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S K A R A B O R G S LÄN.

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet.
Ökaraborgs län, som innefattar norra delen af landskapet Vestergötland, har icke under femårsperioden 1896—1900 undergått
någon förändring till sina gränser. I fråga härom åberopas således hvad i föregående berättelser finnes omförmäldt. Här tilllåter sig Kungl. Maj:ts Befallningshafvande upprepa, att länets
sydligaste punkt är vid 57° 48' nordlig bredd på gränsen till
Mo härad i Jönköpings län och att nordligaste punkten är vid
59° 1', der Gullspångselfven utfaller i Venern. Längst i öster
sträcker sig länet till 32° 22' östlig längd från Ferro, livilken
punkt är der länet vid Vetterns strand möter Nerike. Den
vestligaste punkten är vid foten af Halleberg under 30° 6'
östlig längd från Ferro.
Genom kungl. kungörelsen den 31 maj 1878 förordnades,
att, oberoende af den inom Sverige för hvarje särskild orts meridian gällande medelsoltid, från och med år 1879 skulle såväl i
rättsligt som i borgerligt hänseende tiden för alla orter inom riket
beräknas lika med medelsoltiden för den meridian, som är belägen på tre graders eller tolf tidsminuters vestligt afstånd från
Stockholms observatorii meridian. Denna bestämmelse blef genom kungl. kungörelsen den 16 juni 1899 i så måtto ändrad,
att från och med år 1900 tiden för alla orter inom riket skall
beräknas lika med medelsoltiden för den meridian, som i tid
räknadt är belägen på en timmes östligt afstånd från meridianen

för det engelska centralobservatorium i Greenwich eller tolf minuters och fjorton sekunders vestligt afstånd från meridianen för
Stockholms observatorium. Oaktadt denna ändring är hela länet
fortfarande beläget vester om medelmeridianen. Medelsoltiden
för hvarje ort inom länet är således äfven fortfarande senare än
den gemensamma borgerliga tiden, men tidsskilnaden är numera
fjorton sekunder mindre än förut. I jemna minuter räknad, utgör dock denna skilnad fortfarande minst en minut, för den
östligaste, och högst tio minuter, för den vestligaste punkten.
Länets ytvidd, som i senaste berättelsen uppgafs vara 8,479-6
qvadratkilometer eller 84-796 qvadratnymil, utgör enligt sista
tillgängliga uppgift rätteligen 8,480-37 qvadratkilometer eller
84-8037 qvadratnymil. Häraf belöpa å fastland samt öar, holmar
och skär uti smärre insjöar 79-o896 qvadratnymil, å öar, holmar
och skär i Venern och Vettern l-66 qvadratnymil samt å insjöar och vattendrag 4-o54i qvadratnymil. Beträffande ytviddens
fördelning emellan länets härad och städer åberopas de i föregående berättelser lemnade uppgifter. Sjön Venerns ytvidd utgör
55-6822 qvadratnymil och Vetterns 18'9852 qvadratnymil. . Huru
stor del af dessa sjöar bör anses tillhöra Skaraborgs län, kan
ej heller nu med visshet uppgifvas.
Städerna inom länet äro desamma som förut, sex till antalet. I Mariestad, Sköfde och Falköping är magistraten samt i

2

Skaraborgs

län.

Länets indelning och förändringar deri.

Skara, Lidköping och Hjo borgmästaren öfverexekutor. Lidköping är fortfarande den enda af dessa städer, som har stapelstadssamt nederlags- och transitupplagsrätt.
Domsagornas antal är äfven oförändradt och utgör sju.
Af dessa domsagor är Norra Vadsbo delad i två tingslag, Hasselrörs med tingsställe i Hasselrör och Hofva med tingsställe i
Hofva. Södra Vadsbo domsaga utgör ett tingslag med tingsställe i Moholm. Gudhems och Kåkinds härads domsaga är
delad i två tingslag, sammanfallande med häradena och med
tingsställe för Gudhems härad i Stenstorp samt för Kåkinds
härad i Versås. Vartofta och Frökinds härads domsaga är delad i
tre efter tingsställena benämnda tingslag, nämligen Dimbo, Slättängs och Leaby tingslag. Skånings, Vilske och Valle härads domsaga är likaledes delad i tre tingslag, sammanfallande med häradena
samt med tingsställe för Skånings härad i Skara, för Vilske
härad i Sörby och för Valle härad i Skärf. Enligt hvad redan
i senaste berättelsen oinförmälts, utgör Ase, Viste, Barne och
Laske härads domsaga från och med år 1897 ett tingslag med
tingsställe i Vara köping. Kållands, Kinnefjerdings och Kinne
härads domsaga är fortfarande delad i tre tingslag, sammanfallande med häradena samt med tingsställe för Kållands härad i
Örslösa, för Kinnefjerdings härad i Kållängen och för Kinne
härad i Enebacken. Men Kungl. Maj:t har genom nådigt bref
den 28 september 1900 förordnat, att denna domsaga skall utgöra ett tingslag med tingsställe i Lidköping, hvarvid Kungl.
Maj:ts Befällningshafvande fått sig ålagdt att, sedan nödiga förberedande åtgärder blifvit vidtagna, inkomma med underdånigt
yttrande i fråga om tiden, då den beslutade regleringen kan
träda i verket. I anledning häraf hafva särskilda sammanträden
med de tingshusbyggnadsskyldige hållits inför Kungl, Maj:ts Befallningshafvande den 15 december 1900 och den 29 sistlidne
augusti, hvarvid beslut fattats i fråga om förvärfvande af nödig
byggnadstomt samt uppförande af tingshus.
I administrativt hänseende är länet fortfarande indeladt i
sju fögderier, hvilka sammanfalla med domsagorna och benämnas
Norra Vadsbo, Södra Vadsbo, Sköfde, Vartofta, Skara, Barne
och Lidköpings fögderi, samt tjugusju länsmansdistrikt, hvaraf
fem tillhöra Vartofta, fyra hvarje af Södra Vadsbo, Sköfde,
Skara, Barne och Lidköpings fögderier och två Norra Vadsbo fögderi.
Redan i senaste berättelsen omförmäldes, att länets landsbygd indelats uti aderton väghållningsdistrikt, nämligen Hasselrörs tingslags, Hofva tingslags, Södra Vadsbo härads, Kåkinds
härads, Gudhems härads, Dimbo tingslags, Slättängs tingslags,
Leaby tingslags, Vilske härads, Valle härads, Skånings härads,
Laske härads, Barne härads, Viste härads, Ase härads, Kållands
härads, Kinnefjerdings härads och Kinne härads.
Vid 1895 års slut funnos, enligt hvad senaste berättelsen
gifver vid handen, inom länet två köpingar, benämnda Vara och
Tidaholm. Beträffande den sistnämnda har Kungl. Maj:t genom
nådigt bref den 18 november 1898 förordnat, dels att de hemman
och de hemmansdelar, som bilda Tidaholms köping, skulle vid
1900 års ingång från Agnetorps och Baltaks socknar utbrytas
i jordeboken och derstädes sammanföras till en ny socken, benämnd Tidaholm, dels ock att sistnämnda socken skulle för
framtiden utgöra en från Agnetorps och Baltaks kyrkoförsamlingar afskild annexförsamling till Acklinga pastorat. Under nu
ifrågavarande tidrymd har ytterligare en köping bildats. Enligt
nådigt bref den 4 november 1898 har nämligen Kungl. Maj:t

föreskrifvit, att det vid laga skifte å Grästorps by år 1833 såsom samfäld mark afsatta lertaget, numera benämndt Tvättplan
innehållande 26-99 ar, det vid laga skiftet jemväl såsom samfäld
mark afsatta sandtaget, numera kalladt Marknadsplatsen, innehållande 5 hektar 14-42 ar, hemmanet ett hälft mantal Ben»t
Olofsgården eller Lutmansgården, 37 hektar 59-2 ar, hemmanet
sju åttondels mantal Jon Jespersgården, 42 hektar 88'6i ar, ett
tjugondels mantal af hemmanet Ambjörnsgården, 4 hektar 3899
ar, en från ett fjerdedels mantal af hemmanet Ambjörnsgården
för alltid afsöndrad, vid hemmansklyfning år 1855 utbruten lägenhet, innehållande 4 hektar 25'2 ar, en från hela hemmanet
ett mantal Ambjörnsgården afsöndrad lägenhet, innehållande 29-3
ar, två från samma hemman för alltid afsöndrade lägenheter Adolfsdal och Dyskogen, innehållande tillsammans 50'245 ar, samt en
från ett fjerdedels mantal af Ambjörnsgården afsöndrad lägenhet
Lilla Viktorslund, innehållande 36-85 ar, tillsammans 95 hektar
69-805 ar, skulle från och med ingången af år 1900 såsom en kommun Tör sig bilda en jemväl i fattigvårdshänseende från Tengene
socken afskild köping, benämnd Grästorp.
Inom länet finnas således numera tre köpingar samt dessutom ett i föregående berättelser omförraäldt och beskrifvet mnnicipalsamhälle, Töreboda, inom Björkängs socken.
I öfrigt har länets indelning i kommuner icke undergått
förändring. Då förutnämnda tre köpingar inberäknas, utgör antalet af de till länet hörande landskommuner numera 263, och
som stadskommunerna äro 6 till antalet, uppgår således hela
antalet till 269. Härtill kominer likväl en del af kommun,
Kylingareds, hvars andra del tillhör Elfsborgs län. Kyrksocknarna äro 268, fördelade på98 pastorat, hvaraf, efter moderförsamlingen räknadt, 1 inom Elfsborgs och 1 inom Jönköpings län. Af
dessa pastorat tillsammans med ytterligare 8 pastorat inom Elfsborgs län samt 1 inom Jönköpings län äro bildade 14 kontrakt.
Tolf af dessa kontrakt, nämligen Domprosteriet, Barne, Kinna,
Vånga, Falköpings, Vartofta, Kållands, Kåkinds, Norra Vadsbo,
Södra Vadsbo, Mariestads och Billings kontrakt, tillhöra Skaraborgs
län. Väne kontrakt består af pastorat dels i Skaraborgs och dels i
Elfsborgs län och Redvägs kontrakt af pastorat i dessa län äfvensom
i Jönköpings län. Antalet af de inom länet befintliga, för sitt
ändamål begagnade kyrkor och kapell uppgår fortfarande till
239. Men inom köpingen Vara, som icke haft egen kyrka, är
en sådan nu under uppförande.
Följande förändringar i länets indelning hafva under nu
ifrågavarande femårsperiod blifvit föreskrifna:
1. Genom nådigt bref den 21 augusti 1896 har Kungl.
Maj:t förordnat, att den indragna militiebostället Götala n:r 1
och 2 förut tillhöriga lägenheten S:t Annas äng n:r 1 skall frän
och med början af 1897 i ecklesiastikt, kommunalt, administrativt och judicielt hänseende skiljas från Skara socken, Skånings
härad, dess norra länsmansdistrikt, Skara fögderi och Skånings,
Vilske och Valle härads domsaga samt förläggas till staden Skara;
2. Nådiga brefvet den 8 december 1899 föreskrifver, att
kronohemmanet ett mantal n:r 1 Sundstorp, skattehemmanet ett
fjerdedels mantal n:r 1 Halt Anderstorp, frälseegendomarna saterierna ett mantal n:r 1 Hälla och ett hälft mantal n:r 1
Hallagården, rå- och rörshemmanen ett åttondels mantal n:r 1
Berget, ett åttondels mantal n:r 1 Göranstorp, ett åttondels
mantal n:r 1 Hagatorp och ett hälft mantal n:r 1 Rördalen samt
qvarnen n:r 3 Hälla skulle från och med ingången af år 1901

Folkmängdstäthet.

Kartverk.

upptagas i jordeboken för Barne härad under Hällums socken
samt förläggas från Skånings härad, detta härads södra länsmansdistrikt, Skara fögderi, Skånings tingslag samt Skånings,
Vilske och Valle härads domsaga till Barne härad, detta härads
länsmansdistrikt, Barne fögderi samt Ase, Viste, Barne och
Laske härads tingslag och domsaga.
Här ofvan och uti föregående berättelser omförmälda förändringar i länets indelning hafva i vissa fall verkat rubbning
i den fördelning af länets hela ytvidd mellan häradena och städerna, som angifves uti berättelsen för åren 1881—1885. Men
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande är icke i tillfälle uppgifva de
i och för sig obetydliga rättelser, som de i sistnämnda berättelse
meddelade arealuppgifter till följd häraf böra undergå. Beträffande de särskilda socknarnas areal hänvisas nu, såsom förut, till
Ekonomiska Kartverkets häradsbeskrifningar.
Då, enligt hvad i senaste berättelsen anmärktes,/oifcm«?i<7dstätheten är en ganska tillförlitlig mätare af jordens fruktbarhet
och odling inom en ort, der jordbruket är hufvudnäringen, hafva
uppgifter härom uti föregående berättelser meddelats. Vid 1885
års slut var förhållandet sådant, att på en qvadratnymil land
belöpte 3,1(38 kyrkoskrifna invånare, och funnos vid 1890 års
slut 3,058 samt vid 1895 års slut 3,028 invånare på hvarje
qvadratnymil land. Vid nu ifrågavarande femårsperiods slut
hade invånarnes antal sjunkit så, att på en qvadratnymil land
belöpte endast 2,985 invånare. Skaraborgs län torde dock i
detta hänseende vara åtminstone det sjette i ordningen samt
öfverträffas allenast af Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Göteborgs och Bohus samt Hallands län. Den större folkmängdstätheten i Göteborgs och Bohus län är emellertid till väsentlig
del beroende deraf, att den stora staden Göteborg medtagits i
beräkningen.

Folkmängd.

Skaraborgs

län.
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Inom landsbygdens särskilda förvaltningsområden var förhållandet mellan ytvidd och folkmängd sådant, att på en qvadratnymil belöpte följande antal kyrkoskrifna invånare:

Beträffande folkmängdens fördelning emellan de särskilda
socknarna torde till undvikande af vidlyftighet nu såsom förut
få hänvisas till Statistiska Centralbyråns publikationer.
I fråga om länets naturbeskaffenhet i öfrigt och väderleksförhållanden samt den ekonomiska kartläggningen af länet åberopas hvad i föregående berättelser finnes omförmäldt.
Den topografiska kartläggningen af länet är, såsom i senaste
berättelsen omförmäldes, redan fullbordad. Arbetena för åstadkommande af ett geologiskt kartverk öfver riket hafva under
ifrågavarande tidrymd utsträckts till detta län.
Föregående berättelser innehålla uppgifter om de tryckta
arbeten, hvari meddelas beskrifning öfver och upplysningar om
Skaraborgs län. Under ifrågavarande femårsperiod hafva tillkommit »Om ändmoräner och strandlinier i trakten af Vabcrget» och »Kinnekulle, dess geologi och den tekniska användningen
af dess bergarter», utgifna af Sveriges Geologiska Undersökning,
samt »Svensk bygd i ord och bild, Barne härad, beskrifning,
historiska sägner och kulturbilder» af Rich. Hjorth och Gust.
Lindberg.

2. Invånare.
Länets folkmängd utgjorde enligt tabell 1 vid 1900 års
slut enligt presterskapets anteckningar 241,069 och enligt mantalslängderna 242,065. Inom de särskilda förvaltningsområdena
voro de mantalsskrifna invånarne sålunda fördelade:

Vid 1895 års slut uppgick folkmängden enligt presterskapets
anteckningar till 244,514 och enligt mantalslängderna till 245,112.

Folkmängden har således under denna femårsperiod ytterligare
minskats och länet förlorat 3,445 kyrkoskrifna och 3,047 mantalsskrifna invånare flere, än som under samma tid tillkommit.
Minskningen, som enligt hvad de fyra senaste femårsberättelserna gifva vid handen, började redan år 1880, har derefter,
med undantag allenast för åren 1886, 1894 och 1895, hvarje år
fortgått. Under de tjuguett år, som förflutit sedan den 31 december 1879, då länet räknade 260,797 kyrkoskrifna och 260,016
mantalsskrifna invånare, har således antalet minskats med 19,728
kyrkoskrifna och 17,951 mantalsskrifna. Som befolkningen i länets städer ökats, träffar minskningen under ifrågavarande tidrymd uteslutande länets landsbygd.
Denna minskning belöper sig till 4,878 kyrkoskrifna och
4,232 mantalsskrifna. Afräknas härifrån talen för folkmängdens
aftagande inom hela länet, framkomma talen för ökningen af
folkmängden i städerna, utgörande 1,433 kyrkoskrifna och 1,185
mantalsskrifna invånare.
Hänvisande i öfrigt till förut nämnda tabell 1 anser sig
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande böra här sammanställa följande
kända sifferuppgifter rörande de faktorer, som inverka på folkmängdens till- eller aftagande:

4

Skaraborgs län.

Utflyttningar.

Främmande trosbekännare.

') De här meddelade talen för är 1900 äro preliminära.

Vid jemförelso mellan dessa siffror och motsvarande uppgifter i närmast föregående fyra femårsberättelser inhemtas, att
antalet lefvando födde varit mindre än under hvarje af dessa
föregående perioder, men att derjemte äfven dödligheten varit
mindro än under nämnda femårsperioder. Liksom förut ådagalägga dessa sifferuppgifter äfven, att, om å ena sidan tillkomsten
af lefvando födde och från utrikes ort inflyttade samt å andra
sidan afgången genom dödsfall och utflyttning till utrikes ort
vore ensamt bestämmande i fråga om folkmängdens till- och aftagande, så skulle antalet af länets invånare hafva under ifrågavarande tidrymd ökats ganska betydligt. Antalet har emellertid
i afsevärd mån minskats, och anledningen dertill torde fortfarande vara flyttningar från länet till andra delar af riket,
företrädesvis de större städerna. Dessa flyttningar hafva i ännu
högre grad än under nästföregående femårsperiod minskat den
jordbruksidkande befolkningens antal. Då jordens förmåga att
gifva arbete och föda åt dess odlare under denna liksom under
föregående femårsperioder ökats till följd af jordbrukets fortgående utveckling och nyodlingar, kan den alltjemt fortgående
minskningen i landsbygdsbefolkningens antal uppenbarligen icke
hafva berott ensamt af bristande tillfälle till utkomst. För-

Tab. A.

Fångar.

klaringsgrunden torde derföre, såsom Kungl. Maj:ts Befallningshafvande redan i en föregående berättelse anmärkt, till väsentli»
del vara att söka i det hos landsortsbefolkningen mer och mer
tilltagande begäret efter den beqvämlighet och de njutningar,
som lifvet i de större städerna förmenas medföra, samt förhoppningen att der hastigare och med mindre ansträngning vinna
ekonomiskt välstånd och oberoende, en förhoppning som säkerligen i många fall icke uppfylles.
Utvandringen har varit mindre än under närmast föregående
femårsperioder. Amerika har fortfarande till ojemförligt största
delen varit de utvandrandes mål. Beträffande orsakerna till
utvandringen åberopar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hvad i
föregående berättelser anförts. Företeelserna inom detta område
hafva under ifrågavarande tidrymd icke gifvit anledning till att
frångå de omdömen, som uti dessa berättelser uttalats.
Nu såsom förut har invandringen till hufvudsakligaste delen
uppkommit derigenom, att personer, som utflyttat till Amerika,
återvändt till sin förra hembygd. Härom är i öfrigt icke något
särskildt att erinra.
På grund af folkmängden sänder länet fortfarande till Riksdagen åtta ledamöter af första kammaren samt af den andra
en ledamot för städerna Mariestad, Sköfde och Falköping, en
för städerna Lidköping, Skara och Hjo samt en för hvarje af
länets sju domsagor, eller tillsammans nio ledamöter.
Beträffande befolkningens gudsfruktan, laglydnad och sedlighet åberopar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nu, liksom i föregående berättelse, hvad Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anfört
i berättelsen för åren 1876—1880. Något af vigt är derutöfver
icke att omförmäla.
Upplysning rörande antalet främmande trosbekännare
af olika slag samt odöpta barn är att inhemta ur Statistiska
Centralbyråns berättelser. Men som sådan berättelse för år
1900 ännu icke finnes tillgänglig, är Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke i tillfälle att har anteckna sifferuppgifter rörande
tillståndet i nämnda hänseende vid femårsperiodens slut. Enligt
vitsord från alla delar af länet finnes emellertid icke anledning
till antagande, att statskyrkan skalle under dessa fem år hafva

Fångantalet vid länsfängelset i Mariestad åren 1896—1900.

Lagöfverträdelser.

Nykterhetsverksamhet. Handel med spritdrycker.

i afsevärd mån förlorat anhängare inom länet. Enligt kungl.
resolutionen den 13 oktober 1882 finnes inom Lidköping särskild
församling af metodist-episkopalkyrkan, hvilken församling fortfarande är ganska fåtalig. Frälsningsarmén, som redan under
nästföregående femårsperiod börjat uppträda inom länet, har numera förvärfvat egen lokal inom hvardera af städerna Hjo och
Falköping. Densamma kan dock fortfarande sägas icke hafva
inom länet vunnit någon mera betydande anslutning. Afvikande
religiösa åsigter hafva icke under ifrågavarande tidrymd gifvit
anledning till särskilda åtgärder från den borgerliga myndighetens
sida.
Chefens för Justitiedepartementet tillgängliga berättelser utvisa, att vid underdomstolar och hos polismyndigheter blifvit
handlagda följande mål:

För gröfre brott sakfäldes inom Skaraborgs län på 100,000
invånare 20 år 1896, 24 år 1897, 16 år 1898 och 15 år 1899.
För åren 1898 och 1899 kunde intet län och för öfriga åren
hugst fyra län uppvisa ett gynsammare förhållande. Fångvårdsstyrelsens berättelser gifva vid handen, att för hvartdera af åren
1898 och 1899 antalet af de under året nytillkomna straffarbetsfångar, hvilka varit födda i Skaraborgs län, förhöll .sig till folkmängden sålunda, att pä 100,000 invånare belöpte 29 straffarbetsfångar. För hela riket var förhållandet sådant, att på 100,000
invånare belöpte 36 straffarbetsfångar år 1898 och 35 år 1899.
I sammanhang med dessa anteckningav meddelas här vidstående tabell A (sid. 4)-angående fångantalet vid länsfängelset.
De vid domstol åtalade fylleriförseelsernas antal har utgjort:

Då under nästföregående femårsperiod åtalats allenast 2,244
fylleriförseelser, har således antalet under nu ifrågavarande tidrymd ökats med icke mindre än 1,166. Orsaken härtill torde
till väsentlig del vara att söka uti ökadt nit och större stränghet hos åklagaremakten, hvilket ock från flere delar af länet
vitsordas. Om än således man måste beklaga, att åtalens antal
behöft så betydligt ökas, kan dock icke allenast på detta förhallande grundas antagande, att dryckenskapslasten skulle hafva
tilltagit.
Förbrukningen af vin och maltdrycker har under ifrågavarande tidrymd, åtminstone hvad angår maltdrycker, snarare tilltagit än minskats. Men missbruket af dessa drycker kan icke
6a
?as hafva ökats. Kommunerna hafva fortfarande samverkat
med polismyndigheten for att hindra försäljning af sådana dryc-
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ker, så snart sig visat, att oordningar och oloflig utskänkning
derigenom främjats.
Enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes af uttalanden från
alla delar af länet understödda omdöme har nykterheten således
under ifrågavarande tidrymd åtminstone icke gått tillbaka. De
flesta fållen, då bruket af rusgifvande drycker icke inskränkts
inom måttlighetens gränser, hafva nu som tillförene förekommit
vid marknader, torgdagar och andra tillfällen, då folksamlingar
egt rum. Vid arbetet för nykterhetens främjande hafva goodtemplarlogerna, blåbandsföreningarna och nykterhetsföreningarna
fortfarande utöfvat ett välgörande inflytande. Åberopande hvad
som beträffande dessa nykterhetsförbund anförts uti berättelsen
för åren 1886—1890, bör Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nu
endast omförmäla, att enligt vitsord från alla delar af länet
icke förekommit någon egentlig anledning till antagande, att den
organiserade sammanslutning, som genom dessa förbund åstadkommits, under nu ifrågavarande tidrymd användts inom länet
för vinnande af andra syften än nykterhetens främjande. För
närvarande finnas inom länet 40 loger af verldsgoodtemplarorden
med sammanräknade 2,100 medlemmar, 7 loger af nationalgoodtemplarorden med 456, 11 »tempel» af templarorden med 420,
48 blåbandsföreningar med 4,421 samt 9 fristående nykterhetsföreningar med 450 medlemmar, således sammanräknade 115
föreningar med 7,847 medlemmar, hvilka alla anslutit sig till
länets nykterhetsförbund. Dessutom finnas några loger af nykterhetsorden »Verdandi» samt åtskilliga frireligiösa föreningar,
som verka uti nykterhetsarbetet.
Lofgifven minuthatidel med och utskänkning af spritdrycker
har egt rum på sätt, som efterföljande tabell utvisar:

Dessutom hafva några tillfälliga utskänkningsrättigheter varit
beviljade, hvarom uppgift meddelas å annat ställe i denna berättelse.
Oloflig försäljning af spritdrycker, hvarför personer blifvit
vid domstol sakfälda, har förekommit i följande antal fall:

Då sammanräknade antalet sådana fall under senaste femårsperiod uppgick till 88 och nu icke utgör mera än 52, torde
lönkrögeriet med allt skäl kunna sägas icke vidare vara af afsevärd betydelse. I städerna hafva nu som förut förekommit
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Äktenskap.

