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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1876—1880. 

ÖREBRO LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

V>/rebro län är, enligt hvad de år 1844 tryckta »Topografiska 
och Statistiska uppgifter om Örebro län» utvisa, beläget emellan 
58° 40' och 60° 6' nordlig bredd, samt 2° 13' och 3° 50' vest-
lig längd, räknad från Stockholms meridian. Beträffande reduk
tion från denna till någon annan, såsom utgångslinie för Iongi-
tudberäkningar mera allmänt begagnad meridian, har Professoren 
vid Generalstaben, Doktor P. G. Rosén i November 1876 ut
talat den åsigt, att den bestämmelse då ännu vore pålitligast, 
som utfördes medelst telegraf till Helsingfors och Pulkova och 
hvars resultat, enligt Kejserliga Ryska vetenskapsakademiens 
memoirer för år 1872, är: Stockholm 18° 3' 29" 85 öster om 
Greenwich. Om derifrån dragés longitudskilnaden mellan Green
wich och Paris, som enligt Nautical Almanach för 1875 utgör 
2° 20' 9" 45, så erhåller man: Stockholm 15° 43' 20" 4 öster 
om Paris. Efter reduktion enligt sålunda bestämda grunder 
finnes Örebro län vara beläget mellan 14° 13' 29" 85 och 15° 
50' 29" 85 östlig längd, räknad från Greenwich's, samt emellan 
11° 53' 20" 4 och 13° 30' 20" 4 östlig längd, räknad från Paris' 
meridian. Föreställer man sig, såsom tyska geografer ännu 
någon gång lära göra, första meridianen dragen öfver Kanariska 

ön Ferro (rättare Hierro), skall, enligt en i W. Thams »Beskrif-
ning öfver Örebro län» förekommande uppgift, länet sträcka sig 
från 31° 50' till 33° 28' östlig längd, räknad från Ferros meridian. 

Den för alla orter inom riket gemensamma tid, som till 
följd af Nådiga Kungörelsen den 31 Maj 1878 faststälts att 
såväl i rättsligt som borgerligt hänseende gälla från och med 
år 1879, är beräknad lika med medelsoltiden för den meridian, 
som är belägen på tre graders eller tolf tidsminuters vestligt 
afstånd från Stockholms meridian. Den gemensamma tiden 
sammanfaller^ med medelsoltiden för nedannämnde inom Örebro 
län belägna orter, räknade från norr mot söder, nemligen: Nya 
Kopparbergets kyrka, staden Nora, Kil och Eker, Tysslinge och 
Gräfve, Vintrosa, Täby och Mosjö, Kräklinge, Hardemo och 
Kumla, Hallsberg, Lerbäck och Hammar. 

Länet består af hela landskapet Nerike, en obetydlig del af 
landskapet Södermanland, ett härad af landskapet Vermland 
och fem härad af landskapet Vestmanland. 

Länets indelning i administrativt, judicielt och kyrkligt 
hänseende åskådliggöres af nedanstående tabell, som åtföljes af 
uppgift om de socknar, som höra till hvarje särskildt härad. 



2 Örebro län. Administrativ, judiciel och kyrklig indelning. 

Häradena bestå af följande socknar: 

1. Askers härad af Askers, Lännäs och Stora Mellösa sock
nar jemte en liten del af Vestra Vingåkers socken i Söder
manland; 

2. Sköllersta härad af Norrbyås, Ekeby, Gellersta, Sköllersta, 
Svenne vad och Bo; 

3. Örebro härad af: 

a) de åtta socknar, som bilda Östra länsmansdistriktet, 
nemligen: Mosjö, Täby, Eker, Axberg, Hofsta, Längbro, 
Anstå och Almby; 

b) de fyra socknar, som bilda Vestra länsmansdistriktet, 
nemligen: Vintrosa, Tysslinge, Kil och Gräfve; 

4. Glanshammars härad af Rinkaby (Ringkarleby), Glansham
mar, Lillkyrka, Ödeby och Götlunda; 

5. Hardemo härad af Kräklinge och större delen af Hardemo; 

6. Kumla härad aP Kumla, Hallsberg och Lerbäck; 

7. Sundbo härad af Snaflunda, Askersand, Hammar och en 
mindre del af Bodarne; 

8. Grimstens härad af Viby, Hackva, större delen af Bodarne 
och en mindre del af Hardemo; 

9. Edsbergs härad af: 

a) de fyra socknar, som bilda Östra länsmansdistriktet, 
nemligen: Hidinge, Knista, Tångeråsa och Edsberg; 

b) de tre socknar, som bilda Vestra länsmansdistriktet, 
nemligen: Qvistbro, Skagershult och Nysund, såvidt sist
nämnda socken tillhör länet; 

10. Karlskoga härad af Karlskoga och Bjurtjärn; 

11. Nora och Hjulsjö härad af Nora bergssocken jemte Vikers 
kapellag, Jernboås och Hjulsjö äfvensom en del af Lindes 
bergssocken; 

12. Grythytte och Hellefors härad af Grythytte och Hellefors; 

13. Nya Kopparbergs härad af Ljusnarsberg; 

14. Lindes och Ramsbergs härad af Lindes bergssocken till 
större delen, Ramsberg och en liten del af Fellingsbro; 

15. Fellingsbro härad af Ervalla, Näsby, största delen af Fel
lingsbro, så vidt sistnämnda socken tillhör länet, jemte en 
liten del af Vestra Skedvi socken. 

Häftet 47 af den utaf Kungl. Statistiska Centralbyrån ut-
gifna statistiska tidskrift, hvilket häfte utgör supplement till 
nämnda tidskrifts årgång för 1876, innehåller dels i tab. N:o 1 
uppgifter om Sveriges areal, af Generalstabens Topografiska af-
delning läns-, härads- och sockenvis beräknad i svenska qvadrat-
mil, hvilka af Centralbyrån reducerats till tunnland och qvadrat-
ref; dels ock fem särskilda, af nämnda byrå utarbetade sam
mandragstabeller, de der redovisa för Sveriges areal, tab. N:o 2 
länsvis i svenska qvadratmil, tab. N:o 3 länsvis i tunnland, 
tab. N:o 4 länsvis i qvadratref, tab. N:o 5 länsvis i qvadrat-
kilometer och tab. N:o 6 stiftsvis i svenska qvadratmil. Areal
uppgifterna äro hemtade från ekonomiska kartverket med iakt
tagande af rättelse för projektionerna. Kartläggningen har blifvit 
utförd under åren 1864—1871. 

Ur omförmälda arbete meddelas, hvad Örebro län angår, 
följande tabellariska arealuppgifter: 
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Arealen i qvadratmil m.m. år 1876 (enligt tab. N:o 1). 

Arealen i tunnland, qvadratref och qvadratkilometer år 1876 

(enligt tabb. Nås 3, 4 och 5). 

Arealen stiftsvis i svenska qvadratmil år 1876 

(enligt tab. N:o 6). 

Länet har i anseende till sina gränser under den tidrymd, 
berättelsen omfattar, undergått följande förändring. Sedan åbo
arne å nedannämnde, till Bo (eller Svennevads öfra) socken i 

Sköllersta härad, Örebro län och Strengnäs stift, ursprungligen 
hörande åtta hemman, nemligen: N:o 1 Anderstorp eller Ans-
torp, Vs mantal, N:o 2 Anderstorp eller Anstorp 3/s mantal, 
N:o 1 Botten, l/2 mantal, N:o 1 Djursland, 1 mantal, N:o 1 
Malma, 1 mantal, N:o 2 Malma, 1 mantal, N:o 1 Mörtsjö, Vs 
mantal och N:o 1 Tyrisfall, 1 mantal, tillsammans 57/s mantal, 
genom Kungl. Resolutioner den 11 December 1750 och den 16 
December 1820, erhållit tillåtelse att, fastän fortfarande icke 
allenast i borgerligt, utan äfven i kyrkligt hänseende tillhörande 
Bo församling, hvarest de deltogo i kyrkobyggnad, presterska-
pets aflöning, prestval m. m., likväl få njuta alla kyrkliga rät
tigheter och förmåner i Regna kyrka inom Finsponga läns härad 
af Östergötlands län; samt med anledning deraf åboarne å nyss 
uppgifna hemman, hvilka med en samfäld benämning kallats 
Regna (eller Svennevads) skate, blifvit af presterskapet till 
tabellverket uppgifne såsom tillhörande Regna kyrkosocken, der 
alltså Statistiska Centralbyrån måst upptaga dem; af hvilket 
allt följt, att ifrågavarande hemman ansetts höra till samma 
stift som kyrkosocknen Regna, eller Linköpings stift; så har 
Kungl. Maj:t genom Nådigt Bref den 22 December 1876 förord
nat, att Svennevads eller Regna skate skulle i ecklesiastikt af-
seende från och med den 1 Maj 1877, samt i judicielt och 
administrativt afseende vid 1878 års ingång vara skiljd från Bo 
socken och Sköllersta härad i Örebro län och i stället hänföras 
till Regna socken i Risinge tingslag, Finsponga läns härad och 
Östergötlands län under följande vilkor, nemligen: 

att förändring i den hemmanen då åliggande väghållnings-
skyldighet icke finge ega rum förr, än af annan anledning ny 
vägdelnäng i Sköllersta härad företoges; 

att innehafvarne af de till Regna skate hörande hemman 
och lägenheter icke finge vid öfverflyttningen till Regna försam
ling medtaga någon andel i Bo församlings kassor eller vin- och 
byggnadssäd; 

att kyrkoherden i Svennevad och Bo skulle ega att, på sätt 
han begärt, under första året efter det öfverflyttningen blifvit 
verkstäld disponera den från skaten utgående, kyrkoherden till
kommande aflöning, hvaremot komministerlöneii för samma år 
skulle tillfalla kyrkoherden i Regna församling; samt 

att skatens afgifter till presterskapets aflöning derefter skulle 
utgöras till kyrkoherden i Regna församling, enligt den af Kungl. 
Maj:t den 16 Mars 1869 meddelade Nådiga Resolution angående 
löneregleriugen för kyrkoherden i Bo blifvande särskilda pastorat. 

o) Enär den del af länet, den s. k. Regna akate, hvilken, då förestående tabell 
i alntet af år 1876 upprättades, räknades höra till Linköpings stift, seder
mera, på sätt här nedan skall utförligare omförmälas, blifvit förlagd från 
Örebro till Östergötlands län, tillhör numera icke någon del af förstnämnda 
län Linköpings stift. Länet är således na mera fördeladt blott på tre stift, 
nemligen Strengnäs, Vesterås och Karlstads stift. 

6) Till Strengnäs stift höra hela landskapet Nerike och ofvan omförmälda 
mindre del af Vestra Vingåkers socken i Södermanland. 

c) Till Vesterås stift hör Örebro läns andel i landskapet Vestmanland, nem
ligen Nora och Hjulsjö, Grythytte och Hellefors, Ljusnarsbergs eller Nya 
Kopparbergs, Lindes och Kamsbergs samt Fellingsbro härad, jemte städerna 
Nora och Linde. 

d) Till Karlstads stift höra såväl länets andel af landskapet Vermland, eller 
socknarne Karlskoga och Bjnrtjärn, hvilka tillsammans utgöra Karlskoga 
bergslags härad, som ock af Nysunds socken, hvilken tillhör dels Visnums 
härad i Vermlands län, hvarinom kyrkan är belägen, dels Edsbergs härad 
i Örebro län, den andel, som är belägen inom sistnämnda härad. 
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Efterföljande tabell redovisar Regna skates areal i svenska 
qvadratmil, tunnland, qvadratref och qvadratkiloineter: 

Om nu de i förestående (enligt N:is 1, 3, 4 och 5 upprättade) 
tabeller förekommande taltecken, hvilka angifva länets arealför
hållanden sådana de voro 1876, minskas med deremot svarande 
taltecken, de der redovisa arealförhållandena hvad angår Regna 
skate, så erhållas följande, i tabellarisk form uppställda upp
gifter angående länets i behåll varande areal: 

Med ingången af år 1879, då utsökningslagen af den 10 
Augusti 1877 trädde i kraft, har — till följd af stadgandet i 
dess § 1, att i rikets, under landsrätt icke lydande städer, med 
undantag af Stockholm, magistraten eller, der Konungen det 
förordnar, viss ledamot af magistraten skall i egenskap af öfver
exsekutor upptaga och kräfva utsökningsniål — Konungens Be-
fallningshafvande upphört att utöfva öfverexsekutorsbefattningen 
hvad angår städerna Örebro, Askersund och Nora. Kungl. Maj:t 
har, hvad angår Örebro, genom Nådigt Bref den 13 December 
1878 och hvad angår Askersund, genom Nådigt Bref den 6 samma 
månad och år stadgat, att borgmästaren eller, vid förfall för 
honom, den hans embete förvaltar skulle från 1879 års början 
tillsvidare, intill dess Kungl. Maj:t funne skäligt annorlunda för
ordna, vara öfverexsekutor. Beträffande Nora har särskildt nå
digt förordnande icke meddelats, hvadan magistraten der i 
öfverensstämmelse med lagen är öfverexsekutor. I hvarje af 
dessa tre städer är stadsfogde tillsatt. 

Deremot har Kungl. |Maj:t, uppå framställning af staden 
Lindes röstberättigade invånare, genom Nådigt Bref den 13 
December 1878, med stöd af § 23 i Nådiga Förordningen den 
10 Augusti 1877 om nya utsökningslagens införande och hvad i 
afseende dera iakttagas skall, dels medgifvit, att med tillsättande 
af stadsfogde i nämnde stad må anstå tills vidare, intill dess 
Kungl. Maj:t funne skäligt annorlunda förordna; dels ock stad
gat, att under den tid, anståndet fortfar, Konungens Befallnings-
hafvande skall vara öfverexsekutor för staden, och utmätnings
mannens befattning, under enahanda ansvarighet, som åligger 
stadsfogde, utöfvas af magistraten, allt med iakttagande af de 
särskildalbestämmelser, som i nämnda lagrum finnas omförmälda. 

