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Underdånig Berättelse om tillståndet uti Statistiskt och 
Ekonomiskt hänseende inom Skaraborgs Län, åren 
1851 till och med 1855. 

§ 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

I afseende å Länets läge och naturförhållanden åberopas, till undvikande af obe-
höflig vidlyftighet. de uppgifter, som innefattas uti den sednast, eller för åren 1848, 
1849 ocb 1850, afgifna berättelse. Dess rika tillgångar till en högst betydlig 
industriel utveckling äro redan der anmiirkte. Om de väl begagnas, hvartill ock 
hågen synes vara allvarligt rigtad, samt lämpliga och behöfliga åtgärder för under
lättandet deraf vidtagas, ar det otvifvelaktigt att åkerbruk och boskapsskötsel inom 
orten, hvilka redan under den sednare tiden gjort stora framsteg, snart skola er
hålla en ännu betydligare tillväxt. 

I likhet med livad uti föregående berättelser iakttagits, torde sådana allmänna 
företag, som för dylikt ändamål tillkommit, i sammanhang härmed böra omförmälas. 

Den uti nyssnämnde berättelse omnämnda, af mig gjorda underdåniga fram
ställning om förnyad undersökning angående möjligheten att vidtaga sådana åtgär
der för reglering af Winern» vnttenktojd, hvarigenom de betydliga öfversvämnio-
garne å vissa delar af den till nämnda sjö gränsande mark, som ofta inträffat och 
medfört betydlig skada jemte binder för markens odlande, skulle kunna förekom-
mas och i hvilket afseende förslag redan år 1825 blifvit af numera aflidtve öfver-
Direktören Hagström upprättadt, har den 7 December 1852 blifvit af Eders Kongl. 
Maj:t pröfvad. Dervid har Eders Kongl. Maj:t, till understöd för en dylik snder-
söknings utförande, nådigst anvisat ett statsbidrag af 5,000 R:dr B:ko, und«r vil-
kor att de, som för frågans utredande vore intresserade, forbnnde sig att tillskjuta 
hvad derutofver kunde erfordras. Sedan strandägame uti såväl Skaraborgs, sorti 
Elfsborgs och Werrolands Län, ifrån de 2:ne sednare genom utsedda ombud, vid 
af mig utlyst sammanträde, antagit nämnde vilkor, har Eders Kongl. Majst den 22 
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Juli 1853 i nåder förordnat om berörde anslags utbetalande i då bestämd ordning, 
samt uppdragit åt Öfversten m. m. Ericson att leda utförandet af undersökningen. 
Densamma blef ock ofördröjligen derefter företagen och, enligt hvad som blifvit 
mig meddeladt, lärer betänkandet snart vara att förvänta. 

Hamnbyggnaden uti Lidköping, som äfven omförmäles uti nästföregående be
rättelse, blef år 1853 afsynad och godkänd. Den hade dock, på sätt uti nämnde 
berättelse upplystes, redan år 1850 blifvit så nära fullbordad, att den kunde för 
scglationen begagnas. Anläggningskostnaden bar uppgått till 185,084 R:dr 33 sk. 
7 rst. hvaraf 84,750 R:dr erhållits såsom statsbidrag och 35,000 R:dr såsom lån 
af Handels- och Sjöfartsfonden. Återstoden är dels tillskjuten af hamnbyggnads-
bolaget och dels bestridd af hamnafgifterne. Denna hamnbyggnads stora gagn för 
staden och orten är redan ådagalagdt genom den mer och mer tilltagande span-
målsutskeppningen. Influtnc bamnafgifter hafva uppgått: 

år 1851 till 11,672: 42. 
» 1852 » 9,862: 9. 
» 1853 » 8,826: 44. 
» 1854 » 12,804: 38. 
» 1855 » 16,902: 8. 

Efter det Eders Kongl. Maj:t den 14 November 1851 nådigst beviljat ett 
anslag af 400 R:dr B:ko för undersökning om möjligheten att, genom upprensning, 
göra någon del af Lida-ån segelbar ifrån Lidköping, har denna undersökning blifvit 
verkställd af Kapitenen vid Mekaniska Korpsen J. Westman. Dervid har blifvit 
utrönt, att en sådan upprensning kan verkställas till Närefors, nära 2 mil från Lid
köping. Kostnaden derför har beräknats till 80,909 R:dr för 6 fots djup och till 
47,419 R:dr om djupleken skulle inskränkas till 4 fot. Som den betydligaste 
arbetskostnaden skulle uppkomma för sträckningen närmast Närefors, är särskild be
räkning gjord för den händelse, att upprensningen icke blefve verkställd längre än 
till Sjötorp, \Vi mil, i hvilket fall kostnaden ansetts utgöra, för 6 fots djup, 25,166 
R:dr 16 sk. och för 4 fots 13,885 R:dr. Vid särskilda sammanträden, hvartill 
de af Länets invånare, som kunde finnas derför intresserade, varit kallade, har 
frågan om åtgärder för nämnde upprensningsarbetes utförande utgjort föremål för 
öfverläggning. Som emedlertid förslag under tiden uppstått om anläggning af bi
bana ifrån Lidköping till vestra stambanan, har, i afbidan å det resultat, hvartill 
detta förslag möjligen kan komma att leda, afgörandet af förstnämnde fråga blifvit 
uppskjutet. 

De uti sednaste berättelse omnämnde hamnbyggnaderne uti Mariestad och Hjo 
äro fullbordade. 
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Till understöd för förstnämnde hamnbyggnads utförande, genom ett derfur 
inom staden och orten bildadt bolag, täcktes Eders Kongl. Maj:t den 28 November 
1851 nådigst bevilja ett anslag, motsvarande V4:delar af beräknade kostnaden, utaf 
Handels- och Sjöfartsfonden, stort 34,890 R:dr, hvarjemte Eders Kougl. Maj:t seder
mera, då anläggningskostnaden, till en del genom hamnens utvidgande utöfver hvad 
som förut varit afsedt, öfverstigit det uti förslaget beräknade belopp, nådigst bifallit 
ett lån ifrån nämnde fond af 10,000 R:dr B:ko. Hamnen blef till huvudsakligaste 
delen fullbordad år 1854, fastän, i anseende till några smärre återstående arbeten, 
afsyningen först sistlidne år verkställdes. Hela anläggningskostnaden utgjorde vid 
afsyningen 53,260 R:dr 23 sk. 11 rst., hvartill sedermera kommit för en ytter
ligare anlagd hamnarm och vägar m. m. 3,444 R:dr 21 sk. 5 rst. samt inköp af 
ett mudderverk 2,600 R:dr B:ko. Hamnen är beräknad att, vid Wenerns vanliga 
vattenhöjd, hafva mer än tillräckligt djup för sådana fartyg, som kunna passera Götha 
och Trollhätte kanaler. Men då, enligt hvad kändt är, nämnde sjös vattenhöjd 
under de sednare åren högst betydligt sjunkit, samt medeltalet deraf sistlidne ur, 
enligt mig meddelade anteckningar vid Sjötorps kanalstation, förda ifrån och med 
år 1819, varit betydligt lägre än någonsin under denna tidrymd förekommit och 
med cirka 5 fot understigit medelhöjden åren 1851, 1852 och 1853, har detta 
högst ovanliga förhållande, som betydligt försvårat seglationen i allmänhet på Wenern 
och till dess hamnar, äfven utgjort hinder för mera djupgående fartyg att uti nyss 
nämnda hamn inlöpa och således hittills menligt inverkat på trafiken. Det fordras 
likväl endast ganska ringa förändring häruti, för att den rymliga och väl utförda 
hamnanläggningen skall fullkomligt medföra den nytta för orten, som dermed åsyf
tats. En betydlig spanmålsutskeppning har dock redan under sistlidne och inne
varande år blifvit åstadkommen. Hamnafgifterne utgjorde sistlidet år, då nya taxans 
tillämpning vidtogs, 3,226 R:dr 40 sk. 8 rst. B:ko. 

Till Hjo hamnbyggnad beviljade Rikets Ständer vid 1850 års Riksdag ett an
slag af 50,000 R:dr B:ko. Denna anläggning, som sistlidet år afsyuades, har 
kostat 66,060 R:dr 4 sk. 3 rst. B:ko. Hamnafgifterne uppgingo sistlidet år till 
2,931 R:dr B:ko. Att den lättnad för kommunikationen, som med berörde hamn
anläggning varit afsedd, kommer att särdeles fördelaktigt inverka på staden och 
orten kan med tillförlitlighet slutas af den erfarenhet, som redan vunnits under den 
korta tid hamnen varit begagnad. 

En fråga, som under de sednare åren åter förekommit och är af stor vigt, 
icke blott för Länets sjökommunikationer, utan ännu mer för den betydliga seglation 
till och ifrån andra orter, som på Wenern bedrifves, är upprensningen af det så 
kallade Ulleredseundet emellan Kållandsö och fasta landet. Genom öppnandet af 
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en sådan kommunikation skulle nemligen den både längre och med betydliga svå
righeter förenade segelleden igenom Ekens klippiga skargård undvikas. Då denna 
seidnare, under mörker och hårdt väder, icke utan äfventyr kan passeras, föran-
ledes deraf, under den mörkare årstiden, icke ringa uppehåll och olägenheter och 
inträffa derstädes årligen olyckor. Förslaget att, medelst nämnde upprensning, be
reda en ny, säkrare farled, hvarigenom ock våglängden emellan Lidköping samt 
Götheborg blefve betydligt förkortad, har ock derföre omfattats med lifligaste in
tresse, icke blott af Länets invånare, utan äfven af dem å andra orter, som idka 
sjöfart på Wenern. Enligt ett för flera år tillbaka, under numera Öfversten m. m. 
Ericsons kontroll, upprättadt förslag, är kostnaden beräknad till omkring 80,000 
R:dr B:ko I anledning af förnyad underdånig framställning om anvisande af stats
anslag till berörde allmänt nyttiga företags utförande, har Eders Kongl. Maj:t den 
8 Maj sistlidet år nådigst förklarat att, med afseende dera, att de uti saken in
tresserade icke erbjudit något särskildt bidrag dertill och å hvad i öfrigt före
kommit, Eders Kongl. Maj:t för det då närvarande icke funne skäl vidtaga åtgärd 
för beredande af statsanslag för nämnde ändamål. Sedermera har likväl aktieteck
ning blifvit, sfiväl inom, som utom orten, öppnad för anskaffande af någon del af 
de erforderlige medlen och ärendet torde derföre, i dess sålunda förändrade skick, 
snart åter blifva understäldt Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. 

§ 2. 

Invånare. 

Enligt sednaste berättelsen utgjorde folkmängden år 1830: 

Manspersoner. 

93,180. 
Qvtnspersoncr. 

100,703. 
Summa. 

195,883. 

Deraf 
Skattfrie. 

88,182. 
Betalande. 

107,701. 

Mantalslängderne för de följande åren upptaga: 

år 1851 96,471. 101,836. 198,307. 89,376. 108,931. 
år 1882 97,293. 103,227. 200,320. 90,402. 110,118. 
år 1833 97,643. 103,463. 201,106. 90,831. 110,273. 
år 1834 . . . . . 97,937. 103,985. 201,942. 90,760. 111,182, 
år 1853 99,869. 105,550. 205,419. 93,517. 111,902. 
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Af de Tor sistnämnde år antecknade voro boende i: 

Manspersoner. Qvinspersoner. Summa. 
Deraf 

Skattfrie. Betalande. 

Mariestads Stad. . . 954. i,178. 2,132. 834. 1,298. 
Lidköpings d:o . . . 1,232. 1,536. 2,768. 1,071. 1,697. 
Skara d:o . . . 891. 1,135. 2,026. 8S7. 1,169. 
Sköfde d:o . . . 467. 896. 1,063. 371. 692. 
Hjo d:o . . . 409. 552. 961. 346. 615. 
Falköpings d.o . . . 350. 429. 779. 290. 489, 

Summa 4,303. 5,426. 9,729. 3,769. 5,960. 