Oäkta födde. Lösdrifveri. Lefnadssätt.

några få fall, då innehafvare af försäljningsrätt blifvit fäld till
ansvar, för det han afyttrat spritdrycker å tid, då försäljning
icke varit tillåten. Såväl i städerna som å landsbygden hafva
äfven under ifrågavarande tidrymd personer blifvit fälda till
böter för oloflig försäljning af vin och maltdrycker. Men dessa
fall äro ej så talrika, att de förtjena särskild uppmärksamhet.
Oloflig bränvinstillverkning har, såvidt kändt är, icke förekommit under ifrågavarande tidrymd.
Då, såsom uti föregående berättelse erinrats, äktenskapet
är af djup betydelse för folkets sedliga lif, anser sig Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande böra, ined ledning af tillgängliga uppgifter, här meddela följande redogörelse för ingångna och upplösta äktenskap:

Medeltalet af årligen ingångna äktenskap synes således hafva
varit något större än under närmast föregående femårsperiod,
då detsamma var det lägsta, som under senare årtionden förekommit. Den från och med år 1880 nästan oafbrutet fortgående
minskningen af invånarantalet genom utflyttningar från länet
har otvifvelaktigt äfven under nu ifrågavarande tidrymd medverkat till nedbringande af de ingångna äktenskapens antal, enär
de utflyttade till stor del varit eller snart kommit i den ålder,
vid hvilken äktenskap vanligen plägar ingås. Att konjunkturerna för jordbrukarne under samma tid varit ganska gynsamma,
torde vitl deremot hafva bidragit till den nu inträdda ökningen.
Af samtliga födda barn utgjorde för periodens fyra första
år do oäkta:

Motsvarande medelprocenttal för hela riket uppgick år 1896
till 11-142, år 1807 till 11314, år 1808 till 11-585 och år 1899
till 11-309.
Dessa tal utvisa så väl för hela riket som för Skaraborgs
län, att de oäkta barnens antal varit i förhållande till hela antalet födda barn något större än under nästföregående femårsperiod.
Såvidt inkomna uppgifter utmärka och för Kungl. Majrts
Befallningshafvande är kändt, finnes numera icke någon förlikningsdomstol inom länet.
Beträffande det så kallade lösdrifveriet åberopar Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande livad som anförts i föregående berättelser. Här antecknas allenast, att antalet af dem, som för lös-

drifveri och bettleri blifvit häktade och insändts till länsfängelset, utgjort:

samt att antalet af dem, som af Länsstyrelsen på grund af förut
gällande stadgar om försvarslöse, lagen om lösdrifvares behandling eller gällande fattigvårdsförordning dömts till tvångsarbete,
uppgått

De till länsfängelset insända lösdrifvarnes och bettlarnes antal har således under nu ifrågavarande tidrymd fortfarande varit
betydligt lägre än under den tid, då stadgan angående försvarslöse egde tillämpning, samt något understigit antalet under nästföregående femårsperiod. Antalet af dem, livilka dömts till
tvångsarbete, har äfven minskats något. Då all anledning saknas
till antagande, att polistjenstemännen skulle under denna femårsperiod ådagalagt mindre nit än förut i fråga om lösdrifvares
och bettlares anhållande, borde på minskningen af antalet häktade och dömde kunna grundas förhoppning, att lösdrifveriet aftagit och i öfrigt undergått förändring till det bättre. Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande vågar dock ännu icke göra något
bestämdt uttalande härom. Vid bekämpandet af lösdrifveriet
kunna väl de fåtaliga polistjenstemännen å landsbygden fortfarande i någon mån påräkna biträde af de kommunala myndigheterna och i öfrigt af ordningsälskande samhällsmedlemmar.
Men detta biträde visar sig mer och mer otillräckligt, hvadan
behofvet af den särskilda polisstyrkans på landet förstärkning
gör sig i hög grad gällande.
Folkets lyn>ie, lefnudssätt och brnk hafva icke under de
senast förflutna fem åren undergått afsevärda förändringar. Derom är således intet att omförmäla utöfver livad som i föregående berättelser anförts. Fortfarande anser sig Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande kunna vitsorda, att, om än anspråken, i
fråga om livad som må anses oundgängligen nödigt för fyllande
af lefnadsbehofven, i detta län som annorstädes stigit, befolkningens lefnadssätt likväl i allmänhet är enkelt samt lämpadt
efter enhvars samhällsställning och förmögenhetsvilkor.
Allmogens klädedrägt har längesedan förlorat all egendomlighet. Begäret att följa med de vexlande moderna herskar
således fortfarande, och fabrikernas väfnader finna alltjemt för
sin prisbillighets skull god afsättning hos allmogen. Till följd
af den genom slöjdundervisningen mer och mer utbredda skickligheten i väfning finnes dock numera bättre tillgång på hemniaväfda tyg, och sådana användas jemväl icke blott till kläder
utan äfven till prydnad i hemmen.
Användandet af födoämnen har icke undergått någon förändring. Förbrukningen af kaffe är betydlig och torde snarare
hafva ökats än minskats. För den fattigare befolkningen utgör
potatis fortfarande det hufvudsakligaste näringsämnet.

Nybyggnader.

Sockenbibliotek.

Efter den vid slutet af nästföregående femårsperiod timade
betydliga eldsvådan i Mariestad hafva fjorton nybildade tomter
derstädes blifvit bebygda med två- och trevåningars prydliga
stenhus, inrymmande utom butiklägenheter och andra affärslokaler åtskilliga tidsenliga bostadsvåningar. Utom stadens planlagda område hafva dessutom ett jemförelsevis stort antal hus af
trä uppförts. Inom Töreboda municipalsamhälle, som den 2
juni 1899 hemsöktes af eldsvåda, hafva jemväl nya hus af sten
eller trä blifvit i jemförelsevis stort antal uppförda.
Nybyggnader i öfrigt hafva förekommit här och hvar inom länet. Särskildt i och vid städerna Skara och Sköfde, i köpingen Tidaholm samt vid Mullsjö, Hjerpås, Qvänums och Nossebro jernvätrsstationer har byggnadsverksamheten varit ganska liflig. Åtskilliga arbetare hafva dervid beredt sig egna hem. Sådana
hafva ock genom arbetsgifvarnes medverkan åstadkommits i jemförelsevis stort antal för arbetarne vid Katrinefors pappersbruk
å en inköpt hemmansdel inom Leksbergs socken samt vid HönSäters cementfabrik å jord i dess närhet, tillhörig Hellekis aktiebolag.
Byggnadskonstens utveckling genom arkitektbildningens
höjande har fortfarande visat sina välgörande verkningar i afseende å byggnadssättet. Inom alla delar af länet röjes stigande
benägenhet att omgifva bostäderna med trädgårdar och trädplanteringar.
Egendomliga folknöjen äro icke att omförmäla. Nu liksom
förut har deltagande i danstillställningar och marknadsbesök
varit allmogens hufvudsakligaste förlustelser. Till folknöjen
kunna ock hänföras besök under vapenöfningstiden å länets
vapenöfningsplats, Axvalla hed, samt utflygter och lustresor med
bantåg eller ångbåt. Bruket bland landtbefolkningens ungdom att å
sön- och helgdagar samlas vid jernvägsstationerna har fortfarit
under ifrågavarande tidrymd.
Befolkningens upplysning och bildning måste naturligtvis
antagas hafva rönt ett synnerligen välgörande inflytande af folkskoleväsendets alltjemt fortgående utveckling och förbättring.
Riktigheten af ett sådant antagande har icke blifvit under ifrågavarande femårsperiod jäfvad. • Deltagandet i sammankomster
för behandling af kommunala och andra offentliga angelägenheter
Iemnar, såsom redan i en föregående berättelse anmärkts, tydliga
och tillfredsställande vittnesbörd om en allmänt spridd, god folkbildning, som sätter dem, hvilka äro utrustade med goda själsfönuögenheter, i tillfälle att på egen hand förskaffa sig ganska
omfattande insigter rörande sitt fädernesland och dess förvaltning. Hågen för läsning har varit i ständigt tilltagande.
Men sockenbiblioteken anlitas numera icke så mycket som förr,
hvadan ock deras antal minskats. Detta beror hufvudsakligen
deraf, att läsningen af de billiga tidningarna och tidskrifterna
mer och mer upptager den från arbetet lediga tiden, men torde
ock till någon del förklaras deraf, att sockenbibliotekens bokförråd icke kunnat så hållas vid makt och förökas, som varit
erforderligt för tillfredsställande af nutida smak. Såvidt kändt
är, finnes 1 sockenbibliotek i hvarje af städerna Mariestad, Lidköping och Hjo, 12 i Norra Vadsbo, 10 i Södra Vadsbo, 18 i
Sköfde, 13 i Vartofta, 23 i Skara, 12 i Barne och 26 i Lidköpings fögderi, eller tillsammans 117.
Tidens händelser, förhandlingarna vid riksdagen och andra
offentliga angelägenheter blifva mer och mer föremål för befolkningens lifliga intresse. Detta intresse väckes och underhålles,
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såsom redan är antydt, fortfarande genom flitig läsning af tidningar, hvilka till följd af det billiga priset numera stå äfven
de mindre bemedlade till buds. Icke mindre än 14 tidningar
utgifvas för närvarande inom länet, nämligen 5 i Skara, 2 i
Mariestad, 2 i Sköfde, 2 i Falköping, 1 i Lidköping, 1 i Hjo
och 1 i Tidaholm, hvilken sistnämnda tidning tryckes i Hjo. I
nästan hvarje liera läses numera minst en af dessa tidningar.
För att gifva en föreställning om öfriga tidningars spridning inom
länet meddelas här följande uppgift rörande ungefärliga antalet
prenumeranter år 1900 å de mest lästa tidningarna:

Länets naturförhållanden kunna fortfarande anses i allmänhet vara gynsatnma för folkets fysiska utbildning, och särskilda
derpå menligt inverkande omständigheter hafva icke förekommit
under ifrågavarande tidrymd. Befolkningen utmärker sig också
här som i de flesta andra landskap för kraft och uthållighet.
Qvinnorna kunna i allmänhet anses fullt utbildade vid den ålder, då de enligt nu gällande lag äro berättigade att träda i
äktenskap. Männen utveckla sig deremot mera långsamt, och
det händer icke sällan, att en yngling, ehuru frisk, icke är fullt
utbildad ännu, då han uppnår myndighetsåldern och skall börja
att fullgöra sin vapenöfningsskyldighet.
Sjukdomen influensa har visserligen äfven under denna femårsperiod hemsökt länet, men i vida mindre omfattning än under
närmast föregående period. Epidemiska sjukdomar hafva väl
förekommit under vissa tider på en eller annan ort i ganska
talrika fall, men ingenstädes i sådan omfattning, att sjukdomen
kunnat betraktas som farsot. Andra sjukdomar hafva äfven
här som annorstädes varit gängse. Men helsotillståndet kan
dock, på det hela taget, sägas hafva varit tillfredsställande.
Till upplysning härom och angående dödligheten inom länet intagas här följande från befolkningsstatistiken hemtade uppgifter.
Dödlighetsprocenten har under periodens fyra första år varit:
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Den ekonomiska ställningen.

Skytteföreningar.

I så kallade folksjukdomar afledo å länets landsbygd: år
1896 tillsammans 169 personer, hvaraf 131 barn, mest i elakartad halssjuka (difteri); år 1897 tillsammans 162 personer,
hvaraf 128 barn, mest i elakartad halssjuka och kikhosta;
är 1898 tillsammans 163 personer, hvaraf 129 barn, mest i
elakartad halssjuka och kikhosta; samt år 1899 sammanräknadt
136 personer, hvaraf 92 barn, mest i elakartad halssjuka; samt
i länets städer: år 1896 tillsammans 36 personer, hvaraf 23
barn, mest i diarré; år 1897 sammanräknadt 39 personer, hvaraf
28 barn, mest i kikhosta och diarré; år 1898 tillsammans 22
personer, hvaraf 16 barn, mest i diarré; samt år 1899 sammanräknadt 37 personer, hvaraf 23 barn, mest i diarré och tarmkatarr.
Följande antal personer hafva under femårsperiodens fyra
första år aflidit af våldsamma orsaker, egen handaverkan ej inberäknad, nämligen:

Om denna öfversigt jemföres med den, som finnes införd i
senaste berättelsen, inhemtas, att summan af de på depositionsräkning insatta medel under denna femårsperiod varit icke obetydligt större än under den närmast föregående.
Till vidare upplysning om befolkningens bergningsförhållanden meddelas här följande uppgift om lagsökningsmål, som hos
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande blifvit under femårsperioden
afgjorda:

Genom sjelfmord hafva följande antal personer under samma
tidrymd beröfvat sig lifvet: 26 år 1896, 22 år 1897, 19 år 1898
och 18 år 1899, således i medeltal för dessa fyra år 21. För
åren 1891—1895 var medeltalet likaledes 21.
Näringsförhållandena hafva i allmänhet under femårsperioden varit ganska gynsamma icke blott för jordbrukarne, hvilka
utgöra den ojemförligt största delen af länets befolkning, utan
äfven i öfrigt. Befolkningen kan derföre med skäl sägas hafva
varit välbergad, och den allmänna välmågan har otvifvelaktigt
under ifrågavarande tidrymd gjort afsevärda framsteg.
Länets ränte- och kapitalförsäkringsanstalt och sparbanker,
för hvilkas verksamhet å annat ställe i denna berättelse redogöres, hafva fortfarande hopsamlat och förkofrat de medel, som
icke måst tagas i anspråk för de närvarande behofvens tillfredsställande. I samma syfte har Postsparbanken nu som förut
verkat. Huru denna verksamhet inom länet utvecklats, inhemtas
af föijande från Styrelsens berättelser hemtade uppgifter:

Samtliga dessa summor äro livar för sig lägre än den lägsta
af motsvarande summor för nästföregående femårsperiod.
Frie från mantalspenningars erlåggande voro vid slutet af
nedannämnda år:

Vid 1900 års slut utgjorde antalet i omlopp varande niotböcker 30,403. På dessa motböcker innestod en behållning af
5,125,720 kronor 80 öre.
I sammanhang härmed antecknas här, att på depositionsräkning i Skaraborgs läns enskilda bank innestodo:

Vid 1895 års slut funnos inom länet 10 skytteföreningar.
Dessa föreningars antal uppgick vid 1900 års slut till 36, nämligen Bjerklunda, Björsäters, Broddetorps, Falköpings, Fyrunga,
Grästorps, Guldkrokens, Gullspångs, Hofva, Horns, Hvarfs,
Kaiieby, Karlsborgs, Kinnekulle. Korsberga, Larfs, Lidköpings,
Mariestads, Norra Vånga, Saleby, Salstads, Skara, Skara allmänna läroverks, Sköfde, Stenstorps, Sventorps, Södra Lundby,
Sörby, Tibro, Torbjörntorp—Friggeråkers, Tråvads, Töreboda,
Vara, Värnhems, Vartofta och Vester-Bitterna skytteföreningar,
hvilka alla tillhöra länets skytteförbund.
Dessa skytteföreningar räknade vid nämnda tidpunkt 1,873
aktiva och 308 passiva medlemmar. Under innevarande år hafva
bildats 19 nya skytteföreningar, nämligen Edsvära, Habo, Hjerpås,
Högstena, Jungs, Kinneveds, Kelfvene, Kållandsö, Laske—
Vedums, Lekåsa, Lyrestads, Norra Härene och Hofby, CJvänums,
Rödåns, Skultorps, Undenäs, Yllestads, Arnäs och Önums skytteföreningar.
För närvarande finnas således 55 skytteföreningar, och
räkna dessa 3,072 aktiva samt 415 passiva medlemmar.
Denna betydliga ökning af skytteföreningarnas antal kan
väl icke uteslutande härledas från känslan af pligten att göra
offer för värnandet af fäderneslandets ära och sjelfständighet,
men utgör dock ett ojäfaktigt bevis derom, att denna känsla
mer och mer gör sig gällande. Skytterörelsens fosterländska
betydelse har ock behjertats af länets landsting, som dels år
1900 på framställning af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande beviljat länets skytteförbund ett anslag af 500 kronor årligen under

Jordbruk.

Pris å jordbruksalster.

fem år för beredande af fri ammunition åt mindre bemedlade
medlemmar af länets frivilliga skytteföreningar, dels ock innevarande år likaledes på framställning af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande beviljat och stält till förbundets förfogande ett
årli"t anslag af 530 kronor under fyra år för att dermed inköpa och såsom pris vid de årliga förbundstäflingarna utdela
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gevär af den för landets armé antagna modell. Äfven på andra
sätt och särskildt genom anordnande vid allmänna läroverken,
folkhögskola och folkskolor af fosterländska fester har gifvits
uttryck åt den till nytt lif vaknade fosterlandskärleken.
Antalet af de inom länet i bruk varande svenska flaggor har utan
tvifvel under femårsperioden i väsentlig mån ökats.

3. Näringar.
Jordbruk och boskapsskötsel äro nu likasom förut länets
hufvudnäringar. Den tid denna berättelse omfattar har för
länets jordbrukare varit ganska gynsam, och som deras i föregående berättelser omfönnälda framåtsträfvande alltjemt fortgått,
liar ock inom jordbruksnäringen en glädjande utveckling egt rum.
Enligt Hushållningssällskapets berättelse för år 1900 användes då af länets hela egovidd till träd-, humle- och kålgård
3,896 hektar, såsom åker och annan odlad jord 322,549 hektar,
såsom naturlig äng 41,257 hektar och såsom skogbärande mark
302,662 hektar. Jemföras dessa sifferuppgifter med motsvarande
från år 1895, inhemtas, att den till träd-, humle- och kålgård
använda mark ökats med 158 hektar, att 956 hektar nyodlats,
att den såsom naturlig äng använda mark ökats med 337 hektar
samt att den skogbärande marken ökats med 8,231 hektar.
I fråga om jordens beskaffenhet åberopar Kungl. Majrts
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 tillförene få
hänvisas till Hushållningssällskapets berättelser angående jordbruk och boskapsskötsel samt årsväxtberättelserna, hvilka offentliggöras af Statistiska Centralbyrån.
Förbrukningen i medeltal för hvarje person torde fortfarande
vara af: hvete 13-i, råg 2617, korn 13-i, ärter och bönor
18-3, potatis 471-i och andra rotfrukter 15-7 liter. Härvid bör
dock nu som förut erinras, att i de nordligaste trakterna af länet förbrukningen af säd är 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 markegång staxorna under litt. A bestämda pris hafva
i kronor utgjort:

Markegångsprisen under litt. C hafva i kronor uppgått till:

Vexlingarna i handelsprisen å de hufvudsakligaste sädesslagen och potatis hafva förekommit på följande sätt:

I anledning af missväxt har understöd af allmänna medel
icke behöft ifrågakomma. Men på flere ställen har under ifrågavarande tidrymd gröda blifvit skadad genom hagel.
Den 5 juni 1896 förorsakades genom hagelskur å växande
råg inom Skallmeja och Norra Härene socknar skada, som uppskattades till 3,915 kronor. De af skadan hemsökte gjorde ansökning om understöd från undsättningsfonden. Men Kungl.
Maj:t fann enligt nådigt bref den 27 oktober samma år denna
ansökning icke till vidare åtgärd föranleda.
Samma år den 11 juli gick en hagelstorm fram öfver Rackeby,
Sunnersbergs och Gösslunda socknar, hvarigenom betydande
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förluster tillskyndades åtskilliga jordegare. På derom gjord
underdånig framställning fann Kungl. Maj:t, enligt särskilda
nådiga bref den 29 januari 1897, godt anvisa såsom räntefria
lån för de af skadan hemsökte inom Rackeby socken 7,500
kronor samt inom Sunnersbergs och Gösslunda socknar 5,000
kronor att återbetalas med hälften vid hvarje af uppbördsstämniorna 1898 och 1899. Sökandena inom Sunnersbergs socken
afstodo dock sedan från att begagna sig af det på dem belöpande försträckningsbeloppet, 3,600 kronor.
Länets sydvestra del hemsöktes den 12 juni 1898 af en
mycket omfattande hagelstorm. Den skada, som derigenom förorsakades, biet uppskattad inom Sals socken till 21,557 kronor,
inom As socken till 19,430 kronor, inom Särestads socken till
8,855 kronor, inom Bjerby socken till 12,296-94 kronor, inom
Flakebergs socken till 3l,421-88 kronor, inom Hyringa socken
till 18,932-25 kronor och inom Sparlösa socken till 11,210 kronor.
Med anledning af de till följd häraf gjorda underdåniga framställningar beviljades enligt särskilda nådiga bref den 30 september, 4 och 11 november samt 3 december 1898 dels såsom
understöd utan återbetalningsskyldighet att utdelas inom Flakebergs socken 100 kronor och inom Sparlösa socken 300 kronor,
dels ock att såsom räntefria lån, med återbetalningsskyldighet
under två eller fem år, fördelas inom Sals socken 10,000 kronor,
inom As socken 9,000 kronor, inom Särestads socken 6,000
kronor, inom Bjerby socken 6,000 kronor, inom Flakebergs socken
15,000 kronor, inom Hyringa socken 9,000 kronor och inom
Sparlösa socken 5,000 kronor.
Den 7 juli 1899 föll en stark hagelskur inom Bjerka och
Bjurums socknar, hvarvid för åtskilliga jordbrukare gröda förstördes till sammanräknadt värde af 24,488'50 kronor. I anledning häraf beviljades enligt särskilda nådiga bref den 17 november samma år såsom understöd utan återbetalningsskyldighet
att utdelas inom Bjerka socken 1,000 kronor och inom Bjurums
socken 200 kronor; hvaremot en ansökning om räntefritt lån till
belopp af 15,000 kronor förklarades icke till vidare åtgärd föranleda.
Samma år den 17 juli hemsöktes Södra Kedums socken af
hagelstorm, som förstörde gröda till sammanräknadt värde af
21,287"os kronor. Till hjelp åt dem, som lidit skada, beviljades,
enligt särskilda nådiga bref den 17 november 1899, 350 kronor
att utdelas såsom understöd utan återbetalningsskyldighet och
7,150 kronor såsom räntefria lån att återbetalas under fem år.
Sedan en hagelby den 18 juli 1899 gått fram öfver Vartofta-Asaka socken och dervid för åtskilliga innehafvare af torplägenheter förorsakat skada till sammanräknadt uppskattadt
värde af 1,012 kronor, anvisades enligt nådigt bref likaledes den 17 november 1899 ett belopp af 350 kronor att såsom
understöd utan återbetalningsskyldighet utdelas bland dem, som
lidit skada.
Inom Velinge, Daretorps och Härja socknar förorsakades
den 16 juli 1899 skada genom hagel till sammanräknadt uppskattadt värde af 12,120-50 kronor. Att såsom understöd utan
återbetalningsskyldighet utdelas beviljades i anledning häraf
enligt nådigt bref den 19 januari 1900 tillsammans 3,000 kronor.
De många och betydande förluster, som sålunda förorsakats
genom hagel, hafva i sin mån medverkat dertill, att sträfvandena
för åstadkommande af en hagelskadeförsäkringsförening inom
länet omsider krönts med framgång.