Hvad angår länets administrativa indelning, så hafva deri, 
utöfvtr ofvan omförmälda förläggning af Regna skate från Öre

bro till Östergötlands län, under ifrågavarande tidrymd, inträffat 
följande, på länets gränser icke inverkande förändringar; 

a) Före ingången af år 1876 hänfördes Örebro Slott med 
dess ännu varande tillhörigheter af park, holme, trädgård och 
stallgård äfvensom från denna senare till cellfängelse, vaktknekt
backe, Karolinska läroverket, ridhus och stall för Lifregementets 
husarkår samt arbetshus afsöndrade tomter till Längbro socken 
och församling. Lägenheten Örebro qvarn fans sedan år 1730 
upptagen i länets jordebok inom Anstå socken. Lägenheterna 
Norra Smedjebacken med dervarande faktoriträdgård, samt Södra 
Smedjebacken, hvilka lägenheter räknades i vissa hänseenden 
till staden Örebro, hvarest invånarne å berörda lägenheter voro 
kyrko- och skattskrifne, i andra åter till landsbygden, ansågos 
till följd af sitt geografiska läge, norr och söder om Svartån, 
höra, Norra Smedjebacken med faktoriträdgården till Längbro 
och Södra Smedjebacken till Almby socken; men enär den 
samtlige tre lägenheter åsatta gemensamma grundränta i jorde
boken fans införd under Längbro socken, blef jemväl södra 
Smedjebacken hänförd till samma socken. 

Sedan i fråga om nyss uppräknade lägenheter Kungl. 
Maj:t, genom Nådigt Bref den 23 December 1874, förordnat, 
dels att Norra och Södra Smedjebackarne jemte faktoriträd
gården skulle i judicielt afseende anses tillhöra Örebro stad 
samt från 1876 års ingång jemväl i kameralt och kommunalt 
afseende med staden fullständigt införlifvas; dels ock att vid 
nämnda tid ej mindre Örebro Slott med dess ännu varande till
hörigheter af park, holme, trädgård och stallgård, äfvensom 
från stallgården till cellfängelse, vaktknektbacke, Karolinska 
läroverket, ridhus och stall för Lifregementets husarkår, samt 
arbetshus afsöndrade tomter, ån åfven Örebro qvarn skulle i 
judicielt, kameralt och kommunalt hänseende skiljas från Läng
bro och Anstå socknar samt Örebro härad och i stället till sta
den hänföras; så har hvad sålunda i nåder förordnats vid 1876 
års ingång trädt i verkställighet och kraft. 

b) Efter det, jemlikt Nådiga Resolutionen den 6 Mars 1868 
angående lönereglering för presterskapet i Nora stads- och bergs
församlingars |pastorat, från^ bergsförsamlingen blifvit afsöndradt 
ett särskildt kapellag, benämndt Vikers kapellag, och detta ge
nom Nådigt Bref den 4 Juli 1873 erhållit bestämda gränser; 
så har Kungl. Maj:t genom Nådigt Bref den 21 September 1877 
tillåtit Vikers kapellförsamling att, under iakttagande af de vid 
gemensam kommunalstämma med Nora bergsförsamling den 16 
April 1876 öfverenskomna vilkor, utgöra en särskild kommun, 
vid handhafvaudet af hvars angelägenheter Nådiga Förordnin
gen den 21 Mars 1862 om kommunalstyrelse på landet med de 
deruti sedermera vidtagna förändringar komme att lända till 
efterrättelse; dock att den sålunda medgifna skilsmessan skulle 
gå i verkställighet först med 1878 års början, vid hvilken tid
punkt då befintlig behållning i kommunalkassan samt andra till
gångar och fordringar skulle emellan kommunerne efter den 
öfverenskomna grunden fördelas. 

Antalet af länets landskommuner med sjelfständig kommu
nalförvaltning, som före år 1878 utgjorde 57, uppgår numera 
till 58;]|hvarjemtejtill länet^höra^dels en mindre del af den i 
Åkerbo härad och Vestmanlands län belägna kommunen Vestra 
Skedvi, nemligen lU mantal Bjurnäsboda och V4 mantal Karm
dal, tillsammans V» mantal, som hänföres till Fellingsbro härad; 
dels en mindre del af Vestra Vingåkers kommun, belägen i 
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Oppunda härad och Södermanlands län, nemligen V2 mantal 
Haddetorp eller Hattorp, samt torpen Haddemoen och Nysäter, 
hvilka fastigheter hänföras till Askers härad. 

Af länets här ofvan till antalet uppgifna 58 kommuner 
höra följande icke uteslutande till länet, nemligen: 

1) Nysunds kommun, af hvars område, utgörande tillsam
mans 34V20 mantal, en del, motsvarande l l3 /s mantal, jemte 
kyrkan är belägen inom Visnums härad och Vermlands län; 

2) Ramsbergs kommun, af hvars hemman, tillsammans 
7B139/96o mantal, en mindre del, motsvarande 235/96 mantal, räk
nas till Skinnskattebergs bergslags härad och Vestmanlands län; 

3) Fellingsbro kommun, af hvars område, innehållande till
sammans 1995/i2 mantal, en del, motsvarande I5V2 mantal och 
kallad Fellingsbro Vestmanlands fjerding, tillhör Åkerbo härad 
och Vestmanlands län. 

Utom nu uppräknade oregelbundenheter i den administrativa 
indelningen, hvilka beröra äfven angränsande län, förefinnas 
följande sådana, de der endast angå sjelfva länet: 

a) att, medan af Hardemo kommun 42 mantal höra till 
häradet med samma namn, en annan del af samma socken, 
hvilken del kallas Öja fjerding och består af hemmanen N:is 1 
och 2 Alavi, 2 mantal, N:o 1 Hulunda eller Hulne, V2 mantal, 
N:is 1, 2 och 3 Mossby, 3 mantal, N:o 1 Mossbytorp, V2 man
tal, N:o 1 Nälön, V mantal, N:o 1 Skankerud, V« mantal, 
N:o 1 Akerön, V2 mantal, Nås 1 och 2 Vestra Oja, 2 mantal, 
samt N:is 1, 2 och 3 Östra Oja, 3 mantal, tillsammans 12 man
tal, räknas till Grimstens härad; 

b) att af Bodarne kommun 9,93/i32o mantal tillhöra Grim
stens härad och öfriga 567i2o mantal Sundbo härad; bestående 
sistnämnda del af hemmanen V mantal Baggetorp, V4 mantal 
Brostugan med Lekaråsen, Vt mantal Hofratorp, V mantal 
Holmen, V mantal Hålldammen, l1 / mantal Joristorp, V man
tal Isberga, Vs mantal Kulla, V4 mantal Lilla Kampetorp jemte 
torplägenheterna Nyttorp och Skirängsrödjan, ' / mantal Moss
torp, V mantal Sigfridstorp, V mantal Stora Stafsjön med 
Trumhult, l13/3o mantal Östra Stensmåssen och V4 mantal 
Aspelund; 

c) att af Fellingsbro kommun hemmanen Fröddesboda, V2 
mantal, Vestra Hult, V2 mantal, Norra Hult, Vt mantal och 
Olof Simonstoip, V4 mantal, tillsammans IV2 mantal, i jorde
boken upptagas under Lindes bergslags socken och räknas till 
Lindes och Ramsbergs bergslags härad; 

d) att, medan af Lindes bergslags kommun 173 , 9/M mantal 
höra till Lindes och Ramsbergs bergslags härad, I3V2 mantal, 
kallade Nora fjerding, hänföras till Nora och Hjulsjö bergslags 
härad, af hvilka I3V2 mantal N:is 1, 2, 3 och 4 Öskebohyttan, 
4 mantal, i jordeboken upptagas under Jernboås socken, samt 
Nås 1, 2 och 3 Bergsmanshyttan, 3 mantal och Nås 5—11 Östra 
Öskevik, 6V2 mantal under Nora bergslags socken; varande 
fråga väckt och på Kungl. Maj:ts nådiga pröfhing beroende om 
upphäfvande af denna oregelbundenhet sålunda, att byalaget 
Bergsmanshyttan skulle få i administrativt och judicielt afseende 
fortfarande tillhöra Nora och Hjulsjö bergslags härad, Nora 
fögderi och Nora domsaga, men i kyrkligt och kommunalt af
seende skiljas från Lindes bergslags kommun och i stället förenas 
med Nora bergsförsamling och Nora socken; samt att byalaget 
Öskebohyttan och 6V2 mantal Östra Öskevik skulle fortfarande 
få i sistnämnda två afseeuden tillhöra, Lindes kommun men i 

administrativt och judicielt afseende skiljas från sin hittills 
varande förbindelse och i stället förenas med Lindes och Rams
bergs bergslags härad, Lindes fögderi och Lindes domsaga; i 
sammanhang hvarmed jemväl föreslagits att Vs mantal N:o 5 
Östra Öskevik, som icke vore i ofvan omförmälda 6V2 mantal 
inbegripet och i alla fyra nämnda afseenden tillhörde Nora 
bergsförsamling och kommun, Nora och Hjulsjö bergslags; härad, 
Nora fögderi och Nora domsaga, måtte få i allo dela lika lott 
med det öfriga byalaget 6V2 mantal Östra Öskevik. 

Till omnämnda oregelbundenheter kommer ock å många stäl
len det missförhållande, att hemman, hvilka i både borgerligt 
och kyrkligt hänseende tillhöra en socken, äro belägna utom 
samma sockens gränser och bilda enklaver inom annan sockens 
område. Sålunda äro för att anföra några exempel, flera till 
Ramsbergs socken samt Lindes och Ramsbergs bergslags härad 
hörande hemmansdelar belägna inom området för Ljusnarsbergs 
socken, hörande till Nya Kopparbergs bergslags härad. Vidare 
är hemmanet, Vs mani al N:o 1 Södra Listre, som i alla af
seenden tillhör Rinkaby eller Ringkarleby socken och Glans
hammars härad, beläget inom gränserna för Axbergs socken och 
Örebro härad. Fråga om det hemmanets förläggande till sist
nämnda socken och härad är dock väckt men ännu icke af-
gjord. 

I fråga om den kyrkliga indelningen äro följande förändrin
gar att märka: 

1) Genom Nådigt Bref den 18 Februari 1876 har Kungl. 
Maj:t i sammanhang med pröfning af väckt förslag om delning 
af Örebro pastorat, livarom här nedan under 2) vidare förmäles, 
förordnat, att utaf de här ofvau (sida 4) uppräknade lägen
heter alla de, hvilka icke förut tillhörde Örebro stadsförsam
ling, skulle från och med den 1 påföljande Maj jemväl i kyrk
ligt hänseende förenas med Örebro stad. Till följd deraf äro 
numera Örebro Slott och dess förut uppräknade tillhörigheter 
jemte derifrån gjorda afsöndringar skilde från Längbro, samt 
Örebro qvarn skild från Anstå församling och alla dessa lägen
heter införlifvade med Örebro stadsförsamling. Norra och Södra 
Smedjebackarna jemte faktoriträdgården hörde deremot redan 
före den 1 Maj 1876 i kyrkligt afseende till nämnda stadsför
samling. 

2) I sammanhang med lönereglering för presterskapet del 
i Örebro, Almby, Längbro och Anstå församlingars pastorat och 
dels i Ekers f. d. prebendeförsamling, har Kungl. Maj:t jem-
likt Nådigt Bref den 18 Februari 1876 förordnat, att efter då 
varande innehafvarens af förstnämnda pastorat bortgång Almby, 
Längbro och Anstå församlingar skulle skiljas från Örebro pa
storat och utgöra två särskilda gäll, bestående det ena af Almby 
församling, och det andra af Längbro och Anstå, med hvilka 
sistnämnda båda församlingar Ekers skulle förenas till ett pa
storat. Sedan innehafvaren af Örebro pastorat med döden af-
gått i November månad år 1877 samt Almby församling försett 
komministerbostället Tybble utjord med de för ett pastorsboställe 
erforderliga byggnader och sålunda fullgjort det för församlin
gens skiljande från Örebro pastorat stadgade vilkor, har kyrko
herde i det nya pastoratet blifvit i nåder utnämnd och den 1 
Maj 1880 tillträdt pastoratet. 

Enligt bestämmelserna i sist åberopade Nådiga Bref den 18 
Februari 1876 skall Längbro och Ånsta församlingars afsöndring 
från Örebro pastorat ega rum först efter det nämnda försam-
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lingar ej mindre uppfört en för hela det blifvande nya pastoratet 
gemensam kyrka, hvarigenom den nu i Eker befintliga kyrkan 
icke vidare blir behöflig, än äfven anskaffat någon i närheten 
af den nya kyrkan belägen egendom, som borde i värde mot
svara Ekers pastorsboställe och det i Längbro socken belägna 
stomhem manet 1 mantal N:o 2 Rynninge och vara lämpligt 
att till kyrkoherdeboställe upplåtas, samt samma egendom veder
börligen bebyggt. I det nådiga brefvet stadgas vidare, att för 
beredande af bidrag till kostnaden för uppförande af kyrka 
samt anskaffande och bebyggande af prestgård för det nya pa
storatet skall på föreskrifvet sätt bildas en fond, som bör af 
utsedde komiterade förvaltas; samt att, sedan en till kyrkoherde
boställe för det nya pastoratet lämplig egendom, af det värde 
som nyss är nämndt, anskaffats, såväl Ekers pastorsboställe, 
som Rynninge stomhemman må försäljas och köpeskillingen till 
fonden ingå för att till dermed afsedda ändamål användas. 

Den nyutnämnde kyrkoherden i Örebro pastorat, hvilken 
tillträdde sin befattning den 1 Maj 1880, har förbindelse att 
underkasta sig Längbro och Anstå församlingars frånskiljande, 
när vilkoren derför varda uppfyllda, hvilket tidigast kan inträffa 
tio år efter det fondens förvaltning på föreskrifvet sätt fortgått. 
Under öfvergångstiden ombesörjes, under kyrkoherdens i Örebro 
öfverinseende, själavården i berörda två församlingar af en för 
dem tills vidare förordnad komminister, hvilken tillika under 
samma tid såsom vice pastor uppehåller kyrkoherdebeställningen 
i Ekers församling. 