Norra Wadsbo Fögderi 11,630. 12,332. 23,962, 11,485. 12,477. 
Södra d:o d:o 13,382. 14,303. 27,685. 12,852. 14,833. 
Höjentorps Fögderi . 15,793. 16,474. 32,267. 14,715. 17,552. 
Wartofta d:o . 14,721. 15,450. 30,171. 12,869. 17,302. 
Skara do . 17,664. 18,551. 36,215. 17,024. 19,191. 
Leckö d:o . 22,376. 23,014. 45,390. 20,803. 24,587. 

Summa 95,566. 100,134. 195,690. 89,748. 105,942. 

Folknummern har således under de 5 sista aren ökats med 9,536, hvaraf 
4,689 mankön och 4,847 qvinkön. Af nämnde tillökning belöper på städerne 
1,125 och pä landsbygden 8,411. Beräknas den särskildt för de skattfrie och för 
de betalande, utgör den å de Torre 5,335 och å de sednare 4,201, samt är så
ledes jemförelsevis störst för de skattfrie, då deremot förhållandet i detta hänseende 
var motsatt under den tidrymd, som sednaste berättelsen omfattade. Detta resultat 
har dock uppenbarligen varit föranledt af de vid sednaste Riksdagen fattade beslut, 
hvarigenom skattfriheten för personer tillhörande arbetsklassen blifvit utsträckt. 

Berörde tillökning uti folkmängden utgör i medeltal 1,907 personer för året 
eller något mindre än under den period, som sednaste berättelsen omfattade, då 
den var 2,069 årligen. Men härvid bör tillika anmärkas, att förökningen var be
tydligast sistlidet år, då den uppgick till icke mindre än 3,477, så att på alla de 
föregående 4 åren endast belöpte 6,059. 

Af ofvannämnde folkmängd för år 1855 utgjorde backstugusittare och in-
hyseshjon: 
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Sammanlagda antalet utgör något mera än V&:åe\ af folkmängden pä landt-
bygden. 

Det förut vitsordade förhållandet, att Länets invånare i allmänhet äro fred
lige och arbetsamme, har lyckligtvis fortfarit. De sista årens goda skördar och de 
höga priser, hvartill, i följd af liflig och fördelaktig export, alla landtmannaprodukter 
kunnat afsättas, hafva betydligt förökat välmågan hos Länets jordbrukare. Den redan 
förut befintliga hågen för odlingar och förbättringar uti åkerbruket har ock deraf 
ytterligare stegrats. Då de många arbeten, som deraf framkallats, fordrat ökad 
arbetsstyrka, har svårigheten att erhålla tillräckligt antal arbetare, i förening med 
prisstegringen å lifsförnödenheter, föranledt en högst betydlig tillökning uti arbets-
lönerne och, oaktadt berörde stegring, har således den arbetande klassens ställning 
märkbart förbättrats. Till nämnde tillökning har likväl äfven i väsendtlig mån bi
dragit det tillfälle till arbetsförtjenst, som yppats vid anläggandet af vestra jernvägs-
stambanan, samt att, då nämnde arbete påbörjades, dagspenning och arbetsbeting 
så bestämdes, att dervid använde arbetare kunde påräkna vida högre aflöning, än 
den då inom detta Län vanliga. 

De ofvannämnde höga priserna å alla landtmannaprodukter, under ymnig pen
ningetillgång, hafva ock i ytterlig grad stegrat spekulationen på jordegendom. För
säljningsvärdet har derföre under sistlidne och synnerligast under innevarande år så 
stigit, att egendomar, som under de nästföregående åren blifvit inköpta till priser, 
som då ansågos höga, åter kunnat försäljas med högst betydlig vinst. Dessa för
hållanden hafva framkallat en allmän lockelse att sälja och köpa egendomar, utan 

att, 
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att, vid den svindel, som synes halva bemäktigat sig sinnena, uägon tillförlitlig 
kalkyl i allmänhet tyckes ligga till grund för köpeskillingarnes bestämmande. Äfven 
om man bör kunna hoppas, att, då Svenska jordbrukets produkter nu, mera än 
förut, blifvit föremål för export och uppmärksamhet på allmänna verldsmarknaden, 
de derigenom öppnade lättade utvägar till afsättning jemväl framgent skola fortfara 
och verka fördelaktigt, torde det derföre vara att befara, att om de under sista 
åren, påtagligen af tillfälliga orsaker, gängse höga spanmålspriser blifva nedsatte, 
samt lånetillgångarne något förminskas, sådant kommer att bringa mången af dem, 
som verkställt egendomsköp till högt pris, uti förlägenhet, hvarigenom en svår reak
tion uti de nuvarande förhållanderne lätt skulle kunna inträffa. 

För ungdomens undervisning finnes inom Länet ett fullständigt elementar
läroverk uti Skara och en elementar-skola i Mariestad. De ordinarie lärarne 
äro vid det förra 17 och vid den sednare 3, hvarförutan till biträde vid undervis
ningen varit anställde, vid Skara läroverk 1 eller 2 och någon gång 3:nc dupli-
kanter samt vid Mariestads skola 1 sådan. Antalet lärjungar har utgjort: 

åren 1831. 1852. 1853. 1854. 1853. 
Vid Skara läroverk 283. 290. 294. 300. 311. 
Vid Mariestads d:o 71. 74. 73. 67. 84. 

Derjemte finnas uti Länets städer, en apologist-skola i Skara, en skola i Lid
köping med 2:ne lärare, pedagogier i Sköfde, Hjo och Falköping samt folkskolor 
efter lankaster-methoden i samtlige städerne. Till bidrag för lärarncs aflöning vid 
dessa sistnämnda skolor i Mariestad och Lidköping täckes Eders Kongl. Maj:t, af 
egna medel, årligen lemna 100 R:dr B:ko för hvardera. 

Inom samteliga landsförsamlingarne i Länet finnas folkskolor ordnade i över
ensstämmelse med föreskrifterne uti Kongl. Stadgan om folkundervisningen. Sistlidet 
år utgjorde dessa skolor 141 fasta och 47 ambulatoriske, och begagnades under
visningen i de förra af 11,103 och i de sednare af 4,439, eller tillhopa 15,742 
barn. Af dessa hafva, i medeltal, ungefärligen :i/4:delar dagligen varit närvarande; 
dock gäller härvid enahanda anmärkning, som uti sednaste berättelsen, att förhållandet 
emellan de inskrifne och de dagligen närvarande barnens antal varit betydligt olika 
i särskilda skolor. 

Den till bidrag för berörde skolors underhållande anslagne folkskole-afgiften, 
till den del densamma kontant influtit och blifvit till vederbörande skolstyrelser 
anordnad, har utgjort: 

Berättelse Sfver Skaraborgs Län får åren 18S1—1855. 2 
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år 1851 16,872: 46. 7. 
1852 17,009: 44. — 
1853 17,023. 14. 6. 
1854 17,235: 31. 3. 
1855 17.501: 40. 8. 

Summa 85,643: 33. — 
Derjemte liar, såsom understöd till lärarnes ailönande, lör vissa skolor, al' der-

till afsedda allmänna medel anvisats: 
Ar 1851 1,188: 22. 6. 

1852 1,213: 16. — 
1853 1,266: 32. — 
1854 1,320: — — 
1855 1,093. 16. — 

Summa 6,081: 38. 6. 
Uti Skara folkskolelärare-seminarium har förhållandet med eleverne varit föl

jande: 
Inskrifne. Utexaminerade. 

år 1851 41. 22. 
1852 40. 12. 
1853 49. 15. 
1854 54. 15. 
1855 48. 18. 

Skara veterinär-inrättning har, efter det Rikets Ständer, vid sednaste riks
dagen, anvisat af Eders Kongl. Maj:t föreslaget statsbidrag till lärarnes ailönande 
och elevers understödjande, erhållit ny organisation i öfverensstämmelse med ett af 
Kdcrs Kongl. Maj:t den 20 Juli sistlidet år i nåder utfårdadt reglemente. Enligt 
detsamma har inrättningen nu 2:ne lektorer, af hvilka den ena tillika är förestån
dare, och en adjunkt. Utom det att 7 elever, jemlikt aflidne Professorn Hernqvists 
testamente, på stället undfå fritt kosthåll under läroterminen, åtnjuta fem sådane 
stipendier af ofvannämnde statsanslag, så att 12 fri-elever numera underhållas. 
Inrättningens räntebärande fond utgjorde vid 1855 års slut 11,700 R:dr, hvartiil 
hör läggas cirka 1,000 R:dr B:ko af inbetaide lån, hvilka medel vid årets slut 
ännu icke kunnat åter göras fruktbärande. 

Sedan föreståndaren för Degebergs landtbruks-institut, Nonnen, uppsagt det med 
honom upprättade kontrakt, att upphöra den 1 Oktober 1852, har denna inrätt
ning, i öfverensstämmelse med afslutadt nytt kontrakt, ifrån nämnde tid fortfarit 
blott susom undervisningsanstalt för rättare-lärlingar, till lika antal, som förut, eller 
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24. Inrättningen har af den skicklige och nitiske föreståndaren fortfarande blifvit 
vårdad på samma förtjenstfulla sätt, som tillförene, samt således med skäl bibehållit 
det förut vunna förtroendet. Ifrån inrättningens stiftelse år i85-f till sistlidet års 
slut hafva derifrån utgått 187 elever och 263 rättare-lärlingar, utom 7 betalande 
elever. 

I fråga om sedligheten inom Länet gäller i allmänhet enahanda fördelaktiga 
omdöme, som förr blifvit meddeladt. Det lyckliga förhållande bör dock an
märkas, att, i följd af sednaste lagstiftningen för bränvinstillverkningen och för
säljningen, förbrukningen af bränvin högst betydligt aftagit och särskildt har för
budet emot bränvinsutskänkning vid marknader, auktioner och åtskilliga andra till
fällen då större folksamlingar inträffa, i nämnde afseende verkat särdeles förmånligt 
De nitiska omsorger, som kronobetjeningen och öfrige åklagare egnat åt beifrandet 
af oloflig bränvinsförsäljning, synas ock, i förening med den numera stadgade strän
gare bestraffningen för dylika förbrytelser, hafva bidragit till förminskandet af lönn-
krögeriet. Genom fortfarande uppmärksamhet och om socken-nämnden och öfrige 
för ordning nitälskande personer inom hvarje ort tillika Iemna det understöd der-
vid, hvartill jag ansett mig böra både offentligt och enskildt uppmana, är det jem-
väl att hoppas, att, fastän den vinst, som undgåendet af den höga beskattningen 
medför, numera innebär ännu större lockelse än fordom, det skall blifva möjligt att 
mer och mer utrota dessa lastens nästen. 
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Åtal för oloflig bränvinstillverkning eller försäljning hafva lemnat följande resultat: 
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l afseende A åtalen för oloflig bränvinstillverkning bör anmärkas, att de fleste 
skett för sådan, annars Iofgifven tillverknings utöfvande på helgedag. 

Enligt de vid länsfängelset förda journaler har förhållandet med der häktade 
personer varit följande: 

Under ofvannämnde 8 år har dagliga fångantalet varit högst i Mars och April 
månader 1853, då det tvänne gånger uppgick till 174, och lägst uti November 
sistlidet år, då det en dag utgjorde blott 47. Sedermera har likväl ännu lägre 
fångantal förekommit eller 38, hvartill det nedgått 2:ne dagar uti sistlidne Maj 
månad. Och förtjenar det tillika anmärkas, att antalet af inkomne fångar under 
detta år intill slutet af September månad endast utgjort 674, d8 det förlidne år, 
vid samma tid, uppgick till 863. 

Vid jemförelse emellan förhållanderna under nu ifrågavarande 5 år och den 
period af 3:ne år, som sednast afgifne berättelsen omfattade, visar sig ett ej obe
tydligt högre medeltal för den förstnämnde tidpunkten. Detta har dock härrört af 
det särdeles höga fångantalet under åren 1852 och 1853 samt början af 1854, 
hvaremot detta sedermera så förändrats, att fångpersonalen under den följande tiden 
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varit vida mindre än medeltalet för nyssberörda 3:ne år. Det lyckliga förhållande, 
som sålunda under de sednare åren inträdt, synes vara en följd af de tillfallen till 
jemn och betydlig arbetsförtjenst, som under samma tid förefunnits. Sträckes jem-
förelsen längre tillbaka, eller till qvinqvennium 1843—1847, då medel-långantalet 
utgjorde 1,404, så synes att detta var vida större än de här ofvan upptagne me
deltalen för särskilda perioder af den derefter förflutna tiden. 