Härom kommer Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att närmare yttra sig å annat ställe i denna berättelse.
Nya sädesslag äro ej att omförmäla, men allmogen synes
mer och mer inse nödvändigheten och fördelen af att begagna
godt och kontrolleradt utsäde.
I det föregående är redan omförmäldt, att inom alla delar
af länet visat sig stigande benägenhet att omgifva bostäderna
med trädgårdar och trädplanteringar. Det intresse för trädgårdsskötseln och fruktträdsodlingen, som sålunda lagts i dagen, har
ock i öfrigt visat sig verksamt samt åstadkommit en glädjande
utveckling, hvarom ojäfaktiga bevis framlades vid den under
september månad 1900 anordnade trädgårdsutställningen i Sköfde.
En af Hushållningssällskapet aflönad länsträdgårdsmästare har
fortfarande tillhandagått med råd och upplysningar rörande plantering samt trädgårdars och parkers anläggning och vård. Hans
förrättningsdagar för sådant ändamål hafva uppgått år 1896 till
261. år 1897 till 147, år 1898 till 164, år 1899 till 205 och
år 1900 till 172. Härunder hafva blifvit nyplanterade tillsammans 5,482 fruktträd, 7,697 bärbuskar, 3,217 storm-, allé- och
skyddsträd, 8,864 prydnadsbuskar, 25,695 häckplantor jemte
barrväxter m. m. Dessutom hafva planterats en mängd fruktträd, som på Hushållningssällskapets bekostnad utdelats åt innehafvare af mindre lägenheter. Vid den i föregående berättelser
omförmälda trädgårdsskolan i Skara hafva årligen undervisats
fem till sex elever.
Humleodlingen har icke heller under nu ifrågavarande tidrymd kunnat tillvinna sig någon mera betydande plats inom
jordbruksnäringen. Der sådan förekommit, torde densamma i
allmänhet hafva gifvit god afkastning.
Beträffande antalet underhållna kreatur meddelas upplysning
uti Hushållningssällskapets tryckta "berättelser, hvilka således
cåberopas. Här torde dock få intagas följande uppgifter angående förhållandet vid slutet af år 1895 och år 1900:

Dessa siffror tarfva ej någon särskild belysning. De ådagalägga, att boskapsskötseln äfven under denna femårsperiod gått
framåt i samma riktning som förut. Öfver allt inom länet röjer
sig fortfarande lifligt intresse för anskaffande af goda afvelsdjur,
hvilket intresse i väsentlig mån framkallas och underhålles genom
de af staten och Hushållningssällskapet anordnade premieringar.
Den utställning af kreatur, som var anordnad vid innevarande
års länslandtbruksmöte i Sköfde, ådagalade, att sträfvandena
inom detta område burit god frukt. Afkastningen af ladugårdarna har varit tillräcklig för länets behof samt derjemte lemnat
icke obetydligt öfverskott, som fortfarande hufvudsakligen afyttrats i Stockholm, Göteborg, Norge och England.

Boskapsskötsel.
Handelsprisen för kreatur och ladugårdsprodukter, hvilkas
vexlingar äro beroende icke blott af tillgång och efterfrågan
utan äfven af varans större eller mindre godhet, hafva utgjort för:

Bland åtgärder för djurrasernas förbättring böra här likasom 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 erforderliga 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. Arbetet å den i föregående
berättelse omförmälda, af föreningen upplagda stambok, hvilken
omfattar två afdelningar, en för så kallade varmblodiga och en
för så kallade kallblodiga, clydesdales- och ardennerhästar, har
nu så långt framskridit, att under detta år första delen utkommer tryckt.
Derjemte har Hushållningssällskapet fortfarande verkat för
hästafvelns förbättring genom att dels utlemna lån för inköp af
framstående afvelsdjur, dels ock sjelf inköpa och inom länet försälja sådana djur.
Tillgängliga hingstar af god ras hafva fortfarande inom länet
flitigt anlitats.
Om hästafveln gäller derför fortfarande det omdöme, som uttalades i senaste berättelsen, eller att densamma, åtminstone hvad
angår den »kallblodiga» rasen, gått betydligt framåt, så att till
och med framstående sådana inom länet uppfödda djur finna
köpare inom andra delar af riket. Beträffande uppfödandet af
»varmblodiga» hästar, eller sådana af så kallad ädel ras, återstår fortfarande mycket, innan man uppnått den ståndpunkt,
som på grund af naturförhållandena bör kunna hinnas. Men
berömvärda sträfvanden i denna riktning hafva förekommit, och
man har derför utan tvifvel under ifrågavarande tidrymd ganska
mycket närmat sig målet.
De i senaste berättelsen omförmälda sex föreningar för
försäkring mot förlust af hästar hafva fortsatt sin verksamhet.
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A annat ställe i denna berättelse torde Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få återkomma till dessa föreningar.
Nötkreatursrasernas förbättrande har fortfarande utgjort
föremål för Hushållningssällskapets och enskilda jordegares synnerliga omsorg och nitiska sträfvande. I fråga om de åtgärder,
som för sådant ändamål vidtagits och hvilka under denna femårsperiod fortsatts, åberopar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
hvad i föregående berättelser finnes anfördt. Det är numera
mycket vanligt, att egare eller innehafvare af mindre jordbruk
från de stora egendomarna inköpa afvelsdjur af ren, företrädesvis
ayrshireras.
Fårens antal har enligt ofvan intagna uppgifter icke obetydligt minskats. Fortfarande gäller också det i föregående berättelser uttalade omdömet, att fårafveln icke kan anses i afsevärd mån sträcka sig utöfver hvad som erfordras för fyllande
af behofvet inom länet. Det på egendomen Olsborg inom Sandhems socken anordnade schäferiet upprätthålles fortfarande och
producerar framstående djur.
Svinens antal har deremot ytterligare ökats, och har svinafveln tidtals varit mycket lönande. Afsättningen har väsentligen underlättats genom ett å Hålltorps egendom i Lindärfva
socken under år 1896 inrättadt svinslagteri, hvarest årligen
slagtats omkring 5,000 svinkreatur.
Intresset för uppfödande af fjäderfän har under ifrågavarande tidrymd i väsentlig mån ökats, hvadan ock denna näringsgren vunnit en glädjande utveckling. På flere ställen inom länet hafva inrättats så kallade hönserier med ganska talrika besättningar. Men äfven innehafvare af mindre hemmansdelar och
lägenheter egna sig med mera förkärlek än förut åt denna näringsgren. Vid fjäderfäutställningar, som anordnats den 9 juni
1899 i Tidaholm och den 4 påföljande juli i Skara samt i Sörby
år 1900, uppvisades särskildt af hönsraser mycket framstående
exemplar. Flere af de pris, som då utdelades, tillföllo mindre
bemedlade personer, hvilka för att kunna uppföda framstående
djur icke haft andra hjelpkällor än god omtanke och omsorgsfull vård. Ägg afsättas utom länet, mest i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Norrland. Gäss och höns försäljas fortfarande från Falbygden till orter utom länet.
Biskötseln kan väl icke heller nu tillerkännas afsevärd betydelse såsom näringskälla för länet, men har dock under femårsperioden i någon mån utvecklats och gått framåt, delvis genom bemedling af en bildad biskötareförening. De gamla halmkuporna försvinna mer och mer. I stället begagnas kupor af
sådan konstruktion, att bisamhällena icke vid skattandet behöfva
dödas.
Under denna femårsperiod har länet varit hemsökt af en
mycket svår och omfattande farsot bland husdjuren. Sedan
lång tid tillbaka hafva nästan årligen flere eller färre fall af
sjukdomen mjeltbrand förekommit på skilda ställen inom länet.
Man känner, att sjukdomen år 1834 antog karakter af farsot
och kräfde ett högst betydande antal offer. Äfven åren 1846
och 1848 dukade ett jemförelsevis stort antal djur under för
denna sjukdom. Sedan hafva de årligen förekommande fallen
icke varit talrika, och om än från och med år 1890 till och
med år 1898 spridda fall förekommit hvarje år, hafva de dock
varit så fåtaliga, att ingen anledning förefunnits till fruktan
för svårare hemsökelse af denna oftast dödande husdjurssjukdom.
Sjukdomens härjningar inom länet blefvo emellertid år 1899
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svårare än någonsin tillförne, och,såvidt kändt är, har väl denna
sjukdom aldrig inom vårt land rasat värre än då. Det första
fallet inträffade, enligt hvad sedermera uppdagats, den 30 juni
å hemmanet Karstorp inom Bolums socken. Men vederbörlig
anmälan af inträffadt fall egde rum först den 10 juli. Då hade
likväl den 4, 6, 7 och 9 juli förekommit särskilda fall inom
socknar, hvilka hafva betesmarker å Billingen. Från och med
den 10 juli kan sjukdomen sägas hafva antagit karakter af
farsot. Derefter ökades sjukdomsfallens antal med hvarje dag till
och med den 18 och 19 juli, under hvilka två dagar icke mindre
än 99 fall förekommo. Den 20 och 21 hade sammanräknade antalet sjunkit till 81, den 22 och 23 till '69 och den 24 och 25
till sammanräknade 38 fall. Derefter var farsoten i ständigt aftagande, och den 25 september förklarades länet i sin helhet fritt
från smitta.
Förutom iakttagande af de i gällande författning meddelade
föreskrifter blefvo till farsotens bekämpande särskilda åtgärder
så skyndsamt som möjligt påbjudna och genomförda. Sålunda
förordnades extra veterinärer att tjenstgöra inom farsotsområdet.
Kommunalnämnderna anbefaldes att hvar för sig utse en eller
flere personer till biträde vid tillsyn af desinfektioner och nedgräfning af döda djur, för hvilka åtgärders utförande äfven soldaters biträde anlitades. Vid alla vägkorsningar omkring farsotsområdet utsattes militärposter för att rengöra vägfarandes
skodon, vagnar samt dragares hofvar och klöfvar. Förbud utfärdades mot transport på jernväg eller fartyg af kreatur och
hudar utom länet. Kreatursmarknader och hästpremieringar
blefvo instälda eller uppskjutna. Djnregare uppmanades genom
kungörelser att från betesmarkerna intaga sina kreatur, och förbud utfärdades att å allmänna betesplatser, såsom Axvalla hed,
utsläppa kreatur. Dessutom utfärdades en mängd kungörelser
och anslag med underrättelser för vederbörande om hvad som
vore att iakttaga.
Äfven efter det länet förklarats fritt från smitta, hafva
ganska många spridda sjukdomsfall med dödlig utgång inträffat
såväl under återstående tiden af år 1899 som ock under hela året
1900. Dessa fall hafva, märkligt nog, förekommit mest på sådana
ställen, der sjukdomen icke visat sig under det farsoten härjade.
Det torde icke tillkomma Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
att söka utreda eller uttala något omdöme rörande orsakerna
till farsotens uppkomst och utbredning. Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har derför ej heller ansett af nöden att nu yttra
sig om naturförhållandena å de ställen, der sjukdomsfall inträffat, eller om gjorda iakttagelser beträffande smittämnets öfverförande. I fråga härom lärer väl berättelse komma att af
sakkunnig myndighet afgifvas. Här må endast omförmälas, att
under sistnämnda två år icke mindre än 64 af länets kommuner,
företrädesvis omkring Billingen, Brunhemsberget och Mösseberg,
varit af sjukdomen hemsökta; att, såvidt kändt är, omkring 500
personer till följd af sjukdomen förlorat djur af ena eller andra
slaget; att de i sjukdomen aflidna djurens antal år 1899 uppgått
till 50 hästar, 685 nötkreatur och 20 får eller svin samt år
1900 till 4 hästar, 95 nötkreatur och 2 får eller svin, således
tillsammans 54 hästar, 780 nötkreatur och 22 får eller svin;
att de aflidna djurens värde uppskattats till sammanräknadt
omkring 105,000 kronor; samt att genom ovarsam behandling
af sjuka djur eller deras döda kroppar blifvit smittade 31 personer, af hvilka fyra aflidit.

Den 25 juli 1899 utfärdades upprop och kringsändes listor
för insamling af bidrag åt de i följd af farsoten hjelpbehöfoande.
Denna insamling omfattades med synnerlig välvilja såväl inom
länet som utom länet, särskildt i Göteborg. Från alla delar af
riket inflöto bidrag till större eller mindre belopp. Summan af
samtliga bidragen uppgick till 33,181'30 kronor. Enligt vederbörlig redovisning, dagtecknad den 20 juni 1900, voro då häraf
utdelade tillsammans 32,441 kronor. Derefter utdelades under
sistnämnda år ytterligare 490 kronor, så att efter afdrag för
kostnader men med tillägg af upplupna räntor vid femårsperiodens
slut återstodo allenast 161'2o kronor. Detta belopp är emellertid numera jemväl utdeladt till personer, som under innevarande
år förlorat djur genom samma sjukdom. Förutom ofvannämnda
gåfvomedel hafva af statsmedel anvisats dels, på grund af Kungl.
Maj:ts Befallningshafvandes framställning, enligt nådigt bref den
8 december 1899 understöd till belopp af 20,000 kronor och dels,
på grund af motion vid 1900 års riksdag, enligt nådigt bref den
1 juni 1900 ytterligare 20,000 kronor. Dessa sammanräknade
40,000 kronor äro af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande enligt
föreskrift i vederbörlig ordning utdelade till hjelpbehöfvande,
som under år 1899 lidit förluster till följd af farsoten.
Från flere delar af länet klagas öfver att tuberkelsjukdomen
vunnit ökad utbredning bland nötkreaturenr Men i sammanhang
dermed uppgifves, att man genom uppförande af rymliga och
luftiga ladugårdar och genom ändamålsenlig behandling af djuren
söker att hämma denna sjukdoms skadliga verkningar.
De få fall, som under femårsperioden förekommit af andra
smittosamma kreaturssjukdomar än de ofvan nämnda, äro icke
af beskaffenhet att böra här särskildt omförmälas.
Den bittra erfarenheten af mjeltbrandssjukdomens härjningar
har emellertid i sin mån medverkat dertill, att inom länet bildats en förening för försäkring mot förlust genom mjeltbrand,
hvilken förening kommer att vidare omnämnas på annat ställe
i denna berättelse.
Veterinärinrättningen i Skara, för hvars verksamhet längre
fram redogöres, har fortfarande med förtroende anlitats för
kreaturssjukdomars botande. Dessutom äro för sådant ändamål
tillgängliga en länsveterinär och distriktsveterinärer, hvilkas antal från och med år 1902 kommer att uppgå till femton. Till de
sistnämndes aflönande äro af Landstinget och Hushållningssällskapet årliga anslag anvisade.
Följande två i senaste femårsberättelse omförmälda, med
statslån understödda vattenajiednings- och odlingsföretag hafva
under nu ifrågavarande tidrymd blifvit fullbordade och godkända:
afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande
hemmanen Slättered, Bränneberg, Mölneryd, Ellekulla och Lilla
Boda i Visttorps socken af Vartofta härad; samt
afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande
kyrkoherdebostället ett mantal Kinneved i Kinneveds socken af
Frökinds härad.
För utdikningen af frostförande marker till ett hälft mantal
Långholmen i Luttra socken hafva deremot förutvarande egarne
väl lyftat 3,200 kronor af det beviljade statsbidraget, men underlåtit fullgöra arbetet. Sedan egendomen blifvit å exekutiv
auktion försåld, har medgifvits nye egaren att få lyfta återstoden af statsbidraget, 800 kronor, mot skyldighet för honom att
fullborda arbetet,

Vattenafledningsföretag.

Hushållningssällskapets finanser. Skaraborgs

Till afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande Källefall, Spångeråsen, Stenängen, Ulfstorp, Lilla Klefven,
Myntåsen och Strokaskogen i Daretorps socken samt Stora och
Lilla Väthult, Leringen och Näsen i Agnetorps socken af
Vartofta härad, anvisades år 1896 lån af statsmedel till belopp
af 19,600 kronor. Detta företag åsyftade att torrlägga 259-is
hektar för en beräknad kostnad af 23,616-46 kronor till afdikning och 15,258 kronor till odling. För torrläggning af 42-95
hektar frostförande mossar, tillhörande Leringen och Näsen, beviljades dessutom understöd till belopp af 2,300 kronor. Dessa
foretag lära numera vara fullbordade.
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Genom nådigt bref den 1 maj 1896 beviljades understöd till
belopp af 10,000 kronor för afdikning af frostförande marker,
tillhörande Tofvarps och Elins byar i Göteve socken af Vilske
härad samt egendomen Mönarp i Kinneveds socken af Frökinds
härad. Med detta företag åsyftades att torrlägga 164-93 hoktar
för en beräknad kostnad af 30,000 kronor, och uppgifves företaget vara fullbordadt.
Lån till belopp af 20,000 kronor anvisades likaledes år
1896 för afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande kronodomänen Almestorp i Asaka socken, Skånings härad,
säteriet Olanda samt Krogstorp i Istrums socken af Valle härad
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jemte Erikstorp, Hökaberg, Stora Mossen, Sanna, Lillgårdsmarken
och Hökaskog i Ledsjö socken af Kinne härad. Härmed åsyftades
torrläggning af 12086 hektar för en beräknad kostnad af 20,193-99
kronor till afdikning och 7,118 kronor till odling. Detta företag
är ännu icke fullbordadt.
1 Yllestads, Visttorps och Kyrabo socknar hafva jordegarne
upptagit större afloppsdike för torrläggning af vattensjuka marker, men uppgift saknas om arealen af den mark, som derigenom
blifvit odlingsbar.
Ar 1900 afslutades ett inom Kungslena socken år 1893 påbörjadt arbete för torrläggning af dé så kallade Kungslena
mader, hvarigenom för en kostnad af 6,183"20 kronor omkring
75 hektar blifvit torrlagda.
För nu nämnda företag hafva icke statslån erhållits.
A kronodomänen Hvarf Munkagården påbörjades år
1895 torrläggning af 18-67 hektar vattensjuk ängsmark för
en kostnad af 5,777-60 kronor; och har Kungl. Domänstyrelsen
i skrifvelse den 2 november 1900 medgifvit arrendatorn ersättning härför med 1,880 kronor. Detta företag är ännu ej afslutadt.
I öfrigt tillåter sig Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att
beträffande vattenaftappningar, nyodlingar, underdikning och
ängsvattning hänvisa till Hushållningssällskapets samt Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsens tryckta berättelser. Ur sistnämnda
styrelses senaste tillgängliga berättelse torde dock böra här antecknas, att odling och jordförbättring, afscdd att vinnas genom
arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med år 1899
erhållit understöd från odlingslånefonden, omfatta sammanräknadt 7,827-o3 hektar för en beräknad kostnad af tillsammans
l,399,312-84 kronor samt att lånen härför från nämnda fond uppgå
till sammanräknadt 990,650 kronor.
I fråga om behandlingen och tillgodogörandet af ladugårdsspillningen och artificiela gödningsämnen kan fortfarande vitsordas, att kännedomen om rätta sättet att tillvarataga och använda desamma mer och mer vinner spridning bland länets jordbrukare, äfven ihnehafvare af mindre jordegendomar. Den i
senaste berättelsen omförmälda förening för anskaffande af goda
och billiga artificiela gödningsämnen har med framgång fortsatt
sin verksamhet.
Rörande stängselväsendets tillstånd och inflytande är icke
något särskildt att omförmäla i denna berättelse.
Länets Hushållningssällskap och dess förvaltningsutskott
hafva fortfarande nitiskt och framgångsrikt verkat för jordbrukets och boskapsskötselns utveckling och förkofran. För inhemtande af närmare kännedom om detta sällskaps verksamhet och
dennas omfång hänvisar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nu
som förut till sällskapets tidning, hvilken utgifves med ett häfte
i hvarje månad. Här torde dock böra intagas tabell B (sid.
13) angående tillgångar och inkomster samt användningen under
åren 189G—1900 af de till sällskapets förfogande stälda medel.
Under sällskapets vård och förvaltning stående fonder uppgingo vid 1900 års slut till följande belopp:

Angående syftemålet med de fyra förstnämnda fonderna
meddelas upplysning i föregående berättelser.
Beträffande de af sällskapet vidtagna åtgärder för främjande af jordbruk och boskapsskötsel samt binäringar anser sig
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande böra särskildt fästa uppmärksamhet dera, att sällskapet år 1899 beviljat ett anslag till belopp af 3,000 kronor årligen under fem år att användas till
resestipendier åt tolf kretsafdelningsvis utsedda lämpliga personer, som ega. eller bruka jord af omkring femtio hektar eller
derunder. Under antagen ledare företogs en sådan studieresa
första gången år 1900 af tolf utsedda stipendiater. Resan, hvarunder först Flahult, Svalöf och Alnarp besöktes, utsträcktes
derefter till Danmark, der såväl större som mindre jordbruk
-besågos, särskildt Hedesällskapets odlingar och försök på Jutland. Samtliga stipendiaterna hafva rörande sina reseintryck
och erfarenhetsrön inlemnat skriftliga redogörelser, hvari gifves
uttryck åt stor belåtenhet med resan och derunder inhemtade
lärdomar.
Enligt hvad föregående berättelser gifva vid handen, har
sällskapet tid efter annan anordnat landtbruksmöten för länet.
Det var ock bestämdt, att ett sådant möte skulle ega rura i
Sköfde under sommaren 1900. Men beslutet bragtes ej till
verkställighet på grund af fruktan, att mjeltbrandsfarsoten
kunde komma att ånyo utbryta. Deremot har ett sådant synnerligen väl ordnadt möte innevarande år egt rum i Sköfde.
Den i föregående berättelser omförmälda kemiska stationen
och frökontrollanstalten i Skara har fortfarande upprätthållits.
Fullständiga redogörelser för verksamheten vid denna station,
hvilken omfattats med stigande förtroende, finnas för hvarje
år införda i Hushållningssällskapets tidning. Här meddelas
följande sammandrag rörande vid stationen verkstälda undersökningar:

Inom länet finnas fortfarande två lägre landtby-uksskolor,
den ena å egendomen Klagstorp i Kåkinds och den andra a
egendomen Såtenäs i Äse härad.
Beträffande dessa skolors organisation samt de för dem anvisade årliga anslag är intet att här omförmäla utöfver hvad

Undervisningsanstalter. Landtbruksingeniörens verksamhet. Mejerier.
som redan i föregående berättelser finnes upplyst,
antal har utgjort:

Lärlingames

Samtliga dessa hafva icke varit betalande. Tre af dessa
lärlingar hafva återgått till föräldrahemmet för att der biträda
vid jordbruket. Men alla de öfriga hafva, då de lemnat skolan,
erhållit anställning som bokhållare eller rättare. Antalet sökande till lärlingsplatserna, som de tre första åren varit så
stort, att icke ens alla kunnat antagas, har de två sista åren
af femårsperioden aftagit, hvilket hufvudsakligen torde bero deraf,
att tillfällen till mycket lönande arbetsförtjenst funnits i riklig
mängd inom andra arbetsområden. Genom årliga examina har
liksom förut blifvit ådagalagdt, hvad ock vid inspektioner vitsordats, att skolorna motsvara de förväntningar, som i fråga
om dem skäligen kunna hysas.
Landtmannaskolan i Skara har fortsatt sin verksamhet i
enlighet med de för densamma antagna stadgar. Under femårsperiodens sista år hölls den 27 april afgångsexamen med
fyratio elever. - "Vid den nya undervisningskursens början den 2
påföljande november var elevernas antal jemväl fyratio, hvaraf
trettiosju betalande och tre frielever. Af dessa hade tre genomgått folkhögskola, fem allmänt läroverks fem första klasser,
två den så kallade Nordiska landtbruksskolan, en tvåårig kurs
vid landtbruksskola samt tjugunio undergått föreskrifven inträdesexamen. Af eleverna voro trettio från Skaraborgs och tio
från andra län.
För den af staten aflönade landtbruksingeniörens verksamhet
inom länet redogöres i nedanstående tabell C.
Mejerihandteringen har under femårsperioden af länets jordbrukare omfattats med stigande int2-esse samt derför också gått
icke obetydligt framåt. Till ledning för omdömet härom kan
meddelas, att myckenheten af den mjölk, som levererats till
mejerier inom länet, uppgick, i runda tal, år 1890 till 40,000,000
kilogram, år 1895 till 68,000,000 kilogram, men år 1900 till
88,000,000 kilogram, hvaraf likväl 2,848,971 kilogram försåldes
oskummad. Antalet mejerier, som sistnämnda år voro i verksamhet, uppgick till 338, hvaraf 66 herrgårdsmejerier, 28 an-
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delsmejerier, 221 uppköpsmejerier samt 23 herrgårds- och uy>pköpsmejerier. Vid dessa mejerier tillverkades samma år 2,310,634
kilogram smör, 1,794 kilogram helfet, 1,880 kilogram 3 /4 fet,
145,360 kilogram halffet, 21,069 kilogram lU fet och 621,882
kilogram skummjölksost. Tillverkningen af ost har funnit bättre
afsättning än förut, hufvudsakligen i Norrland.
Inom länet finnas fortfarande fem mejeristationer, hvilka
äro förlagda å Kilagården, Knistad, Torestorp, Klagstorp och
Ökull. Länsmejeristen har ock fortsatt sin gagnande verksamhet samt för meddelande af råd och upplysningar hvarjo år besökt ett stort antal ställen. Besökens antal uppgick år 1900
till 171.
Det ökade intresset för mejerihandteringen har till väsentlig
del framkallats och underhållits derigenom, att Hushållningssällskapet låtit anordna särskilda mejeriutställningar. Sådana
höllos år 1897 i Skara, år 1898 i Lidköping, år 1899 i Falköping
och år 1900 i Mariestad och buro alla vittne om glädjande utveckling inom denna näringsgren. Med bidrag af Hushållningssällskapet hafva mejerierna inom länet fortfarande deltagit i de
svenska smörprofningarna.
Statens kringresande undervisare i boskapsskötsel och mejerihushållning hafva varit tillgängliga för länets jordbrukare. Men
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande är icke i tillfälle att meddela annan upplysning rörande deras verksamhet inom länet,
än att instruktören i mejerihushållning närvarit vid förutnämnda
fyra mejeriutställningar samt dervid hållit upplysande och vägledande föredrag.
Rörande bränneriernas inflytande på jordbruket och näringarna i allmänhet är icke heller nu något särskildt att omförmäla utöfver hvad i föregående berättelser finnes anfördt.
Tillgången på arbetare för jordbruket har liksom under
föregående femårsperiod varit knapp samt under skördetiden mer
och mer otillräcklig, hvilket förhållande nu såsom förut torde
till hufvudsaklig del vara beroende af den på annat ställe i
denna berättelse omförmälda starka utflyttningen från länets
landsbygd till städerna och af emigrationen. Jordbruksarbetena
verkställas fortfarande af jordtorpare, tjenstehjon i husbondens
bröd, legdt arbetsfolk samt å större egendomar äfven af stattorpare.
Dagsverksprisen hafva på landsbygden utgjort under sommartid för mansdagsverke lägst en krona 50 öro och högst två
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kronor 50 öre och för qvinsdagsverke lägst 75 öre och högst
en krona 50 öre samt vintertid för man6dagsverke lägst en
krona och högst två kronor och för qvinsdagsverke lägst 50 öre
och högst en krona, allt på pgen kost. Dessa uppgifter antyda
en icke oväsentlig höjning af de dagsverkspris, som voro gällande under nästföregående femårsperiod.
Skogshushållningen torde fortfarande kunna sägas bland
länets näringar intaga rummet näst efter jordbruk och boskapsskötsel. Här ofvan är redan uppgifvet, att den skogbärande
marken vid 1900 års slut beräknades till 302,662 hektar, utgörande 37-7 % af länets hela beräknade egovidd. Procenttalet,
som i senaste berättelsen uppgafs till 36:5 %, har således i någon mån ökats. Genom verkstälda skogsplanteringar har ock,
såsom ofvan är omförmäldt, den skogbärande marken ökats.
Nu, likasom vid senaste femårsperiods slut, finnas inom
länet tjugutvå kronoparker, nämligen Tiveden, Folkeberg, Skagersholm, Sundsmarken, Vestra Ekenäs, Bromö, Marieholmsskogen
och Gran viksskogen inom Vadsbo revir; Kungslena åsar och
Haboskogen inom Vartofta revir; Stenåsen, Vestra Kinneskogen,
Klyftamon, Ledsjömon, Varaskogen och Östra Kinneskogen inom
Kinne revir; samt Mösseberg, Furuskogen, Edsmären, Rådaås,
Östra Hillet och Vestra Hillet inom Slättbygds revir. I saknad af tillförlitliga uppgifter rörande flere af dessa kronoparkers ytvidd kan uppgift om samtliga kronoparkernas hela ytvidd
ej här meddelas.
Beträffande kungsgårdars och boställens skogar, som blifvit
till ordnad hushållning indelade, torde nu som förut få hänvisas
till Domänstyrelsens berättelser om skogsväsendet.
Fem häradsallmänningar finnas fortfarande inom länet,
nämligen Vadsbo härads allmänning Östra Stöpen, Kåkinds
härads allmänning Vestra Stöpen, Vartofta härads allmänning
Hökensås eller Sveanio, Vilske härads allmänning Gryten samt
Viste härads allmänning Rolken. Angående samtliga dessa
häradsallmänningar äro uppgifter meddelade uti berättelsen för
åren 1886—1890. Det bör i sammanhang härmed erinras, att
allmänningen Vestra Stöpen ännu icke varit föremål för så
kallad reglering. Arbeten hafva under femårsperioden pågått
för att omsider kunna afgifva ett antagligt förslag i nämnda hänseende. • Men synnerlig stor svårighet härför möter, enär denna
allmännings möjliga afkastning icke anses kunna inom beräknelig tid, om ens någonsin, betäcka de för en lämplig reglering
nödiga kostnaderna.
Sockenallmänningar finnas icke inom länet.
Angående förutnämnda skogars afkastning inhemtas upplysning af Domänstyrelsens berättelser.
Tillförlitliga uppgifter angående ytvidden af enskilda skogar kan ej heller nu meddelas.
livad i föregående berättelser anförts rörande vården af
och hushållningen med sådana skogar, gäller i hufvudsak fortfarande. Äfven nu har från flere fögderier uppgifvits, att de
enskilda skogarna blifvit för afverkning anlitade hårdare, än
som kunnat anses med klok hushållning öfverensstämmande.
Do i föregående berättelser omförmälda, af Landstingets och
Hushållningssällskapets förvaltningsutskott anordnade åtgärder
för främjande af skogssådd och återplantering hafva öfvertagits
af den år 1896 bildade Skaraborgs läns skogsodlingsförening,
hvilken af Hushållningssällskapet åtnjuter årligt bidrag med
vilkor att för Hushållningssällskapets räkning handhafva alla

till skogsodling hörande frågor. Arbetena inom detta område
hafva blifvit med nit och kraft bedrifna, hvilket ock haft till
följd, att, såsom ofvan förmälts, den skogbärande markens areal
i icke oväsentlig män ökats.
Länet, som tillhör Vestra öfverjägmästaredistriktet, är fortfarande indeladt i fyra revir, nämligen: 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, Skånings-Äsaka, Härlunda, Händene, Synnerby, Skallmeja och Vestra Gerums socknar af Skånings härad;
samt Slättbygds revir, hvilket utgöres af samtliga öfriga socknar
inom Skånings härad jemte Vilske, Laske, Barne, Viste, Åse
och Kållands härad.
Beträffande afverkuingssättet å skogarna och häradsallmänningarnas förvaltning är ej något särskildt att omförmäla utöfver
hvad i föregående berättelser blifvit anfördt.
Allmänningskassornas ställning var vid 1900 års slut följande:

Inom länet finnes icke någon undervisningsanstalt för skogsskötseln. Ej heller förekomma ek- eller mullbärsplantéringar.
Af flygsandsfält är länet icke besväradt.
Fortfarande finnes inom länet ett icke obetydligt antal
mindre sågar samt åtskilliga mera betydande såg- och träförädlingsverk. Men det har icke varit möjligt att åstadkomma
en i någon mån fullständig och tillförlitlig utredning rörande
omfånget och beskaffenheten af tillverkningen vid alla dessa
sågar.
Göteborg är fortfarande den hufvudsakligaste afsättningsorten för länets skogsprodukter, utom hvad angår träkol, som
säljes till Bergslagen.
Svedjande förekommer numera icke inom länet i afsevärd
mån.
Rörande skogseldar är att omförmäla följande. Under sommaren år 1897 utbröt eld å den till Stenstorps socken hörande
skogen å Billingen. Den blef af uppbådadt manskap släckt,
innan nämnvärd skada förorsakats. Samma år den 24 juni
utbröt eld å allmänningen Hökensås, hvarvid skogsplantering
från år 1893 förstördes inom ett område af omkring 8 ar. Till
följd af ovarsamhet antändes sommaren år 1899 dels tre tunnland skogsmark vid Fagerlid, dels ock omkring två tunnland
skog vid Hofva Gubbegården. Vid intet af dessa tillfällen förorsakades någon nämnvärd skada. Samma sommar afbrann
af enahanda anledning ungskog å 3'5 hektar vid hemmanet
Backen i Hjo socken. Den 5 juli sistnämnda år härjades a
hemmanet Mellom Gölhult i Habo socken 150 ar skogsmark af
eld, som uppkommit genom gnistor från jernvägslokomotiv. Likaledes uppkom genom ovarsamhet eld samma sommar å 25 hektar
skogsmark tillhörande hemmanet Sälltorp i Elings socken. Den
13 augusti 1899 uppstod skogseld å Forsviks och Perstorps egendomar i Undenäs socken, hvarvid omkring 90 hektar skogsmark
afbrändes. Elden antogs vara anlagd, och en person blef såsom

Skogshushållning.
misstänkt härför häktad och åtalad, men kunde mot sitt nekande
ej till ansvar fällas.
1 fråga om fabrikers och. särskilda tillverkningars inverkan
på skogshushållningen finnes nu, såsom förut, icke anledning
till annan erinran, än att skogsafverkningen uppenbarligen måste
uppmuntras och ökas i. samma mån, som de inom länet befintliga träförädlingsverken taga i anspråk råmaterial för sin tillverkning.
Getter hafva, enligt hvad ofvan är upplyst, icke under ifrågavarande tidrymd funnits i så stort antal, att de kunnat föröfva
nåfon mera afsevärd skada å skogarna.
Prisen å skogsprodukter hafva under denna femårsperiod
likasom förut vexlat ganska mycket. De kunna å följande
varor angifvas sålunda: för ett byggnadstimmer, 9 m. långt,
17 cm. i topp, från 2 kronor till 5 kronor; för en sågstock, 6
ro. lång och 20 till 26 cm. i topp, från 2 kronor 25 öre till 5
kronor; för en tolft plank ( 7 x 2 2 cm.) från 10 kronor till 40
kronor; för en tolft bräder (2-5 cm.) från 4 kronor till 10 kronor; för en famn (2-38 X 1 78 x0 - 89 m.) björkved från 14 kronor
till 26 kronor; för en sådan famn alved från 9 kronor till 18
kronor; för en sådan famn barrved från 8 kronor till 17 kronor;
för 1 6 hektoliter kol från 55 öre till 2 kronor; för 100 stycken
gärdselstänger från 3 kronor 50 öre till 7 kronor; samt för 100
stycken stör från 2 kronor till 5 kronor. Häraf framgår, att
prisen varit i allmänhet något högre än under nästföregående
femårsperiod.
Förbrukningen af torf torde fortfarande hafva varit i tilltagande. Den i föregående berättelser omförmälda, till egendomen
Skagersholm hörande »Hallemosse» har emellertid icke under
femårsperioden bearbetats, och torfupptagningen från torfmossen
inom Torso socken har bedrifvits i afsevärdt mindre omfattning
än förut, så att endast omkring 50 arbetare dermed haft daglig
sysselsättning under arbetstiden. Deremot har den likaledes i
senaste berättelsen omnämnda torftillverkningen inom Ransbergs
socken betydligt utvecklats. Denna tillverkning, som bedrifvits
omkring fyra och en half månader under sommaren hvarje år,
har uppgått år 1896 till 98,440 hektoliter, 1897 till 110,055
hektoliter, 1898 till 100,874 hektoliter, 1899 till 140,232 hektoliter och 1900 till 135,752 hektoliter, eller tillsammans 585,353
hektoliter bränntorf. Vid tillverkningen har användts lägst 131
och högst 167 personer dagligen, och har tillverkningskostnaden
utgjort i medeltal 20-63 öre för hvarje hektoliter torf. Den färdiga varan har försålts hufvudsakligen till Motala mekaniska
verkstad. I öfrigt har torf tillverkats här och hvar inom länet,
inest för eget behof, men äfven i någon mån till afsalu. Från
Vartofta fögderi meddelas, att torfmossarna å dess slättbygd äro
af särdeles god beskaffenhet.
Af anslag, som Landstinget för ändamålet anvisat, hafva fortfarande årligen utbetalts premier för räfvars och kråkors dödande,
hvarjemte Skaraborgs läns jagtvårdsförening utdelat premier för
dödande af dufhök. Men i öfrigt äro icke att omförmäla några
särskilda åtgärder för rofdjurs utödande, och erfarenheten har
icke heller gifvit vid handen, att sådana varit af behof påkallade.
Nu såsom förut tillåter sig Kungl. Maj:ts Befallningshaf-

vande att beträffande bergs- och brukshandtering samt fabriker,
manufakturer och handtverk hänvisa till Kommerskollegii årligen offentliggjorda berättelser angående bergshandteringen och
K. ifaj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1896—1900. Skaraborgs lä
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i fråga om fabriker och manufakturer. Dessa berättelser utmärka väl fortfarande, att inom länet finnas åtskilliga industriela
verk och inrättningar samt att utveckling och framåtskridande
äfven inom detta område förekommit. Men med undantag för
några få här nedan omförmälda har tillverkningen vid desamma icke i allmänhet varit af mera framstående betydelse.
Länets sex jemförelsevis små städer hafva icke heller under
denna femårsperiod kunnat tillkämpa sig något framstående
rum bland de industriidkande samhällena. Och på landet hafva,
såsom redan förut är antydt, jordbruk, boskapsskötsel och skogshushållning fortfarande varit hufvudkällorna för näringslifvet.
Enligt senaste tillgängliga berättelse funnos år 1900 inom länet
466 fabriker, vid hvilka sysselsattes 6,918 arbetare. Sammanräknade värdet af desammas tillverkningar uppgick till 18,067,356
kronor, utgörande 1 73 % af rikets hela tillverkningsvärde.
Tändsticksfabriken Vulcan inom Tidaholms köping, som
vid 1895 års slut sysselsatte 1,256 arbetare och under senaste
femårsperioden tillverkade tändstickor och cigarrtäudare till sammanräknad vigt af 17,431,344 kilogram och värde af 8,907,123
kronor 42 öre, har under nu ifrågavarande tidrymd ytterligare
utvidgats, så att tillverkningarna, hvilka afsättas i nästan alla
verldens delar, uppgått i vigt till sammanräknadt 25,048,957
kilogram och i värde till 12,240,846 kronor. Vid femårsperiodens slut uppgick antalet af de vid fabriken sysselsatta arbetarne till 1,613.
Katrinefors pappersbruk har under samma tid i medeltal
sysselsatt 273 personer dagligen. Tillverkningsvärdet vid denna
fabrik har uppgått till 4,266,505,63 kronor för papper och
1,103,893'ie kronor för trämassa, tillsammans 5,370,398-79 kronor, eller i medeltal l,074,079-76 kronor årligen. I förbindelse
med denna fabrik har tillkommit en ny fabrik, benämnd Tidan,
vid hvilken dels tillverkas ett slags papp, kalladt »unica», som utmärker sig för synnerlig fasthet, seghet och ogenomtränglighet,
dels ock deraf förfärdigas reseffekter m. m.
Vid Forsviks bruk, som tillverkar gjutgods, manufakturjern
och pappersmassa, hafva i medeltal årligen 140 arbetare varit
sysselsatta. Tillverkningen vid detta bruk har, afkastningen af
jordbruk, skogs- och qvarnrörelse oberäknad, uppgått till
1,328,400 kronor, eller i medeltal 265,680 kronor årligen.
Sköfde mekaniska verkstad, som tillverkar hufvudsakligen
maskiner och redskap för landtbruket, har under femårsperioden
utvidgats, så att dervid sysselsättas omkring 130 personer dagligen och årliga tillverkningsvärdet numera uppgår till omkring
300,000 kronor.
Mössfabriken i Falköping och den dermed förenade nya
hattfabriken sysselsätta omkring 200 arbetare dagligen. Ärliga
tillverkningsvärdena uppgå sammanräknadt till omkring 380,000
kronor.
Kristinedals spinneri och väfveri inom Norra Härene
socken har under femårsperioden betydligt utvidgats. Dess tillverkning af väfnader utgör i medeltal 85,000 meter med ett
värde af 90,000 kronor.
Vid Holma linnespinneri uppgick tillverkningsvärdetår 1900
till 489,000 kronor, men utgjorde år 1895 endast 210,000 kronor.
Tidaholms träförådlingsfabrik
har likaledes betydligt utvidgats, så att dess tillverkningsvärde, som år 1895 utgjorde
120,000 kronor, år 1900 uppgick till icke mindre än 1,975,540
kronor.
3
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Af do i föregående berättelser omförmälda fabrikerna hafva
Skarpemo och Mariebergs stärkelsefabriker samt oljefabriken vid
Gössäter blifvit nedlagda. Deremot hafva utom förutnämnda
pappfabrik och hattfabrik tillkommit följande nya fabriker: en
gardinfabrik i Habo och en vaddfabrik vid Norka i Yättaks
socken, båda inom Vartofta härad.
Stenhuggeriet å hemmanen Sågaretorp, Torkilsryd och Häldeholm har endast i obetydlig mån varit i verksamhet. Dess
tillverkningsvärde för år 1900 uppgifves till allenast 2,500
kronor.
Deremot har qvarnstenstillcerkningen å Lugnåsberget fortgått såsom förut. De under alla fem åren tillverkade stenarnas
antal har uppgått till omkring 1,000, med ett sammanräknadt
saluvärde af 50,000 kronor. Alen slipstensgrytet å Katorp inom
Böja socken samt slipstensbrottet inom Brandstorps socken hafva
icke bearbetats.
Under fomårsperioden hafva länets betydande sandstensoch Icalkstenslager fortfarande gifvit anledning till omfattande
verksamhet. Vid de inom Säters och Bergs socknar belägna
kalkbrotten har årliga tillverkningen i medeltal uppgått till
48,000 hektoliter kalk, hvars försäljningspris utgjort GO till 70
öre för hektoliter. Förädling af kalksten har i ganska afsevärd
omfattning egt rum vid Karlsro och Brandsberg inom Våmbs
samt Kjepplunda i Sköfde landssocken. Kalktillverkningen inom
Sköfde, Våmbs, Norra Kyrketorps, Dala och Sjogerstads socknar
"kan beräknas uppgå till minst 100,000 hektoliter årligen.
Inom Slöta, Karleby, Hvarfs, Kungslena och Hvalstads
socknar hafva kalkstenslagren bearbetats med en uppgifven tillverkning år 1900 af 57 kubikmeter kalksten, 7,4G0 hektoliter
och 39,768,900 kilogram kalk med sammanräknadt försäljningsvärde af 222,144 kronor.
Kalktillverkningen vid foten af Ilalle- och Hunneberg har
till följd af svårigheten att åtkomma råmaterialet minskats, men
torde dock hafva uppgått till 10,000 hektoliter årligen i medeltal, med ett försäljningspris af 60 till 70 öre för hektoliter.
Inom Medelplana, Vesterplana, Österplana, Kinne-KIefva,
Husaby och Källby socknar har åter kalktillverkningen ökats
och uppgått till 340,000 hektoliter årligen i medeltal. Försäljningspriset å denna kalk har vexlat från 30 till 60 öre.
Såsom förut har jemväl stenhuggeri bedrifvits inom Medelplana, Vesterplana och Österplana socknar af åtskilliga hemmansinnehafvare. Men uppgifter saknas angående omfattningen
och värdet af hela denna tillverkning. De mest betydande stenförädlingsverken inom denna ort hafva fortfarande varit de vid
Gössäter, Råbäck och Hellekis. Värdet af deras årliga tillverkning har i medeltal uppgått till 85,000 kronor vid Gössäter,
21,600 kronor vid Råbäck och 14,500 kronor vid Hellekis. Vid
Hönsäters cementfabrik har tillverkningsvärdet under femårsperioden uppgått till 1,808,540 kronor, eller 361,708 kronor årligen i medeltal.
Tegeltillverkning har fortfarande varit en för länet vigtig
näringskälla. Inom Norra Vadsbo fögderi har sådan tillverkning fortfarande bedrifvits i afsevärd omfattning å Skagersholm
i Finnerödja socken, å Lidetomten i Elgarås socken och å Säby
i Berga socken. Från Södra Vadsbo fögderi uppgifves, att vid
tegelbruk å egendomen Lerdala Bossgården tillverkats sammanräknadt 240,000 taktegel och 130,000 murtegel, att vid Sätra
bruk under år 1900 tillverkats 36,500 taktegel och 29,000 mur-

tegel, att tillverkningen å hemmanet Bjorkhult i Ransbergs
socken årligen utgjort omkring 30,000 murtegel, att tegeltillverkning fortfarande bedrifvits vid Holmens tegelbruk i Fagre
socken och vid Ryholms tegelbruk, å det sistnämnda likväl endast för gårdens behof, samt att priset under femårsperioden
utgjort för tusen taktegel 45—55 kronor och för tusen murtegel
35—40 kronor. Tegelbruk finnas vidare inom Sköfde fögderi
vid Esbjörntorp inom Versås socken, hvarest tillverkningen bedrifves i jemförelsevis ringa omfattning, vid Vreten, hvars årliga
tillverkning beräknats till 210,000 taktegel, 190,000 murtegel
och 20,000 rörtegel, samt vid Almnäs, hvars tillverkningsmängd
icke uppgifvits. Vid sex tegelbruk inom Vartofta fögderi hafva
år 1900 tillverkats sammanlagdt 2,368,500 tak- och murtegel.
Inom Barne fögderi bedrifves tegeltillverkningen fortfarande i
afsevärd omfattning, och uppgifves tillverkningen för år 1900
vara vid Frugården 550,000 murtegel och 30,000 taktegel, vid
Margreteberg 1,025,000 murtegel och 120,000 taktegel samt vid
Såtenäs 143,000 murtegel och 93,000 dikesrör. Medelpriset har
varit 17 kronor för tusen murtegel, 38 kronor för tusen taktegel
och 18 kronor för tusen dikesrör. Inom Lidköpings fögderi
hafva tillverkats i medeltal årligen vid Ägården i Råda socken
70,000 murtegel och 70,000 taktegel, vid Bostorp i KållandsAsaka socken 100,000 murtegel och 100,000 taktegel, vid Mariedal i Ofva socken 54,000 murtegel, 33,000 taktegel och 167,000
dikesrör, vid Hålltorp i Lindärfva socken 1,200,000 murtegel
och 300,000 taktegel, vid Qvarntorp i Forshems socken 100,000
murtegel och 100,000 taktegel samt vid Myrbacken i Lugnas
socken 25,000 murtegel och 25,000 taktegel. Försäljningspriset
har varit för tusen murtegel 18—30 kronor, för tusen taktegel
35—60 kronor och för tusen dikesrör 15—22 kronor.
Vid Ärnäs glasbruk hafva i medeltal årligen tillverkats
760,000 helbuteljer och 4,705,000 halfbuteljer till ett sammanräknadt värde af 235,000 kronor.
Smergelfabriken Naxos samt ockra- och umbrafabriken Sved
inom Vartofta fögderi hafva fortfarande drifvits, med uppgifna
tillverkningsvärden år 1900 af för den förra 76,000 kronor och
för den senare 1,350 kronor.
Från Skofteby källa i Norra Härene socken har fortfarande förts i marknaden kolsyradt naturligt mineralvatten under
namn af Secularis, och har afsättningen årligen i medeltal utgjort 50,000 flaskor till värde af 3,000 kronor.
På annat ställe i denna berättelse torde Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få redogöra för åtgärderna till slöjdskicklighetens främjande. Här bör endast omförmälas, att dessa åtgärder otvifvelaktigt fortfarande utöfvat ett välgörande inflytande
på husslöjden äfven med hänsyn till densammas anlitande
som binäring. 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 hvad i föregående berättelser anförts.
Beträffande afsältningsorter och transportmedel samt anstalter för arbetare är ej något särskildt att omförmäla utöfver
hvad som i föregående berättelser blifvit upplyst och på andra
ställen i denna berättelse meddelas.
A den Göta kanalbolag tillhöriga reparationsdockan vid
Sjötorp, som fortfarande varit åt arrendator upplåten, hafva
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användts 70 till 80 arbetare dagligen, och liafva dervid nybygts
och reparerats följande antal fartyg:

För bränvinstillverkniiigen
på följande sätt:

och kostnader härför redogöres

Beträffande anordningar för vård om fisket får Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande dels åberopa de upplysningar, som lemnats
i föregående berättelser, dels ock här meddela, att Hushållningssällskapet år 1900 utsett en af fem ledamöter, med tre suppleanter, bestående fiskerikomité med uppdrag att handhafva alla
till fiskerinäringens understödjande hörande frågor i enlighet
med instruktion, som sällskapets förvaltningsutskott faststält.
Denna komité har uti sin för samma år afgifna berättelse uttalat det omdöme, att, om blott de för ändamålet nödiga medlen
kunna anskaffas, många och rika utvägar finnas för fiskerinäringens främjande. Härvid liar komitén tillika upplyst, att
under året
159 personer fiskat uti Venern och Vettern
tillsammans 12,140 kilogram lax, som inbragt dem 19,820 kronor, samt 907 personer fångat tillsammans 309,000 kilogram
annan fisk än lax och 5,800 tjog kräftor till samtnauräknadt
värde af 120,000 kronor. För laxfisket hafva användts 78 båtar och för fisket i öfrigt 664 båtar.
Inom länets östra fiskeridistrikt äro anlagda fem laxodlingsanstalter, från hvilka årligen utsläppas omkring 150,000 lax-
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och rödingsyngel. Den i senaste berättelsen omförmälda anstalten vid Gullspång har deremot under senare delen af femårsperioden fått förfalla, men torde med det snaraste komina att
återupprättas. Från den på motsatta stranden af Vermlands
fiskeristyrelse upprätthållna anstalt hafva emellertid under samma
tid utsläppts omkring 875,000 lax- och 100,000 sikyngel.
Fiskerikomitén har dessutom vid Vetterns vestra strand
låtit anlägga en särskild rödings- och sikkläckningsanstalt. Medel för denna anläggning och bekostande i öfrigt af nya
anordningar hafva erhållits derigenom, att utaf det till fiskerinäringens understödjande anvisade statsanslaget beviljats Hushållningssällskapet för år 1900 ett bidrag till belopp af 1,000
kronor.
Kräftfisket har varit vexlande, beroende af mer eller mindre
gynsamma förhållanden. Detsamma uppgifves vara rikligast i
den del af ån Ösan, som tillhör egendomarna Kafiås, Ljunghem
och Vreten, der detta fisko ock vitsordas vara utmärkt väl
vårdadt.
Lax och röding afsättas äfven utom länet i afsevärd mängd,
företrädesvis till Tyskland och Danmark samt i Stockholm och
Göteborg. Stegringen i pris på fisk har bidragit till att göra
fisket lönande, och öfver hufvud taget torde fisket kunna sägas
nu såsom under närmast föregående femårsperiod hafva för dem,
som idka detsamma såsom yrke, gifvit medelgod afkastning och
för dem bland länets invånare, som i öfrigt dermed sysselsätta
sig, varit en god binäring. Fiskeritillsyningsmannen i östra distriktet uppgifver, att en »Vetterfiskare» beräknar sin årliga
fångst i medeltal till värde af 875 kronor.
Jagt idkas inom länet icke såsom egentlig näringsgren, och
är således derom i sådant afseende icke något att oinförmäla.
Emellertid har bildats Skaraborgs läns jagtvårdsförening, som
för länet utgör afdelning af Svenska jägareförbundet. Denna
förenings ändamål är att verka för den nyttiga villebrådsstainmens ökande, rofdjurens' minskande, jagtlagarnas efterlefnad
samt en rationel jagtvård. Under åren 1897—1900 har föreningen såsom belöning för dödande af tillsammans 439 dufliökar utbetalt 878 kronor. Deijomte har föreningen, som från
och ined innevarande år åtnjuter årligt anslag af Hushållningssällskapet till belopp af 250 kronor, genom uppsatser i tidningar
samt utgifvande af en broschyr sökt intressera allmänheten för
ett bättre handhafvande af jagtvården.

