämnda hänseenden för de tre närmast föregå
ende åren utfalla nästan ändå gynsammare för länet; och af 
Fångvårdsstyrelsens berättelse för år 1879 kan inhemtas, att 
antalet af de i länet födde, under året nykomne straffarbets-
fångar förhållit sig till folkmängden som 1 : 3,673, samt att 
endast fem län haft att uppvisa ett gynsammare förhållande. 

I sammanhang med nu gjorda anteckningar torde böra med
delas följande uppgift angående fångantalet i länshäktet, tab. 
Litt. A. 

Visserligen framgår häraf det i och för sig beklagliga för
hållande, att antalet ransakningsfångar varit mer än dubbelt 
större än under nästföregående femårsperiod. Vid denna om
ständighet kan dock icke fästas synnerligt stor vigt, då i be
traktande tages, att antalet af fångar, som undergått straffar
bete, icke i någon mån ökats. 

De vid domstol åtalade fylleriförseelsernas antal har utgjort: 

Är 1876 i staderna 372, â landet 99. 
» 1877 » 529, » 91. 
» 1878 » 370, » 81. 
. 1879 » 270, « 77. 
» 1880 - 351, » '. 80. 

Såsom i föregående femårsberättelser blifvit anmärkt, kunna 
dock dessa uppgifter icke anses innebära ett tillförlitligt vitt
nesbörd om dryckenskapslastens utbredning. Vore förhållandet 
sådant, skulle af uppgifterna framgå, att missbruket af rus
drycker under ifrågavarande tidrymd tilltagit. Men så är ej 
fallet. Från alla delar af_ länet vitsordas, att missbruket af 
spritdrycker såväl som fylleri förseelsernas antal i allmänhet af-
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tagit, hvartill måhända i någon män bidragit polismyndigheternas 
genom åtalens mängd ådagalagda större nit vid bcifraude af 
dylika förseelser. Förbrukningen af vin och maltdrycker har 
deremot i icke oväsentlig mån tilltagit, dock synes inom kom
munerna allt mer och mer omfattas åsigten om nödvändigheten 
för dem att begagna sig af de uti kungl. förordningen den 18 
september 1874 anvisade utvägar att hämma dessa dryckers 
missbrukande. Det låter sig emellertid icke förnekas, att vid 
marknader och andra tillfällen, då folksamlingar ega rum, bruket 
af rusgifvande dryeker icke alltid kan inskränkas inom måttlig
hetens gränser, likasom erkännas måste, att hos befolkningen 
ännu fortlefver det, äfven bland de bildade klasserna icke all
deles ovanliga föreställningssättet, att förmågan af rusdryckers 
förtärande i myckenhet skulle innebära ett särskildt prof på 
manhaftighet. Men det är anledning hoppas, att stigande upp
lysning och nykterhetsföreningarnes föredömen skola, understödda 
af embetsmyndigheternas och kommunernas eniga samverkan, 
allt jemnt frånrycka dryckenskapslasten flera af dess offer. 

Lofgifven minuthandel med och utnkänkning af spritdrycker 
har egt rum på följande sätt: 

Häraf visar sig således, att lönkrögeriet lyckligtvis fortfa
rande varit i starkt aftägande. 

Olojlig bräncinstillverkning har icke förekommit, men under 
är 1878 har en person blifvit dömd till ansvar för begagnande, 
under lofgifven tillverkning, af redskap med dold öppning. 

Visserligen hafva giftermålen inom länet icke i fråga om 
talrikhet företett sådana pä folkmängdstillväxteu inverkande 
egendomligheter, som tarfvat särskild förklaring eller bort till 
sina orsaker utredas, men äktenskapet är af så djup betydelse 
för folkets sedliga lif, att Eders Kungl. Maj:ts Befällningsliaf-
vande anser sig böra, med ledning af tillgängliga uppgifter, här 
meddela följande redogörelse för ingångna och upplösta äkten
skap: 

Olojlig försäljning af dylika drycker, hvarför personer blifvit 
vid domstol sakfälde, har förekommit i följande fall: 

Tab. Litt. A. Fångantalet i länshäktet. 
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Under ifrågavarande tidrymd hafva således ingåtts 2,338 
äktenskap flere än de som blifvit upplösta. De ingångna äkten
skapens antal öfverstiger med 288 summan af de under före
gående femårsperioden ingångna, hvilken summa uppgick till 
7,636. 

Af lefvande födda barn utgjorde de oäkta: 

År 1876 6'10 procent. 
» 1877 6-25 
» 1878 5-90 
» 1879 6-25 

» 1880 6-60 » 

Dessa tal ådagalägga ett för omdömet om folkets sedlighet 
gynsammare förhållande än under nästföregående fem år, då 
procenttalet icke något år nedgick under 6-74. Procenttalen äro 
dessutom icke obetydligt lägre än medelprocenttaleu för hela 
riket, hvilka uppgått år 1876 till 10-02, år 1877 till 9-87, 1878 
till 9-74, år 1879 till 9-93 och år 1880 till 10-23. 

De i föregående femårsberättelser omförniälda förliknings
nämnder hafva icke under ifrågavarande tidrymd utöfvat någon 
verksamhet. 

Om nu vidrörda företeelser, öfverhufvud taget, må anses 
innebära ett fördelaktigt vittnesbörd om befolkningens laglydnad 
och sedlighet och således äro egnade att hos en hvar, som nit
älskar för dess väl, väcka tillfredsställelse, så visar deremot 
ofvan intagna uppgift angående fångantalet i länsfängelset på ett 
torhållande, som, äfven om det icke för närvarande medför en 
för samhället verkligt hotande fara, likväl bör allvarligt upp
märksammas, nemligeii det s. k. lösdrifveriets tilltagande. Af 
nämnda uppgift inhemtas, att antalet af de till länsfängelset 
insände försvarslöse och betlare, hvilket under åren 1871—1875 
uppgått till sammanräknadt 471, under ifrågavarande fem år 
utgjort tillsammans 968. 

Visserligen är denna betydliga tillväxt till en del beroende 
af den noggrannare polisuppsigt, som under de senare åren 
kunnat åstadkommas genom förstärkning af polisstyrkan på 
landsbygden och hvilken uppsigt särskildt varit rigtad mot de i 
trakten af Karlsborgs fästning och under mötestiderna å Axevalla 
hed kringsvärmande lösaktiga qvinnor; men det verkliga till
tagandet af lösdrifveriet, hvilket helt visst finner sin motsva
righet inom de flesta af rikets öfriga län, är i allt fall till
räckligt stort för att väcka bekymmer och låta oss befara, att 
tillståndet här i riket skall i nämnda hänseende blifva lika be
klagligt, som det redan är i grannlandet Danmark enligt sam
manstämmande vittnesbörd af alla de polistjenstemän, som 
under innevarande års fjerde Nordiska juristmöte i Köpenhamn 
samlades för särskild gemensam öfverläggning i ämnet. Det 
tillkommer icke Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, äfven 
om nödig insigt i detta grannlaga ämne stode till Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes förfogande, att här söka afgifva 
något yttrande angående sättet för det anmärkta missförhållan
dets afhjelpande, helst frågan härom, åtminstone i viss mån, 
redan utgör föremål för behandling af utsedde komiteiade. Dock 
vågar Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande på grund af den 
erfarenhet, som vunnits under de flera gånger i hvarje vecka 
återkommande förhören och samtalen med försvarslöse och bet
lare, uttala den åsigt, att det onda icke kan afhjelpas endast 

genom åtgärder rigtade mot dess verkningar. Det måste an
gripas vid roten. 

Om folkets lynne, lefnadssätt och bruk är ej egentligen att 
oniförmäia annat eller mera, än som redan i föregående femårs
berättelsen blifvit anfördt. Med ett i allmänhet fogligt och stilla 
sinno förenar befolkningen arbetsamhet och en viss till ordspråk 
blifven böjelse att spara och hushålla. Men dessa i grunden 
goda egenskaper synas icke alltid vara understödde af tillräck
lig företagsamhet och drift. Dock torde äfven i afseende härå 
framsteg vara gjorda, ehuru de, särskildt under större delen af 
femårsperioden, tryckta näringsförhållandena icke varit egnade 
att framkalla synnerlig lust för nya företag. 

Inom alla klasser råder i förhållande till samhällsställning 
och fönnögenhetsvilkor enkelhet i lefnadssätt och klädedrägt. 
Den senare företer numera ej hos allmogen någon egendomlighet. 

Användandet af födoämnen har icke undergått annan för
ändring än att, enligt hvad från alla delar af länet vitsordas, 
förbrukningen af kaffe tilltagit. Potatis utgör fortfarande den 
fattigare befolkningens hufvudsakligaste näringsmedel. 

I staden Sköfde, der nybyggnader till ett jemförelsevis syn
nerligen betydligt antal förekommit och hvarest tillgången på 
tegel, kalk och sand är ovanligt god, har användandet af sten
hus i anmärkningsvärd grad tilltagit. Men i öfrigt äro trähusen 
fortfarande de vanligaste. De s. k. gjuthusen hafva dock äfven 
på landsbygden börjat komma i bruk. I byggnadssättet röjer 
sig en alltjemt tilltagande benägenhet för prydlighet och be-
qvämlighet. 

Egendomliga folknöjen äro ej att omförmäla. Danstillställ
ningar och marknadsbesök utgöra fortfarande allmogens hufvud
sakligaste förlustelser. 

Att ett framåtskridande i upplysning och bildning skall vara 
att bemärka hos befolkningen, i mån som förbättringarna i folk
skoleväsendet hunnit utöfva sin välgörande verkan å de till 
mogen ålder komna årsklasserna, har varit att hoppas; och er
farenheten har dess bättre gifvit vid handen, att en sådan för
hoppning blifvit och allt jemt blifver förverkligad. Befolknin
gens deltagande i allmänna sammankomster för behandling af 
offentliga och kommunala angelägenheter bära tydliga och till
fredsställande vittnesbörd om en allmänt spridd folkbildning, 
som sätter dem, hvilka äro utrustade med goda själsförmögen-
heter, i tillfälle att på egen hand förskaffa sig ganska omfat
tande insigter rörande landets förvaltning. Den stigande folk
bildningen röjer sig äfven genom tilltagande håg för läsning. 
Sålunda vitsordas från flera delar af länet, att hågen för anli
tande af sockenbiblioteken tilltagit. Dessas sammanräknade antal 
utgör nu, såvidt kändt är, 140, hvaraf 1 i hvarje af städerna 
Mariestad, Lidköping och Hjo, 14 i Norra Vadsbo, 19 i Södra 
Vadsbo, 16 i Sköfde, 17 i Vartofta, 21 i Skara, 14 i Barne 
och 36 i Lidköpings fögderi. Det bör i sammanhang härmed 
erinras, att i staden Skara finnes tillgång till det rikhaltiga 
stiftsbiblioteket. 

Då läsning af tidningar numera utgör ett ingalunda ovig-
tigt bildningsmedel, torde det icke sakna intresse att erhålla 
kännedom om de inom länet mest lästa tidningars spridning. 
En i detta hänseende så vidt möjligt tillförlitlig uppgift för år 
1880 meddelas här: 
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I denna uppgift äro icke intagne de i hvarje af länets stä
der utkommande tidningar, hvilka i allmänhet äro spridda en
dast inom den stad, der de utgifvas, och orten deromkring, men 
der träffas i de flesta hem. 

Länets naturförhållanden äro i allmänhet gynsamraa för 
folkets fysiska utbildning, och några särskilda derpå menligt in
verkande omständigheter äro ej att omförmäla. Befolkningen 
utmärker sig också här som i de flesta andra svenska landskap 
för kraft och uthållighet. Inom de fattigare klasserna hämmas 
likväl mången i sin utveckling genom tidig sjukdom, hvilken 
lemnas utan erforderlig uppmärksamhet, men antagligen kunnat 
med ändamålsenlig behandling botas. Derom bära de årliga 
beväringsmönstringarna ofta talande vittnesbörd. Om «jvinnorna 
än icke i allmänhet kunna anses fullt utbildade vid den ålder, 
då de enligt svensk lag äro berättigade att träda i äktenskap, 
blifva de dock snart nog derefter fullvuxna. Männerna deremot 
utveckla sig mera långsamt, och det inträffar icke sällan, ätten 
i öiVigt frisk yngling måste förklaras oduglig till krigstjenst ocli 
således enligt nu gällande bestämmelser befrias från all skyl
dighet att bidraga till fäderneslandets försvar, endast derför att 
han vid uppnådd beväringsålder ännu icke kunnat blifva till
räckligt utvecklad. Följande tabell lemnar upplysning angående 
det i hvarje års mönstringsrullor uppförda beväringsmanskap : 

Sammanräknade antalet af de i alla fem årens mönstrings
rullor uppförde beväringsynglingar, 15,946, öfverstiger således 
det i kolumn 11 af tabell N:o 1 för år 1880 upptagna bevärings
manskapets af alla fem klasserna antal 10,516 med 5,430. 
Denna skilnad torde till hufvudsakligaste delen kunna förklaras 
derigenom, att alla beväringsskyldige, som uteblifva från mön
string eller vapenöfhing, måste ånyo uppföras i påföljande årets 
rulla o. s. v., intill dess vapenöfningsskyldigheten blifvit fullgjord 
eller befrielse derifrån beviljats. 

Från härjande farsoter har länet under ifrågavarande tid
rymd varit förskonadt, men de s. k. folksjukdomarna hafva här 
som annorstädes kraft sina offer. Hehotilhlåndet inom länet 
kan dock sägas hafva varit jemförelsevis tillfredsställande. Till 
upplysning härom och angående den af helsotillståndet beroende 
dödligheten torde här böra inflyta följande från Statistiska Cen
tralbyråns berättelser rörande befolkningsförhållandena hemtade 
uppgifter. 

Dödlighetsprocenten har varit: 

I s. k. folksjukdomar afledo å länets landsbygd: 

år 1876 tillsammans 465 personer oller 12-04 procent af 
sam t lige aflidne, mest i skarlakansfeber, mailing, elakartad hals
sjuka och kikhosta; 

år 1877 tillsammans 372 personer eller 10-27 procent af 
samtlige aflidne, till största delen i följd af förutnämnda sjuk
domar ; 

år 1878 sammanräknade 331 personer eller 9-8!> af hela 
antalet aflidne, hufvudsakligen i skarlakansfeber, kikhosta och 
nervfeber; 

år 1879 tillsammans 470 personer eller 14-04 procent af hela 
antalet aflidne, till öfvervägande del uti skarlakansfeber och 
elakartad halssjuka; samt 

år 1880 sammanräknade 809 personer eller 18-92 procent af 
samtlige aflidne, mest i skarlakansfeber och claknrtadhals sjuka; 

i länets städer: 

år 1876 tillsammans 71 personer eller 22-7fi procent af 
samtlige aflidne, till största antalet i följd af skarlnkansfober, 
mäsling eller diarrhé; 

år 1877 tillsammans 61 personer eller 21 63 procent, största 
antalet i diarrhé; 

år 1878 sammanräknade. 72 personer eller 27M 7 procent 
af hela antalet aflidne, mest i skarlakansfeber, nervfeber och 
diarrhé; 

år 1879 tillsammans 77 personer eller 24-ofi procent af 
hela antalet aflidne, till största antalet i följd af elakartad hals
sjuka och diarrhé; och 

år 1880 sammanräknade 94 personer eller 26-70 procent af 
hela antalet aflidne, till största delen i skarlakansfeber. 

1 afseende å dödsfallen antecknas i öfrigt, att följande antal 
personer aflidit af våldsamma orsaker, egen handaverkan ej in-
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räknad, nemligen 101 år 1876, 80 år 1877, 75 år 1878, 88 år 
1879 och 81 år 1880. För sjelfmorden redogöres sålunda: 

Någon särskild anledning till den betydliga höjningen i 
sjelfmordens antal år 1878 kan icke uppgifvas. 

Länets befolkning torde med skäl kunna sägas äfven under 
nu ifrågavarande tidrymd hafva varit välbergad; och ehuru nä
ringsförhållandena varit vida mindre gynsamma än under näst före
gående femårsperiod, synas ändock framsteg vara gjorda i afseende 
å den allmänna välmågan. Sålunda har, enligt hvad den på annat 
ställe i denna berättelse intagna redogörelse utvisar, endast genom 
insättningar i länets ränte- och kapitalförsäkringsanstalt en icke 
obetydlig kapitalbildning egt rum. Länets åtta sparbanker hafva 
likaledes fortfarande hopsamlat och förkofrat de medel, som 
kunnat för de närvarande behofvens tillfredsställande undvaras. 
Särskildt gör sig kapitalbildningen märkbar genom depositioner 
i bankinrättningar, och meddelas här följande uppgift rörande 
depositionsräkningen i Skaraborgs enskilda bank: 

Det visar sig häraf, att slutsumman af de i länets enskilda 
bank på depositionsräkning insatta belopp varit i oafbruten till
växt till och med 1877, att under åren 1878 och 1879 minsk

ning inträffat, men att summan den 31 december 1880 varit 
högre än samma dag 1877. Depositionsbevisens antal har der-
emot varit störst år 1876, men derefter till och med år 1879 
oafbrutet minskats samt under år 1880 ånyo något ökats ehuru icke 
på långt när till den höga siffra, som år 1876 uppnåddes. Denna 
företeelse torde kunna förklaras deraf, att dels ett öfvervägande 
antal mindre belopp från depositionsräkningen uttagits af 
personer, som utvandrat, dels den tryckta penningeställningen 
under år 1878 och 1879 nödgat företrädesvis de mindre bemed
lade att använda förut gjorda småbesparingar, dels ock en till
tagande benägenhet gjort sig gällande hos personer särskildt af 
allmogeklassen, hvilka tid efter annan insatt mindre belopp mot 
flera depositionsbevis, att vid lägligt tillfälle låta sammanföra 
dessa insättningar till endast en. 

Till vidare upplysning om folkets bergningsförhållanden med
delas här följande uppgift å lagsökningsmål, som hos Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande blifvit afgjorda: 

Af den vid 1880 års slut mantalsskrifna befolkningen voro, 
enligt tabell N:o 1, 128,653 personer eller 49-53 procent frie från 
mantalspenningars erläggande. De skattfries antal uppgick vid 
femårsperiodens början till endast 127,636 men utgjorde då 50-5 
procent af hela befolkningen. 

Hågen för deltagande i skarpskytteföreningar har fortfarande 
minskats. Af de vid förra femårsperiodens slut befintliga sådana 
föreningar återstå numera endast tre, nemligen de i Lidköping 
och Sköfde samt Kimiekulle skarpskytteförening. Statsbidrag 
för sådano föreningar hafva beviljats och blifvit använda på 
följande sätt: 

3. Näringar. 
Länets jordbruk har under den tid, som denna berättelse 

omfattar, varit stadt i en allt jemnt fortgående utveckling och utgör 
tillsammans med boskapsskötseln fortfarande dess hufvudnäring. 