Denne t. f. komminister och vice pastor eger årligen upp
bära ej mindre samtliga löneinkomsterna från Ekers församling, 
med undantag af pastorsboställets afkastning, än äfven kom
ministerlönen i Längbro och Anstå församlingar samt femtio 
procent af de afgifter, som från sistnämnda två församlingar för 
närvarande utgå till kyrkoherden i Örebro pastorat, hvilken 
deremot eger att under öfvergångstiden fortfarande uppbära åter
stående femtio procent af samma afgifter. 

Såsom oregelbundenheter i den kyrkliga indelningen lära få 
anses icke allenast att V mantal Lilla Kampetorp jemte torp
lägenheterna Nyttorp och Skirängsrödjan, pastors i Bodarne stom
hemman, som i jordeboken upptages under den del af Bodarne 
socken, som tillhör Sundbo härad, i kyrkligt afseende hör till 
Askersunds landsförsamling; utan ock följande förhållanden: dels 

a) att af Viby och Tångeråsa församlingars pastorat den 
förra eller moderförsamlingen är belägen inom Grimstens och 
den senare eller annexförsamlingen inom Edsbergs härad; 

b) att till Edsbergs inom häradet af samma namn belägna 
moderförsamling hör annexförsamlingen Hackva, belägen inom 
Grimstens härad; och 

c) att af Stora Mellösa och Norrbyås församlingars pasto
rat, den förra eller moderförsamlingen tillhör Askers och den 
senare eller annexförsamlingen Sköllersta härad; 

dels ock att pastoraten inom Örebro härad äro fördelade 
både på Örebro och Glanshammars kontrakt samt pastoraten 
inom Hardemo härad både på Kumla och Edsbergs kontrakt. 

På sätt i nästföregående berättelse omformäles, har Nämn
den för ordnande af pr ester skåpets inom länet löneinkomster, som 
år 1863 började sin verksamhet, fullgjort sitt uppdrag med af-
gifvande af förslag till reglering af presterskapets i Fellingsbro 
församling löneinkomster. Detta förslag var vid slutet af år 
1880 beroende på Kungl. Maj:ts pröfning. När sådan skett, 

är löneregleringen för presterskapet i länet att anse såsom af-
slutad, genom Kungl. Maj:ts afgörande af alla dit hörande för
slag. Rörande utfallet af löneregleringen i dess helhet, hän
visas till hvad derom förekommer i nästföregående berättelse. 

Enligt Kungl. Landtmäteristyrelsens Kungörelse den 12 
Mars 1866 angående justeraredistrikten i riket, var Örebro län 
indeladt i fyra sådana distrikt, bestående af: 

1) staden Örebro samt Örebro, Glanshammars, Askers, 
Sköllersta och det forna, numera indragna Lekebergs härad med 
justeringsställe i staden Örebro; 

2) Staden Askersund samt Sundbo, Kumla, Hardemo, Grim
stens och Edsbergs härad med justeringsställe i Askersund; 

3) Staden Nora samt Karlskoga, Nora och Hjulsjö, Grythytte 
och Hellefors bergslag med justeringsställe i staden Nora; 

4) Staden Linde samt Nya Kopparbergs, Lindes och Rams
bergs bergslag, jemte Fellingsbro härad med justeringsställe i 
staden Linde. 

Enligt hvad Kungl. Justeringsstyrelsens Kungörelse den 13 
November 1879 utvisar, är länets nuvarande indelning i justerare-
distrikt sådan, att de tre distrikt, hvari länet skall vara inde
ladt, omfatta: 

1) (det 35:te i riket) Örebro, Glanshammars och Fellingsbro 
härad, Lindes och Ramsbergs samt Nya Kopparbergs bergslag 
jemte städerna Örebro och Linde; 

2) (det 36:te i riket) Askers, Sköllersta, Kumla, Hardemo, 
Sundbo, Edsbergs och Grimstens härad samt staden Askersund; 

3) (det 37:de i riket) Karlskoga, Nora och Hjulsjö samt Gryt
hytte och Hellefors bergslag jemte staden Nora. 

Den sålunda faststälda nya distriktsindelningen har efter 
den 4 September 1880, enligt hvad i Konungens Befallningshaf-
vandes då utfärdade Kungörelse stadgas, blifvit utan undantag 
tillämpad. 

De till Örebro län hörande stränder af sjön Vettern med 
dervid hefintliga hamnar hafva förut tillhört Jönköpings tull
kammardistrikt; men sedan Kungl, Maj:t dels den 31 Augusti 
1877 vilkorligen beviljat staden Vadstena stapelstads- samt 
nederlags- och transit-upplagsrätt emot förbindelse, bland annat, 
att inrätta behörigt sjömanshus, dels ock genom Nådig Kun
görelse den 11 Januari 1878 förklarat, att den Vadstena genom 
Nådiga beslutet den 31 Augusti 1877 vilkorligt beviljade om-
förmälda rätt skall gälla intill slutet af år 1887, hafva, till följd 
af hvad Kungl. Maj:t vidare i nåder förordnat, nyssberörde 
stränder och hamnar, således äfven staden Askersunds hamn, 
blifvit förlagda från Jönköpings till Vadstena tullkammardistrikt. 

I sammanhang dermed hafva, enligt hvad Kungl. Maj:ts 
och Rikets Kommerskollegium till följd af nådigt bemyndigande 
genom Kungörelse den 12 April 1878 förordnat, Kumla och 
Sundbo härad med staden Askersund, hvilka förut tillhörde di
striktet för sjömanshuset i Jönköping, blifvit från nämnda distrikt 
förlagde till distriktet för sjömanshuset i Vadstena. 

Öfriga delar af länet hafva tillförene, enligt hvad nyss-
bemälda Kollegii Kungörelse den 10 Mars 1871 utvisar, tillhört 
distriktet för sjömanshuset i Stockholm; men, sedan Kungl. Maj:t 
den 7 Juni 1878 beviljat staden Vesterås stapelstadsrätt emot 
förbindelse, bland annat, att inrätta behörigt sjömanshus, hafva, 
enligt hvad Kommerskollegii Kungörelse den 13 December 1878 
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utvisar, bemälda delar blifvit förlagda från förutnämnda distrikt 
till distriktet för sjömanshuset i Vesterås. Till detta distrikt 
höra således numera städerna Örebro, Nora och Linde samt 
länets samtliga härad med undantag af Kumla och Sundbo, 
hvilka jemte den inom sistberörda härad belägna staden Asker-
sund, på sätt ofvan är vordet nämndt, räknas till distriktet för 
sjömanshuset i Vadstena. 

Länets bergslag var före år 1846 fördelad på tre bergroä-
staredömen, hvilka benämndes a) Nora och Lindes, b) Nya 
Kopparbergs och c) Vermlands. Vid början af nämnda år blef, 
till följd af Nådiga Brefvet den 13 Juni 1845, af Kungl. Maj:ts 
och Rikets Bergskollegium kungjordt den 31 påföljande Juli, 
Lindes och Ramsbergs bergslag skild från Nora och Lindes och 
i stället förlagd till Nya Kopparbergs bergmästaredöme. Sist
berörda två bergmästaredömen erhöllo förändrade namn och be
nämndes, det förra Nora bergslags och Nerikes, samt det senare 
Nya Kopparbergs och Lindes bergmästaredöme. När sedermera 
jemlikt Kungl. Maj:ts Nådiga Skrifvelse till Bergskollegium den 6 
Oktober 1854 riket indelades i nio bergmästaredistrikt, be
stämdes i sammanhang derraed, att femte distriktet skulle bestå 
af Hjulsjö, Grythytte, Hellefors, Nya Kopparbergs, Lindes och 
Ramsbergs bergslags socknar samt Fellingsbro och Glansham
mars härad, allt af Örebro län, samt att till »jette distriktet 
skulle höra hela den öfriga delen af Örebro län med dervarande 
Nora bergslags socken, samt Lerbäcks, Lekebergs och Karlskoga 
bergslag jemte hela Skaraborgs län. Bergmästaren i femte di
striktet skulle fortfarande såsom boställe hibehålla hemmanen 
Storagården och Stortorp vid Nya Kopparberget och bergmästa
ren i sjette distriktet lägenheterna Knutsberg och Lilla Elfstorp 
vid Nora stad. 

Sedermera har Kungl. Maj:t genom Nådig Skrifvelse till 
Kommerskollegium den 13 November 1874 förordnat, att bergs
staten skulle, jemte Bergslagsstyrelsen i Sala, bestå af sex berg
mästare och sju grufingeniörer; att riket skulle indelas i sex 
bergmästaredistrikt; att det fjerde eller mellersta distriktet skulle 
omfatta jemte Skaraborgs hela Örebro län; att inom samma 
distrikt borde anställas en grufingeniör, samt att Knutsberg 
med Lilla Elfstorp skulle vara boställe för blifvande bergmä
staren i nybildade mellersta distriktet och Storagården med 
Stortorp boställe för blifvande grufingeniörer i samma distrikt. 

Den sålunda föreskrifna omregleringen af bergmästaredistrik
ten kunde icke omedelbart gå i verkställighet, utan först sedan 
bergmästame i gamla femte och sjette distrikten från tjensten 
afgått. Efter det sådant inträffat, först i sjette och derefter i 
femte distriktet, hafva, enligt hvad Kommerskollegii Kungörelse 
den 1 Mars 1878 utvisar, dessa båda distrikt blifvit samman
slagna och utgöra tillsammans med Skaraborgs län nya fjerde 
eller mellersta bergmästaredistriktet. Till detta hörer således 
hela Örebro län. 

Tjenstförrättande bergmästaren i detta distrikt innehar bo
stället Knutsberg med Lilla Elfstorp, och grufingeniören Stora
gården med Stortorp. Fråga är dock väckt om utbyte af sist
nämnda boställe mot nuvarande kyrkoherdebostället i Ljusnars-
bergs eller Nya Kopparbergs socken, 1/i mantal N:o 1 Ljusnarn, 
äfveu kalladt Mårtenstorp, hvilket således är afsedt att blifva 
boställe för grufingeniören. 

Länet, som, enligt Sackléns »Sveriges läkarehistoria», till 
år 1738 med Vermland hade gemensam provincialmedikus, 
nämnda år kom att utgöra ett särskildt distrikt och enligt Kungl, 
Brefvet 20 Oktober 1796 delades i tvenne, nemligen Örebro och 
Nora distrikt, är numera indeladt i fem provincialläkaredistrikt, 
nemligen: 

a) Örebro distrikt, som innefattar hela Öster-Nerikes fög
deri (d. v. s. Askers, Sköllersta, Örebro och Glanshammars 
härad), af Kumla härad Hallsbergs och Kumla socknar, hela 
Hardemo härad, af Grimstens härad Hackva socken och den 
s. k. Öja fjerding, samt af Edsbergs härad Skagershults, Tån-
geråsa och Edsbergs socknar (enligt Kungl. Brefven den 20 
Oktober 1796, den 14 Januari 1846 och den 8 Mars 1864); 

b) Askersunds distrikt, som innefattar hela Sundbo härad, 
af Kumla härad Lerbäcks socken samt af Grimstens härad Bo
darne och Viby socknar (enligt Kungl. Brefvet den 14 Januari 
1846); 

c) Karlskoga distrikt, som innefattar hela Karlskoga härad 
och af Edsbergs härad Nysunds, Qvistbro, Hidinge och Knista 
socknar (enligt Kungl. Brefvet den 8 Mars 1864); 

d) Nora distrikt, som innefattar af Nora och Hjulsjö bergs
lags härad Nora och Jernboås socknar samt hela Lindes och 
Ramsbergs bergslags härad, bestående af Lindes och Ramsbergs 
socknar (enligt Kungl. Brefven den 20 Oktober 1796, den 14 
Januari 1846 och den 7 Juni 1864); 

e) Grythytte distrikt, som innefattar dels hela Grythytte 
och Hellefors bergslags härad, bestående af Grythytte och Helle
fors socknar, samt hela Nya Kopparbergs bergslags härad, be
stående af Ljusnarsbergs socken (enligt Kungl. Brefvet den 14 
Januari 1846); och dels af Nora och Hjulsjö bergslags härad 
Hjulsjö socken (enligt Kungl. Brefvet den 7 Juni 1864). 

I länet finnas dessutom anställda sju distriktsläkare, nem
ligen i 

1) Bo distrikt, som, jemlikt Kungl. Resolutionen den 12 
Maj 1848 och Kungl. Sundhetskollegii skrifvelse till Konungens 
Befallningshafvande den 7 påföljande Juli, består af följande 
bruks- och landtegendomar jemte derunder lydande hemman och 
lägenheter, nemligen Bysta i Askers socken och härad, Skoga
holm samt öfra och nedra Haddebo i Svennevads och Bo i Bo 
socken af Sköllersta härad (äfvensom Lemnå, Skönnarbo och 
Folkström i Östergötlands län); åtnjutande distriktsläkaren 
tjensteårsberäkning; 

2) Ammebergs distrikt, omfattande Hammars socken i Sundbo 
härad med undantag af ön Stora Aspan och den vester och syd-
vest derom på västra stranden af sjön Vettern belägna del af 
socknen (enligt Kungl. Brefvet den 17 April 1868, hvari tillika 
dels tjensteårsberäkning förunnas distriktsläkaren, dels ock stad
gas skyldighet för provincialläkaren i Askersunds distrikt, att 
vid inträffande ledighet eller eljest vid behof fortfarande om
besörja den allmänna helso- och sjukvården uti den från ordi
narie provincialläkaredistriktet afsöndrade delen); 

3) Edsbergs distrikt, som omfattar dels Qvistbro, Skager-
hults, Tångeråsa, Hidinge, Knista och Edsbergs socknar (såle
des hela Edsbergs härad med undantag af Nysunds socken), och 
af Grimstens härad Hackva socken (enligt Kungl. Brefvet den 
18 December 1868 och Kungl. Sundhets-Kollegii till Konun
gens Befallningshafvande aflåtna skrifvelser den 4 och 28 Januari 
1869, i enlighet hvarmed distriktsläkaren åtnjuter tjensteårsbe-
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räkning och har skyldighet att efter Konungens Befallningshaf-
vandes förordnande bestrida provincialläkaregöromålen i distrik
te t ) ; dels ock af Hardemo härad Kräklinge socken (enligt 
Konungens Befallningshafvandes här nedan omförmälde Regle
mente den 27 December 1876); hörande således detta distrikt 
delvis till både Örebro och Karlskoga provincialläkaredistrikt; 

4) Karlskoga distrikt, omfattande Karlskoga socken (enligt 
Kungl. Sundhets-Kollegii skrifvelser till Konungens Befallnings
hafvande den 6 April och den 9 November 1871); åtnjutande 
distriktsläkaren tjensteårsberäkning (se Kungl. Medicinalstyrel
sens skrifvelse den 12 April 1878); 

5) Ljusnarsbergs distrikt, som omfattar den till Grythytte 
provincialläkaredistrikt hörande Ljusnarsbergs socken (enligt 
Kungl. Brefvet den 4 December 1863, hvarigenom tjensteårs
beräkning förunnas distriktsläkaren; dock utan rubbning af de 
provincialläkaren åliggande skyldigheter); 

6) Ramsbergs distrikt, omfattande (jemlikt Kungl. Sundhets-
Kollegii skrifvelse till Konungens Befallningshafvande den 3 
December 1863) Ramsbergs socken, som hör till Nora provin
cialläkaredistrikt; och 

7) Lindesbergs distrikt, som (jemlikt Kungl. Brefvet den 8 
Februari 1878) omfattar Lindes till Nora provincialläkaredistrikt 
hörande bergssocken; åtnjutande distriktsläkaren tjensteårsberäk
ning; dock utan rubbning i provincialläkarens åligganden. 

