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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 7. 

ÅREN 

1891—1895. 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

Skaraborgs län har under de fem år, som denna berättelse 
omfattar, icke undergått någon annan förändring till sina i före
gående berättelser beskrifna gränser, än som blifvit en följd af 
nådiga brefvet den 20 april 1894 angående förändrad indelning 
mellan Bottnaryds samt Bjnrbäcks och Habo socknar. Genom 
detta nådiga bref är förordnadt, bland annat, att från 1895 års 
början hemmanen Bönared n:r 1, V2 mantal, Gaståsen n:r 1, 
V4 mantal, Grytered n:r 1, V4 mantal, Kråmered n:r 1, V4 man
tal, Källekulla n:r 1, V2 mantal, Sundsered norra n:r 1. V2 man
tal och Sundsered Södergård, i jordeboken betecknad med n:r 2, 
1 mantal, skulle i kyrkligt och kommunalt hänseende öfverflyt-
tas från Bottnaryds till Bjnrbäcks socken; samt att från samma 
tid följande hemman skulle upptagas i jordeboken för Mo härad 
i Jönköpings län under Bottnaryds socken och till följd deraf 
förläggas till Mo härad, detta härads länsmansdistrikt, Tveta, 
Vista och Mo härads fögderi, tingslag och domsaga, nemligen: 

från Vartofta härad, Slättängs tingslags vestra länsmans
distrikt, Vartofta fögderi, Slättängs tingslag samt Vartofta och 
Frökinds domsaga hemmanet Tolabo n:r 1 eller Stora Tolabo, 
Va mantal, förut i jordeboken upptaget under Bjurbäcks socken; 

och från Vartofta härad, Slättängs tingslags östra länsmans-
distrikt, Vartofta fögderi, Slättängs tingslag samt Vartofta och 
Frökinds domsaga hemmanen Mohemmet n:r 1, Vs mantal, och 

Oset n:r 1, 1/s mantal, förut i jordeboken upptagne under Habo 
socken. 

Genom denna reglering har länets ytvidd, som vid senaste 
femårsperiods slut utgjorde 8,487'is qvadratkilometer eller 84-S"i9 
qvadratnymil, minskats med 7-59 qvadratkilometer eller 0-0759 
qvadratnymil och uppgår således nu till 8,479'8 qvadratkilometer 
eller 84'796 qvadratnymil. Häraf belöpa å fastland samt å Öar, 
holmar och skär uti smärre insjöar 79-083 qvadratnymil, å öar, 
holmar och skär i Venern och Vettern 1-B6 qvadratnymil samt 
å insjöar och vattendrag 4'053 qvadratnymil. Rörande de länet 
angränsande stora sjöarne Venerns och Vetterns ytvidd äro upp
gifter meddelade i berättelsen för åren 1881—1885. Huru stor 
del af dessa sjöar bör anses tillhöra Skaraborgs län, kan ej heller 
nu med visshet uppgifvas. 

Länet har fortfarande 6 städer, alla med egen rådstufvurätt 
och magistrat. I Mariestad, Sköfde och Falköping är magistra
ten samt i Skara, Lidköping och Hjo borgmästaren öfverexeku-
tor. Lidköping är fortfarande den enda af dessa städer, som 
har stapelstads- samt nederlags- och transitupplagsrätt. 

Domsagornas antal är äfven oförändradt och utgör 7. Af 
dessa domsagor är Norra Vadsbo delad i två tingslag, benämnda 
Hasselrörs och Hofva, Södra Vadsbo utgör från femårsperiodens 
början ett tingslag, Gudhems och Kåkinds härads domsaga är 
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delad i två tingslag, sammanfallande med häradena, Vartofta och 
Frökinds härads domsaga delad i Dimbo, Slättängs och Leaby 
tre tingslag, Skånings, Vilske och Valle härads domsaga delad i 
tre tingslag, sammanfallande med häradena, Åse, Viste, Barne 
och Laske härads domsaga enligt det i senaste berättelsen om-
förmälda nådiga brefvet den 28 juni 1889 sammanförd til! ett 
tingslag, hvilken förändring kommer att tillämpas från och med 
den 1 januari 1897, samt Kållands, Kinnefjerdings och Kinne 
härads domsaga delad i tre tingslag, sammanfallande med hä
radena. 

T administrativt hänseende är länet fortfarande indeladt i 
7 fögderier, hvilka sammanfalla med domsagorna, samt 27 läns
mansdistrikt. 

På grund af föreskrift i lagen den 23 oktober 1891 angående 
väghållningsbesvärets utgörande på landet är länets landsbygd 
indelad i 18 väghållningsdistrikt, nemligen: Hasselrörs tingslags, 
Hofva tingslags, Södra Vadsbo härads, Kåkinds härads, Gud
hems härads, Dimbo tingslags, Slättängs tingslags, Leaby tings
lags, Vilske härads, Valle härads, Skånings härads, Laske hä
rads, Barne härads, Viste härads, Åse härads, Kållands härads, 
Kinnefjerdings härads och Kinne härads. 

Två köpingar hafva under ifrågavarande tidrymd bljfvit bil
dade, benämnda Tidaholm och Vara. Enligt nådiga brefven den 
17 juni 1893 och den 13 juli 1894 har nemligen Kungl. Maj:t 
i nåder föreskrifvit, att !t/4 mantal n:r 1 Ångarp eller Agnetorp 
Stommen, U'"','-HH mantal Holmagården eller n:r 1 Tidaholm, 
'-'•"", 78 mantal Agnetorp eller n:r 4 Tidaholm Brogården och 20/283 
mantal n:r 1 Siggestorp inom Agnetorps socken samt 2 /ÖI man
tal n:r 7 Baltak Nolgården och :!5/924 mantal n:r 1 Marbotorp 
inom Baltaks socken skulle från och med år 1895 såsom kom
mun för sig bilda en jemväl i fattigvårdshänseende från Agne
torps och Baitaks socknar afskild köping, benämnd Tidaholm. 

Likaledes är genom nådiga brefvet den 16 december 1892 
förordnadt, att förutvarande niunieipalsamhället Vara, omfattande 
länsmansbostället Vara Stommen samt de intill detta närmast 
gränsande V4 mantal Assarsgården och ' 4 mantal Nils Ersgår-
den skulle från och med år 1894 utgöra en köping och en från 
Vara socken i kommunalt och fattigvårdshänseende skild kommun. 

I öfrigt har indelningen i kommuner icke undergått förän
dring. Då förutnämnda två köpingar inberäknas, utgör således 
antalet af de till länet hörande landskommuner eller delar af 
sådana kommuner numera 264, och soin stadskommunerna äro 6 
till antalet, uppgår hela antalet af länets kommuner till 270. 
Kyrkosocknarne äro deremot fortfarande endast 268, delade på 98 
pastorat. I afseende å kontraktsindelningen hänvisas till de i 
berättelsen för åren 1881—1885 meddelade upplysningar. Antalet 
af de inom länet befintliga för sitt ändamål begagnade kyrkor 
och kapell uppgår fortfarande till 239. 

Utom den här ofvan omförmäida, på länets gränser inver
kande reglering hafva under nu ifrågavarande tidrymd följande 
förändringar i länets indelning blifvit föreskrifna: 

1. Genom nådiga brefvet den 5 mars 1891 förordnades, att 
med 1892 ars ingång de till staden Falköping hörande hemma
nen '/2 mantal Ballersten n:r 1 och 1/2 mantal Ranten n:r 2 
jemte dem påförd grundskatt, med undantag af allmänningsskat-
ten, skulle uteslutas ur jordeboken för Falköpings socken och 
den på sådant sätt uteslutna grundskatten af staden Falköpings 
uppbördsförvaltning uppbäras och till kronan redovisas, äfvensom 

att hemmanens å Mösseberg belägna utmarkslotter med dera be
löpande skatt skulle vid sagda tid upptagas såsom särskilda 
lägenheter i jordeboken för Falköpings socken i Gudhems härad 
samt i administrativt, judicielt, kyrkligt och kommunalt hänse
ende skiljas från Falköpings stad och förenas med Falköpings 
landsförsamling, Gudhems härad samt Kåkinds och Gudhems 
härads domsaga. 

2. Nådiga brefvet den 2 april 1891 föreskrifver, att med 
1892 års ingång dels hemmanen Broderåsen n:r 1, '/o mantal, 
och Dagsnäs n:r 1, 1 mantal, skulle öfverföras från Marby soc
ken till Bjerka socken, dels hemmanet Millomskog n:r 1, 3./•> 
mantal, skulle öfverföras från Bjurums kyrkoförsamling, Bju-
rums kommun och Marby socken till Bjerklunda kyrkoförsam
ling, Bjerka kommun och Bjerka socken, dels ock de Marby och 
Hångers socknar tillhöriga hemman och lägenheter, med undantag 
af förenämnda hemman Broderåsen, Dagsnäs och Millomskog, skulle 
sammanföras i jordeboken under en socken, benämnd Bjurum. 

3. Genom nådiga brefvet den 26 januari 1894 är beträf
fande de till Falköpings kyrkosocken hörande två särskilda soc
kenområden, hvilka i administrativt, judicielt och kommunalt 
hänseende redan bildade sjelfständiga, från hvarandra skilda 
kommuner, föreskrifvet, att Falköpings socken inom Vartofta 
härad derefter skulle benämnas Falköpings Östra socken och 
Falköpings socken inom Gudhems härad Falköpings Vestra 
socken. 

4. Kungl. Maj:t har genom nådigt bref den 14 april 1893 
förordnat, att frälselägenheterna Kulla n:r 1, en tullqvarn, och 
Kulla n:r 1, en qvarntomt, samt skattelägenheterna Turaström
men n:r 1, en tullqvarn, och Turaströmmen n:r 1, en qvarnplats, 
skulle i jordeboken öfverföras från Hvalstads till Kymbo socken. 

5. Kungl. Maj:t har genom nådigt bref den 3 maj 1895 
förordnat, dels att Gvolanda kyrkosocken skulle med 1896 års 
ingång i sin helhet förenas med Vilske härad samt att i följd 
häraf de fastigheter, hvilka enligt jordeboken för Frökinds hä
rad bildade Grolanda socken, skulle i jordeboken samt i admi
nistrativt och judicielt hänseende skiljas från nämnda härad, 
Leaby länsmansdistrikt, Vartofta fögderi, Leaby tingslag, Var
tofta och Frökinds härads domsaga samt förläggas till Vilske 
härad, samma härads länsmansdistrikt, Skara fögderi, Vilske 
härads tingslag samt Skånings, Vilske och Valle härads domsaga, 
dels ock att från samma tid den så kallade Rya rote, som en
ligt jordeboken för Vilske härad bestode af ]/4 mantal krono 
Grönehögen n:r 1, Y2 mantal skatte Rya Smedsgården n:r 1, 1 
mantal frälsesäteri Höfveröd n:r 1, 1 mantal frälsesäteri Olofs-
torp n:r 1, rå- och rörshemraanen \'s mantal Flatöna n:r 1, V 8 
mantal Hagöna n:r 1, V8 mantal Johannelund n:r 1, V« man
tal Kolöna n:r 1 och 1 'H mantal Torpåsen n:r 1 samt frälse
hemmanen 1 mantal Erikstorp nlr 1 med qvarn, V« mantal 
Hemmingsholmen n:r 1, V2 mantal Rya Vestergård n:r 2, V 2 
mantal Rya Ledsgården n:r 3, V2 mantal Rya Eriksgården n:r 
4 och V2 mantal Smörkullen n:r 1, skulle i jordeboken öfverfö
ras från Jäla socken för att i alla hänseenden förenas med 
Grolanda socken, dervid frälsesäteriet Olofstorp n:r 1 skulle be
tecknas med n:r 2. 

Af de 105 särskilda förslag, som utsedde koraiterade uti 
betänkande den 9 oktober 1882 framstält för afhjelpande af ore-
gelbundenheterna i länets indelning, hafva numera alla varit före
mål för slutlig pröfning. 
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Här ofvan och uti berättelsen för aren 1881—1885 om-
fönnälda förändringar i länets indelning hafva i vissa fall verkat 
rubbning i den fördelning af länets hela ytvidd mellan häradena 
och städerna, som angifves uti sistnämnda berättelse. Men 
Kungl. Maj:ts BefälIningshafvande är icke i tillfälle nu upp-
gifva de i och för sig obetydliga rättelser, som de i samma be
rättelse meddelade arealuppgifter till följd häraf böra undergå. 
Beträffande de särskilda socknarnes areal hänvisas nu, såsom 
förut, til! Ekonomiska Kartverkets häradsbeskrifningar. 

Då folkmängdstätheten är en ganska tillförlitlig mätare af 
jordens fruktbarhet och odling inom en ort, der jordbruket är 
hufvudnäringen, antecknas här, att vid 1895 års slut belöpte på 
1 qvadratnymil land af länets ytvidd 3,028 invånare. Vid 1890 
års slut var förhållandet sådant, att på 1 qvadratnymil belöpte 
3,058 invånare. Folkmängdstätheten har således något aftagit. 
Men detta oaktadt torde Skaraborgs län i detta hänseende fort
farande inom riket vara det femte i ordningen samt öfverträffas 
allenast af Malmöhus, Kristianstads, Blekinge samt Göteborgs 
och Bohus län, hvilket sistnämnda läns större folkniängdstäthet 
emellertid till väsentlig del är beroende deraf, att den stora 
staden Göteborg medtagits i beräkningen. 

Inom landsbygdens särskilda förvaltningsområden var för
hållandet mellan ytvidd och folkmängd den 31 december 1895 
sådant, att på 1 qvadratnymil belöpte i Barne fögderi 3,497, i 
Lidköpings fögderi 3,129, i Sköfde fögderi 2,905, i Skara fögderi 
2,779, i Vartofta fögderi 2,395, i Södra Vadsbo fögderi 2,247 
och i Norra Vadsbo fögderi 2,066 invånare. Beträffande folk
mängdens fördelning emellan de särskilda socknarne torde till 
undvikande af vidlyftighet nu, såsom förut, få hänvisas till 
Statistiska Centralbyråns publikationer. 

I fråga om länets naturbeskaffenhet i öfrigt och väderleks
förhållanden samt hvad angår den ekonomiska kartläggningen 
af länet åberopas, hvad i föregående berättelser finnes omförmäldt. 

Af Generalstabens karta öfver Sverige hafva bladen 34 
(Ulricehamn) och 44 (Hjo) under perioden utkommit, och är der-
med den topografiska kartläggningen af länet fullbordad. Arbetena 
för åstadkommande af ett geologiskt kartverk öfver riket hafva 
deremot icke under samma tidrymd utsträckts till detta län. 

De tre senaste berättelserna innehålla uppgifter om de 
tryckta arbeten, hvari meddelas beskrifning öfver och upplysningar 
om Skaraborgs län. Under ifrågavarande tidrymd har tillkommit 
»Handbok för resande till Kinnekulle», af N. G. Strömbom. 

2. Invånare. 

Länets folkmängd utgjorde vid 1895 års slut enligt prester-
skapets anteckningar 244,514 och enligt mantalslängderna 245,112. 
So bilagde tabell 1. Inom de särskilda förvaltningsområdena 
voro de mantalsskrifne invånarne sålunda fördelade: 

Vid 1890 års slut uppgick folkmängden enligt presterskapets 
anteckningar till 247,074 och enligt mantalBlängderna till 248,622. 
Folkmängden har således under ifrågavarande tidrymd minskats 
och länet förlorat 2,560 kyrkoskrifne och 3,510 mantalsskrifne 
invånare flere, än som under samma tid tillkommit. Minskningen, 
som, enligt hvad berättelserna för de tre närmast föregående fem
årsperioderna gifva vid handen, började redan år 1880 och der-
efter, med undantag allenast för år 1886, hvarje år fortgått, 
har emellertid under nu ifrågavarande fem år fortsatts endast 
till och med år 1893. Vid sistnämnda års slut uppgick antalet 

kyrkoskrifne invånare till 243,227 och mantalsskrifne till 244,585. 
Således hade under de 14 år, som förflutit sedan den 31 december 
1879, då länet räknade 260,797 kyrkoskrifne och 260,016 man
talsskrifne invånare, antalet minskats med 17,570 kyrkoskrifne 
och 15,431 mantalsskrifne. Under åren 1894 och 1895 bar 
deremot folkmängden, om än icke i lika hög grad som under 
åren närmast före 1880, dock i beaktansvärd mån vuxit. Denna 
tillväxt, har, såsom ofvan är antydt, icke kunnat uppväga minsk
ningen under femårsperiodens första tre år. Som befolkningen 
i länets städer ökats, träffar minskningen under femårsperioden 
uteslutande länets landsbygd. 

Denna minskning belöper sig till 3,784 kyrkoskrifne och 
4,895 mantalsskrifne. Om härifrån afräknas talen för folk
mängdens aftagande inom hela länet, så finnes antalet af stä
dernas invånare hafva ökats med 1,224 kyrkoskrifne och 1.385 
mantalsskrifne invånare. 

Under denna femårsperiod, likasom under de två närmast 
föregående, har den mantalsskrifna befolkningens antal städse 
varit större än den kyrkoskrifnas. Förhållandet har förut varit 
motsatt. Beträffande orsakerna till dessa olikheter åberopas nu, 
såsom förut, hvad som anförts i berättelsen för åren 1876—1880. 
Skilnaden mellan de bada slutsiffrorna har emellertid under denna 
femårsperiod icke varit så stor som förut, till väsentlig del an
tagligen beroende deraf, att de administrativa oregelbundenheterna 
i länets indelning numera blifvit afhulpna. Större noggrannhet 
vid förandet af föreskrifna anteckningar har måhända ock här
till medverkat. 

Med hänvisning i öfrigt till förutnämnda tabell 1 samman
ställas här följande kända sifferuppgifter rörande de faktorer, 
som inverka på folkmängdens till- och aftagande inom länet: 
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Vid jemförelse mellan dessa siffror och motsvarande upp
gifter i närmast foregående tre femårsberättelser inhemtas, att år
liga antalet lefvande födda varit mindre än under någon af de 
tre föregående perioderna, och att dödligheten varit något större 
under denna än under nästföregående femårsperiod. Lika som 
förut ådagalägga dessa sifferuppgifter äfven, att om å ena sidan 
tillkomsten af lefvande födde och från utrikes ort inflyttade samt 
å andra sidan afgången genom dödsfall och utflyttning till ut
rikes ort vore ensamt bestämmande i fråga om folkmängdens 
till- och aftagande, så skulle antalet af länets invånare hafva 
under ifrågavarande tidrymd ökats. Antalet har emellertid i 
afsevärd mån minskats, och anledningen dertill torde fortfarande 
vara att söka uti flyttningar från länet till andra delar af riket, 
företrädesvis de större städerna. Dessa flyttningar hafva i ungefär 
lika hög grad som under nästföregående femårsperiod årligen 
minskat den jordbruksidkande befolkningens antal. Angående 
förklaringsgrunden till detta förhållande åberopas, hvad i senaste 
berättelsen anföres. 

Att emellertid länets befolkning icke under denna femårs
period minskats i lika hög grad som under den närmast före
gående, och att till och med under de två sista åren af perioden 

ökning börjat ånyo inträda, beror till väsentlig del deraf, att 
utvandringen varit icke obetydligt mindre. De utvandrandes 
mål har fortfarande till ojemförligt största delen varit Amerika. 
Beträffande orsakerna till utvandringen åberopar Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande, hvad i föregående berättelser anförts. Före
teelserna inom detta område hafva under ifrågavarande tidrymd 
icke i någon mån gifvit anledning till att frångå de omdömen, 
som uti dessa berättelser uttalats. 

Invandringen har uu som förut till hufvudsakligaste delen 
uppkommit derigenom, att personer, som utflyttat till Amerika, 
återvändt till sin förra hembygd. Beträffande invandringen er
inrar Kungl. Majrts Befallningshafvande i öfrigt endast, att de 
inflyttades antal varit betydligt större än under någon af näst
föregående femårsperioder. 

Till Riksdagen sänder länet fortfarande på grund af folk
mängden 8 ledamöter af första kammaren; samt af den andra, 
enligt nuvarande valkretsindelning, 1 ledamot för städerna Marie
stad, Sköfde och Falköping, 1 för städerna Lidköping, Skara 
och Hjo och en för hvarje af länets sju domsagor, eller tillsam
mans 9 ledamöter. 

Beträffande befolkningens gudsfruktan, laglydnad och sed
lighet åberopar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, hvad som an
förts i berättelsen för åren 1876—1880. Något af vigt är der-
utöfver icke nu att omförmäla. 

Enligt senaste tillgängliga anteckningar funnos vid femårs
periodens början inom länet sammanräknade endast 603 främ
mande trosbekännare jemte odöpta barn. Bland dem voro 21 
metodister, 95 baptister, 430 odöpta barn, 13 andra odöpta, 3 
ej konfirmerade, 2 »separatister», 1 fransk reformert, 36 mosaiske 
och 2 mormoner. Någon anledning finnes icke till antagande, 
att statskyrkan skulle under de senast förflutna fem åren i af
sevärd mån förlorat flere anhängare inom länet. Frälsnings
armén har emellertid under de senare åren börjat uppträda här 
och hvar inom länet, men torde åtminstone ännu icke hafva 
vunnit pågon mera betydande anslutning. Enligt kungl. resolu
tionen den 13 oktober 1882 finnes inom Lidköping särskild för-

Tab. A. Fångantalet vid länsfängelset i Mariestad åren 1891—1895. 
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samling af raetodist-episkopalkyrkan. Afvikando religiösa ä-
sigter hafva icke gifvit anledning till särskilda åtgärder från 
den borgerliga myndighetens sida. 

Chefens för Justitiedepartementet två senaste tillgängliga 
berättelser utvisa, att under år 1893 blifvit inom hela riket vid 
underdomstolar och hos polismyndigheter handlagda 47,332 tviste-
och 60,371 brottmål. A domstolarne i Skaraborgs län belöpte 
1,534 af det förra och 1,321 af det senare slaget. För 
gröfre brott sakfäldes under samma tid inom Skaraborgs län 15 
på 100,000 invånare. Endast ett län hade att uppvisa ett gvn-
sammare och endast ett län ett lika gynsamt förhållande. Ar 
1894 uppgick tvistemålens antal till 44,990, hvaraf 1,393 be
löpte å Skaraborgs län, samt brottmålens antal till 61,480, 
hvaraf inom Skaraborgs län 1,470. För gröfre brott sakfäldes 
samma år inom Skaraborgs län 23 på 100,000 invånare, och 
hade då sex län att uppvisa ett gynsammare och ett län lika 
gynsamt förhållande. Fångvårdsstyrelsens berättelse för år 1894 
gifver vid handen, att antalet af de under aret nykomne straff
arbetsfångar, hvilka varit födde i Skaraborgs län, förhöll sig 
till folkmängden som 1:2,712, medan samma förhållande be
träffande hela riket var 1 : 2,823. 

I sammanhang med dessa anteckningar meddelas här vid-
stående tabell A angående fångantalet i länsfängelset. 