Enligt hushållningssällskapets senaste tillgängliga berättelse 
för år 1879 uppgår länets hela egovidd till 1,653,789 tunnland, 
hvilk^n summa öfverensstämmer med här förut meddelade upp-
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gifter angående länets ytvidd. Af egoområdet användes nämnda 
år såsom träd- humle-, och kålgård 5,999 tunnland, såsom åker 
och annan odlad jord 542,574 tunnland, såsom naturlig äng 
104,865 tunnland och såsom skogbärande mark 365,876 tunn
land. Den icke skogbärande utmarken skulle således uppgå till 
icke mindre än 634,475 tunnland, ett icke ringa fält för den 
fortgående odlingen. Dess eröfringar under ifrågavarande tid 
kunna bedömas deraf att, då träd-, humle- och kålgård tillsam
mans med åker och annan odlad jord år 1875 utgjorde 523,467 
tunnland, så uppgick den sålunda odlade jorden, enligt hvad ofvan 
blifvit meddeladt, redan år 1879 till sammanräknade 548,573 
tunnland. 

Angående jordens beskaffenhet tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande nu såsom tillförene åberopa hvad uti berät
telsen för åren 1856—1860 pag. 11 och deri intagna tabell Litt. 
F finnes meddeladt. 

Ordnadt vexelbruk med 6 till 10 skiften förekommer numera 
nästan allmänt. A mindre hemmansdelar söker dock tvåskiftes-
och tredingsbruket ännu att hålla sig qvar, och i skogsbygderna 
är flerestädes, der mera betydande ängsmark förefinnes, »fjer-
dingsbruket» gängse. 

I afseende å årliga utsädet på hvarje tunnland af olika 
sädesslag, antal tunnland, som användts åt odling af hvarje 
sädesslag, årliga beliofvet af utsäde samt skördens beskaffenhet 
åberopar Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hushållnings
sällskapets berättelser angående jordbruk och boskapsskötsel samt 
årsväxtberättelserna, hvilka af Statistiska Centralbyrån offent
liggöras. 

Förbrukningen i medeltal för hvarje person uppgifves från 
Lidköpings fögderi vara af hvete 0 5, råg 9 6, korn 0 5, bland
säd 1-4, ärter 0-6, potatis 9-5 och andra rotfrukter 0'5 kubikfot. 
Huruvida denna beräkning må kunna gälla äfven för öfriga delar 
af länet, kan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, i saknad 
af derför nödiga uppgifter, ej med bestämdhet afgöra. Skilj
aktigheten emellan de olika delarne af länet torde dock i detta 
hänseende ej vara af betydenhet, utom hvad angår de nordligaste 
trakterna, der antagligen förbrukningen af säd är något mindre 
än i öfriga, fruktbarare orter. 

Sädesproduktionen har icke allenast varit tillräcklig för lä
nets behof utan äfven lemnat betydligt öfverskott till afsalu. 

De i markegångstaxoma under Litt. A bestämda pris hafva 
utgjort för: 

Medelmarkegångsprisen, under Litt. C i taxorna, hafva upp
gått till: 

Vexlingarna i handelsprisen å de hufvudsakligaste sädes
slaget! och potatis hafva förekommit på följande sätt : 

Genom en svår hagelby, som midsommardagen âv 1876 hem
sökte vissa trakter af Sköfde och Skara fögderier, blef grödan 
för flere hemmansegare, brukare, torpare och soldater inom Gud
hems, Tunhems, Ugglums, Hångers, Sätuna, Broddetorps och 
Hornborga socknar af förstnämnda samt Klefva, Gökhems, Sörby, 
Floby, Boluras, Lundby och Skarke socknar, tillhörande Skara 
fögderi, till större eller mindre del förstörd; och behagade Eders 
Kungl. Maj:t i anledning häraf den 10 november samma år an
visa ett belopp af 5,000 kronor att såsom undersföd utan 
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återbetalningsskyldighet tilldelas sådane genom hagelskadan nöd-
stälde invånare inom nämnda fögderier, hvilka icke vore i till
fälle att genom arbete sjelfve förskaffa sig uppehälle. Beloppet 
fördelades lika emellan nämnda två fögderier. Dessutom fingo 
nödstälde invånare inom Hornborga socken uppå särskild an
sökning såsom gåfva emottaga 994 kronor af framlidna asses
sorskan Volratine Kalls i Göteborg donationsfonds räntemedel. 
Likaledes orsakades år 1878 genom hagel betydlig skada å växande 
gröda inom Slöta, Luttra, Näs, Asaka och Kelfvene socknar 
af Vartofta fögderi, i följd hvaraf Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 18 oktober samma år beviljade dessa socknar 
dels 3,000 kronor understöd utan återbetalningsskyldighet dels 
ock ett räntefritt lån å 10,000 kronor att återbetalas med en 
tredjedel hvarje af åren 1881, 1882 och 1883 vid kronouppbörds-
stäniinorna; och har första tredjedelen af detta lån nu blifvit 
ordentligt inbetald. 

Försök med nya sädesslag hafva icke under ifrågavarande 
tid förekommit. 

Trädgårdsskötseln och fruktträdsodlingen behöfva visserligen 
fortfarande utvecklas och förkofras för att motsvara de anspråk, 
som skäligen kunna ställas på en ort med sådana kulturförhål
landen som Skaraborgs län, men anmärkningsvärda framsteg 
hafva utan tvifvel i nämnda hänseende blifvit gjorda under 
ifrågavarande tid. Sedan hushållningssällskapet ånyo antagit en 
länsträdgårdsmästare för att tillhandagå med råd och upplys
ningar vid trädgårdars och parkers anläggning och vård, liar 
dennes biträde för hvarje år blifvit allt mer och mer anlitadt. 
Hans förrättningar under år 1880 uppgingo till icke mindre än 
160 på olika större och mindre egendomar, derunder han varit 
sysselsatt med fruktträdsbeskärning, häckbeskärning, nya anlägg
ningar af trädgårdar, planteringar, kantskärning af gräsplaner 
m. m. Derjemte har han på åtskilliga ställen inom länet hållit 
föreläsningar, som varit talrikt besökta af befolkningen; och 
vitsordas uti afgifna berättelser, att trädgårdsskötseln omfattas 
med stort intresse icke allenast på de ställen, som länsträdgårds
mästaren enligt upprättad resplan besökt, utan äfven af de i när
heten boende, som emellan förrättningsdagarne anlitat honom. 
Den i senaste femårsberättelse omförmälda föreningen för träd
gårdsskötsels och trädplanterings befrämjande har numera öfver-
lemnat sin trädgård till staden Skara, som öfvertagit densamma 
med enahanda skyldigheter mot det allmänna, som förut ålegat 
föreningen. Hushållningssällskapets årliga anslag till denna före
ning har i sammanhang härmed blifvit indraget. Deremot har 
sällskapet anvisat medel och i öfrigt vidtagit förberedande åt
gärder till humleodlingens befrämjande. Dock har af denna verk
samhet icke kunnat framkomma något resultat, som är att om-
förmäla i denna berättelse. 

Beträffande antalet underhållna kreatur anhåller Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande få hänvisa till hushållningssällskapets 
berättelser; dock torde till upplysning om boskapsskötselns ut
veckling här få antecknas följande uppgifter rörande förhållandet 
vid slutet af åren 1875 och 1879: 

I fråga om åtgärder för djurrasernas förbättring torde i främ
sta rummet böra erinras om de genom nådiga kungörelserna den 
20 februari 1874 utfärdade reglementen för prisbelönande af hästar 
och för landtbeskälleriet, hvilka utan tvifvel under ifrågavarande 
tidrymd utöfvat ett särdeles välgörande inflytande på hästafvelns 
förbättring. Medel till prisbelöningar i enlighet med förstnämnda 
reglemente hafva, i den mån desamma ej bekostats af staten, 
tillskjutits af länets hushållningssällskap; och äro sådana belö
ningar utdelade för: 

Den i föregående berättelser omnämnda föreningen för häst
afvelns befrämjande har fortfarande varit i verksamhet. Under 
år 1878 hyrdes af densamma fullblodshingsten Legitimist, hvil-
ken i Skara hölls tillgänglig för allmänheten. Derjemte hafva 
såväl de från Strömsholm utstälde. som de enskilde godsegare 
och förmögne hemmansegare tillhörige hingstar af god ras flitigt 
anlitats. 

Det" stigande intresset för hästafveln inom länet har ock 
framkallat behofvet af den i senaste femårsberättelsen omnämnda 
förening för försäkring emot förlust af hästar. Denna hela lä
net omfattande förening började sin verksamhet i maj månad år 
1877; och hafva de försäkrade hästarnes antal samt deras sam
manräknade värde utgjort: 

Redan af dessa uppgifter framgår, att den i förra femårs-
berättelsen vitsordade stegring i intresset för boskapsskötseln 
fortfarit. Omsorgen om denna vigtiga näringsgren röjer sig dess
utom genom en ändamålsenligare behandling och kraftigare ut
fodring af kreaturen än tillförene. Afkastningen af ladugårdarna 
har ock fortfarande icke allenast varit tillräcklig för länets behof, 
utan äfven lemnat betydligt öfverskott, som afyttrats hufvud-
sakligen till Stockholm, Göteborg, Norge och England. 

Handelsprisen för kreatur och ladugårdsprodukter, hvilkas 
vexlingar äro beroende icke blott af tillgång och efterfrågan 
utan måhända i lika hög grad af varans större eller mindre 
godhet, hafva utgjort för: 
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Till redogörelsen för detta bolags verksamhet i öfrigt torde 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få återkomma å annat 
ställe i denna berättelse. 

Sedan det visat sig, att inom länet finnas mer eller mindre 
rena stammar af ayrshiredjur i betydlig mängd, samt att denna 
ras, såsom lämplig ej endast för de ställen, der tillgången på 
foder vore riklig, utan äfven för orter med svaga beten och mindre 
god tillgång för utfodring, borde anses särdeles passande att der-
med förädla den inhemska kreatursrasen, har hushållningssällska
pet under år 1880 anvisat ett belopp af 10,000 kronor för inköp 
af tjurar och qvigor af ayrshireras. Genom detta beslut har 
sällskapet således rörande valet af den för länets förhållande 
mest lämpliga kreatursras gifvit företrädet åt ayrshirerasen. 
Inom länet finnes likväl ett icke obetydligt antal nötkreatur af 
holländsk ras; och lära dessa visat sig fullt lämpliga å sådana 
större egendomar, der alla vilkor för en rik och kraftig utfodring 
finnas uppfylda och således ett godt sommarbete kan understöd
jas af riklig stallfodring. Framstående samlingar af kreatur till
hörande hvarje af dessa två raser voro från länet utstälda vid 
Vestra Sveriges landtbruksniöte i Borås under augusti månad 1880. 

Af ofvan intagna uppgifter inhemtas, att antalet underhållna 
får i icke oväsentlig mån minskats, hvaraf således kan slutas, 
att hågen för uppfödande af får är i aftagande. Det vitsordas 
ock från alla delar af länet, att fårafveln bedrifves endast för 
husbehof. A några af de större egendomarna uppfödas likväl 
får af ädlare ras, hvaraf inkomsten lärer varit tillfredsställande. 

I afseende å svinafveln hafva ej heller vidtagits några sär
skilda åtgärder af beskaffenhet att böra här omtörmälas. A de 
större egendomarna och sådana, der bränneri- eller mejerirörelse 
idkas, uppfödas svin ofta i större omfattning, och sådan afvel 
förekommer äfven å mindre jordegendomar ocli lägenheter, hvil-
kas innehafvare hafva till binäring att afyttra fläsk i angrän
sande städer eller å andra torgplatser. Från Vartofta fögderi 
försäljas lefvande svin till Småland. 

A falbygden utgör försäljning af der uppfödda gäss en ganska 
beaktansvärd inkomstkälla. Men i öfrigt uppfödas fjäderfän 
inom länet hufvudsakligen för husbehof. Handeln med ägg sy
nes dock fortfarande utvecklas, och afsättas sådana utom länet 
företrädesvis i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Karlstad. 

Den af hushållningssällskapet anstälde länsträdgårdsmästare 
har under sina resor tillhandagått med råd och upplysningar rö
rande biskötseln. Men denna näring är likväl fortfarande föga 
utveekla'1. 

Från farsoter bland husdjuren har länet lyckligtvis varit 
förskonadt under ifrågavarande tidrymd. Två fall af sjukdomen 
rots inträffade år 1880 inom Skånings härad, men, som kraftiga 
åtgärder genast vidtogos, blef sjukdomen till dessa fall'begransad. 

Veterinärinrättningen i Skara, för hvars verksamhet redo-
göres å annat ställe i denna berättelse, har fortfarande med allt 
jemnt stigande förtroende af allmänheten anlitats för kreaturs
sjukdomars botande. Dessutom äro för sådant ändamål tillgäng
lige 1 länsveterinär och 11 distriktsveterinärer, till hvilkas aflö-

nande länets landsting och hushållningssällskap anvisat årliga 
bidrag. 

Vattenaftedningsföretag hafva äfven under ifrågavarande tid
rymd förekommit. Sålunda beviljades genom nådigt bref den 22 
december 1876 ett lån af statsmedel till belopp af 10,71)0 kro
nor för upprensning af Getan i Kedums och Essunga socknar 
af Barne härad. Genom detta företag, hvarför kostnaden be
räknats till 24,400 kronor, hafva omkring 1,000 qvadratref vat
tensjuk och tidtals öfversvämmad mark gjorts tjenliga för odling. 
Bestämmelse angående fördelning emellan vederbörande fastig
heter af ansvarigheten för lånets återbetalning är meddelad ge
nom utslag den 31 december 1879, men någon andel af lånet 
hade ännu icke vid 1880 års utgång till betalning förfallit. 

Vidare hafva genom torrläggning af mossar vid Halsängs, 
Axtorps, Fröje och Risa m. fl. hemman al' Frökinds härad vun
nits 3,296-94 qvadratref odlingsbar mark. Såsom bidrag till 
detta företag, hvarför kostnaden beräknas till 11,248 kronor 60 
öre, beviljades genom nådigt bref den 18 januari 1878 län af 
statsmedel till belopp af 5,610 kronor, hvarå första inbetalnin
gen skall ske år 1882. 

Inom Börstigs och Brismene socknar af samma härad 
hafva enskilde jordegare förenat sig om ett företag af enahanda 
beskaffenhet samt dera nedlagt icke obetydligt arbete, men, då 
företaget ännu ej är fullbordadt, kunna kostnaderna deriör eller 
resultatet deraf ej nu uppgifvas. 

Likaledes har under ifrågavarande tidrymd blifvit förberedt 
ett numera påbörjadt större vattenafledningsföietag för torrlägg
ning af de s. k. Mönarps mossar i Kinneveds socken. Den när
mare redogörelsen för detta med statsbidrag understödda företag 
torde emellertid icke tillhöra denna berättelse. 

Beträffande vattenaftappningar i öfrigt, nyodlingar, under-
dikning och ängsvattning torde få hänvisas till hushållnings
sällskapets tryckta berättelser. 

Det vitsordas, att länets jordbrukare numera ganska allmänt 
börja lära sig att på ändamålsenligt sätt behandla den torra 
ladugårdsspillningen, hvaremot endast innehafvare af större jord
egendomar samt en och annan bland de förmögnare liemmans-
egarne förstå att tillvarataga och tillgodogöra sig den flytande 
spillningen. Artificiela gödningsämnen Uafva med hvarje år kom
mit mera i bruk. För att underlätta anskaffandet af sådana 
gödningsämnen af fullgod beskaffenhet till lägsta möjliga pris 
samt sprida kännedom om deras rätta användande har hushåll
ningssällskapets förvaltningsutskott under år 1880 låtit utgå upp
maning till ordförandena i kretsafdelningarna att söka inom hvarje 
afdeluing bilda en förening för gemensamt anskaffande af artifi
ciela gödningsämnen samt vid kretsafdelningarnas landtbruks-
möten anordna föredrag af sakkunnig person rörande dessa göd
ningsämnens rätta användande. 

I afseende å stångselväsendets tillstånd och inflytande är icke 
något särskildt att i denna berättelse omförmäla. 

Länets hushållningssällskap har fortfarande nitiskt och fram
gångsrikt verkat för utvecklingen af jordbruket och dess binärin
gar. På flera ställen i denna berättelse finnas omförmälda åt
gärder, som sällskapet och dess förvaltningsutskott för sådant 
ändamål vidtagit. Att närmare och fullständigt redogöra för 
hela dess omfattande verksamhet denna femårsperiod torde icke 
böra utgöra föremål för denna berättelse. Kännedomen härom 
kan bäst inhemtas af sällskapets tidning, som med ett häfte i 
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hvarje måuad under nämnda tidrymd liksom tillförene utdelats 
till sällskapets ledamöter och funnits för allmänheten tillgänglig 
och hvari finnas införda valda af handlingar och uppsatser, års
berättelser af de i sällskapets tjenst anstälda personer, de inom 
sällskapet väckta förslag, som skola komma under behandling, 
samt protokoll vid sällskapets och dess förvaltningsutskotts sam
manträden m. tn. För att emellertid gifva en sammanträngd 
bild af sällskapets gagnande verksamhet, meddelas här följande 
uppgift angående användningen under 1876—-1880 af de till säll
skapets förfogande stälda medel: 

Enligt senaste reviderade och godkända redogörelseräkning 
utgjorde sällskapets kapitalbehållning vid 1880 års slut 143,484 
kronor 41 öre. Hänvisande i öfrigt till hvad uti föregående fem-
årsberättelser blifvit anfördt i fråga om hushållningssällskapet, 
vill Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande här endast erinra, 
att sällskapet med öfriga hushållningssällskap deltagit uti anord
nandet af Vestra Sveriges hushållningssällskaps industri- och 
landtbruksroöte i Borås år 1880, äfvensom att sällskapet genom 
ombud varit representeradt vid de sammankomster, som på för
anstaltande af Kungl. Landtbruksakademien hållits för öfverlägg-
ningar rörande landtbruksangelägenheter. Genom nådigt bref den 22 
november 1880 är fastställelse meddelad å sällskapets beslut om 
sådan ändring i dess stadgar, att årssammanträde skall hållas i Stens
torp eller Ranten i stället för såsom förut i staden Lidköping. 