4. Kommunikationsanstalter och varubyten.
A) Landtkommunikationer. Beträffande de inom länet befintliga
för allmän trafik upplåtna jernvägar har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande uti föregående berättelser meddelat uppgifter, hvilka
här torde få åberopas. Dessa samfärdsmedel hafva under ifrågavarande femårsperiod fått en högst väsentlig tillökning, derigenom att båda de i senaste berättelsen såsom tillämnade omförmälda järnvägsanläggningar bragts till utförande. Den ena
af dessa jernvägar, Vestergötland—Göteborgs jernväg, som utgår
frän Göteborg samt vid stationen Tumleberg inom detta län
delar sig i två grenar, till Skara och till Håkantorps station,
liar en sammanräknad längd af 141 kilometer. Den andra, Lidköping—Kinnekulle jernväg, som från Lidköping sträckar sig

utmed vestra sidan af Kinnekulle till Forshems station å Mariestad—Kinnekulle jernväg, är 29 kilometer lång. De enskilda
jernvägarnas längd utgör således numera tillsammans omkring
440 kilometer, deri inberäknad den sträcka af Uddevalla—Venersborg—Herrljungabanan, som faller inom länets gränser. Sistnämnda jernväg har under femårsperioden ombygts till 1-435
meters spårvidd. Men alla de öfriga enskilda jernvägarna äro,
såsom förut är omförmäldt, af 0'89i meters spårvidd.
För ytterligare utvidgning och förbättring af länets jernvägskommunikationer har under samma tidrymd fråga bragts å
bane om anläggning af jernväg, likaledes af 0'89l meters spårvidd, från Sköfde till Axvalls jernvägsstation. Den 22 december
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1898 beviljades nådigt tillstånd till denna järnvägsanläggning,
hvarefter Sköfde—Axvalls jernvägsaktiebolag bildats ined uppgift att anlägga och trafikera samma jernväg. Sedan numera
statslån för ändamålet beviljats, lider intet tvifvel att detta företag snart nog skall blifva utfördt.
A de enskilda för såväl person- som godstrafik, upplåtna
jernvägarna har trafiken bedrifvits i allmänhet med tre till fyra,
men tidtals ännu flere fram- och återgående tåg dagligen. Beträffande förhållandena i öfrigt å statens och de enskilda jernvägarna 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 1900 års slut följande ekonomiska
ställning:

Lidköping—Skara—Stenstorps jernvägsaktiebolag, som eger
jemväl Lidköping—Håkantorps jernväg:
Tillgångar.
Jernvägsanläggningen Lidköping—Stenstorp . . .
Hus och anläggningar
Rörliga materielen
Dressiner och snöplogar
Inventarier
Materialier

Mariestad—Moholms

jernvägsaktiebolag.

Tillgångar.
Banbyggnaden ra. m
Rörlig materiel

Lidköping—Skara—Stenstorps jernvägs fordringar (deraf af kommuner: kapital 85,49030 och oguldna annniteter 2.14550) Kr.

Kr.
>

310,41260
57,185-67

>

5,52380

Rörliga materielen
Dressiner och snöplogar

Materialier

>

4,973-12

Inventarier

Slipers och räls

>

2,94253

>

20,15000

Inventarier

Aktier
Fordringar i bank
>

Kr.

af diverse

Skulder.

24,292'46

»

Kassabeh&llning

6,12260

gQ414.06

Kr.

2,18590

Län af handels- och sjöfartsfonden
D:o af Mariestads stad m.

1892
1898

Kr. 221,40000
» 53,00000
> 25,04150

fl

1872 års 5 lh% obligationslån (kopitalåterstod enl.
amorteringsplan 383,000 kr., förfallna, ej till
inlösen uppvisade räntekuponger 110 kr.) .
1872 års 5 % obligationslån

Skulder.
Stamaktier
Preferensaktier
Ränta & aktiekapitalet

93,453 93

Jernvägsanläggningen Lidköping—Håkantorp med hus
och anläggningar

» 4Va %
» 4»/a %
»
(kapitalåterstod 98,000
kr., upplupen, ej förfallen ränta 1,470 kr.) .

De s. k. tillskottslånen (kapital 94,33048 kr.,
oultagna annuiteter 10,243'46 kr.)
. . . .

Kr.
>

Skaraborgs läns enskilda bank å löpande räkning .
På diverse konton
Till aktieegarne: 5,552 st. aklier a 100 kr. . . .

Hjo—Stenstorps jeimvägsaktiebolag.
Kapitalbehållning.
Tillgångar.
Jernviigsbyggnaden
Rullande inaterielen

K:

Afskrifningsfonden
Reservfonden
Reserverade medel
Lidköping—Skara—Stenstorps jernvägs vinst för 1900

Fastigheter
Inventarier

Lidköping—Håkantorps jernvägs reserverade vinster
Kr. 30,106'62
Afdrag af 1900 års förlust å denna
jernväg
• » 9,38224

Materialier och förrådseffekter
Aktier
Diverse fordringar
Innestående i bank samt kassa
Krono:
Skulder.
Aktiekapitalet
Handels- och sjöfartsfonden
Obligationslånet n:r 1
D:o
n:r 2
Enskilda jernviigarnas pensionskassa
Reservfonden
Dispositionsfonden

K

Skara—Kinnekulle—

Venerns jernvägsaktiebolag.
Tillgångar.

Jernvägen från Skara till Hönsäters hamn: banan
med jordområde, skenor, syllar, veilar, vändskifvor m. m
Husbyggnader
Rörlig materiel

Jernvägar. Allmänna vägar. Vägförbättringar.
Inventarier
Maierialier och förbrakningsartiklar

Kr.
»

12,00000
10,52000

746,415-27

• • • • Kr.
Kronor

3,171-03
749.5SG-90

Tord ringar:
Diverse g lden rer

Skulder.

Skaraborgs

Skulder.
Aktiekapitalet: 4,195 aktier å 100 kronor
Obligationslån (ursprungligen 300,000 kronor)
Tillskottslån (qvar att lyfta 20,000 kronor)
Af garanter för obligationslånet ntlngda räntor
Diverse skulder
Öfverskott i kapitalräkning

län.

21

Kr. 419,50000
> 298,00000
> 30,00000
> 22,200 20
> 15,65405
>
5,04735
Kronor 790,401-00

Yttre skuld:
Rifcsgöldskontoret:
Kapital
Kr. 301,093-11
Anståndsr nta tilldcn31 oktober 1889, hvilken r nta
enligt Kungl. Maj:ts nådiga resolution den
80
/ii) 1886 skall betalas först vid amorteringstidens slut
» 2(5,914-44
Den 31 december 1900 upplupen r nta från och med
den 1 november samma r
Outtagen vinst
Diverse fordringsegare
Enskilda jernv gamas pensionskassa

»
2,28070
Kr. 333,288-25
•
>
>

Aktieegarnes tillgodobafvande:
Aktiekapitalet, 3,423 st. aktier å 100 kronor . . .
Reservfond
Afskrifningsfond

6600
21,894'24
1,907-13

357,155-62

Kr. 342,30000
>
7,39368
>

25,000-00

Dispositionsmedels konto

>

17,55352

Saldo: vinst för 1900

»

18408

392,431-28

Kronor

749,580-90

Mariestad—Kinnekulle

jernvägsaktiebolag.

Tillgångar.
Banbyggnaden ra. m

Kr. 557,017-45

Rörliga materielen
Inventarier

>
>

77,682-28
6,205'55

Materialier
Fordringar

>
»

10,44294
4,332'29

Kassabebållning
Balanserad brist, motsvarande anståndsräntan å statslånet för jernvägsbyggnaden

>

488-33

>

28,136'85

not orK-f 9

Skulder.
Aktieegarne

Kr. 333,70000

Riksgäldskontoret

> 338,087-56

Diverse andra fordringsegare

>

5,976-93

677764-40

Kr.

6,54120

Öfverskott, reserveradt till framtida behof

Kronor CS4,805-69

Lidköping—Kinnekidle

jernvägsaktiebolag.

Tillgångar.
Jernvägen med skenor, syllar, bronr, jordområden m. m.
Husbyggnader, vattentag m. m

. . .

Kr. 571,11619
» 48,50000

Rnllande materiel
Inventarier
Materialier

> 117,500 00
,
9,000 00
,
7,920 00

Kassabebållning ocb fordringar
Fordran genom i förskott betalda räntor

»
>

6,365-41
30,00000

Kronor 790,401 60

Tabell 2 redogör för de allmänna landsvägarnas och bygdevägarnas längd. I afseende å dessa uppgifter får Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande erinra, att nya vägdelningar visserligen
blifvit inom åtskilliga väghållningsdistrikt begärda och att efter
förberedande behandling flere utslag meddelats rörande hvilka
vägar skola i vägdelning ingå samt deras egenskap af landseller bygdeväg, men att vägdelning enligt nya väglagen ännu
icke blifvit i något af länets väghållningsdistrikt slutligen genomförd. Till följd häraf hafva vägstyrelserna i Dimbo och
Slättängs tingslags båda väghållningsdistrikt icke kunnat lemna
fullt tillförlitliga upplysningar rörande dessa distrikt, hvadan de
nu meddelade uppgifterna måst grundas å äldre för båda distrikten gemensamma mätningar. Af samma anledning hafva
gemensamma uppgifter meddelats rörande väglängderna inom
Kållands, Kinnefjerdings och Kinne härads tre till samma fögderi hörande väghållningsdistrikt. Nu lemnade uppgifter om
vägarnas sammanräknade längd skilja sig något från dem, som
återfinnas uti motsvarande tabell vid senaste berättelsen. Dessa
skiljaktigheter bero hufvudsakligen af rättelser, som skett vid
företagna mätningar i och för ny vägdelning.
Från alla delar af länet vitsordas, att vägarnas tillstånd
under femårsperioden förbättrats och således kan anses vara i
allmänhet tillfredsställande. Användandet af sönderslagen sten
såsom väglagningsärane har blifvit mer och mer allmänt. Sedan,
efter Landstingets börande, för åtskilliga väghållningsdistrikt,
der förut den årliga väglagningen egt rum under våren, blifvit
bestämdt, att detta arbete skall ske under hösten, är denna tidsbestämmelse numera gällande nästan öfverallt inom länet.
Följande väganläggnings- och vägförbättringsföretag hafva
under ifrågavarande tidrymd förekommit:
1) Vägen från Habo i Björkängs socken till Fagre Bockens
gräns, på en sträcka af omkring tre kilometer, har dels nyanlagts, dels förbättrats för en kostnad af 1,000 kronor, som bestridts af Björkängs kommun.
2) A landsvägen mellan Norrqvam och hemmanet Backa i
Lyrestads socken hafva åtskilliga hemmansegare på egen bekostnad låtit sänka en större backe.
3) Hofva socknemän hafva, för en kostnad af 1,000 kronor, sänkt en backe å landsvägen vid Fagerlid och två backar
å bygdevägen vid hemmanet Strupkärr.
4) För omläggning och förbättring af landsvägen från Fredsbergs sockengräns förbi Böckersboda till Backa i Lyrestads
socken till en beräknad kostnad af 4,350 kronor anvisades af
1899 års vägbyggnadsfond anslag till belopp af 2,000 kronor.
Men detta företag var vid femårsperiodens slut ej fullbordadt.
5) Af 1896 års vägbyggnadsfond blef för omläggning och
förbättring af den emellan Sannums grindstuga och Halnatorp
liggande delen af vägen från Sannums grindstuga öfver Ilalna
till Töreboda i Björkängs socken, hvilket arbete beräknats kosta
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34,530 kronor, anvisadt ett anslag till belopp af 23,000 kronor.
Detta arbete är fullbordadt.
6) Under år 1900 påbörjades med bidrag af statsmedel
arbete för omläggning och förbättring af landsvägen emellan
Mariestad och Skara inom Låstads socken, hvilket arbete vid
femårsperiodens slut icke var fullbordadt.
7) Enligt nådigt bref den 4 februari 1898 beviljades för
anläggning af väg mellan Danskagården Dala i Dala socken och
Stenstorps jernvägsstation anslag till belopp af 3,400 kronor.
Detta arbete, som beräknats kosta 5,160 kronor, är fullbordadt.
8) För anläggning af väg mellan Tonarp i Börstigs socken
och Trädets jernvägsstation inom Elfsborgs län, hvilket arbete
beräknats kosta 15,550 kronor, beviljades af 1897 års vägbyggnadsfoud anslag till belopp af 10,300 kronor. Denna anläggning är utförd.
9) Enligt nådigt bref den 15 december 1899 beviljades för
anläggning af väg inom Kinneveds och Luttra socknar i riktning från Falköpings stad till Öra Stom inom Elfsborgs län
anslag till belopp af 23,800 kronor. Detta arbete, som beräknats kosta 35,780 kronor, var väl under år 1900 till stor del
utfördt, men ej fullbordadt.
10) Anläggning, utan bidrag af statsmedel, af väg från
Sandhems jernvägsstation till Fiflered inom Elfsborgs län, var
vid femårsperiodens slut påbörjad, men icke afslutad.
11) För omläggning af Uggleboliden i Edsvära socken å
vägen emellan Algutstorp och Gökhem beviljades af 1898 års
vägbyggnadsfond 1,300 kronor; och var detta arbete, som beräknats kosta .2,000 kronor, vid femårsperiodens slut utfördt.
12) För iståndsättande af Borgavägen mellan Längjums kyrka
och Jakobsgården, hvilket arbete beräknats kosta 6,850 kronor,
beviljades af 1899 års vägbyggnadsfond 4,500 kronor; och är
arbetet utfördt.
13) Den inom länet fallande delen af förbättring af gammal
och anläggning af ny väg emellan Herrljunga jernvägsstation
inom Elfsborgs län och Rafvelsgården inom Öster-Bitterna socken
beräknades kosta 13,350 kronor. Till utförande af detta arbete
beviljades af 1897 års vägbyggnadsfond anslag, 8,900 kronor,
och är arbetet fullbordadt.
14) För anläggning af väg mellan Matsagården vid Södra
Lundby kyrka och Djeknagården i Önums socken, hvilken anläggning beräknats kosta 13,160 kronor, beviljades af 1898 års
vägbyggnadsfond anslag till belopp af 8,700 kronor; och är arbetet utfördt.
15) Likaledes blef för anläggning vid Faleberg i Larfs
socken af sammanbinduingsväg mellan de från Vedum och från
Vester-Bitterna utgående vägarna mot Larf af samma fond beviljadt anslag till belopp af 2,500 kronor. Detta arbete, hvarför
kostnaden beräknats till 3,850 kronor, är äfvenledes utfördt.
16) Under år 1899 hafva två backar a landsvägen emellan
Nossebro och Baljefors blifvit sänkta, hvarför kostnaden bestridts
genom bidrag från Bärebergs och Malma kommuner samt af
enskilda personer.
17) För förbättring af vägen emellan Broqvarn och Hemmingsslätt inom Fullösa och Forshems socknar, hvilket arbete
beräknats kosta 2,020 kronor, beviljades af 1898 års vägbyggnadsfond anslag, 1,300 kronor. Detta arbete är utfördt.
18) För förbättring af vägen från Vestra Krokgården förbi
Fullösa till Storebacken inom Fullösa socken beviljades af samma

Skjutsanstalter.

fond anslag, 7,300 kronor. Detta arbete, hvarför kostnaden beräknats till 10,950 kronor, men uppgått till 11,791-63 kronor,
är jemväl fullbordadt.
I fråga om 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, förr än vederbörande kommit i åtnjutande af sökta statsbidrag.
De för vågundersökningar anvisade statsmedel förvaltas och
redovisas numera uteslutande af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, soin derför i sina årliga berättelser lemnar redogörelse.
Under femårsperioden hafva följande broar blifvit om- eller
nybygda:
Gullspångsbron öfver Gullspångselfven mellan Vestergötland
och Vermland har för en af Hofva tingslags vägkassa bestridd
kostnad till belopp af 492'82 kronor undergått en betydlig reparation och blifvit försedd med nya handräcken af jern.
Vägstyrelsen i Södra Vadsbo härads väghållningsdistrikt
har låtit ombygga Knipebro för en kostnad af 240 kronor,
Lums bro för 129 kronor, Bortelids bro för 300 kronor, Spetsbacke bro för 300 kronor och Sörbäcks bro för 275 kronor;
hvarjemte Hönse bro och Nolosets bro undergått betydande reparationer.
Dessutom hafva förekommit åtskilliga brobyggnadsarbeten,
hvilka likväl icke äro af den betydenhet, att de böra här särskildt omförmälas.
Enligt nådigt bref den 13 november 1896 har Kungl. Maj:t
med anledning af gjord framställning funnit godt medgifva, att
Marieholmsbroarnas brotullskassa finge senast den 31 påföljande
december öfverlemnas till Mariestads kommun, med förbindelse
för staden att för all framtid ansvara för underhållet af ifrågavarande broar äfvensom inom tio år efter sistnämnda dag hafva
låtit enligt ritningar, som af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
godkännas, samt under den kontroll, som för ritningarnas godkännande kan varda föreskrifven, uppföra nya broar af jern med
bropelare af sten.
Väg- och bropenningar uppbäras icke någonstädes inom
länet. Färjpenningar uppbäras deremot fortfarande vid Brosundet i Undenäs socken, der en färja blifvit af enskild person
inrättad för samfärdsel mellan Vikaskogarna och den öfriga delen af socknen, samt vid Lofvene, der enskild person inrättat
färja för transport öfver Lidan. Båtfart emellan Torso och
fastlandet uppehälles af vederbörande skjutsentreprenörer, som
härför uppbära afgift enligt faststäld taxa. Från Ekebo skjutsanstalt å Kållandsö skjutsas fortfarande med båt till Lurön emot
en till tre kronor bestämd afgift.
De i senaste berättelsen omförmälda åtgärder för att få aflägsnade alla sådana grindar, som enligt gällande lag böra borttagas, hafva haft den verkan, att antalet grindar, som vid 1895
års slut uppgafs till 737, numera enligt inkomna uppgifter utgör
621, hvaraf 497 inom Vartofta fögderi.
Enligt hvad tabell 2 gifver vid handen, funnos vid femårsperiodens slut inom länet 80 skjutsanstalter. Af dessa voro fe ni,
nämligen i Elgarås, Tidaholm, Qvänum, Vara och Hjerpås, inrättade i enlighet ined 26 § 1 mom. af nådiga stadgan angående skjutsväsendet den 31 maj 1878. Samtliga öfriga skjutsanstalter voro försedda med skjutslag, men skjutsningen vid de-

Skjutsning.
samma var vid nämnda tidpunkt och liar under hela ifrågavarande tidrymd varit upplåten på entreprenad i enlighet med
nämnda nådiga stadga.
Rörande skjutsentreprenadbidragen meddelas här följande
siffror:

Post.
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Postanstalternas antal uppgick således vid 1900 års slut
till 142 eller en postanstalt på 1,698 af länets invånare. Enligt
Generalpoststyrelsens berättelser uppgingo de inom länet till
postbefordran aflemnade försändelsernas antal och medeltalet försändelser på hvarje invånare till:

Vid 1900 års slut verkstäldes postbefordring
landsvägspostlinier, nämligen:
Mariestad—Ek—Lastad—Timmersdala—

Som den för hvarje af dessa år för länet faststälda bevillningens halfva beloppvida öfverstigitentreprenadbidragenssummor,
har icke kunnat ifrågakomma, att staten skolat deltaga, i gäldandet af bidragen med mera än halfva beloppet.
Entreprenadbidragen utgjorde år 1900: 25—100 kronor vid
21 skjutsanstalter, 101—200 vid 39, 201—300 vid 8 och
301—400 kronor vid 2 skjutsanstalter.
För antalet af hästar, som under ifrågavarande fem år utgått till skjutsning, redogöres i förutnämnda tabell 2.
Postkontor finnas fortfarande inom länets alla sex städer
samt dessutom i Karlsborg, Töreboda, Moholm, Stenstorp, Tidaholm och Vara. Inom länet äro derjemte inrättade följande
poststationer, nämligen lydande under Mariestads postkonto i:
Eggby, Ek, Forshem, Hasslerör, Jula, Leksberg, Lugnas, Lyrestad, Lastad, Nya Lerdala, Sjötorp, Svaneberg, Timmersdala,
Torso, Tångeberg, Äskekärr och Österäng; under Skara postkontor: Axvall, Gössäter, Götene, Kålltorp, Lundsbrunn, Qvänum, Synnerby, Vinköl, Vångaby och Ottum; under Lidköpings
postkontor: Blomberg, Bronäs, Hellekis, Hjerpås, Kållandsö,
Kållängen, Källby, Lofvene, Norra Kedum, Resville, Råbäck,
Tådene, Ufvered, Vinninga och Örslösa; under Sköfde postkontor: Ekbyvall, Frösve, Igelstorp, Skultorp, Tibro, Tidavad
och Versås; under Hjo postkontor: Baskarp, Brandstorp, -Gate,
Gustaf Adolfs kapell, Korsberga, Kyrkebo och Mofalla; under
Falköpings postkon tor: Falköping—Ranten (filialpostkontor), Bjurbäck, Grolanda, Gökhem, Habo, Jäla, Kettilstorp, Kinneved,
Klefva, Mullsjö, Odensberg, Sandhem, Slättäng, Stora Bjurum,
Sörby, Torbjörntorp, Vartofta och Vilske Märka; under Karlsborgs postkontor: Fagersanna, Forsvik', Mölltorp, Tived och Undenäs; under Töreboda postkontor: Elgarås, Fagerlid, Finnerödja,
Fredsberg och Hofva; under Moholms postkontor: Beateberg,
Fagre, Halna, Tidan och Väring; under Stenstorps postkontor:
Broddetorp, Dala, Fridene, Häggum, Svensbro och Vreten;
under Tidaholms postkontor: Ekedalen, Gärdagården, Uångsdala,
Kaflås och Vättak; under Vara postkontor: Arentorp, Bya,
Edsvära, Essunga, Foglum, Fyrunga, Helas, Håkantorp, Jungskola, Larf, Lekåsa, Malma, Nossebro, Saleby, Stora Hof, Tråfvad,
Tumleberg, Ulfstorp och Vedum; under Venersborgs postkontor:
Fremmestad, Grästorp, Salstad, Sjuberga, Tengened, Thamstorp
och Tun; under Kristinehamns postkontor: Gullspång och Otteroäckenjsamt under Ulricehamns postkontor: Brismene och Börstig.
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å följande

Axvall—Bjellnm;
Axvall—Vesttomten;

Nya Lerdala—Axvall;
Mnricstad — Tångebcrg — Hasselrör—Sjö-

Skara—Bjerklunda;
Skara—Vinköl;

torp—Lyrestad—Hofva;
Elgarås—Hofva;

Skara—Olanda;

Gullspång—Kåda i Vcrmland;

Synnerby—Skallmcja;