De vid domstol åtalade fylleriförseelsernas antal har utgjort: 

Då under nästföregående femårsperiod åtalats allenast 2,067 
fylleriförseelser, har således antalet under nu ifrågavarande tid
rymd ökats med 177. Denna ökning, som till största delen 
förekommit inom landsbygden, är icke af den betydenhet, att 
ensamt dera kan grundas antagande om dryckenskapslastens 
ökade utbredning inom länet. Förhållandet torde, dessbättre, 
snarare vara motsatt. Från alla delar af länet vitsordas, att 
missbruket af starka drycker fortfarande varit i aftagande, och 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande saknar anledning att jäfva 
detta uttalande. Då detta oaktadt antalet af åtal för fylleri
förseelser vuxit, synes orsaken härtill vara att söka allenast uti 
större nit och stränghet hos åklagaremagten, hvartill nykterhets
verksamheten måhända i sin mån bidragit. Sålunda uppgifves 
från det fögderi, der åtalens antal mest ökats, att goodtemplarne 
de senare åren börjat uppträda som angifvare i fråga om fylleri
förseelser och såmedelst hos de allmänna åklagarne framtvingat 
en större stränghet i afseeude å beifrandet af dylika förseelser. 

Förbrukningen af vin och maltdrycker torde under ifråga
varande tidrymd hafva haft ungefär samma omfattning som un
der nästföregående femårsperiod. Missbruket af dessa drycker 
kan icke sägas hafva tilltagit och kommunerna hafva fortfarande 
enigt samverkat med polismyndigheten för att hindra försäljning 
af sådane drycker, så snart sig visat, att derigenom oordningar 
och oloflig utskänkning främjats. Nykterheten har således, en
ligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes omdöme, ingalunda afta-
git, utan snarare gått framåt. De flesta fall, då bruket af rus-

gifvande drycker icke inskränkts inom måttlighetens gränser, 
hafva nu som tillförne förekommit vid marknader, torgdagar och 
andra tillfällen, då folksamlingar egt rum. Vid arbetet för nyk
terhetens främjande hafva goodtemplarlogerna, biåbaTidsföreniii-
garne och nykterhetsföreningarne fortfarande utöfvat ett välgö
rande inflytande. I fråga om dessa nykterhetsförbund åberopar 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, livad som anförts uti senaste 
femårsberättelsen. Väl har under nu ifrågavarande tidrymd icke 
alldeles saknats anledning till fruktan, att förbundens verksam
het skulle riktas mot vinnande af andra syften än nykterhetens 
främjande; men någon mera afsevärd afvikelse från det ädla 
mål, som dessa förbund satt sig före, kan dock hittills icke sägas 
hafva egt rum. För närvarande finnas inom länet 22 loger af 
Verldsgoodtemplarorden med sammanräknade 1,412 medlemmar 
samt tillsammans 72 blåbandsföreningar, fristående nykterhets
föreningar, loger af Nationalgoodtemplarorden och »tempel» till
hörande Templarorden med sammanräknade 6,510 medlemmar. 

Lofgifven minuthandel med och utskänkning af spritdrycker 
har egt rum på sätt, som efterföljande tabell utvisar. 

Dessutom hafva några tillfälliga utskänkningsrättigheter va
rit beviljade, hvarom uppgift meddelas å annat ställe i denna 
berättelse. 

Oloflig försäljning af dylika drycker, hvarför personer blif
vit vid domstol sakfälde, har förekommit i följande antal fall: 

Lönkrögeriet kan således numera icke sägas vara af afse
värd betydelse. 1 städerna hafva nu som förut förekommit några 
få fall, då innehafvare af försäljningsrätt blifvit fäld för det 
han afyttrat spritdrycker å tid, då försäljning icke varit tillåten. 
Såväl i städerna som å landsbygden hafva personer blifvit fälde 
till böter för oloflig försäljning af vin och maltdrycker, men 
dessa fall hafva varit jemförelsevis få och förtjena ej någon sär
skild uppmärksamhet. 

Oloflig bränvinstillverkning har, såvidt kändt är, icke före
kommit under ifrågavarande tidrymd. 

Under åberopande af hvad som anförts uti berättelsen för 
åren 1876—1880 anser sig Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
böra här likasom uti föregående berättelser meddela följande, 
med ledning af hittills tillgängliga uppgifter, sammanfattade redo
görelse för ingångna och upplösta äktenskap: 
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Medeltalet årligen ingångna äktenskap, som under hvarje 
af senaste tre femårsperioder varit lägre än under den när
mast föregående, har således nu ytterligare minskats. Såsom 
redan i senaste berättelsen anmärktes, torde denna minskning i 
viss mån vara beroende af omständigheter, hvilkas utredande 
falla inom befolkningsstatistikens område. En orsak till detta 
förhållande torde vara att söka deri, att folkmängden från och 
med år 1880 till och med år 1893 alltjenit genom utflyttningar 
från länet minskats, enär de utflyttande till stor del varit eller 
snart kommit i den ålder, vid hvilken äktenskap vanligen plä
gar ingås. Att konjunkturerna äfven under ifrågavarande tid
rymd varit ogynsanima för jordbrukarne, har väl ock i sin mån 
medverkat till berörda förhållande. 

Af samtliga födda barn utgjorde för periodens fyra första år 
de oäkta: 

Motsvarande medel procenttal för hela riket uppgick år 1891 
till 10-21, år 1892 till 10-5.;, år 1893 till 10-42 och år 1894 till 10-71. 

Dessa tal utvisa såväl för riket i dess helhet som för Skara
borgs län ungefär samma förhållande som under näst föregående 
fem år. 

Såvidt inkomna uppgifter gifva vid handen, tinnes numera 
inom länet endast en förlikningsdomstol, och denna kan icke 
anses hafva under femårsperioden utöfvat någon verksamhet. 

Beträffande det så kallade lösdrifeeriet åberopar Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande, hvad som anförts uti de tre senaste 
berättelserna, och erinrar här endast derom: att antalet af dem, 
som för lösdrifveri och bettlen blifvit häktade och till länsfän-
gelsct insände, utgjort 

samt att antalet af dem, som af Länsstyrelsen på grund af förut 
gällande stadgar om försvarslöse, lagen om lösdrifvares behand
ling filer gällande fattigvärdsförordning dömts till tvångsarbete, 
uppgått till följande: 

Antalet af de till länsfängelset insände lösdrifvare och bett
lare har således under denna femårsperiod fortfarande varit be
tydligt lägre än under den tid, då stadgan angående försvarslöse 
egde tillämpning, samt något understigit antalet under nästföre
gående femårsperiod, hvaremot antalet af dem, hvilka dömts till 
tvångsarbete visat sig föga vexlande och under denna femårs
period varit nära nog lika med antalet under den nästföregående. 
Någon förändring till det bättre kan lösdrifveriet, dessvärre, icke 
sägas hafva undergått. Såväl genom inkomna polisförhörsproto
koll som annorledes har under ifrågavarande tidrymd, måhända 
mera än tillförne, försports klagomål deröfver, att lösdrifvare, 
ofta under rusets inflytelse, uppträdt på ett pockande, trotsigt 
och hotfullt sätt. Väl hafva i afseende å bekämpandet af detta 
onda de fåtalige polistjenstemännen å landsbygden kunnat fort
farande påräkna biträde af de kommunala myndigheterna och i 
öfrigt af ordningsälskande samhällsmedlemmar, men detta biträde 
har dock aldrig varit och kan aldrig blifva sådant, att behofvet 
af den särskilda polisstyrkans på landet ytterligare förstärkning 
derigenom undanrödjes. 

Folkets lynne, lefnadssätt och bruk hafva icke under de se
nast förflutna fem åren undergått afsevärda förändringar, hvadan 
derom torde få åberopas, hvad i föregående berättelser finnes om-
förmäldt. Väl har uppfattningen, om hvad som må anses nödigt 
för fyllande af lefnadsbehofven, icke kunnat undgå att i detta 
län som annorstädes röna inflytande af den alltjemt fortgående 
utvecklingen, så att anspråken i detta hänseende äro större än 
under äldre tider. Men lefnadssättet kan dock fortfarande sägas 
vara enkelt och lämpadt efter en hvars samhällsställning och 
förmögenhetsvilkor. 

Klädedrägten hos allmogen företer fortfarande icke någon 
egendomlighet. Begäret att följa med de vexlande moderna 
herskar fortfarande, och fabrikernas väfnader finna för sin pris
billighets skull fortfarande god afsättning hos allmogen. Men 
den till följd af bemödandena för slöjdskicklighetens främjande 
mer och mer utbredda skickligheten i väfnad visar dock sina 
välgörande verkningar äfven inom nu ifrågavarande område. Hem-
maväfda tyg användas nu mera än tillförne såväl till kläder 
som till prydnad i hemmen. 

Användandet af födoämnen har icke undergått någon för
ändring. Förbrukningen af kaffe är fortfarande betydlig och har 
snarare ökats än minskats. Potatis utgör ännu den fattigare 
befolkningens hufvudsakligaste näringsämne. 

Nybyggnader hafva väl förekommit här och hvar inom lä
net, men ingenstädes i så stort antal, att de af sådan anledning 
böra här särskildt omförmälas. Deremot har den glädjande ut
veckling, som byggnadskonsten genom arkitektbildningens höjande 
ernått, särskildt under nu ifrågavarande tidrymd visat sina väl
görande verkningar i afseende å byggnadssättet. 

Nu likasom förut äro egendomliga folknöjen icke att omför-
mäla. Deltagande i danstillställningar och marknadsbesök äro 
fortfarande allmogens hufvudsakligaste förlustelser, hvarjemte bru
ket att å sön- och helgdagar samlas vid jernvägsstationerna sy
nes mer och mer vinna insteg bland landtbefolkningens ungdom. 
Till folknöjen torde ock numera kunna räknas de utflygter och 
lustresor med bantåg eller ångbåt, som pläga anordnas af nyk
terhetsföreningar och andra sällskap. 

Rörande befolkningens upplysning och bildning gäller fort
farande, hvad i föregående berättelser blifvit omförmäldt. Läs-
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ningen af de billiga tidningarne har dock mer och mer undan
trängt sockenbiblioteken, hvilkas antal ytterligare minskats. Såvidt 
kändt är, finnas af sådana 1 i hvarje af städerna Mariestad, Lid
köping och IIjo, 1(5 i Norra Vadsbo, 13 i Södra Vadsbo, 1(5 i 
Sköfde, 1(5 i Vartofta, 23 i Skara, 13 i Barne och 26 i Lidkö
pings fögderi, eller tillsammans 120. 

Befolkningens intresse för tidens händelser, riksdagens för
handlingar och andra offentliga angelägenheter väckes och under-
hålles fortfarande genom flitig läsning af tidningar. Hågen 
härför synes fortfarande tilltaga och uppmuntras derigenom, att 
till följd af den starka konkurrensen priset på tidningar mer och 
mer sänkes. Icke mindre än 10 tidningar utgifvas inom länet, 
nemligen 2 i Mariestad, 2 i Skara, 2 i Lidköping, 2 i Sköfde 
samt 1 i hvarje af städerna IIjo och Falköping. Minst en af 
dessa tidningar läses numera i nästan hvarje hem. För att gifva 
en föreställning om öfriga tidningars spridning inom länet med
delas här följande uppgift rörande ungefärliga antalet prenume
ranter år 1895 å de mest lästa tidningarne: 

Hvad Kungl. Maj:ts Befailningshafvande uti sin berättelse 
för åren 1876—1880 yttrat angående folkets fysiska utveckling, 
gäller fortfarande. Något af vigt är icke dervid att tillägga. 

Länet har under denna femårsperiod tid efter annan varit hem
sökt af sjukdomen influensa, som kraft jemförelsevis många offer. 

Under vapenövningarna år 1893 yppades å mötesplatsen 
Axvall fall af smittkoppor, och efter mötestidens slut angrepos 
på skilda orter inom länet tiere personer, hufvudsakligen solda
ter, af denna sjukdom. Genom läkarnes nitiska och kraftiga 
bemödande lyckades man dock begränsa sjukdomens framfart, så 
att densamma ej erhöll afsevärd utbredning. I öfrigt har länet 
under ifrågavarande tidrymd varit förskonadt från härjande far
soter. Folksjukdomar hafva här som annorstädes varit gängse, 
men helsotillståudet kan dock, på det hela taget, sägas hafva 
varit, ganska tillfredsställande. Till upplysning härom och an
gående dödligheten inom länet torde få intagas följande från be-
folkningsstatistiken hemtade uppgifter. 

Dödlighetsprocenten har under periodens fyra första år varit: 

I så kallade folksjukdomar afledo å länets landsbygd: år 
1891 tillsammans 207 personer, hvaraf 159 barn, mest i skar
lakansfeber och elakartad halssjuka; år 1892 tillsammans 383 
personer, hvaraf 187 barn, mest i skarlakansfeber, elakartad bals
sjuka och influensa; år 1893 tillsammans 503 personer, hvaraf 
372 barn, mest i skarlakansfeber, elakartad halssjuka, kikhosta 
och influensa; samt år 1894 sammanräknade 258 personer, hvaraf 
168 barn, mest i skarlakansfeber, elakartad halssjuka, kikhosta 
och influensa. 

I länets städer: år 1891 sammanräknade (54 personer, hvaraf 
60 barn. mest i skarlakansfeber och diarré; år 1892 samman
räknade 92 personer, hvaraf 30 barn, mest i skarlakansfeber och 
influensa; år 1893 tillsammans 76 personer, hvaraf 56 barn, 
mest i skarlakansfeber, kikhosta och diarré; samt år 1894 till
sammans 38 personer, hvaraf 18 barn, mest i influensa och diarré. 

Följande antal personer hafva under femårsperiodens fyra 
första år aflidit af våldsamma orsaker, egen handaverkan ej in-
beräknad, nemligen: 

Genom sjelfmord hafva följande antal personer under sam
ma tidrymd beröfvat sig lifvet: 18 år 1891, 16 år 1892, 23 år 
1893, 20 år 1894, således i medeltal för dessa fyra år 19. Under 
femårsperioden 1886—1890 uppgick sjelfmordens antal till 104, 
eller i årligt medeltal 21. 

För jordbrukarne, hvilka utgöra den ojemförligt största delen 
af länets befolkning, hafva näringsförhållandena under femårs
perioden varit ganska ogynsamma, hvadan de i ekonomiskt hän
seende haft stora svårigheter att bekämpa. Genom sparsam het 
och träget arbete hafva dock dessa svårigheter öfvervunnits så
tillvida, att befolkningen kan sägas hafva i allmänhet varit nå
gorlunda välbergad. 

Länets ränte- och kapitalförsäkringsanstalt och sparbanker, 
för hvilkas verksamhet å annat ställe i denna berättelse redogö-
res, hafva fortfarande hopsamlat och förkofrat de medel, som 
icke måst tagas i anspråk för de närvarande behofvens tillfreds
ställande. I samma syfte har äfven Postsparbanken nu som 
förut verkat. Huru denna verksamhet inom länet utvecklats, 
inhemtas af följande, från Styrelsens berättelse hemtade, upp
gifter: 

Vid 1895 års slut utgjorde antalet i omlopp varande mot-
böcker 23,405. På dessa motböcker innestod en behållning af 
2,680,520 kronor 22 öre. 

I sammanhang härmed meddelas här, att vid hvarje års slut 
innestodo på depositionsräkning i Skaraborgs läns enskilda bank: 
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Jemföres denna öfversigt med den, som finnes införd i se
naste berättelsen, inhemtas, att summan af de på depositions
räkning insatta medel under denna femårsperiod varit icke obe
tydligt större än under den nästföregående. 

Till vidare upplysning rörande folkets bergningsförhållanden 
meddelas här följande uppgift om lagsökningsmål, som hos Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande under perioden blifvit åtgjorda: 

Frie från mantalspenningars erläggande voro vid slutet af 
nedanstående år: 

Länets skytteföreningar äro numera 10 till antalet, nemli-
gen 1 i hvarje af städerna Mariestad, Skara, Lidköping, 
Sköfde och Falköping, 1 i Gullspång, 1 i Hofva, 1 i Vara, 1 
i Grästorp och 1 på Kinnekulle. De tillhöra alla länets skytte
förbund. 

Känslan af pligten att göra offer för värnandet af fäder
neslandets ära och sjelfständighet har utan tvifvel medverkat 
vid bildandet af dessa skytteföreningar; och åt den till nytt 
lif vaknande fosterlandskärleken har under ifrågavarande tid
rymd äfven på andra sätt gifvits uttryck. På särskilda högtids
dagar svajar numera den blå och gula flaggan öfverallt inom 
länet från skolhus samt från andra offentliga och enskilda bygg
nader. 

3. Näringar. 

Jordbruk och boskapsskötsel hafva städse varit och äro fort
farande länets hufvudnäringar. Under den tid, som denna be
rättelse omfattar, hafva jordbrukarne haft att kämpa med stora 
svårigheter, enär väderleksförhållandena ofta varit mycket ogyn-
samma samt prisen på jordbruksalster och ladugårdsprodukter 
nästan oafbrutet hållit sig särdeles låga. Men det framåtsträf-
vande, som omförmäles i senaste berättelsen, har under denna 
tidrymd alltjemt fortgått. 

Enligt Hushållningssällskapets berättelse för år 1895 upp
gick länets hela egovidd (utan vatten) då till 807,496 hektar. 
Af detta egoområde användes till träd-, humle- och kålgård 3,738 
hektar, såsom åker och annan odlad jord 321,593 hektar, såsom 
naturlig äng 40,920 hektar och såsom skogbärande mark 294,431 
hektar. Jemföras dessa sifferuppgifter med motsvarande från år 
1890, inhemtas, att den till träd-, humle- och kålgård använda 
inark under femårsperioden ökats med 152 hektar, att 8,191 hek
tar under samma tid odlats, men att deremot de naturliga än
garnes område minskats med 1,854 samt den skogbärande mar
ken med 301 hektar. 

I fråga om jordens beskaffenhet åberopar Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande, hvad i föregående berättelser finnes anfördt. 

Beträffande åter brukningssättet, utsädet, antalet hektar, som 
användts åt odling af hvarje sädesslag, årliga behofvet af utsäde 
samt skördens beskaffenhet torde nu som tillförne få hänvisas 
till Hushållningssällskapets berättelser angående jordbruk och 
boskapsskötsel samt Arsväxtberättelserna, hvilka offentliggöras 
af Statistiska Centralbyrån. 

Förbrukningen i medeltal för hvarje person uppgafs i senaste 
berättelsen vara: af hvete 13-1, råg 201-7, korn 13'i, ärter och bö
nor 18-s, potatis 471'i och andra rotfrukter 15-7 liter. Denna upp
gift torde kunna antagas såsom gällande äfven for den tid, som 

denna berättelse omfattar. Härvid bör dock nu som förut erin
ras, att i de nordligaste trakterna förbrukningen af säd lärer 
hafva varit något mindre än i öfriga mera fruktbara orter. 

Sädesproduktionen har för länet i dess helhet icke allenast 
varit tillräcklig, utan äfven lemnat öfverskott till afsalu utom länet. 

De i markegångsta.rorna under litt. A bestämda pris hafva 
i kronor utgjort: 

Markegångsprisen under litt. C hafva i kronor uppgått till: 
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Vexlingar i handelsprisen å de hufvudsakligaste sädesslagen 
och potatis hafva förekommit på följande sätt: 

Understöd af allmänna medel i anledning af missväxt eller 
skada å gröda har icke ifrågakommit under den tid, denna be
rättelse omfattar. 

Icke heller äro försök med nya sädesslag att omförmäla. 
Beträffande trädgårdsskötseln och fruktträdsodlingen åbero

pas, hvad i föregående berättelser finnes anfördt. En af Hushåll
ningssällskapet aflönad länsträdgårdsmästare har fortfarande till— 
handagått med råd och upplysningar vid trädgårdars och parkers 
anläggning och vård. Den i senaste berättelsen omförmälda träd
gårdsskolan i Skara har fortfarande arbetat med framgång. Deri 
undervisas årligen 5 elever, af hvilka hvartannat år antagas 2 
och hvartannat 3. 

Humleodlingen har icke heller under ifrågavarande femårs
period kunnat tillvinna sig någon mera betydande plats inom 
jordbruksnäringen. Der sådan förekommit, torde densamma i all
mänhet hafva gifvit god afkastning. 

Rörande antalet underhållna kreatur meddelas upplysning 
uti Hushållningssällskapets tryckta berättelser, hvilka således i 
denna del åberopas. Här torde dock få intagas följande upp
gifter angående förhållandet vid slutet af denna och närmast 
föregående femårsperiod : 

Dessa siffror tala för sig sjelfva och visa, att boskapssköt
seln fortfarande skridit framåt. Öfver allt inom länet röjer sig 
lifiigt intresse för anskaffande af goda afvelsdjur, hvilket intresse 
i väsentlig mån framkallas och uppmuntras genom de af staten 
och Hushållningssällskapet anordnade premieringar. Att sträf-
vandena på detta område bära god frukt, derom vittna bäst de 

utställningar af kreatur, som varit anordnade vid länslandtbruks-
mötena under ifrågavarande tidrymd. Afkastningen af ladugnr-
darne har varit tillräcklig för länets behof samt derjemte lem-
nat icke obetydligt öfverskott, som fortfarande hufvudsakligen 
afyttrats i Stockholm, Göteborg, Norge och England. 

Handelsprisen för kreatur och ludugnrdsprodnkter hafva på 
grund af tillgång och efterfrågan samt varans större eller mindre 
godhet vexlat och utgjort för: 

Bland åtgärder för djurrasernas förbättring böra här lika
som uti föregående berättelser i främsta rummet omförmälas de. 
som äro anordnade genom gällande reglemente för prisbelönande 
af hästar och genom landtbeskälleriet, hvilka åtgärder fortfarande 
bidragit till hästafvelns förbättring inom länet. Medel till er
forderliga prisbelöningar hafva, i den mån desamma ej bekostats 
af staten, tillskjutits af länets hushållningssällskap. Sådana 
belöningar äro utdelade för: 

Föreningen för hästafvelns förbättrande inom Skaraborgs 
län har fortsatt sin verksamhet. Sedan föreningens styrelse ar 
1892 utarbetat och i tryck utgifvit »Grunder och plan för en 
stuteribok inom Skaraborgs län», har en stambok eller stuteri-
bok blifvit i enlighet med detta förslag upplagd. 

Derjemte har Hushållningssällskapet fortfarande verkat för 
hästafvelns förbättring genom att dels utlemna lån för inköp af 
framstående afvelsdjur, dels sjelf från utlandet inköpa och inom 
länet försälja sådana djur. 

De inom länet tillgängliga hingstar af god ras hafva fort
farande flitigt anlitats. 