Under femårsperioden har med bidrag af statsmedel, 3,000 
kronor årligen, blifvit på bekostnad af Jönköpings, Elfsborgs och 
Skaraborgs läns hushållningssällskap inrättad en kemisk station 
i Skara för jordbruket och näringarna. Årliga redogörelser för 
verksamheten vid denna station, hvilken med stigande förtroende 
omfattats, finnas införda i hushållningssällskapets tidning. Här 
torde endast få meddelas, att under hvarje af nedannämnda år blifvit 
till stationen inlemnade och der undersökta följande antal prof: 

1878. 1879. 1880. 
Jordarter 40. 22. 69. 
Gödningsämnen . 57. 71. 123. 
NäringB- och foderämnen _ 20. 16. 114. 
Vatten.. 13. 16. 23. 
Utsädeafrö 40. 26. 45. 
Giftprof 149. 114. 459. 
Diverse 29. 43. 69. 

Inom länet finnas fortfarande två lägre landtbrnksskolor för
lagda, den ena å egendomen Claestorp i Kåkinds och den andra 
å egendomen Såtenäs i Åse härad. Beträffande de för dessa 
skolor anvisade anslag och deras organisation i öfrigt hänvisas 
till hvad uti senaste feraårsberättelse finnes omförmäldt. Lär
lingarnes antal har utgjort: 

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 
vid Claestorp 16. 17. ' 20. 22. 23. 

» Sätenas 7. 9. 9. 18. 19. 

Dessa lärlingar, af hvilka, såvidt uppgifvet är, ingen varit 
betalande, hafva, då de lemnat skolorna, med endast få undan
tag, erhållit förmånlig anställning såsom rättare. Genom årliga 
examina är ådagalagdt, hvad ock vid verkstälda inspektioner blifvit 
vitsordadt, att skolorna till/ullo motsvara dermed afsedda ändamål. 

För de af staten aflönade landtbruksingeniörers verksamhet 
inom länet redogöres i följande tabell: 
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Uti senaste femårsberättelse omförmäldes, att mejerihandte
ringen betydligt utvecklat sig. Detta glädjande förhållande har 
under nu ifrågavarande tidrymd fortfarit. Flera bymejerier hafva 
tillkommit; och som ansökningar om amorteringslån för ordnande 
af sådana mejerier från den för ändamålet afsatta fond a 10,000 
kronor inkommit i större antal, än som kunnat med fonden till
godoses, har hushållningssällskapet under år 1880 höjt denna 
fond till 15,000 kronor. A egendomen Vreten inom Gudhems 
härad drifves numera mejerirörelse i särdeles stor omfattning, 
lnneliafvaren af mejeriet derstädes har inom de flesta socknar 
af Gudhems och Kåkinds härad samt på åtskilliga ställen inom 
angränsande härad anlagt filialmejerier, till hvilka kringliggande 
orters jordbrukare aflemna grädda oeh oskummad mjölk, för att 
efter derstädes undergången förberedande behandling vid hufvud-
mejeriet slutligen bearbetas. Tillverkningen, som hufvudsakligen 
består af smör, afsättes i England. På statens bekostnad hafva 
mejerielever erhållit undervisning å mejeristationerna vid Blom
berg, Degeberg och Kilagården. Dessutom liar under åren 1877, 
1878, 1879 och 1880 varit å egendomen Claestorp inrättad en 
enskild mejeriskola, vid hvilken årligen 4 elever undervisats. 
Dessa elever hafva erhållit plats såsom förestånderskor för mejeri 
inom såväl detta som andra län. För att meddela undervisning, 
råd och upplysningar i mejerihushållningen, kreaturens vård och 
skötsel har hushållningssällskapet år 1878 antagit en länsmejerist, 
hvilken under år 1880 för berörda ändamål besökt 63 större och 
mindre egendomar inom länet. Såsom ett bevis på mejerihandte-
ringens utveckling kan anföras, att vid mejeriutställningen i Göte
borg under april månad år 1880 antalet utställare från Skara
borgs län uppgick till 50 procent af hela antalet och att de dessa 
utställare tillerkända pris utgjorde 68 procent af de utdelade 
belöningarna. 

Kringresande lindervisaren i boskapsskötsel och mejerihus
hållning har äfven under denna femårsperiod tillhandagått länets 
jordbrukare, dock är Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke 
i tillfälle att lemna närmare redogörelse för denna verksamhet. 

Rörande bränneriernas inflytande på jordbruket och närin
garna i allmänhet är ej något särskildt att omförmäla utöfver 
hvad i föregående berättelser finnes anfördt. 

Tillgången på arbetare för jordbrukets behof har i allmänhet 
varit tillräcklig. Mot femårsperiodens slut har dock någon minsk
ning låtit sig förmärkas, hvilket torde härröra af den tilltagande 
utflyttningen; och uppgifves från ett fögderi, att brist på arbe
tare antagligen snart kommer att uppstå, om den nu rådande 
benägenheten att utflytta till Amerika skulle fortfara. Jord
bruksarbetena verkställas fortfarande af jordtorpare, tjenstehjon 
i husbondens bröd och legdt arbetsfolk, mera sällan och då å de 
större egendomarna af stattorpare. 

Dagsverksprisen å landsbygden hafva utgjort under sommar
tid för mansdagsverke lägst 75 öre och högst 2 kronor, vanligast 
1 kr. 25 öre, och för ett qvinsdagsverke lägst 50 öre och högst 
1 krona, vanligast 75 öre, samt vintertid för ett mansdagsverke 
lägst 50 öre högst 1 krona 25 öre, vanligast 75 öre, och för ett 
qvinsdagsverke lägst 25 öre högst 75 öre, vanligast 50 öre, allt 
på egen kost. Priset på arbete har således under ifrågavarande 
tidrymd varit något lägre än under nästföregående femårsperiod, 
en naturlig följd deraf, att inga större arbetsföretag förekommit 
och deu industriela verksamheten inom detta län såväl som i 
andra delar af riket varit iiämmad. 

Bland länets näringar intager skogshushållningen rummet näst 
efter jordbruk och boskapsskötsel. 1 nordligaste delen af länet 
kan densamma till och med anses såsom hufvudnäring. Länet 
är ock, ehuru hufvudsakligen slättbygd, till omkring 21 procent 
af hela sin egovidd skogbeklädt. 

En betydande del af denna skogsmark tillhör staten. Så
lunda finnas numera inom länet icke mindre än 17 kronoparker, 
tillsammans innehållande, enligt Skogsstyrelsens senaste tillgäng
liga berättelse, 90,439 qvadratref eller 16,149-82 tunnland. Dessa 
kronoparker äro: Tiveden, Sundsmarken och Folkeberg i Vadsbo 
härads norra fögderi, Kungslena åsar och Haboskogen i Vartotta 
härad, Mösseberg i Vilske, Furubacken i Skånings, Edsmären 
i Laske, Östra och Vestra Hillet i Barne, Rådaås i Kållands, 
Stenåsen i Kiunefjerdings samt Varaskogen, Klyftamon, Ledsjömo, 
Östra och Vestra Kinneskogen i Kinne härad. 

Vidare finnas i stort antal kungsgårdars och andra för kro
nans räkning utarrenderade egendomars skogar, hvaraf blifvit vid 
1879 års slut till ordnad hushållning indelade sammanräknade 
95,411-35 qvadratref eller 17,037-74 tunnland, boställsskogar, af 
hvilka till ordnad hushållning indelats vid samma års slut sam
manräknade 70,271 6 2 qvadratref eller 12,548-5o tunnland, in
delad skog till ett skolhemmau 53-70 qvadratref eller 9-77 tunn
tand samt Karlsborgs fästnings och Göta kanalbolags skogar. 

Iläradsattmänningar finnas fortfarande inom länet, sex till 
antalet, nemligen Östra Stöpen inom Vadsbo härads södra fögderi, 
Kåkinds härads allmänning Vestra Stöpet), Vartofta härads all
männing Hökensås eller Sveamo, Vilske och Gudhems härads 
allmänning Mösseberg, Vilske härads allmänning Gryten och 
Viste härads allmänning Rolken med en sammanräknad areal af 
90,728-59 qvadratref eller 16,201-53 tunnland. 

Sockenallmänningar äro dereniot ej att omförmäla. 
I fråga om närmare upplysningar rörande arealen af förut

nämnda skogar samt deras af kastning torde få hänvisas till Skogs
styrelsens årliga berättelser. 

Särskilda uppgifter angående ytvidden af enskilda personers 
skogar och deras behållna afkastning har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande icke varit i tillfälle att anskaffa. Om emel
lertid, enligt hushållningssällskapets förut åberopade berättelse 
för år 1879, sammaniäkuade arealen af länets skogbärande mark 
antages till 365,876 tunnland samt härifrån afdrages den i Bil. 
32 till Skogsstyrelsens berättelse för samma år uppgifna sam
manlagda ytvidden af de publika skogarna 476,013-14 qvadratref 
eller 85,002-35 tunnland, så skulle återstoden 280,873-65 tunn
land utgöra sammanräknade arealen af de enskilda skogarne inom 
länet. Att, oansedt det prisfall å skogsprodukter, som under fem
årsperioden inträffat, öfverafverkningen och vanvården å de en
skilda skogarna i allmänhet fortfarit, måste dessvärre äfven i 
denna berättelse omförmälas. Härtill torde, såsom en af krouo-
fogdarne yttrat, i icke ringa mån bidragit den allt mer och mer 
förekommande art af egendomshandel, som har till syftemål att 
genom skogsafverkning inom kort tid återförskaffa köparen det 
kapital, han till egendomsköpet användt, samt att derefter afyttra 
fastigheterna blottade på skog, ett tillvägagående, som ofta kau 
lemna en icke obetydlig vinst. Den af tryckta peuningeförhål-
landen föranledda svårighet att anskaffa och underhålla nödigt 
rörelsekapital för jordbruket torde i sin mån hafva framkallat 
försäljning af skog för att derigenom fylla penningebehofvet. 
Det vitsordas från flera delar af länet, att öfverafverkning och 
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fullständig kalhuggning egt rum icke blott å mindre hemmans 
skogslotter utan äfven å de större egendomarnes skogar, hvaremot 
skogssådd och återphintering endast sparsamt förekomma. Enligt 
tillgängliga upplysningar är ordnad skogshushållning hittills in
förd vid egendomarna Aspa, Granvik, Skagersholm, Forsvik, Ry-
holm, Sätra och Laxå bruk, Främmestad, Hedåker, Almnäs och 
Vreten. 

De i senaste femårsberättelse omförmälda bemödanden för 
åstadkommande af en bättre hushållning med de enskilda sko
garna hafva dock icke varit fruktlösa. Från Kinne revir, inom 
hvilket de flesta kronoparkerna förekomma och der således be
folkningen mest varit i tillfälle att se och lära sig erkänna de 
nyttiga verkningarna af en ändamålsenlig skogshushållning, om-
förmäles till och med ett ganska väsentligt framåtskridande. 
Jägmästaren i detta revir yttrar: »De större afverkningarna på 
enskilda personer tillhöriga skogar, som i början af qvinqvenniet 
gjordes här och der inom reviret, mestadels dock på fullt afverk-
ningsbara skogar, och som voro påbörjade och förorsakade af 
virkesmarkuadens högre pris under föregående femårsperiod, hafva 
mycket förminskats, så att afverkningen numera är mindre, än 
den varit, och mera rättar sig efter skogens tillväxtförmåga, än 
då var förhållandet. Visserligen finnes icke mig veterligen nå
gon enskild skog inom reviret, som behandlas efter på veten
skapliga grunder upprättad hushållningsplan, men sparsamhet 
vid skogsprodukters användande och en här och der vaknad håg 
för skogsodling samt betets förminskning på skogsmarken gifva 
stöd för påståendet, att skogshushållningen inom mitt tjenst-
göringsområde är på god väg att blifva af allmänheten bättre 
omhuldad än förr. Många undantag finnas nog, som dels i följd 
af för stora egendomsköp nödgats tillgripa skogsvärdet för att 
minska egendomsskulden eller som beräkna, att skogen icke till
växer i samma mån som ett räntebärande kapital, utan att dock 
ihågkomma att skogsvärdet under större t. ex. tioåriga perioder 
ökats och antagligen fortfarande kommer att höja sig. Jordbruket 
inkräktar fortfarande på skogsområdet. I motsats härtill är det 
glädjande att någon gång få se skogen, om också endast undan
tagsvis förökad. Så har dock skett under senare åren, då kala 
marker, som under mannaminne icke burit anjiat än dåligt bete 
förutom ljung, genom hushållningssällskapets försorg blifvit med 
skog planterade. Förutom den direkta nyttan, som dessa små 
planteringar medföra, finnes äfven en indirekt, nemligen att sättet 
för skogskulturens verkställande blifver af allmänheten mera kändt». 

Länet, som tillhör Vestia skogsinspektörsdistriktet, är in-
deladt i fem revir, nemligen Vadsbo, omfattande hela Vadsbo 
härad, Vartofta, hvartill räknas Vartofta och Frökinds härad, 
Falbygds, bestående af Kåkitids, Gudhems och Vilske härad, 
Kinne, hvilket utgöres af Kinne, Kinnefjerdings och Valle härad, 
samt Slättbygds revir, som omfattar Skånings, Ase, Viste, Barne 
och Laske härad. På länets stat voro vid 1880 års slut upp
förde 1 skolinspektör, 5 jägmästare och 21 kronojägare, om 
hvilkas aflöningsförmåner lemnas upplysning i Skogsstyrelsens 
årligen utkommande berättelser. Till skogsstaten äro ock att 
hänföra 11 bevakare å häradsallmänningarna. 

I afseende å afverkningssättet å skogarna och häradsallmän-
ningarnas förvaltningssätt åberopas hvad i senaste femårsberät
telse finnes omförmäldt. 

Vid 1880 års slut var ställningen för nedannämnda allmän
ningskassor som följer, nemligen for: 

Allmänningen Östra Stöpen: behållning i ränteriet 1,880'01. 

hos ordföranden i allmänningsstyrelsen 13,962 23. 14,842 2-i. 

Allmänningen Vestra Stöpen: behållning i ränteriet 1 02. 

Allmänningen Hökensås: behållning hos ordföranden i allinännings-

styrelseu 415 19. 

AUmänningen Gryten: behållning i ränteriet 2,775 88. 

på deposition i Skaraborgs läns enskilda bank 300 00. 

på npp- och afskrifningsräkning i samma bank 3,000 00. 6,075 88 

Allmänningen Kolken: behållning i ränteriet 4,422 26. 

på deposition i i Skaraborgs läns enskilda bank 2,000 00' 

på npp- och afskrifningsräkning i samma bank 1.000 00. 7,422'2G. 

I sammanhang härmed torde få omförmälas, att de af skogs
planteringskassan förskjutna kostnaderna för allmänningarna Östra 
Stöpen och Hökensås numera blifvit till fullo återgäldade. 

Inom länet finnes icke någon undervisningsanstalt för skogs-
skötseln och ej heller eke- eller mulbärsplantering. Flygsands-
fält besvära icke detta län. 

Förutom ett icke obetydligt antal mindre sågar finnas inom 
länet 37 mera betydande sågverk, bland hvilka flera drifvas med 
ånga. Från flera af dessa sågverk hafva icke kunnat erhållas 
uppgifter angående tillverkningen; och då de öfrigas meddelanden 
icke äro uppstälda i samma form, utan somliga lemnat uppgift 
om antalet inom hvarje slag af tillverkning och andra åter endast 
upplyst om tillverkningarnas sammanräknade värde, är Eders Kungl. 
Maj:ts Befallning8hafvande nu icke i tillfälle att lenma en i nå
gon mån fullständig och tillförlitlig uppgift i berörda hänseendf. 

Hufvudsakliga af sättning sorten för länets skogsprodukter är 
fortfarande Göteborg. Från Södra Vadsbo fögderi uppgifves dock 
försäljning ega rum äfven till Motala, Vadstena och andra trak
ter af Östergötland, hvarjemte särskildt från Undenäs och Tiveds 
socknar af samma fögderi afyttras träkol till Nerikes bergslag. 

Enligt uppgift hafva från Tidaholms, Källefalls och Fröjereds 
sågverk inom Vartofta fögderi blifvit till utrikes ort afyttrade 
tillsammans 1,034 tolfter plank till ett sammanräknadt värde af 
28,968 kronor, men i öfrigt har icke kunnat anskaffas tillförlitlig 
upplysning beträffande utförseln af skogsprodukter under ifråga
varande tidrymd. 

Svedjande är dess bättre numera ganska sällsynt och torde 
icke förekomma i nämnvärd mån annorstädes än f länets nord
ligaste delar. 

Två skogseldar hafva under femårsperioden timat, begge år 
1880. Den första inträffade den 15 juni å skogen till f. d. mili-
tiebostället Hästebäcken och häradsallmänuingen Hökensås inom 
Vartofta härad, hvarvid omkring 20 tunnland af boställets och 
omkring 480 tunnland af allmänningens skog delvis skadades. 
Elden hade under då rådande stark storm spridt sig från en 
mossodling, hvilken lemnats utan uödig tillsyn; och är veder
börande härför stäld under åtal. Den andra skogselden inträffade 
den 23 augusti å skog tillhörande Ymsjöholm i Norra Vadsbo 
härad. Det är ej kändt, huru denna eld uppkommit. Skadan, 
som deraf förorsakades, var icke af någon betydenhet. 

I afseende å fabrikers och särskilda tillverkningars samt 
stängselsättets inverkan å skogshushållningen inom länet är ej 
något särskildt att omförmäla. Getter finnas, enligt hvad ofvan 
är upplyst, numera i så obetydligt antal, att de uppenbarligen 
icke kunna föröfva någon nämnvärd skada å skogarna. 

Prisen på följande skogsprodukter hafva under femårsperioden 
vexlat sålunda: för ett byggnadstimmer, 30 fot långt 7 tum i topp, 
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från 2 kronor till 4 kronor; för en sågstock, 20 fot lång 9 till 
10 tum i topp, från 3 kronor till 5 kronor; för en tolft plank 
( 3 x 9 tum) från 21 kronor till 48 kronor; för en tolft en tums 
bräder från 4 kronor till 10 kronor; för en famn ( 8 x 6 x 3 fot) 
björkved 12 kronor till 20 kronor; för en sådan famn al ved 8 
kronor till 14 kronor; för en famn ( 8 x 6 x 3 fot) barrved 7 kro
nor till 12 kronor; för en tunna kol 50 öre till 1 krona 25 öre; 
för 100 stycken gärdselstänger 1 krona 50 öre till 6 kronor; för 
100 stycken stör 1 krona 25 öre till 4 kronor. 