De åtta socknar, som utgöra Edsbergs distrikt, hafva bil
dat ett bolag, kalladt Edsbergs läkaredistriktsbolag, för hvil-
ket Konungens Befallningshafvande den 27 December 1876 fast
ställt bolagsordning. Enligt Kungl. Brefvet den 6 Juli 1877 
hafva de kommuner, som i bolaget ega del, undfått nådigt till
stånd att upptaga lån för uppförande af bostad åt distrikts
läkaren. 

Hvad angår länets indelning i veterinärdistrikt, hänvisas 
till hvad derom här nedan förekommer under afdelningen VI. 

Då Örebro län är särdeles rikt på sjöar och vattendrag, 
torde det vara af intresse att här lemna en allmän kortfattad 
öfversigt af länets skilda vattensystem, hvilka slutligen afbörda 
sitt vatten dels i Östersjön och dels i Vesterhafvet. 

I Grythytte och Hellefors bergslags härad, som utgör lä
nets nordvestliga del, finnas sjöarne Mången, Mångs-agar, Löf-
sjön, Silken, Holmsjön, Stora och Lilla Tomsjön, Norra och 
Södra Svensken, Julsjön, Flaxen, Nätsjön, Örlingesjön, Sången, 
Stora och Lilla Högsjön, Norr- och Söder-EIgen, Saxen, Agen, 
Torrvarpen, Halftron, Sandsjön, Halfvars-Noren, Lundsfjärden, 
Stora Målen, Stora och Lilla Grecken, Rågrecken, Limmingsjön 
och Skärjen. Alla dessa sjöar jerate åtskilliga andra mindre 
vattendrag rinna mot söder och falla genom Svartelfven ut i 
norra ändan af sjön Möckeln, belägen i Karlskoga härad. 

De i Bjortjärns socken belägna, sammanhängande sjöarne 
Ullvettern, Frövettern och Alkvettern, hvilka emottaga mycket 
från Vermlands län kommande vatten, rinna först genom sjön 
Lönen eller Lönnen och vidare genom Timselfven ut i norra 
ändan af den nyssnämnda sjön Möckeln vester om och på något 
afstånd från det ställe, der Svartelfven faller ut i samma sjö. 

Innan Timselfven hinner fram till Möckeln, utrinner i denna 
elf Trös-ån, som tillförer vattnet från flera smärre i Grythytte-
och Bjurtjärns socknar belägne sjöar. 

Helt nära det ställe, der Svartelfven rinner ut i Möckeln, 
upptager hon Amån, hvarigenom de nordost om Möckeln be
lägna sjöarne Rösimmen, Långsjön och Elgsimmen afbörda sitt 
vatten till Möckeln. 

De i Edsbergs härad, öster om Möckeln belägna sjöarne 
Kermen, Norén, Våtsjön och Lysingen flyta genom Valan eller 
Valan jemväl ut i Möckeln. 

Möckelns aflopp sker genom Letelfven, hvilken utgör gräns 
emellan Vermlands och Örebro län och rinner mot söder ut i 
den stora sjön Skagern, hvars stränder tillhöra dels nämnda två 
län och dels Skaraborgs län. Skagerns vatten rinner genom 
Gullspångselfven i Venern och vidare genom Götaelf i Vester
hafvet. 

I Nora och Hjulsjö bergslags härad, beläget öster om Gryt
hytte och Hellefors, finnas sjöarne Gränsjön, Stora och Lilla 
Bredsjön, Ösjön, Mögsjön, Hjulsjön, Grängen, Sången, Björken, 
Lindesbysjön, Yxsjön, Gränssjön, Aspen, Usken eller Ösken och 
Fåsjön, hvilka från norr, samt Elflången, Saxen, Vikern och 
Asbosjön, hvilka från sydvest och vester rinna ut i Nora sjön, 
hvars aflopp Jerle- eller Dyltaån flyter i sydostlig riktning 
och faller ut i vestra ändan af sjön Väringen, belägen emellan 
Fellingsbro och Glanshammars härad. 

En annan samling af sjöar, belägen i Nya Kopparbergs 
samt Lindes och Ramsbergs bergslags härad, afbördar jemväl 
till Väringen sitt vatten genom Lindes- eller Vedevågs-ån, som 
utfaller i norra ändan af sistnämnda sjö. Dessa sjöar äro Norra 
och Södra Hörken, Stora och Lilla Kumlan, Björken, Olofssjön, 
Salbosjön, Ljnsnaren, Norrsjön, Södersjön, Rossvalen, Lindesjön, 
Stora Hultasjön, Björkasjön, Atsjön, Gålsjön eller Gållingsjön 
och Vedevågssjön. 

Väringens aflopp är Oppboga ström, eller, som den i sin 
fortsättning kallas, Arbogaån, som rinner åt öster och utfaller 
i Mälaren. Dessförinnan upptager denna å vattnet från flera 
i norr belägna sjöar, deribland de förnämligaste äro Oppäsen, 
Finnåkerssjön, Lunten, Sällingesjön, Hammarbosjön, Gellingen, 
Köttsjön, Skillingen, Olsjön, Ösaren, Glien samt Norra och 
Södra Mogen. 

I landskapet Nerikes sydvestliga del, på gränsen mot Skara
borgs län, finnas dels sjöarne Lången och Gryten i Sundbo härad, 
samt Östra och Vestra Laxsjöarne med Östersjön och Stora Staf-
sjön, hvilkas vatten af bördas genom Laxån, och dels Bodarnesjön, 
hvars vatten genom Svartån rinner åt norr och vidare, sedan 
nämnda båda åar vid Agrena, straxt söder om sjön Toften, 
sammanflutit, ut i denna sjö, hvilken jemväl emottager vattnet 
från de norr derom belägna sjöarne Ölen eller Öljen, Stora 
Björken med Fjärden och Lilla Björken. Från Toften rinner 
vattnet i sjön Teen, hvars aflopp är Svartån, som flyter i nord
ostlig riktning och faller ut i Hjelmaren vid Örebro. Under sitt 
lopp från Teen till Hjelmaren upptager den från söder det vat
ten, som tillföres från Trystorpssjön, äfven kallad Södra Log
sjön, och Velandasjön, jemväl kallad Norra Logsjön, och norr
ifrån det, som kommer från sjöarne Multen, Leken och Tyss-
lingen. 

Ett annat af Hjelmarens tillflöden är Lillan, genom hvil
ken vattnet från den i norra delen af Örebro härad belägna 
sjön Lången ledes mot söder till förstnämnda sjö. 

Vibysjön och Skarbysjön äro belägna i Viby socken af 
Grimstens härad. Deras vatten föres genom Viaån i nord-
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ostlig riktning till Mosjön och vidare genom denna sjö och 
Gellersta-ån i östlig riktning till sjöarne Vestra och Östra Qvis-
marn, hvilka afbörda sitt vatten i Hjelmaren genom Telge-ån, 
som utgör sistnämnda sjös tredje större tillflöde. 

I sydöstliga delen af Nerike är belägen i vester den be
tydande sjön Tisarn och i öster den ungefär lika stora sjön 
Sottern, hvilka båda sjöar äro förenade genom Svennevadsån 
och genom Vingåkersån afledas till Södermanland samt der 
blanda sig med de vattendrag, som vid Nyköping utfalla i 
Östersjön. 

Ett annat i samma del af Nerike, men ännu sydligare be
fintligt vattensystem utgöres af sjöarne Trehörningen, Skitn, 
Skeppsjön, Flaxen, Djupsjön, Långsjön, Svaldresjön, Örgafveln, 
Valsjön, Storsjön, Hellsjön, Afjärden, Östra och Vestra lljert-
sjöarne, Baflingesjön, Glottrasjön, Östersjön, ilfvern, Stora Mål
sjön samt Öfra och Nedra Gryten, hvilkas vatten rinner ner 
till Östergötland och der till största delen upptages af sjön 
Glan, hvarifrån detsamma inom Norrköping utfaller i Bråviken. 

Sydligast i Nerike ligga sjöarne Torksjön, Sandsjön, Norra 
och Södra Asplåugen, Skiren i Askersunds socken, Örgaggen, 
Långsjön, Hufvudsjön, Ersjön, Mullsjön, Qvarnsjön, Anten, Öln 
eller Ölen, Acksjön eller Axsjön, Skiren i Snaflunda socken, 
Pogelsjön, Norra och Södra Mellången, Östersjön, Hisjön, Kyrk-
sjön i Lerbäcks socken, Mutten, Ammelången, Forssasjön, Qvarn
sjön och Viksjön in. fl., hvilka afbörda sitt vatten till Vettern 
med dess vikar Alsen, Viken, Hammarboviken, Norra Färjsun-
det, Norra Kärrafjärden och Långviken. 

Af denna öfversigt finnes, att med undantag af de sjöfloc
kar, hvilkas vatten samlas i sjön Möckeln och slutligen, på sätt 
förut är vordet nämndt, rinner till Vesterhafvet, länets öfriga 
vattensystem slutligen afbörda sitt vatten till Östersjön. 

I afseende å länets naturbeskaffenhet i öfrigt får Konun
gens Befallningshafvande hänvisa till hvad derom finnes omför-
mäldt i föregående femårsberättelser, äfvensom till här ofvan 
åberopade arbeten »Topografiska och Statistiska uppgifter om 
Örebro län», och »Beskrifning öfver Örebro län, af Wilh. 
Tham». 

Rikets ekonomiska kartverk, såvidt det omfattar länet, har 
med tillhörande beskrifningar, på sätt redan i nästföregående 
berättelse omnämndes, fullständigt utkommit. 

Generalstabens Topografiska a/delning har under tidrymden 
1876—1880 af Örebro län kartlagt endast de sydliga mindre 
delarne af Sköllersta och Kumla härad. Dessa delar ingå på 
det år 1878 utaf afdelningen utgifna topografiska kartbladet 
»Finspong». 

Sveriges geologiska undersökning har under den tid, före
varande berättelse afser, utgifvit tre länet vidkommande geolo
giska kartblad, nemligen år 1877 bladet N:o 62 »Claestorp», som 
omfattar smärre delar af Askers och Svennevads socknar, men 
î  afseende å det öfriga området faller inom Södermanlands och 
Östergötlands län; år 1878 bladet N:o 63 »Brefven», som jem-
väl upptager mindre delar af Södermanlands och Östergötlands 
län; och år 1879 bladet N:o 69 »Hjulsjö», som uteslutande om
fattar delar af Örebro län. 

Strax före ingången af femårsperioden utkom en af pa-
heontologen vid Sveriges geologiska undersökning D:r J. G. 
O. Linnarsson författad »Öfversigt af Nerikes öfvergångsbild-
ningar» jemte tillhörande karta. 

A'. M:ts Befallningxknfvandes femårsberättelser 1876—1830. Örebro län. 

Bland enskilda personers kartläggningsarbeten, som vid
komma Örebro län, intager en af läraren vid tekniska högsko
lan, geologen D:r Alfred Elis Töruebohm, på jernkontorets be
kostnad utarbetad och under utgifning varande »Geologisk öfver-
sigtskarta öfver mellersta Sveriges bergslag i skalan 1 : 250,000», 
ett särdeles framstående rum. Kartan, som redovisar endast 
för de fasta berglagren, ej för den lösa jorden, kommer enligt 
uppgjord bladindelning att bestå af 9 blad. Under åren 1879 
och 1880 utkommo bladen N:is 1, 2, 3 och 5, af hvilka N:o 1 
det nordvestliga och N:o 5 det mellersta omfatta, N:o 1 en liten 
del af länets nordligaste område och N:o 5 länets nordostliga 
del, ända ned till sjön Hjelmaren. Under innevarande år 1881 
hafva utkommit bladen N:is 4 och 7, omfattande det förra lä
nets hela nordvestliga och det senare länets hela sydvestliga del. 
A bladet N:o 8 kommer att ingå den sydostliga delen af länet. 

Under år 1880 har på gemensamt föranstaltande af länets 
landsting och Kungl. Hushållningssällskap, landsfiskalen Aug. 
Nylén utgifvit »Örebro läns kalender» jemte »karta öfver jern-
vägs- och landsvägskouimunikationer uti Örebro län», hvilket 
arbete innehåller betydande bidrag till närmare kännedom om 
länets äldre förhållanden och nuvarande tillstånd. 