Af personer, som å lanshäktet undergått bestraffning för brott eller varit 
såsom försvarslöse häktade, hafva blifvit: 

till allmänt arbete dömde: 

år 18S1 26 
1832 38 
1833 87 
1884 20 
1888 18 

med pass till hemorten försedde: 

170 
270 
198 
134 
107 

Enligt pass-joumalerne utgöra de pass, som, förutom de sistnämnde, blifvit 
utfärdade: 

För resande. För arbetssökande. För till Amerika utflyttande. 

år 1881 100. 202. 4 för 8 personer. 
1882 97. 188. 96 » 298 »> 
1883 95. 196. 30 » 40 » 
1884 93. 191. 84 » 182 » 
1838 78. 144. 11 » 27 » 

Summa 469. 921. 228 för 832 personer. 

§ 3. 

Näringarne. 

Jordbruket har, under den tid förevarande berättelse omfattar, erhållit en stän
digt ökad utveckling. Betydliga odlingar hafva inom alla delar af Länet, der till
fälle dertill funnits, blifvit företagne och fortgått med rastlös ifver, su mycket som 
den ökade svårigheten att erhålla tillräckligt arbetsbiträde det medgifvit. Någon 
säker uppgift å dessa odlingars vidd kan naturligtvis svårligen åstadkommas, men, 
enligt de upplysningar, som, på sätt härefteråt omförmäles, blifvit sockenvis insam
lade, äro de beräknade att under ofvannämnde tid hafva utgjort: 
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Uti Norra Wadsbo Fögderi 2,387 Tunnland. 
» Södra Wadsbo dito U,074 » 
» Höjentorps dito . 3 , 1 1 6 » 
» Wartofta dito 3,000 » 
» Skara dito 3,678 » 
» Leckö dito 3,196 » 

Summa 16,451 Tunnland. 

Ät jordens ändamålsenliga skötsel egna ock Länets possessionater fortfarande 
synnerlig uppmärksamhet och dessa exempel följas mer och mer af allmogen, som 
numera ofta inköper äfven betydligare egendomar. En kraftig uppmuntran har 
jemväl vunnits genom de höga priser, hvartill, på siitt redan i det föregående blif-
vit anmärkt, alla landtmanna-produkter under de sednaste åren kunnat med lätthet 
afsättas. 

Intresset för jordbrukets förkofran och önskan hos hvar och en att, oberoende 
af med-delägare, kunna på bästa sätt sköta sin jord, hafva ock beredt fortgång åt 
de derför vigtiga laga skiftesförrättningarne. Resultatet af afslutade dylika för
rättningar, hemmansklyfningar deruti inbegripne, har varit följande: 

I fråga om skiftenas fortgång förtjenar särskildt att anmärkas, att inom Norra 
Wadsbo fögderi finnes numera endast en oskiftad by. 

Såsom utflyttningshjelp till skiftes-deliigare har af allmänna medel blifvit: 
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beviljad!. utbetaldt. 
år 1851 7,898: 20. 1. 6,727: 46. 11. 

1852 10,343: 9. — 3,487: 8. 2. 
1853 6,585: 9. 1. 10,893: 9. «. 
1854 8,375: 23. 10. 8,002: 34. 1. 
1855 12,991: 14. S. 3,672: 9. 3. 

Summa 46,393: 28. 5. 32,485: 12. 1. 
Både antalet och omfånget af skiftena under ofvannämnde tid hafva öfverstigit 

medeltalet af dem, som förekommit under den period, som sed nast afgifne berät
telsen omfattar. Enahanda förhållande, som då anmärktes, eller att dylika förrätt
ningar varit i tilltagande, har således fortfarit. 

I afseende å beräkningen af utflyttnings-understöden har Eders Kongl. Maj:t, i 
anledning af min derom gjorda underdåniga hemställan, genom nådigt Bref af den 13 
Mars 1833, behagat att, med upphäfvandc af det lör Skaraborgs Län samt Skåne 
och Öland gällande stadgandet uti Kongl. Brefvet den 4 Maj 1827, om dessa under
stöds beräknande efter tunnlandtalet af den odlade eller odlingsbara jorden, nådigst 
bifalla, att dylika understöd jemväl uti nämnde delar af riket må utgå i överens
stämmelse med föreskrifterne uti Kongl. Kungörelserna den 25 Juni 1830 och 25 
Januari 1833, samt således inom vissa minimi- och maximi-belopp bestämmas i 
förhållande till hemmantalet. Berörde understöd kunna, i följd deraf, mera lämpas 
efter de uppkommande utflyttningskostnaderna och bättre motsvara deras bestäm
melse. 

Att, i fråga om jordbruket, uppgöra någon tillförlitlig beräkning öfver utsäde 
och afkastning, möter de största svårigheter och är knappt möjligt. Hvad beträffar 
allmogen och ganska många af andra mindre jordbrukare, sä äga de icke några 
anteckningar, hvarpå dylika uppgifter angående deras hemman skulle kunna grundas, 
om de ock voro benägna att dem meddela. Men mängden af de förra fruktar att 
lemna dylika upplysningar, under den oriktiga föreställningen, att sådant möjligen 
kunde medföra ökad beskattning. För att emedlertid kunna komma verkliga för
hållandet sä nära som möjligt, hafva Länsmännen erhållit föreskrift att socknevis, i 
samråd med ledamöter af socknenämnden eller andra pålitliga personer, uppgöra de 
nödige uppgifternc, efter de upplysningar angående förhållandet med hvarje hemman, 
som i berörde hänseende kunde erhållas, hvarjemte Länets invånare, med under
rättelse om dessa uppgifters enda syftemål att kunna bereda tillförlitlig kännedom 
om provinsens beskaffenhet, uppmanats att, för detta vigtiga ändamåls befrämjande, 
beredvilligt lemna det biträde, som skulle kunna påfordras. De såluuda tillkomne 
uppgifterne hafva lemnat följande resultat: 
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Jemlikt förestående sammandrag skulle afkastningen för hela Länet, efter för
hållandet sistlidet år, kunna beräknas till 2 42,255 tunnor höstsäd och 627,368 
tunnor vårsäd, eller tillhopa 869,623 tunnor, då densamma deremot uti de till 
grund för sednaste berättelsen inkomne uppgifter endast upptogs till 204,360 tun
nor af det förra och 479,085 tunnor af det sednare slaget, eller tillsammans 
683,445 tunnor. Att, i följd af odlingar och åkerbrukets äfven i öfrigt fortgående 
förbättring, spanmålsafkastningen under de sednast förllutne fem åren betydligt ökat 
sig, är otvifvelaktigt; men att en dylik tillökning skulle vara så stor, som nyss
nämnde skiljaktighet, kan icke antagas. Till en stor del måste således den an
märkte förhöjningen vara en följd deraf, att den nu, på ofvanomförmälde sätt, åstad-
komne beräkningen varit något tillförlitligare, än de föregående, och vid betrak
tandet af de dervid upptagne qvantiteter synes den ock vara verkliga förhållandet 
närmare. 

Enligt de afgifne berättelserne angående årsväxten har skörden ansetts i all
mänhet hafva varit af följande beskaffenhet: 
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Markegångspriserne å nedannämtide räntepersedlar och dagsverken hafva af 
Länets deputerade varit sålunda bestämda: 

Några af dessa prisbestämningar hafva dock vid Kongl. Kammar-Kollegii pröf-
ning blifvit förändrade. Af ofvanupptagne jemförelse visar sig att, under den pe
riod, som denna berättelse omfattar, en betydlig prisstegring å alla ränte-titlarne 
inträffat. De uti sednast afgifne berättelse uppgifne priser voro deremot lägre å 
spanmål, än under det då nästförutgångne qvinqvennium, men något högre å smör 
och dagsverken, hvarå prisstegringen således oafbrutet fortgått. 

Det så kallade årspriset, som, enligt Kongl. Kungörelsen den 11 Maj 1888, 
bestämmes för att ingå uti det medelpris, hvarefter hemmansräntor och kronotionde 
böra lösas, har år 1855 för de uti detta Län förekommande räntepersedlar, i för
hållande till de under samma års vinter och nästförutgångne höstmånader, blifvit 
faststäldt för 1 tunna råg till 10 R:dr 16 sk.; 1 tunna korn 8 R:dr 16 sk. och 
1 lisp. smör 7 R:dr. 

Ladugårdsskötseln har fortfarande varit föremål för ökad uppmärksamhet hos 
ortens ståndspersoner. Deremot kan förhållandet hos allmogen sägas vara nära 
enahanda, som förut, och en förändring deruti hindras betydligt genom svårigheten 
att, utom i städernas grannskap, afsätta eller tillgodogöra de oftast ringa qvantiteter 
mjölk, som allmogen har att tillgå utöfver eget behof. Om personer å landsbygden 
företogo sig beredning af smör och ost, med beräkning att dertill uppköpa mjölk 
uti den närmast kringliggande trakten, skulle dock en sålunda öppnad tillgång till 
rojölkafsättning, äfven ifrån ladugårdarne 3 de mindre egendomarne, säkerligen åstad
komma betydlig uppmuntran till dessa ladugårdars förökande och omsorgsfullare skötsel. 

Det inom Länet befintliga, å Gammalstorps egendom i Åse härad förlagda 
stam-kolländeri, bestående af 2 tjurar och 20 kor af Ayrshire-race, fortfar att vara 
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väl vårdadt och de djur, som derifrån försäljas, äro vanligen mycket eftersökte och 
betalas med höga priser. 

Förhållandet med schäferierne är enahanda med hvad uti sednaste berättelsen 
omförmäldes, eller att de icke äro af betydenhet och att nägot egentligt intresse 
för dem icke synes förefinnas. 

I afseende å hästafveln gäller samma omdöme, som uti sednaste berättelsen, 
eller att den är god och att i vissa delar af Länet deråt egnas mycken omsorg, 
äfven af allmogen. De bästa hästamc säljas vanligen vid 3 å 4 års ålder, samt 
då ofta till remonter. Priserne hafva under de sednare åren vanligen varit höga. 
Inom Länet har år 18S2 bildats en förening till hästafvclns förbättrande, hvilken 
inköper goda beskällare, som sedermera utlemnas till begagnande, under vilkor att 
emottagaren inlöser hingsten emot visst belopp, som betalas med en femtedel hvarje 
8r. På detta sätt hafva 11 stycken hingstar blifvit inköpta och på lämpliga stäl
len inom Länet placerade. Derjemte ankomma årligen hingstar ifrån Strömsholms 
stuteri, hvilka stationeras i olika delar af Länet. Antalet deraf har varit åren 
1881, 183'i och 1855 — 4, år 1853 — 6 och år 1834 — 8 stycken. 

På sätt uti sednaste berättelsen är omförmäldt, uppfödas svinkreatur, i större 
mängd, uti vissa delar af Länet, särdeles inom Wadsbo och Kåkinds härader, i 
följd hvaraf betydliga partier fliisk afsättas till andra orter. 

Enligt inkomne uppgifter är antalet af de inom Länet underhållne kreatur 
sålunda beråknadt: 
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I afseende å bränvinstillverkningen och afgifterne derför förekomma följande 
förhållanden: 

Att afgiften för år 1854, oaktadt såväl antalet begagnade pannor, som panne
rymden, var högre än föregående året, likväl uppgick till så ringa belopp, härrör 
deraf att tillverkningen var inställd under en del af året. 