Förbrukningen af torf har varit i tilltagande, och det upp-
gifves från ett fögderi, att sådant bränsle nu mera än tillförne 
användes äfven af personer, som ej behöfva fästa afseende å höga 
vedpris. Beträffande tillgången på torfmossar inom länet hän
visas till senast afgifna femårsberättelse, med tillägg, att till Fors
viks bruksegendom i Undenäs socken af Södra Vadsbo härad höra 
sju särskilda torfmossar med en sammanräknad areal af 259 tunn
land, samt att dylika mossar finnas inom större delen af Vilske 
härad. Största delen af den från sistnämnda mossar upphem-
tade torf förbrukas af jordegarne sjelfve såsom bränsle, dock upp-
gifves, att från Märka och Göteve socknar årligen försäljas till 
Falköpings stad omkring 400,000 stycken torf till ett pris af 3 
kronor för hvarje tusental. De i förra berättelsen omnämnda 
bolag för bearbetande af mossarna i Edsvära socken samt uti 
Flo och Näs socknar hafva upphört med sin verksamhet. 

Några särskilda nya åtgärder för ro/djurs utödande äro 
icke att i denna berättelse omförmäla. 

Beträffande bergs- och brukshandtering samt fabriker, manu
fakturer och handtverk är ej synnerligen mycket att omförmäla 
utöfver hvad som kan inhemtas af Kommerskollegiets årligen 
offentliggjorda berättelser angående bergshandteringen och i fråga 
om fabriker och manufakturer, jemförda med senaste femårs
berättelse. 

Inom länet finnas visserligen, enligt hvad nämnda berättelser 
utvisa, verk och inrättningar, afsedda för industriela ändamål, 
i stort antal, men tillverkningen vid desamma är i allmänhet icke 
af mera framstående betydelse. Jordbruk, boskapsskötsel och 
skogshushållning utgöra, såsom förut blifvit antydt, hufvudkäl-
lorna för länets näringslif, och på landsbygden taga dessa närings
grenar så i anspråk handlingslusten och den tillgängliga arbets
kraften, att all annan verksamhet måste intaga en mera under
ordnad ställning. Länets sex, jemförelsevis små städer kunna 
ej heller sägas vara företrädesvis industriidkande. Spanmåls-
handeln är åtminstone i de flesta bland dem den öfvervägande 
näringskällan. Kommerskollegiets berättelse angående fabriker 
och manufakturer för år 1879 gifver ock vid handen, att Skara
borgs län, som, då fråga är om jordbruk och boskapsskötsel, 
i flera hänseenden bland rikets län intager någon af de främsta 
platserna, deremot beträffande fabriksindustriens omfattning måst 
nämnda år, ehuru hörande till de folkrikaste länen, hänföras till 
det trettonde i ordningen, Stockholms stad oberäknad, samt att 
värdet af tillverkningen inom länet icke uppgått till mera än l-6 
procent af hela rikets tillverkning. 

Förhållandena hafva dessutom under större delen af ifråga
varande tidrymd ingalunda varit gynsamma för industriel verk
samhet, hvilket bäst visar sig deraf, att flera för sådant ändamål 
afsedda verk och inrättningar icke drifvits. Sålunda hafva Tida
holms stångjernsverk, Källefalls och Settersfors kopparlmmrar 
samt Madängsfors och Skämningsfors manufakturverk, h vilka redan 

under förra femårsperioden icke varit i gång, numera blifvit 
fullständigt nedlagda. Ryfors manufakturverk samt Tunarps och 
Ojaforsens redskapshamrar hafva icke under femårsperioden drif
vits, och vid Stenkälla gjuteri blef arbetet år 1878 nedlagdt. 

Från och med början af år 1879 upphörde glastillverknin
gen vid Bromö, och tändsticksfabriken i Mariestad bar blifvit 
helt och hållet nedlagd. Fabriken »Sphinx» vid Tidaholm för 
tillverkning af trämassa och papper har icke varit i gång. 

I senaste femårsberättelson omförmälda gevärsfabriken vid 
Aledal och låsfabriken vid Kyrkeqvam hafva likaledes båda 
blifvit nedlagda, men vid Aledal tillverkas numera lås och fön
sterbeslag, och fabriken vid Kyrkeqvarn har under år 1880 blifvit 
inköpt af aktiebolaget Hakon Brunius för att derstädes bedrifva 
tillverkning af hvarjehanda industriföremål och bland dem huf-
vudsakligen apparater för åstadkommande af elektrisk belysning. 

Nyanlagde äro deremot: 
Gjuteri och mekanisk verkstad i en hvar af städerna Lid

köping och Hjo, en cigarr- och en kakelugnsfabrik i Töreboda, 
ullspinneri i Norka inom Hvalstads socken af Vartofta härad, 
trähyflings- och snickerifabrik i Habo socken af samma härad 
samt knappnålsfabiik i Falköping. 

Den i förra fe m årsberättelsen omförmälda Vikens triiolje-
fabrik inom Undenäs socken af Södra Vadsbo fögderi har under 
hvarje af åren 1876, 1877 och 1878 drifvits med förlust, h var
emot åren 1879 och 1880 varit gynsammare. Tillverkningen, 
som under hvarje af dessa år uppgått till värde af omkring 
3,000 kronor och bestått af rå terpentin, rå tjärolja och tjära, 
lärer lemnat en årlig behållning af vid pass 300 kronor. 

QvarnstenstUlverhiingen inom länet har bedrifvits i ungefär 
enahanda omfattning som under nästföregående femårsperiod. 
Sålunda hafva vid qvarnstensbrottet i Lugnas blifvit tillverkade 
2,131 qvarnstenar till ett sammanräknadt värde af 190,277 kr. 
15 öre eller i medeltal årligen 426 qvarnstenar till värde af 
38,055 kronor 40 öre. Af qvarnstensbrotten inom Bergs, Lä-
stads och Timmersdala socknar har endast det inom sistnämnda 
socken blifvit bearbetadt, och hafva dervid blifvit tillverkade 
26 qvarnstenar, som betingat ett pris af 60 till 70 kronor för 
hvarje. 

Vid slipstensgrytet å Katarp i Böja socken hafva årligen 
åtta personer varit sysselsatta. Alla fem årens tillverkning 
har uppgått till 1,440 slipstenar, hvilka afyttrats till pris af 3 
till 4 kronor för hvardera. 

Det å Billingen inom Säters socken belägna smnhtens-
hrottet har för förfärdigande af trappor, spishällar, skorstenar 
och brunnskar fortfarande bearbetats af två personer, hvilka 
deraf haft en sammanräknad årsinkomst till belopp af omkring 
500 kronor. Sandstensbrottet å berget Klyftamon i Böja socken 
har deremot icke varit föremål för något arbete. 

Utom det i senaste berättelsen omförmälda sfenfiwd'Ungs-
verk vid Hellekis iom Kinne härad har år 1878 ett dylikt 
verk blifvit anlagdt vid egendomen Gössäter i samma härad, 
hvarest för drifvande af hyflings- och slipmaskin användes en 
Iokomobil om åtta hästkrafter. Derjemte idkas stenhuggeri inom 
Medelplana, Osterplana och Vesterplana socknar å Kinnekulle 
samt inom Våmbs socken och å Kjepplunda egendom vid Billin
gen. Sammanräknade värdet af den sålunda åstadkomna till
verkningen kan uppskattas: 
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Kalktillverkningen har under femårsperioden egt rum och 
dervid åstadkommits i medeltal: inom Bergs, Säters och Timmers
dala socknar omkring 57,200 kubikfot årligen; inom Våmbs socken 
10,000 kubikfot årligen; inom Karleby, Faleqvarna, Asleds, 
Hvarfs, Kungslena, Ottravads och Hvalstads socknar minst 421,000 
kubikfot årligen; inom Vilske härad omkring 80,000 kubikfot 
och inom Valle härad omkring 60,000 kubikfot likaledes årligen; 
vid foten af Hunneberg i Åse härad omkring 100,000 kubikfot 
årligen, inom Medelplana, Osterplana, Klefva och Fullösa sock
nar minst 560,000 kubikfot samt å egendomen Blomberg i Husaby 
socken och inom samma socken i öfrigt tillsammans under alla 
fem åren 634,200 kubikfot. 

Kalk, hvars användning såsom gödningsämne är i tillta
gande, har försålts såväl inom länet som till andra orter i riket, 
och har priset vexlat mellan 10 och 22 öre kubikfoten. 

Inom Vartofta, Vilske och Valle härad har brutits kalksten 
med en årlig tillverkning, hvars värde uppgifves till omkring 
5,000 kronor i h varje härad. 

Färgstoftsfabriken vid Sved har under ifrågavarande tidrymd 
icke drifvits. Deremot har derstädes uppslammats myrmalm, 
som försålts till åtskilliga pappersbruk för att användas såsom 
färgämne. Sammanräknade värdet dera uppgifves till 1,700 
kronor. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda Moholms qvarn 
innehafves numera af ett bolag benämndt »Moholm—Tidans 
qvarnaktiebolag», hvilket trädt i verksamhet den 1 januari 1880 
och derefter utöfvat en betydande rörelse. Värdet af det under 
nämnda år tillverkade mjöl uppgifves till 807,000 kronor. 

I afseende å afsättningsorter och transportmedel åberopas 
hvad i föregående berättelser finnes omförmäldt. 

Bland anstalter för arbetare bör särskildt omnämnas skolan 
vid Arnäs glasbruk för bruksarbetarnes barn, i hvilken skola 
årligen i medeltal 60 barn erhålla undervisning. För arbetarne 
vid samma bruk göras årligen insättningar i Mariestads sparbank. 

Slöjdväsendet har under ifrågavarande tidrymd varit föremål 
för särskild omvårdnad af länets landsting och hushållningssäll
skap, hvilka gemensamt för ändamålet tillsatt en af sex perso
ner bestående slöjdkomité samt stält till densammas förfogande 
årliga anslag, hvilka för år 1880 uppgingo till sammanräknade 
6,000 kronor. Nämnda år voro i verksamhet 5 slöjdskolor och 
3 särskilda skolor för meddelande af undervisning i qvinnoslöjd. 
Dessa skolor, till hvilka Eders Kungl. Maj:ts Befallningsvande 
torde få återkomma å annat ställe i denna berättelse, skola 
otvifvelaktigt utöfva ett välgörande inflytande på husslöjden 
äfven i afseende å densammas anlitande såsom binäring. Derom 
är emellertid för närvarande icke att omförmäla annat eller mera 
än som finnes anfördt uti föregående femårsberättelse. 

Två potatisrifningsanstalter hafva under ifrågavarande tid
rymd varit i verksamhet, den ena å Knäpplan i Hjo socken alla 
fem åren och den andra å TJIfhult i Gredbäcks socken åren 
1879 och 1880. Vid dessa anstalter hafva blifvit beredde till
sammans 46,115 kubikfot potatis, och hafva af hvarje kubikfot 

För Skaraborgs län, som på två sidor begränsas af rikets 
två största sjöar och inom hvilket finnes en mängd fiskrika 
vatten, är fiske den måhända vigtigaste binäringen. Dock har 
denna näring hittills ingalunda af befolkningen vårdats så, som 
önskligt varit, och den uppsigt deröfver, som skolat utöfvas af 
kronobetjeningen och de enligt fiskeristadgan utsedde ordnings-
och tillsyningsmän, har, då densamma icke varit ledd af nödig 
kunskap om fiskets rätta vård och bedrifvande, ej heller kunnat 
utöfva afsedd verkan. Åtskilliga åtgärder äro likväl under fem
årsperioden vidtagna för åstadkommande af ett bättre förhållande. 
Sålunda har Eders Kungl. M;ij:ts Befallningshafvande, som an
modat fiskeri-intendenten att afgifva förslag till stadga för 
fiskets bedrifvande i de af länets vattendrag, för hvilka bestäm
melser uti nämnda hänseende ännu icke blifvit meddelade, den 
25 augusti 1880 uppå framställning af hushållningssällskapet 
stadfäst dels indelning af länets fiskevatten i distrikt, dels 
ock instruktion för tillsyningsmän rörande fisket inom Skara
borgs län och dertill hörande delar af Venern och Vettern. 
Enligt nämnda indelning äro länets fiskevatten fördelade i tre 
distrikt, neniligen första distriktet, Norra Vadsbo fögderi, bestå
ende af Hofva och Hasselrörs tingslag, af Lidköpings fögderi 
Kinne härad, med undantag af Medelplana och Vesterplaua 
socknar, samt af södra Vadsbo fögderi Trästena, Tidavads, Lå-
stads, Bergs, Lerdala, Timmersdala och Böja socknar; andra 
distriktet, Skara fögderi, eller Skånings, Vilske och Valle härad, 
Barne fögderi, eller Åse, Viste, Barne och Laske härad, af Lid
köpings fögderi Kållands och Kinnefjerdings härad jemte Medel
plana och Vesterplana socknar af Kinne härad, samt af Sköfde 
fögderi Gudhems härads vesta länsmansdistrikt jemte Valtorps 
och Håkantorps socknar af samma härads östra länsmansdi
strikt; tredje distriktet, Södra Vadsbo fögderi med undantag af 
de delar, som höra till första distriktet, af Sköfde fögderi Kå-
kinds härad jemte Gudhems härads östra länsmansdistrikt med 
undantag af Valtorps och Håkantorps socknar samt Vartofta 
fögderi. I hvarje af dessa distrikt skall vara anstäld en tillsy
ningsmän med åliggande hufvudsakligen att utöfva uppsigt öfver 
fiskets författningsenliga bedrifvande och tillse, att de för sådant 
ändamål inom socknarne tillsatte undertillsyningsmän fullgöra 
sina uppdrag att tillhandagå med upplysningar angående lämp
ligaste och ändamålsenligaste sättet för fiskes bedrifvande samt 
att arbeta för fiskodling. Till bestridande af kostnaderna för 
distrikttillsyningsmännens aflönande, inköp af materiel och red
skap, anläggning af kläckningsanstalter m. m. hafva landstinget 
och hushållningssällskapet anvisat dels särskilda anslag för en 
gång till sammanräknadt belopp af 4,000 kronor, dels ock till 
en början för fem år från och med det innevarande årliga an-

erhållits i medeltal 4-4 skålpund potatismjöl till ett medelpris 
af 15 öre för hvarje skålpund. 

Vid den Göta kanalbolag tillhöriga, fortfarande åt arren-
dator upplåtna reparationsdockan vid Sjötorp har nedanuämnda 
antal fartyg reparerats: 
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slag uppgående tillsammans likaledes till 4,000 kronor för hvarje 
år. De tre distrikttillsyningsmännen hafva emellertid på hus
hållningssällskapets bekostnad varit, enligt förordnande af Eders 
Kungl. Maj:ts Befällningshafvande, anstälde allt sedan den 1 
maj 1880, och äro till dessa befattningar antagne personer, som 
på hushållningssällskapets bekostnad genomgått fiskeriskolan 
på Vermdön. I afseende å dessa tillsyningsnnins verksamhet 
under år 1880 och fiskerinäringens tillstånd i öfrigt torde få 
hänvisas till deras årsberättelser, hvilka finnas införda i hushåll
ningssällskapets tidning för innevarande år. 

Rörande jagten inom länet, hvilken icke idkas såsom egent
lig näringsgren, är ej något särskildt att af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallninashafvande omförmälas. 

För bräuvinstilleerkiringeH och kostnaden derför redogöres 
på följande sätt: 

Bland landkommunikationer intaga jernvägarne numera inom 
Skaraborgs län det främsta rummet. Vestra stambanan inkommer 
i länet ungefär midt emellan Laxå station i Nerike och Finne
rödja station, som är den nordligaste inom Skaraborgs län. 
Sydvest om Sörby station går denna bana öfver länsgränsen, 
som likväl ånyo af densamma beröres i närheten af Foglaviks 
station. Södra stambanan från Falköping till Jönköping passerar 
länsgränsen emellan Habo och Bankeryds stationer i närheten 
af den sistnämnda, som är belägen inom Jönköpings län. Den 
staten tillhöriga jernvägen emellan Sköfde och Karlsborg faller 
helt och hållet inom länet. 

Så är äfven förhållandet med de enskilda jernvägarne 
emellan Mariestad och Moholms station å Vestra stambanan, 
emellan Hjo och Stenstorps station jemte bibanan emellan Svens
bro och Tidaholm samt från Stenstorp öfver Skara till Lidkö
ping äfvensom med den under ifrågavarande tidrymd anlagda, 
på hösten år 1877 för allmän trafik öppnade enskilda jernvägen 
från Lidköping till Håkantorps station å Uddevalla—Veners-
horg—Herrljungabanan. Sistnämnda enskilda jernbana inkommer 
i länet strax öster om Lilleskogs station, belägen inom Elfsborgs 
lan, samt genomlöper Ase, Viste, Barne och Laske härad, till 
dass den emellan Vedums station i sistnämnda härad och Herr-
ljunga station i Elfsborgs län ånyo sträcker sig inom dettas gräns. 

Inom staden Lidköping, hvilken, såsom bekant är, utgöres 
af två genom Lidaelfven skilda stadsdelar, finnas två jernvägs-
stationer, den ena å östra staden för Lidköping—Skara—Stens
torps jernväg och den andra belägen i vestra stadsdelen för Lid
köping—Håkantorps jernväg. Att i enlighet med dertill lemnadt 
nådigt medgifvande sammanbinda dessa båda bangårdar medelst 
en bro öfver elfven har, allt sedan den sistnämnda jernvägen 
blef färdig, utgjort ett önskningsmål, som likväl vid femårs
periodens slut i följd af brist på medel ännu icke kunnat uppnås. 

Sammanräknade längden af statens jernvägar inom länet 
uppgår till 21-2 mil, den högsta siffra som något län inom riket 
ännu vid 1880 års slut hade att uppvisa. De enskilda jernvä-
garnes längd utgjorde tillsammans 18-6 mil, deri inbeväknad den 
sträcka af Uddevalla—Venersborg—Herrljungabanan, som faller 
inom länets gränser. 

A samtliga de enskilda jernvägarna har trafiken i allmän
het bedrifvits med 2 fram- och 2 återgående tåg dagligen. Be
träffande torhållandena i öfrigt å såväl dessa som statens jern-

A" M:ts HefaUnhHjshafi'anUex femårsberätteher I8~ti—Î88t). Skaraborgs lätt. 
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vägar torde få hänvisas till Styrelsens för statens jernvägstrafik 
underdåniga berättelser. 

De enskilda jernvägsaktiebolagens ställning vid 1880 års 
slut var följande: 

Mariextad—Moholms jern vägsnliiebolag. 

Hjo—Stenstorps jernvägsaktiebolag. 
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hvartill det tilltagande användandet af sönderslagen sten såsom 
väglagningsämne i väsentlig mån bidragit. 

Följande väganläggnings- och vägförbättringsföretag äro att 
omförraäla: 

l:o) Den i tabellen upptagna nya väg, i sjelfva verket 
utgörande omläggning till en del af den äldre väg, hvilken 
sträcker sig från pastorsbostället Häggeboda inom Tiveds socken 
till Finnerödja jernvägsstation. Arbetet på denna väganlägg-
ning pågick under åren 1876—1878 och har bekostats genom 
bidrag af statsmedel 11,500 kronor samt af Tiveds och Finnerödja 
kommuner jemte Laxå bruk till sammanräknadt kontant belopp 
af 947 kronor 21 öre. 