Hästafveln kan ock numera, åtminstone hvad angår den 
»kallblodiga» rasen, sägas hafva inom länet gått betydligt framåt, 
så att till och med framstående sådana inom länet uppfödda 
djur finna köpare inom andra delar af riket. Beträffande upp
födandet af »varmblodiga» hästar, eller sådana af så kallad ädel 
ras, återstår väl ännu mycket, innan man uppnått den stånd
punkt, som på grund af naturförhållandena bör kunna hinnas; 
men otvifvelaktigt har man under den ifrågavarande tidrymden 
kommit målet närmare. 

De i senaste berättelsen omförmälda fem föreningar för 
försäkring mot förlust af hästar hafva fortsatt sin verksamhet 
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och derjemte har en ny sädan förening tillkommit. Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande torde å annat ställe i denna berät
telse få återkomma till dessa föreningar. 

Nötkreatursrasernas förbättrande har fortfarande utgjort 
föremål för Hushållningssällskapets och enskilde jordegares syn
nerliga omsorg och nitiska sträfvande. I fråga om de åtgärder, 
som för sådant ändamål vidtagits och hvilka under ifrågavarande 
tidrymd fortsatts, åberopar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, 
livad i föregående berättelser finnes anfördt. Framstående djur, 
särskildt af ayrshireras, voro utstälda vid de för länet anordnade 
Iaudtbruksmöten, som höllos den 16 juni 1893 i Mariestad och 
den 20 juni 1895 i Lidköping. 

Af ofvanintagne uppgifter inhemtas, att fårens antal min
skats. Beträffande fårafveln gäller ock fortfarande det i senaste, 
berättelsen uttalade omdöme, att densamma icke kan sägas i 
afsevärd mån sträcka sig utöfver hvad som erfordras för fyllande 
af behofvet inom länet. Det på egendomen Olsborg inom Sand-
heins socken af Vartofta härad anordnade mindre schäferi eger 
fortfarande bestånd. 

Svinafveln har deremot ytterligare betydligt tilltagit och 
tidtals varit synnerligen lönande. Det vid Herrljunga inom 
Elfsborgs län inrättade svinslagteri har fortfarande i väsentlig 
mån underlättat afsättningen af denna närings produkter. Ensamt 
Från Yara jemvägsstation lära hvarje vecka försändas omkring 
150 lefvande svin till detta slagteri. 

Från Falbygden försäljas nu som förut gäss och höns till 
orter utom länet. Men i öfrigt uppfödas fjäderfän hufvudsak-
ligen för tillgodoseende af hvarje orts behof. Agg afsättas fort
farande utom länet, mest i Stockholm, Göteborg, Jönköping och 
Norrland. 

Om biskötseln är ej något särskildt att omförmäla. Lika
som förut kan densamma icke tillerkännas afsevärd betydelse 
såsom näringskälla för länet. 

Fall af smittosamma sjukdomar hafva visserligen under fem
årsperioden förekommit, men frän verkliga farsoter bland hus
djuren har länet, dessbättre, varit förskonadt. 

Veterinärinrättuingen i Skara, för hvars verksamhet redo-
göres ä annat ställe i denna berättelse, har fortfarande med 
förtroende anlitats för kreaturssjukdomars botande. Dessutom 
än> för sådant ändamål tillgänglige 1 länsveterinär och 12 
distriktsveterinärer. Till de sistnämndes aflönande hafva lands
ting och hushållningssällskap anvisat årliga anslag. 

Under den tid, denna berättelse omfattar, hafva flere vatten-
ajlednvigs- och odlingsföretag egt rum. 

Sålunda uppgifves, att a egendomen Kråk inom Ransbergs 
sorken af Vadsbo härad 30 hektar mossar nyodlats, hvarvid 
vattnet utpumpats med en vindmotor. 

Följande i senaste femårsberättelsen omförmälda, med stats
bidrag eller lån understödda företag hafva under nu ifrågavarande 
tidrymd blifvit fullbordade och godkända: 

afdikning och odling af vattensjuk mark vid Sjögerås i 
Klefva socken af Vilske härad; samt. 

sänkning af Kullsjön och reglering af Rullsbäcken samt 
afdikning och odling af deromkring belägen mark, tillhörande 
hemman i Istrums socken af Valle härad och Ledsjö socken 
af Kinne härad. 

Genom nådigt bref den 29 april 1892 anvisades 3,400 
kronor såsom lanebidrag för invallning och odling af vatten

skadade marker, tillhörande hemmanet Brängesås i Kylingareds 
socken af Vartofta härad. Företaget, hvarmed åsyftats att torr
lägga H'37 hektar för en beräknad kostnad af 3,450 kronor 
till afdikning och 892 kronor 60 öre till odling, var vid fem
årsperiodens slut fullbordadt. 

Till afdikning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Skogslund, Björkhulan och Slåttebråten i Holmestads 
socken, Hellekisäng, Stommen, Byslåtterna, Slätterna, Kungs
äng, Stora Slåttebråten, Löfåsa, Skattegården, Holmestorp, Ler-
lyckorna och Stakängen i Vedums socken samt Lilla Tisslegår
den, Korsgården och Siggesgården i Lugnas socken af Kinne 
härad, anvisades enligt nådigt bref den 8 juli 1892 lån till be
lopp af 10,600 kronor. Detta företag åsyftade att torrlägga 
188-i4 hektar för en beräknad kostnad af 10,625 kronor till 
afdikning och 7,902 kronor till odling; och blef afdikningen år 
1894 afsynad och godkänd. 

Lån till belopp af 10,200 kronor anvisades enligt nådigt 
bref den 28 oktober 1892 till afdikning och odling af vatten
skadade marker, tillhörande Bäckgården, Tyskagården, Lille
gården, Odegården, Värmagården, Malma, Lillebacken, Sigges
gården, Skattegården och Sörgården inom Fuliösa socken af 
Kinne härad. Härigenom skulle torrläggas 66'07 hektar för en 
beräknad kostnad af 11,624 kronor 80 öre till afdikning och 3,182 
kronor 50 öre till odling. Detta företag är numera fullbordadt. 

Till afdikning och odling af vattenskadade marker, till
hörande byarne Hornborga, Lilla Farhåga och Kjellerstorp i 
Vedums socken af Laske härad, anvisades likaledes år 1892 
lån till belopp af 3,000 kronor. Företaget åsyftade torrläggning 
af 56'78 hektar för en beräknad kostnad af 5,470 kronor till 
afdikning och 3,177 kronor till odling. Utdikningen blef år 
1894 afsynad och godkänd. 

År 1893 beviljades lån till belopp af 19,000 kronor till 
afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande Hjo 
stad med lägenheten Akarp samt hemmanen Svärtan, Åsen, 
Nygård och Knäppetorp i Hjo landsförsamling af Kåkinds 
härad. Detta företag, hvarmed åsyftades att torrlägga 145'2« 
hektar för en beräknad kostnad af 19,000 kronor till afdikning 
och 10,462 kronor till odling, är enligt uppgift fullbordadt. 

Till afdikning af frostförande mossar, tillhörande egendomen 
Långholmen i Luttra socken af Vartofta härad, beviljades enligt 
nådigt bref den 11 maj 1894 statsbidrag till belopp af 4,000 
kronor. Vidare är enligt nådigt bref den 12 oktober 1894 lån 
till belopp af 3,900 kronor beviljadt för afdikning och odling 
af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Slätrered, Bos
gården, Bränneberg, Mölneryd, Ellekulla och Lilla Boda i Vist
torps socken af Vartofta härad jemte åtskilliga hemman inom 
Elfsborgs län. 

Slutligen har Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 31 decem
ber 1895 beviljat lån till belopp af 3,000 kronor för afdikning 
och odling af vattenskadade marker, tillhörande kyrkoherdebo
stället 1 mantal Kinneved i Kinneveds socken af Frökinds härad. 

Sistnämnda tre arbetsföretag voro vid femårsperiodens slut 
ännu icke fullbordade. 

I öfrigt tillåter sig Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att 
beträffande vattenaf tappningar, nyodlingar, underdikning och 
ängsvattning hänvisa till Hushållningssällskapets samt Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsens tryckta berättelser. Ur sistnämnda 
styrelses senaste tillgängliga berättelse torde dock böra här an-



Huhhållningssällskapets verksamhet. Kemiska stationen. Skaraborgs län. 11 

tecknas, att odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom 
de arbetsföretag, som frän och med år 1884 till och med år 
1895 erhållit understöd från odlingslånefonden, omfattar samman
räknade 7,458'39 hektar för en beräknad kostnad af tillsammans 
1,337,408 kronor 99 öre samt att lånen härför från nämnda 
fond uppgå till sammanräknade 954,450 kronor. 

I fråga om behandlingen och tillgodogörandet af ladugårds-
spillningen och artificiela gödningsämnen åberopar Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande de upplysningar, som meddelats i före
gående berättelser. Kännedomen om rätta sättet att tillvara
taga och använda gödningsämnen liar dock under den tid, som 
denna berättelse omfattar, mer och mer vunnit spridning äfven 
bland innehafvarne af mindre jordegendomar. Under denna 
tid har bildats en hela länet omfattande förening för anskaf
fande af goda och billiga artificiela gödningsämnen; och har 
denna förening särskildt inom vissa trakter med framgång verkat 
för sitt ändamål. 

Tab . B . Skaraborgs läns hushållningssällskaps användning 
åren 1891—1895 af de till sällskapets förfogande stälda medel. 

Rörande stängselväsendets tillstånd och inflytande är icke 
något särskildt att omfönnäla i denna berättelse. 

Fortfarande gäller det omdöme, som i föregående berättelser 
uttalats angående länets Hushållningssällskaps och dess förvalt
ningsutskotts nitiska och framgångsrika verksamhet för jordbru
kets och boskapsskötselns utveckling och fö rk o frän. För in-
hemtande af närmare kännedom om detta sällskaps verksamhet 
och dess omfång får Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nu som 
förut hänvisa till sällskapets tidning, hvilken fortfarande ut-
gifvits med ett häfte i hvarje månad; dock torde här böra in
tagas vidstående tabell B angående användningen under aren 
1891—1895 af de till sällskapets förfogande stälda medel. 

Derjemte meddelas följande uppgifter i afseende å sällska
pets inkomster och tillgångar: 

Under sällskapets vård och förvaltning stående fonder upp-
gingo vid 1895 ars slut till följande belopp: 

Angående syftemålen med de fyra förstnämnda fonderna 
meddelas upplysning i de två senaste berättelserna. 

Det har redan blifvit omnämndt, att sällskapet under ifråga
varande tidrymd anordnat två landtbruksmöten för länet. Dessa 
möten hafva, måhända i ännu högre grad än något af de före
gående, ådagalagt, att länets jordbruk och boskapsskötsel fort
farande gått framåt. 

Den i föregående berättelser omförmäkia kemiska stationen 
i Skara har fortfarande upprätthållits. Fullständiga redogörelser 
för verksamheten vid denna station, hvilken som förut omfattats 
med förtroende, finnas för hvarje år införda i Hushållnings
sällskapets tidning. Här torde få meddelas följande samman
ställning af undersökningsföremål, insända till stationen: 
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Inom länet finnas fortfarande två lägre landtbruksskolor, 
den ena å egendomen Klagstorp i Kåkinds och den andra å 
egendomen Såtenäs i Åse härad. Beträffande dessa skolors 
organisation samt de för dem anvisade årliga anslag är intet 
att här omförmäla, utöfver hvad som redan i föregående be
rättelser finnes upplyst. Lärlingarnes antal har utgjort: 

Ingen af dessa lärlingar har varit betalande. Med undantag 
för dem, hvilka återgått till föräldrahemmet för att der biträda 
vid jordbruket, hafva samtlige öfrige lärlingar, då de lemnat 
skolan, erhållit anställning, en som bokhållare och de öfrige som 
rättare. Tilloppet af sökande till lärlingsplatserna har fortfarande 
varit så stort, att icke alla kunnat antagas, och till erhållande 
af rättare från skolorna hafva årligen anmält sig så många 
jordbrukare, att allas önskningar icke kunnat uppfyllas. Genom 
årliga examina är fortfarande ådagalagdt, hvad ock vid verk-
stälda inspektioner vitsordats, att skolorna såsom förut söka att 
motsvara de förväntningar, som kunna i fråga om dem hysas. 

Den i senaste berättelsen omnämnda landtmannaslcolan i 
Skara har fortsatt sin verksamhet. I medeltal hafva 24 elever 
årligen der åtnjutit undervisning. 

För de af staten aflönade landtbrnksingeniörers verksamhet 
inom länet redogöros i nedanstående tabell C. 

Mejerihandteringen kan sägas hafva under ifrågavarande 
tidrymd gått säkert framåt, särskildt hvad angår smörberedningen. 
Härtill hafva i väsentlig mån bidragit de så kallade andelsnieje-
rierna, hvilka understödjas med lån mot billig ränta ur Hus
hållningssällskapets mejerifond. Femton sädana mejerier finnas 
inom länet och deras antal synes vara i ständig tillväxt. I 
öfrigt finnas mejerier inom länet i stort antal. Enligt uppteck
ning af länsmejeristen för år 1894 voro inom de olika krets-
afdelningarne då i verksamhet sammanräknade 321 mejerier. 
Tillförlitliga uppgifter angående omfånget och beskaffenheten af 
den vid alla dessa mejerier bedrifna tillverkning hafva icke 
kunnat anskaffas. Det vitsordas, att ett stort antal af dessa 
mejerier blifvit under femårsperioden ändrade och förbättrade, 
särskildt genom anskaffande af nya inventarier för tillämpning 

Tab. C. Af Statens landtbruksingeniörer uppgjorda odlingsplaner 
inom Skaraborgs län åren 1891—1895. 

af förbättrade produktionsmetoder. Sedan år 1892 deltager länet 
i de svenska smörprofningarne i Göteborg. Derjemte har Hus
hållningssällskapet åren 1894 och 1895 hållit en särskild smör
utställning i Sköfde, hvarvid mejerskor för öfnings skull fått 
deltaga i prisbedömandet. 

Ostberedningen kan ock sägas hafva i någon mån gått 
framåt, ehuru svårigheten att bereda afsättning för varan måste 
verka hämmande på handteringens utveckling. Åtgärder äro dock 
vidtagna för att söka införa tillverkning af sådana ostsorter, som 
lämpa sig för export. 

Inom länet finnas fortfarande fem mejeristationer, förlagda 
å Kilagården, Prinshaga, Frugården, Knistad och Torestorp. 
Länsmejeristen har fortsatt sin gagnande verksamhet. De af 
honom för meddelande af råd och upplysningar besökta ställenas 
antal uppgick år 1891 till 101, 1892 till 86, 1893 till 77,1894 
till 138 och 1895 till 124. 

Kringresande undervisaren i boskapsskötsel och mejerihus
hållning har tillhandagått länets jordbrukare, men Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande är icke i tillfälle att meddela närmare upp
lysning om denna verksamhet. 

Rörande brännerie.mas inflytande på jordbruket och nä
ringarne i allmänhet är icke heller nu något särskildt att om-
förmäla, utöfver hvad i föregående berättelser finnes anfördt. 

Liksom under nästföregående femårsperiod har tillgången 
på arbetare för jordbruket varit knapp samt inom de mera 
fruktbara orterna under skördetiden icke ens tillräcklig, hvilket 
förhållande nu som förut torde till hufvudsaklig del vara be
roende af den på annat ställe i denna berättelse omförmälda 
starka utflyttningen från länet. Jordbruksarbetena verkställas 
nu som tillförne af jordtorpare, tjenstehjon i husbondens bröd 
och Iegdt arbetsfolk, mera sällan, och dä å de större egendo
marne, af stattorpare. 

Dagsverksprisen hafva på landsbygden utgjort under sommar
tid för mansdagsverke lägst 1 krona, högst 2 kronor, vanligast 
1 krona 75 öre, och för qvinsdagsverke lägst 50 öre, högst 1 
krona 25 öre, vanligast 85 öre; samt vintertid för mansdags
verke lägst 75 öre, högst 1 krona 25 öre, vanligast 1 krona, och 
för qvinsdagsverke lägst 37 öre, högst 1 krona, vanligast 75 
öre, allt på egen kost. Vissa af dessa pris äro något högre än 
de, som uppgåfvos vara gällande under nästföregående femårs
period. 

Skogshushållningen intager nu såsom förut bland länets 
näringar rummet näst efter jordbruk och boskapsskötsel. Här 
ofvan är redan uppgifvet, att den skogbärande marken vid fem
årsperiodens slut beräknades till 294,431 hektar, utgörande 36-5 % 
af länets hola egovidd. Procenttalet, som i senaste berättelsen upp-
gafs utgöra omkring 36"5 är 1889, är således temligen oförändradt. 
Någon tillökning har skogsmarken under mellantiden vunnit ge
nom derunder verkstälda skogsplanteringar. 

Enligt senaste berättelsen funnos vid 1890 års slut inom 
länet 20 kronoparker, innehållande tillsammans 15,929 hektar 
42 ar. Under femårsperioden hafva ytterligare tvä sådana egen
domar tillkommit. Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har nem-
ligen för skogsväsendets räkning inköpt dels enligt bemyndigande 
i nådiga bref den 12 maj och 18 augusti 1892 hemmanet V2 
mantal Vestra Ekenäs med tillhörande lägenheterna Jutamossen 
n:r 1 och Ekenäs n:r 3 för 8,000 kronor, dels ock enligt be
myndigande i nådigt bref den 2 december 1892 visst område 
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af Skagersholms egendom för 400,000 kronor. Länets krono
parker äro således numera till antalet 22, nemligen Tiveden, 
Folkeberg, Skagersholmsskogen, Sundsmarken, Vestra Ekenäs, 
Bromö, Marieholmsskogen och Granviksskogen inom Vadsbo re
vir; Kungslena åsar och Haboskogen inom Vartofta revir; Sten-
åsen, Vestra Kinneskogen, Klyftamon, Ledsjömon, Varaskogen 
och Östra Kinneskogen inom Kinne revir; samt Mösseberg, Furu
backa, Edsmären, Rådaås, Östra Hillet och Vestra Hillet inom 
Slättbygds revir. I saknad af noggrann uppgift angående de två 
senast inköpta kronoparkernas ytvidd kan uppgift om samtliga 
kronoparkernas hela ytvidd ej här meddelas. 

Beträffande de kungsgårdar och boställsskogar, som blifvit 
till ordnad hushållning indelade, torde nu som förut få hänvisas 
till Domänstyrelseus berättelser om skogsväsendet. 

Båradsallmänningar finnas fortfarande inom länet, 5 till 
antalet, nemligen Vadsbo härads allmänning Östra Stöpen, Var
tofta härads allmänning Hökensås eller Sveamo, Kåkinds härads 
allmänning Vestra Stöpen, Vilske härads allmänning Gryten 
samt Viste härads allmänning Rolken. Angående samtliga dessa 
häradsallmänningars areal äro uppgifter meddelade uti berät
telsen för åren 1886—1890. 

Sockenallmånningar finnas icke inom länet. 
Angående förutnämnda skogars afkastning inhemtas upplys

ning af Domänstyrelsens berättelser. 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande är icke heller nu i till

fälle att meddela tillförlitliga uppgifter angående ytvidden af 
enskilda skogar. 

Hvad i föregående berättelser anförts rörande vården af och 
hushållningen med de enskilda skogarna, gäller i hnfvudsak fort
farande. Äfven nu har från flere fögderier uppgifvits, att de 
enskilda skogarna blifvit för afverkning anlitade hårdare, än 
som kunnat anses med klok hushållning öfverensstämmande. 
De i senaste berättelsen omförmälda af Landstinget och Hus
hållningssällskapets förvaltningsutskott anordnade åtgärder för 
främjande af skogssådd och återplantering hafva emellertid blif
vit med nit och kraft fortsatta under ifrågavarande femårsperiod; 
och torde härom få meddelas följande. 

Då erfarenheten ådagalagt, att behofvet af bidrag inom 
Hushållningssällskapets tolf särskilda kretsafdelningar var mycket 
olika och att flere af dem ej hade användning för så stort be
lopp som 250 kronor, har ny fördelning dem emellan varit 
gällande, så att af Landstingets anslag, som varit nedsatt till 
2,000 kronor, men från och med nästa år ånyo utgår med 3,000 
kronor årligen, lemnats till kretsafdelningarna sammanräknade 
1,500 kronor årligen. Dessutom har till Aso och Viste härads 
kretsafdelning anslagits dels 400 kronor för fyllande af upp
kommen brist och dels 500 kronor för skogsodling å en inom 
kretsens område befintlig gammal kalmark om 70 hektar, be
nämnd Särestads löt. Utom Landstingets anslag har förvalt
ningsutskottet haft till sitt förfogande för ändamålet de sedan 
år 1889 utgående statsanslag för skogsodlings främjande inom 
länet, till belopp af 11,833 kronor. Dessa medel jemte öfver-
skottet af Landstingets anslag hafva användts till kostnadsfri 
skogsodling genom så kallad rutsådd å gamla kalmarker, der 
afverkning ej skett under senaste femtio år, mot förbindelse af 
egarne att under tio år efter sådden freda marken från betning 
och annan skadegörelse. Så beskaffad odling har företrädesvis 
egt rum å de så kallade Skaraborgssvältorna inom Lekåsa, Öster-

och Vester-Bitterna samt Larfs socknar, der vid 1895 års slut 
omkring 900 hektar, eller ungefär fjerdedelen af hela arealen, 
blifvit besådda och ingåfvo goda förhoppningar, att det dera ned
lagda arbetet skulle bära tillfredsställande frukt. Huru stor 
sammanräknad areal, som genom kretsafdelningarnes försorg 
gjorts skogbärande, kan ej uppgifvas, men att denna areal icke 
är obetydlig, framgår deraf, att exempelvis under år 1893 ensamt 
från Ase och Viste härads kretsafdelnings 11 plantskolor ut— 
lemnats 567,000 plantor till folkskolor och enskilda personer. 

Länet, som tillhör Vestra öfverjägmästaredistriktet, är fort
farande indeladt i 4 revir, nemligen: Vadsbo revir, omfattande 
Norra och Södra Vadsbo, eller hela Vadsbo härad; Vartofta 
revir, omfattande Kåkinds, Vartofta och Frökinds härad; Kinne 
revir, hvartill räknas Gudhems, Valle, Kinnefjerdings och Kinne 
härad jemte Skara, Skåniugs-Asaka, Härlunda, Händene, Syn-
nerby, Skallmeja och Vestra Gerums socknar af Skånings härad; 
samt Slättbygds revir, hvilket utgöres af samtlige öfriga socknar 
inom Skånings härad jemte Vilske, Laske, Barne, Viste, Ase 
och Kållands härad. 

I fråga om afverkningssättet å skogarne och häradsallmän-
ningarnes förvaltningssätt är ej något särskildt att omförmäla, 
utöfver hvad i föregående berättelser blifvit anfördt. 

Allmänning skassornas ställning var vid 1895 års slut föl
jande: 

Af Östra Stöpens behållning äro omkring 22,000 kronor, 
eller 20 kronor för hvarje hemman, afsatta för tingshusbyggnader 
inom Vadsbo härad. För samma ändamål hafva under ifrågava
rande tidrymd utdelats omkring 21,000 kronor. 