För år 1855, då den nya lagstiftningens tillämpning vidtog, har resultatet 
deraf visat sig sålunda: 

53 större brännerier begagnades med en tillverkning af 934,637'/2 kannor, hvar-
förc afgiften utgjort 311,345: 4 0 . — 

hvartill kommit tillökning för öfverskotts-tillverkning . . . . 10,771: 42. — 

så att afgifterne uppgått till sammanlagdt 322,317: 34. — 
För mindre brännerier anmäldes: 

241 pannor, utan mäskvärmare, om tillhopa 4,803 kannors rymd. 
29 dito med dito » 522 » » 

S:a 270 pannor. S:a 5,325 kannors rymd. 

deraf afgifter debiterats med 57,204: 24. — 
I följd af afsägelser hafva dock afgått 4,331: 12. — 

så att erlagde utgifterne utgjort 52,873: 12. — 

Enligt sednast afgifne berättelsen utgjorde fir 1850 sammanlagda antalet be
gagnade pannor 2,807 stycken med en rymd af 50,515 kannor och år 1853 var 
antalet 2,458 med 49,600 kannors rymd. Någon minskning hade väl således ägt 
rum uti antalet, men sammanlagda rymden var dock nära lika stor. Härvid bör 
likväl anmärkas, att då fråga uppstod om förändring uti bränvinslagstiftningen och 
bestämmande af högre afgifter, ökades år 1853 den anmälde redskapen till både 
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antal och storlek, hvilken tillökning blef ännu betydligare år 1854, för att begagna 
tidpunkten innan den nya författningen kunde blifva beslutad. Sker åter jemförelsen 
emellan år 1850 och år 1852, visar sig derföre ett helt annat resultat, ty sist
nämnde år utgjorde det begagnade panne-antalet endast 2,011 med en rymd af 
33,-445 kannor. Den uti föregående berättelser anmärkte successiva minskning 
hade således dittills fortgått. Huru betydlig och hastig den varit synes då man 
erinrar sig att år 1843 utgjorde panne-antalet 5,119 med 88,231 kannors rymd. 

Kostnaderne för kontrollen å bränvinstillverkningen uti större brännerier år 
1855 hafva utgjort: 
Aflöning och rese-ersättning till öfverkontrollören och kontrollörerne 16,975: 5. 7. 
Aflöning till vittnen 2,405: — — 
Provisioner m. fl. utgifter 1,232:24. 2 . . 

Tillsammans 20,612: 29. 9. 
Såsom ägande sammanhang med resultaterne af den nya lagstiftningen för 

bränvinstillverkningen anmärkes, att gammal bränvinsredskap blifvit, efter derför be
stämda pris, inlöst för ett belopp af 9,992 R:dr 17 sk. Sedan densamma, jemlikt 
erhållen föreskrift, blifvit på auktion försåld, har, efter afdrag af transport- och för
säljnings- m. fl. kostnader, derför influtit 7,833 R:dr 40 sk. 2 rst., så att förlusten 
uppgått till 2,158 R-.dr 24 sk. 10 rst. 

Minuterings- och utskänkningsafgifterne för försäljningsåret ifrån och med den 
i Oktober eller 1 November 1855 hafva utgjort: 

Tör beriiknadt kannetal. afgiflbclopp. 

Uti Mariestads stad 20,511. 4,022: 32. — 
» Lidköpings dito 28,928. 5,832: 
» Skara dito 10,540. 2,101: 32. — 
» Sköfde dito 10,002. 1,993: 
» Hjo dito 9,025. 2,008: 16. — 
» Falköpings dito 6,400. 1,466: 3 2 . — 

Å landet 20.8722/,. 5,218: 8. — 
106,278-,. 22,642: 24. — 

Af dessa afgifter, efter afdrag af bestämda provisioner, har Länets Hushåll
nings-sällskap åtnjutit 4,519 R:dr 21 sk. 3 rst. 

Vid 46 gästgifverier på landet har utskänkningsrättigheten för ofvannänfnde 
tid bibehållits, men sedermera hafva ytterligare afsägelser deraf ägt rum. 

Hvad skogshushållningen beträffar, är förhållandet hufvudsakligen enahanda, som 
uti sednast afgifne berättelse blifvit omförmäWt. De enskilda skogarne hafva i all
mänhet fortfarande blifvit strängt anlitade samt på flera ställen nästan helt och 
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hållet afverkade Svårigheten att erhålla ved och andra skogseffekter har ock un
der de sednarc åren märkbart ökats, samt priserne, i följd deraf, mer och mer 
stegrats. På lika sätt, som uti sednaste berättelsen blifvit anmärkt, har likväl äfveii 
under den period, som nu är i fråga, en och annan egendomsägare vidtagit åtgär
der för införande af en rationel skogshushållning. Hvad beträffar skogarne å Sta
tens till boställen anslagne eller under arrende upplåtne egendomar, så har å Läns
styrelsens sida fortfarande iakttagits, att foga anstalt derom, att desamma, i den 
mån sådant kunnat medhinnas, blifvit till trakthuggning indeldte. Då det visat sig, 
att den ordinarie jägeristats-personalen haft föga tillfälle att, jemte behörigt full
görande af sina tjensteåligganden, utföra dylika förrättningar, hafva, uppå derom af 
mig gjorda framställningar, först en och sedermera, efter dennes afgång, under 
innevarande år tvänne extra öfverjägare blifvit af Eders Kongl. Maj:t nådigst för
ordnade alt inom Liiriet tjenstgöra. De å ofvannämnde egendomar erforderliga för
rättningar hafva derefter med drift fortgått. 

Med de inom Länet befmtlige kronoparker och under jägeri-statens vård 
ställda allmiinningar har förhållandet varit följande: 
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Kronoparker: 
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Att den här ofvan upptagne areal för några parker och allmänningar utvisar 
mindre skiljaktigheter emot hvad sednaste berättelsen upptager, härrör deraf, att 
den sistnämnde grundats på uppgifter i enlighet med äldre kartor, men den nu 
upptagne på den areal, som vid skogskartomes upprättande verkligen befunnits. 

Jägeri-staten i Länet utgöres af 1 öfverjägmästare, 5 öfverjägare samt 16 
underjägare och 1 tillsyningsman å kronoparkerne, hvilkas aflöning, efter afdrag af 
boställs-afkastning, i kontant utgör 3,3 i53 R:dr 32 sk. Derjemte finnas skogvaktare 
å ofvannämnde under allmän vård stående allmänningarne, äfvensom de här förut 
omförmälde 2:ne extra öfverjägare utan lön. Af den äldre, dels indragne och dels 
pensionerade jägeri-betjeningen, qvarstå åtskillige, hvilka äro skyldige att biträda 
med den tjenstgöring, som af dem kan åstadkommas; men, med undantag för 2:ne 
pensionerade öfverjägare, har någon tjenstgöring af desse föga eller intet kunnat 
påräknas. 

Med anledning af de lyckade försök, hvilka blifvit gjorda att af torf bereda 
kol, som visat sig vara användbara icke blott såsom bränsle, utan ock till sådane 
behof för manufakturierne, hvartill trädkol begagnas, har jag sökt att inhemta när
mare upplysningar angående de uti Länet befintlige bränntorfmossar, samt dervid 
funnit dem vara betydligare än förut ansetts vara anledning beräkna. Hos Eder» 
Kongl. Maj:t har jag dcrefter gjort underdånig hemställan, om icke ett mindre an
slag af allmänna medel kunde varda anvisadt till bekostande af undersökningar 
genom någon i förutnämnde beredningsmethod skicklig person, till utrönande af 
hvilka mossar äro af den beskaffenhet, att de med fördel skulle kunna till en dy
lik kolberedning användas. Men sedan Länens Hushållnings-sällskaper numera er
hållit medel till sin disposition och så beskaffade utgifter, som den ifrågaställda, 
ansågos böra komma i betraktande vid dessa medels användande, har Eders Kongl. 
Maj:t icke funnit skäl att det begärda anslaget särskildt anvisa. Länets Hushåll
nings-sällskap har derefter anslagit medel för nämnde ändamål; men någon vidare 
åtgärd är dock ännn icke vidtagen 

Antalet af inom Länet fällda rofdjur har, under den tid förevarande berättelse 
omfattar, varit nedan upptagne; och de belöningar, som, enligt en af Länets invå
nare ingången, den 8 Augusti 1842 af Kongl. Maj:t i nåder fastställd förening, 
derför blifvit erlagde, med 18 R:dr för varg, 9 R:dr för vargunge, 6 R:dr för räf 
och 2 R:dr för räfunge, hafva uppgått till här jemväl utförde belopp, nemligen: 
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Uti sistnämnde berättelse anmärktes, hurusom, vid jemförelse med den före
gående, minskning uti antalet fällde rofdjur visat sig, och en dylik fortgående minsk
ning förekommer äfven nu. Efter all anledning härrör detta resultat deraf, att 
rofdjuren blifvit mer och mer utrotade. 

Bidraget till skottpenningarne har, efter beräkning för mantal, utgjort: är 1851 
— 34 sk.; år 1852 — 26 sk.; år 1855 — 26 sk.; år 1884 — 24 sk. och 
år 1855 — 29 sk. 

§ 4. 
Bergsrörelsen. 

Någon grufva finnes icke uti Länet; men en masugn vid Granviken i Undenäs 
socken. Blåsning derstädes har dock, under den period förevarande berättelse om
fattar, endast blifvit verkställd år 1852, då den uppgick till 1,761 akeppund 13 
Hspund. Befintliga jernbruk äro följande: 
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För stångjernssmide: 

Iläraf liar utgjort manufnktui smide: 
vid Forsvik . . ca 300 skeppund. 

» Åboholm » 120 » 
» Lagersfors » 200 » 
» Ryfors » 242 » 
» Tidabolm » 200 » 

Dessutom finnas vid Anncfors 2:ne räck- och 3 spikhammare med uppgifvet 
tillverkningsvärde af 9,636 R:dr. Vid Madängsholm 1 räck- och 1 spikhammare 
med värde af 3,000 R:dr, samt vid Kjellebäcken, Slättäng och Tunarp 1 knipp-
hammare på hvardera stället, med mindre betydlig tillverkning. Vid stora Gårhult 
eller Kjellefall och Settersfors finnas kopparplåthammare af mindre betydenhet. 

Vid fiöhlet i Undenäs socken finnes brunstensbrott, hvarest tillverkningen 
utgjort: 

år 1851 209 skeppund. 
1852 274 » 
1853 256 » 
1«54 181 » 
1855 115 » 
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Den har således under de sista aren betydligt aftagit, hvilket lärer vara en 
följd af minskad afsattning. 

Aluntillverkningen har i medeltal utgjort: 

vid Carlsfors 916 tunnor. 
» Kattas 400 » 
» Hönsäter 560 » 

Hvarjemte vid Carlsfors tillverkats 54 tunnor viktriol och 122 tunnor rödfärg samt 
vid Kallas 38 tunnor viktriol, äfven efter medelberäkning. 

Alunbruket vid Mölltorp blef för 3:ne år tillbaka nedlagdt och det vid Kaflås 
har med förra året upphört. Konjunkturen för denna tillverkning har fortfarande 
varit ogynnsam. 

§ 5. 

Binäringar. 

Bland fabriksanläggningar inom Länet förekomma tvänne större glasbruk, nem-
ligen Bromö i Norra Wadsbo härad och Årnäs uti Kinne härad. Vid det förra 
tillverkas hufvudsakligen fensterglas, af särdeles god beskaffenhet. Derifrån aflem-
nade tillverkningar erhöllo vid sednaste industri-expositionen i Paris utmärkelse af 
offentligt loford. I medeltal hafva 38 arbetare varit der sysselsatte och tillverk-
ningsvärdet beräknats: 

år 1851 till R:dr 48,807: 3. 2. 
1852 » » 53,487: 47. 5. 
1853 » » 58,159: 37. 4. 
1854 » » 60,915: 37. 4. 
1855 » « »9,052: 44. 8. 

Vid Årnäs, hvarest hufvudsakligen tillverkas bouteljer, hafva i medeltal 45 
arbetare varit använde och värdet af tillverkningen beräknats: 

år 1851 till R:dr 51,033: 11. 2. 
1852 » » 55,609: 19. 7. 
1855 » » 37,127: 5. — 
1854 » » 36,433: 
1858 » » 46,636: 
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Fyra pappersbruk finnas inom Länet, nemligen: 
Cathrinefors vid Mariestad med 18 arbetare och 7,782 R:drs tillverkningsvärde, 
Åckleby i Södra Wadsbo fögderi med 5 dito och 2,000 dito, 
Kummeltorp i Kåkinds härad med 5 dito och 2,170 dito, 
Bälteberga i Wartofta härad med 10 dito och 6,700 dito, 
allt beräknadt efter förhållandet sistlidet år. 