2:o) Inom Ramsbergs och Mölltorps socknar hafva i följd 
af Sköfde—Karlsborgsbanans anläggning på statens bekostnad 
åtskilliga mindre vägomläggningar egt rum, hvarigenom våg
längden ökats med sammanräknade 747 fot. 

3:o) A allmänna landsvägen emellan Varola och Edasa 
byar har Varola kommun på en sträcka af omkring 1,000 fot 
utmed ån Osan höjt vägbanan 3 fot för att deiigenom före
komma öfversvämning, hvilket arbete, enligt hvad tabellen ut
visar, medfört en kostnad till belopp af 600 kronor. 

4:o) För en kostnad af 1,500 kronor, hvilken bestridts af 
enskild person, har den s. k. Gunnarsboliden i Ilabo socken 
blifvit sänkt till en lutning af 1: 12. 

5:o) Sänkning af Källegårdsliden å landsvägen emellan 
Sköfde och Jönköping och ombyggnad af den nedanför backen 
varande bro. Till bestridande af kostnaden för detta arbete 
har staden Sköfde bidragit med 500 kronor och hemman i när
heten med ett ungefär lika stort belopp. 

Den i senaste femårsberättelse omförmälda behållning, 132 
kronor 62 öre, af anvisade statsmedel för vägundersökningar var 
ännu vid 1880 års slut i ränteriet innestående. Men sedan 
under nämnda år förslag väckts om flera vägomläggnings-
och vägförbättringsföretag, samt anslag för ändamålet nådigst 
blifvit stäldt till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes för
fogande, hafva numera icke blott nämnda behållning utan der-
utöfver omkring 1,000 kronor blifvit använda till bekostande af 
vägundersökningar. 

Utom förutnämnda bro vid Källegårdsliden hafva följande 
broar blifvit under femårsperioden ombyggda: 

Södra Kräftabro i Timmersdala socken å landsvägen emellan 
Rambotorps och Enebackens gästgifvaregårdar för en kostnad af 
460 kronor, fördelad på underhållsskyldiga 4 '/g mantal ; 

Harns östra bro öfver Osan a landsvägen emellan Binne-
bergs och Värings gästgifvaregårdar, hvilken ombyggnad medfört 
en kostnad af 800 kronor, fördelad à underhållsskyldiga 8 7,s 

mantal, begge dessa broar af sten; 
Harns vestra bro å sistnämnda väg med kar af sten och 

öfverbyggnad af trä för en kostnad af 1,950 kronor, fördelad ä 
22 V» mantal; 

Hornborga bro i Hornborga socken med reglar och barri-
erer af jern för en kostnad af 6,186 kronor 59 öre; 

Vretens bro i Edåsa socken för 3,500 kronor; Kyrketorps 
bro i Kyrketorps socken för 700 kronor; Mälekullens bro i 
Habo socken för 300 kronor; Gunnarsbo bro i samma socken 
för 1,000 kronor, begge dessa sistnämnda af sten; 

Lidsbro i Bjurbäcks socken för 130 kronor; Svedbron i 
Härja socken för 100 kronor; en bro i Visttorps socken för 200 

Lidköping—Skara—Stenstorps jernvägsaktiebolag. 

För jernvägspersonalen är afsatt en sjuk- och understöds
kassa, som för närvarande uppgår till 2,362 kronor 6 öre. 

Lidköping—Håkantorps jernvägsaktiebolag. 

Bilagde tabell N:o 2 redogör för de allmänna landsvägarnes 
samt härads- och socknevågarnes inom länet sammanräknade längd 
vid femårsperiodens slut. Uti motsvarande tabell vid senaste 
femårsberättelse upptogs allmänna landsvägarnes längd utan åt
skillnad för landsbygd och stad till 154-43 mil eller Isa mil 
mindre än sammanlagda längden af allmänna landsvägarna å 
landsbygden och i städerna, enligt ofvannämnde tabell. Denna 
skilnad beror derpå, att dels ny vägdelning förrättats inom Gudhems 
härad, hvarvid vägarnes längd blifvit noggrannare beräknad, dels 
ock bland städernas allmänna vägar upptagits 0-95 mil, som en
ligt uppgift icke äro att hänföra till landsvägar utan snarare 
böra anses jemförliga med härads- eller sockenväg. Tillökning.11 
i härads- och sockenvägarnes längd härleder sig åter deraf att, 
såsom tabellen utvisar, ön ny väg af 0-7 mils längd tillkommit, 
hvarjemte några mindre vägomläggningar medfört ökning af våg
längden. 

Vägarnes tillstånd, som under ifrågavarande tidrymd ytter
ligare förbättrats, kan i allmänhet sägas vara tillfredsställande, 
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kronor; Kartliagens bro i Fridene socken af sten, hvarför 
kostnaden ej uppgifvits; 

Snipeliro i Floby socken, som underhålles af 70 V2 mantal 
inom Vilske härad och 48 '/as mantal inom Gäsene härad af 
Elfsborgs län, hvilkeu ined sten verkstälda ombyggnad medfört 
en kostnad af 4,385 kronor, deraf pä hemmanen i Vilske härad 
belupit 2,604 kronor 4 öre; hvarjemte 

Tibro i Hvalstads socken har under år 1880 undergått en 
större reparation till en kostnad af 508 kronor. 

Väg och bropenningar uppbäras icke nägonstädes inom länet ; 
men vid Brosundet i Undenäs socken, der en färja är inrättad 
för att bereda invånarne i de till nämnda socken hörande, pä 
andra sidan af sjön Viken belägna s. k. Vikaskogarna bättre 
och lättare förbindelse ined kyrka och presterskap, uppbäras 
färjpenningar. Andra färjor än denna äro ej att omförmäla. 
Båtfart emellan Broniö och Torso i Venern samt emellan 
Torso och fasta landet uppehälles fortfarande af dertill an
slagna från skjutsskyldighet befriade hemman. Från Ekebo 
gästgifvaregård skjutsas med båt till Lurön. Vid femårsperio
dens slut funuos a allmänna med skjutsstationer försedda vägar 
551 grindur, hvilkas antal således minskats med 97. De qvar-
varande grindarna äro sålunda fördelade, att i Norra Vadsbo 
fögderi finnas 2, i Södra Vadsbo 37, i Sköfde fögderi 154, i 
Vartofta 310, i Skara fögderi 13 och i Lidköpings fögderi 35. 

Skjutsanstalteraas inom länet antal uppgick vid 1880 års 
slut till 77. Af dessa skjutsanstalter var en, vid Töreboda 
jernvägsstation, inrättad i enlighet med 26 § 1 momentet af 
nådiga stadgan angående skjutsväsendet den 31 maj 1878, med 
skjutslega 1 krona 75 öre milen. Vid tvä skjutsanstalter uppe
hölls skjutsningen af skjutslagen och vid 13 sädana anstalter 
var skjutsningen upplåten på entreprenad genom kontrakt upp
rättade innan förutnämnda nådiga stadga angående skjutsvä
sendet trädde i verkställighet; och utgjorde sammanräknade år
liga entreprenadbidragen vid dessa tretton skjutsanstalter 4,250 
kronor 26 öre. Deremot var vid samtliga öfriga skjutsanstalter, 
61 till antalet, skjutsningen upplåten pä entreprenad i enlighet 
med ofta nämnda nådiga stadga. De i då gällande kontrakt 
bestämda, af Eders Rungl. Maj:ts Befallningshafvande faststälda 
årliga entreprenadbidrag uppgingo till ett sammanräknadt belopp 
af 12,597 kronor; och som länets för år 1880 faststälda bevill
ning enligt andra artikeln bevillningsstadgan uppgick till 112,777 
kronor 74 öre, hvaraf hälften vida öfverstiger nämnda entrepre
nadbidrags summa, har således icke kunnat ifrågakomma, att 
staten skolat deltaga i gäldandet af skjutsentreprenadbidragen 
med mera än halfva beloppet. 

Utan entreprenadbidrag uppehölls skjutsningen vid 4 skjuts
anstalter. 

Entreprenadbidrag vid de öfriga utgjorde: 

frän och med 5 kronor till och nitid 100 kronor vid 1# skjutsanstalter. 

101 200 » » K! 

, •• .- 201 » » « - 300 .. . 1 1 

301 .- .. .. ., 400 » •• 8 

101 500 „ » 1 

,» .. ., 501 « - » .. (500 » •• 3 

För antalet af de under ifrågavarande fem är till skjntsning 
utgångna hastar redogöres i förutnämnda tabell N:o 2. De i 

detta afseende meddelade uppgifter gifva icke anledning till 
någon särskild erinran. 

Postkontor finnas i städerna Mariestad, Skara, Lidköping, 
Sköfde och Falköping samt postexpeditioner i IIjo, Karlsborg, 
Moholm och Vara. Derjemte äro inrättade, utom postanstal
terna vid samtliga jernvägsstationer inom länet, följandepoststa-
tioner: Bjurbäck, Brandstorp, Edsvära, Eggby, Ek, Essunga, 
Fogluiu, Forshem, Forsvik, Fredsberg, Främmestad, Frös ve, 
Fagre, Gerum, Grolanda, Gullspång, Gustaf Adolfs kapell, Gö-
tene, Halna, Hasslerör, Hellekis, Hofva, Hängsdala, Uäggum. 
Höckgården, Jungskola, Karlslund, Kinneved, Klefva, Källängen, 
Larf, Lekåsa, Lundby stommen, Lundsbrunn, Lyrestad, Malinn, 
Nya Lerdala, Oreberg, Otterstad, Saleby, Skärstad, Slättäng, 
Stora Bjurum, Synnerby, Södra Fogelås, Tidavad, Timmeisdala. 
Torbjörntorp, Torso, Tun, Tådeue, Versås, Vestra BjöisiUer. 
Vångaby, Vättak, Orslösa och Ottaiu. Postanstalternas antal 
uppgick således vid 1880 års slut till 105 eller 1 postanstalt 
på 2,484 af länets invånare. 

Vid samma tidpunkt begagnades för posts fortskattåude 
utom jernvägarna följande postlinier, nemligen : 

Mariestad—Ek—Timmersdala—Nya Lerdala—Eggby—Axvall— 
Skara. 

Skara—Gerum—Jungskola—llåkantorp. 
Skara—Vångaby—Edsvära—Lundby stommen—Vedum. 
Vedum—Essunga—Sollebrunn. 
Falköping—Hångsdaia—Ekodalen. 
Mariestad—Hasslerör—Lyrestad—Hofva. 
Elgarås—Hofva. 
Moholm—Fagre—Halna—Karlslund—Forsvik—Karlsborg. 
Mariostad—Vestra BjörsHter—-Forsheiu— Hcilekis —Källängen 

Lidköping. 
Torso—Mariestad. 
J ula—Tidavad—Frösve—Sköfde. 
Hjo—Södra Fogeläs—Brandstorp--Gustaf Adolfs kapell— llabo. 
Hångsdaia-—Vättak—Slättäng—Sandhem. 
Sköfde—Versås—Vreten. 
Mullsjö—Bjurbäck. 
Falköping—Torbjörntorp—Stora Iljurum—Skara. 
Sörby—Klefva—Stora Bjurum. 
Vartofta—Kinneved. 
Skara—Lundsbrunn—Götene. 
Källängen—Götene—Vestra Björsäter. 
Götene—Forshem. 
Skara—Synnerby—Kesville—Lidköping. 
Vara—Skärstad—Vångaby. 
Vara—Essunga. 
Ulfstorp—Malma—Höckgården. 
(iräs torp—Främmestad—Höckgården. 
Grästorp—Tun—Tådeue—Orslösa--Lidköping. 

Och eger vidare landtbrefbäring rum å följande linier: 

Grästorp—Särcstad—Håle—Täng. 
Tidaholm—Uddestorp—Fröjereds skolhus —Fröjereds kyrkoherde-

boställe. 
Karlslund—Hofsmon—Undevi egendom—Tiveds Klockarogärd. 
Tidaholm—Madängsby—Velinga kommiuistersboställe-Daretorpb 

kyrkoherdeboställe. 
Moholm—Bellefors klockaregård—Myekeltorps skolhus—lieate 

berg. 
Slättäng—Kymbo—Näs—Kelfvene. 
Stenstorp — Öja—Högstena—Dala—Asie kyrkoherdeboställe— 

Äsle Liljegården—Mularps skolhus. 
Hjo Grefbiick—Kyrketorp—Mölltorp. 
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Saleby—Härjevad—Trässberg. 
Orslösa—Kilsbro—Skaluuda—Akersberg—Gösslunda skolhus— 

Noleby länsmansboställe—Sunnersberg. 
Lidköping—Sunnersberg—Otterstad. 

De i förra femårsberättelsen ouiförmälda telegrafstationerna 
i Mariestad, Skara, Lidköping, Sköfde, Hjo, Karlsborg och 
Sjötorp finnas fortfarande, hvarjemte telegrafstationerna vid samt
liga jemvägsstationerna inom länet såsom tillförene varit upp
låtna till begagnande for enskilda meddelanden, då de ej behöft 
i jernvägsärenden användas. 

Fångforslingen från fögderierna till länshäktet ombesörjes 
fortfarande af länsmännen genom antagne fångförare; och utgår 
skjutslegan derför numera med 1 krona 60 öre mileu för hvarje 
häst, vagnpenningar oberäknade. 

I afseende å möjligheten att genom de nya postlinierna 
ersätta den forna kronobrefbäringen åberopas fortfarande livad 
i senaste femårsberättelsen finnes derom anfördt. 

Varuforsling kan numera icke anses ingå bland länets invå
nares näringsgrenar. 

I afseende å sjökommunikationer är Skaraborgs län, som 
omgifves af två stora segelbara sjöar och genomskäres af Göta 
kanal, synnerligen väl lottadt. Kustfarten kan emellertid icke 
sägas hafva under ifrågavarande tidrymd utvecklats. Största 
antalet ångfartyg, som göra regelbundna turer till orter inom 
länet, består af dem, hvilka på resor till och från afiägsnare 
orter befara Göta kanal. Dessa hafva under femårsperioden 
varit passagerareångfartygen Juno, Baltzar von Plåten, Motala 
ström, Vadstena och Venus. Derjemte hafva passagerareångfar
tygen Örn, Per Brahe och Hjo gjort regelbundna, turer till de vid 
Vettern belägna, länet tillhörande hamnar. A Venern har regel
bunden passageraretrafik underhållits af ångfartygen Juno och 
Lidköping med anlöpande af hamnarna vid Mariestad, Hellekis 
och Lidköping. Ofriga ångfartyg, som idkat sjöfart å vatten 
inom länet, äro lastångarne Balder, Birger, Brage, Casper Ehren-
borg, Karlsborg, Dalsland, Delfin, Fraser, Gustaf, Idun, John 
Erikson, Jönköping, Linköping, Linnasa, Mariestad, Motala, Neptun, 
Norden, Norselfven, Oden, Otteren, Primus, Ran, Signhild, Sjö
torp, Småland, Triton, Trollhättan, Vieille Montagne N:o 1 och 
N:o 2, Vettern, Vestern, Viken och Vestergötland. Genom Göta 
kanal inom länet har under år 1880 framgått följande antal 
segelfartyg: 38 galeaser, 44 slupar, 4 jakter och 3 skonertar. 

Beträffande kusthamnarna i länet och de särskilda hamn
anläggningarna i Mariestad, Lidköping och Hjo åberopas de i 
föregående femårsberättelse meddelade upplysningar. 

I den till länet hörande del af sjön Venern äro uppförda 
12 fyrar, 522 prickar, 6 bojar och 95 fasta sjömärken, hvilka 
senare bestå af timrade större bakar, spirbåkar, stänger med 
tarlor eller tunnor i toppen samt stenkummel. Dessa säkerhets-
anstalter vårdas och tillses af 31 lotsar och prickhållare. Öfver-
inseendet öfver fyr- och båkväsendet i Venern utöfvas, såsom i 
föregående femårsberättelse blifvit omförmäldt, af direktionen för 
segelfartens förbättrande å sjön Venern. Denna direktion har 
under år 1880 låtit genom sakkunniga personer verkställa nog
granna undersökningar samt upprätta plan och kostnadsförslag 
för åstadkommande af en ändamålsenlig segelränua genom Ekens 
skärgård från Kinneviken ut till Nafvens fyr i Dalbosjön. Kost

naden härför beräknas till 65,000 kronor, hvaraf direktionen 
påräknat erhålla en del genom statsbidrag, men som ansökning 
derom icke kunnat bifallas, har företaget hittills icke kunnat 
bringas till verkställighet. Så är äfven förhållandet med det i 
föregående femårsberättelsen omförmälda förslaget om upprens
ning och kanalisering af Ulleredssundet emellan Kållandsö och 
fastlandet. Denna fråga har dock i så måtto tagit ett steg 
framåt mot sin lösning, att med anledning af de utaf Styrelsen 
för allmänna väg- och vattenbyggnader uti afgifvet underdånigt 
utlåtande framstälda anmärkningar ny plan för arbetet blifvit 
upprättad, hvarjemte 1880 års landsting till bestridande af de 
till 230,000 kronor beräknade kostnaderna beviljat ett bidrag 
till belopp af 3,000 kronor, så att de tecknade bidragen numera 
uppgå till sammanräknade 42,000 kronor. 

Till vägledning för sjöfarande å Vettern och Göta kanal 
finnas å Karlsborgs fästnings område två fasta fyrar, hvilka 
underhållas af Göta kanalbolag. Vid Rödesund finnes en lots 
anstäld. 

Göta kanal inom länet håller i längd 124,000 fot. Dess 
djup är 10 fot. A densamma få ej färdas fartyg af större 
längd än 108 fot, större bredd än 24 fot eller större djupgående 
än 9-5 fot. Kanalen har varit öppen för trafik: 

Ar 1876 från den 24 april till den 21 november. 

» 1877 •> » 16 maj » » 15 december. 

» 1878 » » 8 april » >. 6 

» 1879 •> " 6 maj » » 28 november. 

» 1880 » » 16 april » » 11 december. 

Flottning förekommer endast å sjöarna Viken, Bottensjön 
och Stråken. Såväl i förstnämnda två sjöar som å Stråken 
har under ifrågavarande fem år användts ångslup för bogseriug 
af pråmar och timmerflottar. Hufvudsakliga ändamålet med 
flottningen å Viken och Bottensjön har varit att forsla timmer 
till Karlsborgs fästning. 

I fråga om sjöfart OCh handel är ej något särskildt att om-
förmäla utöfver hvad som kan inhemtas af Kommerskollegiets 
årliga berättelser, der upplysning meddelas angående såväl an
talet till länet hörande fartyg och båtar med besättning som 
antalet handlande och deras betjening å landsbygden och i 
städerna. 