Ledamoten af Riksdagens Andra kammare, bergsbruks-
idkaren Johan Johansson har år 1875 utgifvit afdeln. 1 af äldre 
och nyare anteckningar »Om Noraskog», ett område af länet 
som, jemväl benämndt »Nora skoga», numera motsvaras af Nora 
och Hjulsjö samt Grythytte och Hellefors bergslag. 

Vidare har professoren i bergsvetenskap J. O. Carlberg år 
1879 från trycket utgifvit: »Historiskt sammandrag om svenska 
bergverkens uppkomst och utveckling, samt grufvelagstiftniitgen». 

Jemväl sistnämnda två verk äro af vigt för vinnande af 
närmare käunedom om äldre och yngre förhållanden i länets 
bergslag, särdeles de i länets Vestmanlandsdel belägna. 

Ar 1856 bildades en förening för Nerikes folkspråk och 
fornminnen, den första förening af sådant slag i Sverige. Se
kreterare i föreningen voro uuder de första tio åren af dess till
varo kammarherren, godsegaren m. m. Friherre G. Djurklou 
och sedermera nuvarande sekreteraren i Sällskapet för nyttiga 
kunskapers spridande D:r Herman Hofberg. Föreningen, som 
under nämnda år utvecklade en betydande verksamhet och i sin 
mån väckt och närt allmänhetens intresse för vården om länets 
fornlemningar, har under den 18 December 1878 beslutit att 
upplösa sig. I stället bildade sig en ny förening, kallad »Neri
kes fornminnesförening», som i början af år 1879 konstituerade 
sig och antog stadgar. Den nya föreningen fick öfvertaga den 
äldres tillgångar i såväl penningar som fornsaker. § 6 i stad-
garne fastställer såsom den nya föreningens syftemål, bland 
annat, att »så vidt möjligt på ett ställe sammanföra livad af 
historiskt intresse finnes inom länet». I öfverensstämmelse der-
med är föreningen närmast betänkt på att anskaffa en lämplig 
lokal för inrymmande och förevisande af de samlingar, förenin
gen redan eger och hoppas vidare förvärfva, eller, med andra 
ord, att åstadkomma hvad man på Gotland kallar en fornsal. 
Föreningen förfogar dock ännu icke öfver de medel, omkring 
5,000 å 7,000 kronor, som erfordras för anskaffande och inredande 
af den afsedda lokalen. De ämnen i öfrigt, som skola utgöra 
föremål för föreningens verksamhet, äro att hänföra till följande 
sju klasser, nemligen folkspråket, folklifvet, folksägner och sagor, 
fornlemningar, fornsaker, äldre slöjdalster och gamla handlingar, 

a 
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På framställning af Kung]. Vitterhets-, Historie- och Anti-
qvitets Akademien, har Konungens Befallningshafvande den 9 
Mars 1878 fridlyst en å hemmansegaren och skolläraren Johan 
Erikssons fastighet Lilla Mellösa i Stora Mellösa socken befint
lig ättehög af 52 fots diameter och 3 fots höjd öfver den om-

gifvande åkern, hvilken fornlemning i H. Hofbergs tryckta • För
teckning öfver Nerikes fasta fornlemningar», beskrifves sålunda: 
»På ett gärde, norr om gården, en större ättehög samt en rund 
stensättning af stora klunipformiga stenar». 

2. Invånare. 
Bilagda tabell N:o 1 innehåller redogörelse för dels länets 

folkmängd hvarje af ifrågavarande fem år och dess fördelning i 
män och qvinnor å landsbygden och i de särskilda städerna ej 
mindre enligt presterskapets uppgifter, än äfven enligt mantals-
längderna, dels antalet personer, män och qvinnor, hvilka varit 
befriade från erläggande af mantalspenningar, dels för bevärings
manskap a£ alla fem klasserna eniigt formuläret H. i Nådiga 
Förordningen den 9 Februari 1861, och dels slutligen antalet af 
de hvarje år, enligt samma års mönsterrullor, approberade be-
väringspligtige. 

Uti det uti tabellens l l : te kolumn upptagna beväringsman
skap af alla fem klasserna äro icke inräknade de ynglingar, 
hvilka blifvit vid mönstringarne kasserade eller af de i §§ 2 
och 4 af Nådiga Kungörelsen angående allmänna beväringen den 
13 November 1860 omförmälda andra orsaker från bevärings-
skyldiglieten befriade. 

Är 1876 kasserades 361 och befriades af andra orsaker 26. 

I § 8 mom. 7 af Kungl. Förordningen den 20 Juli ,1861, 
angående mantals- och skattskrifningarnes förrättande, är stad-
gadt, att om någon, som för nästförflutna år tillhört mantals-
skrifningsdistriktet, icke vidare uppehåller sig å orten, utan att 
anmälan om haais atflyttande blifvit bos pastor gjord och om 
honom icke heller förekommer sådan upplysning, att han må 
anses såsom blott tillfälligt frånvarande, eller att han eljest i 
följd af hvad angående rätt mantalsskrifningsort är stadgadt 
bör, utan hinder af vistelse annorstädes, fortfarande i distriktets 
mantalslängd upptagas; så skall vid mantalsskrifningsförrättnin-
gen sådan person införas uti en i enlighet med faststäldt formu
lär upprättad särskild förteckning, hvilken, underskrifven af 
förrättuingsmannen och till riktigheten af pastor vitsordad, bör, 
sedan vederbörande länsman eller stadsfiskal deraf undfått känne
dom, biläggas mantalslängden samt i bestyrkt afskrift genom 
förrättningsmannens försorg till Konungens Befallningshafvande 
insändas. Enligt denna särskilda förteckning å de s. k. obe
fintlige, utgjorde antalet utaf dem i Örebro: 

Ifrågavarande personer äro icke inräknade uti den å tabel
len N:o 1 upptagna mantalsskrifna folkmängden i staden Örebro 
för ofvan angifna år. 

Uti nästförutgående femårsberättelse (se sid. 3, spalten 1) 
anmärktes, att under åren 1871—1875 i städerna Örebro och 
Askersund antalet mantalsskrifne personer öfversteg antalet 
kyrkoskrifne, i Örebro med 50 till 200 personer och i Asker
sund med en eller annan person. Förklaringsgrunden till detta 
förhållande, som, då i regeln den kyrkoskrifna folkmängden af 
kända orsaker plägar öfverstiga den mantalsskrifna, är högst 
ovanligt, uppgafs vara den, att arbetsgifvare å sina mantals-
förteckningar upptaga hos dem vid mantalsskrifningen anstälde 
arbetare, hvilka icke aflemnat prestbetyg och sedan afflytta från 
staden, utan att hafva fullgjort en slik skyldighet, samt att åt
skilliga tjenstehjon, i följd af bristande upplysningar vid hus-
föihören, varda skrifna på två ställen. 

Såsom åberopade tabellen N:o 1 utvisar, har under ett och 
annat af nu ifrågavarande fem år inträffat enahanda ovanliga 
förhållande, som nyss är omförmäldt, icke allenast hvad angår 
städerne Örebro och Askersund, utan äfven i fråga om öfriga 
tvenne städer i länet. Konungens Befallningshafvande vet icke 
att uppgifva annan förklaringsgrund dertill än den i nästförut
gående femårsberättelse lemnade. 

Med afseende å det af kyrkoherden i Örebro uttalade be-
huf att upprätta tillförlitliga nya kyrkoböcker anordnade stads
fullmäktige en folkräkning medelst så kallade hushållslistor, 
hvilken egde rum den 3 November 1880, En den 20 Maj inne
varande år till stadsfullmägtige afgifven berättelse innehåller, 
att de vid folkräkningen den 3 November 1880 upprättade listor 
blifvit i pastorsexpeditionen använda dels för upprättande af 
nya kyrkoböcker och dels för meddelande af det af Kungl. 
Statistiska Centralbyrån äskade utdrag af kyrkoböckerna efter 
förhållandena den 31 December 1880; att i sammanhang der-
med beräkningar anstalts med afseende å såväl den kyrkoskrifna 
som den icke kyrkoskrifna folkmängden i Örebro den 3 Novem
ber 1880; att de upprättade folkräkningslistorna vid granskning 
befunnits i åtskilliga afseenden bristfälliga, hvadan de i dem 
förekommande uppgifter endast efter noggrannaste pröfning i 
det enskilda kunnat för det föresätta ändamålet användas och 
endast ett approximativt resultat vid angifvande af den faktiska 
folkmängden vinnas; att, enär det till Statistiska Centralbyrån 
insända utdrag ur husförhörsböckerna kunde sägas innefatta en 
afskrift af dessa senare i afseende på deras vigtigaste innehåll, 
det icke ansetts nödvändigt eller behöfligt att genom rättelser 
bringa listorna i öfverensstämmelse med kyrkoböckerna; hvadan 
listorna i sitt nuvarande skick icke utan vidare kunde i alla 
afseenden läggas till grund för statistiska beräkningar; samt 
slutligen att med ledning af en med N:o VI utmärkt tabell an
tagas kunde, att talet 12,700 approximativt uttrycker det antal 
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personer, som vid folkräkningstillfället funnos inom Örebro för
samlings område. 

Vid omförmälda berättelse funnos fogade 6 särskilda tabel
ler, hvilka Konungens Befallningshafvande anser lämpligt här 
intaga och som äro så lydande1): 

»Tab. I och Tab. Il, 

utvisande Örebro församlings kyrkoskrifna folkmängd 
d. 3 7 « 1880. 

Tab. I. 

Bihang. 

Tab. II. Hushällens 
antal. 

Tab. III, 

utvisande förhållandet mellan den kyrkoskrifna folkmängden vid 
folkräkningen den 3 November 1880 och vid årets slut den 31 

December 1880. 

Tab. IV, 

utvisande antalet i Örebro församling icke kyrkoskrifne personer, 
som på folkräkningslistorna uppgifvit sig hafva den 3 November 

1880 vistats inom Örebro församling. 

Tab. V, 

utvisande antalet personer, som på folkräkningslistornu den 3 
November 1880 upptagits såsom då icke närvarande i Örebn-, 
ehuru der boende. 

Tab. VI, 

utvisande antalet personer, som enlint kyrkoböckerna och folk
räkningslistorna den 3 Nov. 1880 funnos inom Örebro församling. 

För jemförelse meddelas följande af vederbörande mantals-
skrifningsförrättare meddelade uppgift på i Örebro för J88I vid 
mantalsskrifningen 1880 upptagna personer: 

hvartill komma de »på särskild förteckning» upptagna, hvilka 
icke heller äro medräknade i den kyrkoskrifna folkmängden.» 
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Skilnaden emellan den kyrkoskrifna. och mantalsskrifna folk
mängden i länet år 1880 är, enligt hvad först åberopade tabellen 
N:o 1 utvisar, numera icke större än 109 personer, med hvilket 
tal den senare folkmängden öfverstiger den förra. Deremot 
uppgick denna skilnad vid slutet af år 1875 till 893 personer. 
Skilnadstalet föll då på den kyrkoskrifna folkmängden, hvilken 
var större än den mantalsskrifna. Till det ovanliga förhållande, 
att folkmängden enligt mantalslängderna år 1880 öfversteg den 
enligt husförhörsböckerna, måste de här ofvan anmärkta förhål
landena i länets städer anses hafva medverkat. Såsom ytter
ligare förklaringsgrund torde kunna antagas, att mantalsskrif-
ningarne under förevarande period blifvit med större omsorg och 
uppmärksamhet än tillförene verkstälde. 

Jemlikt nästförutgående femårsberättelse utgjorde länets 
folkmängd år 1875, eller sista året i förra femårsperioden, en
ligt liusförhörsböckerna 178,951 och enligt mantalsskrifnings-
längderna 178,058. Vid slutet af år 1880 bcflnnes således folk
mängden hafva ökats enligt husförhörsböckerna med 3,312 och 
enligt mantalslängderna med 4,314 personer. Denna folkökning 
uppgår icke till hvad man kunnat vänta. Anledningen dertill 
torde, då under femårsperioden farsoter icke i nämnvärd mån 
förekommit inom länet, uteslutande böra sökas i den omstän
dighet, att till följd af de senare årens klena skördar utvandrin
gen, förnämligast till Nord-Amerikas Förenta stater, under se
nare hälften af femårsperioden tagit ny fart. Konungens Be-
fallningshafvande är icke i tillfälle att lemna någon fullständig 
och tillförlitlig uppgift å antalet af dem, som utvandrat. 

De bemödanden, Konungens Befallningshafvande gjort för 
att med presterskapets medverkan åstadkomma upplysningar uti 
förevarande afseende, hafva ledt till följande resultat: 

Unrler femårsperioden hafva utvandrat: 
från Oster-Nerikes fögderi dels till Amerika 577 och dels 

till andra land 14, eller tillsammans 591 personer; 
från Vester-Nerikes fögderi, hufvudsakligen under åren 1879 

och 1880: 821 personer; 
från Nora fögderi år 1876: 20, år 1877: 49, år 1878: 

38, år 1879: 257 och år 1880: 464, eller tillsammans 828 per
soner; 

från Lindes fögderi under år 1876: 18, under år 1877: 24, 
under år 1878: 50, under år 1879: 175 och under år 1880: 431, 
eller tillhopa 698 personer; 

från staden Örebro under år 1876 till Amerika 3, till Dan
mark 4, till Norge 1, till Finland 5 och till Hamburg 6 eller 
tillhopa 19 personer; under år 1877 till Amerika 1, till Dan
mark 6, till Norge 15, till Finland 2, till Tyskland 3, och till 
Frankrike 1 eller tillhopa 28 personer; under år 1878 till Ame
rika 8, till Norge 2, till Finland 1, till Tyskland 2, till Ryss
land 2, till England 4, till Ostindien 1 och till Afrika 1 eller 
tillhopa 21 personer; under år 1879 till Amerika 44, till Dan
mark 1, till Norge 1, till Tyskland 7, till Ryssland 1, till Frank
rike 1 och till England 1 eller tillhopa 56 personer; samt år 
1880 till Amerika 111, till Norge 2 och till England 2 eller 
tillhopa 115 personer, d. v. s. under alla fem åren tillsammans 
239 personer; 

från staden Askersund till Skuttland 1 och till Amerika 6, 
eller tillhopa 7 personer; 

från staden Nora till Amerika år 1876: 1, 1877: 2, och 
1880: 29, eller tillhopa 32 personer; 

och från staden Lindesberg 24 personer, deraf 1 till Norge, 
3 till Finland, 1 till Ryssland och de öfriga 19 till Amerika. 