Inom länet finnes icke någon undervisningsanstalt för skogs
skötseln. Ej heller förekomma ek- eller mullbärsplanterivgar. 
Länet är icke besväradt af flygsands/alt. 

Enligt hvad uti föregående berättelser omförmälts, tinnes 
inom länet ett icke obetydligt antal mindre sågar samt åtskil
liga mera betydande såg- och träförädlingsverk. Men det har 
icke varit möjligt att åstadkomma en i någon man fullständig 
och tillförlitlig utredning rörande omfånget och beskaffenheten 
af tillverkningen vid alla dessa sågar. 

Göteborg är fortfarande den hufvudsakligaste a/Wit/nings-
orten för länets skogsprodukter, utom hvad angår träkol, som 
försäljas till Bergslagen. 

Svedjande förekommer numera icke inom länet, åtminstone 
icke i afsevärd mån. 

Genom minderåriga pojkars förvållamle uppkom den ii maj 
1893 skogseld å fideikommissegendomen Ek inom norra delen af 
Vadsbo härad, utan att likväl häraf förorsakades mera betydande 
skada. A Skagersholms egendom inom samma härad i närheten 
af Finnerödja jernvägsstation afbrändes den 19 juni 1895 omkring 
17 hektar skogsmark, hvilken skogseld förorsakades af gnistor från 
jernvägslokomotiv. Samma år utbröt till följd af flåhackning eld å 
hemmanet Ebbabolets skog inom södra delen af Vadsbo härad, 
men denna eld hämmades snart genom uppbådadi manskap utan 
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att hafva förorsakat nämnvärd skada. Den 11 juni likaledes 
ar 1895 afbrändes omkring 85 hektar ungskog, tillhörande hem
manen Lilla och Stora Fiskebäck samt Ekeberg inom Vartofta 
härad. Branden hade uppkommit till följd deraf, att en tioårig 
gosse gjort upp eld i en skogsbacke. Vidare blefvo under år 
18S>3 omkring 3 hektar ungskog vid hemmanet Halleberga" inom 
Ase härad afbrända. 

I afseende å fabrikers och särskilda tillverkningars samt 
stängselsättets inverkan på skogshushållningen finnes nu, såsom 
förut, ej anledning till annan erinran, än att skogsafverkningen 
uppenbarligen måste uppmuntras och ökas i samma mån, som 
de inom länet befintliga träförädlingsverk taga i anspråk rå
materiel för sin tillverkning. 

Getter hafva, enligt hvad ofvan är upplyst, icke heller under 
denna femårsperiod funnits i så stort antal, att de kunnat för-
öfva någon mera nämnvärd skada å skogarne. 

Prisen å skogsprodukter hafva under ifrågavarande fem år 
likasom förut vexlat mycket. De kunna å följande varor an-
gifvas sålunda: för ett byggnadstimmer, 9 ni. långt 17 cm. i topp, 
frän 1-50 till 4 kr.; för en sågstock, 6 m. lång och 20 till 26 
cm. i topp, frän 2 till 5 kr.; för en tolft plank (7x22 cm.) 
frän 15 till 40 kr.; för en tolft bräder (25 cm.) från 2É50 till 
8 kr.; för en famn (2-3sxl-78x0-»9 m.) björkved från 10 till 
25 kr., för en sådan famn alved från 8 till 1(5 kr., för en sådan 
famn barrved från 5 till 12 kr.; för IT, hektoliter kol från 60 
öre till 1 kr. 50 öre; för 100 st. gärdslestänger från 3 till 6 
kr. samt för 100 st. stör från 2 till 5 kr. Häraf framgår, att 
växlingarna varit ännu större än under åren 1886—1890, och 
att prisen i medeltal hållit sig lika låga. 

Förbrukningen af torf torde hafva tilltagit. Den i senaste 
berättelsen omförmälda, till egendomen Skagersholm hörande 
; llallemosse» har fortfarande blifvit bearbetad, och hafva dervid 
under åren 1892 och 1895 tillverkats sammanräknade 106,000 
hektoliter bränntorf, hvilka, värderade till 29,680 kronor, användts 
vitl det aktiebolaget Bofors—Gullspång tillhöriga Bofors bruk 
inom Örebro län. A den likaledes i senaste berättelsen omför
mälda torfmossen inom Torso socken har af egarne till Arnäs 
glasbruk bedrifvits torfupptagning i stor skala, hvarvid under 
arbetstiden användts 100 till 150 man dagligen. Under maj 
till och med oktober månader åren 1893, 1894 och 1895 hafva 
inom Hansbergs socken tillverkats sammanräknade 162,800 hekto
liter bränntorf för en kostnad af 23,100 kronor, hvilken torf å 
platsen betingat ett pris af 25 öre hektolitern. 

Af anslag, som Landstinget för ändamålet anvisat, hafva 
fortfarande ärligen utdelats premier för räfvars och kråkors dö
dande. Men i öfrigt äro icke att omförmäla några särskilda 
åtgärder för rofdjurs utdödande, och erfarenheten har icke heller 
visat, att sådana varit af beliof påkallade. 

Beträffande bergs- och brukshandtering samt fabriker, manu
fakturer och handtverk tillåter sig Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande nu såsom vid afgifvande af föregående berättelser hän
visa till Kommerskollegiets årligen offentliggjorda berättelser an
gående bergshandteringen och i fråga om fabriker och manufak
turer. Dessa berättelser gifva väl vid handen, att inom länet 
finnas ganska många industriela verk och inrättningar samt att 
utveckling och framåtskridande äfven inom detta område före
kommit. Men, om man undantager tändsticksfabriken Vulcan 
a Tidaholm, Katrinefors pappersbruk i Mariestad och Forsviks 

bruk i södra delen af Vadsbo härad, har tillverkningen vid desamma 
icke i allmänhet varit af mera framstående betydelse. Länets 
sex jemförelsevis små städer hafva icke heller under denna fem
årsperiod kunnat tillkämpa sig någon framstående plats bland 
de industriidkande samhällena. Och på landsbygden har, såsom 
redan förut är antydt, jordbruk, boskapsskötsel och skogshus
hållning fortfarande varit hufvudkällorna för länets näringslif. 
Enligt Kommerskollegii berättelse för år 1889 uppgick samman
räknade värdet af tillverkningarne vid länets dåvarande 143 
fabriker till 3,630,922 kronor. 

Motsvarande siffror för de följande fem åren äro: 

Är 1889 innehade länet i berörda hänseende det fjortonde 
rummet bland rikets län, Stockholms stad inberäknad, och blef 
år 1890 det femtonde i ordningen. Men år 1891 intog länet 
det trettonde, år 1892 det tolfte, år 1893 likaledes det tolfte 
och år 1894 det trettonde rummet. 

Den stora skilnaden mellan 1891 och 1892 års tillverknings
värde beror till stor del deraf, att för sistnämnda år bränvins-
brännerierna första gången af Kouvmerskollegium medtagits i be
räkningen. Det bör dessutom i afseende å dessa sifferuppgifter 
erinras, att sågverk, lujölqvarnar och mejerier med deras till
verkningar icke äro inberäknade. 

Vid tändsticksfabriken Vulcan, som vid 1895 års slut syssel
satte 1,256 arbetare och hvars tillverkningar fortfarande afsät-
tas i nästan alla verldens delar, hafva under femårsperioden 
tillverkats 5,473,217 kg. säkerhetständstickor och 75,235 kg. 
cigarrtändare till värde af 3,267,872 kr. 15 öre, 10,301,152 kg. 
fosfortändstickor och, under åren 1894 och 1895, 2,740 kg. 
cigarrtändare (ny sort) till värde af 4,914,361 kr. 29 öre, samt 
1,579,000 kg. svafveltändstickor till värde af 724,889 kr. 98 
öre, eller tillsammans tillverkningar i vigt af 17,431,344 kg. till 
värde af 8,907,123 kr. 42 öre. Som sammanräknade värdet 
under nästföregående femårsperioden utgjorde 4,727,722 kr., har 
fabrikens tillverkning således under nu ifrågavarande tidrymd 
nära fördubblats. 

Katrinefors pappersbruk har under samma tid i medeltal 
sysselsatt 172 personer dagligen. Tillverkningsvärdet vid denna 
fabrik har uppgått för år 1891 till 356,015 kr. 28 öre, år 1892 
till 380,244 kr. 3 öre, år 1893 till 586,308 kr. 38 öre, år 1894 
till 674,898 kr. 80 öre och år 1895 till 704,570 kr. 70 öre. 

Vid Forsviks bruk, som tillverkar gjutgods, manufaktur-
jern, mekaniska arbeten och pappersmassa, hafva i medeltal 
årligen 112 arbetare varit sysselsatte. Tillverkningsvärdet vid 
detta bruk har, afkastningen af landtbruk, skogs- och qvarn-
rörelse oberäknad, uppgått 1891 till 361,665 kr., 1892 till 334,050 
kr., 1893 till 303,290 kr., 1894 till 430,330 kr. och 1895 till 
434,260 kr. 

Af de i föregående berättelser omförmälda fabriker och in
dustriela verk hafva tändsticksfabriken i Mariestad och Hellekis 
stenföradlingsverk under femårsperioden blifvit nedlagda. Dere-
mot hafva tillkommit följande nya fabriker: en kakelfabrik i 
Skara, en mössfabrik i Falköping, hvarvid sysselsättas omkring 
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100, mest qvinliga arbetare, Skarpemo stärkelsefabrik, Tunarps 
stärkelsefabrik, Mariebergs stärkelsefabrik, Frideneds torfströ-
fabrik, trätoffelfabriken Blixten i Fridene och en smergelfabrik 
vid Sibbatorp, de sex sistnämnda alla inom Vartofta härad, samt 
en cementfabrik vid Hönsäters hamn och en oljefabrik vid Gös
säter inom Kinne härad. 

Det i senaste berättelsen omförmälda stenhuggeri å hem
manen Sågaretorp, Torkilsryd och Häldeholm i Brandstorps 
socken har under de fyra första åren af femårsperioden varit 
nedlagdt. Men arbetet upptogs åter under år 1895, och har 
tillverkningsvärdet för detta år uppgifvits till 13,450 kr. 

Qvarnstenstillverkning har fortfarande egt rum vid flere sten
brott å Lugnåsberget. Enligt uppgift har de under alla fem 
åren tillverkade stenarnes antal uppgått till omkring 1,350, till 
ett sammanräknadt saluvärde af omkring 80,000 kr. Öfriga i 
föregående berättelser omförmälda qvarnstensbrott inom länet 
hafva deremot icke bearbetats. 

Vid slipstensgrytet å Katorp inom Böja socken hafva nu 
som förut endast 4 arbetare årligen varit sysselsatte. Tillverk
ningen har under de fem åren uppgått till omkring 2,000 slip
stenar, hvilka betingat ett pris af 1 kr. 25 öre till 2 kr. hvar-
dera. Slipstensbrottet inom Brandstorps socken har deremot en
dast i ringa mån bearbetats. 

Länets betydande sandstens- och kalkstenslager hafva äfven 
under den tid, som denna berättelse omfattar, gifvit anledning 
till betydande verksamhet. 

Så har tillverkningen af trappor och spishällar vid sand
stensbrottet å Billingen i Säters socken fortgått. Två personer 
hafva derigenom årligen beredt sig en sammanräknad inkomst 
af omkring 500 kr. 

Stenförädling har vidare egt rum i ganska stor omfattning 
inom Våmbs socken, men närmare uppgifter om denna tillverk
ning hafva icke erhållits. Sandstensbrotten inom Dimbo socken 
hafva deremot icke i afsevärd mån bearbetats. 

Inom Medelplana, Vesterplana och Osterplana socknar har 
stenhuggeri bedrifvits af åtskilliga hemmansegare, men uppgifter 
angående omfattningen och värdet af denna tillverkning hafva 
icke lemnats. 

Tillverkningsvärdena vid de i föregående berättelser omför
mälda stenförädlingsverken vid Gössäter och Råbäck hafva utgjort: 

Värdet af tillverkningen vid Hönsäters cementfabrik har 
uppgått år 1892 till 450,000 kr., ar 1893 till 330,000 kr., år 
1894 till 215,000 kr. och år 1895 till 3(54,000 kr. 

Den näringsverksamhet, som framkallats för tillgodogörande 
af skatterna i länets öfvergångsberg, har dock under ifrågava
rande tidrymd liksom förut varit i främsta rummet riktad på 
kalklillverkning. Genom denna verksamhet hafva åstadkommits 
i medeltal inom Bergs och Säters socknar omkring 42,000 hl., 
vid kalkbrotten inom Sköfde, Våmbs, Kyrketorps och Frigger-
åkers socknar åtminstone 50,000 hl., inom Slöta, Karleby, Asle, 

Hvarfs, Kungslena och Hvalstads socknar omkring 260,000 hl., 
inom Vilske härad omkring 23,000 hl., inom Valle härad om
kring 20,000 hl., vid foten af Hunneberg inom Ase härad om
kring 15,500 hl. samt inom Medelplana, Vesterplana, Osterplana, 
Kinne-Klefva, Fullösa, Husaby och Källby socknar a Kinnekuile 
omkring 295,000 hl., allt årligen. Försäljningspriset å denna kalk 
har vexlat från 20 till 65 öre hektolitern. 

Ett nytt sätt att tillgodogöra Kinnekullebergets tillgångar 
har under denna femårsperiod kommit till användning genom 
förutnämnda oljefabrik vid Gössäter. Dervid hafva tillverkats: 

Tegeltillverkning har fortfarande varit en för länet känne
tecknande näringskälla. Inom Norra Vadsbo fögderi har sådan 
tillverkning i afsevärd omfattning bedrifvits å Skagersholm i 
Finnerödja socken, å Lidetomten i Elgarås socken, å Nyhemmet 
i Hofva socken och å Säby i Berga socken. Från Södra Vadsbo 
fögderi uppgifves, att sådan tillverkning egt rum å Sätra i Un-
denäs socken, å Holmen i Fagre socken och å Björkhult i Rans-
bergs socken. Tillverkningen å dessa bruk utgjorde år 1895 
sammanräknade 265,000 murtegel, 155,(00 taktegel och 25,000 
dikesrör. Tegelbruk finnas vidare å Almnäs, Vreten och Varola 
Skattegården inom Sköfde fögderi. Vid 6 tegelbruk inom Var
tofta fögderi uppgifves tillverkningen under år 1895 hafva ut
gjort 514,100 murtegel och 394,250 taktegel. Inom Barne fög
deri hafva årligen tillverkats å Frugården omkring 1,000,000 
murtegel, 80,000 taktegel och 70,000 dikesrör, å Margreteberg 
omkring 1,000,000 murtegel och 200,000 taktegel, samt å Säte
nas omkring 70,000 murtegel, 90,000 taktegel och 90,000 dikes
rör. Slutligen hafva å Agården, Bostorp, Storeberg. Mariedal, 
Qvarntorp och Myrebacken inom Lidköpings fögderi tillverkats 
årligen i medeltal omkring 357,100 murtegel, 317,000 taktegel 
och 74,200 dikesrör. Priset har varit 16—30 kr. för tusen mur
tegel, 35—60 kr. för tusen taktegel samt 14—20 kr. för tusen 
dikesrör. 

Vid Arnäs glasbruk hafva i medeltal tillverkats årligen 
581,000 hel- och 4,327,000 halfbuteljer till sammanräknadt värde 
af 220,000 kr. 

Den i föregående berättelser omnämnda färgstoft fabriken vid 
Sved i Gustaf Adolfs socken, hvars fabrikat benämnes >umbra> 
och »åkra», har fortfarande drifvits, och har tillverkningsvärdet 
uppgått till omkring 1,750 kr. årligen. 

För tillgodogörande af naturligt mineralvatten från en källa 
å Skofteby inom Norra Härene socken af Kinnefjerdings härad har 
bildats ett aktiebolag, hvilket med benämning »Aktiebolaget Se-
cularis» trädde i verksamhet den 21 februari 1894. Vattnet har 
såsom läskedryck förts i marknaden under namn af Secularis. 
och har tillverkningen utgjort: 

På annat ställe i denna berättelse torde Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande få återkomma till åtgärderna för slöjdskicklig
hetens främjande. Här bör endast omförmälas, att dessa åtgär
der utan tvifvel fortfarande utöfvat ett välgörande inflytande på 
husslöjden äfven med hänsyn till densammas anlitande som bina-
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ring. Linne- och ylleväfnad samt förfärdigande af laggkärl, 
träskor och roddbåtar intaga härvid fortfarande främsta rummen. 
Angående tillverkningen af åkdon och möbler inom Kyrkefalla och 
Mofalla socknar åberopas, livad i senaste berättelsen är anfördt. 

Hvad angår af sättning sorter och transportmedel samt an
stalter för arbetare är ej något särskildt att omförmäla, utöfver 
hvad i föregående berättelser blifvit upplyst och på andra ställen 
i denna berättelse meddelas. 

A Göta kanalbolags reparationsdocka vid Sjötorp, som fort
farande varit upplåten åt arrendator och hvarvid användts 65 
till 75 arbetare dagligen, hafva verkstälts följande arbeten: 

Beträffande anordningar för vård om fisket åberopar Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande de upplysningar, som lemnats i före
gående berättelser, och får här tillägga, att Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande genom resolution den 18 juni 1892 faststält 
stadgar för fiskets bedrifvande i sjöarne Lerdalalången och Vrist-
ulfven. 

De i senaste berättelsen omförmälda, vid Gullspång, Hjo och 
Klingekärr i Habo socken anlagda anstalter för kläckning af 
fiskyngel hafva upprätthållits, dock har anstalten vid Gullspång 
år 1894 af Hushållningssällskapet öfverlemnats till aktiebolaget 
Bofors-Gullspång, som vitsordas hafva försatt anstalten i fullt 
tidsenligt skick. Från dessa anstalter utsläppas årligen laxyn-

gel, sikyngel och rödingsyngel i stort antal. Verkningarna af 
dessa anstalter hade, enligt fiskeritillsyningsmännens uppgifter, 
redan under senaste femårsperioden börjat visa sig. Nu är sär
skildt inberättadt, att lax i afsevärd myckenhet under åren 1892, 
1893, 1894 och 1895 fångats på de ställen i Tidaån, der Iax-
yngel utplanterades åren 1883, 1884, 1885 och 1886. Karpdam-
mar hafva på flere egendomar blifvit anlagda. 

Till undvikande af allt för stor vidlyftighet får Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande nu som förut i fråga om tillsyningsmännens 
verksamhet och fiskerinäringens tillstånd hänvisa till tillsynings
männens årsberättelser, hvilka finnas införda i Hushållningssäll
skapets tidning. Öfver hufvud taget kan fisket sägas hafva un
der ifrågavarande tidrymd för dem, som idka detsamma såsom 
yrke, gifvit medelgod afkastning och för dem bland länets invå
nare, som i öfrigt dermed sysselsätta sig, varit en god binäring. 

Rörande jagten inom länet, hvilken icke idkas såsom egentlig 
näringsgren, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke något 
särskildt att omförmäla. 

För bränvinstillverkningen och kostnader härför redogöres 
på följande sätt: 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

Landtkommunikationer. Beträffande de inom länet befintliga 
för allmän trafik upplåtne jernvägar har Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande uti den senaste berättelsen och de närmast före
gående meddelat uppgifter, hvilka här torde få åberopas. De 
samfärdsmedel, som genom dessa jernvägar stått länet till buds, 
hafva under nu ifrågavarande tidrymd icke vunnit någon annan 
tillökning, än att den i senaste berättelsen såsom tillämnad om
talade anläggningen af jernvägsbro öfver Lidan blifvit utförd, 
hvarigenom länets samtlige jernvägar af 0-891 meters spårvidd 
blifvit sammanknutne till ett sammanhängande jernvägsnät till 
stor fördel för trafikens ändamålsenliga ordnande. De enskilda 
jernvägarnes sammanräknade längd utgör således fortfarande om
kring 270 kilometer, deri inberäknad den sträcka af Uddevalla— 
Venersborg—Herrljungabanan, som faller inom länets gränser. 

Sträfvanden att ytterligare utvidga och förbättra länets jern-
vägskommunikationer hafva emellertid uuder denna femårsperiod 
ingalunda uteblifvit. Efter fleråriga förberedande arbeten har 
sökts tillstånd att anlägga och trafikera jernväg af 0-891 meters 
spårvidd från Göteborg till länets jernvägsnät af samma spår
vidd, med anslutning vid Håkantorp och Skara; och är enligt 

nådig resolution den 10 maj 1895 sådant tillstånd redan bevil-
jadt hvad angår anläggningen från Göteborg öfver Vara till 
Skara. Det är uppenbart, att denna jernvägsanläggning måste 
blifva af synnerligt stor betydelse för största delen af länet samt 
komma att å dess utveckling utöfva ett välgörande inflytande. 
Vidare är genom nådig resolution den 9 september 1895 tillstånd 
beviljadt att anlägga jernväg af samma spårvidd från Lidköping 
utmed vestra sidan af Kinnekulle till Gössäters station eller nå
gon punkt i dess närhet. Sedan erforderlig aktieteckning upp
nåtts och särskilda aktiebolag bildats för utförande af dessa 
båda jernvägsanläggningar, finnas numera de bästa förhoppningar, 
att desamma inom kort tid skola bringas till utförande. 

A de enskilda för såväl person- som godstrafik upplåtna 
jernvägarne har trafiken bedrifvits med 3 till 4 fram- och åter
gående tåg dagligen. Beträffande förhållandena i öfrigt å sta
tens och de enskilda jernvägarne inom länet torde Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande få hänvisa till Jernvägsstyrelsens samt Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsens årliga berättelser. 

De enskilda jernvägsaktiebolag, hvilkas styrelse har sitt säte 
inom länet, hade vid 1895 års slut följande ekonomiska ställning: 
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Mariestad—Moholms jernvägsaktiebolag. 

Tillgångar. 

Skulder. 

Hjo—Stenstorps jernvägsaktiebolag. 

Tillgångar. 

Skulder. 

Lidköping—Skara—Stenstorps jernvägsaktiebolag, som eger 
jemväl Lidköping—Håkantorps jernväg: 

TillgEngar. 

Skulder. 

Kapitalbehållning. 

Skara—Kinnekidle— Venerns jernvägsaktiebolag. 

Tillgångar. 

Skulder. 

Mariestad—Kinnekidle jernvägsaktiebolag. 

Tillgångar. 

Skulder. 

Bilagda tabell 2 redogör för de allmänna landscägarnes 
och bygdevägarnes sammanräknade längd vid 1895 års slut. I 
afseende å dessa uppgifter får Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
erinra, att efter nu gällande väglags utfärdande ny vägdelning 
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icke ännu egt rum inom något af länets väghållningsdistrikt, 
hvadan ej heller kunnat i enlighet med samma lag bestämmas 
vägarnes egenskap af landsväg eller bygdeväg. Förutvarande 
allmänna landsvägar äro således fortfarande upptagne såsom 
sådana samt alla härads- och socknevägar hänförde till bygde
vägar. Nu lemnade uppgifter om vägarnes sammanräknade 
längd skilja sig i flere hänseenden, ehuru ej betydligt, från dem, 
som återfinnas uti motsvarande tabell vid senaste berättelsen. 
Dessa skiljaktigheter bero deraf, att dels förut och under ifråga
varande femårsperiod anlagda nya vägar förklarats skola såsom 
allmänna vägar underhållas, dels vissa felaktigheter i föregående 
uppgifter nu blifvit rättade. 