Mariestad—Torso;

Kålltorp—Synnerby;

Töreboda—Fredsberg;

Qvänum—Vångaby;

Finncrödja—Tivcd;

Vedum—Edsvära;

Jula—Tidavad—Frösve—Sköfde;

Stora Hof—Jungskola—Saleby;

Moholm—Fagre—Halna;

Saleby—Hurjevad—Trässberg—Saleby;

Moh olm—Beateberg;

Sörby—Grolanda—Jäla;

Moholm—Svcnneby;

Falköping-Ranten—Torbjörn torp — Stora

Undenäs—Forsvik—Karlsborg;

Bjurum—Vilskc-Klefva—Gökhem—Vil-

Undenäs—Tived;

ske-Marka—Falköping-Kanten;
Vedum —Nybro—Vedum;

Sköfde—Versås;
Hjo—Mölltorp;

Vedum—Lekåsa—Foglum—Vedum;

Hjo—Södra Fogelås—Brandstorp—Gustaf

Essunga—Foglum—Härene

i Elfsborgs

län—Vårgårda i Elfsborgs län;

Adolfs kapell—Habo;
Stenstorp—Borganda—Sjogcrstad—Häg-

Nossebro—Malma;
Vara—Long—Vara;

gum—Stenstorp;
Stenstorp—Aslc—Mularp;

Vara—Korstnaden;

Stenstorp—llössberga;

Vara—Lundby skola—Vara;

Vartofta—Kinneved;

Vara—Bya;

Vartofta—Karleby;

Ulfstorp—Hyringa—Ulfstorp;

Vartofta—Vartofta-Åsaka;

Stora Mellby—Idebacken;

Ekedalen—Dimbo—Ljungkullen;

Essunga—Essunga hållplats;

Hångsdafa—Hvalstad—Vättak—Suntak—

Vedum — Larf—Längjum—Vedum—Tan
—Friel;

Tidaholm;
Tidaholm—Daretorp—Hafsjöbcrg;

Grästorp—Göttorp;

Tidaholm—Källefall-Håfvcn-Tidaholm;

Thamstorp—Tomten;

Habo—Tufvebo;

Salstad—Bjökej

Brismene—Börstig—Trädet

i

Elfsborgs

Grästorp—Främmestad;
Grästorp—Tun—Grästorp;

län;
Falköping—Luttra;

Oreberg—Lillcskog i Elfsborgs län;

Sandhem—Slättäng—Härja skola;

Lidköping—Bronäs—Keaville;

Slättäng—Kelfvene;

Källby—Kållängen;

Mullsjö—Bj urbäck;

Blomberg—Medelplana;
o

Kettilstorp—Visttorp;

Osteräng—Arnäs;

Trädet—Kylingared, båda i Elfsborgs län,
& hvilken linie post till

Kylingareds

sockendel i Skaraborgs län befordras;

Askekärr—Tisslegården—Lilla

Moholm;

Gössäter—Fullösa—Kullstorp;
Gössäter—Kestad—Österplana—Gössäter;
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Götene—Sil—Kinne-Klefva:

Hjerpås—Häggesled;

Götene—Kinne-Vedum—Boaliden;
Götene—Vättlösa—Lilla Bjnrum;

Orslösa—Gillstad;

Götene—Månstorp—Enebacken;

Lidköping — Gösslunda — Sunnersberg—

Lidköping—Orslösa—Norra Kedum—Tå-

Lidköping;
Lidköping—Sunnersberg—Kållandsö.

dene;

Orslösa—Rackeby;

Tädene—LatVa—Almetorp;

Telegrafstationer finnas i Mariestad, Skara, Lidköping,
Sköfde, Hjo och Falköping Bamt i Karlsborg, Tidahohu, Vara
och Hellekis. Samtliga telegrafanstalterna vid jernvägsstationerna
inom länet hafva dessutom, såsom förut, varit upplåtna till allmänt begagnande för enskilda meddelanden, då de ej behöft i
jernvägsärenden användas.
Telefonens användning har under ifrågavarande tidrymd ytterligare utvecklats, så att numera knappast finnes någon socken
inom länet, der icke åtminstone en telefonapparat finnes tillgänglig. De i senaste berättelsen omförmälda enskilda telefonföreningarnas ledningar med apparater äro alla öfvertagna af
staten samt derefter väsentligen förbättrade. Göta kanalbolag
eger dessutom fortfarande utmed kanalen en telefonledning, som
upplåtes till begagnande af allmänheten.
Fångtransporter verkställas fortfarande i enlighet med Kungl.
Maj:ts Befallningshafvandes kungörelse den 31 januari 1887 å
jernväg i alla de fall, då kostnaden för landsvägstransport skulle
blifva lika dyr eller dyrare. Då det sistnämnda fortskaffningssättet måste anlitas, ombesörjes transporten af länsmännen genom
antagna fångförare; och utgår skjutslegan på sätt för hvarje
skjutsstation är bestämdt.
Inom länet idkas numera varuforsling icke såsom särskild
näringsgren.
B) Sjökommunikationer. Beträffande länets vattenvägar är ej
att omförmäla annat, än -livad föregående berättelser innehålla.
Bland de ångfartyg, som gjort regelbundna turer till orter inom
länet, böra i främsta rummet nämnas de sex passagerareångfartyg, hvilka på resor till och från aflägsnare orter befarit Göta
kanal. Fyra af dessa ångfartyg hafva på resor till och från
Göteborg anlupit Mariestads, Hellekis och Lidköpings hamnar.
A Venern har derjemte regelbunden passageraretrafik underhållits af tre inom länet hemmahörande ångfartyg, nämligen Eos
och Lidköping, hvilka anlupit Mariestads, Hellekis och Lidköpings hamnar, samt Kinnekulle, som anlupit Mariestads, Råbäcks
och Lidköpings hamnar samt på färder mellan Eåbäck och Sunnanå lagt till vid Leckö. Sistnämnda ångfartyg har likväl under
de senaste åren af femårsperioden icke fullföljt sin verksamhet.
Fem passagerareångfartyg hafva under regelbundna turer mellan
Stockholm och Jönköping anlupit hamnen i Hjo. Mellan sistnämnda hamn och Hästholmen har, likasom under föregående
femårsperioder, underhållits daglig ångbåtskommunikatiou, som
endast år 1897 under februari månad tjuguen dagar, år 1899
under januari månad två dagar och år 1900 under mars och
april femtio dagar varit afbruten till följd af ishinder. Den i
senaste berättelse omförmälda dagliga ångbåtsförbindelsen mellan
Motala å ena samt Rödesund och Karlsborg å andra sidan har
under femårsperioden upprätthållits samt stått i samband med
tågen å Sköfde—Karlsborgs jernväg. I öfrigt hafva omkring 70
lastångfartyg samt ett icke obetydligt antal segelfartyg varit använda i fraktfart inom länet.

Beträffande hamnanläggningarna i Mariestad Lidköping och
Hjo, kusthamnarna i länet samt hamn- och landningsbrygsan å
Räfskär vid Leckö slott åberopar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande de i föregående berättelser meddelade upplysningarna samt
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelser.
Öfverinseendet öfver fyr- och båkväsendet å sjön Venern
utöfvas fortfarande af Direktionen för segelfartens förbättrande
å samma sjö. Enligt hvad denna direktion meddelat, äro under
femårsperioden inom den del af Venern, som anses tillhöra Skaraborgs län, icke vidtagna andra nya åtgärder, än att kraftigare
lysapparater blifvit insatta i åtskilliga fyrar. Inom nämndadel
af sjön underhållas fortfarande 15 fyrar, 106 fasta sjömärken,
13 bojar och 572 prickar. Rörande direktionens verksamhet i
öfrigt åberopas uti föregående berättelser meddelade uppgifter.
De i dessa berättelser omförmälda anstalterna till vägledning för
sjöfarande å Vettern och Göta kanal upprätthållas fortfarande
af Göta kanalbolag.
Kanalen har varit öppen för trafik:

Flottning förekommer endast i sjöarna Unden, Viken, Botten och Stråken. A sistnämnda sjö har fortfarande användts
en mindre ångslup för att bogsera kolpråmar till Ryfors bruk
samt skogsprodukter, hufvudsakligen från Mo härad i Jönköpings
län, till Tidafors trämassefabrik.
Hos magistraten i Hjo har anmälts en sjöskada, som inträffade år 1898. Uppgift rörande dess omfång och derigenom
vållad förlust har icke meddelats. Något menniskolif blef icke
dervid spildt.
C) Varubyten. Beträffande varubyten såväl inom länet som
med andra orter är ej något särskildt att omförmäla. I fråga
om afsättningsorterna för länets produkter åberopas de förut i
denna berättelse och uti föregående femårsberättelser meddelade
uppgifterna.
Inom länet höllos år 1900 tillsammans 36 marknader. Dessa
marknader försiggingo i länets sex städer samt Töreboda, Hofva
och Torso inom Norra Vadsbo fögderi, Kampavall, Väring, Tidan 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 månad, fortfarande
varit den mest besökta. Såväl vid denna som vid de öfrigatva
ordinarie marknaderna i Sköfde är omsättningen af kreatur högst
betydlig, så att vid hvarje sådant tillfälle från jernvägsstationen
afgår ett stort antal vagnar lastade med djur för vidare befordran
hufvudsakligen till Stockholm, Göteborg och Norge. Torgdagar
hafva hållits två gånger i veckan i hvarje af städerna samt a
Karlsborg, en gång i veckan i Hofva, Töreboda, Moholm, Väring, Tidaholm och Vara, två gånger i månaden i Finnerödja
och Forsvik samt en gång i månaden i Gullspång, Stenstorp,
Sörby, Hjerpås och Götene. Dessutom hållas tidtals så kallade
torgdagsmöten i Vara och Grästorp. Från och med innevarande
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år hållas enligt vederbörligt under år 1900 meddeladt tillstånd
två marknader årligen å Ramtorp i närheten af Tidaholm.
A landsbygden har fortfarande förekommit så kallade kreatursmöten, för hvilka tiden genom tidningarna kungöres.
Till upplysning om gårdfarihandeln inom länet meddelas,
att Länsstyrelsen utfärdat följande antal tillståndsbref för idkande af sådan handel:

Vid meddelande af dessa tillståndsbref har Länsstyrelsen
fortfarande måst taga hänsyn dertill, att personer, hvilka redan
innan förordningen den 23 september 1887 blef gällande försörjt
sig genom varors kringförande, icke skäligen bort hindras att
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dermed fortsätta, såvida de kunnat fullgöra stadgade vilkor och
i öfrigt gjort sig väl kända.
Under femårsperioden hafva hos Länsstyrelsen inregistrerats
22 föreningar för ekonomisk verksamhet med begränsad personlig ansvarighet och 14 sådana föreningar utan personlig ansvarighet.
Beträffande afgifterna för brånvinsförsåljningen samt städernas, köpings, Landstingets, Hushållningssällskapets och socknarnas andelar deruti inhemtas upplysningar i nedanstående tabell JD.
Hushållningssällskapets andel i bränvinsfprsäljningsafgifterna
har fortfarande utgjort detsammas hufvudsakligaste inkomst.
Huru sällskapet användt denna inkomst till fromma för jordbruket och dess binäringar, är redan i det föregående orafö rmäldt. Landstingets andel har som förut ingått i dess kassa
oeh jemte andra tillgångar utan åtskilnad anvisats till utgifter,
som Landstinget beslutit. Landskommunerna kunna sägas allmänt hafva användt sina af dessa afgifter härflytande inkomster
för fattigvårdsbehof. Do städerna och Vara köping tillkommande
andelarna hafva ingått i hvarje stads eller köpingens kassa och
blifvit använda till bestlidande af förekommande utgifter.

Antal bränvinsförs ljningsställen, försäljningsafgifterna

och deras fördelning.
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Skaraborgs län. Hemman och l genheter. Till frälse försålda kronoegendomar.

5. Kameralförhållanden.
Bifogade tabell 3 redogör för hemman och lägenheter upptagna i jordeboken, brukningsdelar och i jordeboken ej upptagna
torp samt tomter, landerier, jordlotter eller andra brukningsdelar och boningshus i städerna, äfvensom för fastigheternas å
landsbygden och i städerna taxeringsvärden. Vissa olikheter
mellan denna tabell och motsvarande tabell för den 31 december
1895 härleda sig .från kronoegendomars försäljning till skatte
eller frälse.

Fastställelse har i författningsenlig ordning meddelats år
1896 å 43, år 1897 å 78, år 1898 å 122, år 1899 å 112 samt
är 1900 å 131, tillsammans 486, jordaj"söndringar. Af kronohemman, delar af sådana hemman eller lägenheter hafva 49,
utgörande tillsammans 73/g6 mantal, blifvit till skatte lösta.
Följande utarrenderade mindre kronoegendomar hafva på
grund af nådiga beslut, meddelade under femårsperioden, blifvit
till frälse försålda:

Taxeringsvärden. Exekutiva försäljningar, Fideikommiss m.m. Domäner. Landstingsskatt. Skaraborgs län. 27
Sammanräknade fastighelstaxeringsvårdet
enligt sammandragen öfver bevillningen:

Tab. E.

för länet utgjorde

Exekutivt försålda fastigheter i Skaraborgs län
åren
1896-1900.

Taxeringsvärdena uppgingo sammanräknade till
belopp:

följande

Jordbruksfastigheternas värde har således under femårsperioden ökats med 248,500 kronor, hvarjemte värdet å annan fastighet stigit med 6,585,800 kronor.
I sammanhang härmed meddelas i vidstående tabell i? uppgifter rörande taxeringsvärdena å de fastigheter, som under femårsperioden blifvit exekutivt försålda, samt derför erhållna köpeskillingar.
Beträffande egendomar af fideikommissnatur samt egendomar
tillhörande inhemska aktiebolag och främmande makters undersåtar lemnas upplysningar i tabellerna 4, 5 och 6.
Beträffande fideikommisset Fårdala erinras, att hälften deraf
år 1896 blifvit för gäldande af intecknad skuld försåld. Men
i öfrigt gifva dessa tabeller icke anledning till någon särskild
erinran; och tordo i fråga om tillkomsten af de i tabell 4 upptagna egendomar af fideikommissnatur få hänvisas till anmärkningarna till motsvarande tabell i berättelsen för åren
1886-1890.
I fråga om främmande makters undersåtars sätt att sköta
sina egendomar finnes ingen anledning att frångå det fördelaktiga
omdöme, som uttalats i föregående berättelser.
Rörande laga skiften och hemmansklyfningar samt landtmäteriväsendet i öfrigt inom länet torde Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få hänvisa till Landtmäteristyrelsens årliga berättelser.
Kronouppbörden utgör numera icke föremål för Kungl. Maj:ts
Befallningshafvandes femårsberättelser. I afseende bära torde
derför här endast böra omförmälas, att utskylder och arrenden
ingått ordentligt, med jemförelsovis få rester, samt att uppbördsmännen med noggrannhet och punktlighet fullgjort sin redovisning.
Vid 1900 års slut funnos inom länet för statsverkets räkning utarrenderade 221 hemman eller hemmansdelar och 4 lägenheter, tillsammans 225 särskilda kronoegendomar eller så kallade
domäner.
För Landstingets och kommunernas tillgångar, skulder, inkomster och utgifter lemnas fullständig redogörelse uti de af
Statistiska Centralbyrån utarbetade, under litt. U i Bidrag till
Sveriges officiela statistik offentliggjorda årliga berättelser äfvcnsom uti >Tidskrift för Sveriges landsting och större kommuner».

I fråga härom torde således endast böra omförmälas, att på,
länets invånare uttaxerats landstingsskatt

år 1896 till belopp af

-

70,218 28 kronor med 40 öre på hvarje bevillningskrona, år
1897 till belopp af 79,706-97 kronor med 45 öre, år 1898 till
belopp af 75,722-17 kronor med 42 öre, år 1899 till belopp af
98,842-35 kronor med 53 öre och år 1900 till belopp af 97,016-5o
kronor med 50 öre på hvarje bevillningskrona. Uti den för
Landstinget angifna tillgång vid 1900 års slut ingå: andel i
fjerde döfstumskoledistriktets byggnader i Venersborg 133,000-02
kronor, 32,500 kronor, motsvarande hälften af bokförda värdet
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å länderiet Johannesberg, hvarå Elfsborgs och Skaraborgs läns
landstings anstalt för sinnesslöa är förlagd, 247,000 kronor för
aktier i Uddevalla—Venersborg—Herrljunga, Mariestad—Moholms, Hjo—Stenstorps, Lidköping—Skara—Stenstorps, Skara

—KinnekuIIe—Venerns, Mariestad—Kinnekulle, Lidköping—
Kinnekulle, Vestergötland—Göteborgs och Sköfde—Axvalis jernvägsaktiebolag samt 750,000 kronor bokfördt värde å lasarettsbyggnaderna i Mariestad, Lidköping och Falköping.

6. Politi.
Vestergötlands fornminnesförening, om hvars stiftelse och
arbeten upplysningar meddelats i föregående berättelser, har
under denna, liksom under föregående femårsperiod, utvecklat
en jemförelsevis omfattande verksamhet. Såsom de vigtigaste
yttringarna häraf må följande antecknas.
Föreningens samlingar hafva af föreningsledamöter och andra
för dess verksamhet intresserade personer blifvit ihågkomna med
ett stort antal gåfvor, bestående af fornsaker och allmogeföremål. Flere lärda sällskap och föreningar hafva ock till föreningen öfversändt af dem utgifna tidskrifter och lärda verk.
Utom genom gåfvor hafva föreningens samlingar riktats genom
inköp, hvilka tillfört föreningen föremål af värde. För detta
ändamål har af föreningens tillgångar utbetalts omkring 1,400
kronor.
Den samling af fotografier af kyrkor och kyrkliga föremål,
som redan förut grundlagts, har ytterligare ökats.
För vården af fornminnen inom landskapet har föreningen
på flere sätt varit verksam. Så har föreningen låtit resa tvenne
runstenar, hvilka legat öfver Silbäcken vid Dalum såsom brostenar. Ett vid Fåleberg befintligt graffalt har kartlagts och
boskrifvits. En beskrifning af fornminnena i Fyrunga socken
har upprättats, hvarigenom början gjorts till ett för landskapet
betydelsefullt arbete.
Inom Vestergötland hafva under förra århundradet ett större
antal kyrkor ödelagts, sedan församlingarna tillåtits att sammanslå tvenne eller flere sådana till en. • För att minnena af
dessa och andra ödekyrkor måtte bevaras, har föreningens styrelse utfärdat upprop till presterskapet i stiftet att Iemna alla
tillgängliga upplysningar om dylika kyrkor. Dessa upplysningar
torde komma att samlas och ordnas af eri bland styrelsens ledamöter.
Sedan hos styrelsen anmälts, att egaren af det område,
på hvilket Axvalis slottsruin är belägen, låtit bortföra en del af
dess murverk, anmäldes detta förhållande hos vederbörande; och
utfärdades förbud mot fortsättandet af detta företag, som beifrades.
Vid det sammanträde, som årligen hålles med föreningen,
plägar ett föredrag hållas öfver ämne, som ligger inom området
för föreningens verksamhet.
Den fond, som föreningen under de senare åren bildat för
åstadkommande af en särskild byggnad för sina samlingar, har
ökats till omkring ett tusen kronor.
Föreningen åtnjuter fortfarande af båda länens landsting
ett årligt understöd, som för år 1900 uppgick till sammanräknadt 800 kronor.
Antalet af föreningens hedersledamöter uppgår till 10 och
af dess ledamöter till omkring 400.

Uti senaste femårsberättelsen omförmäldes resandet af minnesstoder öfver slagen vid Kungslena och Asle (Falköping).
Sådan yttring af kärleken till våra stora historiska minnen har
äfven under nu ifrågavarande tidrymd förekommit. Den 18 september 1898 aftäcktes två minnesstoder egnade åt generalen
Georg Carl von Döbeln. En af dessa minnesstenar har sin plats
å Stora Torpa. Den består af en nära tre meter hög så kallad
natursten och har å släthuggna bandslingor följande inskrift:
»Här föddes
Georg Carl von Döbeln
den 29 April 1758.
Vården restes af födelsebygdens befolkning.»
Den andra minnesstoden är rest i länets folkhögskolaspark
vid Stenstorp. Stöden, en tre meter hög obelisk af röd granit,
har på tre finslipade ytor följande inskrifter:
»Vid
Suomenniemi, Porosalmi,
Yppäri, Viiret, Siikajoki, Nykarleby,
Lappo, Kauhajoki, Juutas, Åland,
Blekåsen, Umeå
lades i dagen hans hjelteinod,
krigarsnille och fosterlandskärlek.»
»Åt
minnet af
Georg von Döbeln,
född å Stora Torpa i Segerstads socken den 29 April 1758,
död i Stockholm den 16 Februari 1820.»
»Skaraborgs läns
Folkhögskoleförbund reste vården den 18 /9 1898».
Dessa inskrifter äro granskade af Vitterhets-, Historie- och
Antiqvitetsakademien.
Kostnaderna för dessa minnesstoders åstadkommande hafva
uppgått till 839-89 kronor, och medlen härtill hafva insamlats
genom folkhögskoleförbundets bemedling.
Då i senaste berättelsen omnämndes restaurationen af domkyrkan i Skara, meddelades i sammanhang dermed, att den för
restaurationens åstadkommande bildade förening blifvit upplöst,
sedan densammas syftemål vunnits, och att föreningens återstående behållning af gåfvomedel, omkring 500 kronor, öfverleranats
till Domkapitlet. Föreningen anslog denna behållning till en
fond för åstadkommande af sandstensbilder i södra portalens
åtta nischer. Kostnaden härför skulle emellertid enligt inliemtade upplysningar komma att uppgå till omkring 7,200 kronor.
Men genom enskild bemedling hafva under femårsperioden insamlats medel, hvilka tillsammans med behållningen och upp-

Kyrkor. Läroverk.
lupna räntor uppgå till nämnda belopp, hvadan Domkapitlet
kunnat vidtaga åtgärd för bildernas anskaffande. De skola
enligt Domkapitlets beslut föreställa Abraham, Moses, Aron,
David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel.
Den i senaste berättelsen omnämnda restaurationen af Våmbs
gamla kyrka har under ifrågavarande tidrymd blifvit utförd.
Kostnaden härför, uppgående till 4,153'48 kronor, har bestridts
med insamlade medel. Fornminnesföreningen har dertill bidragit med 100 kronor.
Skörstorps gamla kyrka, en rundkyrka, har under femårsperioden jemväl blifvit restaurerad för en kostnad af 10,000
kronor. Åtskilliga andra af länets kyrkor hafva under samma
tid blifvit reparerade och förskönade. Men dessa äro i fråga
om byggnadsarten ej af sådan märklighet, att de böra här särskildt omförmälas. De många reparationerna bära emellertid
vittne om befolkningens kärlek till kyrkorna och önskan att
bibehålla dem uti ett deras höga ändamål värdigt skick.
Inom Flakebergs och Longs socknar äro uppförda nya,
prydliga kyrkor, och under år 1900 lades grunden till en ny
kyrka i Vara köping.

I fråga om den civila förvaltningens organisation är för
denna femårsperiod icke något särskildt att omförmäla.