Ett ullspinneri och en klädesfabrik af mindre betydenhet bedrifves vid Måsa-
qvam uti Skånings härad, hvarvid 8 arbetare sysselsättas. 

Vid Lugnas i Kinne härad fortgår den uti sednaste berättelse omförmälde 
brytning af qvarnstenar, som hafva god afsättning. 

Några sådana brytas ock årligen uti Timmersdala socken, der jemväl huggning 
af slipstenar fortfarande bedrifves, fastän i inskränkt skala Enahanda är förhål
landet med huggning af slipstenar vid Katorp i Böija socken. Från Hellekis å 
Kinnekulle hafva betydliga qvantiteter huggen kalk- och sandsten, likasom under 
den föregående tiden, blifvit afsatte, och sådan afsättning, fastän i mindre partier, 
har äfven skett från det närbelägna Råbäck. 

Så väl vid nämnde egendomar, som i Timmersdala socken och på flera andra 
ställen inom Länet, idkas ej obetydlig kalkbränning. Till dess utvidgande, så långt 
afsättningen det medgifver, finnas tillräckliga tillgångar. 

Ehuru invånarne vid sjöstranden naturligtvis begagna tillfället att genom fiske 
bereda sig inkomst, kan det likväl icke sägas, att fisket utgör någon egentlig 
näringsgren annorstädes, än å Thorsö och Kållandsö. 

Kolning och tjärubränning idkas af allmogen inom skogsbygden, dock icke af 
större betydenhet. Uti vissa delar af Länet, såsom uti skogstrakterne af Wadsbo 
härad samt Slättängs och Dimbo tingslag, tillverkas åker- och körredskap samt lagg-
kärl och husgeråd till afsättning. 

Linodling och beredning utgör en icke obetydlig binäring inom vissa trakter i 
Wadsbo samt till någon del äfven inom Kåkinds härader. 

Afsättningen af landtmannaprodukter, till den del, som icke verkställes genom 
köpslut om större partier, sker hufvudsakiigast genom införsel å städernes torg. 
Äfven på några ställen 5 landtbygden verkställes försäljning pfi bestämda dagar i 
veckan. Den betydligaste handeln med spanmål äger fortfarande rum uti Lidköping. 
Uti Mariestad har den jemväl, under de sista åren, sedan hamnbyggnaden blef fär
dig till begagnande, betydligen tilltagit, och äfven uti Hjo har den, efter hamnens 
fullbordande, blifvit lifvad. För öfrigt sker försäljning på de inom Länet tillåtne 
marknader, som nu utgöra 25 i städerne och 21 på landet. Dervid afyttra landt-
männen hufvudsakligen kreatur. En af dessa marknader, eller den som höstetiden 
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hålles i Hofva, är för sådan handel af mycken betydenhet och stora uppköp göras 
der ifrån flera delar af riket. 

Landthandlande, som hålla öppen bod i överensstämmelse med gällande han
delsordning, voro år 1885: 
uti Norra Wadsbo fögderi 4 med 4 betjente. 
» Södra Wadsbo dito 9 » 5 » 
» Höjentorps dito ingen. 
» Wartofta dito 2 med 3 » 
» Skara dito 5 » 2 » 
« Leckö dito . . 1 3 » - — « 

Tillsammans 31 med 14 betjente. 
En landthandlande har för bränvinsminutering blifvit dömd handelsrättigheten 

förlustig. 
Handtverkare och gerningsmän, som år 1855 funnos å landtbygden skattskrifne, 

voro följande: 
1 Bagare med 1 biträde. Summa 2. 
1 Bleckslagare » 2 » » 3. 
2 Byggmästare » 2. 
9 Färgare . med 16 biträden. » 25. 

29 Garfvare » 45 » » 74. 
10 Glasmästare » 10. 

1 Hattmakare » 1. 
6 Kopparslagare med 7 biträden. » 13. 
1 Kakelugns- och Krukmakare » 1 » » 2. 
9 Murare » 8 » » 14. 

13 Målare » 3 » » 16. 
6 Sadelmakare » 6. 

162 Skomakare med 102 biträden. » 264. 
154 Skräddare » 98 » » 249. 
92 Smeder , » 1 » » 93. 
31 Snickare » 7 » » 38. 

1 Sockerbagare » 1. 
11 Urmakare med 1 biträde. » 12. 

Derjerote finnes inom Länet ett större antal personer, hvilka idka vissa af 
nämnde handtverk såsom binäring. 

Landtman tillhörige fartyg om fem lästers drägtighet och derutöfver, begagnade 
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till inrikes sjöfart, utgjorde sistlidet år 81 seglande af sammanlagt 94 5 'A lästers 
drägtighet, med besättning af tillhopa 137 personer, samt 1 drifvet med ånga. 

Allmogen i vissa delar af Länet hemtar en betydlig biförtjenst genom forsling 
af köpmansgods ifrån Götheborg och fabriks-distrikterne i Elfsborgs Län, under den 
tid af året då seglationen är upphörd. 

§ 6. 
Politisk Författning. 

Länet är numera fördeladt uti 6 fögderier med 27 länsmansdistrikter. 
I juridiskt hänseende innefattar fördelningen 5 domsagor; men enligt en af 

Eders Kongl Maj:t redan fastställd förändrad reglering, som i mån af nuvarande 
domhafvandes afgång skall utföras, kommer antalet att ökas till 6. 

Socknarnes antal utgör 260. 
Den ecklesiastika indelningen upptager 6 stads- och 84 landtpastorater. Med 

alla de förstnämnde äro socknar å landet jemväl förenade. Några af landtpastora-
terne innefatta äfven socknar, som äro belägna inom andra Län. 

Församlingarne äro fördelade i 13 kontrakter, hvilka likväl, till en del, äfven 
utgöras af församlingar uti angränsande Län. 

Hemmantalet i Länet utgjorde, enligt tabellen, är 1858, i förmedladt hemmantal: 
Krouo 639m». 
Skatte 2 ,«61| |? | . 
Frälse 1,806;?. 4,707??!. 

Statens och allmänna inrättningars egendomar voro samma år följande med 
redan utsatte disposition: 

Den större 
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Den större tillökning uti de utarrenderade egendomarnes mantal, som före
finnes vid jemförelse med sednaste berättelse, utgöres af indragne jägeristats-boställen. 

Under den tid, förevarande berättelse omfattar, hafva skattläggningar blifvit 
verkställde å 59 lägenheter, hvarigenom en tillökning i hemmantalet uppkommit af 
31/w mantal; 
21 nya vattenmjölqvarnar med sammanräknade 23 par grofmäids- och 7 par sikt-

mälds-stenar, 1 grynverk; samt 
uti gamla qvarnar ytterligare beviljade 21 par grofmäids- och i 5 par siktmälds-stenar. 
17 sägverk, 1 vadmalsstamp och 4 väderqvarnar hafva derjemte tillkommit. 

631%4 mantal kronohemman och 216 krono-lägenheter utan hemmantal hafva 
under samma tid blifvit skatteköpte. Som likväl alla dessa icke hunnit att före 
sistlidet års slut blifva anförda i jordeboken, är detta orsaken hvarför det här 
förut upptagne hemmantalet i kronotitel är högre än det. med iakttagande af ofvan-
nämnde förändringar, rätteligen skulle utgöra. 

Antalet af mål. angående bestämmande af afgäld för afsöndrade lägenheter, som 
under berörde tid hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande varit anhängiggjorde 
och till slut befordrade, har utgjort 27. 

De årliga skattebidragen ifrån Länet äro uti de frän vederbörande fögderi-
tjenstemän och magistrater afgifne tabeller sålunda beräknade: 

Uti denna beräkning äro icke bränvinstillverknings- och försäljnings-afgifterne 
intagne. 

Berättelse öfver Skaraborgs Län för åren 1851—1855. 5 
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Kostnaden för rustning och rotering anses utgöra för hvarje nummer: 
vid Lif-regementets Husar-korps, utan afdrag för rusthålls- och 

augments-räntor 229: 47. 10. 
men efter dylikt afdrag 111: 25. 3. 

» Westgötha regemente, i förra fallet 157: 6. 6. 
i sednare dito 61: 20. 10. 

» Skaraborgs regemente (roteradt) 54: 19. 2. 
Knekte-rotefrihetsmedel hafva utgjort: 

Banko. 
år 1851 1,036: 37. 5. 
» 1852 917: 16. 8. 
» 1853 1,033: 41. 10. 
» 1854 1,035: 1. 2. 
» 1855 1,067: 14. 10. 

Taxeringsvärdet å egendomar, verk och inrättningar inom Länet har för år 
1855 varit sålunda bestämd t: 

Inom Norra Wadsbo fögderi . . . . 2,797,705: 32 
» Södra Wadsbo dito . . . . 3,169,096: 32. — 
» Höjentorps dito . . . . 4,181,657: — — 
» Wartofta dito . . . . 3,650,154: 
» Skara dito . . . . 3,796,245: 
» Leckö dito . . . . 4,671,818: 16. — 

22,266,676: 32. — 
Uti Mariestads stad 540,540: 
» Lidköpings dito 787,254: 24. — 
» Skara dito 487,797: 24. — 
» Sköfde dito 241,713: 40. — 
» Hjo dito 197,586: 16. — 
» Falköpings dito 138,304: 

2,393,196: 8. — 

Summa 24,659,872: 40. — 
Det måste emedlertid anmärkas, att detta värde icke, på långt när, närmar 

sig det verkliga, som, äfven utan att taga i betraktande de under sednaste tiden 
ovanligt högt uppdrifna egendomspriserna, säkerligen flera gånger öfverstiger det 
ofvannämnda. På det sätt, som hittills, inom hela riket, förfarits med bestämmande 
af egendomars taxeringsvärden, kan ock ingen tillförlitlig ledning för dessa värdens 
bedömande erhållas. Men det är ej nog med denna olägenhet, att de Åsyftade 



35 

statistiska upplysningarne icke vinnas, utan härtill kommer äfven att värdena a de 
olika egendomarne icke ens stå uti rättvist förhållande sinsemellan, och proportio
nen emellan taxerings- och verkliga värdena är derjemte uti särskilda delar af riket 
betydligt skiljaktig. Om taxeringsvärdena skola lända till någon upplysning samt 
derpå grundade skattebidrag blifva jemnt, och således mera rättvist, fördelade, är 
det derföre nödvändigt att desamma, på sätt äfven flera gånger varit ifrågastäldt, 
bestämmas efter det värde, hvarje egendom, efter förhållanderne i orten, kan anses 
verkligen äga. På det att en sådan förändring, hvarförutan ingen säker grund 
finnes, likväl icke må leda till allmänt ökad beskattning, synes det emedlertid då 
blifva nödigt, att afgiftsbeloppet erhåller en derefter lämpad nedsättning. 

Allmänna krono-uppbörden har, enligt vederbörande uppbörds-förvaltningars af-
gifna redogörelser, sammanlagdt uppgått till följande belopp, nemligen: 

år 1851 608,083: 3. 10. 
» 1852 563,889: 45. 4. 
» 1853 620,692: 27. 4. 
» 1854 598,499: 9. 10. 
» 1855 539,591: 32. 4. 

Deraf har, såsom beroende på pantförsäljning, handräckning m m., balancerats 
år 1851 , 5,999: 6. 8. 
» 1852 3,340: B. 3. 
» 1853 2,657: 45. 2. 
» 1854 2,705: 28. — 
» 1855 3,960: — 5. 

Uppbörden har under alla dessa år med lätthet ingått, så att af nyssnämnde 
balancerade belopp ganska obetydligt utgjorts af sådane medel, som på pantförsälj
ning berott, och i allmänhet har sådan försäljning icke behöft ifrågakomma. 