Vägarnes tillstånd har under femårsperioden ytterligare nå
got förbättrats och kan fortfarande sägas i allmänhet vara till
fredsställande. På de orter, der tjenligt grus saknas, lemnar 
väl underhållet äfven nu flerstädes åtskilligt öfrigt att önska. 
Men kronobetjeningen har fortfarande, och icke utan framgång, 
sökt förmå vederbörande att, i eget välförstådt intresse, i stället 
för otjenliga vaglagningsämnen använda sönderslagen sten. Be
stämmelserna om tiden för väglagnings verkställande hafva icke 
undergått någon förändring, som bör i denna berättelse omför-
mälas. 

Följande våganlåggnings- och vägförbättringsföretag hafva 
under ifrågavarande tidrymd förekommit: 

1) Förbättring af landsvägen mellan Mariestad och Hass
lerör vid Högelider och Österberga. Kostnaden för detta under 
år 1895 utförda arbete beräknades till 6,190 kr. Till bestri
dande af denna kostnad hafva bidrag lemnats såväl af stats
medel, 3,885 kr., som af Landstinget, sjettedelen af kostnaden. 

2) Å vägen mellan Hofva och Elgarås jernvägsstation hafva 
5,510 meter blifvit oinlagde samt dera befintliga backar sänkte 
för en kostnad af 19,600 kr., bvaraf 13,000 kr. statsanslag och 
3,266 kr. bidrag af Landstinget. 

3) Egarne till hemmanen Vrå, Kylle och Stafversås i Fagre 
socken hafva för undvikande af en större backe å vägen mellan 
Valla och Hunneknlla anlagt ny väg vid sidan af samma backe. 

4) Enligt behörigt beslut bar inom Vättaks och Kymbo 
socknar blifvit anlagd väg, som förenar landsvägen från Slätt
äng till Dimbo och Leaby med bivägen från Slättäng till Vät-
tak. Anläggningskostnaden för denna, 4,385 meter långa, väg 
har uppgifvits till omkring 1,800 kr. förutom arbeten in natura. 

5) Inom den så kallade Mobo rote i Habo socken hafva 
två vägar med sammanräknad längd af 9 kilometer blifvit an-
lagde, den ena från landsvägen vid Tufvebo till Elgafalla och 
den andra från samma landsväg till Apelskift; och utgör kost
naden härför omkring 4,000 kr. 

6) Emellan Slutarp och Vårkumia har anlagts ny väg, hål
lande i längd 3,040 meter, hvarför kostnaden uppgått till 10,062 
kr. 55 öre. Häraf äro 6,700 kr. guldna af statsmedel och 1,675 
kr. af Landstinget. 

7) Anläggning af ny väg från Gökhem förbi Odensbergs 
station å vestra stambanan till Slutarp, 1-26 nymil. Kostnaden 
härför, beräknad till 30,500 kr., har bestridts med 20,000 kr. 
statsanslag samt 5,083 kr. 33 öre bidrag af Landstinget; åter
stoden af kommun eller enskilda personer. 

8) Anläggning och förbättring af väg från Bärneboda i Sö
dra Kedums socken till Fäbron i Malma socken. Kostnaden 
för denna väganläggning, hvars längd utgör 8,566 meter, har 

uppgått till 15,504 kr. 46 öre, hvaraf 10,300 kr. statsanslag 
och 2,575 kr. af landstingsmedel. 

9) Från komministersbostället i Lekåsa pastorat till Laske 
härads gräns har för en kostnad af 300 kr., som gnidits af väg-
kassan, anlagts en ny väg, hållande i längd 1,603 meter. 

10) Omläggning och förbättring af vägen mellan Tengene-
torp och Tengene kyrka. Af kostnaden för detta arbete, be
räknad till 10,000 kr., hafva 6,534 kr. 69 öre bestridts af stats
medel samt 1,623 kr. 60 öre af landstingsmedel. 

11) Anläggning och förbättring af väg mellan Öster—Bit-
terna och Foglavik med grenväg till Lockelid i Larfs socken, 
våglängden tillsammans 1-28 nymil. Af kostnaden härför, be
räknad till 23,400 kr., hafva två tredjedelar guldits af statsmedel 
och en sjettedel af landstingsmedel. 

12) I sammanhang med brobyggnad öfver Lidan en väg, 
omkring 1 kilometer lång, förbi Tråvads kyrka. 

13) Omläggning och förbättring af vägen vid Afsabackarne 
i Marums socken, våglängden 400 meter. Kostnaden härför, 
beräknad till 2,650 kr., har guldits med 1,700 kr. af statsmedel 
och till en sjettedel genom bidrag af Landstinget. 

14) Förbättring af allmänna vägarne från Saleby till Norra 
Härene och till Lindärfva i Saleby och Norra Härene socknar, 
väglängden 2,300 meter. Kostnaden härför har uppgått till 
11,601 kr. 81 öre, hvaraf statsanslag 7,600 kr. samt bidrag af 
Landstinget 1,916 kr. 66 öre. 

15) A allmänna vägen mellan Dfvered och Hjerpås jern
vägsstation har i närheten af Hjerpås kyrka en större backe 
blifvit sänkt, hvarför kostnaden bestridts af Hjerpås, Ufvereds 
och Häggesleds kommuner. 

16) Till vägförbättringar inom Holmestads socken, som be
räknats till 11,250 kr., hafva anvisats 7,500 kr. statsanslag och 
1,875 kr. bidrag af Landstinget. Dessa arbeten börjades år 
1894 och äro innevarande år fullbordade. 

17) Sedan för omläggning och förbättring af de delar af 
vägen mellan Medelplana kyrka och Gössäters jernvägsstation, 
som äro belägna mellan Rustsäter och Hönsäter samt vid Gös-
sätersbackarne, anvisats 4,800 kr. statsanslag och 1,200 kr. bi
drag af Landstinget, hafva dessa arbeten, hvarför kostnaden 
beräknats till 7,200 kr., börjats likaledes år 1894 och äro un
der innevarande år fullbordade. 

Rörande åtskilliga andra vägförbättringsföretag hafva under 
femårsperioden undersökningar blifvit verkstälda samt planer och 
kostnadsförslag upprättade, men vidare åtgärder för företagens 
bringande till verkställighet hafva icke kunnat vidtagas, förrän 
sökta statsbidrag blifvit beviljade. 

De för vågundersökningar anvisade statsmedel förvaltas och 
redovisas numera uteslutande af Väg- och Vattenbyggnadssty
relsen, som derför i sina årliga berättelser lemnar redogörelse. 

Under ifrågavarande tidrymd hafva följande broar blifvit 
om- eller nybygde: 

Kanalbron å vägen mellan Ryholm och Beatebergs kyrka 
för en kostnad af 300 kr.; 

Lagersfors bro å vägen till Moholm för en kostnad af 1,600 kr.; 
Hunneknlla bro å samma väg för en kostnad af 600 kr.; 
en bro öfver Lidan invid Tråvads kyrka. Kostnaden för 

denna anläggning har uppgått till 15,877 kr. 41 öre, hvaraf 
9,700 kr. bestridts af statsmedel, 2,425 kr. af Landstinget samt 
3,752 kr. 41 öre af Tråvads kommun; 
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en bro öfver Nossan mellan Flo och Ås kyrkor. Denna 
bro, som är bygd af stål och jern, har kostat 16,524 kr. 98 öre, 
hvaraf 8,000 kr. statsanslag och 2,000 kr. bidrag af Lands
tinget. 

Väg-- och bropenningar uppbäras icke någonstädes inom lä
net. Färjpenningar uppbäras deremot fortfarande vid Brosundet 
i TJndenäs socken, der en färja af enskild person blifvit inrättad 
för samfärdsel mellan Vikaskogarne och den öfriga delen af 
socknen, samt vid Lofvene, der en färja blifvit af enskild person 
inrättad för transport öfver Lidan. Båtfart mellan Torso och 
fastlandet uppehälles af vederbörande skjutsentreprenörer, och 
uppbäres härför afgift enligt särskild taxa, som i öfverensstäm-
melse med nådigt bref den 26 augusti 1887 blifvit af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande utfärdad. Från Ekens skjutsstation 
skjutsas fortfarande med båt till Lurön emot en till tre kronor 
bestämd afgift. 

Enligt inkomna uppgifter uppgick antalet grindar å all
männa med skjutsanstalter försedda vägar vid 1895 års slut till 
737, hvaraf icke mindre än 527 inom Vartofta fögderi. Då an
talet vid 1890 års slut uppgafs vara 626, skulle detsamma så
ledes hafva under femårsperioden i väsentlig män ökats. Så är 
dock icke förhållandet, utan torde skiljaktigheten i uppgifterna 
bero deraf, att antalet grindar vid afgifvande af senaste berät
telsen icke var inom Vartofta fögderi med tillräcklig noggrannhet 
kändt. Åtgärder äro emellertid vidtagna för att få afiägsnade 
alla sådana grindar, som enligt gällande lag böra borttagas. 

Enligt hvad tabell 2 gifver vid handen, funnos vid denna 
femårsperiods slut inom länet 78 skjutsanstalter. Af dessa voro 
tre, nemligen vid Elgarås, Vara och Tidaholm, inrättade i en
lighet med 26 § 1 mom. af nådiga stadgan angående skjuts
väsendet den 31 maj 1878. Samtliga öfriga skjutsanstalter voro 
försedda med skjutslag, men skjutsningen vid desamma var vid 
nämnda tidpunkt och har under hela ifrågavarande tidrymd va
rit upplåten på entreprenad i enlighet med nämnda nådiga stadga. 
Rörande skjutsentreprenadbidragen meddelas här följande siffror: 

Som den för hvarje af dessa år för länet faststälda bevill-
nings halfva belopp vida öfverstigit entreprenadbidragens sum
mor, har icke kunnat ifrågakomma, att staten skolat deltaga i 
gäldandet af bidragen med mera än halfva beloppet. 

Entreprenadbidragen utgjorde är 1895: 25—100 kr. vid 23 
skjutsanstalter, 101—200 kr. vid 32, 201—300 kr. vid 11 och 
500 kr. vid 1 skjutsanstalt. 

För antalet af hästar, som under ifrågavarande fem år ut
gått till skjutsning, redogöres i förutnämnda tabell 2. Det jem-
förelsevis stora antal kronoskjutshästar, som utgått under år 

1895, beror deraf, att vederbörande regementsintendenter, hvilka 
under föregående åren kunnat genom enskild öfverenskommelse 
anskaffa erforderligt antal hästar för fälttjenstgöringar, nämnda 
år ej lyckats tillvägabringa sådan öfverenskommelse, utan måst 
reqvirera kronoskjuts. I öfrigt gifva berörda uppgifter icke an
ledning till någon särskild erinran. 

Postkontor finnas fortfarande inom alla länets sex städer 
samt i Karlsborg, Moholm, Vara och Stenstorp. Derjemte äro 
inrättade inora länet följande poststationer, nemligen lydande 
under Mariestads postkontor: Eggby, Ek, Forshem, Hasslerör, 
Hofva, Jula, Leksberg, Lugnas, Lyrestad, Lastad, Nya Lerdala, 
Sjötorp, Svaneberg, Timmersdala, Torso, Tångeberg, xiskekärr 
och Österäng; lydande under Skara postkontor: Axvall, Eds-
vära, Gerum, Gössäter, Götene, Hellekis, Jungskola, Larf, Lundby 
Stommen, Lundsbrunn, Läugjum, Råbäck, Synnerby, Ufvered, 
Vinköl, Vångaby och Öttum; lydande under Lidköpings post
kontor: Blomberg, Bronäs, Hjerpås, Kållängen, Lofvened, Me
delplana, Norra Kedum, Otterstad, Resville, Saleby, Tun, Tå-
dene, Vinninga och Örslösa; lydande under Sköfde postkontor: 
Ekbyvall, Frösve, Igelstorp, Skultorp, Tibro, Tidavad och 
Versås; lydande under Hjo postkontor: Brandstorp, Gata, Gu
staf Adolfs kapell, Korsberga och Mofalla; lydande under Fal
köpings postkontor: Bjurbäck, Falköping llanten, Grolanda, 
Gökhem, Habo, Hångsdala, Jäla, Kettilstorp, Kinneved, Klefva, 
Mullsjö, Odensberg, Sandhem, Slättäng, Stora Bjurum, Sörby, 
Torbjörntorp, Vartofta och Vättak; lydande under Karlsborgs 
postkontor: Fagersanna, Forsvik, Karlslund, Mölltorp och Tived; 
lydande under Moholms postkontor: Elgarås, Finnerödja, Freds
berg, Fagre, Halna, Tidan, Töreboda och Väring; lydande un
der Stenstorps postkontor: Broddetorp, Dala, Ekedalen, Fridene, 
Häggum, Kaflås, Svensbro, Tidaholm och Vreten; lydande un
der Vara postkontor: Bya, Essunga, Foglum, Fyrunga, Halfas, 
Håkantorp, Höckgården, Lekåsa, Malma, Qvänum, Ulfstorp och 
Vedum; samt Främmestad, Grästorp, Oreberg, Salstad och Ten-
gene, lydande under Venersborgs postkontor; Gullspäng och Ot-
terbäcken, lydande under Kristinehamns postkontor; jemte Bör
stig, lydande under Ulricehamns postkontor. Postanstalternas 
antal uppgick således vid 1895 års slut till 132 eller 1 post
anstalt på 1,852 af länets invånare. Enligt Generalpoststyrel
sens berättelser uppgick de inom länet till postbefordran aflem-
nade försändelsernas antal år 1891 till 3,567,882, ar 1892 till 
3,641,735, år 1893 till 3,715,410, år 1894 till 4,702,098 och år 
1895 till 4,808,703. 

Vid 1895 års slut verkstäldes postbefordring å följande 
landsvägspostlinier, nemligen: 
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Telegrafstationer finnas fortfarande i Mariestad, Skara, Lid
köping, Sköfde och Hjo; och hafva telegrafanstalterna vid samt
liga jemvägsstationerna inom länet, såsom tillförne, varit upp
låtna till allmänt begagnande för enskilda meddelanden, då de 
ej behöft i jernvägsärenden användas. 

Användningen af telefonen har under ifrågavarande femårs
period ytterligare utvecklats. Förutom statens telefonledningar 
inom länet, hvilka genom inköp af enskilda nät blifvit betyd
ligt utvidgade, funnos vid femårsperiodens slut ledningar, till
höriga följande telefonföreningar, nemligen Mariestads, Skara, 
Lidköpings och Sköfde, Hofva, Töreboda, Vadsbo, Karlsborgs, 
Axvalls, Dalaholms, Götene, Kinnekulle, Lugnas och Österängs 
telefonföreningar, af hvilka Vadsbo telefonförening emellertid 
sålt sitt nät med apparater till staten, att tillträdas den 1 ja 
nuari 1896. Dessutom eger Göta kanalbolag utmed kanalen en 
ledning, som upplåtes till begagnande af allmänheten. 

Tryckta förteckningar öfver alla abonnenter vid dessa led
ningar utgifvas tid efter annan och finnas tillgängliga å central
stationerna samt hos abonnenterna. 

Fångtransporter verkställas fortfarande i enlighet med Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes kungörelse den 31 januari 1887 å 
jemväg i alla de fall, då kostnaden för landsvägstransport skulle 
blifva dyrare. Då det sistnämnda fortskaffningssättet måste an
vändas, ombesörjes transporten af länsmännen genom antagne 
fangfövare; och utgår skjutslegan på sätt för hvarje skjutsstation 
är bestämdt. 

Varnforsling idkas numera icke såsom särskild närings
gren. 

Sjökommunikationer. Beträffande länets vattenvägar är ej 
att omförmäia annat, än som i föregående berättelser finnes 
upplyst. Kustfarten har icke heller under denna femårsperiod 
ernått någon mera afsevärd utveckling. Bland de ångfartyg, 
som gjort regelbundna turer till orter inom länet, böra i främ
sta rummet nämnas de sex passagerareångfartyg, hvilka på resor 
till och ifrån aflägsnare orter befarit Göta kanal. Fyra af dessa 
ångfartyg hafva på resor till och från Göteborg anlupit Marie-
stads, Hellekis och Lidköpings hamnar. A Venern har derjemte 
regelbunden passageraretrafik underhållits af tre inom länet hem
mahörande ångfartyg. Dessa äro Eos och Lidköping, hvilka 
anlupit Mariestads, Hellekis och Lidköpings hamnar, samt Kin
nekulle, som anlupit Mariestads, Råbficks och Lidköpings ham
nar samt på färder mellan Råbäck och Sunnanå lagt till vid 
Leckö. Vidare hafva fem passagerareångfartyg gjort regelbundna 
turer till länet tillhörande hamnar vid Vettern. I öfrigt hafva 
omkring 70 lastångfartyg varit använda i fraktfart å vatten inom 
länet. Mellan Hjo och Hästholmen har, likasom under de två 
sista åren af förra femårsperioden, underhållits daglig ångbåts
kommunikation, som endast några dagar under år 1893 samt 
från den 7 februari till den 16 april 1894 varit afbruten till 
följd af ishinder. Det härför använda, i förra berättelsen om
nämnda passagerareångfartyget Trafik, utbyttes i oktober månad 
1892 mot ett airnat sådant större och bättre isbrytande fartyg, 
hvilket jemväl fick öfvertaga namnet Trafik. Under år 1895 
öppnades mellan Motala och Karlsborg daglig ångbåtsförbindelse, 
som sattes i samband med tågen å Sköfde—Karlsborgs jemväg. 

Den i senaste berättelsen omförmälda anläggning af en 
hamn och landningsbrygga å Räfskär med körväg från bryggan 
till allmänna vägen vid Leckö slott har under år 1892 blifvit 
fullbordad och godkänd. Kostnaden härför uppgick till 3,210 
kr., hvaraf 2,600 kr. statsanslag. Beträffande kusthamnarne i 
länet och de särskilda hamnanlägguingarne i Mariestad, Lidkö
ping och Hjo åberopas de i föregående berättelser meddelade 
upplysningar samt Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelser. 

Direktionen för segelfartens förbättrande å sjön Venern 
utöfvar fortfarande öfverinseendet öfver fyr- och båkväsendet å 
nämnda sjö. Under femårsperioden har denna direktion fort
satt den i förra berättelsen omnämnda sprängning och rensning 
af Strömsundet, hvarigenom en kortare farled blifvit upptagen. 
Kostnaden härför har uppgått till 35,000 kr. A Nafvens fyr 
har gamla fyrapparaten blifvit utbytt mot en ny blixtapparat, 
hvarför kostnaden uppgått till 1,000 kr.; och äro vid Otter-
bäcken uppsatte 2 fyrar för en kostnad af 3,500 kr. Inom den 
del af Venern, som anses tillhöra länet, underhållas 15 fyrar, 
106 fasta sjömärken, 13 bojar och 572 prickar. Rörande fruk
terna af denna direktions verksamhet i öfrigt åberopas de uti 
föregående berättelser meddelade uppgifter. 

De i dessa berättelser omförmälda anstalter till vägledning 
för sjöfarande å Vettern och Göta kanal upprätthållas fortfa
rande af Göta kanalbolag. 

Kanalen har varit öppen för trafik: 
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Flottning förekommer endast i sjöarne önden, Viken, Botten 
och Stråken. A sistnämnda sjö har fortfarande användts en 
mindre ångslup för bogsering af skogsprodukter, dels från Mo 
härad i Jönköpings län och dels från Bjurbäcks, Kylingareds och 
Sandhems socknar, hufvudsakligen till Tidafors trämassefabrik. 

I fråga om sjöfart och handel får Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande nu som förut hänvisa till Kommerskollegiets årliga 
berättelser. Något särskildt anmärkningsvärdt är inom detta 
område icke att för ifrågavarande tidrymd omförmäla. 

Ar 1892 stötte Göta kanalbolags passagerareångfartyg Venus 
på grund i närheten af Sjötorp. Den derigenom förorsakade 
skada beräknades till belopp af 25,000 kr. En galeas Selma 
drefs under år 1894 af storm mot land vid Torso och sönder-
slogs. Under juni månad samma år grundstötte ånglnstjakten 
»Iris», hemmahörande i Kristianstad, mellan Onsö och Viksnäs 
udde. Hos magistraten i Hjo har anmälts en sjöskada, som 
inträffade år 1891. De belopp, hvartill sistnämnda tre sjöska
dor uppskattats, äro icke uppgifna. Vid intet af nu omförmälda 
tillfällen har något menniskolif blifvit spildt. 

Beträffande varubytena såväl inom länet som med andra 
orter är ej något särskildt att omförmäla. Hvad angår afsätt-
ningsorterna för länets produkter åberopas de förut i denna be
rättelse och uti föregående femårsberättelser meddelade uppgifter. 

Inom länet höllos år 1895 tillsammans 36 marknader. De 
ställen, der dessa marknader försiggingo, äro länets sex städer 
samt Töreboda, Hofva och Torso inom Norra Vadsbo fögderi, 
Kampavall, Mölltorp och Öfverby inom Södra Vadsbo fögderi, 

Mullsjö och Slättäng inom Vartofta fögderi, Grästorp inom 
Barne fögderi samt Enebacken inom Lidköpings fögderi. Bland 
dessa marknader har den, som hålles i Sköfde i september må
nad, fortfarande varit den mest besökta. Såväl vid denna som 
vid de öfriga två ordinarie marknaderna i Sköfde är omsättnin
gen af kreatur högst betydlig, så att vid hvarje sådant tillfälle 
från jernvägsstationen afgå omkring 100 vagnar lastade med 
djur för vidare befordran hufvudsakligen till Stockholm, Göte
borg och Norge. Torgdagar liafva hållits två gånger i veckan 
i hvarje af städerna samt å Karlsborg, en gång i veckan i Hofva, 
Töreboda, Moholm, Väring och Tidaholm, två gånger i månaden 
i Gullspång, Finnerödja, Forsvik och Ekedalen samt en gång i 
månaden i Sörby och Vara. 

A landsbygden har fortfarande varit brukligt att hålla så 
kallade kreatursmöten, för hvilka tiden genom tidningarna kun
göres. 

Till upplysning om gårdfarihaudeln inom länet meddelas, 
att Länsstyrelsen utfärdat följande antal tillståndsbref för id
kande af sådan handel: 

Tab. D. Afgifterna för bränvinsförsäljningen samt städernas, landstingets och hushållningssällskapets andelar deruti. 
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Yid meddelande af dessa tillståndsbref bar Länsstyrelsen 
fortfarande måst taga hänsyn dertill, att personer, hvilka redan 
innan nådiga förordningen den 23 september 1887 blef gällande 
försörjt sig genom varors kringförande, icke skäligen bort hin
dras att dermed fortsatta, såvida de kunnat fullgöra stadgade 
vilkor och i öfrigt gjort sig väl kände. 