De inom länet befintliga jernvägar, af hvilka Sköfde—Karls-
borgsbanan och Lidköping — Håkantorpsjernvägen tillkommit 
under ifrågavarande tidrymd, hafva visserligen varit egnade att 
framkalla ökadt lif och rörelse inom alla näringsgrenar såväl ä 
landsbygden som i städerna; men som detta välgörande infly
tande i icke oväsentlig mån motverkats af tryckta näringsför
hållanden, har någon särskildt anmärkningsvärd utveckling af 
handeln och den deraf beroende sjöfarten icke kunnat ega rum. 

Från Hjo inberättas, att sjöskador tiraat, en under hvarje 
af åren 1876, 1877 och 1879 samt två år 1880, alla utan för
lust af menniskolif. De belopp, hvartill dessa skador uppskattats, 
äro ej uppgifua. 

Varubytena såväl inom länet som med andra orter förete 
icke något anmärkningsvärdt förhållande. I afseende å afsätt-
ningsorterna för länets produkter åberopas hvad förut i denna 
berättelse och föregående femärsberättelser finnes omförmäldt. 
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Inom länet höllos år 1880 tillsammans 44 marknader eller 
4 liera än år 1875. Platserna tor dessa marknader voro länets 
städer samt Enebacken, Grästorp, Hofva, Kampavall, Kungslena, 
Mullsjö, Mölltorp, Naum, Onsjö, Slädene, Slättäng, Torso, Töre-
boda, Ullene, Väring och Ofverby. Kreaturshandeln har varit 
hufvudsakliga föremålet för samtliga marknaderna. Särskild 
uppmärksamhet förtjenar den i september månad hållna häst
marknaden i Sköfde, hvilkeu fortfarande flitigt besökes och 
lemnar betydande bidrag till listuppsättningen vid landets ka
valleriregementen. Tori/dagar höllos nämnda år två gånger i 
städerna och å Karlsborg, en gäng i Ii varje vecka i Hofva, Mo-
holin, Töreboda och Ofverby, hvarannan vecka vid Ekedalen och 
hvaiannan vecka vid Tidaliolm, två gånger i månaden vid Finne
rödja och Forsvik samt en gång i månaden vid Elgarås, Stens
torp, Sörby och Vara. 

Afgifterna tor bränvimförtfäljningen samt städernas, lands
tingets och hushållningssällskapets andelar deruti inheintas af 
följande tabell Litt. B. 

Hushållningssällskapets andel i dessa afgiftcr utgör detsam-
mas hufvudsakligaste inkomst. Huru sällskapet auvändt denna 
inkomst till fromma för jordbruket och dess binäringar, är redan 

i det föregående antydt. Landstingets andel har ingått i dess 
kassa och jemte andra tillgångar utan ätskilnad anvisats till 
bestridande af de utgifter, landstinget beslutat. Landskommu
nerna hafva användt sina af dessa afgifter härllytande inkom
ster i allmänhet för fattigvårdsbeliof, någon gång såsom bidrag 
till bestridande af utgifter för folkskola och sockenbibliotek. De 
städerna tillkommande andelar i berörda afgifter hafva blifvit 
använde; i Mariestad och Lidköping till bestridande af förekom
mande utgifter; i Skara till gäldande af ränta och amortering 
å det lån, staden upptagit för aktieteckning i Lidköping— 
Skara—Stenstorps jernvägsaktiebolag, inköp af jord för en 
fattiggård och andra allmänna nyttiga företag; i Sköfde till 
stadens utgifter i allmänhet, hvariblaud kostnader för nybyggnad 
af elementarskola och utvidgning af vattenledningen samt ersätt
ning för jord till Sköfde-Karlsborgsjernvägeu; i Hjn till plan
teringar samt såsom bidrag till bestridande af kostnaderna för 
vattenledning och uppförande af nya folkskole- och fal tighus; 
och i Falköping till förekommande utgifter, hvariblaud kostna
derna för uppförande af en stor och rymlig folkskolebyggnad 
samt förutvarande pedagogis utveckling till treklassigt elemen
tarläroverk. 

Tab. Litt. B. Minuthandel med och utskänkning af spirituösa drycker under åren 1876—1881. 

him. Dessutom fans (.ii landet ininilre partihandel nwl branvin året 187(', -1877 pä 7 stallen, 1877-1878 likaledes pä 7 stallen, 187S-187Ï1 pî 
(i stallen, 1879—1880 pfi 3 ställen samt 1880—1881 pft 8 stallen. 
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5. Kameralförhållanden. 
För hemmantal, brukningsdelar, lägenheter på landsbygden, 

bebyggda och obebyggda tomter samt lägenheter och jordar under
städerna jenite taxeringsvärden ä fastigheter redogöres i bifo
gade tabell N:o 3. 

Skilnaden mellan de i denna tabell upptagna slutsummor 
tor »oförmedlade» och »nuvarande» mantal å landsbygden samt 
motsvarande summor i den vid senaste femärsberättelse fogade 
tabell förklaras till en del deraf att â ena sidan, såsom förut i 
deuna berättelse finnes omförmäldt, 2 mantal blifvit förlagda 
frän landsbygden till Falköpings stad, hvarernot ä andra sidan 
mantalens summa blifvit genom skattläggning något ökad. 

Beträffande åter mantalssummans fördelning emellan de 
olika slagen af hemman skiya sig uppgifterna i förutnämnda 
tabell N:o 3 icke oväsentligt från motsvarande uppgifter för 
år 1875. Dessa skiljaktigheter äro beroende, utom af ofvan-
angifha anledningar, dels deraf att bland kronoegendomar under 
allmän disposition en mängd till statsverket öfverlemnade bo
ställen blifvit hänförda till »hemman», dels af de under åren 
1876—1880 skedda försäljningar af kronoegendomar och sådana 
egendomars inlösande till skatte, dels ock af de ändringar och 
rättelser, som föranledts af den för år 1874 faststälda men 
först den 18 juni år 1877 hit ankomna nya jordeboken för 
länet, hvarjemte åtskilliga under ifrågavarande tidrymd uppda
gade missföringar nu torde blifvit rättade. 

Under femårsperioden hafva 2 uyhemnian om tillsammans 
%.. mantal och 2 lägenheter blifvit skattlagda. Kronohemman 
utgörande tillsammans 4 433/Ö7B mantal och 69 kronolägenheter 
hafva blifvit till skatte lösta, hvarjemte af kronoegendomarna 
11 hemmansdelar, tillsammans utgörande 2 ä/i« mantal, och 4 
lägenheter försålts till enskilda personer. 

Antal jordafsöndringar, för hvilka afgäld blifvit under ifrå
gavarande tidrymd af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
i författningsenlig ordning bestämd, uppgår till 353; dock måste 
antagas, att ett icke obetydligt större antal jordafsöudringar 
egt rum, enär i de domsagor, der lagfart beviljas utan att afgäld 
förut blifvit bestämd, vederbörande sällan iakttaga att derom 
göra ansökning. 

Enligt senaste femårsberättelse uppgick fastigheternas å 
landsbygden sammanräknade taxeringsvärde till 131,588,616 
kronor. Detta värde hade enligt tabell N:o 3 år 1880 stigit 
till 162,188,864 kronor eller med 30,599,748 kronor. Denna 
betydliga stegring beror hufvudsakligen deraf, att vid 1879 års 
bevillningstaxeriug samtliga fastigheter voro föremål för nog
grann undersökning, som i de flesta fall föranledde en icke 
oväsentlig förhöjning i taxeringsvärdet, men förklaras äfveii i 
viss mån derigenom, att jordegendomen i länet genom nyodlingar 
och förbättringar stigit i värde, hvarjemte bör erinras, att uti 
den nu angifna slutsumman ingår det betydliga värdet af kro
nans byggnader å Karlsborgs fästning. 

De i oftanämnda tabell N:o 3 meddelade uppgifter angå
ende länets städer gifva icke anledning till någon särskild er
inran; och innehålla dessa uppgifter tillsammans med dem, som 
förekomma i den å sid. 31 af senaste femärsberättelse införda 
tabell Litt. I., så fullständiga upplysningar angående länets städer, 
som för närvarande kunna uti ifrågakomna hänseende meddelas. 
Genom fastställelse i regleringsplaner för städerna har de obe-
bygda tomternas antal ökats. 

Rörande de fasta egendomar inom länet, som tillhöra ut-
ländingar, egas af aktiebolag eller äro af ftdeikommiss-naXur 
lemnas upplysningar i följande tabeller: Litt. C, D och E. ; 

Tab. Litt. C. Utländingar tillhörig fast egendom inom länet vid 1880 års slut. 



Tab. Litt. D. Aktiebolags fastigheter. Skaraborgs län. 23 

T a b . L i t t . D . Aktiebolag tillhörig fast egendom inom Skara-
borgs län år 1880. 



24 Skaraborgs län. Tab. Litt. D. Aktiebolags fastigheter. 
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Tab. Litt. E. Egendomar af fideikommissnatur inom 
Skaraborgs län år 1880. 

') Genom förordnande af afiidne kammarrättsrådet Anders Georg Lilljestierna 
i lifstiden ikläddes egendomen Edö i Ncrike den 3 mars 1774 iideikommissnatur, 
som sedermera med Kung!. Maj-.ts nådiga tillstånd öfverllyttades pii säteriet Ek med 
underlydande, hvilkcn egendom enligt tideikommisstiftelsen bör för all framtid 
»öfvergå till äldste lefvande .sonen inom familjen oeh, om manlig afkomling sak
nas, till äldsta dottern samt, om ndeikommissaricn dör barnlös, till närmaste 
arfvinge». Nuvarande hutehafvare är kammarherre H. Lilljestierna. 

2) F ideikommisse t Fäleberg stiftades den IM apri l 171)7 af aniiralitet.-flfver-
knmmi.ssarien Carl Fredr ik iöfvenskiöld ti l l förmän för hans andre son Carl 
Fredr ik Löfvenskiöld, frän hvilken det öfvergiek t i l l nuvarande iimehafvare», 
som derjemte efter sin farbroder exeellenr.cn baron Salomon Löfvenskiöld innehar 
f ideikommissegemlomarnc Kiilleryd oeli Nissafors i Småland . Arfsföljden sker frän 
far t i l l son oeh, om son saknas, in t räder närmaste manlige arfvinge såsom liclrikom-
missar ie . Nuvarande inneliafvare nr hofmarskalkcu S. l.ötveuskiöld pä Xissafors. 

3) F ide ikommiss rä t t eu fifverllyttad frän Mell ingsholm, i Roslin.'™, hvilken 
egendom på 1700- ta le t af Viviea Bonde , född Trol le , skiiiiktes till hennes barn
barn af den yngre Sturcslngten, att uiul t r t ideikoinmissnatnr vara ärftligt såväl 
pä manl iga som qvinliga l inicn inom ä t ten . Vid senaste innehafvareiis ä r LS<,i 
inträffade död öfvergiek fideikommisset t i l l lians qviuIisKi kusin» son f. ry t tmästaren, 
fr iherre Alfred v. Dtiben pä Mar ie lund i Uppland. 

4) Fideikommissegenskapen, enligt uppgift, flyttad frän lialfva egendomen 
Bör»torp i VaAsbo härad till Stora Biii-kabo, hvilket -är nfsedt att vara en ufor-
ytterlig egendom, som aär i arf frän äldsta sonen» äldste son mom den s. k. 
Engclholmsgrenen af -rediga ätten Spens. Nuvarande iimehafvare ar grefve C. A. 
Spens pä Engelholm. 

5) Fideikommisset stiftades är 1807 af geucrallöjtnanteii Georg Wilhelm I-oek 
till förmån för hans äldsta dotter, att framgent öfvergn till äldsta dotterns «lotter 
o. s. v. Nuvarande innehafvaren, enkefru Mamierfeldf, född Granteldt, iir dotter 
till första fideikommissiimehafvaren Anna Charlotta Foek i hennes äktenskap med 
ryttmästaren Johan Gustaf Granfeldt. 

A'. M:ts Oefallniagxlmfmnrlei femnrtberälleher W7H—WM. Shtrabongs län. 4 
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") Den 14 november 1751 förordnades af överstelöjtnanten Paco Johan 
Hårleman genom testamente, som sedermera af Kungl. Maj:t i nåder godkändes, 
att hans egendom Forsbacka bruk i Gcstrikland skulle efter testators och hans 
hustrus död delas lika emellan deras fyra söner och äldsta sonens andel utgöra 
ett fideikommiss inom Härlemanska slägten pä svärdssidan. Stiftarens sonson 
fänriken Christian Albrecht Hårleman bortbytte med nådigt tillstånd den 22 au
gusti 1774 sitt fideikommiss '/4 i Forsbacka bruk emot Asstorp och fick fidei
kommissrätten öfveriiyttad til! sistnämnda egendom, som no innehafves af trafik
chefen vid Lidköping—Skara Stenstorps jernväg Christian Paco v. Hårleman, från 
stiftaren den femte innehafvaren i rätt nedstigande led. 

;) Fideikommisset stiftades den 3 november 1752 af öfversten Hans Henrik 
Fock och går i arf »ill äldsta sonen, hvar efter annan, med rättighet för efter-
lefvande enka att disponera egendomen, så länge hon lefver och i enkestånd för-
blifver. Nuvarande fidcikommissarien är kammarjunkaren Johan Axel Fock, den 
fjerde i ordningen från stiftaren i rätt nedstigande led ; men fideikommisset inne-
hafves såsom enkesäte af hans moder Gustafva Charlotta Arvidson. 

") Fideikommisset stiftades år 1788 af fältmarskalken Per Scheffer til! för
mån för hans kusins son överstelöjtnanten Ulric Theophilus Scheffer och hans 
hustru Beata Christina Du Kietz, 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 fnnnes, och sedermera tillfalla afiidne kaptenen Johan Gabriel v. Schantz' 
äldsta manliga afkomling samt, om denna gren af adliga ätten u:o 1255 skulle 
utdö på svärdssidan, återgå till Schefferska slägten på qvinnolinien och, om jem-
väl denna skulle utslockna, ånyo hemfalla till bemälde von Schantz' qvinliga efter
kommande. Nuvarande innehafvare är underlöjtnant C. M. P. Scheffer. 
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'•') I teatamentariskt förordnande den 15 oktober 1786 föreskref hofinarskalken 
Axel Magnus Stjernsparre, att egendomen jemte uppräknade lösören skulle, i 
egenskap af fideikommiss, tillfalla hans broder överstelöjtnanten Erik Stjernsparre, 
eller, om han dog barnlös, hans brorsdotter Sotia Petronella Stjernsparre och hen
nes afkomlingur, med vilkor, om hon trädde i äktenskap, att mannen med sitt 
adliga namn förenade namnet Stjernsparre. Fideikommisset öfvergick efter henne 
till hennes dotter Augusta Ulrika Silfversparre-Stjernsparre och genom hennes 
giftermål med kaptenen Gustaf Wilhelm Påhlman till bemälde makars son, inge-
niören Gustaf Wilhelm Påhlman. 

">) Fideikommisset stiftades år 1775 af kaptenen Alexander Björnberg och 
hans fru Lovisa Fleetwood i ändamål att i Björubergska slägteu bibehålla godset, 
Bom borde tillfalla äldsta manliga afkomlingen, hvar efter annan. Sedau stiftaren 
1788 barnlös ailidit, öfvergick egendomen först till äldre brodern Johan Fredrik 
och efter hans sonsons död utan manlig afkomling till yngre brodern Davids gren 
samt innehafves nu af stiftarens brorsons sonsons aon Fraus Leonard Björnberg. 

börande i fråga om uppgifterna angående utlfmdingar tjllhörig fast 
egendom erinras, att de i senaste femårsberättelsc såsom varande 
af sådan egenskap angifna fastigheter, livilka icke återfinnas i nu 
upprättade tabell, väl fortfarande tillhöra samma égare, men att 
dessa numera förvärfvat svensk medborgarerätt. Det goda om
döme, som i förra femårsberättelsen uttalades angående utländin-
garnes sätt att sköta sina egendomar och deras förhållande till 
underhafvande, kan äfven nu upprepas. 

Hvad angår laga skiften och hemtiiansklyfningar samt lnn<H-
mäteriväsendet i öfrigt inom länet, hänvisas till landtmäteristy-
relsens årliga berättelser. Utöfver de upplysningar, som kunna 
inhemtas af dessa berättelser, är Eders Kungi. Maj:ts Befall-
ningshafvande nu icke i tillfälle att lemna några meddelanden 
af beskaffenhet att böra i denna berättelse inflyta. 

Redogörelse för kronoupphOrdeii utgör numera ieke föremål 
för Eders Kungl. Maj:ts Befallningsiiafvandes femarsberättelser. 
I afseende härå torde således endast böra oinförinälns, att ttt-
skylder och arrenden ordentligt insatt med jcmförelsevis fri 
rester samt att uppbördsmännen med noggranhet och punktlighet 
fullgjort sin redovisning. 

"Vid 1880 års slut voro inom Länet för statsverkets räkning 
utarrenderade 324 hemman och 3 lägenheter, tillsammans 327 
särskilda kronoegetidomar eller s. k. <h>mäwi: 
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För landstingets och kommunernas tillgångar, skulder, in
komster och utgifter lcmnas numera fullständig redogörelse uti 
dr af Statistiska Centralbyrån utarbetade under Litt. U i bidrag 
till Sveriges officiel» statistik offentliggjorda årliga berättelser. 
I fråga härom torde således endast böra omförmälas, att år 1876 på 
länets invånare uttaxerats i landstingsskatt 11,128 kronor 63 öre 
med 12 öre på hvarje bevillningskrona, men att under de åter

stående fyra åren af ifrågavarande tidrymd sådan beskattning 
icke behöft ifrågakomma. Uti den för landstinget angifna be
hållning ingår 150,000 kronor, motsvarande nominela beloppet 
af landstingets aktier i Uddevalla—Venersborg—Herrljunga, Ma
riestad—Moholms, lljo—Stenstorps, Lidköping—Skara—Stens
torps och Lidköping—Håkautorps jernvägsaktiebolag. 