Den främsta undervisningsanstalten i länet är fortfarande
det på begge linierna fullständiga högre allmänna läroverket i
Skara. Dess lärjungars antal har uppgått år 1896 till 353, år
1897 till 367, år 1898 till 389, år 1899 till 3C8 och år 1900
till 372. Af dessa hafva 17 år 1896, 26 år 1897, 31 år 1898,
36 år 1899 och 38 år 1900 aflagt mogenhetsexamen. Lägre
allmänna läroverk finnas som förut: femklassiga i Mariestad,
Lidköping och Sköfde samt treklassigt i Falköping. Vid sistnämnda läroverk har undervisning meddelats jemväl i en fjerde
och femte klass, hvarför kostnaden blifvit bestridd genom sammanskott af kommunen och enskilda medlemmar af densamma.
Elementarläroverk för flickor äro fortfarande inrättade i
Mariestad, Skara, Lidköping, Sköfde och Falköping. Dessa anstalter åtnjuta statsbidrag, som år 1900 utgjorde för skolan i
Mariestad 1,750 kronor, för skolan i Skara 2,400 kronor, för
skolan i Lidköping 1,500 kronor, för skolan i Sköfde 1,350
kronor och för skolan i Falköping 600 kronor.
Samskolan i Hjo, som åtnjuter statsbidrag med 900 kronor
årligen, har fortfarande upprätthållits. Dervid hafva uti fem
klasser undervisats årligen trettio elever. Fyra ständiga lärarinnor äro der anstälda.
Beträffande folkskoleundervisningen är sora förut först att
omförmäla det till Skara förlagda folkskollärarinneseminarium,
vid hvilket årligen undervisas 120 lärjungar. Fortfarande sökes
inträde vid denna anstalt af flere än som kunna mottagas. Af
lärjungarna utexamineras omkring 30 hvarje år. Det i föregående berättelser omförmälda läroverket i Skara för utbildande
af småskollärarinnor har fortsatt sin verksamhet och årligen
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lemnat undervisning åt 70 till 80 lärjungar. Dessa utexamineras hvarje år eller beredas för inträde i seminariet.
Vid länets folkskolor och småskolor voro år 1900 anstälda
295 ordinarie och 20 extra ordinarie examinerade lärare och lärarinnor, 10 lärare och lärarinnor vid mindre folkskolor, 13 biträdande
lärare och lärarinnor vid folkskolor samt 323 småskollärare eller
lärarinnor, tjenstgörande inom sammanräknadt 219 skoldistrikt.
Kommunerna kunna med skäl sägas hafva i allmänhet ådagalagt
aktningsvärd nitälskan för att i fråga om skollokalerna tillgodose
folkundervisningens berättigade anspråk.
Länets folkhögskola å Krackgården invid Stenstorps jernvägsstation, om hvars tillkomst och organisation upplysning lemnats
i föregående berättelser, har under femårsperioden oafbrutet fortsatt sin verksamhet. Undervisningsämnena hafva varit de i
folkhögskola vanliga jemte träslöjd. Lärjutigarnes antal uppgick
vårterminen 1896 till 29, läsåret 1896—1897 till 34, läsåret
1897—1898 till 28, läsåret 1898—1899 till 31, läsåret 1899—1900
till 30 samt höstterminen 1900 till 41. I den sedan 1888 inrättade
andra årskursen hafva undervisats: 5 vårterminen 1896, 7 läsåret
1896—1897,4 läsåret 1897—1898,8 läsåret 1898—1899, 6 läsåret
1899—1900 samt 7 höstterminen 1900. Lärarnes antal har varit tre.
Utom elevafgifter har skolan åtnjutit af Landstinget 1,500 kronor samt i statsanslag årligen 3,000 kronor, med undantag för
läsåret 1897—1898. då statsanslaget blott utgjorde 2,000 kronor. Till understöd åt mindre bemedlade lärjungar hafva dessutom af statsmedel utgått årliga anslag till belopp af lägst 422
och högst 560 kronor. Folkhögskolan har den 18 september
1898 kunnat fira sin 25-åriga tillvaro, och har till minne af
denna fest bildats en så kallad gymnastikhusfond, som för närvarande uppgår till 1,336-go kronor.
Den sedan år 1890 ' upprättade folkhögskolan för qvinnor
liar fortgått å samma tider och med samma undervisningsämnen,
som i förra . berättelsen meddelats. Undervisningen har skötts
af 1 lärare samt 2—3 lärarinnor jemte föreståndaren. Elevantalet har uppgått år 1896 till 34, 1897 till 25, 1898 till 28,
1899 till 44 och 1900 till 47. Skolan, som ej åtnjutit något
understöd från Landstinget, har utom elevafgifter endast haft
till kostnadernas bestridande statsanslag, som år 1896 utgick
med 780 kronor, 1897 med 830 kronor, 1898 med 820 kronor,
1899 med 1,060 kronor och 1900 med 1,100 kronor, hvarjemte
till understöd åt mindre bemedlade lärjungar af statsmedel
lemnats under de nämnda åren 395, 320, 425, 637 och 590
kronor.
De inom länet befintliga tillämpningsskolor för bildande
af rättarelärlingar, hvilka skolor äro förlagda å egendomarna'
K lagstorp och Såtenäs, äfvensom landtmannaskolan i Skara äro
redan i det föregående omförmälda. Här antecknas endast beträffande sistnämnda undervisningsanstalt, att densamma årligen
åtnjutit bidrag af statsmedel till belopp af 3,000 kronor och
anslag af Hushållningssällskapet till belopp af 1,000 kronor.
Till detta slag af undervisningsanstalter är äfven att hänföra
den likaledes förut omförmälda veterinärinrätlningen i Skara.
Rörande . denna inrättniugs nuvarande uppgift och orgauisation
har meddelats upplysning i berättelsen för åren 1886—1890.
Beträffande omfånget och beskaffenheten af dess verksamhet
m. m. under ifrågavarande tidrymd meddelas sifferuppgifter i
tabell F (sid. SO).
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Ätta sjelfständiga slöjdskolor hafva under femårsperioden
varit i vcrksainhet samt åtnjutit understöd af länets slöjdkomité.
Dessa understöd uppgingo för år 11)00 till följande belopp: för
Lidköpings slöjdskola 1,800 kronor, för Skara slöjdskola för
gossar 000 kronor, för Falköpings slöjdskola COO kronor, för
Mariestads slöjdskola 480 kronor, för Tadene slöjdskola -100
kronor, för Medelplana slöjdskola 300 kronor, för slöjdskolan i
Stenstorp för män 200 kronor och för slöjdskolan i Grästorp
150 kronor. Den i föregående berättelser oinfönnälda halmflätningsskolan i Sköfdo har äfven upprätthållits och åtnjutit bidrag af slöjdkomitén till belopp af 200 kronor årligen, livarcinot halinflätningsskolan i Vartofta upphört. Körande nu
nämnda undervisningsanstalters verksamhet meddelas uppgifter
för år 1900 i nedanstående tabell G.
Samtliga dessa undervisningsanstalter hafva årligen besökts
af den slöjdinspektör, som komitén för ändamålet antagit.
Den i föregående berättelser omnämnda, af professorskan
Emma llartelius anordnade undervisning i hemslöjd för barn
tillhörande Sandhems sockens konfirmations-, folk- och småskolor har fortsatts och omfattat sådana qvinliga arbeten, som förekomma i syskolorna, jemte väfnad och bastflätning. Till bestridande af kostnaderna för denna verksamhet har komitén fortfarande beviljat anslag till belopp af 200 kronor, och har pro-

Tab. F .

Veterinärinrättningens i Skara verksamhet
åren 1896—1900.

fessorskan llartelius bestridt öfriga utgifter, hvilka beräknats
uppgå till minst enahanda belopp.
Undervisning i qcinliy husslöjd har likasom förut meddelats vid Tådene slöjdskola samt vid särskilda så kallade syoch arbetsskolor eller slöjdskolor för flickor. Följande undervisningsanstalter af nämnda beskaffenhet hafva under år 1900
åtnjutit bidrag från komitén, nämligen: Skara slöjdskola för
flickor, hvarvid såväl äldre elever som flickor från folkskolan
undervisas, samt Stenstorps slöjdskola för qvinnor, afsedd endast
för äldre elever, hvardera 200 kronor, sy- och arbetsskolorna i
Falköping och i Ofvertorp jemte arbets- och väfskolan i Lidköping, hvari meddelas undervisning jemväl åt elever från landsbygden, hvardera 100 kronor, skolorna i lljo, Karlsborg. Ujerpås
och Lidköping hvardera 00 kronor, en skola i Björsäter, två i
Lugnas, en i Bredsätcr, en i Leksberg, en i Ullervad, en i Fredsberg, en i Lyrestad, en i Finnerödja, två i Fägro socken, en
i Trästena, sex i Uudenäs socken, tre i Mölltorps socken, en i
Väring, en i Locketorp, en i Frösve, en i Säter, en i Kyrkcfalla, en i Sköfde landsförsamlings norra distrikt, en i Versås,
en i Varola, en inom Edhems distrikt, en i Utvängstorp, en i
Börstig, en i Brismene, en i Floby, en i Edsvära, en i ÖsterBitternn, en i Levene, en i Ufvered, en i Iläggesled, en i
Rackeby, en i Säfvare och Lindärfva distrikt, en i Hasslösa,
en i Götene, en i Ledsjö, tre inom Medelplana pastorat, en i
Österplana, en i Kinne-Vedum, en i Fullösa och tre inom Forshems socken, hvardera 30 kronor, tre inom Hofva socken, tre
inom Hjälstads pastorat, en inom Odensukers, Binnebergs och
Tidavads skoldistrikt, en i Gredbäck, en i Bredvik, två i Gudhems
skoldistrikt, en i Hornborga, en i Bolum, en i Tidaholm, två

Tab. G.

Slöjdskolornas i Skaraborgs län verksamhet år 1900.

Slöjdundervisning. Uppfostringsanstalter. Abnormskolor. Skaraborgs
inom Agnetorps socken, en i Karleby, en i Källby och tvä inom
Han^elösa socken, hvardera 25 kronor, en i Vara 20 kronor och
en i önum 10 kronor. Dessa af slöjdkomitén understödda skolors antal uppgick således vid femårsperiodens slut till 84 eller
12 flere än under nästföregående är, dä antalet ökades med 2 1 .
Den sålunda fortgående betydliga tillväxten i antal gifver oförtvdbart vid handen, att dessa undervisningsanstalter fylla ett
verkligt af befolkningen kiindt behof samt omfattas ined stigande
förtroende. Sammanräknade antalet elever vid alla dessa skolor har under år 1000 uppgått till omkring 2,100. Antalet arbeten, som vid desamma utförts, kan beräknas till mera än
8,700 nummer. Vid dessa skolor följes i allmänhet den så kallade Lundinska metoden, hvilken, der den noggrant tillämpas,
visat sig medföra goda resultat.
Genom det af Landstinget för ändamålet beviljade, i föregående berättelser omförmälda anslag liar slöjdkomitén kunnat
fortfarande främja den pedagogiska slöjdundervisningen
för
<70.«siir vid länets folkskolor. Af länets skoldistrikt liafva f)8
under år 1900 i enlighet med gällande författningar åtnjutit bidrag af statsmedel för detta ändamål till 93 särskilda skolor
eller folkskoleafdelningar med sammanräknad! (5,975 kronor.
Slöjdkomitén har under samma år i enlighet med de af Landstinget bestämda vilkor anvisat bidrag åt följande 19 skoldistrikt
med nedannämnda belopp, nämligen: Lyrestads distrikt för 2
skolor 75 kronor, Undenäs distrikt för 5 skolor 150 kronor,
Mulltorps distrikt för 2 skolor 75 kronor samt Björsäters, UIlervads, Ilasle, Fredsbergs, Finnerödja, Fägro, Trästena, Halna,
Karlsborgs, Värings, Frösve, Kyrkefalla, Vcrsås, Grcdbäcks,
Bredviks, Gudhems, Broddetorps, Bjerkluuda, Tidaholms, Fridcne, Daretorps, Velinge, Sandhems, Utvängstorps, Näs, Vartofta-Asaka, Karleby, Floby, Gökhems, Skånings-Asaka, Synnerby, Skallmeja, Vestra Gerums, Vester-Bitterna, Kyrkas, Flakebcrgs, Bjerby, Iljerpås, Gösslunda, Strö, Säfvare och Lindärfva, Ilasslösa, Götene, Ledsjö, Kinne-Vedums och Fullösa
distrikt hvartdera 50 kronor.
Antalet elever vid dessa och förutnämnda sjclfständiga slöjdskolor kan beräknas till omkring 1,500 och de utförda arbetenas antal till minst 10,000 nummer.
Slöjdkomitén deltog för de af densamma understödda undervisningsanstalter uti 1897 års utställning i Stockholm och fick
sig dervid tillerkänd silfvermedalj.
För slöjdskicklighetens främjande liafva af statsmedel beviljats och stälts till slöjdkomiténs förfogande 1,100 kronor årligen, och har Hushållningssällskapet, enligt livad förut är omförmäldt, nu som tillförene, för ändamålet anvisat 1,500 kronor
ärligen. Landstingets årliga anslag för samma ändamål liafva
fortfarande uppgått till sammanräknadt 8,000 kronor.
Bland uppfostringsanstalter,
som icke tillhöra folkskolans
klass, äro i öfrigt att omförmäla: lägre allmänna yrkesskolan i
Lidköping, hvilken skola fortfarande åtnjutit statsanslag 400
kronor och anslag af kommunen till lika belopp årligen, och
det vid Rödosund af Karlsborgs syförening inrättade barnhem
for värd af föräldra- eller eljest värnlösa barn, hvilkas antal år
1900 uppgått till sex.
I sammanhang härmed omförmäles, att inom Kalköping
farit ordnade föreläsningskurser
för arbetare, livarför statsbidrag år 1900 anvisats till belopp af 29G kronor.
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Boktryckerier
hafva under år 1900 blifvit inrättade uti
enhvar af köpingarna Vara och Grästorp.
Beträffande den pil grund af Anna Elisabeth Lidbecks testamente anordnade anstalt för barn, som blifvit för brott snkfälda eller eljest visat sig vanartiga och ej inom egot hem
kunna erhålla ändamålsenlig vård, åberopas de i föregående berättelser meddelade upplysningarna. Denna anstalt benämnes numera Anna Elizabeth Lidbecks uppfostringsanstalt
i Lidköping.
Under femårsperioden har boningshuset väsentligen reparerats
samt nordost derom uppförts ett nytt logements- och bostadshus
af sten. Sistnämnda byggnad, som togs i bruk i slutet af år
1900, har kostat i-iO,8Sil «»7 kronor. 1 källarvåningen inrymmas
slöjdsal och öfriga erforderliga lägenheter. Hufvudvåningen innehåller bostad för läraren, skolsal och dagrum m. ni. Dcrjemte äro i vindsvåningen inredda dels två salar, uti hvilka do
nuvarande 19 eleverna liafva sina sofplntser, men som heqviimt
kunna inrymma tjugufem sådana platser, dels ock ett tredje rum,
Ii vari sofplatscr för sex elever kunna beredas. Af anstaltens
nuvarande nitton elever äro 8 från Lidköping och 11 från
andra delar af länet, alla tillhörande landsbygden.
Redan i senaste berättelsen erinrades, att Skaraborgs län,
enligt lagen den ."il maj 1889, bildar tillsammans med Hallands
län, Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län samt Elfsborgs
län det fjerde distriktet för ordnande af döfstumma»
undervisning. Distriktets skola är förlagd i Vcnersborg, der den för
distriktet gemensamma styrelsen har sitt sitte. 1 denna skola,
om hvars verksamhet berättelse afgifves till Ecklesiastikdepartementet, meddelades är 1900 undervisning åt -11 elever från
Skaraborgs län. Föräldrar eller målsmän till döfstumma barn,
som i denna skola eller på dess bekostnad åtnjuta underhäll,
hafva, enligt Landstingets den 17 september 1890 fattade beslut,
fortfarande lått för en del af detta underhåll erlägga afgift till
Landstinget med 100 kronor årligen för hvarje barn.
Den i föregående berättelser omförmälda läroanstalten i
Skara för öfveräriga döfstumma
frän Göteborgs och Bohus,
Elfsborgs, Skaraborgs, Vcrmlands och Örebro län har under
femårsperioden afslutat sin verksamhet.
Uti det numera till Venersborg förlagda, i föregående berättelser omförmälda skolhemmet för blinda döfstumma var vid
femårsperiodens slut allenast en elev från Skaraborgs län intagen. För hvarje mindre bemedlad eller obemcdlad elev från
länet, som intages i detta skolhem, erlägges fortfarande enligt
Landstingets beslut årlig afgift till belopp af 200 kronor.
Uppfostringsanstalten
och arbetshemmet för sinnesslöa, hvilken anstalt är förlagd å Johannesberg vid Mariestad, har under
ifrågavarande tidrymd fortsatt sin verksamhet under ledning af
föreståndarinnan fröken Emanuela Carlbeck, som grundlagt densamma. Beträffande denna anstalt åberopar Kungl. Maj:ts Hcfallningshafvande de upplysningar, som meddelats i förogåendc
berättelser, särskildt den senaste. Vid anstalten finnas för närvarande 90 elever, hvaraf 17 i profklassen, 30 i skolan, 39 i
arbetshemmet och 4 iasylisten. Af dessa elever tillhöra 43
Skaraborgs län, K! Elfsborgs län samt 31 andra delar af riket.
Anstalten har såsom förut åtnjutit understöd af Elfsborg» och
Skaraborgs läns landsting genom bidrag till clcvafgiftcr ocli anslag till liestiimdt belopp. Bidrag af statsmedel enligt gällande

bestämmelser har uppgått år 1890 till 4,700 kronor, år 1897
till 4,700 kronor, år 1898 till 6,125 kronor, år 1899 till 12,175
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kronor och år 1900 till 12,675 kronor. I sammanhang med
underdånig ansökning om statsbidrag afgifves årligen berättelse
om denna anstalt. Ehuru tilldragelsen inträffat efter femårsperiodens utgång, anser Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sig
likväl böra här omförmäla, att Emanuela Carlbeck den 10 sistlidne september hädankallats från sin af sann gudsfruktan och
varm menniskokärlek ständigt vägledda, välsignelserika verksamhet. Elfsborgs och Skaraborgs läns landsting hafva derefter utsett gemensam styrelse, som öfvertagit anstaltens förvaltning.
Rörande uppkomsten och beskaffenheten af Skaraborgs läns
stiftelse till minne af Konung Oscar JI:s och Drottning Sofias
silfverbröllopshögtid finnas upplysningar meddelade uti föregående berättelser och tabellen öfver fromma stiftelser. För att
kunna bereda denna stiftelses fond en särdeles välbehöflig förstärkning och på grund af öfriga förelupna omständigheter har
styrelsen med öfverstyrelsens samtycke för en tid af fem år
från och med den 1 oktober 1898 utarrenderat stiftelsens fastighet till styrelsen öfver länets i Sköfde inrättade sjukhem. Verksamheten för stiftelsens syftemål, att bereda vård åt sinnesslöa,
som antingen icke kunna mottaga uppfostran eller redan erhållit sådan i det mått, hvaraf de äro mäktiga, har dock fortsatts
sålunda, att styrelsen i en privat asyl beredt vård åt tre sinnesslöa barn.

Organisationen af de ordinarie befattningar, hvilkas innehafvare skola öfvervaka och upprätthålla ordning och säkerhet,
har under ifrågavarande fem år icke undergått annan förändring,
än att enligt nådig föreskrift en polisuppsyningsman blifvit anstäld och af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förordnad uti
köpingen Grästorp. För polisuppsigten å landsbygden har anslag af statsmedel fortfarande årligen utgått. Angående de ställen, der extra polistjenstemän år 1900 varit förordnade att biträda med upprätthållande af ordning och säkerhet, samt de till
dessa polistjenstemän utgående aflöningar meddelas här följande
uppgifter:

Dessutom hafva särskilda polisuppsyningsman varit af KunM.
Maj:ts Befallningshafvande förordnade vid Gössäters och Lundsbrunns jernvägsstationer, utan att likväl dessa uppsyningsraän
åtnjutit någon aflöning af statsmedel.
För länets samtliga städer och köpingar samt municipalsamhället Töreboda gälla byggnadsordningar, hvilka blifvit vederbörligen faststälda.
Ny stadsplan för en del af Mariestads planlagda område
faststäldes genom nådigt bref den 10 april 1896, och för en del
af köpingen Tidaholms område har likaledes stadsplan blifvit
faststäld enligt nådigt bref den 19 januari 1900.
På grund af nådiga skrifvelser den 4 november 1898 och
den 17 februari 1899 har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den
13 januari 1900 meddelat ordningsföreskrifter för köpingen Grästorp samt enligt ingifna förslag faststält dels byggnadsordning,
såsom förut är nämndt, dels brandordning för köpingen, dels
ock instruktion för polisuppsyningsmannen derstädes. Stadsplan
för köpingen är numei^a äfven faststäld enligt nådigt bref den
26 april innevarande år.
Brar.dväsendet inom köpingen Tidaholm har deremot icke
under femårsperioden hunnit att fullständigt ordnas. Men de i
föregående berättelsen omförmälda förarbeten hafva ledt derhän,
att under samma tidrymd fasta brandkårer ordnats uti städerna
Mariestad, Skara, Sköfde och Falköping, så att brandväsendet
der med skäl kan sägas vara ändamålsenligt ordnadt och lämpadt efter brandstodsbolagens fordringar.
Enligt vederbörliga föreskrifter och beslut hafva Vilske häradsbor låtit vid Sörby jernvägsstation uppföra en prydlig och
ändamålsenlig tingshusbyggnad. Denna byggnad har i början
af innevarande år upplåtits för sitt ändamål, hvarigenom häradets tingsställe flyttats från Falköping till Sörby.
I fråga om bank- och låneinrättningar bör först omförmäIas, att i Mariestad inrättats ett afdelningskontor för Riksbanken. Detsamma öppnades den 1 april 1897 och har till
verksamhetsområde hela länet med undantag af sydöstligaste
delen af Vartofta härad. Bland sådana inrättningar, som i öfrigt utöfvat verksamhet inom länet, böra nu som förut särskildt
nämnas Skaraborgs läns enskilda bank med hufvudkontor i
Sköfde, afdelningskontor i Mariestad, Skara, Lidköping och Falköping samt expeditionskontor i Hjo, Töreboda, Karlsborg, Tidaholm, Vara och Grästorp, Riksbankens afdelningskontor i
Jönköping, hypoteksföreningen mellan delegare i Göteborgs och
Bohus samt Elfsborgs län med Dalsland samt Smålands med
flera provinsers hypoteksförening, hvilka två föreningar efter
faststälda grunder bedrifvit lånerörelse inom länet, och slutligen Skaraborgs läns städers hypoteksförening.
Rörande omfånget och beskaffenheteu af Skaraborgs låns
enskilda banks verksamhet åberopas vidstående tabell H.
Förutnämnda två hypoteksföreningar hafva under ifrågavarande fem år utlemnat amorteringslån till följande belopp:

Banker.

Sockenmagasin.

Skaraborgs läns städers hypoteksförenings ställning var vid
1900 års slut följande:
Tillgångar:
Utlemnade 245 lån, tillhörande lånserien A

. . . .

minskade med verkstäld amortering
Utlemnade 2 lån, tillhörande lånserien C
minskade med verkstäld amortering
Utlemnade förskottslån
Eitra utlåning
Inneliggande grundfondsobligationer
Inventarier
På giroräkning i Skaraborgs läns enskilda bank . .
På depositionsräkning i d:o
Obetalda räntor m. m
Skulder:
Till allmänna hypotekskassan:
å amorteringslåneräkningarna
& förskottsräkningen . . . /
Obetalda räntor m. m
Reservfonden

Inom länet finnas fortfarande följande åtta sparbanker:
Mariestads sparbank, Lidköpings sparbank, Skaraborgs läns

Tab. H.
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allmänna sparbank, som har sitt säte i Skara, Falköpings sparbank, Sköfde stads sparbank, Hjo sparbank, Åse och Viste härads sparbank, som har sitt säte i Grästorp, och Töreboda allmänna sparbank. Beträffande dessa sparbankers uppkomst och
verksamhetsområden m. ra. finnas upplysningar meddelade ;i
föregående femårsberättelser. För antalet delegare, deras innestående behållningar, räntan dera, sparbankernas egna fonder
och sättet, hvarpå de af dem förvaltade medel göras fruktbärande, lemnas årligen redogörelse i den af Statistiska Centralbyrån utarbetade sparbanksstatistik. Här må endast antecknas,
att enligt 1900 års berättelse summan af de medel, som
länets sparbanker förvaltade vid nämnda års slut uppgick till
10,337,892-15 kronor. I enlighet med gällande föreskrift har
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande låtit årligen genom ombud
granska samtliga dessa sparbankers räkenskaper, protokoll och
lånehandlingar. Dervid har icke förekommit skäl till afsevärda
anmärkningar, och ombudet har fortfarande vitsordat, att sparbankerna förvaltades på ett sätt, som borde anses innebära full
trygghet för insättarne.
Beträffande sockenmagasin erinras, att vid 1895 års slut
inga sådana funnos inom Södra Vadsbo och Skara fögderier
samt att inom Barne fögderi väl uppgifvits nio sådana magasin,
men med en sammanräknad behållning af allenast 58 kronor
och 305 hektoliter spanmål. Nu är från sistnämnda fögderi
uppgifvet, att der skola finnas åtta sockenmagasin, men att tillförlitlig uppgift rörande deras behållning icke kunnat erhållas.
Denna och öfriga uppgifter gifva vid handen, att vid 1900 års

Öfversigt af Skaraborgs läns enskilda banks ställning vid slutet af åren 1896—1900.
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slut funnos inom länet följande antal sockenmagasin med nedannämnda tillgångar:

Lånets rånte- och kapitalförsäkringsanstalt, om hvars uppkomst och reglemente upplysningar meddelats i föregående berättelser, har fortsatt sin gagnande verksamhet samt omfattas
nu som förut med stadigvarande förtroende.
Sammanräknade beloppet af de uti anstalten hvarje år
gjorda insatser har varit:

Lifräntetagarnes antal har varit:

Besparingsfondens ställning, i afseende å såväl delegarnes
antal som sammanlagda behållningen, äfvensom delegarnes fördelning med hänsyn till större eller mindre behållning visas af
följande sifferuppgifter:

Från länets landsting har fortfarande utgått 300 kronor
om året.
Räntevinsten till besparingsfondens samtliga medlemmar har
utgjort 4 % åren 1896—1899 samt 4-25 % år 1900.