Beträffande afgifterna för bränvinsförsäljningen särat stä
dernas, landstingets och hushållningssällskapets andelar deruti 
inhemtas upplysningar af tabell D (sid. 21). 

Hushållningssällskapets andel i bränvinsförsäljningsafgifterna 
har fortfarande utgjort detsammas hufvudsakligaste inkomst. 

Huru sällskapet användt denna inkomst till fromma för jord
bruket och dess binäringar, är redan i det föregående omför-
uiäldt. Landstingets andel har som förut ingått i dess kassa 
och jemte andra tillgångar utan åtskilnad anvisats till bestri
dande af de utgifter, som Landstinget beslutit. Landskommu
nerna hafva allmänt användt sina af dessa afgifter härflytande 
inkomster för fattigvårdsbehof. De städerna tillkommande an
delar i berörda afgifter hafva ingått i hvarje stads kassa och 
blifvit använda till bestridande af förekommande utgifter. 

5. Kameralförhållanden. 

Bifogade tabel l 3 redogör för de i jordeboken upptagne 
hemmans och lägenheters antal och mantal, brukningsdelar, an
dra lägenheter, verk och inrättningar, länderier, tomter och 
byggnader i städer samt fastigheternas taxeringsvärden. 

Olikheten mellan de i denna tabell upptagna slutsummor 
för landsbygden och de slutsummor, som uti motsvarande tabell 
angåfvos för den 31 december 1890, beror af ändringar i den 
administrativa indelningen, hvilka dels omförmälas i första af-
delningen af denna berättelse och dels blifvit omnämnda i se
naste berättelsen, ehuru desamma trädt i verkställighet först 

med 1891 års ingång. Skiljaktigheterna i öfrigt härleda sig 
från kronoegendomars försäljning till skatte eller'frälse. 

Under femårsperioden har afgäld i författningsenlig ordning 
blifvit bestämd för 124 jordafsöndringar. Af kronohemman, 
delar af sådana, kronolägenheter eller lägenhetsdelar hafva 57, 
tillsammans utgörande 1JJ| mantal, blifvit till skatte löste. 

Följande utarrenderade mindre kronoegendomar hafva på 
grund af nådiga beslut, meddelade under samma tidrymd, blifvit 
till frälse försålde: 
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Sammanräknade fastighetstaxeringsvärdet för länet utgjorde 
enligt Generalsammandragen öfver bevillningen: 

Taxeringsvärdena nppgingo sammanräknade till följande be
lopp, i kr.: 

Jordbruksfastigheternas värde har således under femårs
perioden ökats med 765,700 kr., hvarjemte värdet å annan fa
stighet stigit med 3,607,100 kr. 

I sammanhang härmed meddelas här följande uppgifter å 
taxeringsvärdena å de fastigheter, som under femårsperioden 
blifvit exekutivt försålda, samt derför erhållna köpeskillingar: 
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De uti förutnämnda tabell 3 meddelade uppgifter angående 
länets städer gifva icke anledning till annan särskild erinran, 
än att sifferuppgifterna för Mariestad afse förhållandena, sådana 
de voro före branden den 6 december 1895. 

Rörande egendomar af fideikommissnatur samt egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag och främmande magters under
såtar lemnas upplysningar i tabellerna 4 , 5 och 6. Dessa ta
beller föranleda ingen särskild erinran; och torde i fråga om 
tillkomsten af de i tabell 4 upptagna egendomar af fideikom-
missnatur få hänvisas till anmärkningarna i motsvarande tabell 
vid föregående berättelser. 

I fråga om främmande magters undersåtars sätt att sköta 
sina egendomar finnes ingen anledning att frångå det fördelak
tiga omdöme, som uttalats i föregående berättelser. 

Beträffande laga skiften och hemmansklyfningar samt landt-
mäterioäsendet i öfrigt inom länet torde Kungl. Majrts Befall-
ningshafvande få hänvisa till Landtmäteristyrelsens årliga be
rättelser. 

Som kronouppb&rden numera icke utgör föremål för Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, torde i afseende 
härå endast böra omförmälas, att utskylder och arrenden i all
mänhet ingått ordentligt med jemförelsevis få rester, samt att 
uppbördsmännen med noggrannhet och punktlighet fullgjort sin 
redovisning. 

Vid 1895 års slut funnos inom länet för statsverkets räk
ning utarrenderade 269 hemman eller hemmansdelar och 5 lägen
heter, tillsammans 274 särskilda kronoegendomar eller så kal
lade domäner. 

För landstingets och kommunernas tillgångar, skulder, in
komster och utgifter lemnas fullständig redogörelse uti de af 
Statistiska Centralbyrån utarbetade, under litt, U i Bidrag till 
Sveriges officiela statistik offentliggjorda, årliga berättelser äf-
vensom uti »Tidskrift för Sveriges landsting och större kommu
ner». I fråga härom torde således endast böra omförmälas, att 
på länets invånare uttaxerats landstingsskatt år 1891 till belopp 
af 20,153 kr. 50 öre med 17 öre på hvarje bevillningskrona, år 
1892 till belopp af 26,868 kr. 93 öre med 22 öre, år 1893 till 
belopp af 29,621 kr. 99 öre med 24 öre, år 1894 till belopp af 
51,321 kr. 90 öre med 30 öre och år 1895 till belopp af 57,479 
ki\ 21 öre med 33 öre på hvarje bevillningskrona. Uti den för 
landstinget angifna tillgång vid 1895 års slut ingå: andel i fjerde 
döfstumskoledistriktets då ännu ej fullbordade byggnader i Ve-
nersborg 89,519 kr. 24 öre; 32,500 kr., motsvarande hälften af 
bokförda värdet k länderiet Johannesberg, hvarå Emanuela Carl-
becks anstalt för sinnesslöa är förlagd; 160,000 kr. för aktier i 
Uddevalla—Venersborg—Herrljunga, Mariestad—Moholms, Hjo— 
Stenstorps, Lidköpings—Skara—Stenstorps, Skara—Kinnekulle 
—Venerns och Mariestad—Kinnekulle jernvägsaktiebolag; samt 
750,000 kr. bokfördt värde å lasarettsbyggnaderna i Mariestad, 
Lidköping och Falköping. 

6. Politi. 

Vestergötlands fornminnesförening, om hvars stiftelse och 
arbeten upplysningar meddelats i föregående berättelser, har äf-
ven under nu ifrågavarande tidrymd utvecklat en i förhållande 
till dess hjelpmedel ganska omfattande verksamhet. Såsom de 
vigtigaste yttringarne häraf må följande omnämnas. 

Föreningens samlingar hafva af föreningsmedlemmar och 
andra för föreningens verksamhet intresserade personer emotta-
git många värdefulla gåfvor. Äfven från några församlingar, 

såsom Agnetorp och Gredbäck, har föreningen såsom deposita 
erhållit flere kyrkliga föremål, hvilka komplettera föreningens 
redan förut vackra samlingar af detta slag. 

Af egna tillgångar har föreningen för ökande af sina sam
lingar användt omkring 1,700 kr. Samlingarna hafva äfven 
härigenom vunnit en rätt betydande tillväxt, och föremål hafva 
förvärfvats, hvilka äro af stort värde. 
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Bland dessa förtjenar särskildt att omnämnas ett fynd, 
som gjorts i en mosse nära Jättened vid Mösseberg. Bland före
målen i detta fynd äro fem så kallade fibulor eller spännen de 
vigtigaste, enär de ej äro färdiggjorda, och derigenom lemna en 
intressant antydning om den tidens handtverkares sätt att gå 
till väga. Dessa fibulor torde förskrifva sig från första århun
dradet före Kristi födelse. 

Äfven från tidigare perioder af landskapets odling, sten
åldern och bronsåldern, hafva vackra förvärf gjorts för samlin
garne, såsom ock varit att vänta, då landskapet omfattar trak
ter, som äro utmärkta för sin uråldriga odling. Ett dubbelhäfte 
af föreningens tidskrift utkom år 1892 och ett nytt häfte är 
under utgifning. Tidskriftens redaktör har för dessa häften 
kunnat påräkna flere förtjenstfulla bidrag, ej blott af ledamöter 
af föreningen utan äfven af personer, som stå utanför densamma. 
Kostnaderna för det år 1892 utgifna dubbelhäftet utgjorde 1,760 
kronor. Föreningens samling fotografier af kyrkliga föremål och 
medeltidssaker är numera så omfattande, att den gifver en god 
inblick i medeltidens kyrkliga konst. 

Vid föreningens årssammanträden hafva såsom förut hållits 
föredrag öfver ämnen, som beröra föreningens verksamhet. 

Flere åtgärder för fredande af forntida minnen hafva af 
föreningen blifvit vidtagne. 

En anmärkningsvärd och glädjande yttring af kärleken till 
vara stora historiska minnen är resandet af minnesstoder öfver 
slagen vid Kongslena och Asled (Falköping). Insamlingen för 
detta ändamål börjades år 1893 och redan den 23 juni 1895 
kunde minnesstoden vid Kongslena aftäckas. Arbetet för åstad
kommande af den andra minnesstenen tillhör ock hufvudsakli-
gen denna femårsperiod, ehuru aftäckningen skedde först den 5 
juli innevarande år. 

Inskriftenia hafva understälts Kungl. Vitterhets-, Historie-
och Antiqvitetsakademiens pröfning och hafva följande lydelse: 

A Kongslenamonumentet: 

»Till minne 
af slaget vid Lena den 31 Januari 1208 reste Vestergötlands 

fornminnesförening och ortens befolkning denna sten 1894. 
Svenskar 

vorden fädrens minne!» 

Och å Asledsmonumentet: 

»Till minne 
af de skandinaviska folkens seger den 24 Februari 1389 reste 
Vestergötlands Fornminnesförening och ortens befolkning denna 

sten 1896. 
Svenskar, norrmän, danskar! 

Minnens edra fäders gemensamma bragd!» 
Kostnaden för dessa minnesstenars resande har uppgått till 

omkring 3,500 kronor, hvaraf föreningen bidragit med 300 kr. 
Föreningens fond för en museibyggnad hade vid slutet af 

år 1895 stigit till ett belopp af 677 kr., hufvudsakligen genom 
tilläggande af ständiga ledamotsafgifter och upplupna räntemedel. 

De båda landstingen inom landskapet hafva fortfarande 
understödt och uppmuntrat föreningen genom välvilliga bidrag. 
Dessa bidrag hafva under de senare åren utgått med 300 kr. 
för hvartdera landstinget. 

Antalet föreningsmedlemmar uppgår till 323, hvaraf de fle-
ste tillhöra Skaraborgs län. 

Berättelsen för denna femårsperiod har att på sina blad 
inskrifva en tilldragelse, som är af vigt och betydenhet i syn
nerhet för Skaraborgs län, men äfven för Skara stift och hela 
vårt land. Arbetet för restauration af domkyrkan i Skara har 
under denna tid blifvit fullbordadt, om än i afseende å kyrkans 
konstnärliga utstyrsel ett och annat ännu kan sägas återstå. 
Det faller icke inom ramen för denna berättelse att redogöra 
för de särskilda skedena af detta byggnadsverk eller att utreda 
detsammas betydelse i konsthistoriskt hänseende. Tryckta upp
satser härom finnas dessutom redan tillgängliga. Här må der-
före endast erinras, att detta byggnadsverk enligt alla sakkun
nigas sammanstämmande vittnesbörd blifvit såväl i konstnär
ligt som ekonomiskt hänseende utfördt på ett sätt, som länder 
vårt land till heder. Äran häraf tillkommer i främsta rummet 
öfverintendenten Helgo Zettervall, som upprättat planen för ar
betet och haft öfverinseendet deröfver, samt byggmästaren L. E. 
Peterson, hvilken med aldrig tröttnande kraft, nit och uppoff
rande kärlek förestått detta arbete såsom byggnadschef. Den 
återupprättade och förskönade helgedomen invigdes den 2(5 ok
tober 1894 med anslående högtidligheter i närvaro af landets 
konung och Vestergötlands hertig. 

Kostnaden för restaurationsarbetet, som börjades ar 1880, 
har uppgått till 525,882 kr. 80 öre. Deraf hafva erhållits: 

Den i föregående berättelser omförmälda förening för re
staurationens åstadkommande har, sedan densammas syftemål 
vunnits, blifvit upplöst, hvarvid då ännu innestående hopsamlade 
gåfvomedel öfverlemnats till domkapitlet. 

Intresset för att tillvarataga alstren af forntida byggnads
konst har väl icke under denna som under den närmast före
gående femårsperioden kunnat gifva sig till känna inom öfriga 
delar af länet genom utförande af mera märkliga restaurations-
arbeten, men gör sig dock fortfarande gällande. Sålunda har 
en förening bildats för att söka åstadkomma ändamålsenlig re
paration och försköning af Mariestads domkyrka, för hvilket 
ändamål stadens kyrkostämma beslutit årligen afsätta 500 kr. 
Under år 1895 bildades inom Sköfde stads- och Vambs lands
församling en komité, som har till uppgift att söka undan för
störelse bevara och till värdigt skick återställa Våmbs famla, i 
ren romansk stil uppförda kyrka, hvari gudstjenst under senare 
tider icke hållits oftare än en eller tvä gånger årligen. 

Nya värdiga och smakfulla kyrkor hafva deremot blifvit 
under femårsperioden uppförda inom Undenäs, Halna, Södra 
Kedums och Flo socknar, hvarjemte kyrkan i Lidköping blifvit 
till sitt inre på stilenligt och smakfullt sätt reparerad och deko
rerad. 

I fråga om den cirila förvaltningens organisation är för 
denna femårsperiod ej annat att erinra, än att Kungl. Maj:t 
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genom nådigt bref den 25 juli 1895 faststält ny ordning för 
val af borgmästare i Manestad. 

Länets främsta undervisningsanstalt är fortfarande det på 
begge linierna fullständiga högre allmänna läroverket i Skara, 
hvarvid årligen undervisats omkring 320 lärjungar. Af dessa 
hafva 19 till 30 årligen aflagt mogenhetsexamen. Lägre all
männa läroverk finnas i länets öfriga städer, med undantag af 
Hjo: femklassiga i Mariestad, Lidköping och Sköfde samt tre-
klassigt i Falköping. Vid sistnämnda läroverk har undervisning 
meddelats jemväl i en fjerde och femte klass, hvarför kostnaden 
blifvit bestridd genom sammanskott af kommunen och enskilde 
medlemmar af densamma. 

Elementarläroverk för flickor äro fortfarande inrättade i 
Mariestad, Skara, Lidköping, Sköfde och Falköping. De fyra 
förstnämnda af dessa anstalter åtnjuta statsbidrag, som år 1895 
utgjorde för skolan i Mariestad 1,750 kr., skolan i Skara 2,000 
kr., skolan i Lidköping 1,500 kr. och för skolan i Sköfde 
1,300 kr. 

Den indragna pedagogien i Hjo har efterträdts af en sam
skola för yngre barn, livari 20 elever årligen erhållit undervis
ning. 

Beträffande folkskoleundervisningen är fortfarande först att 
oinförmäla det till Skara förlagda folkskollärarinneseminarium. 
Vid denna anstalt undervisas årligen 120 lärjungar, af hvilka 
25 till 30 hvarje år utexamineras. Inträde vid denna anstalt 
har fortfarande sökts af fiere, än som der kunnat mottagas. 

För utbildande af småskollärarinnor finnes ett, likaledes 
till Skara förlagdt enskildt läroverk, som lemnar undervisning 
åt 60 till 70 lärjungar årligen. Dessa lärjungar utexamineras 
hvarje år eller beredas för inträde i seminariet. Vid länets 
folkskolor och småskolor voro år 1895 anstälde 288 ordinarie 
och 12 extra ordinarie examinerade lärare och lärarinnor, 20 
lärare och lärarinnor vid mindre folkskolor eller biträdande lä
rare och lärarinnor vid folkskolor samt 317 småskollärare eller 
-lärarinnor, tjenstgörande inom sammanräknade 217 skoldistrikt. 
Skollokalerna Icmna väl flerstädes åtskilligt öfrigt att önska i 
afseende ä utrymme och ventilation. Men kommunerna ådaga
lägga dock i allmänhet aktningsvärd nitälskan för att i detta 
hänseende tillgodose folkundervisningens berättigade anspråk. 
Särskildt bör i fråga härom omnämnas, att Mariestads kyrko
stämma, efter det staden för 17,500 kr. förvärfvat den förut
varande lasarettsbyggnaden, låtit för en kostnad af 55,000 kr. 
ombygga och anordna densamma till ett särdeles prydligt och 
ändamålsenligt folkskolehus. 

Länets folkhögskola å Krackgården invid Stenstorps jern-
vägsstation, om livars tillkomst och organisation upplysning med
delats i föregående berättelser, har under femårsperioden oaf-
brutet fortsatt sin verksamhet. Undervisningsämnena hafva varit 
de vid folkhögskola vanliga jemte träslöjd. Lärjungarnes antal 
uppgick vårterminen 1891 till 30, läsåret 1891—1892 till 33, 
läsåret 1892—1893 till 29, läsåret 1893—1894 till 38, läsåret 
1894—1895 till 28 och höstterminen 1895 till 31. I den sedan 
ar 1888 inrättade andra årskursen hafva undervisats: 10 höst
terminen 1891, 9 läsåret 1891—1892, 10 läsåret 1892—1893, 
8 läsåret 1893—1894, 8 läsåret 1894—1895 och 9 höstterminen 
1895. Lärarnes antal har varit 3. Utom elevafgifter har sko
lan årligen åtnjutit statsbidrag till belopp af lägst 2,000 och 

högst 3,000 kr. samt anslag af Landstinget 1,500 kr. Till un
derstöd åt mindre bemedlade lärjungar hafva dessutom af stats
medel utgått årliga anslag till belopp af lägst 295 och högst 
590 kr. Den år 1890 upprättade folkhögskolan för qvinnor, 
som omförmäles i senaste berättelsen, har äfven under ifråga
varande tidrymd varit i verksamhet. Undervisning, som pågätt 
under maj, juni och juli månader, har meddelats i samma äm
nen, som omnämnas i senaste berättelsen; och har denna un
dervisning bestridts af 2 lärare och 1 slöjdlärarinna med till
fälliga biträden i en eller annan slöjdgren. Elevantalet har 
uppgått år 1891 till 29, ar 1892 till 26, år 1893 till 18, år 
1894 till 34 och år 1895 till 26. Till bestridande af kostna
den för denna skola har utgått bidrag af statsmedel till belopp 
af lägst 700 och högst 800 kr., hvarjemte till understöd åt min
dre bemedlade lärjungar utgått likaledes af statsmedel lägst 250 
och högst 305 kr. 

De inom länet befintliga tillämpningsskolor för bildande af 
rättarelärlingar, hvilka skolor äro förlagda å egendomarne Klags-
torp och Såtenäs, äfvensom landtmannaskolan i Skara äro re
dan i det närmast föregående omnämnda. Här antecknas en
dast beträffande sistnämnda undervisningsanstalt, att densamma 
årligen åtnjutit bidrag af statsmedel till belopp af 3,000 kr. 
och anslag af Hushållningssällskapet till belopp af 1,000 kr. 
Till detta slag af undervisningsanstalter är äfven att hänföra 
den likaledes förut omförmälda veterinärinrättningen i Skara. 
Rörande denna inrättnings nuvarande uppgift och organisation 
meddelas upplysning i senaste berättelsen. Omfånget och be
skaffenheten af dess verksamhet under ifrågavarande tidrymd 
inhemtas af följande sifferuppgifter: 
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Af inrättningens fastigheter försåldes tomten n:r 40 och 8/4 

41 år 1892; för öfrigt ingen förändring. 
De i senaste berättelsen omfSrmälda åtta slöjdskolor hafva 

under femårsperioden fortsatt sin verksamhet samt åtnjutit un
derstöd af länets slöjdkomité. Ar 1895 uppgingo dessa under
stöd till följande belopp: för Lidköpings slöjdskola 1,800 kr., 
för Skara slöjdskola för gossar 600 kr., för Falköpings slöjd
skola 500 kr., Mariestads slöjdskola 480 kr., Tådene slöjdskola 
400 kr., slöjdskolan i Stenstorp 300 kr., Medelplana slöjdskola 
300 kr. och slöjdskolan å Mannhem 400 kr. Hahnflätnings-
skolorna i Sköfde och Vartofta hafva äfven fortfarande upprätt
hållits samt åtnjutit bidrag af slöjdkomitén, hvardera till belopp 
af 200 kr. årligen. Till upplysning om dessa undervisnings
anstaltera verksamhet meddelas här följande uppgifter för år 
1895: 

Vid städernas slöjdskolor har dessutom lemnats enskild un
dervisning i slöjd åt de personer, som mot erläggande af sär
skild betalning velat deraf sig begagna. Samtliga dessa under
visningsanstalter hafva årligen besökts af den slöjdinspektör, 
som komitén för ändamålet antagit. 

Undervisning i hemslöjd för barn tillhörande Sandhems 
sockens konfirmations-, folk- och småskolor har meddelats å 
särskilda afdelningar. Denna undervisning, som ombesörjts af 
fru Emma Hartelius å Grimstorp, har omfattat sådana qvinliga 

arbeten, som förekomma i syskolor, halmfiätning samt för gos
sar i konfirmationsskolan skolagning. Såsom bidrag till bestri
dande af kostnaden för denna verksamhet har slöjdkomitén år
ligen beviljat fru Hartelius anslag till belopp af 200 kr. 

I öfrigt har undervisning i qvinlig husslöjd meddelats vid 
Tådene slöjdskola och vid slöjdskolan å Mannhem samt vid sär
skilda så kallade sy- och arbetsskolor. Trettiotre sådana under
visningsanstalter hafva under de två sista åren af femårsperio
den åtnjutit bidrag af slöjdkomitén, nemligen: Skara slöjdskola 
för flickor 200 kr., sy- och arbetsskolorna i Falköping, i Hjo, 
i Finnerödja, i Karlsborg, i Stenstorp och å Öfvertorp inom 
Hvarfs socken hvardera 100 kr. samt en skola å Torso, en i 
Ullervad, en i Fagre, fem inom Undenäs socken, en i Brodde-
torp, en i Levene, tre inom Hjerpås pastorat, en i Rackeby, en 
i Hangelösa, en i Källby, en i Götene, en i Holmestad, tre inom 
Medelplana pastorat, en i Kinne-Vedum, en i Fullösa och tre 
inom Forshems socken hvardera 50 kr., allt årligen. Dessa 
undervisningsanstalter undergå jemväl tid efter annan inspektion. 