Af allmänna onera är, på sätt redan uti föregående berättelser blifvit anmärkt, 
väghållningen särdeles betungande, i anseende till det betydliga antal vägar, som 
inom Länet förefinnes och den på många ställen rådande bristen på godt väg-grus. 
Oaktadt kronobetjeningen i allmänhet icke underlåtit handhafvandet af behörig till
syn å fullgörandet af vederbörande väghållares skyldigheter, samt Länsstyrelsen jem-
väl, i hvad på densamma kunnat ankomma, deråt egnat noggrann uppmärksamhet, 
hafva derföre vägarne i vissa delar af Länet icke kunnat bringas i så godt skick, 
som de borde vara. Att väglagningen skett under sommaren, då någon väsendtlig 
grusfyllning icke kan verkställas, har äfven härtill bidragit. Sedan jag låtit i ämnet 
höra Länets väghållningsskyldige, hafva likväl numera de flesta städerne samt en 
stor del af landtkommunerne ingått på väglagningens verkställande vårtiden och att, 
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der lokala förhållanderne det medgifva, for sådant ändamål under vintren framföra 
våg-grus, för att vid källossningen kunna utspridas. På några ställen, hvaribland 
må nämnas Mariestads vägar, hvilka numera underhållas på stadens gemensamma 
bekostnad och genom drätselkammarens föranstaltande, har ock början blifvit gjord 
med makadamisering. 

I afseende å kronobrefbäringen hafva menigheterne, i öfverensstämmelse med 
föreskrifterne uti Kongl. Brefvet den 30 November 1849, blifvit hörde, huruvida 
de, Tor beredande af jemnare fördelning af detta onus, ville föranstalta om dess 
besörjande emot kontant ersättning, på det att vissa hemmans indelande till krono-
brefbäring måtte kunna upphöra och äfven dessa hemman derefter med öfrige del
taga uti den skjutsningsskyldighet, hvarifrån de förut varit befriade. Den nya ord
ningen har dock endast blifvit antagen inom Leckö och Skara fögderier samt Kö-
kinds härad inom Höjentorps fögderi, hvaremot de öfrige önskat att vidblifva den 
gamla. De afgifter, som, i följd af den vidtagne förändringen, erläggas, utgöra i 
medeltal pr mantal: uti Leckö fögderi af skattehemman 3 R:dr 20 sk. 1 rst.; uti 
Skara fögderi 2: 4. 4. och uti Kåkinds härad 2: 4. 3. samt af frälse hälften 
deremot. 

Då de om gästgifveriskjutsen ingångne entreprenadkontrakter den I Juni sist
lidet fir tilländalupit, hafva nya entreprenad-auktioner blifvit hållna. I följd deraf 
äro entreprenader uppgjorda uti samtlige städerne, utom Lidköping, samt vid 57 
af Länets 79 landt-gästgifverier. De hafva således något minskats. Vid 1 stads-
och 3 landt-gästgifverier har entreprenaden kunnat uppgöras utan bidrag af de 
skjutsningsskyldigc. Men i allmänhet hafva dessa bidrag måst förökas. De äro 
emedlertid i hög grad olika, och utgöra ifrån 2 R:dr 4 sk 3 rst. ända till 4 9 
R:dr I I sk. B:ko pr mantal. Vid flera af de gästgifvaregårdar, der entreprenad 
icke blifvit tillvägabragt, har sådant varit föranledt deraf, att entreprenörer icke 
kunnat erhållas på vilkor, som af de skjutsningsskyldige ansetts antaglige. Resulta-
tcrne af de sistlidet år vidtagne nya auktionerna bekräfta således ytterligare hvad 
uti min sednaste berättelse blifvit anmärkt om den stora ojemnhet, hvarmed ifråga
varande onus drabbar de skjutsningsskyldige. Tillvägabringandet af möjlig jemkning 
höruti vore likväl så mycket mera behödigt och billigt, som olikheten icke härrör 
af någon till bestämdt belopp vid hvarje egendom fästad och derigenom på förhand 
beräknelig beskattning, utan beror af hemmanens indelning till det ena eller andra 
skjutslaget, hvilken indelning, i följd af förekommande omständigheter, ej sällan 
måste förändras, samt af mer eller mindre sträng skjutsning vid de olika gästgifvare-
gflrdarne och af större eller mindre svårighet att vid dem finna entreprenörer. 
Ifrågavarande onus kan således, af flera anledningar, komma att, för samma hem-
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man, vid olika tider, högst betydligt omvexla. Om de sednast bestämde entrepre-
nad-afgifterne för Lånet sammanräknas och lika fördelas på alla hemman, som uti 
deras erläggande deltaga, skulle på hvarje mantal icke belöpa mera än 8 R:dr 39 
sk. 7 rst. Härvid bör dock tillika anmärkas, att flera hemman Gnnas inom Länet, 
som, ehuru de äro skjutsningsskyldige, likväl, i följd af läget, icke blifvit till utgö
rande af detta onus vid något visst gästgifveri indelade, hvaremot de, om koutant 
bidrag fördelades å alla nämnde skyldighet underkastade hemman, jemväi komme 
att, som sig bör, deruti deltaga, hvarigenom de öfrigas bidrag något förminskades. 

Med fångskjutsen är förhållandet enahanda, som uti sednaste berättelsen om-
förmäldes, eller att entreprenad derom, i allmänhet, icke kunnat uppgöras; men att 
länsmännen åtagit sig att besörja försvarslöses och bötesdömdes transporterande till 
länshäktet, under vilkor att för en sådan person med fångförare endast beräkna 
ersättning för en häst. Derjemte är ny entreprenad, för en tid af fem år, upp
gjord om forsling af arrestanter ifrån länshäktet till alla inom 3 mil belägne gäst-
gifvaregårdar eller ransakningsställen samt tillbaka, emot 24 sk. B:ko milen, vagus-
legan inberäknad. 

I afseende å fattigvården gäller samma omdöme, som uti sednast afgifne be
rättelse uttalades, eller att den i allmänhet medför stora bekymmer, i anseende till 
de växande anspråken, samt föranleder till en mängd tvister socknarnc emellan om 
skyldigheten att lemna försörjning till personer, som deraf kunna vara i behof, lika
som ganska ofta klagan föres af fattige deröfver, att de icke undfå behöflig hjelp. 
Pröfningen af de sednare klagomålen är vanligen förenad med stor svårighet, enär 
den sökandes egna uppgifter om arbetsförmåga samt behofvet af understöd och 
fattigvårdsstyrelsens omdömen derom ej sällan äro emot hvarandra stridande, samt 
Länsstyrelsen naturligtvis icke är i tillfälle att i dylika hänseenden äga den närmare 
kännedom om förhållanderne, som för en noggrann pröfning af dylika frågor vore 
af vigt. Ostridigt är emedlertid, att fattigvården på många ställen livarken är ord
nad eller handhafd så, som den borde vara, för att uppfylla sin bestämmelse, och 
att klagomål af nämnde beskaffenhet således ej sällan finnas befogade Enligt in
fordrade uppgifter och utdrag af räkenskaperne för fattigvården, hvarvid värdet af 
utlemnadt understöd in natura blifvit beräknadt efter 'markegång eller gångbara 
priser, har förhållandet med fattigkassornes fonder, antal underhållstagare och till 
dem utlemnade understöd varit följande, då i hufvudsummoruc endast hela riksdalers-
tal beräknas: 
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Härvid bör anmärkas, att för några socknar saknas uppgifter om kapitaltill-
gångarne under de första 4 åren, så att beloppet af dessa förenämnde år i sjelfva 
verket utgjort mera än här ofvan upptages. 

Af förestående sammandrag synes att, under ofvanupptagne tid, antalet under-
hållstagare samt utgiftsbeloppet, särdeles det sednare, i allmänhet varit i ej obe
tydligt stigande. Göres jemförelse med det uti sednaste berättelsen upptagne för
hållande år 1850. blifver resultatet sådant, att då underhfillstagarne nämnde år ut
gjorde för hela Länet 6,036 och fattigunderstödet 26,106 R:dr samt 5,400 tunnor 
spanmål, som, efter samma års medel-markegångspris å råg och hafre, kunna be
räknas till 21,250 R:dr, eller tillhopa 47,356, var år 1855 underhållstagarnes an
tal 6,288 samt utgifter ne ökade till 76,841 R:dr. 

Utgifternes förhållande till fattigpersonalen har varit mycket olika i särskilda 
socknar och städer. Men om en medelberäkning uppgöres särskildt för landtbygden 
och särskildt för städerne, efter förhållandet år 1855, så belöpte å landet 11 R:dr 
1 sk. 6 rst. och städerne 5 3 R:dr 22 sk. för hvarje underhfillstagare. Härvid bör 
dock bemärkas att, åtminstone i städerne, uti utgiftssumman ingått ej obetydliga 
belopp af tillfälliga understöd till personer, som icke inräknats uti de vanliga under
hållstagarnes antal. 

Jemföres det uppgifna antalet fattighjon med folkmängden i Länet, utgörande, 
enligt hvad ofvan är uppgifvet, år 1855, — 205,419 personer, så uppkommer ett 
fattighjon för 32V3 personer. Vore landtbygdens uppgifne kostnader för fattigvår
den lika fördelade på Länets 4,707 mantal, så belöpte på hvartdera nära 14 R:dr. 

För några uti städerna befintliga donationer för fattigvård komma här efteråt 
att, i sammanhang med hvad som rörer hvarje stad, närmare redovisas. 

Uti Länet finnas för öfrigt följande välgörenhets-inrättningar, som särskildt 
böra omförmälas: 

1:o. Hans Kongl. Höghet Prins Gustafs förening för vård af värnlösa och 
vanvårdade barn inom Länet, hvilken stiftelse befinnes uti Skara. Fonden, som, 
enligt sednaste berättelsen, år 1850 utgjorde 6,458 R:dr 40 sk. 6 rst., uppgick 
vid 1855 års bokslut till 6,885 R:dr 34 sk. 6 rst. Antalet underhållna barn, 
som år 1850 var 11 , uppgick sistlidet år till 19, för hvilka utgifterne då utgjorde 
446 R-.dr 33 sk. 8 rst. B:ko. 

2:o. Barnhuset uti Lidköping, som åtnjuter 103 tunnor 18 kappar krono
tionde jemte årliga kollekter uti Leckö fögderi. Af denna stiftelse, som är ställd 
under Serafimer-ordens-gillets öfverinseende, underhållas fattiga barn till dess de 
uppnått 16 års ålder. 

3:o. Flybergska stiftelsen i Mariestad, tillkommen genom donation af Sämsk-
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makaren Flyberg, för underhåll och uppfostran af fattiga barn, företrädesvis sådana, 
som äro både fader- och moderlösa. De emottagas vid 8 å 9 års ålder och afgå 
vid IS ä 16 år samt utackorderas vanligen på landet, till välkände och bergade 
fosterföräldrar. Stiftelsens tillgångar utgöras hufvudsakligast af en egendom vid namn 
Trilleholm, som utarrenderas. Vid sednaste berättelsens afgifvande utgjorde arren
det 100 tunnor spanmål; men vid sednaste euktionen, på SO år ifrån och med 
den 14 Mars 1854, uppgick detsamma till 165 tunnor, hälften råg och hälften 
korn, att lösas efter medium af de sista fem årens markegångspris med tillagd 
forlön. 1855 års arrende utgjorde 1,655 R:dr 24 sk. B:ko. Vid stiftandet ansåg 
tcstator att 2 ä 3 barn skulle kunna årligen underhållas. Nu uppgår emedlertid 
antalet till omkring 40. Derjemte lemnar fonden tillfälliga understöd af kläder 
och undervisningsböcker m. m. åt barn vid stadens folkskola samt årligt lönetillskott 
åt andre läraren vid stadens folkskola och lärarinnan i flickskolan. 