Sammanräknade antalet af de personer, som under femårs
perioden från länet utflyttat till främmande land, utgör således 
3,240. 

Denna starka utvandring är väl egnad att ingifva foster
landsvännen bekymmer och manar till efterforskande af anled
ningarne dertill; men en tröst erbjudes af den allbekanta er
farenheten, att endast hos lifskraftiga och företagsamma folk 
utvandringar i större mått förekomma. 

Det ekonomiska välståndet inom länet, hvilket, enligt hvad 
i nästförutgående fem årsberättelse med stöd af de från samt
liga fögderier ingångna rapporter utsädes, befann sig i stadig 
och rask tillväxt, så att landtmännen sällan uppträdde såsom 
lånesökande i bankerna, utan i stället gjorde betydliga kapital-
afbetalningar och endast undantagsvis hemsöktes med lagsök
ningar, har under förevarande femårsperiod till följd af flera 
derunder inträffande mindre goda eller rent af dåliga skördar 
och minskade tillfällen till arbetsförtjenst i någon mån rönt, om 
icke tillbakagående, så åtminstone stillastående. En klass af 
jordbrukare har i synnerhet varit utsatt för följderna af de då
liga åren, nemligen de, hvilka på arrende innehaft smärre krono
domäner. De fleste af dessa hafva icke allenast icke kunnat 
berga sig på sina arrenden, utan blifvit fullkomligt utblottade. 
De naturliga anledningarna till detta sorgliga förhållande äro 
följande. Under goda tider förefinnes vid arrendeauktioner å 
kronans smärre domäner en så stark täflan mellan män af all
mogeklassen, hvilka önska förvärfva sig eget jordbruk, att de, 
utan förmåga att anställa erforderliga beräkningar, bjuda snart 
sagdt hvad som helst för att komma i besittning af hvad de 
åtrå. När sedermera dåliga tider komma, inträder för dem 
ekonomisk undergång. De menliga verkningarne af omförmälda 
öfverspekulation hafva emellertid icke inskränkt sig till arren-
datorerna sjelfve, utan jemväl drabbat de personer, hvilka för 
fullgörande af de förras förbindelser enligt arrendekontrakten 
iklädt sig borgensansvarighet. När anendatorerna till följd af 
oförmåga att berga sig på sina arrenden råkat på obestånd, 
hafva de i de flesta fall dragit sina löftesmän med sig i fallet, 
hvilket antagligen också utöfvat ett skadligt inflytande på andra 
personers ekonomiska ställning, hvilka med löftesmännen stått 
i förmögenhets-rättsliga förbindelser. Då Konungens Befallnings
hafvande uti särskilda underdåniga utlåtanden, hvilka Konun
gens BefHllningshafvande afgifvit dels den 1 September 1876 
öfver den s. k. domänkomiténs den 19 nästförutgående Maj af-
lemnade underdåniga betänkande angående ordnande af förvalt
ningen af statens fastigheter, dels ock den 31 December 1880 
öfver ett af vederbörande byråchef inom Kungl. Finansdeparte
mentet och särskildt tillkallade biträden utarbetadt och den 3 
nästförutgående November afgifvet förslag till domänförvaltnin
gens ordi ande, utförligt behandlat omförmälda ämne och tillika 
framställt underdånigt förslag, syftande att för framtiden undan-
rödja anledningarne till återinträffande af omtalade beklagliga 
förhållanden; torde Konungens Befallningshafvande kunna nu 
inskränka sig till hvad här ofvan i ämnet blifvit anfördt. 

På sätt nästförutgående femårsberättelse utvisar, uppgick 
antalet af lagsökningar i länet år 1871 till 1,644; 1872 till 
1,011; 1873 till 892; 1874 till 1,084, och 1875 till 1,591. 
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De hafva under innevarande femårsperiod uppgått år 1876 
till 1,690, 1877 till 2,206, 1878 till 4,787, 1879 till 1,329 och 
1880 till 857. 

Så vidt ökning af lagsökningarnes antal utgör ett bevis på 
aftagande välstånd och tilltagande oförmåga att fullgöra in
gångna förbindelser, ådagalägga förestående uppgifter riktigheten 
af Konungens Befallningsliafvandes omdöme i fråga om det 
ekonomiska välståndet hvad angår åren 1876, 1877 och 1878. 
Minskningen i lagsökningarnes antal under år 1879 torde till 
någon del vara betingad af en förbättrad penningeställning, men 
är förnämligast att tillskrifva den omständighet, att med in
gången af sistnämnda år den nya utsökningslagen af den 10 
Augusti 1877 trädde i kraft, samt att till följd af uttryckliga 
bestämmelsen i lagens § 12 endast sådane fordringar, som varit 
grundade å skuldebref eller annat skriftligt fordringsbevis, fått 
hos Konungens Befallningshafvande utsökas, då deremot före 
den nya lagens tillämpning på räkningar grundade kraf jemväl 
plägat göras till föremål för lagsökning. Dertill kommer vidare, 
att till följd af bestämmelsen i utsökningslagens § 1 magistra-
terne i städerna Örebro, Askersund och Nora från och med år 
1879 i egenskap af öfverexsekutorer upptagit och pröfvat de i 
samma städer förekommande utsökningsmål, livaremot före sist-
berörda år alla dylika mål utan undantag tillhörde Konungens 
Befallningsliafvandes handläggning. Hvad åter angår året 1880, 
så, då de under samma år hos Konungens Befallningshafvande 
anstälda lagsökningar understiga de år 1879 inkomna med 472, 
torde med visshet kunna antagas, att tillgången på penningar 
under året 1880 varit icke obetydligt rikligare än under före
gående år, äfven om det ekonomiska tillståndet i allmänhet icke 
undergått någon väsentlig förändring till det bättre. 

P Hvad angår befolkningens lefnadssätt, gäller fortfarande hvad 
derom i nästföregående femårsberättelse (sid. 3, spalten 2) ytt
rats. Smaken för snygga och vackra kläder är alltjemt i till
tagande. Denna smak torde till och med kunna, hvad angår 
de qvinliga tjenstehjonen, förnämligast i städerna, men äfven å 
landsbygden, sägas alstra ett öfverflöd i detta afseende, som 
icke står i rimligt förhållande till deras lönevilkor och tillgån
gar. Då sålunda nästan allt hvad de förtjena användes å be
klädnaden, blir det dem icke möjligt att göra besparingar att 
lita till på gamla dagar. Det sträfvande efter jemlikhet, som 
utmärker vår tid, söker att så vidt ske kan göra sig gällande 
äfven på den yttre beklädnadens område. 

1 byggnadssättet hafva icke några märkliga förändringar 
under femårsperioden inträdt. Konungens Befallningshafvande 
kan derför hänvisa till hvad rörande detta ämne i nästföregående 
femåisberättelse (sid. 4, spalten 1) anförts. 

Med afseende å det skadliga inflytande, som ett omåttligt 
bruk af starka drycker i allmänhet utöfvar på det sedliga lifvet, 
anser sig Konungens Befallningshafvande böra något närmare 
redogöra för tillståndet inom länet i detta afseende. Härvid 
kan Konungens Befallningshafvande hänföra sig till ett den 27 
December 1877 på anmodan af »komitén för öfverseende af 
gällande bränvinslagstiftning» afgifvet utlåtande. Nämnda komité, 
som, för vinnande af det för hennes verksamhet uppstälda syfte 
att hämma missbruket af rusdrycker, ansåg sig böra taga under 
öfvervägande de många och olikartade orsakerna till nämnda 
missbruk, hade nemligen af Konungens Befallningshafvande be
gärt ett på erfarenhet inom länet grundadt omdöme om till

ståndet derstädes i berörda hänseende, äfvensom svar å särskildt 
framstälda frågor. I åberopade utlåtande yttrade Konungens 
Befallningshafvande följande: 

»Hvad först angår orsakerna till missbruk af rusdrycker, 
som i synnerhet i städerna och deras granskap, der sådana 
drycker lättast -åtkommas, ej så sällan förekommer, torde — 
om man ser bort från slapphet i sedlighetskänslan samt de sor
ger och bekymmer af h varjehanda slag, Itvilka i ruset söka en 
tillfällig bedöfning — en af de förnämsta orsakerna få sökas i 
den lägre arbetande befolkningens brist pä omtanke för fram
tiden och benägenhet att lefva för dagen, i följd hvaraf miss
bruket af spritdrycker stiger eller sjunker i samma mån som 
arbetsförtjensterna ökas eller minskas, med hänseende hvartill 
jemväl iakttagits, att de, som haft största förtjensterna, visat 
minsta omtanken för kommande dagar. Till denna orsak sällar 
sig den, som ligger i vanan att »bjuda», hvilken vana fordrar, 
att, när flera sammanträffa och en af dem bjuder på förtäring, 
jemväl en hvar af de öfrige i sin ordning skall bjuda, hvarigenom 
måttlighetens gräns lätt öfverskrides. Att brist på tillfällen att 
egna lediga stunder åt förädlande sysselsättningar samt brist på 
vilja och förmåga att begagna sådana tillfällen, der de gifvas, i 
sin mån bidraga att hänvisa till rusdrycker såsom njutnings
medel, torde vara oemotsägligt». — — — — — — — — — 

»I fråga om tillståndet inom länet med afseende å bruket 
af rusdrycker, har Konungens Befallningshafvande i senaste fem-
årsberättelsen (1871—1875) omförmält, hurusom förbrukningen 
af bran vin syntes, att döma af Örebro rådstufvurätts proto
koll, hafva tilltagit inom staden och bland stadsbesökande, meu 
att den betydligt aftagit å landsbygden, der konsumtionen af 
öl och kaffe i stället ökats. 

Detta omdöme, hvad angår dess förra del framkalladt af 
en, såsom det vill synas, tillfällig ökning i antalet åtal för fyl
leriförseelser inom nämnda stad, torde, giltigt för den tid, det 
afser, nu kunna modifieras på sätt antydes i nedanstående svar 
å den första af de utaf komitén framstälda särskilda frågorna. 

Beträffande dessa frågor, anser sig Konungens Befallnings
hafvande böra besvara dem sålunda: 

l:o) Missbruket af starka drycker kan icke anses hafva på 
sista tiden tilltagit inom länet. A landet har både bruket och 
missbruket af rusdrycker ej obetydligt aftagit. Numera träffas 
der sällan någon öfvorlastad och då merendels på färd från 
marknad eller torgdag i närmaste stad. 

3:o) Några egentliga lönkrogar torde nu mera icke finnas 
inom länet. De, hvilka förr uppdagats, hafva merendels funnits 
i aflägsna skogsbygder, der tillsynen varit svår och tillfälle sak
nats att utan dryga kostnader och besvär på lagligt sätt åt
komma spritdrycker. De åtal för öfverträdelser af författnin
garne rörande försäljning af bränvin, hvilka i begränsadt antal 
ännu förekomma, afse merendels förseelser vid försäljning af 
det för partihandel medgifna lägsta belopp, som med säljares 
vetskap fördelats på flera köpare». 

Under de tre år 1878, 1879 och I8S0, hvilka efter afgif-
vande af nyssomförmälda redogörelse förflutit, har missbruket 
af starka drycker, enligt hvad med visshet kan antagas, ytter
ligare aftagit. Detta antagande bekräftas dels af den omstän
dighet, att till följd af 1878 och 1879 årens mindre goda skör-
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dar befolkningens tillgångar icke medgifvit henne att inköpa och 
förtära rusdrycker i samma utsträckning, som skedde under de 
goda åren i nästföregående femårsperiod, och dels af kronofog-
darnes och magistraternas uttryckliga uttalanden i de af dem 
ltranade bidrag till förevarande berättelse. Sålunda yttra: 
kronofogden i Öster-Nerikes fögderi, att bruket af spirituösa 
drycker märkligen aftagit och att dryckenskap sällan förekom
mer; kronofogden i Vester-Nerikes fögderi, att, enligt hans 
åsigt, bruket af spirituösa drycker fortfarande vore i aftagande, 
hvaremot förtäringen af vin och öl tilltagit; kronofogden i Nora 
fögderi, att det ohejdade och råa supande, som fordom egde 
ram å lönkrogar samt vid samqväm och begrafningar, nästan 
alldeles upphört; att sålunda missbruket af spirituösa drycker 
kunde med bestämdhet sägas hafva aftagit, om än bruket af 
starka drycker (särskildt konjak och öl) tilltagit; samt att å 
ena sidan med förbättrade förmögenhetsvilkor följt ökad åtgång 
af starka drycker, men att ä andra sidan med stigande upplys
ning inträdt ett förnuftigare användande deraf; kronofogden i 
Lindes fögderi, att superiet minskats till följd af de nyaste 
stadgandena om partihandel med bränvin och andra brända eller 
destillerade spirituösa drycker, i det berörda stadganden beredt 
svårighet att åtkomma bränvin; magistraten i Örebro, att bru
ket af rusgifvande drycker kan snarare anses vara i af- än till
tagande, hvaremot smaken att förtära öl synes hafva tilltagit; 
magistraten i Askersund, att bränvinssuperiet synes icke hafva 
till- utan snarare aftagit; magistraten i Lindesberg, att fylleriet 
under femårsperioden visat märkbara tecken till aftagande, hvar-
till i betydlig mån bidragit allmänhetens egen sträfvan att söka 
inskränka bruket af rusdrycker. 