För tillgodonjutande af nu omfönnälda af slöjdkomitén be
viljade bidrag har i allmänhet galt såsom viikor, att inom ve
derbörande kommun eller kommuner tillskjutits ett bidraget 
motsvarande belopp. Den af slöjdkomitén utöfvade verksamhet 
har under femårsperioden kunnat ytterligare vidgas, sedan Lands
tinget år 1893 på framställning af komitén beviljat årligt an
slag för främjande af pedagogisk slöjdundervisning för gossar 
vid länets folkskolor. För sådant ändamål har komitén under 
år 1895 beviljat bidrag åt följande 32 skoldistrikt, hvartdera 
till belopp af 50 kr., nemligen: Sköfde stads, Björsäters, Uller-
vads, Fredsbergs, Lyrestads, Undenäs, Halna, Karlsborgs, Möll-
torps, Fagre, Trästena, Värings, Kyrkefalla, Gredbäcks, Fridene, 
Daretorps, Velinge, Sandhems, Utvängstorps, Floby, Skånings-
Asaka, Synnerby, Skallmeja, Vestra Gerums, Larfs, Vester-
Bitterna, Vara, Kyrkas, Gösslunda, Strö, Säfvare och Lind-
ärfva samt Götene. 

För slöjdskicklighetens främjande hafva af statsmedel be
viljats och stälts till slöjdkomiténs förfogande 1,100 kr. årligen. 
Hushållningssällskapet har, enligt hvad förut är omförmäldt, nu 
som tillförne, för ändamålet anvisat 1,500 kr. årligen, och Lands
tingets årliga anslag för samma ändamål har fortfarande upp
gått till 5,000 kr., hvarjemte Landstinget för hvaje af åren 
1894 och 1895 anvisat 3,000 kr. till främjande af den pedago
giska slöjdundervisningen för gossar vid länets folkskolor. 

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

fru Agda Theorells praktiska hushållsskola i Mariestad för 
danande af dugliga tjenarinnor. I fråga om denna anstalt, vid 
hvilken årligen 11 frielever varit intagne, åberopas de i före
gående berättelser meddelade uppgifter; 

lägre allmänna yrkesskolan i Lidköping, hvilken skola 
fortfarande åtnjutit statsanslag 400 kr. och anslag af kommu
nen till lika belopp årligen; 

den i föregående berättelser omfönnälda arbetsskolan i Lid
köping för fattiga flickor; 

det vid Rödesund af Karlsborgs syförening inrättade barnhem, 
hvarvid lemnats vård åt 10 föräldra- eller eljest värnlösa barn; 

aftonskolan för undervisning af minderårige arbetare vid 
aktiebolaget Vulcans å Tidaholm fabriker; 

privatskolan a Mannhem vid Tidaholm; 
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Arnäs bruksskola, hvari bruksarbetarnes barn erhålla fri 
undervisning; 

Torpelunds flickskola i Lugnas socken, uti hvilken skola 
lemnats fri undervisning åt 30 flickor årligen i medeltal. 

Beträffande det på gruud af Anna Elisabeth Lidbecks te
stamente anordnade räddningshemmet i Lidköping för barn, 
som blifvit för brott sakfälda eller eljest visat sig vanartiga och 
ej inom eget hem kunna erhålla ändamålsenlig vård, åberopas 
de i senaste två berättelser och bifogade tabell 7 meddelade 
upplysningar. Stadgar för denna anstalt blefvo af styrelsen an
tagne den 14 augusti 1894. Antalet elever har efter år 1890 
ökats till 14 eller så många, som med hittills tillgängligt ut
rymme kunnat intagas. Sju af de elever, som vid anstalten 
uppfostrats, hafva redan lemnat anstalten och erhållit anställ
ning. Samtlige dessa elever hafva enligt uppgift hittills upp
fört sig skickligt och väl samt blifvit af sina nuvarande hus
bönder väl vitsordade. Af de 14 elever, som vid 1895 års slut 
tillhörde anstalten, voro 7 från Lidköping, 4 från Mariestad, 1 
från Skara, 1 från Skallmeja och 1 från Saleby socken. 

Skaraborgs län bildar, enligt lagen den 31 maj 1889, till
sammans med Hallands län, Göteborgs stad, Göteborgs och Bo
hus län samt Elfsborgs län det fjerde distriktet för ordnande af 
döfstummas undervisning. Den för distriktet gemensamma sty
relsen har sitt säte i Venersborg, der distriktets skola är för
lagd. I denna skola, om hvars verksamhet berättelse afgifves 
till Ecklesiastikdepartementet, meddelades år 1895 undervisning 
at 37 elever från Skaraborgs län. Nya skolbyggnader hafva 
under femårsperioden blifvit uppförda och innevarande år full
bordats. Föräldrar och målsmän till döfstumma barn, som i 
denna skola eller på dess bekostnad åtnjuta underhåll, hafva, 
enligt Landstingets den 17 september 1890 fattade beslut, fått 
för en del af detta underhåll erlägga afgift till Landstinget med 
100 kr. årligen för livarje barn. 

Den i senaste berättelsen omförmälda i Mariestad inrättade 
privatskola för döfstumma har upphört. 

Läroanstalten i Skara för öfveråriga döfstumma från Gö
teborgs och Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs, Vermlands och Örebro 
län har deremot äfven under ifrågavarande femårsperiod fortsatt 
sin verksamhet, hvarom anstaltens styrelse årligen till Eckle
siastikdepartementet afgifvit berättelse. 

Det i senaste berättelsen omförmälda af fru Elisabeth Anrep-
Nordin upprättade skolhem för blinda döfstumma har under 
femårsperioden till följd af föreståndarinnans flyttning blifvit 
förlagdt till Venersborg och tillhör således icke vidare Skara
borgs län. Under femårsperioden hafva 2 elever från Skara
borgs län varit i detta skolhem intagne. 

Landstinget har nu som under föregående femårsperiod år
ligen anvisat 3,0(10 kr., af hvilket anslag beviljats bidrag för 
underlättande af föräldrars och kommuners utgifter för blinda 
och sinnesslöa barns underhåll vid derför afsedd anstalt; och 
har Landstinget är 1894, med bifall till derom genom Läns
styrelsen gjord framställning, medgifvit, att af detta anslag finge 
för hvarje mindre bemedlad eller oberaedlad elev från länet, som 
intages i berörda skolhem, erläggas årlig afgift till belopp af 
200 kr. 

Uppfostringsanstalten för sinnesslöa, förlagd å Johannesberg 
vid Mariestad, har under ifrågavarande tidrymd fortsatt sin 
verksamhet och förestås fortfarande af fröken Emanuela Carl-

beck, som grundlagt densamma. Beträffande denna anstalt får 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande först erinra, att, enligt de i 
berättelsen för åren 1881—1885 meddelade upplysningar, Ska
raborgs läns landsting år 1883 förvärfvat eganderätten till län-
deriet Johannesberg med alla dertill hörande lägenheter jemte 
byggnader och öfriga tillhörigheter äfvensom till alla för den 
dera inrättade anstalten afsedda inventarier, sådana de befunnes, 
när fröken Carlbeck upphörde att förestå anstalten, under vilkor 
bland andra att nyttjanderätten till fastigheten skulle tillkomma 
fröken Carlbeck, så länge hon lefde och derstädes upprätthölle 
anstaltens verksamhet i samma riktning och ungefär enahanda 
omfattning som dittills. Sedan den i sistnämnda berättelse om-
förmälde A. W. Winberg genom testamente den 5 juni 1888 
stält till Landstingets förfogande ytterligare 10,000 kr. att an
vändas för anstalten, hafva af dessa medel med upplupna rän
tor under åren 1890—1892 bekostats uppförande af en tillbygg
nad vid vestra flygeln, anordnande å hufvndbyggnadens utsprång 
af en tredje våning och anbringande af gipstak i samma bygg
nads källare samt anbringande af vattenledning. I samman
hang med beslutet om sistnämnda arbete uppdrog Landstinget 
åt utsedde komiterade att träda i underhandling med förestån
darinnan, om att Landstinget måtte vinna större inflytande på 
anstaltens ledning samt att derefter i öfrigt vidtaga de åtgärder, 
som kunde anses nödiga för anstaltens blifvande öfvertagande af 
Landstinget. Den 14 augusti 1892 afgåfvo dessa komiterade 
betänkande i ämnet; och beslöt samma års landsting i anled
ning häraf, bland annat, att med gillande af komiterades förslag 
i fråga om bestämmelserna för anstaltens framtida förvaltning 
utse 5 förtroendemän att fullgöra, livad enligt samma bestäm
melser på dem ankomme, att godkänna de af komiterade före
slagna grunder för sammanslutning emellan Skaraborgs län å 
ena sidan samt Elfsborgs län, Göteborgs och Bohus län, Ballands 
län samt Göteborgs stad, eller eventuelt Elfsborgs län ensamt å 
andra sidan i fråga om gemensamt ordnande och upprätthål
lande af en uppfostringsanstalt för bildbara sinnesslöe samt ett 
arbetshem, afsedt att för de ur den egentliga idiotskolan ut-
gångne eleverne utgöra en arbetsskola intill en ålder om möj
ligt icke öfverstigande tjugufem år, dock utan uteslutande af då 
redan intagne elever, samt att bemyndiga förtroendemännen att 
i enlighet med de i betänkandet närmare angifna grunder un
derhandla med vederbörande ombud och, der så ske kunde, å 
Landstingets vägnar träffa uppgörelse. 

På grund häraf och sedan Göteborgs och Bohus läns samt 
Hallands läns landsting och Göteborgs stadsfullmägtige afböjt 
den till dem gjorda framställning i ämnet, men Skaraborgs läns 
landstings anbud deremot blifvit af Elfsborgs läns landsting 
antaget, träffades den 11 januari 1894 emellan komiterade för 
sistnämnda två landsting öfverenskommelse om sammanslutning 
mellan begge länen för gemensamt ordnande och upprätthållande 
af uppfostringsanstalt och arbetshem for siunesslöa. Härvid till
erkändes Elfsborgs läns landsting hälften af eganderätten till 
länderiet Johannesberg med allt hvad dertill hörer samt hälften 
af Skaraborgs läns landstings rätt till de för den dervarande 
idiotanstalten afsedda inventarier emot köpeskilling af 34,265 
kr., hvarjerate kontrakt upprättades beträffande verkställigheten 
af nämnda sammanslutning, allt med iakttagande att fröken 
Carlbeck bibehölles vid den henne medgifna nyttjanderätt till 
fastighet och inventarier, så länge hon derstädes upprätthölle 
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anstaltens verksamhet enligt öfverenskommelse. Med anledning 
af komiterades framställning beslöto båda landstingen samma år, 
att å Johannesberg skulle uppföras ett för anstalten afsedt skol-
och bostadshus af sten, hvarför kostnaden skulle gäldas af den 
genom berörda köpeskilling och andra tillgängliga medel bildade 
gemensamma byggnads- och inventariefonden. Denna byggnad, 
som innehåller 3 skolrum, 1 samlingssal, 10 bostadsrum, matsal 
och kök m. m., påbörjades under sommaren 1895 och har inne
varande år fullbordats. Kostnaden härför har uppgått till om
kring 34,000 kronor. Anstalten har genom denna byggnad blif-
vit i väsentlig mån förbättrad med hänsyn till de materiela 
hjelpmedlen för utöfvande af dess menniskovänliga och synner
ligen behjertansvärda verksamhet. 

Vid anstalten, som tillförne emottagit och ännu har elever 
äfven från öfriga delar af riket, emottagas numera endast un
dantagsvis elever från andra län än Elfsborgs och Skaraborgs. 
Är 1895 funnos vid anstalten 7 elever från Elfsborgs och 26 
elever från Skaraborgs län. Anstalten har under femårsperioden 
fortfarande åtnjutit årligt understöd af Skaraborgs läns lands
ting till belopp af 1,000 kr. samt bidrag af statsmedel enligt 
gällande bestämmelser, hvilket bidrag uppgått år 1891 till 3,700 
kr., år 1892 till 3,500 kr. och hvarje af åren 1893, 1894 och 
1895 till 4,(500 kr. I sammanhang med underdånig ansökning 
om statsbidrag afgifves ärligen berättelse om denna anstalt. 

Den af Skaraborgs län till minne af Konung Oscar II:s och 
Drottning Sofias silfverbrölfopshögtid stiftade asyl för sinnes
slöa, i fråga livarom åberopas de i föregående berättelser och i 
tabell 7 meddelade upplysningar, har under denna femårsperiod 
kunnat flytta under eget tak. Sedan nemligen för anstalten in
köpts lämplig mark inom Sköfde stads icke planlagda område, 
hafva dera uppförts en byggnad af sten, innehållande 9 bonings
rum, kök, badrum och 2 källare, samt erforderligt uthus; och 
blef anstalten till denna dess fastighet förflyttad under somma
ren 1893. Fastighetens värde beräknas till 12,500 kr. Vid 
anstalten hafva i medeltal vårdats 10 sinnesslöa årligen, 4 bland 
dessa med understöd från fonden. 

Här anser sig Kungl. Maj:ts Befallningshafvande böra er
inra, att, sedan Länsstyrelsens gamla embetshns å Marieholm 
genom tidens tand blifvit mer och mer bofälliga och utrymmet 
befunnits alldeles otillräckligt för behörigt utförande af ständigt 
växande göromål, samt stadsfullmäktige i Mariestad på begäran 
af Länsstyrelsen anvisat lämplig byggnadsplats invid Drottning
gatan, så har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 30 maj 
1891 aflätit underdånig framställning i fråga om åstadkommande 
af nytt embetshus. Efter föregående utredning afgaf Kungl. 
Maj:t proposition i ämnet till 1893 års riksdag, som för ända
målet beviljade anslag till nedsatt belopp, 125,000 kr. 1 
anledning af denna nedsättning måste planen i någon mån om
arbetas, hvarefter byggnadsarbetet påbörjades år 1895 och inne
varande år afslutats. Detta hus innehåller 14 rum för Läns
styrelsen och dess särskilda afdelningar, 2 rum med kassahvalf 
för ränteriet, 1 rum för domänintendenten, 3 rum för provins-
landtmäterikontoret, 1 vaktmästarebostad, 1 vaktrum samt arkiv-
rum m. ni. Med berömvärd omsorg uppfördt af entreprenörerne, 
bör detta hus anses vara för sitt ändamål synnerligen lämp
ligt. 

Organisationen af de ordinarie befattningar, hvilkas inne-
hafvare skola öfvervaka och upprätthålla ordning och säkerhet, 
har under ifrågavarande fem år icke undergått annan förän
dring, än att enligt nådig föreskrift en polisuppsyningsman blif
vit anstäld och af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förordnad 
uti en hvar af köpingarne Tidaholm och Vara. För polisupp-
sigten å landsbygden har anslag af statsmedel fortfarande ärli
gen utgått; och meddelas till upplysning angående de ställen, 
der extra polistjenstemän år 1895 varit förordnade att biträda 
med upprätthållande af ordning och säkerhet, samt de till desse 
polistjenstemän utgående aflöningar följande uppgifter: 

Dessutom hafva särskilde polisuppsyningsmän varit af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande förordnade vid Gössäters och Lunds
brunns jernvägsstationer, utan att likväl desse uppsyningsmän 
åtnjutit någon aflöning af statsmedel. 

Enligt hvad i senaste berättelsen omfönnäles, voro samtlige 
länets städer samt stationssamhället Töreboda dä försedde med 
byggnads- och brandordningar, hvilka fortfarande tillämpades 
vid denna femårsperiods slut. 

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har, på grund af nådiga 
skrifvelser den 16 december 1892, den 22 september och den K 
december 1893 samt den 20 januari 1894, den 15 mars sist
nämnda år meddelat ordningsföreskrifter för köpingen Vara samt 
enligt ingifna förslag faststält dels byggnadsordning, dels brand
ordning för köpingen, dels ock instruktion för polisuppsynings-
mannen derstädes. För köpingen faststäldes ny stadsplan den 
16 december 1892. 

I enlighet med nådiga skrifvelsen den 13 juli 1894 har 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande vidare den 27 mars 1895 
meddelat ordningsföreskrifter för köpingen Tidaholm samt fast
stält byggnadsordning för densamma och instruktion för den 
derstädes anstälde polisuppsyningsmannen. Förslag till brand
ordning och stadsplan för köpingen hade deremot ännu vid fem
årsperiodens slut icke hunnit fullständigt utarbetas. 

Uti städerna hafva under ifrågavarande tidrymd pågått ar
beten för ett fullt ändamålsenligt och efter brandstodsbolagens 
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fordringar lämpad t ordnande af brandväsendet, men dessa ar
beten hade vid periodens slut ännu icke framkallat åtgärder af 
beskaffenhet att böra här omförmälas vidare, än att under år 
1895 i Falköping bildats en frivillig fast brandkår af omkring 
30 man, samt att staden låtit för en kostnad af 2,037 kr. 72 
öre uppsätta elektriska brandskåp jemte telegrafledningar såväl 
till en centralstation ä polisvaktkontoret som till en hvar af 
fasta brandkårens medlemmar och brandchefen. 

Sedan nödiga förberedande åtgärder blifvit vidtagne, hafva 
Ase, Viste, Barne och Laske häradsbor låtit inom Vara köpings 
område uppföra en prydlig och ändamålsenlig tingshusbyggnad 
för en kostnad af omkring 40,000 kr. Denna byggnad, som 
fullbordats innevarande år, upplåtes för sitt ändamål från och 
med den 1 januari 1897, då, enligt hvad förut är omförmaldt, 
den beslutade sammanslutningen af häradena till ett tingslag 
träder i verkställighet. 

Bland bank- och låneinråttningar, som under femårsperioden 
utöfvat verksamhet inom länet, böra nu som förut särskildt 
nämnas Skaraborgs läns enskilda bank med hufvudkontor i 
Sköfde, afdelningskontor i Mariestad, Skara, Lidköping och Fal
köping samt expeditionskontor i Hjo, Töreboda, Karlsborg, Tida
holm, Vara och Grästorp, Riksbankens afdelningskontor i Göte
borg och Jönköping, Hypoteksföreningen mellan delegare i Göte
borgs och Bohus samt Elfsborgs län med Dalsland samt Smålands 
med flere provinsers hypoteksförening, hvilka två föreningar efter 
faststälda grunder bedrifvit lånerörelse inom länet, och slutligen 
Skaraborgs läns städers hypoteksförening. 

Skaraborgs läns enskilda bank har under femårsperioden 
låtit i Sköfde uppföra ett större trevåningars stenhus, hvari in
rymmas särdeles lämpliga och smakfullt anordnade lokaler för 
bankens hufvudkontor och styrelse. Rörande omfånget och be
skaffenheten af bankens verksamhet åberopas nedanstående tab. E. 

Förutnämnda två hypoteksföreningar hafva under ifråga
varande fem år till jordegare inom länet utlemnat amorterings
lån till följande belopp: 

Skaraborgs läns städers hypoteksförenings ställning var vid 
1895 års slut följande: 

Tillgångar: 

Tab . E . Uppgift å Skaraborgs läns enskilda banks ställning vid utgången af åren 1891—1895. 
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Skulder: 

Inom länet finnas fortfarande följande åtta sparbanker: 
Mariestads sparbank, Lidköpings sparbank, Skaraborgs läns all
männa sparbank, som har sitt säte i Skara, Falköpings spar
bank, Sköfde stads sparbank, Hjo sparbank, Åse och Viste 
härads sparbank, som har sitt säte i Grästorp, och Töreboda 
allmänna sparbank. Rörande dessa sparbankers uppkomst och 
verksamhetsområden m. m. finnas upplysningar meddelade i före
gående femårsberättelser. För antalet delegare, deras innestå-
ende behållningar, räntan dera, sparbankernas egna fonder och 
sättet, hvarpå de af dem förvaltade medel göras fruktbärande, 
Iemnas årligen redogörelse i den af Statistiska Centralbyrån ut
arbetade sparbanksstatistik. Här må endast antecknas, att sum
man af de medel, som länets sparbanker förvaltade vid 1895 
års slut, uppgick till 7,679,225 kr. 47 öre. Nytt reglemente är 
af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststäldt för Mariestads 
sparbank den 12 juli, för Lidköpings sparbank den 27 septem
ber, för Skaraborgs läns allmänna sparbank den 31 oktober, för 
Falköpings sparbank den 20 november, för Sköfde stads spar
bank den 2 augusti och för Hjo sparbank den 30 november, allt 
1893, för Åse och Viste härads sparbank den 3 februari 1894 
samt för Töreboda allmänna sparbank den 22 januari 1896. I 
enlighet med gällande föreskrift har Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande låtit årligen genom ombud granska samtliga dessa 
sparbankers räkenskaper, protokoll och lånehandlingar. Dervid 
har icke förekommit skäl till väsentliga anmärkningar och om
budet har fortfarande vitsordat, att sparbankerna förvaltades på 
ett sätt, som borde anses innebära full trygghet för insättarne. 

Vid 1895 års slut funnos inom länet följande antal socken
magasin med nedannämnda tillgångar: 

Länets ränte- och kapitalförsäkringsanstalt, om hvars upp
komst och reglemente upplysningar meddelats i föregående be
rättelser, har fortsatt sin gagnande verksamhet och äfven under 
denna femårsperiod omfattats med stadigvarande förtroende. 

Sammanräknade beloppet af de uti anstalten hvarje år 
gjorda insatser har varit: 

Lifräntetagarnes antal har varit: 

Besparingsfondeus tillväxt, i afseende å såväl delegarnes 
antal som sammanlagda behållningen, äfvensom delegarnes för
delning med hänsyn till större eller mindre behållning visas af 
följande sifferuppgifter: 

Från länets landsting hafva fortfarande utgått 300 kr. om 
året, som tillsvidare blifvit anslagna för att bereda befrielse från 
förvaltningsafgift för smärre, af mindre bemedlade personer i 
anstalten insatta belopp. 

Räntevinsten till besparingsfondens samtlige medlemmar har 
utgjort 4-7 % år 1891, 4-8 % år 1892, 4-5 >'. år 1893, 4-t % år 
1894 samt 4-3 % år 1895. 

Sammanlagda ränte- och arfsvinsten å de till delaktighet i 
arfsvinsten berättigade belopp utgjorde i %: 

Reservfondens behållning utgjorde vid slutet af periodens 
särskilda år: 14,681-93 kr. är 1891, 14,878-09 kr. år 1892, 15,075-39 
kr. år 1893, 15,943-96 kr. år 1894 och 16,629-81 kr. år 1895. 

Beträffande placeringen af anstaltens medel och densammas 
ställning i öfrigt meddelas årligen upplysningar uti Civildeparte
mentets publikation om »Försäkringsväsendet i riket»; och torde 
således fä hänvisas till dessa upplysningar. 