4:o. Jacquette Du Rietz’ fattigförsörjning vid Lunds helsobrunn, stiftad af 
Öfverste-kammarjunkaren m. m. Grefve G. Piper, till minne af hans aflidna hustru. 
Stiftelsens ändamål är att underhålla behöfvande personer under begagnandet af 
nämnde brunn, och antalet af dem, som åtnjutit dylikt understöd, har vanligen 
varit 30 a 36. Inrättningens fond, som år 1850 utgjorde 12,910 R:dr 13 sk. 
8 rst. B:ko, uppgick vid sistlidet års bokslut till 13,433 R:dr 16 sk. Den har 
innevarande år, genom ytterligare gåfva af den ädle stiftaren, blifvit ökad med 
2,000 R:dr B:ko. 

I närmaste sammanhang med stiftelser för valgörande ändamål böra äfven om-
förmälas de uti Länet befintlige sparbanker, nemligen: 

1:o. Mariestads sparbank, stiftad år 1821. Enligt sednaste berättelsen ut-, 
gjorde, vid 1850 års slut, bankens egen fond 6,250 R:dr 31 sk. 1 rst. och de 
insatte medlen 140,850 R:dr 38 sk. 8 rst., fördelade på 1,547 kontraböcker. Vid 
slutet af sistlidet år uppgick förstnämnde fond till 9,495 R:dr 4 sk. 11 rst. och 
insättningsbeloppet till 211,866 R.dr 8 sk. 2 rst, fördelade på 2,173 kontraböcker. 
Af dessa tillhörde: ståndspersoner 295, allmoge 384, arbetsfolk 542, barn och 
omyndige 757, soldater 178 samt kassor och allmänna inrättningar 17. Af före
stående iuhemtas, att insättningsfonden under de sednast förflutna fem åren ökats 
med cirka 71,000 R:dr B:ko. Deraf belöper något mera än 31,000 R:dr på 
sista året. 

2:o. Länets allmänna sparbank, stiftad år 1847. Den har sitt säte i Skara 
samt biträdes af särskilde afdelnings-komitéer, inom olika delar af provinsen, hvilka 
cmottaga och till banken aflemna skeende insättningar. År 1850 utgjorde dess 

enskilda 
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enskilda fond 1,631 R:dr 47 sk. 4 rst. och insättningsfonden 53,718 R:dr 41 sk., 
tillhörande något mer än 1,200 delägare. Vid 185S års slut hade den Torra 
fonden ökats-till 1,917 R:dr 24 sk. 3 rst. och den sednare till 149,895 R:dr 10 
sk. Af den betydliga tillökning, som sistnämnde fond sålunda vunnit, belöpte på 
sista året icke mindre än 57,832 R:dr, hvarmed insättningarne då öfverstego ut-
tagningarne. Insättarne utgjorde vid sistlidet års slut 198 ståndspersoner, 354 
handtverkare, 765 soldater, 667 af allmogen, 1,249 barn och 1,886 tjenstehjon, 
eller tillhopa 5,089. Inrättningens verksamhet har således på ett särdeles gläd
jande sätt tilltagit. 

3:o. Lidköpings sparbank, öppnad år 1834, hade år 1850 egen fond till 
ett belopp af 1,510 R:dr 47 sk. 1 rst. och utgjorde i innestående insättningsmedel 
32,763 R:dr 42 sk. 9 rst., tillhörande 435 delägare. Vid 1855 års slut npp-
gingo den förra fonden till 2,828 R:dr 31 sk. 7 rst. och de sednare medlen till 
40,890 R:dr 30 sk. 4 rst. Delägarne voro då 569, hvaraf de fleste utgjordes af 
tjenstehjon, allmoge och barn. 

4:o. Sparbanks-inrättningarne för arbetarne vid Bromö glasbruk och Carlsfors 
alunbruk. Den förra, hvars behållning år 1850 utgjorde 12,476 R:dr 19 sk., 
hade vid slutet af sistlidet år en insättningsfond af 14,427 R:dr 23 sk. 6 rst. 
Uti den sednare voro insättningarne, under samma tid, ökade ifrån 2,543 R:dr 40 
sk. 8 rst. till 2,839 R:dr 30 sk. 

Polisen inom Länet handhafves i städerne af magistraterne och stadsfiskaler 
samt på landet af kronofogdarne, af hvilka en är biträdd af expeditions-kronofogde, 
samt länsmän, biträdde af fjerdingsmän, socknenämnder, tillsyningsmän å försvars
löse och inom byarne valde ordningsmän, hvarjemte finnes 1 landsfiskal. Oaktadt 
tjenstepersonalen på landtbygden sålunda är ganska ringa, med vidsträckta distrikter, 
har det dock, genom dess nit och drift, samt, hvad äfven bör medgifvas, den hos 
folket i allmänhet rådande hörsamhet emot gifne föreskrifter, lyckats att upprätt
hålla allmän ordning eller upptäcka och beifra de förbrytelser, som deremot före
kommit. 

För bestridandet af sjukvården finnas 4 provincial-läkare, stationerade uti Marie
stad, Lidköping, Hjo och Falköping, samt stadsläkare uti de 2:ne förstnämnde stä
derna, hvarjemte flere af de uti Länet förlagde regements-läkare deruti deltaga. 
Som erfarenheten ådagalagt, att Lidköpings distrikt är alltför vidsträckt och folk
rikt för att behörigen kunna skötas af en läkare, har jag nyligen hos Eders Kongl. 
Maj:t gjort underdånig framställning om detta distrikts fördelning samt anvisande af 
lön för en ytterligare provincial-läkare, med station uti Länets sydvestra del, för 
hvilket fall någon del af Falköpings distrikt ansetts jemväl böra med det nya di-

Berättelse öfver Skaraborgs Län för åren 1851—1855. 6 
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striktet förenas. Antnlet af examinerade barnmorskor utgjorde år 1855, i städerne 
20 och på landet 13. Flere personer hafva blifvit antagne såsom fri-elever vid 
undervisningsverken för barnmorskor, för ntt inom särskilda landtförsamlingar varda 
anställda. Då, vid sednastc berättelsens afgifvande, på landet endast funnos 7 barn
morskor, har således den der omförmälde, af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
hafvande till socknarne gjorda uppmaning, att förse sig med erforderliga barn
morskor, åtminstone i någon mån medfört verkan, ehuru i detta afseende ännu 
mycket är öfrigt att önska. 

Utom det förut befintliga lasarettet och kurhuset i Mariestad har, enligt Lä
nets invånares, genom utsedde deputerade, uppå min uppmaning, fattade beslut, ett 
lasarett, afsedt för södra delen af Länet, blifvit inröttadt uti Falköpings stad, 
hvarest för detsamma, på af staden inköpt och donerad mark, nya byggnader blif
vit uppförda. Detla lasarett, hvarest kurhus-patienter icke skola intagas, är tills 
vidare beräknadt för 40 sängar, men kan dock, om behofvet fordrar och tillgån
garne det mcdgifvn, ytterligare utvidgas. Det kommer att öppnas den IS dennes. 
k lasarettet och kurhuset i Mariestad hafva varit vårdade: 

i lasarettet. å kurhuset. Summa. 
år 1851 323. 

1852 40.1. 
1833 370. 
1854 368. 
1853 352. 

133. 
135. 
178. 
143. 
104. 

456. 
540. 
548. 
511. 
456. 

Med sockenmagasinerne i Länet var förhållandet år 1855 följande: 
Tillgångar, 

kontant. »panmål. 
T:r. k:pr. 

Uti Norra Wadsbo fögderi 11 st. 2,771: 10. 8. 1,222. 14. 
» Södra Wadsbo dito 16 » 533: 18. 8. 1,287. 15. 
» Höjentorps dito 27 » 2,524: 39. 2. 2,881. 18. 
» Wartofta dito 27 » 1,428: 21. 3. 3,420. — 
» Skara dito 31 » 738: 23. 8. 2,509. 11. 
» Leckö dito 32 » 1,004: 26. 4. 3,553. 11. 

Summa 144. 9,000: 35. 9. 14,874. 5. 
Min åsigt om dessa tillgångars otillräcklighet, i förhållande till den stora folk

mängden uti Länet, i händelse någon större missväxt skulle påkalla deras anlitande, 
har jag redan uti den sednaste berättelsen haft tillfälle uttala. 

Deltagandet uti Länets brandstodsbolag ökas årligen. Delägarnes försäkrings
summa utgjorde år 1850 — 22,708,840 Rdr och ansvarighets-beloppet 23,409,620 
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R:dr. Enligt sistlidet års bokslut uppgingo d.eremot den förra till 26,394,030 
R:dr och den sednare till 27,073,080 R:dr. Under dessa 8 år har således en 
tillökning af nära 3,700,000 R:dr uppkqmmit. Brandskade-ersättningarne och om-
kostnaderne, de sednare uppgående till 4 å 8,000 R:dr årligen, hafva utgjort: 
år 1851 . . . 16,286: 29. 1. som uttaxerats med 3 sk. 3 rst. 

1832 . . . 28,823: 3. 4. » » 8 sk. 7 rst. 
1853 . . . 29,740: 3. 10. » » 8 sk. 8 rst. 
1884 . . . 42,184: 5. 4. » » 7 sk. 8 rst. 
1885 . . . 27,338: 17. 4. » » 4 sk. 10 rst. 

för hvarje 100 
R:dr ansvarig

hetsbelopp. 

Sedan den förut i lag stadgade skyldighet, att häradsvis gifva brandstod vid 
inträffad eldsvåda, jemlikt Kongl. Förordningen den 26 April 1883 numera upphört, 
kominer brandstodsföreningen säkerligen att ännu mera anlitas. 

Invånarne uti Länets städer deltaga för sina lösören uti det för sådant ända
mål för rikets städer upprättade allmänna bolag. Med denna delaktighet förhöll 
sig sistlidet år sålunda: 

Försäkringarne hafva således under de sedaaste fem åren ökats med 270,630 R:dr. 
Penningerörelsen inom Länet har underlättats dels derigenom, att Örebro pri

vatbank fortfarande hållit afdelningskontor i Mariestad med derunder lydande kom-
roissionärs-expedition i Lidköping^ dels ock af den filialbank, med säte i Mariestad 
och afdelningskontor i Lidköping, för hvilken Eders Kongl. Maj:t den 9 Juli 1882 
i nåder fastställt reglemente och hvilken öppnades den 1 Oktober 1883. Denna 
banks grundfond, som vid nämnde tidpunkt blott utgjorde 400,000 R:dr B:ko, har 
sedermera ökats till det i reglementet bestämda maximibelopp af 600,000 R:dr 
samma mynt. 
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Enligt meddelade upplysningar hafva dessa bank-anstalters rörelse lemnat föl
jande resultat: 

Oaktadt de ökade lånetillgångar, som uppkommit genom filialbankens bildande, 
hafva likval, i följd af den betydliga utveckling, som affärsrörelsen inom Länet un
der de sednare aren erhållit, förutnämnde inrättningar i allmänhet icke varit i för
lägenhet för medlens användande, utan ofta inträffat, att sökta lån icke kunnat förr 
än efter flere veckors förlopp utfalla. De farhågor, som vid nämnde banks stif
tande hos en och annan väcktes, att båda låne-anstalterne icke skulle kunna sam
tidigt fortgå, hafva således af erfarenheten blifvit fullkomligt vederlagda. 

Förhållandet med de hos Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande anställde 
lagsökningar för skuldfordran har visat sig sålunda: 
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Den tillväxt, som uti nämnde berättelse anmärktes hafva ägt rum under de 
3:ne år, densamma omfattade, fortgick således till och med år 1855. Efter denna 
tid hafva deremot lagsökningarne fortfarande betydligt aftagit, hvilket lyckliga för
hållande påtagligen är föranledt af den fördelaktiga afsättning af alla landtmanna-
produkter samt de tillfällen till god arbetsförtjenst, som, enligt hvad i det föregå
ende är anmärkt, under de sednaste åren förefunnits. Särdeles märkbar har för
ändringen varit i afseende å utmätnings-resolutioner för auktionsräkningar, enär an
talet af dessa, som år 1851 utgjorde 1,314, sistlidet år nedgått till 177. De 
annars vanliga spanmåls-auktionerna vårtiden, då betydliga qvantiteter afyttrades, 
egentligen till de mindre bemedlade, hvilka då oftast nödgades, för vinnande af kre
dit, betala öfverdrifna pris, hafva ock under de sednare åren högst betydligt aftagit 
och på de flesta ställen nästan upphört. 