6. Politi. 

Vestergötland och deraf företrädesvis den del, som omfattar 
Skaraborgs län, är så rikt på historiska minnen, att dess forn-
lemningar och minnesmärken måste ådraga sig synnerlig upp
märksamhet. Detta landskap har ock länge haft sin egen Forn
minnesförening, bildad den 11 juni 1863. Föreningen, som finnes 
omförmäld i nästföregående tre femårsberättelser, har under åren 
1876—1880 hufvudsakligen rigtat sin verksamhet på samlande 
och vårdande af Vestergötlands fornminnen, i den mån sådant 
kunnat ske med de ringa penningetillgångar, hvaröfver föreningen 
haft att förfoga. Fornsakerna för olika tidsåldrar hafva ganska 
betydligt ökats mest genom gåfvor af personer, som nitälskat för 
föreningens framgång, men äfven i någon mån genom inköp, 
hvarjemte tillkommit vapen, kläder, konst- och slöjdalster, mynt 
och medaljer från vårt lands såväl medeltid som nyare tid. Under 
ifrågavarande tidrymd har föreningen utgifvit tredje häftet af sin 
tidskrift, innehållande, utom hvarjehanda smärre uppsatser, fort
sättning af permebref, afskrifne af C. J. Ljungström, samt fort
sättning af bibliotekarien K. Torins plancharbete »Vestergötlands 
runstenar». Den i senaste femårsberättelsen omförmälda, till 
föreningen skänkta Edåsa gamla kyrka har blifvit ordnad till 
ett ändamålsenligt museum för kyrkliga fornsaker samt andra 
större utrymme kräfvande föremål, af hvilka inånga ditkommit 
såsom gåfvor och andra genom inköp samt såsom deposita från 
kyrkor inom landskapet. 

Bland den forntida byggnadskonstens minnesmärken intager 
den åldriga domkyrkan i Skara obestridt främsta rummet. Men 
detta vördnadsbjudande tempel har beklagligtvis länge varit i ett 
särdeles förfallet skick. Ritning till detsammas återställande till 
ett synnerligen prydligt och värdigt utseende är upprättad af 
intendenten Helgo Zettervall, och en förening är bildad, som 
har till uppgift att verka för åstadkommande af det med denna 
ritning afsedda byggnadsarbete. Medlemmarne af denna förening, 
hvilka till största delen tillhöra Skaraborgs län, erlägga årligen 
en ringa afgift uppgående till ett sammanräknadt belopp af om
kring 1,000 kronor, som efter afdrag för kostnader ingå till 
restaurationsfonden. Denna fond uppgick vid 1880 ars slut till 
omkring 9,000 kronor, men har vunnit en icke oväsentlig tillök
ning derigenom att nämnda års landsting beviljat ett anslag för 
ändamålet till belopp af 15,000 kronor att under tre år från och 
med det innevarande utgå med 5,000 kronor årligen. Då emel
lertid den beräknade kostnaden uppgår till 370,000 kronor och 
kyrkans egna tillgångar äro ganska begränsade, är det uppenbart, 
att det stora företaget, äfven med ett icke obetydligt bidrag af 
domkyrkoförsamlingen, icke kan komma till utförande, med mindre 
staten, såsom i andra likartade fall tillförne egt rum, räcker de 
inom orten gjorda bemödandena en hjelpsam händ. 

Båda de nu nämnda föreningarna hafva sitt säte i stifts
staden Skara. 

Der är ock förlagd länets främsta undervisningsanstalt, det 
fullständiga högre allmänna läroverket. Lägre allmänna läroverk 
finnas i länets öfriga städer: femklassiga uti Mariestad, Lidkö
ping och Sköfde, treklassigt i Falköping och tvåklassigt i lljo. 
Vid allmänna läroverket i Falköping har likväl under åren 1879 
och 1880 undervisning meddelats i fem klasser, hvarför kostna
den bestridts genom sammanskott af kommunen och enskilda 
medlemmar af densamma. 

Elementalåroverk för flickor äro inrättade i städerna Marie
stad, Skara och LidköpiDg. 

I afseende å folkundervisningen är först att märka ett till 
Skara förlagdt folkskolelärarinneseminarium,. Småskolelärarinnor 
uppfostras vid tre seminarier, ett statens och ett privat, båda 
förlagda i Skara samt det tredje inrättadt på bekostnad af lä
nets landsting i Stenstorp. Vid länets folkskolor och småskolor 
voro år 1880 anstälde 262 ordinarie och 9 extra ordinarie exami
nerade lärare eller lärarinnor, 4 biträdande lärare samt 271 små-
skolelärare eller lärarinnor. Redogörelse för samtlige dessa un
dervisningsanstalters verksamhet torde icke utgöra föremål för 
denna berättelse. 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda fokhögskola har 
äfven under nu ifrågavarande tidrymd fortgått i Ullervad till 
hösten 1878, men flyttades derefter till det invid Stenstorps jern-
vägsstation belägna hemmanet '/IB mantal Krockgården, hvilket 
blifvit för skolan inköpt samt bebygdt med ändamålsenligt skol
hus, bostad för föreståndaren och nödiga uthus. Kostnaden härför 
har uppgått till omkring 25,000 kronor, hvaraf länets landsting 
bidragit med 15,000 kronor och enskilde personer inom länet med 
5,000 kronor samt återstoden ännu utgör den s. k. byggnads
kassans skuld. Undervisningsämnena och undervisningssättet hafva 
varit desamma som under föregående femårsperiod. Lärjungar-
nes antal utgjorde vårterminen 1876 40, läsåret 1876—1877 
43, läsåret 1877—1878 29, läsåret 1878—1879 36, läsåret 1879 
— 1880 33 och höstterminen 1880 35. Dessa lärjungar, som i 
allmänhet varit söner af välbergade jordbrukare inom länet, hafva 
efter slutad kurs med få undantag återgått till sina fäders yrke. 
Medelåldern för lärjungarne har varit omkring 21 år. För skolan 
antogos år 1879 nya stadgar, genom hvilka årsafgiften för lär
junge nedsattes från 60 kronor till 50 kronor. Genom att upp
låta fyra friplatser för obemedlade lärjungar är ett steg taget 
mot önskningsmålet, att undervisningen vid folkhögskolan må 
blifva helt och hållet fri. De ordinarie lärarne hafva liksom 
under förra femårsperioden varit två till antalet, med biträde 
af en eller annan tillfällig undervisare. För bestridande af de 
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årliga utgifterna, som uppgå till omkring 5,500 kronor, har sko
lan haft att tillgå, utom elevafgifterna, från och med år 1878 
af statsmedel 2,000 kronor, af landstinget 1,500 kronor samt af 
folkhögskoleföreningen omkring 1,000 kronor årligen. 

T det föregåenda äro redan omnämnda de inom länet befint
liga lillämpninysskolor för bildande af rättarelärlingar, förlagda 
å egendomarna Claestorp och Såtenäs. Till detta slag af under
visningsanstalter är äfven att hänföra den likaledes här förut 
omförmälda veterinärinrättningen i Skara. Arten och omfånget 
af denna inrättnings verksamhet inhemtas af följande tabeller: 

Lärarnes antal, föreståndaren inberäknad, har utgjort åren 
1876 ocb. 1878 fyra samt åren 1877 och 1879 fem, men genom 
nådigt bref deu 23 januari 1880 faststäldes ny stat för inrätt
ningen, enligt hvilken lärarnes antal från och med nämnda är 
uppgår till 6, hvaraf 1 professor och föreståndare, 2 lektorer, 
2 adjunkter och 1 instruktioussmed. Härigenom har visserligen 
utväg blifvit beredd att fylla behofvet af lärarekrafter, men som 
de i staten uppförda löner hittills blifvit anvisade endast för ett 
år i sender och fast anställning vid de ifrågavarande lärarebefatt
ningarna således icke kunnat erbjudas, har det varit förenadt 
med icke ringa svårighet att erhålla lämpliga personer, som kun
nat pä förordnande upprätthålla de nytillkomna befattningarna. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda byggnad, afsedd 
för instruktionssmedja, föreläsningssalar, samt bostäder åt instruk-
tionssiueden och elever, var, oaktadt ytterligare statsanslag blif
vit under femårsperioden för ändamålet anvisadt, likväl ännu 
vid 1880 års slut till följd af byggnadsmedlens otillräcklighet 
icke fullständigt inredd. Här torde emellertid fä omförmälas, att 
innevarande års landsting för inredningens fullbordande beviljat 
ett anslag motsvarande hälften af den derför beräknade kostnad 
att utgå under vilkor, att andra hälften beviljades af länets hus
hållningssällskap, hos hvilket förslag härom redan blifvit väckt. 

De af länets slöjdkomité understödda, förut omnämnda slöjd
skolor äro följande: Lidköpings slöjdskola, hvilken öppnades den 

1 februari 1876 och derefter fortsatt sin verksamhet under hela 
ifrågavarande tidrymd. Elevernas antal har årligen uppgått till 
omkring 100, hvaraf i medeltal 48 från landsbygden. Omkring 
halfva antalet har bestätt af ständiga lärjungar, hvilka åtnjutit 
undervisning 6 till 8 timmar dagligen under en tid af tillsam
mans åtta månader hvarje är. Återstående eleverna hafva varit 
lärjungar från stadens elementarläroverk och folkskola, hvilka 
undervisats omkring 3 timmar i veckan. Undervisningen, som 
särskildt rigtats pä förfärdigande af «irofslöjd neh smide, liar 
har bestridts af en lärare och en biträdande lärare. Denna skola 
har vid industri- och slöjdutställningar under ifrågavarande fem
årsperiod i Jönköping, Stockholm och Malmö erhållit första pris; 

Skara slöjdskola, som varit i verksamhet allt sedan ar 1871 
och hvarest undervisningen bestridts af 1 lärare. Vid denna skola 
hafva årligen undervisats omkring 40 elever, hvilka hufvudsakligen 
utgjorts af lärjungar från folkskolan och elementarläroverket; 

Falköpings slöjdskola. Vid denna skola, som öppnades den 
1 oktober 1876, hafva i början varit anstälda t.va lärare, men 
under senare delen af femårsperioden har undervisningen upp
rätthållits af endast en sådan. I medeltal hafva årligen 50 ele
ver, af hvilka omkring en tredjedel varit frän landsbygden och 
återstoden från stadens läroverk, begagnat undervisningen; 

Medelplana slöjdskola för gossar, hvilken bildades i mars ma
nad 1876. I denna skola har en lärare årligen undervisat 16 in-
skrifna lärjungar, af hvilka i medeltal 9 besökt skolan hvarje dag; 

Tuns slöjdskola. Denna skola öppnades år 1876, men upp
hörde med sin verksamhet vid 1880 års utgång. Under sin till
varo har skolan lemnat undervisning åt sammanräknade 82 elever. 

Samtliga nu nämnda undervisningsanstalter, och bland dem i 
främsta rummet Lidköpings slöjdskola, hafva redan visat sig ut-
öfva ett välgörande inflytande såväl genom meddelande af slöjd
skicklighet åt sina lärjungar som ock medelbart derigenom, att 
dessa i sina hemorter fortplantat livad de vid skolorna inhemtat. 
Under år 1880 har läraren vid Lidköpings slöjdskola haft upp
drag af slöjdkomitén att inspektera de öfriga slöjdskolorna. 

Sedan 1880 års landsting beslutat, att slöjdkomitén Unge af de 
under dess förvaltning stälda medel anvisa bidrag till belopp af 
100 kronor till hvarje skola för qviniiga arbeten, under vilkor, 
att kommun, inom hvilken skola förlades, bidroge med enahanda 
belopp, hade vid femårsperiodens slut följande skolor kommit i 
åtnjutande af sådant bidrag, nemligeu: 

den i förra femårsberättelsen omförmälda fattiglliekskolan 
i Mariestad, hvilken i öfrigt med enahanda hjelpmedel och pä 
samma sätt som tillförene fortsatt sin verksamhet: varande lik
väl förslag väckt om denna skolas ombildning till en fullständig 
anstalt för danande af dugliga tjenarinnor eller till en sä kallad 
hushållsskola; 

Skara slöjdskola för flickor, hvilken upprättades redan är 
1854 genom enskilda bemödanden i ändamål att meddela fattiga 
flickor undervisning i de nödigaste «jvinnoliandaslöjdei', samt ar 
1871 ombildados och sattes i förbindelse med stadens folkskola. 
Under de dagar, då densammas (pinliga lärjungar äro lediga frän 
folkskolan, eller tre dagar hvarje vecka under Jästiden, erhålla de 
undervisning i slöjdskolan och begagnas denna undervisning fli
tigt af dem, som icke i hemmet hafva tillfälle till sådan under
visning, vanligen 40 till 50 hvarje termin; 

Medelplana slöjdskolor för flickor. I dessa tva skolor, den 
ena vid Medelplana och den andra vid Hellekis, meddelas under-
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visning i qvinnoslöjder en dag i livarje vecka under den tid af 
året, då läsningen i folkskolan pågår. Lärjungarnas antal upp
gick år 1880 uti skolan vid Medelplana till 26 och vid Hellekis 
till 20. 

Bland uppfostringsanstalter, som icke tillhöra folkskolornas 
klass, äro i öfrigt att omförmäla: 

förutnämnda skola vid Arnäs för bruksarbetarnes barn; 
en år 1877 å 1/i mantal Svartbäcken i Odensåkers socken 

af enskild person inrättad »landtbruks- och hushållsskola», första 
året besökt af omkring 50 lärjungar, hvilkas antal dock sedan 
minskats; varande skolan år 1880 förflyttad till Ingasäter i Sä
ters socken; 

Torpelunds flickskola i Lugnas, uti hvilken skola fri under
visning lemnats i medeltal åt 37 flickor årligen; 

småbarnsskolan i Mariestad, hvilken fortfarande af sparbanken 
derstädes åtnjutit årligt understöd af 300 kronor; 

fattigflickskolan i Sköfde, hvarvid jemväl under ifrågavarande 
fem år 18 flickor årligen undervisats i kristendom, skrifning, 
räkning och handaslöjd; 

flickskolan i Hjo samt slöjdskolan för flickor och småbarns
skolan derstädes, i afseende å hvilka uppfostringsanstalter åbe
ropas, hvad i senaste femårsberättelse finnes omförmäldt; samt 

en treklassig flickskola i Falköping. 

Den af aflidne prosten Silvius i lifstiden inrättade, i före
gående femårsberättelser omförmälda högre folkskolan i Tun har 
jemväl under ifrågavarande tidrymd varit i verksamhet efter 
samma plan som förut. I afseende å denna skolas styrelse och 
inkomster har ingen förändring inträffat. 

En uppfostringsanstalt af framstående betydelse är den på 
grund af nådigt bref den 18 maj 1878 inrättade, den 1 februari 
1879 öppnade läroanstalten i Skara för öfveråriga döfstumma 
från Elfsborgs, Skaraborgs, Göteborgs och Bohus, Vermlands 
och Örebro län. Styrelsen för denna anstalt afgifver årligen till 
Ecklesiastikdepartementet berättelse om dess verksamhet. 

Till uppfostringsanstalterna är äfven att hänföra det s. k. 
idiothemmet å Johannisberg. Beträffande uppkomsten af denna 
uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn, arten af dess verksamhet 
och de åt densamma anvisade bidrag af statsmedel och från 
landstinget hänvisas till do i senaste femårsberättelse meddelade 
upplysningar. Här torde endast böra tilläggas, att länets lands
ting dels år 1879 såsom bidrag till bestridande af kostnaderna 
för uppförande af en erforderlig ny byggnad beviljat anstaltens 
föreståndarinna ett räntefritt lån å 25,000 kronor emot inteck
ning i fastigheten, dels ock år 1880 ånyo anvisat 1,000 kronor 
ärligen under hvarje af påföljande fem år, att utgå under vilkor 
att anstaltens verksamhet fortsattes och att derom årligen af-
gåfves berättelse till landstinget. De å anstalten intagne elever
nas antal uppgick vid 1880 års slut till 42. 

Det i senaste femårsberättelsen omförmälda s. k. barnhem
met A lägenheten Fridhem i Versås socken har under de fyra 
första åren af femårsperioden fortsatt sin verksamhet. Men till 
följd af föreståndarinnans sjuklighet och de för ändamålet 
tillgängliga medels otillräcklighet har denna anstalt år 1879 
upphört. 

I afseende å organisationen af de ordinarie befattningar, 
hvilkas innehafvare skola öfvervaka och upprätthålla ordning och 
säkerhet, har under ifrågavarande tidrymd ingen förändring in

träffat. Polisuppsigten å landsbygden har emellertid kunnat i 
någon mån förbättras derigenom att, sedan af det till aflöning 
m. m. åt särskild polisstyrka på landet anvisade anslag, ett be
lopp af 2,500 kronor stälts till Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes förfogande, särskilde polistjenstemän varit under år 
1880 anstälde å de platser, der förhållandena hela året eller viss 
tid deraf företrädesvis påkallat sådan tjenstemans dagliga när
varo. Angående de ställen, der sålunda särskilde personer varit 
förordnade att biträda med upprätthållande af ordning och sä
kerhet, samt de till desse polistjenstemän utgående afiöningar 
inhemtas upplysning af följande tabell: 

Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 11 april 
1877 faststält reglemente för allmän brandkår i Sköfde och 
den 8 påföljande juni stadfäst brandordning för samma stad, 
är numera eldsläckningsväsendet i samtlige länets städer ordnadt 
i öfverensstämmelse med nådiga brandstadgan för rikets städer 
den 8 maj 1874. 

Byggnadsordningar i enlighet med den samma dag utfär
dade nådiga byggnadsstadgan för rikets städer hafva blifvit af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststälda den 9 februari 
1876 for Sköfde och den 8 påföljande mars för Skara, så att 
numera samtlige länets städer äro med sådana byggnadsordningar 
försedde. Under femårsperioden hafva nya planer för samtlige 
städernas bebyggande blifvit faststälda. 

Bland bank- och låneinrättningar, som under femårsperioden 
utöfvat verksamhet inom länet, böra här särskildt nämnas Skara
borgs läns enskilda bank med hufvudkontor i Sköfde, afdelnings-
kontor i Mariestad, Skara, Lidköping, Hjo och Falköping samt 
kommissionsexpeditiouer i Karlsborg, Töreboda och Vara; Borås 
enskilda banks afdelningskontor i Grästorp jemte Ilypoteksföre-
ningen mellan delegare i Göteborgs och Bohus län samt Elfs
borgs län med Dalsland och Smålands m. fl. provinsers hy-
poteksförening, hvilka två föreningar efter faststälda grunder 
bedrifvit lånerörelse inom länet. 

Rörande Skaraborgs läns enskilda bank lemnas upplysningar 
i följande tabell Litt F. 
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Sedan Bromö sparbank under femårsperioden upphört med 
sin verksamhet, funnos vid 1880 års slut inom länet följande 
sparbanker: 

l:o) Mariostads sparbank. 
2:o) Länets allmänna sparbank. 
3:o) Lidköpings sparbank. 
4:o) Sköfde d:o. 
5:o) Hjo d:o. 
6:0) Falköpings sparbank, om hvilkas uppkomst, verksam

hetsområde, reglementen 111. m. upplysningar finnas meddelade 
uti senaste femårsberättelse. 