Till sålunda skildrade glädjande förhållanden hafva förvisso 
ock, enligt uttryckliga intyg af en och annan af kronofogdarne 
och magistraterne, i sin mån bidragit de andliga väckelser och 
rörelser, hvilka förekommit och ännu förekomma bland länets 
befolkning. Gemensamt känntecknande för dessa rörelser är 
hågen och viljan att verka för nykterhetens befrämjande och 
bekämpa fyllerilasten. Bemödandena i denna riktning hafva 
varit ifriga ocli äfven krönts med framgång, fastän öfverdrifter 
icke saknats, i ty att man gått så långt i förfäktande af nyk
terhetssaken, att man utdömt öl, ja till ock med drycker, 
hvilka icke innehålla alkohol, såsom t. ex. kaffe. 

De särskilda inom länet verkande nykterhetsföreningarne, 
hvilkas tillkomst i de flesta fall är att hänföra till de andliga 
rörelserna, kunna ock i icke obetydlig mån tillräkna sig det 
goda, som uti ifrågavarande afseende blifvit uträttadt. Ar 1879 
bildades ir.om Vester-Nerikes fögderi en dylik förening benämnd 
»Edsbergs nykterhetsförening». Enligt föreningens tryckta stad
gar går hennes verksamhet ut på att »motverka dryckenskaps
lasten genom nykterhetsskrifters spridande, nykterhetsföredrags 
och mötens hållande, petitioners ingifvande till högre och lägre 
myndighet samt för öfrigt genom vidtagande af sådana åtgär
der, som kunna anses lämpliga för ofvannämnda syftes befräm
jande. Sådan verksamhet anser föreningen böra företagas och 
utöfvas till medmenniskors andliga och lekamliga väl, hvarvid 
evangelii förkunnande och den gemensamma bönen blifva de för
nämsta hjelpmedel». 

Den af magistraten i Lindesberg omförmälda sträfvan hos 
allmänheten att sjelf söka inskränka bruket af rusdrycker har 
gifvit sig uttryck genom bildande i nämnda stad af en nykter

hetsförening. Denna, som tillkom år 1877, omfattar äfven kring
liggande landsbygd och räknade vid 1880 års slut 95 medlem
mar, både män och qvinnor; hon har helt nyligen slutit sig till 
Allmänna Svenska Nykterhetssällskapet. 

Smidesarbetare vid Vedevågs bruk i Lindesbergs landsför
samling hafva ock bildat en nykterhetsförening, hvilken dock 
ännu är af ringa utsträckning. 

Mot slutet af femårsperioden hafva efter amerikanskt mön
ster på åtskilliga ställen inom länet bildat sig s. k. Good 
Templar-loger, nykterhetsföreningar, hvilka vid sina arbeten lära 
följa en viss ritual. Nio sådana loger lära finnas inom länet, 
nemligen 4 i Örebro, 2 i Lindesberg, 1 i Hallsberg, 1 i Gellersta 
och 1 i Kumla, alla lydande under storlogen i Göteborg. Dess
utom lära de s. k. maliniterna i Arboga grundlagt en loge i Nora. 

Till de förut inom länet befintliga arbetareföreningar kom 
år 1877 en i staden Lindesberg bildad sådan, benämnd »Lindes 
arbetareförening», hvars antagna stadgar den 27 April 1878 er-
höllo Konungens Befallningshafvandes stadfästelse. Antalet leda
möter i denna förening, som utgjort högst 103, har sedermera 
minskats så, att vid 1880 års slut endast 36 qvarstodo. En
ligt hvad magistraten yttrat, synes föreningens upplösning nu
mera endast vara en tidsfråga, hvartill orsaken vore att söka 
deruti, att föreningen frånträdt sitt ursprungliga ändamål och 
inlåtit sig på politiskt kannstöperi. 

Förlikningsnämnder verka inom följande socknar af Oster-
Nerikes fögderi, nemligen i Asker sedan 1850, i Mellösa sedan 
1854, i Gellersta sedan 1841, i Norrbyås sedan 1858, i Sköl-
lersta sedan 1856, i Kil sedan 1865, i Mosjö sedan 1866, i 
Tysslinge sedan 1858, i Vintrosa sedan 1859, i Lillkyrka sedan 
1859 och i Rinkaby sedan 1859. En för Kumla och Hallsbergs 
socknar i Vester-Nerikes fögderi gemensam förlikningsnämnd 
fortsätter ännu sin verksamhet, dock med ringa framgång. Inom 
Nora och Lindes fögderier finnas icke sådana nämnder. Den, 
som tillförene fans iuom Lindesbergs landsförsamling, har, enär 
den icke vidare anlitades, upphört. 

Det är naturligt, att synnerligen rika frukter af förliknings-
nämndernas verksamhet icke äro att vänta, enär deras anlitande 
ankommer på de tvistandes godtycke. Med lagstiftningens nu
varande skick låter det nemligen icke förena sig att i de in
struktioner, hvilka för dessa nämnder utfärdas, för tvistandes 
underlåtenhet att söka förlikningsnämnds bemedling stadga den 
påföljd, att målet icke må af vederbörande domstol till hand
läggning och pröfning upptagas. Det torde ock få antagas, att 
stadgandet i 20 kap. 2 § Rättegångsbalken, att domaren, ändå 
att saken är för rätta och under skärskådan kommen, bör råda 
parterne att sig förena, om saken sådan är, att det tillåta må, 
i någon mån tjenar att minska det behof att anlita förliknings
nämnds bemedling, som eljest må anses förefinnas. 

Hvad angår den intellektuella bildningen och upplysningen 
gäller derom, hvad i nästföregående femårsberättelse blifvit ytt-
radt. Folkskolorna befinnas i en stadig och väl öfvervakad ut
veckling. Lusten för läsning och inhemtande af kunskaper i 
allmänhet och i särskilda ämnen tilltager bland alla klasser af 
befolkningen. Afven de tillfällen till ökande af kunskapsför
rådet, som utkommande tidningar må anses kunna erbjuda, be
gagnas flitigt. Läslusten kan ock tillfredsställas genom anlitande 
af befintliga sockenbibliotek. Nedan intagna uppgifter utvisa för
hållandena i afseende å dessa bildningsmedel. 
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a) »Uppgift å sockenbibliotek inom Öster- Nerikes fögderi 
år !880. 

Sådana bibliotek finnas i: 

b) »I följande socknar af Vester-Nerikes fögdtri finnas 
sockenbibliotek, nemligen i 

c) »Inom hvarje af de till Nora fögderi hörande åtta kom
muner finnes sockenbibliotek. Sammanräknade antalet af der 
befintliga böcker utgör 3,300. Biblioteket i Nora sucken är ge
mensamt för samma socken och Nora stad». 

d) »I Lindes fögderi finnas sockenbibliotek i samtliga sock
nar. Antalet band utgör i 

e) »Stadsbiblioteket i Örebro, som under förra qvinqvenniet 
uppgick till 1,215 volymer och nu till 1,247, har blifvit flitigare 
än förr anlitadt. Biblioteket, som år 1875 fått utlåna böcker 
till allenast 178 personer, deraf 70 haudtverkare, 35 ståndsper
soner och 73 arbetare, hade under år 1880 meddelat boklån åt 
1,988 personer, eller 882 handtverkare, 131 ståndspersoner och 
975 arbetare». 

f) »Det i staden Askersund befintliga sockenbibliotek anlitas 
fortfarande och har äfven understödts med anslag från sta
dens sida». 

g) »Utom det för Nora stad och socken gemensamma soc
kenbiblioteket, finnes ett under 1880 tillkommet bibliotek, bil-
dadt af Nora biblioteksförening, i hvilken förening inträde står 
öppet emot låg afgift». 

Af förestående uppgifter visar sig. att af länets samtliga 
kommuner endast Täby socken i Oster-Nerikes och Hardemo 
socken i Wster-Nerikes fögderi sakna sockenbibliotek. 

Beträffande de i länet befintliga undervisningsanstalter af 
särskilda slag hänvisas till livad derom förekommer i Afdelning 
VI af denna berättelse. 

I fråga om fattigvården inom länet hänför sig Konungens 
Befallningshafvande till den del af »Bidrag till Sveriges officiela 
Statistik», Litt. U., som innefattar redogörelse för kommuner
nas fattigvård och finanser. 

Nedanstående tabeller, hvilka för underlättande af jem-
förelse med dem, som förekomma i nästförutgående femårs
berättelse, äro uppstälda till likhet med dessa, utvisa antalet 
och beskaffenheten af de under förevarande femårsperiod ii.om 
länet begångna och beifrade brott: 
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Under nästförutgående femårsperiod utgjorde årliga medel
talet af personer som häktats för mord, dråp eller rån 5, för 
stöld eller snatteri 37-8, för förfalskningsbrott 1-6, för våld mot 
person 8, för mindre förbrytelser eller böters afsittande 227-4 
och för lösdrifveri 115-6. 

Vid jemförelse mellan förhållandena under nästförutgående 
och förevarande femårsperiod visar sig alltså, att antalet af de 
gröfre brotten, med undantag för förfalskningsbrott, under sist-
berörda period högst betydligt och af de mindre förbrytelserna 
något minskats; men att deremot lösdrifveriet något tilltagit. 

Med hänvisning till sitt i nästföregående femårsberättelse 
(sid. 4, spalten 2) afgifna yttrande om de skismatiska rörelserna 
inom länet anser Konungens Befallningshafvande lämpligt att i 
fråga om ursprunget till samt arten och beskaffenheten af dessa 
rörelser här nedan anföra följande, som förekommer i Strengnäs 
stifts prestmöteshandlingar för 1879. Uti den till prestmötet 
afgifna embetsberättelse yttrar biskopen bland annat: att separa-
tismen under tiden från nästförutgående prestmöte onekligen 
gjort åtskilliga eröfringar; att, sedan Evangeliska fosterlands
stiftelsen, hvilken, enligt uttryckligt förklarande till domkapitlet 
i Strengnäs stift, afsett att geuom sina utskickade mera åstad
komma väckelse än undervisa i dogmer, i sådant syfte tillredt 
marken, först baptismen och sedan metodismen der utsått sina 
lärofrön, äfvensom mormonismen sporadiskt sitt ogräs; att iden 
allmänna villervallan sedermera uppkommit partier, de der, 
ehuru de förklara sig stå fast vid vår kyrkas bekännelse, lik
väl i mycket väsentliga punkter skilja sig från hennes ordning; 
att sjelfva härden för separatismen funnes i Örebro samt östra 
och södra Nerike; att rörelsen syntes der vara mest spridd, 
deruäst i de öfriga delarne af samma landskap; att det icke 
läte sig göra att angifva antalet separerade inom en viss nejd, 
enär ett formligt utträde ur svenska kyrkan sällan skedde och 
man endast af hvarjehanda yttre tecken kunde sluta till för
hållandet; att bland baptisterna rådde mycken verksamhet för 
att sprida deras åsigter; att till de af dem för sådant ändamål 
använda medel kunde räknas s. k. te- och kaffemöten för äldre 
och yngre, ofta uteslutande för barn; att den betalning, som 
äldre, i nämnda möten deltagande personer finge för åtnjuten 
förtäring erlägga, användes till förmån för sektens söndagsskolor 
och andra syften; att sekten gjorde dessa skolor till medel för 
sin tillväxt och dit insatte förnämligast de barn, som från All

männa barnhuset och nödställda mödrar till uppfostran emot-
tagas; att metodisternas antal ej tycktes tillväxa; att desse, om 
än deras bekännelse vore lika lös som baptisternes, dock hade 
en bestämdare fasthet i organisationen; att sådant måhända 
hindrade en allmännare anslutning, då frihet från band tycktes 
vara en stor mängd menniskors lösen; att mesta oron i sinnena 
förorsakades af dem, som ännu ville heta lutheraner, men som 
bildade särskilda nattvardsföreningar; att denna s. k. Walden
strömska riktning, såsom allt nytt, väckte uppmärksamhet, men 
att någon långvarig existens eller ett djupare inflytande, annor
lunda än såsom upplösande, icke kunde tilltros denna riktning, 
hvilken dessutom hölle på att söndra sig inom sig sjelf; samt 
att käntecknande för de separerande riktningarne vore, att de 
icke ville bilda, af den offentliga ordningen erkända, lagliga 
samfund med uttalad bekännelse och stadgad församlingsordning. 