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

Reservfondens behållning uppgick vid slutet af år 1896 till
17,296-57 kronor, år 1897 till 17,988-43 kronor, år 1898 till
17,283-34 kronor, år 1899 till 14,528-25 kronor och vid slutet af
år 1900 till 15,110-78 kronor.
Beträffande placeringen af anstaltens medel och densammas
ställning i öfrigt meddelas årligen upplysningar uti Civildepartementets publikation om »Försäkringsväsendet i riket»; och torde
således få hänvisas till dessa upplysningar.
Lokalkomitéer för insatsers mottagande finnas i Lidköping,
Skara, Sköfde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Forsvik, Hellekis och
Vara. Enligt nådig resolution den 29 september 1899 har § 4
af reglementet ändrats sålunda, att, om delegare, för hvilken
kapitalutbetalning under uppgifvet år blifvit betingad, låter sitt
samlade kapital eller del deraf qvarstå i anstalten en tid af
minst tio år för ny kapitalbildning eller beredande af lifränta,
han må befrias från ny förvaltningsafgift å det belopp, som förut
blifvit i anstalten insatt.
För de brandförsäkringsinråttningar,
som hafva sitt säte
inom länet, lemnas redogörelse uti Civildepartementets förutnämnda publikation angående försäkringsväsendet i riket. Deraf
inheratas, att de vid 1895 års slut inom länet befintliga, på ömsesidighet grundade brandstodsbolagen under ifrågavarande tidrymd fortsatt sin verksamhet. Inom länet funnos den 31 december 1900 ett bolag, Skaraborgs läns brandstodsbolag, med
hela länet såsom verksamhetsområde samt 26 bolag, hvilkas
verksamhetsområde var inskränkt till större eller mindre del af
länet. Förstnämnda bolags försäkringssumma, som den 31 december 1895 utgjorde 92,021,660 kronor, hade vid femårsperiodens slut vuxit till 108,161,580 kronor. För detta bolag, som
numera benämnes Skaraborgs läns brandförsäkringsförening, äro
nya stadgar antagna och af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
den 5 juli innevarande år faststälda. Öfriga brandstodsbolags
eller brandförsäkringsföreningars försäkringssummor hafva väl i
allmänhet mer eller mindre ökats. Men vexlingarna äro ej af
den betydenhet, att de böra här särskildt omförmälas.
De försäkringsanstalter, hvilka jemte förutnämnda föreningar inom länet meddela försäkring mot eldskada, äro fortfarande
hufvudsakligen Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader
å landet, Städernas allmänna brandstodsbolag, Städernas bolag
till försäkring af lösegendom samt aktiebolagen Skandia, Svea,
Skåne och Fenix. Rörande omfånget af dessa och andra brandförsäkringsanstalters verksamhet inom länet är Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande icke i tillfälle att lemna närmare upplysning.
Någon anstalt för meddelande af försäkring mot sjöskada
finnes icke inom länet. De anstalter, som mest för sådant ändamål anlitas, torde fortfarande vara Gauthiod och Sveriges allmänna sjöförsäkringsaktiebolag. Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
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vande saknar emellertid upplysning angående omfånget och beskaffenheten af de sjöförsäkringsafta], som afslutits inom länet.
Sedan under femårsperioden en på ömsesidighet grundad
hästförsäkringsförening trädt i verksamhet, finnas numera inom
länet åtta sådana försäkringsanstalter, nämligen Skaraborgs och
Jönköpings läns hästförsäkringsbolag samt Barne härads, Kinne
och Kinnefjerdings härads, Kållands härads, Skånings ochLaske
härads, Vadsbo härads, Åse och Viste härads äfvensom Falbygdens hästförsäkringsföreningar. För dessa försäkringsanstalter
lemnas likaledes redogörelse uti Civildepartementets ofvannämnda
publikation angående försäkringsväsendet. Här må endast antecknas, att dessa anstalters sammanräknade försäkringsbelopp
vid femårsperiodens slut uppgick till omkring 4,000,000 kronor.
Mera noggrann uppgift härom har icke kunnat lemnas, vid det
förhållande att icke alla dessa anstalters försäkringsår sammanfalla med kalenderåret.
Såsom förut är omförmäldt, har under femårsperioden bildats en försäkrings förening mot mjeltbrand inom Skaraborgs län.
Stadgar för denna förening faststäldes af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 2 maj 1900. Enligt dessa stadgar har föreningen till ändamål att bereda medlemmar af föreningen ersättning för förluster, som vid utbrott af mjeltbrand eller rojeltbrandsemphysem uppstå till följd af dem tillhöriga nötkreaturs
dödsfall. Men föreningen kan i föreskrifven ordning besluta,
att dess verksamhet skall utsträckas äfven till förluster i följd
af andra smittosamma sjukdomar. Försäkringssummans sammanräknade minsta belopp är en million kronor, tecknade af
minst femhundra delegare. A en kreatursbesättning må ej
meddelas försäkring till högre belopp än 30,000 kronor.
I öfrigt har Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget under
femårsperioden fortfarande vunnit ökad anslutning bland länets
djuregare för försäkring af såväl hästar som nötkreatur.
I det föregående- är äfven omnämndt, att under ifrågavarande
tidrymd bildats en förening för försäkring mot hagelskada. För
denna förening, som benämnes »Skaraborgs läns hagelförsäkringsförening», äro stadgar af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
faststälda den 1 juni 1900. Försäkringssummans sammanräknade minsta belopp är deri bestämdt till 2,500,000 kronor,
tecknade af femhundra medlemmar; och må försäkringsbeloppet
å en gård ej öfverstiga 50,000 kronor.
Andra än nu omförmälda anstalter med uppgift att meddela försäkring mot skada å egendom hafva icke sitt säte inom
detta län. I hvad mån befolkningen begagnat sig af utvägen
att hos sådana anstalter utom länet taga försäkring, är Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande icke i tillfälle att uppgifva.
För afslutande af andra lifförsäkringsaftal än sådana, som
utgöra föremål för länets ränte- och kapitalförsäkringsanstalts
verksamhet eller pensionering, anlitas fortfarande hufvudsakligen försäkringsaktiebolagen Skandia, Nordstjernan, Thule,
Victoria, Svea och Skåne samt Allmänna lifförsäkringsbolaget.
Olycksfallsförsäkringsaktiebolagen Fylgia och Skandinavien hafva
dessutom agenturer inom länet. Sådana finnas äfven för andra
in- och utländska lifförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsanstalter, men Kungl. Maj:ts Befallningshafvande saknar anledning
antaga, att dessas verksamhet varit af mera afsevärd omfattning. Insigten om fördelen af olycksfallsförsäkring vinner fortfarande mer och mer utbredning.
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Inom länet finnas fortfarande tre allmänna sjukvårdsanstalter, nämligen länslasaretten i Mariestad, Lidköping och Falköping. Endast lasarettet i Lidköping omfattar numera särskild afdelning för vård af patienter behäftade med venerisk
smitta; dock må sådana patienter fortfarande vid alla tre lasaretten vårdas å enskildt rum, hvarjemte lasarettet i Mariestad
har skyldighet mottaga sådana patienter, som dit öfverlemnas
från länsfängelset och icke kunna för erhållande af nödig vård
sändas till lasarettet i Lidköping. Med lasaretten i Mariestad
och Falköping voro fortfarande vid femårsperiodens slut förenade
afdelningar för vård af sinnessjuka.
Beträffande arbetena för ordnande af dessa tre lasarett,
hvilka fortfarande kunna sägas fullt motsvara nutidens högt
stälda anspråk, samt kostnaderna härför äro upplysningar meddelade uti föregående berättelser, till hvilka Kungl. Maj:ts Befallningshafvande således torde få hänvisa. Sängplatsernas antal
utgör vid sjukvårdsinrättningen i Mariestad 67, inberäknade 3
platser för sinnessjuke, i Lidköping 110 och i Falköping 152,
inberäknade 16 platser för sinnessjuke.
Nedanstående tabell I innehåller upplysningar angående
antalet vårdade personer samt anstalternas inkomster och utgifter.
Legosängsafgifterna, som af 1897 års landsting i vissa fall
höjdes, voro för år 1900 bestämda sålunda: för sjuke, som begagnade enskildt rum, tre kronor, om de tillhörde länet, och
fyra kronor, om de tillhörde annat län; för sjuke, som begagnade s. k. halfenskildt rum, en krona 50 öre för person tillhörande länet och två kronor för person från annat län;
för sådana sjuke, som tillhörde annat län och icke voro berättigade till fri vård, en krona, när de begagnade allmänna salarna;

Tab. I .

Lasaretten och kurhusen i Mariestad, Lidköping och
Falköping åren 1896—1900.
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för dårhuspatienter, då de tillhörde länet, 75 öre, och, då de
tillhörde annat län, en krona 50 öre; samt för alla öfriga sjuke
i gemensamma rum utom för kurhuspatienterna, som åtnjutit
fri vård, 60 öre, allt för hvarje dag.
De årligen influtna Iegosängsafgifternas sammanräknade belopp har utgjort:

livad utöfver influtna legosängsafgifter erfordrats för bestridande af sjukvårdsinrättningarnas årliga utgifter har utgått
dels af sjukvårdsafgiften, som för hvarje af de fem åren varit
bestämd till 50 öro 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 292,187 kronor. Sammanräknade beloppet för nästföregående femårsperiod uppgick till endast 83,775 kronor.
Den i föregående berättelser omförmälda sjukstugan i Skara,
hvarest finnes plats för tjugu patienter, har fortfarande varit
upplåten för sjukes vårdande, hvarjemte garnisonssjukhuset å
Karlsborg varit tillgängligt för de patienter, som skola der vårdas.
Sjukstugan i Skara är emellertid, såsom redan i föregående berättelse anmärkts, egentligen afsedd att, då behof deraf yppar
sig, användas som epidemisjukhus. Enligt hvad förut anmärkts,
finnas sådana anordnade i alla länets sex städer.
A egendomen Belteberga inom Baltaks socken i närheten
af Tidaholm har tändsticksfabriksaktiebolaget Vulcan låtit anordna
lungsotssanatorium, hufvudsakligen afsedt för bolagets arbetare
och deras familjemedlemmar Denna mycket ändamålsenligt inrättade anstalt, som nyligen upplåtits till begagnande, har platser
för tjugu patienter.
Vid utlyst möte i Sköfde den 29 december 1892 med alla
dem, som lemnat bidrag till den i tabell 7 i senaste berättelsen
omförmälda fond för upprättande af ett »sjukherberge i Sköfde
för fattige och medellöse inom Skaraborgs.län», enades samtliga
närvarande derom, att syftemålet med den insamlade fonden
borde inskränkas till åstadkommande hufvudsakligen af ett herberge för obotligt sjuke från Skaraborgs län, samt uppdrogo åt
utsedda komiterade att vidtaga alla erforderliga åtgärder för
vinnande af detta syftemål. Efter det ytterligare insamling pågått, bestämde dessa komiterade följande hufvudgrunder för den
tillämnade anstalten: att densamma borde vara afsedd för såväl obotligt som icke obotligt sjuke; att vård och hjelp visserligen borde enligt det uppstälda önskningsmålet lemnas afgiftsfritt åt så många patienter som möjligt, men att, på det anstaltens ordnande icke måtte uppskjutas till en allt för aflägsen
framtid, jemväl betalande patienter kunde få emottagas; att
emellertid antalet friplatser i allmänhet borde vara minst lika
stort som antalet platser för betalande patienter; att af friplatserna minst en borde vara afsedd för icke obotligt sjuke och
hållas tillgänglig alla dagar under hvarje år, om behöriga sökande dertill anmäldes; att anstalten borde förvaltas och ordnas
af en styrelse, som, bestående af fem ledamöter, borde hafva

sitt säte i Sköfde och egde inom sig utse ordförande; att styrelseledamöterna skulle utses första gången af komiterade, men
derefter i mån af afgång sålunda, att två ledamöter tillsättas af
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Skaraborgs län och tre af
stadsfullmäktige i Sköfde.
Denna redan förut i denua berättelse omförmälda anstalt
trädde i verksamhet den 1 oktober 1897, och uppgick under år
1900 patienternas antal till elfva. Genom frikostiga gåfvor och
upplupna räntor hade fonden vid femårsperiodens slut vuxit till
99,546-36 kronor.
Angående Jacquette Du Rietz lasaretts- och fattigförsörjningsinrättning, hvars lasarettsbyggnad är förlagd vid helsobrunnen
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 till 33 patienter,
hvilka åtnjutit sjukvård och underhåll utan afgift. Årligen anmäla sig till dessa friplatser ett vida större antal sökande, än
som kunnat antagas. Friplatserna få i allmänhet bibehållas under
tre på hvarandra följande år.
I fråga om helsobrunnar och badorter inom länet äro uppgifter lemnade i föregående berättelser. Vid Lundsbrunn finnes
utom förutnämnda lasarett det så kallade allmänna lasarettet,
om hvars tillkomst och beskaffenhet åberopas förut meddelade
upplysningar. Ärligen hafva å detta lasarett intagits 120 medellösa sjuklingar från länet, fördelade på två terminer, hvarje om
fem veckor. Dessa patienter, hvilka erlägga inskrifningsafgift
till belopp af två kronor, måste sjelfva hålla sig kost, men åtnjuta i öfrigt fri brunnsdrickning, läkarevård och bostad, hvarjemte fria bad kunnat dem beredas, derigenom att Landstinget
fortfarande under denna femårsperiod anvisat 1,000 kronor årligen för berörda ändamål. Förvaltningen af den i tabell 7 i
senaste berättelsen omförmälda fond för beredande af fri och
lämplig föda åt patienterna å detta lasarett har enligt nådiga
brefvet den 12 augusti 1898 öfvertagits af direktionen öfver
Jacquette Du Rietz lasaretts- och fattigförsörjningsinrättning.
Fonden uppgick vid 1900 års slut till 9,488-09 kronor, men
måste ytterligare i väsentlig mån ökas, innan afkastningen kan
tagas i anspråk för patienternas underhåll.
Vid Djursätra brunns- och badinrättning hafva i medeltal
årligen 49 fattiga kurgäster erhållit bad och läkarebehandling
afgiftsfritt, derigenom att Landstinget fortfarande för ändamålet
anvisat 500 kronor årligen. Anslag till sistnämnda belopp
har jemväl årligen utgått af Landstingets medel för beredande
af fri badkur åt fattiga sjuke vid Mössebergs vattenkuranstalt,
och hafva i medeltal trettio patienter årligen kommit i åtnjutande af denna förmån. I öfrigt äro nu såsom förut att märka
brunns- och badanstalten vid Himmelskällan samt vattenkuranstalterna i Sköfde och Hjo.
Enligt tillgängliga upplysningar har antalet kurgäster årligen i medeltal uppgått: vid Lundsbrunn till 707, vid Djursätra till 390, vid Mösseberg till 807, vid Himmelskällan till
minst 100 och i Hjo till 538. Kurgästernas antal vid vattenkuranstalten i Sköfde har varit jemförelsevis ringa. Vid anstalten åMösseberg hafva åtskilliga förbättringar och tillbyggnader vidtagits, och
vid Himmelskällan har uppförts ett nytt, mera tidsenligt badhus.
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För sjukvården inom länet funnos vid femårsperiodens slut
en provinsialläkare, bosatt i Mariestad, hvilken tillika är förste
provinsialläkare, fem provinsialläkare, bosatta i städerna Lidköping, Hjo och Falköping samt i Vara och llofva, en biträdande
provinsialläkare, tre lasarettsläkare, en Jasarettsunderläkare, sex
stadsläkare, af hvilka de i Lidköping och Falköping tillika äro
militärläkare, en andre stadsläkare i Skara, hvilken tillika är
militärläkare, tre extra provinsialläkare, bosatta en i Grästorp,
en i Töreboda och en i Tidaholm, samt tre militärläkare å Karlsbor". Derjemte funnos enskildt praktiserande läkare: en i
Mariestad, två i Lidköping, en i Skara, tre i Sköfde, af hvilka
deu ene tillika är railitärläkare, en i Hjo, som tillika är militärläkare, två i Falköping, en i Vara, en i Tidaholm och en bosatt
å hemmanet TJnderbacken i Mölltorps socken, hvilken tillika är
militärläkare, tillsammans 37 läkare. De sålunda tillgängliga
läkarne syuas i allmänhet vara tillräckliga för behofvet.
Beträffande länets indelning i provinsialläkaredistrikt och
områdena för de extra provinsialläkarnes tjenstgöring äro upplysningar meddelade i föregående berättelser.
Tandläkareyrket utöfvas inom länet af åtta examinerade
tandläkare, bosatta en i Mariestad, en i Lidköping, en i Skara,
tre i Sköfde, en i Falköping och en i Vara.
Vid femårsperiodens slut funnos inom länet en fältskär,
bosatt i Mariestad, samt sju sjukgymnaster, bosatta två i Mariestad, tre i Skara och två i Lidköping.
Barnmorskor funnos år 1900 till ett antal af 21 i städerna och 97 å landsbygden, tillsammans 118, hvilket antal kan
anses någorlunda tillräckligt.
Vaccinatörernas antal var samma år 208, hvaraf 16 i städerna och 192 å landsbygden.
Djurläkareyrket utöfvades år 1900 inom länet af 1 länsveterinär, föreståndaren vid veterinärinrättningen i Skara samt
19 distrikts- och andra veterinärer, af hvilka två äro bataljonsveterinärer, tillsammans 21 djurläkare, hvaraf 9 legitimerade.
Inom länet finnas 12 apotek, nämligen ett i hvarje af länets
sex städer, ett i Karlsborg, ett i Hofva, ett i Töreboda, ett i
Vara, ett i Tidaholm och ett i Grästorp.
De i senaste berättelsen omförmälda matvarustadgar för
Mariestad, Skara och Sköfde gälla fortfarande.
Genom nådiga brefvet den 24 februari 1899 är förordnadt,
att helsovårdsstadgan för stad skall vinna tillämpniug inom Axvalls stationssamhälle.
Afven under denna femårsperiod hafva utan tvifvel genom
förste provinsialläkarens och öfriga läkares förenade bemödanden
åstadkommits mycket afsevärda förbättringar i fråga om helsovården, livarom förste provinsialläkarens berättelser bära vittne.
Beträffande sundhetspolisen återstår naturligtvis ännu mycket
öfrigt att önska, men helsovårds- och kommunalnämnderna kunna
dock sägas hafva med mera nit och omsorg än förut fullgjort
hvad dem i sådant afseende åligger.
Statistiska Centralbyråns årligen offentliggjorda berättelser
innehålla upplysningar beträffande fattigvården och hvad dermed
sammanhänger. Dessa upplysningar gifva icke anledning till
särskildt yttrande i denna berättelse. Nu som förut hafva fattige stundom muntligen eller skriftligen hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fört klagan deröfver, att dem förvägrats understöd eller att beviljadt understöd varit för ringa. Men de fall,
da Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i följd af sådan klagan
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ålagt fattigvårdssamhälle ökad förpligtelse, hafva icke varit så
talrika eller i öfrigt af beskaffenhet, att de äro förtjenta af
särskild uppmärksamhet.
Åt den i 28 § af gällande fattigvårdsförordning uttalade
grundsats, att ingen må för äfventyret af framtida fattigvårdstunga förmenas rätt att välja vistelseort, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fortfarande sökt gifva helgd gent emot kommunernas försök ; att från sig utestänga eller aflägsna personer,
som befaras blifva i behof af fattigunderstöd. Benägenheten
för sådana försök finnes nog fortfarande, men har åtminstone
icke under ifrågavarande tidrymd tilltagit.

Tabell 7 lemnar upplysning angående fromma stiftelse}',
stipendiifonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar inom länet.
Af sjukkassorna voro år 1900 ett antal af 55 inregistrerade, hvaraf 21 i städerna och 34 på landsbygden. De registrerade sjukkassorna åtnjöto förvaltningsbidrag till sammanräknadt belopp af 5,253-75 kronor.
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 samtliga länets städer utöfvas numera kommunernas
beslutanderätt i ordnings- och hushållningsmål af stadsfullmäktige.
Redan under femårsperioden 1886—1890 blefvo, enligt hvad
berättelsen för dessa år gifver vid handen, städerna Mariestad,
Sköfde och Falköping försedda med vatten- och afloppsledningar. Sådan ledning har under nu ifrågavarande tidrymd blifvit
anlagd jemväl i Skara, i sammanhang hvarmed staden blifvit
försedd med elektrisk belysning. Staden har enligt nådigt bref
den 1 oktober 1897 undfått tillstånd att till bestridande af
kostnaderna härför upptaga ett amorteringslån till belopp af
400,000 kronor. Det beräknas, att ränta och amortering skola
till största delen kunna gäldas med inflytande afgifter, sedan
vattenledning och belysning blifvit mera allmänt införda i bostäderna.
I Lidköping hafva påbörjats arbeten för åstadkommande af
vattenledning. Men dessa arbeten voro vid femårsperiodens slut
ännu icke fullständigt utförda.
Enligt senaste berättelsen hade ett tidsenligt varmbadhus
blifvit uppfördt i Mariestad och till allmänt begagnande upplåtet. Nu hafva sådana anstalter kommit till stånd äfven i
Sköfde genom kommunens försorg och i Falköping genom ett
för ändamålet bildadt aktiebolag. I sammanhang med varmbadhuset i Sköfde har jemväl anlagts elektricitetsverk för stadens belysning. Kostnaden för hela denna anläggning uppgår
till 200,000 kronor i rundt tal.
Vid den eldsvåda, som ti made i Mariestad den 6 december
1895, blefvo, enligt hvad Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
redan uti senaste berättelsen omförmält, icke mindre än 35 af
stadens bäst bebygda tomter afbrända. Byggnadsverksamheten
inom staden har i följd häraf varit ganska liflig. Det är redan
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på andra stallon i denna berättelse omnämndt, att ny stadsplan
blifvit faststäld för den afbrända stadsdelen och att åtskilliga
af de nybildade tomterna blifvit bebygda. Äfven utom stadens
planlagda område hafva uppförts ett jemförelsevis stort antal
byggnader, hufvudsakligen afsedda för arbetare.
Bland de nya byggnaderna inom det planlagda området äro
särskildt att omförmäla det för Riksbankens afdelningskontor
uppförda hus, inrymmande lokal för banken, postkontoret och
telegrafstationen, det af Mariestads sparbank uppförda hus, inrymmande lokaler för sparbanken, Skaraborgs läns enskilda
banks afdelningskontor och länets brandstodsbolags kontor, samt
Skaraborgs läns ränte- och kapitalförsäkringsanstalts byggnad.
Den efter eldsvådan bildade nödhjelpskomitén lät så skyndsamt som möjligt uppföra tre så kallade baracker, hvarje inrymmande sex bostadslägenheter. Dessa lägenheter upplätos till
do husvillo mot en afgift af två kronor 50 öro till tro kronor i
månaden för hvarje lägenhet. Två af dessa tillfälliga byggnader
hafva numera kunnat afyttras. Men till följd af ännu rådande
ganska kännbar bostadsbrist har komitén måst fortfarande bibehålla den tredje baracken, hvadan komitén icke kunnat afsluta sin verksamhet.
I sammanhang härmed meddelas, att nödhjelpskomitén haft
till sitt förfogando, utom on mängd genast utdelade klädespersedlar och matvaror:

statsanslag, hraraf tagits i anspråk

kr.

influtna gåfvomedcl
räntor och afgifter för bostadslägenheterna undtr fem ur

>

Iläraf hafva användts:
för barackerna» uppförande och nnderhäll

kr.

till utdelning Maud de i följd af branden hjclpbehöffande
och omkostnader
>
Vid 1900 års slut uppgick således komiténs behållning till kr.

Komitén hade redan då uppdragit åt två ledamöter att utarbeta förslag till bestämmelser för den understödsfond, som
efter den tredje barackens försäljning kommer att bildas af då
befintlig behållning samt till kommunen öfverlemnas.
Utöfver hvad sålunda blifvit i korthet skildradt hafva jemväl i öfrigt inom städerna förekommit aktningsvärda bemödanden för utveckling och framåtskridande, hvarvid de inom städerna bildade köpmanna-, handels- och industri-, handtverksmed flera föreningar medverkat.
Inom köpingen Tidaholm har tändsticksfabriksaktiebolaget
Vulcan låtit för sina arbetare uppföra ett så kalladt arbetarehus, inrymmande en ovanligt stor samlingssal, rymliga biblioteksoch läsrum, skolkök med mera. Då denna byggnad den 28 november 1897 invigdes för sitt ändamål, öfverlemnades för att
der upphängas ett större porträtt af II. M. Konungen, som Han
skänkt »till Vulcans arbetare».

Mariestad, i landskansliet, den 12 december 1901.

O. A. S J Ö C R O N A .
Ludv.

Almqvist.

II. Undén.
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