Lokalkomitéer för insatsers mottagande finnas i Lidköping, 
Skara, Sköfde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Forsvik, Hellekis och 
Vara. Enligt nådig resolution den 10 november 1893 har 37 § 
af anstaltens reglemente blifvit ändrad sålunda, att alla insat
ser, som göras hos lokalkomité, skola qvitteras vid hufvud-
kontoret i försäkringsboken och att lokalkomité skall för insats 
lemna interimsqvitto, till dess från hufvudkontoret ankommit 
försäkringsbok, hvaruti insatsen är vederbörligen qvitterad. 
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För de brandförsåkringsinrättningar, som hafva sitt säte 
inom länet, lemnas redogörelse uti Civildepartementets förut
nämnda publikation angående försäkringsväsendet i riket. Vid 
jemförelse mellan deri lemnade uppgifter och tabell 7 vid se
naste berättelsen inhemtas, att alla de vid 1890 års slut inom 
länet befintliga på ömsesidighet grundade brandstodsbolag under 
ifrågavarande femårsperiod fortsatt sin verksamhet och inga nya 
sådana tillkommit. Inom länet funnos således den 31 december 
1895 ett bolag, Skaraborgs läns brandstodsbolag, med hela länet 
såsom verksamhetsområde, samt 25 bolag, hvilkas verksamhets
område var inskränkt till större eller mindre del af länet. 
Förstnämnda bolags försäkringssumma, som vid 1890 års slut 
utgjorde 92,091,110 kr., hade vid femårsperiodens slut ytterli
gare minskats till 92,021,660 kr. Deremot hade Kållands hä
rads brandförsäkringsbolags försäkringssumma ökats från 5,992,280 
till 8,313,930 kr. och Saleby pastorats med flere socknars brand
stodsbolags försäkringssumma frän 8,268,820 till 10,866,370 kr. 
Ofriga brandstodsbolagens försäkringssummor hafva ej under
gått så stora vexlingar, att desamma böra här särskildt om-
förmälas. 

De försäkringsanstalter, hvilka jemte förutnämnda bolag 
och föreningar inom länet meddela försäkring mot eldskada, äro 
fortfarande hufvudsakligen Allmänna brandförsäkringsverket för 
byggnader å landet, Städernas allmänna brandstodsbolag, Stä
dernas bolag till försäkring af lösegendom samt aktiebolagen 
Skandia, Svea, Skåne, Norrland och Fenix. Rörande omfånget 
af dessa och andra brandförsäkringsanstalters verksamhet inom 
länet är Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke heller nu i till
fälle att lemna närmare upplysning. 

Inom länet finnes icke någon anstalt för meddelande af 
försäkring mot sjöskador. De anstalter, som mest för sådant 
ändamål anlitas, äro fortfarande sjöförsäkringsaktiebolaget Gau-
thiod och Sveriges allmänna sjöförsäkringsaktiebolag. Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande saknar emellertid upplysning angå
ende omfånget och beskatfenheten af de sjöförsäkringsaftal, som 
inom länet afslutits. 

Sedan under femårsperioden två på ömsesidighet grundade 
hästförsäkringsbolag trädt i verksamhet, finnas numera inom 
länet 7 sådana försäkringsanstalter, nemligen Skaraborgs och 
Jönköpings läns hästförsäkringsbolag samt Barne härads, Kinne 
och Kinnofjerdings härads, Kållands härads, Skånings och La-
ske härads, Vadsbo härads äfvensom Ase och Viste härads häst
försäkringsbolag. För dessa försäkringsanstalter lemnas likaledes 
redogörelse uti Civildepartementets ofvannämnda publikation 
angående försäkringsväsendet, hvartill såledeä torde få hänvisas. 
Här ma endast antecknas, att vid femårsperiodens slut funnos 
inom länet försäkrade hos dessa anstalter omkring 8,100 hästar 
för ett sammanräknadt belopp af omkring 2,588,400 kr. I an
seende till ofnllständighet i vissa uppgifter hafva dessa båda 
slutsummor icke kunnat med full noggrannhet bestämmas. 

Andra än nu omförmälda anstalter med uppgift att med
dela försäkring mot skada å egendom hafva icke sitt säte inom 
detta län. Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget har under 
femårsperioden med hvarje år vunnit större anslutning bland 
länets djuregare för försäkring af såväl hästar som nötkreatur. 
Men i livad män befolkningen i öfrigt begagnat sig af utvägen 
att hos anstalter utom länet taga försäkring mot skada å egen
dom, kan Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke uppgifva. 

För afslutande af andra lifförsäkringsaftal än sådana, som 
utgöra föremål för länets ränte- och kapitalförsäkringsanstalts 
verksamhet, anlitas hufvudsakligen aktiebolagen Skandia, Nord-
stjernan, Thule, Victoria, Svea och Skåne samt Allmänna lif-
försäkringsbolaget; hvarjemte olycksfallsförsäkringsaktiebolagen 
Fylgia och Skandinavien hafva agenturer inom länet. Åt
skilliga utländska lifförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsan
stalter hafva jemväl agenturer inom länet, men Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande saknar nu som förut anledning antaga, att 
desammas verksamhet varit af mera afsevärd omfattning. In-
sigten om fördelen af olycksfallsförsäkring synes mer och mer 
hafva vunnit utbredning. 

Tre allmänna sjukvårdsanstalter finnas fortfarande inom lä
net, nemligen i Mariestad, Lidköping och Falköping, alla om
fattande lasaretts- och kurhusafdelningar. Med sjukhusen i 
Mariestad och Falköping äro derjemte fortfarande förenade af-
delningar för vård af sinnessjuke. 

I senaste berättelsen är omförmäldt, att arbetena för full
ständigt ordnande af sjukvårdsinrättningen i Mariestad blefvo 
afslutade under hösten 1887, då den nya anstalten upplåts för 
sitt ändamål, samt att förberedande åtgärder vidtagits och be
slut fattats om fullständigt ordnande genom nybyggnader jemväl 
af lasaretten i Lidköping och Falköping. Detta beslut har un
der nu ifrågavarande femårsperiod blifvit utfördt. Den nya sjuk
vårdsanstalten i Lidköping var fullt färdig under sommaren 
1893 och de nya byggnaderna vid Falköpings lasarett blefvo 
med 1895 års ingång upplåtna för sitt ändamål. Sängplatser
nas antal utgör vid sjukvårdsinrättningen i Manestad 67, in
beräknade 3 platser för sinnessjuke, i Lidköping 90 och i Fal
köping 113, inberäknade 16 platser för sinnessjuke. Vid de 
två sistnämnda anstalterna är dock tillfälle beredt att för jem-
förelsevis ringa kostnad kunna anordna ytterligare omkring 40 
sängplatser, och utrymmet för de bestämda antalen sängar är 
sådant, att, då tilloppet af sjuke varit ovanligt stort, antalet 
sjukplatser kunnat tillfälligtvis uppbringas icke obetydligt ut-
öfver det bestämda. Alla tre anstalterna torde kunna sägas 
fullt motsvara nutidens högt stälda anspråk å sådana. 

Kostnaderna för åstadkommande af dessa anstalter kunna 
i runda tal beräknas för: anstalten i Mariestad 194,400, den i 
Lidköping 240,000 och den i Falköping 350,700 kv. Summan, 
785,100 kr., utgör således det belopp, som länets landsting ut-
öfver kostnaderna för nya inventarier uppoffrat för att bringa 
lasarettsväsendet i det mönstergilla skick, hvari detsamma nu 
befinner sig. 

Rörande antalet vårdade personer samt anstalternas in
komster och utgifter meddelas upplysningar i tab. F (sid. 33). 

För alla åren hafva legosängsafgifternn varit bestämda så
lunda: för lasaretts- och kurhuspatienter, som begagnat enskildt 
ruin 2 kr., om de tillhört länet, men i annat fall 2 kr. 50 öre; 
för sådane sjuke, som tillhört annat lasarettsdistrikt och icke 
varit berättigade till fri vård, 1 kr., dä de begagnat allmänna 
sjuksalarne; för patienter å halfenskildt rum 1 kr., om de till
hört länet, men i annat fall 1 kr. 50 öre; för dårhuspatienter 
75 öre; samt för alla öfrige sjuke, med undantag af kurhus
patienter, de der åtnjutit fri vård, 60 öre, allt för hvarje dag. 
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De årligen influtna legosängsafgifternas sammanräknade be
lopp har utgjort: 

Hvad utöfver influtna legosängsafgifter erfordrats for bestri
dande af sjukvårdsinrättningarnes årliga utgifter har utgått dels 
af sjukvårdsafgiften, som för hvarje af de fem åren varit be
stämd till 50 öre för man och 25 öre för qvinna, hvilken 
erlagt mantalspenningar, dels ock af särskilda för ändamålet 
beviljade anslag, hvilkas sammanräknade belopp under alla åren 
uppgått till 83,775 kr. 

Den i föregående berättelser omförmälda sjukstugan i Skara, 
hvarest tinnes plats för 20 patienter, har fortfarande varit upp
låten för sjukes vårdande, hvarjemte garnisonssjukhuset å Karls
borg varit tillgängligt för de patienter, som skola der vårdas. 
Sjukstugan i Skara är emellertid egentligen afsedd att, då be-
hof deraf yppar sig, användas som epidemisjukhus. 

Sådana finnas numera anordnade i alla länets sex städer. 
I Töreboda är kolerasjukstuga anordnad, men i öfrigt torde 

de flesta kommuner å landsbygden hafva inskränkt sina åtgär
der med anledning af kungl. kungörelsen den 14 juli 1893 och 
Medicinalstyrelsens kungörelse den 13 juli 1894 tili att såsom 
sjukstuga anmäla något inom kommunens område befintligt mer 
eller mindre lämpligt hus, som stått obegagnadt, samt träffa af-
tal med någon person, som åtagit sig att vid förefallande behof 
inställa sig såsom sjukvårdare. Det har dock beträffande ett 
stort antal kommuner blifvit anruäldt, att åtgärderna i detta 

Tab. F . Lasaretten och kurhusen i Mariestad, Lidköping och 
Falköping åren 1891—1895. 

hänseende kunna anses tillfredsställande. Besigtningsmän hafva 
nog enligt föreskrift i nämnda kungörelser blifvit antagne inom 
de flesta kommuner, men deras verksamhet har dessbättre icke 
behöft tagas i anspråk. 

Angående Jaquette Du Rietz lasaretts- och fattig försörj
ningsinrättning, hvars IaBarettsbyggnad är förlagd vid helso-
brunnen Lundsbrunn, åberopar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
de upplysningar, som finnas meddelade i föregående berättelser. 
Någon förändring i fråga om denna anstalts inkomstkällor samt 
omfånget och beskaffenheten af dess verksamhet har icke under 
ifrågavarande tidrymd inträffat. A anstaltens lasarett hafva 
årligen under en tid af fem veckor vårdats 30 patienter, hvilka 
erhållit sjukvård och underhåll utan afgift. Till dessa friplat
ser anmäla sig årligen ett vida större antal sökande, än som 
kunnat antagas. Friplatserna få i allmänhet bibehållas under 
tre år. 

I fråga om helsobrunnar och badorter inom länet äro upp
lysningar meddelade i föregående berättelser. Vid den äldsta af 
dem, Lundsbrunn, finnes utom förutnämnda lasarett det så kal
lade allmänna lasarettet, om hvars tillkomst och beskaffenhet 
åberopas förut meddelade uppgifter. Ärligen hafva å detta la
sarett intagits 120 medellöse sjuklingar från länet, fördelade på 
två terminer, hvarje termin om fem veckor. Dessa patienter, 
hvilka erlägga inskrifningsafgift till belopp af 2 kr., måste sjelfve 
hålla sig kost, men åtnjuta i öfrigt fri brunnsdrickning, läkare-
vård och bostad, hvarjemte fria bad kunnat dem beredas, deri-
genom att Landstinget fortfarande under denna femårsperiod an
visat 1,000 kr. årligen för berörda ändamål. Ar 1892 har det 
vid anstalten befintliga större badhus genom tillbyggnad erhållit 
en ny, tidsenligt inredd afdelning, afsedd för första klassens 
badgäster. 

Vid Djursätra brunns- och badinrättning hafva omkring 50 
fattiga kurgäster årligen erhållit bad och läkarebehandling af-
giftsfritt, derigenom att Landstinget fortfarande för ändamålet 
anvisat 500 kr. årligen. Anslag till sistnämnda belopp har jem-
väl årligen utgått af Landstingets medel för beredande af fri 
badkur åt fattige sjuke vid Mössebergs vattenkuranstalt. I öf
rigt äro nu som förr att märka brunns- och badanstalten vid 
Himmelskällan samt vattenkuranstalterna i Sköfde och Hjo. 

Enligt tillgängliga upplysningar har antalet kurgäster årli
gen i medeltal uppgått: vid Lundsbrunn till 72li, vid Djursätra 
till 400, vid Himmelskällan till 100, vid Mösseberg till 787, i 
Sköfde till 293 och i Hjo till 509. 

För sjukvården inom länet funnos vid femårsperiodens slut en 
provinsialläkare, bosatt i Mariestad, hvilken tillika är förste provin
sialläkare, fem provinsialläkare, bosatte i städerna Lidköping, Hjo 
och Falköpingsamti Vara och Hofva, en biträdande provinsialläkare, 
bosatt i Mariestad, tre extra provinsialläkare, bosatte en i Gräs
torp, en i Töreboda och en i Tidaholm, tre lasarettsläknre, två 
militärläkare å Karlsborg, sex stadsläkare, af hvilka de i Lid
köping och Falköping tillika äro militärläkare, en andre stads
läkare i Skara, hvilken tillika är militärläkare. Derjemte fun
nos enskilde praktiserande läkare: en i Mariestad, två i Lid
köping, två i Sköfde, af hvilka den ene är militärläkare, en i 
Hjo, som tillika är militärläkare, en i Falköping, två i Vara, 
en i Tidaholm, en bosatt å hemmanet Underbacken i Mölltorps 
socken, hvilken tillika är militärläkare, samt en bosatt å Pers
berg inom Yambs socken, hvilken tillika är badintendent. De 
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sålunda tillgänglige läkarne synas i allmänhet vara tillräcklige 
för beliofvet. 

Beträffande länets indelning i provinsialläkaredistrikt och 
områdena för de extra provinsialläkarnes tjenstgöring äro upp
lysningar meddelade i toregående berättelser. Under femårs
perioden har i fråga härom ingen annan förändring egt ram, än 
att genom nådigt bref den 8 december 1893 föreskrifvits, dels 
att den 1 januari 1894 skulle öfverflyttas Forshems, Fullösa och 
Kinne-Vedums socknar från Lidköpings till Mariestads provin
sialläkaredistrikt, Fyrunga socken och den del af Tråvads soc
ken, som dittills tillhört Lidköpings provinsialläkaredistrikt, från 
sistnämnda distrikt till Naums distrikt, samt Vättlösa och Led
sjö socknar från Mariestads distrikt till Lidköpings distrikt, dels 
att Namns distrikt derefter skulle benämnas Vara provinsial
läkaredistrikt. 

Tandläkareyrket utöfvas inom länet af fyra examinerade 
tandläkare, bosatte i städerna Mariestad, Skara, Lidköping och 
Sköfde. 

Vid femårsperiodens utgång funnos inom länet 1 fältskär, 
bosatt i Mariestad, samt 3 sjukgymnaster, bosatte två i Skara 
och en i Lidköping. 

Barnmorskor funnos år 1895 till ett antal af 21 i städerna 
och 93 å landsbygden eller tillsammans 114, hvilket antal kan 
anses någorlunda tillräckligt. 

Vaccinatörernes antal var samma år 205, hvaraf 13 i stä
derna och 192 å landsbygden. 

Djurläkareyrket utöfvades år 1895 inom länet af 1 läns
veterinär, föreståndaren vid veterinärinrättniugen i Skara, 12 
distriktsveterinärer, hvilka aflönas af Landstinget och Hushåll
ningssällskapet, samt 8 andra praktiserande veterinärer, af hvilka 
två tillika äro bataljonsveterinärer. 

Inom länet finnas fortfarande 10 apotek, nemligen ett i 
hvarje af länets sex städer, ett i Karlsborg, ett i Hofva, ett i 
Töreboda och ett i Vara, samt 1 medikamentsförråd i Tida
holm. 

De i senaste berättelsen omförinälda malvarustadgar för 
Mariestad, Skara och Sköfde gälla fortfarande. 

Frän och med femårsperiodens början har nådiga instruk
tionen den 31 oktober 1890 för läkare, som äro för helso- och 
sjukvården inom visst område anstälde, äfvensom för andra, som 
utöfva läkarekonsten, vunnit tillämpning. Det lider intet tvif-
vel, att härigenom åstadkommits mycket afsevärda förbättringar 
i afseende ä helso vården inom länet. Förste provinsialläkarens 
årliga berättelser bära derom ojäfaktiga vittnesbörd. Dennes 
årliga inspektionsresor samt läkarnes bemödanden i öfrigt torde 
ock hafva medfört, att helsovårds- och kommunalnämnderna 
med mera nit och omsorg än tillförne fullgöra, hvad dem i af
seende å sundhetspolisen åligger, om än mycket ännu kan i fråga 
härom vara öfrigt att önska. Anmärkningar i berörda hänse
ende hafva emellertid icke förekommit af beskaffenhet att böra 
i denna berättelse omförmälas. 

Statistiska Centralbyråns årligen offentliggjorda berättelser 
innehålla upplysningar beträffande fattigvården och hvad der-
med sammanhänger. Dessa upplysningar gifva icke anledning 
till särskildt yttrande i denna berättelse. 

At den i 28 § af gällande fattigvårdsförordning uttalade 
grundsats, att ingen må för äfventyret af framtida fattigvårds
tunga förmenas rätt att välja vistelseort, har Kungl. Maj:ts Be-

fallningshafvande fortfarande sökt gifva helgd gent emot kom
munernas försök att från sig utestänga eller aflägsna personer, 
som befaras blifva i behof af fattigunderstöd. Benägenheten för 
sådana försök har under ifrågavarande tidrymd åtminstone icke 
tilltagit. 

Tabell 7 lemnar upplysning angående fromma stiftelser, 
stipendiifonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemför-
liga inrättningar inom länet. 

Af sjukkassorna voro år 1895 ett antal af 23 inregistre
rade samt åtnjöto förvaltningsbidrag till sammanräknadt belopp 
af 1,290 kr. 

I öfrigt är med anledning af de i denna tabell lemnade 
uppgifter icke något att omförmäla, utöfver hvad som redan i 
denna och föregående berättelser blifvit meddeladt. 

I länets städer, med undantag af Hjo, utöfvas kommuner
nas beslutanderätt i ordnings- och hushållningsmål af stads-
fullmägtige. 

Utöfver hvad på särskilda ställen i denna berättelse och 
uti dervid fogade tabeller finnes upplyst, anser sig Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande böra här särskildt omförmäla följande. 

Ett för ändamålet bildadt aktiebolag har i Mariestad låtit 
uppföra och till allmänt begagnande upplåta ett prydligt och 
tidsenligt badhus. 

I Skara har en ganska liflig byggnadsverksamhet varit rå
dande, särskildt söder om Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg, 
hvarest en ny stadsdel uppvuxit. 

På bekostnad af Statens jernvägstrafiks pensionskassa har 
invid Sköfde stads planlagda område uppförts ett större stenhus, 
hvari bostad beredts för nära nog hela den talrika betjeningen 
vid statens jernvägsstation i Sköfde. Stadens vatten- och kloak
ledning har under femårsperioden ytterligare utvidgats; och blef 
under år 1895 en äldre, länge begagnad ledning omlagd med 
glaserade Höganäsrör. 

Aktningsvärda bemödanden för utveckling och framåtskri
dande hafva jemväl i öfrigt inom städerna förekommit. 

Men under femårsperiodens sista månad träffades residens
staden af ett olycksslag, som måste under lång tid hämma dess 
utveckling. Den 6 december 1895 blefvo icke mindre än 35 af 
Mariestads bäst bebygda tomter fullständigt afbrända genom en 
härjande eldsvåda, hvars vidare framfart till följd af rådande 
orkanlik storm och andra ogynsamma förhållanden endast med 
största svårighet och ansträngning kunde hejdas. Samhället har 
dock icke hängifvit sig åt modlös och dådlös sorg, utan söker 
efter förmåga återupprätta, hvad som förstörts, så att den af
brända stadsdelen må kunna ånyo resa sig i föryngrad och för
skönad gestalt. Men redogörelsen för åtgärderna i detta hän
seende tillhör icke denna berättelse. 

Var olyckan stor, så hade dock samhället att glädja sig åt 
många till hjertat gående bevis på offervilligt deltagande. Lan
dets konung och drottning, kronprinsen och kronprinsessan, her
tigen af Vestergötland samt kommuner, bolag, föreningar och 
enskilde i stort antal såväl inom alla delar af riket som i ut
landet skyndade att för lindrande af nöden bland de brand-
skadade sända frikostiga bidrag i penningar och varor. Der-



Länets städer. Skaraborgs län. 35 

jemte stäldes för samma ändamål till Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes förfogande 5,000 kr. statsmedel, hvaraf emellertid 
endast 2,729 kr. 25 öre tagits i anspråk. Med sistnämnda be
lopp inberäknadt uppgå penningegåfvorna tillsammans till 24,092 
kr. 46 öre, som genom nödhjelpskomitén dels jemte varorna ut
delats och komma att utdelas bland fattige brandskadade och 
dels användts för uppförande af så kallade baracker samt åt
gärder i öfrigt till beredande af bostäder åt fattige husville. 

Genom omnämnande af dessa gåfvor har Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande velat här gifva förnyadt uttryck åt sin och 
samhällets djupt kända tacksamhet härför. Medkänslan och den 
uppmuntrande välvilja, som genom gåfvorna lagts i dagen, skola 
städse bevaras i kär hågkomst. 

Mariestad, i landskansliet, den 12 december 1896. 

C. A. SJÖCRONA. 

A. M. Bolinder. H. Amnéus. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I SKARABORGS LÄN ÅREN 1891—1895. 
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Tab. 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I SKARABORGS LÄN ÅREN 1891—1895. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I SKARABORGS LÄN ÅR 1895. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I SKARABORGS LÄN ÅR 1895. 

Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I SKARABORGS LÄN ÅR 1895. 

Tab. 4 och 5. 
Skaraborgs län. 
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Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I SKARABORGS LÄN ÅR 1895. 40 
Skaraborgs län. 

T
ab. 5. 



Tab. 6. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAGTERS UNDERSÅTAR, I SKARABORGS LÄN ÅR 1895. 

Tab. 5 och 6. 
Skaraborgs län

. 
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Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 

INRÄTTNINGAR I SKARABORGS LÄN ÅR 1895. 

42 
Skaraborgs län

. 
Tab. 7. 



Tab. 7. 
Skaraborgs län. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 44 
Skaraborgs län

. 
Tab. 7. 



Tab. 7. 
Skaraborgs län. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 46 
Skaraborgs län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Skaraborgs län. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 48 
Skaraborgs län

. 
Tab. 7. 



Tab. 7. 
Skaraborgs län. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 50 
Skaraborgs län. 

T
ab.  7. 



Tab. 7. 
Skaraborgs län. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER. M. M. 52 
Skaraborgs län. 

T
ab. 7. 



Tab. 7. 
Skaraborgs 

län. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 54 
Skaraborgs län

. 
Tab. 7. 
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