7:o) Åse och Viste härads sparbank, för hvilken Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande den 16 december 1875 faststält regle
mente. Denna inrättning, hvars verksamhetsområde utgöres af 
nämnda två härad, har sitt kontor i Grästorp och är tillgänglig 
för insättningar och uttagningar sista helgfria onsdag i livarje 
månad, hvarjemte insättningar äfven tå göras hos direktionens 
ledamöter utan inskränkning till viss tid. 

8:0) Töreboda allmänna sparbank. Denna inrättning, för 
hvilken reglemente faststäldes den 22 augusti 1876, började sin 
verksamhet vid 1877 års ingång. Dess verksamhetsområde är 
Töreboda med kringliggande socknar. För insättningar och ut
tagningar hålles inrättningen öppen hvarje helgfri torsdag från 
klockan 9-30 till klockan 11 förmiddagen utom undertiden från don 
21 december till den 21 januari, då inrättningen är stängd i an
ledning af räkenskapernas afslutande. 

För antalet delegare i dessa sparbanker, deras innostående 
behållningar, räntan dera, sparbankernas egna fonder och sättet, 
hvarpå de af dem förvaltade medel äro placerade, lennias numera 
årligen uti den af Statistiska Centralbyrån utgifna «Statistisk 
Tidskrift» redogörelse, grundad på de genom Eders Kungl. Mnjt:s 
Befallningshafvande insamlade uppgifter. 

Af de i senaste femårsberättelse omförmälda mindre spar
kassor i Tuns och Näs socknar finnes den förra numera icke 
ens till namnet, Några uppgifter angående dessa inrättningar 
hafva ej kunnat erhållas. 

Vid 1880 års slut funnos inom länet följande antal socken
magasin med nedannänmda tillgångar. 

Länets räntc- och kapitalförsäkrhigsanstalt, som under ifråga
varande tidrymd fortsatt sin verksamhet enligt fnststäldt regle
mente, har omfattats mod allt jemnt stigande lörtruonde. Huru 
dess utveckling fortgått, inhemtas af följande tabell, Litt. G. T
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Det i förra femarsberättelsen omförmälda årliga anslag till 
anstalten från länets hushållningssällskap upphörde vid 1875 års 
utgång. Dereraot har samma års landsting anvisat ett belopp af 
300 kronor att tillsvidare från och med 1876 årligen utgå för 
bekostande af förvaltningsafgift å smärre, af mindre bemedlade 
personer gjorda insatser i anstalten, hvarvid stadgats, att anstal
tens direktion skulle årligen fastställa och kungöra vilkoren för 
åtnjutande af den sålunda beredda förmånen, äfvensom att direk
tionen egde, efter bästa bepröfvande för befrämjande af lifför— 
säkringssaken, inom länet använda möjligen blifvande öfverskott 
å berörda årliga anslag. Sin nitälskan för denna nyttiga anstalt 
har landstinget ytterligare ådagalagt genom beviljande år 1879 
af ett anslag å 500 kronor årligen under fem år för beredande 
af nödig förstärkning af anstaltens reservfond. 

För de brandförsäkringsinrättningar, som hafva sitt rätta 
säte inom länet, lemnas redogörelse i bifogade tabell N:o 4> 
Om de deri förekommande uppgifter, såvidt sådant ske kan, 
jemföras med de å sidorna 36 och 37 i senaste tryckta femårs-
berättelse lemnade upplysningar rörande länets brandstodsbolag 
och brandstodsföreningar för mindre områden, så visar sig, att 
försäkringsbeloppet för nio af dessa föreningar något ökats, men 
deremot för fyra föreningar i icke oväsentlig mån minskats, 
samt att länets brandstodsbolags försäkringsvärde, hvilket den 
1 augusti 1875 uppgick till 89,333,020 kronor, vid 1880 års slut 
stigit till icke mindre än 118,585,590 kronor eller med mera än 
29,000,000 kronor. Häraf torde kunna hemtas stöd för det an
tagande, att man börjat inse rigtigheten af den för all försäkrings
rörelse gällande grundsatsen om en, så vidt möjligt, utsträckt 
fördelning af det med försäkringsverksamhet förenade äfventyr, 
och att i följd häraf de på ömsesidighetsprincipen grundade 
brandförsäkringsbolag eller föreningar, hvilkas verksamhetsom
råden äro så vidsträckta och omfattande, som med en ändamåls
enlig förvaltning låter sig förena, vanligen i längden bereda sina 
delegare större fördelar än sådana anstalter, hvilkas verknings
krets är mera inskränkt. Beträffande det i tabellen upptagna 
Gökhems brandstodsbolag anmäles också af vederbörande krono
fogde, att detsamma »numera är under upplösning, sedan del-
egarne funnit med sin fördel förenligt att ingå i länsbolaget». 

De försäkringsanstalter, hvilka jemte förutnämnda bolag och 
föreningar inom länet meddela försäkring mot eldskada, äro 
hufvudsakligen- allmänna brand försäkringsverket för byggnader 
å landet, städernas allmänna brandstodsbolag, städernas bolag 
till försäkring af lösegendom samt aktiebolagen Skandia, Svea 
och Sverige. Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande är icke 
i tillfälle att lemna någon redogörelse angående dessa anstalters 
verksamhet inom länet. 

Sjöförsäkringarna torde inom detta län icke vara af bety
denhet, och Eders Kungl. Maj;ts Befallningshafvande saknar ut
väg att i afseende härå förskaffa upplysningar. Någon anstalt, 
som har till ändamål att meddela försäkring emot sjöskador, 
finnes icke inom länet. Icke heller är inom länet förlagd någon 
annan anstalt med uppgift att meddela försäkring mot skada å 
egendom anuorledes än genom brand med undantag af det förut 
i denna berättelse omnämnda Skarnborgs läns hästförsäkrings
bolag. Detta bolags verksamhet börjades år 1877. Influtna för-
säkringsafgifter eller utdebiterade belopp hafva under tiden intill 
1880 års slut uppgått till sammanräknade 41,309 kronor och T
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utbetalta ersättningar under samma tid till 32,670 kronor samt 
öfriga utgifter till 8,639 kronor. Såsom förut är omlörmäldt, 
voro år 1880 i bolaget försäkrade 1,636 hästar till ett saniman-
räknadt värde af 583,090 kronor. För hvarje 100 kronor an
svarighetsbelopp hafva blifvit utdebiterade: 

Ar 1877 . 64 öre. 

» 1878... 97 » 
» 1879.... 105 » 

» 1880 140 » 

För afslutande af andra lifförsäkringsaftal än sådana, som 
utgöra föremål för länets ränte- och kapitalförsäkringsanstalts 
verksamhet, anlitas hufvudsakligen aktiebolagen Skandia, Nord-
stjernan, Thule och Svea, af hvilka de tre förstnämnda hafva 
sitt säte i Stockholm och Svea i Göteborg. Rörande omfånget 
och beskaffenheten af dessa och andra lifförsäkringsbolags verk
samhet inom länet är Eders Kung], Maj:ts Befallningshafvande 
icke i tillfälle att lemna redogörelse. 

Tre allmänna sjukvârdsanstalter finnas fortfarande inom länet, 
nemligen i Mariestad, Lidköping och Falköping, alla omfattande 
särskilda lasaretts- och kurliusafdelningar. Med sjukhuset i Marie
stad har dessutom varit och är fortfarande förenad en afdelniug 
för vård af sinnessjuke, och var vid femårsperiodens slut under 
uppförande vid sjukhuset i Falköping en uteslutande för sådant 
ändamål afsedd byggnad. 

Antalet vårdade personer samt sjukvårdsanstaiternas in
komster och utgifter hafva utgjort: 

I afseende å här ofvan upptagna utgiftsbelopp bör erinras, 
dels att af sjukvårdsinrättningens i Mariestad medel bestridas 
alla utgifter för provinsialläkarnes resor i och för hämmande af 
venerisk smitta, dels ock att uti nämnda belopp icke ingå kost
naderna för åtskilliga mindre nybyggnader likasom ej heller kost
naden för dårhusbyggnaden i Falköping. 

Hvad utöfver influtna legosängsafgifter erfordrats för bestri
dande af sjukvårdsinrättningarnas årliga utgifter liar, med undan
tag af de belopp som åtgått för nybyggnader samt andra anlägg
ningsarbeten, utgått af sjukvårdsafgiftsmedlen, och har denna 
afgift varit bestämd åren 1876 och 1877 till 44 öre för man 
och 22 öre för qvinna samt åren 1878, 1879 och 1880 till 48 
öre for man och 24 öre för qvinna, som erlagt mantalspenningar. 

För inköp af lämpliga böcker och tidskrifter till länets tro 
sjukvârdsanstalter har 1879 års landsting beviljat ett särskildt 
anslag af 150 kronor för hvarje anstalt. 

1 Skara har under femårsperioden blifvit uppförd en sjuk
stuga, hvarest 20 patienter kunna vårdas, och (furnigoussjitlÀiisct 
A Karlsborg har under femårsperioden fortfarande varit tillgiin"-
ligt för patienter. 

Någon enskild sjukvåidsanstalt finnes icke inom länet, såvida 
ej dertill bör hänföras Jaquette Du Jiletz husurrttit- onh fultiti-
försörjningsinrättning. Angående denna välgörenhetsinrättning, 
hvars lasarettsbyggnad är förlagd vid helsokällan I.undsbrunn, 
finnas fullständiga upplysningar meddelade i föregående femårs
berättelser. I afseende å densammas inkomstkällor och förvalt
ning samt omfånget och beskaffenheten af dess verksamhet liar 
icke under ifrågavarande tidrymd inträffat någon nämnvärd för
ändring. 

I fråga om heholminnar och badorter inom länet åberopas 
de upplysningar, som finnas meddelade å sidan 32 af den tryckta 
femårsberättelsen för åren 1866—1870. Bland de der omför-
mälda inrättningar äro branns- och bad.instalteu vid Lundsbrunn 
samt vattenkuranstalterna vid Mösseberg och Sköfde de mest 
betydande, af hvilka anstalten vid Mösseberg varit i medeltal 
besökt af 1,041 kurgäster årligen, största antalet år 1876 och 
minsta år 1879. 

K. M:tt llefallningshrtfrändes femårsberättelser 1876—188". Skarnborgs län. 5 

Sängarnes antal hafva utgjort vid sjukvårdsinrättningen i 
Mariestad 62, i Lidköping 46 och i Falköping 42. Legosängs-
afgifterna hafva varit bestämda: 

å lasarettsafdelningarna för patient i gemensamt rum till 44 
öre åren 1876 och 1877 samt 45 öre åren 1878, 1879 och 1880; 
för patient, som begagnat enskildt rum, år 1876 till 1 krona 25 
öre och öfriga åren till 1 krona 50 öre, samt för sådana patienter 
å Falköpings lasarett, h vilkas sjukvård bekostats af statens jern-
vägstrafikmedel, till 1 krona; 

å kurhusafdelningarna, hvarest till länet hörande patienter 
å allmänt rum äro fria från afgift, alla åren till 1 krona 50 öre 
för patient, som begagnat enskildt rum; 

å dårhusafdelningen åren 1876 och 1877 till 63 öre och åren 
1878, 1879 och 1880 till 65 öre, allt för hvarje dag. 

För personer, som tillhört annat län och begagnat enskildt 
rum, har afgiften utgått med 25 öres förhöjning, och sådana per
soner, hvilka å någon af kurhusafdelningarna varit intagna i ge
mensamt rum och icke haft rättighet till fri vård, hafva fått 
erlägga 75 öre likaledes för hvarje dag. De sålunda bestämda 
och årligen influtna legosängsafgifterna hafva sammanräknade 
uppgått till följande belopp: 
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En ny vattenkuranstalt har under femårsperioden blifvit 
anlagd norr om Hjo å en naturskön plats vid Vetterns strand. 
Denna anläggning, som verkstälts af aktiebolaget »Hjo vatten-
kuranstalt» och medfört en kostnad af 110,752 kronor 5 öre, öppna
des för allmänt begagnande den 1 juli 1878 och har varit besökt 
nämnda år af 126, år 1879 af 142 och år 1880 af 206 badgäster. 

Dessutom har den sedan 25 år tillbaka befintliga brunns-
och badinrättningen vid Djursätra i Versås socken af Kåkinds 
härad under femårsperioden vunnit sådan utveckling och bety
delse, att densamma bör här omnämnas. Vid denna helsobrunn, 
hvilken af ålder begagnats af ortens invånare och hvars vatten 
visat sig verksamt mot reumatism, bleksot, skrofler och andra 
sjukdomar, var till en början uppfördt ett simpelt brädskjul och 
i sammanhang dermed en enkel badhusbyggnad. Men år 1875 
läto Djursätra byamän för en kostnad af 12,000 kronor uppföra 
en tidsenlig badhusbyggnad; och har badgästernas antal derefter 
årligen uppgått i medeltal till omkring 150. 

Sjukvården inom länet upprätthålles af 6 provinsialläkare, 
hvilka äro bosatte en i hvarje af städerna Mariestad, Lidköping, 
Hjo och Falköping, en i närheten af Naums tingsställe och en 
i Hofva by, 3 lasarettsläkare samt militärläkarne å Karlsborg. 
Derjemte funnos år 1880 inom länet 1 stadsläkare i Mariestad 
tillika militärläkare, 1 stadsläkare i hvarje af städerna Skara 
och Lidköping, 3 läkare i Sköfde af hvilka 2 voro militärläkare 
och 1 stadsläkare i Falköping. I Sköfde var stadsläkaretjensten 
vid femårsperiodens slut ledig och i Hjo innehades denna befatt
ning af provinsialläkaren derstädes. De sålunda tillgänglige lä-
karne synas i allmänhet vara tillräcklige för behofvet, utom livad 
angår Tiveds och Undenäs socknar inom Södra Vadsbo fögderi, 
der läkarehjelp ofta nog icke kan erhållas. Inom det jemförelse-
vis folkrika samhälle, som uppstått vid Töreboda jernvägsstation, 
börjar ock göra sig känbart behofvet af läkare på stället eller 
åtminstone i dess närhet. 

Barnmorskornas antal var år 1880 i städerna 17 och å lands
bygden 61 eller tillsammans 78, hvilket antal icke kan anses 
fullt motsvara behofvet. 

Djurläkareyrket utöfvades år 1880 inom länet af 1 läns
veterinär, 11 andra veterinärer samt lärare och elever vid vete-
rinäriurättningen i Skara. 

Nio apotek finnas fortfarande inom länet, ett i hvarje af dess 
sex städer, ett å Karlsborg, ett i Hofva och ett i Vara. 

Om än åtskilligt kan sägas ännu återstå, innan de i nådiga 
helsovårdsstadgan den 25 september 1874 uttalade grundsatser 
vunnit fullständig tillämpning inom länets städer, hafva likväl 
genom helsovårdsnämndernas och embetsmyndigheternas samverkan 
framsteg i denna rigtning blifvit gjorda. A landsbygden har i 
allmänhet helsovårdsnämndernas verksamhet icke behöft i anmärk
ningsvärd grad tagas i anspråk. Emot samtlige dessa nämnders 
sätt att fullgöra dem åliggande skyldigheter i afseende å sund
hetspolisen, har icke försports något uämnvärdt klander. 

Beträffande fattigvården och hvad dermed sammanhänger, 
hänvisas till de af Statistiska Centralbyrån årligen offentliggjorda 

berättelser i detta ämne. De upplysningar, som der äro att 
inhemta, gifva icke anledning till särskild utredning eller yttrande 
i denna berättelse. 

För flera fattigvårdssamhällen är visserligen skyldigheten 
att lemna fattige försörjning eller understöd ofta ganska betun
gande, men önskligt vore dock, att i allmänhet mera behjertades 
rigtigheten af den från ett fritt men lagbundet samhällsskick 
oskiljaktiga grundsats, som fått sitt uttryck genom stadgandet 
i 28 § af gällande fattigvårdsförordning, att ingen må för äfven-
tyret af framtida fattigvårdstunga förmenas rätt att välja vistelse
ort. Den tilltagande benägenheten hos kommunerna att söka från 
sig utestänga eller aflägsna personer, hvilka befaras blifva i behof 
af fattigunderstöd, måste i flera hänseenden anses fördömlig. 

Deraf föranledes icke sällan, att personer, till och med sådana 
som ännu icke varit i åtnjutande af fattigunderstöd, få irra om
kring från den ena socknen till den andra under sökandet efter 
en stadig vistelseort och just derigenom bringas i sådant betryck, 
som leder till behof af fattigvård, betlande och försvarslöshet. 
Det är ej heller alldeles ovanligt, att personer, som under flera 
år varit boende inom en socken och med sitt arbete torftligen 
lifnärt sig, omsider då ålderdom och orkeslöshet inträda, upp
sägas från den af dem hyrda bostad uppenbarligen i afsigt att 
derigenom bringa dem till aflyttning från socknen. 

Sådana förhållanden som de nu antydda och andra dylika 
äro ofta af beskaffenhet att icke kunna genom embetsmyndighets 
inellankoinst rättas, men skola genom en noggrann tillämpning 
af ofvannämnda i 28 § af fattigvårdsförordningen uttalade grund
sats, såvidt möjligt är, förekommas. 

För fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjuk
kassor och dermed jemförliga inrättningar inom länet lemnas redo
görelse i bifogade tabell N:0 5, och är ej i afseende härå något 
att omförmäla utöfver de upplysningar, som af denna tabell 
inhemtas. 

I länets städer, med undantag af Hjo, utöfvas kommunernas 
beslutande rätt i ordnings- och hushållningsmål af utsedde stads-
fullmägtige. Utveckling och framsteg äro visserligen märkbara 
i flera rigtningar, men ingen af länets sex städer har ännu kun
nat tillvinna sig sådan betydenhet, att den kan anses såsom en 
verklig centralpunkt för dess rörelse och näringslif. Anlednin
gen härtill torde i icke oväsentlig mån vara att söka uti den, 
åtminstone i detta hänseende ogynsamma sträckning, som gifvits 
åt flera af de länet genomlöpande jernvägarna. Den förlamning, 
som drabbade Mariestad, derigenom att Göta kanals utlopp i 
Venern förlagts icke, såsom ifrågasatt varit, vid denna stad utan 
vid Sjötorp, hade icke hunnit öfvervinnas, då staden träffades af 
ett nytt hårdt slag medelst stambanans dragande på 1 7 mils 
afstånd från densamma, hvarigenom dess handelsområde blifvit 
i väsentlig mån förminskadt. Beträffande städerna finnes i öf-
rigt intet af vigt att anföra utöfver livad som på särskilda ställen 
i denna berättelse och uti dervid fogade tabeller är meddeladt. 

Marieholm, i landskansliet den 31 december 1881. 

C. A. SJÖCRONA. 
H. Amnéus. A. M. Bolinder. 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGDEN I SKARABORGS LÄN ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 2. 

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

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I SKARABORGS LÄN ÅR 1880. 
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