Exsekutiva auktioner å fastigheter hafva varit få, ty i de flesta fall, då sådane 
ifrågakommit, har godvillig liqvid följt. 

År 1851 reqvirerades sådana å 7 fastigheter, hvaraf 2 försåldes. 
» 1852 dito 18 dito 4 dito. 
» 1853 dito 14 dito 6 dito. 
» 1854 dito 19 dito 7 dito. 
» 1855 dito 8 dito 2 dito. 

§ 7. 

Städerne. 

1:o. Mariestad. Staden innehåller, enligt den äldre planen, 118 tomter; men, 
då dessa befunnits otillräckliga, har Eders Kongl. Maj:t under den 27 April 1854 
i nåder stadfästat en uppgjord plan till stadens utvidgande. Enligt denna skulle, i 
mån af behof, 40 tomter tillkomma. Bebyggandet af den nya planen är redan 
börjadt. Stadsjorden utgör 699 tunnland åker och äng samt 975 tunnland skogs
mark. Invånarnes antal, som år 1850 utgjorde 1,976, hade år 1855 ökats till 
2,132. 

Uti staden funnos sistnämnde år 23 handlande med 27 biträden, samt 45 
handtverkare med 37 gesäller och 56 lärlingar eller andra biträden. Dessutom ut-
öfvade 5 qvinnor sådan handel, som är uti 4 § af handelsordningen medgifven, 
samt 9 männer och 4 qvinnor handtverk såsom personligt försörjningsmedel. 

Stadens fartyg utgjorde sistlidet år 6, innehållande tillhopa 166 läster. 
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Stadens fattigvård är fortfarande särdeles väl och omsorgsfullt ordnad i för
ening med arbetsanstalt. Sistlidet år har fattigkassan, enligt donation af framlidne 
handlanden J. II. Sorbon, erhållit 10,000 K:dr B:ko, som, efter gifvarens föreskrift, 
skola förräntas till dess kapitalet fördubblats, hvarefter årliga räntan deraf får för 
fattigvården användas. Framlidne handlanden Georg Northman hade ock i lifstiden 
skänkt 3,333 ll:dr 16 sk. B:ko till en fond, hvaraf årliga räntan skall utdelas till 
15 pauvres honteux. För den så kallade Fly bergska stiftelsen till fattiga barns 
underhållande är i det föregående redovisadt. 

Förutom de i staden varande läroanstalter finnes der äfven en, genom gåfva 
af mamsell Beata Bruhn grundlagd, flickskola, hufvudsakligcn afsedd för undervisning 
uti handarbeten. Sistlidet år voro 25 flickor der emottagna. Fonden, som ur
sprungligen utgjorde 666 R:dr 32 sk. B:ko, har, genom välvilliga bidrag, blifvit så 
förökad, att den nämnde år uppgick till 3,010 R:dr 16 sk. Derjemte åtnjuter 
skolan, enligt donation af framlidne handlanden G. Northman, ränta å 6 procent å 
1,000 R:dr B:ko. 

Under de sista åren och sedan hamnbyggnaden blifvit fullbordad har uti sta
den uppstått en ej obetydlig spannmålshandel, som synes vara i tilltagande. Stadens 
läge uti det bördiga Wadsbo härad gör den ock dertill särdeles passande. Sistlidet 
år utskeppades derifrån 29,742 tunnor. 

Uti staden har ett nytt, rymligt och prydligt skolhus af sten med särskild 
gymnastikbyggnad blifvit uppfördt och sistlidet år fullbordadt. Såsom bidrag till 
kostnaden derför har, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga beslut, 4,600 R:dr B:ko 
utgått af stiftets byggnadskassa, hvarjemte delägarne uti Mariestads sparbank, af 
dennoä räntevinst, anslagit 333 R:dr 16 sk. under hvartdera af de 3:ne byggnads
åren, eller tillhopa 1,000 R:dr B:ko. 

2:o. Lidköping, belägen vid Lida-åns utlopp i Wenern, utgöres af 2:ne ge
nom nämnda å skiljda delar, af hvilka den ena, som kallas gamla staden, är an-
la'gd på 1400-talet och den andra, eller nya staden, år 1672. Återuppbyggandet 
af gamla staden, som till största delen afbrann år 1849, har, efter det Eders Kongl. 
Maj:t år 1851 nådigst medgifvit förändring uti den kort efter branden uppgjorda 
och stadfästade nya planen, under de sednare åren med raskhet bedrifvits och kan 
nu sägas vara i det närmaste fullbordadt. 

Stadens tomter äro för närvarande 187. Den odlade stadsjorden är uppgifven 
till 872 tunnland samt skogs- och utmarken till omkring 1,200 tunnland. 

Invånarnes antal, som år 1850 uppgick till 2,378, utgjorde sistlidet år 2,768. 
Uti staden funuos sistlidet år 58 handlande med 59 biträden; 89 handtver-

kare med 41 gesäller och 90 lärlingar eller andre arbetare, samt 8 qvinnor, id-
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kände sådan handel, som uti 4 § af handelsordnmgen är medgifven. Derjemte be-
drefs derstiides en snusfabrik. 

Befintlige fartyg utgjorde sistlidet år 8 af 116 lästers drägtighet. 
Stadens spanmålshandel har mer och mer utvidgats. Spanmåls-utskeppningen 

uppgick sistlidet år till 146,794 tunnor. 
En ny prydlig jernbro öfver' Lida-ån har innevarande år blifvit fullbordad. 

Utgiften derför har blifvit bestridd af en fond, som samlats på det sätt att, med 
Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd, bropenningar under åtskilliga år uppburos vid sta
dens bro, hvarefter de influtna medlen förräntats och räntorna blifvit lagda till 
kapitalet. Kostnaden för bron med nya landfästen af huggen sten har uppgått till 
21,333 B:dr 16 sk. B:ko. Fonden har dessutom lemnat öfVerskott, så att bidrag 
kan påräknas äfven till framtida underhåll. 

Uti staden har jemväl ett skolhus af sten under de sednaste åren blifvit 
uppförd t. 

Sedan handlanden Särnmark sistlidet år donerat 5,000 R:dr B:ko till anläg
gande af en vattenledning till staden ifrån källor å Rfidaås kronopark, för att så
lunda bereda tillgång å godt dricksvatten, som förut saknades, samt Eders Kongl. 
Maj:t nådigst bifallit, att för behofvet erforderlig plats å nämnde kronopark Ange 
af staden disponeras, har denna vattenledning under innevarande år blifvit utförd 
och visat sig motsvara det afsedda ändamålet. 

3:o. Skara. Staden har HO1/, tomter, af hvilka 11 Vi äro obebyggda. Stads-
jorden är nu uppgifven innehålla 1,231 tunnland åker och äng samt 1,694 tunn
land skogsmark, af hvilken omkring 500 tunnland äro mer eller mindre skog-
beväxte, samt 64 tunnland utgöras af odugliga mossar och kärr. 

Folkmängden, som år 1850 uppgick till 1,848 personer, var sistlidet år ökad 
till 2,026. 

Staden, som är säte för stiftets Biskop och Konsistorium samt, enligt hvad 
redan i det föregående är anmärkt, ett större elementar-läroverk, hemtar dcrifrån 
sin väsendtligaste betydenhet. 

Sistlidet år funnos der 15 handlande med 6 biträden, 2:ne qvinnor med 1 
biträde, idkande sådan handel, som uti 4 § af handelsordningen medgifves, samt 
40 handtverkare med 12 gesäller och 28 lärlingar eller andra arbetare. Derjemte 
toro 26 mans- och 5 qvinspersoner skattskrifne att idka handtverk såsom personligt 
försörjningsmedel. 

Under sednaste qvinqvennium har nytt rådhus blifvit uppfördt. 
Genom enskild frikostighet är fond samlad till en skola, hvarest fattiga flickor 

undervisas i läsning och handarbeten. Tolf barn äro der emottagna. 
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Utaf räntorne å en af Dispaschören Siberg donerad fond lemnas understöd 
åt behöfvande enkor af bättre klassen. 

Domkyrkan åtnjuter 137 tunnor 6% kappar kronotionde. Den i sednaste 
berättelsen omförmälde större reparation å nämnde kyrka har numera blifvit full
bordad. 

£n större bibliotheksbyggnad, enligt af Eders Eongl. Maj:t nådigst fastställd 
ritning, är under utförande. 

4:o. Sköfde. Staden har 66 tomter samt derjemte 871 tunnland åker och 
äng och 549 tunnland utmark. 

Dess folkmängd uppgick sistlidet år till 1,063 och hade således ifrån år 18SO, 
då den utgjorde 843, blifvit ökad med 220. 

Uti staden finnas 19 handlande med 21 biträden samt 42" handtverksmästare 
med 36 gesäller och 71 lärlingar eller andre arbetare. 

Utom förut omnämnde skolor är i staden inrättad en flickskola, hvarest IS 
fattiga flickor ifrån 12 till IG års ålder erhålla fri undervisning. Denna inrättning 
har blifvit grundlagd på det sätt, att Lagmannen m. m. G. B. Richert år 1832 
för sådant ändamål öfverlät ett nytt boningshus och, såsom bidrag till lärarinnans 
aflöning, anvisade 50 R:dr årligen under 5 års tid. Derjemte har inrättningen, 
genom förlikning i tvist om testamente af aflidne Kapitenen G. G. Hammarhjelm, 
erhållit ett kapital af 1,666 R:dr 32 sk. B:ko. 

Genom donation af numera aflidne Rådmannen Rådberg, till belopp af 5,000 
R:dr R:gs, har i staden blifvit uppfördt ett fattighus med arbetsinrättning, hvilket 
öppnades den 1 Oktober sistlidet år. Samme man har äfven skänkt till staden 
3,000 R:dr R:gs, hvaraf räntan skall utdelas till 15 i staden bosatte mindre be
medlade personer, som ej åtnjuta fattigvård. 

5:o. Hjo. Det gamla tomtetalet har, genom ett af Eders Kongl. Maj:t sist
lidet år fastsiäldt förslag till tomtreglering for stadens utvidgande, blifvit ökadt 
med 24, så att det nu utgör 103. Af de nya tomterne äro redan 8 upplåtne 
till bebyggande. Stadsjorden utgör nu sammanlagdt 1,489 tunnland, hvaraf 654 
tunnland åker. 

Folkmängden var, ifrån 874, som den år 1850 utgjorde, sistlidet år ökad till 971. 
Sistnämnde år ägde staden 18 handlande med 9 biträden samt 41 handt

verksmästare med 19 gesäller och 35 lärlingar, hvarjemte 5 personer idkade handt-
verk såsom försörjningsmedel. 

6:o. Falköping, hvars folkmängd år 1850 uppgick tiH 688 personer, hade 
sistlidet år 779 invånare. Deraf voro 9 handlande med 19 biträden, 18 handt-

verkare 
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verkare med 52 arbetare, samt 17 personer, hvilka idkade handtverk såsom sjelf-
försörjning. Dessutom bedrefs der en tobaksfabrik, med 14 arbetare eller lärlingar, 
och hvars tillverkningsvärde uppskattats till 13,333 R:dr 16 sk. B:ko. 

Stadsjorden utgör 1,536 tunnland, hvaraf 1,274 tunnland odlade. 
Bevillning af handel och rörelse i städerne har år 1855 utgjort: 

uti Mariestad 1,117: 36. 2. 
» Lidköping 1,273: 26. — 
» Skara 374: 4. — 
» Sköfde 361: 4. — 
» Hjo 344: 15. — 
» Falköping 295: 16. — 

Marieholm, i Skaraborgs Läns Landskansli, den 4 Oktober 1856. 

A. P. SANDSTRÖMER. 

W. HEDENSTIERNA. C. J. SUNDBERG. 

Berättelse öfver Skaraborgs Län för åren 1851—1855. 7 
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Till Berättelsen öfver Skaraborgs Län för åren 1851—1855. 



Tabell för Städerne inom Skaraborgs Län. 

Skaraborgs Läns Landskontor den 4 Oktober 1856. 

C. J. Sundberg. 
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