Hvad särskildt angår Örebro kontrakt, innehåller den af 
kontraktsprosten till domkapitlet afgifna embetsberättelse, bland 
annat, att de separatistiska rörelserna i hela ifrågavarande lands
ort sedan många år tillbaka egt fast fot och vunnit mycken 
anklang i det i allmänhet rörliga folklynnet; att öfverallt, hvarest 
en väckelse till allvarligare gudsfruktan egt rum, der hade ock 
i alla tider söndringen fått insteg, enär dess frön lättast gro i 
den andliga jordmån, hvilken väl blifvit uppbruten, men ännu 
icke hunnit fullt häfdas af odlaren; att deraf förklarades, att i 
alla de församlingar, hvarest någon större lifaktighet i religiöst 
hänseende funnes, separatismen förr eller senare slagit rot och 
vunnit sina flesta anhängare; att den religiösa väckelsen, der 
den vore mer eller mindre afvogt stämd mot kyrklig sed och 
ordning och förnämligast närdes af en inskränkt, ofta löslig lek-
mannaförkunnelse eller af uppbyggelseskrifter i reformert anda, 
lätteligen bildade en öfvergång till separatism, så snart ledare 
i den riktningen uppträdde; att från längre tid tillbaka isyn
nerhet baptismens emissarier itrigt, på sitt väl kända sätt, ut-
öfvat verksamhet i nämnda riktning; att dertill under de senare 
åren kommit metodister och den s. k. lutherska separatismens 
anhängare, för att icke tala om den osedliga mormonismens ut
skickade, som dock lyckligtvis ännu vunnit blott få anhängare, 
åtminstone på landsbygden; att der baptismen vunnit mesta in
steget, metodismen icke tycktes hafva någon trefnad, med un
dantag af staden Örebro, der denna sekt syntes hafva de största 
utsigterne; att, sedan han der söndrades i episkopai- och fri
metodister, hans kraft blifvit bruten, så att åtskilliga af hans 
medlemmar, utledsna af striderna, återgått till vår kyrka; att 
mormonismen syntes ingenstädes hafva vunnit någon anmärk
ningsvärd ingång utom Örebro och närmaste trakt, der denna 
sekt skulle räkna omkring 70 medlemmar, de der likväl ansågos 
vara stilla och pligttrogna menniskor; att förutom dessa sekter 
inom större delen af kontraktet utbredt sig en annan art af 
separatism, hvilkens afvoghet mot kyrkan icke, likt de före
nämndes, uttalat sig i missnöje med kyrkans i bekännelsen ut
tryckta läror, som man menade sig fortfarande vara tillgifna, 
utan i obelåtenhet med hennes kyrkotukt, särdeles hvad anginge 
nattvardens meddelande; att denna donatistiska riktning, som 
väl hade sitt upphof i den från Riseberga utgående religiösa 
rörelsen, sedan flera år tillbaka inom åtskilliga af kontraktets 
församlingar räknat anhängare, som bildat s. k. nattvardsför
eningar; att dessa i sin begynnelse läto betjena sig af tillkallad 
prestman, som egde deras förtroende; men att dels svårigheten 
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att erhålla sådan, dels konseqvensen af den fria lekmannaverk
samheten snart förde dem derhän att taga steget fullt ut och 
åt lekmän öfverlemna icke blott ordets predikan, utan ock sa
kramentsförvaltningen ; att denna riktning genom den Walden
strömska agitationen i nattvardsfrågan vann en större utbred
ning; att samma riktning erhöll sina stamhåll i de s. k. luther
ska missionsföreningarue, hvilkas aflönade »kolportörer», då mera 
kallade predikanter, till större delen icke kunnat motstå frestel
sen att taga hela förvaltningen af nådamedlen om hand; att 
anhängarne af denna separatism väl påstode sig stå fast vid 
vår kyrkas bekännelse och gerna ville helsas såsom lutherske, 
men med sin reformerta uppfattning af kyrkan droges genom 
konseqvensens magt allt mera öfver till en dylik uppfattning af 
sakramenten och kristologi; att, ehuru partiets medlemmar i all
mänhet ännu icke vore fullt medvetna anhängare af den Wal
denströmska försoningsläran, det likväl, enär mästarens skrifter 
af dem gerna lästes, kunde antagas, att samma lära snart nog 
komme att vinna insteg öfver deras tankar och hjertan, i hvil-
ken händelse de komme att utbilda sig till full sekt; att denna 
s. k. lutherska separation, som öfverallt utgått från ogillande 
af kyrkans nattvardsordning, allt mera ledde till likgiltighet mot 
hennes bekännelse samt afvoghet och förakt för hennes guds-
tjenst och öfriga ordning; att hon företedde en brokig tafla af 
hvarjehanda missriktningar i läran, olika strömningar, som alla 
tycktes utmynna i mer eller mindre reformerta åskådningar icke 
blott af kyrkan och hennes ordning, utan ock af sjelfva läro
begreppet; att det sammanhållande bandet, enligt medlemmar-
nes egen förklaring, skulle utgöras af det varma religiösa lifvet 
och brödrakärleken; att hos icke få af partiets medlemmar röj
des en lutning mot baptismen, som städse vore redo att öppna 
sin famn för att derinom samla nyssnämnda, i fråga om bekän
nelse och församlingsordning vacklande medlemmar; att i all
mänhet goda vitsord lemnades om den vandel, separatisterna 
förde; att de synnerligast afhölle sig från dryckenskap, svor
dom, Guds namns missbruk, sabbatens ohelgande samt allt hvad 
som kunde få namn af verldslikställighet; att deremot många 
af dem säkerligen i mer eller mindre mån vore anstuckna af 
separatismens vanliga benägenhet för andligt högmod; att oak-
tadt bemödanden om yttre renlefnad åtskillige af dem dock fölle 
i gröfre synder, vanligast otukt, hvarom kyrkoboksanteckningar 
från flera församlingar bure ojäfviga vitsord; att de fleste ännu 
läte sina barn beredas till deras första nattvardsgång, äfvensom 
åtskilliga af baptisternas odöpta barn efter dylik beredelse ge
nom dopet upptagits i vår kyrka; men att många genom kon
firmation och nattvardsgång till fullmyndiga medlemmar af vår 
kyrka upptagne sedermera icke vidare infunne sig vid hennes 
nattvardsbord, utan antingen åsidosatte bruket af denna nåde
måltid eller åtnjöte densamma inom den sekt, föräldrarne till
hörde; att, oaktadt den sedliga förbättring, som efter mensklig 
uppfattning, åtminstone i vissa riktningar, ibland separatisterna 
egde rum och hvilken vore förtjent af allt erkännande, denna 
rörelse likväl medförde icke ringa skada och oreda i kyrkligt 
hänseende, enär den kyrkliga ordningen blefve allt mera upp
löst och den evangelisk-lutherska bekännelsen allt mera för
dunklad och okänd; att det till följd deraf blefve allt mera 
vanskligt att allvarligen genomföra kyrkotukten, hvars slapphet 
vore den svåraste beskyllning separatismen hade att göra vår 
kyrka; att genom den mängd af ströskrifter af ofta tvetydigt 
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värde och lös andelig halt, som separatismen sprede, blefve de 
gamla kärnrika andaktsböckerna mer och mer undanträngda till 
icke ringa men för helsosam lära och deraf beroende sund and
lig lifsutveckling; att i söndagsskolorna barnen vandes att be
trakta sysselsättningen med andliga ting och bruket af helig 
sång såsom lek; att genom de många s. k. bönemötena och 
sammankomsterna ett gudaktighetens sken kastades öfver säll
skapssjukan och föga tid lemnades för ordets stilla betraktande 
i hemmet; samt att då nämnda möten ofta hölles sent om aft-
narne, ja ända in på nätterne, de mången gång gåfve det kötts
liga sinnet tillfälle till gerningar, som skydde dagsljuset. 

De bidrag till förevarande femårsberättelse, hvilka af veder
börande kronofogdar oeh magistrater lemnats, bekräfta riktig
heten af de kyrkliga myndigheternas uppfattning, att de skis
matiska rörelserna under femårsperioden snarare till-än aftagit; 
dock är från ett fögderi, nemligen Vester-Nerikes, uppgifvet, 
att de flesta af dem, som slutit sig till dessa rörelser, numera 
iakttaga mera sans och måtta, äfvensom de i allmänhet beflita 
sig om ett kristligt lefverne. Konungens Befallniugshafvande 
kan ock med glädje vitsorda, hvad jemväl de kyrkliga myndig
heterna intygat, att sedlig förbättring i många och betydelse
fulla lifsriktningar varit en frukt af dessa rörelser och bekräftat 
skriftens utsago att »Guds rike består icke i ord utan i kraft». 
A skilda håll och orter inom länet har Konungens Befallnings-
hafvande försport, att de andligen väckta, skismatici och separa-
tister föra ett stilla och aktningsvärdt lefverne. Endast hvad 
angår umgänget mellan den ogifta ungdomen af båda könen, 
hafva å en och annan ort uttalats ofördelaktiga omdömen, de 
der äfven i denna del bekräfta riktigheten af hvad derom ytt
rats i nyssåberopade berättelse angående det sedliga tillståndet 
inom Örebro kontrakt. Spår till den inom vissa trakter af 
Norrland allmänna seden, att å landsbygden unge män få be
söka unga qvinnor och i samma säng med dem tillbringa natten, 
förefinnas äfven inom Örebro län. 

I öfrigt lär det icke kunna med fog påstås, att anhängarne 
af ofvan oniförmälde riktningar lägga i dagen ett bittert och 
blindt presthat, såsom fallet är å många andra ställen i vårt land. 

Sedan åtskilliga personer, för egen del och såsom ombud 
för andra, tillhörande församlingar i Stockholm, Strengnäs, Ve-
sterås och Karlstads ni. fl. stift, hos Kungl. Maj:t i underdånig
het gjort ansökning, att, enär sökandene bekände sig till den 
s. k. metodist-episkopal-kyrkan, hvars lärosatser och kyrkobruk 
i flere hänseenden skilde sig från den svenska kyrkans, det måtte 
i nåder tillåtas sökandena, hvilka uppgifvit sin trosbekännelse 
och kyrkoordning, att, sedan de i den ordning, Kungl. Förord
ningen den 31 Oktober 1873 stadgade, utträdt ur svenska kyr
kan, förena sig till ett af staten erkändt religionssamfund, under 
benämningen metodist- episkopal-kyrkan med församlingar å vissa 
uppgifna orter inom riket; så har Kungl. Maj:t, genom Nådig 
Resolution den 10 Mars 1876, förklarat de församlingar, hvilka 
sökandena såsom medlemmar af ett religiöst samfund under 
namn af metodist-episkopal-kyrkan anmält sig vara sinnade att 
bilda i Örebro, Lindesberg, Hallsberg och Nysund m. fl. ställen, 
af staten erkända, med rätt till offentlig religionsövning under 
de vilkor och bestämmelser, som i Kungl. Förordningen den 31 
Oktober 1873 stadgas; äfvensom Kungl. Maj:t i anledning af 
sökandenas tillika gjorda framställning medgifvit, att vid meto-
dist-episkopal-kyrkans församlingar anstälda ordinerade predi-
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kanter må vigsel med laga verkan förrätta i öfverensstämmelse 
med samma Förordnings 5 §. 

Till följd af omförmälda Nådiga Resolution, hafva metodist-
episkopalförsamlingar bildat sig i städerna Örebro och Lindes
berg samt i Nysunds socken, de der, hvar för sig, på sätt i § 2 
af Kungl. Förordningen angående främmande trosbekännare och 
deras religionsöfning den 31 Oktober 1873 stadgas, anställt före
ståndare och dcrom gjort anmälan hos Konungens Befallnings-
hafvande. Föreståndaren för församlingen i Lindesberg, som 
benämnes Berea-metodist-episkopalförsamlingen, har flera gån
ger blifvit ombytt. 

Kungl. Maj:ts under den 25 Juni 1880 utfärdade Resolution 
utvisar, att sedan flera personer hos Kungl. Maj:t i underdånig
het sökt, att de, hvilka, efter att hafva anmält sig till utträde 
ur svenska kyrkan i den ordning, Kungl. Förordningen den 31 
Oktober 1873 stadgar, måtte erhålla nådigt tillstånd ej mindre 
att under de i nämnda Förordning föreskrifna vilkor och bestäm
melser bilda en af staten erkänd kyrkoförsamling under benäm
ning S:t Petrus metodist-episkopalförsamling i Karlskoga, än 
äfven, i händelse af bifall dertill, att såsom sådan församling 
förvärfva och besitta en tomt vid Immetorp i Karlskoga socken 
med dera uppfördt bönehus samt en tomt vid Rosensjö der-
sammastädes, hvarå ett annat bönehus liölle på att uppföras; 
så liar Kungl. Maj:t i nåder förklarat den församling, sökandena 
anmält sig vara sinnade att under namn af S:t Petrus metodist-
episkopalförsamling i Karlskoga bilda, af staten erkänd med 
rätt till offentlig religionsöfning under de vilkor och bestämmel
ser, som i ofvannämnda Kungl. Förordning stadgas; äfvensom 
medgifvit, att ofvanberörda fastigheter finge för uppgifna ända
målet af församlingen förvärfvas och besittas. 

Under den 22 November 1880 inkom anmälan, att metodist-
episkopalförsamlingen S:t Petrus i Karlskoga organiserat sig till 
laglig församling och för sig utsett föreståndare. 

Till Konungens Befallningshafvande har ock öfverlemnats 
en år 1874 i Göteborg hos J. A. Granberg i sedece-format 
tryckt bok, innehållande öfversättning af »metodist-episkopal-
kyrkans lära och disciplin 1872». 

Hvad angår antalet personer, som tillhöra omförmälda fyra 
metodist-episkopalförsamlingar, liar det icke lyckats Konungens 
Befallningshafvande att tillvägabringa nöjaktiga upplysningar. 
Föreståndaren för församlingen i Örebro har den 25 Maj inne
varande år uppgifvit, att antalet af de personer, hvilka i slutet 
af år 1874 i lagstadgad ordning utträdde ur statskyrkan och 
diTom undfingo bevis, utgjorde omkring 100; men att då samma 
bevis icke kunnat tillrättaskaffas och anteckningar i kyrkoboken 
icke blifvit gjorda om dem, som anmält sig till utträde ur sven
ska kyrkan, föreståndaren måst underkasta sig att ännu en gång 
lagligen utträda ur kyrkan; hvadan den lagliga metodist-episko-
palförsamlingen i Örebro vid 1880 års slut utgjordes af före
ståndaren jemte 3 andra personer, 2 män och 1 qvinna, hvilka 
sistnämnda 3 personer någon tid varit kyrkoskrifna i metodist-
episkopalförsamlingen i Kristiania och på giund af derifrån er
hållna betyg ansetts tillhöra, icke svenska kyrkan, utan den 
metodist-episkopaia. 

I skrifvelse den 7 sistlidne April har deremot magistraten 
i Örebio meddelat, att 45 medlemmar af metodistsamfundet an
mält sig till utträde ur svenska kyrkan och öfvergått till den 

s. k. metodist-episkopaia kyrkan, bvars troslära de uppgifvit sig 
omfatta. 

Stridigheten emellan församlingsföreståndarens och magi
stratens uppgifter torde kanske kunna förklaras deraf, att fler
talet, ända till 41 personer af dem hvarom Magistratens skrif
velse handlar, utgör s. k. »fri- metodister». 

Enligt magistratens i Lindesberg uppgift utgjorde vid 1880 
års slut antalet af de i staden mantalsskrifne personer, som, 
efter att hafva utgått ur statskyrkan, slutit sig till metodist-
episkopalförsamlingen, 36, deraf 20 män och 16 qvinnor. 

Metodist-episkopalförsamlingen i Nysund räknade vid slutet 
af år 1880, enligt föreståndarens uppgift, 37 medlemmar, 18 
män och 19 qvinnor, af hvilka 4 män och 4 qvinnor först under 
samma år i församlingen inträdt. Under nämnda år hade i för
samlingen icke ingåtts något äktenskap eller timat något döds
fall. Ett flickebarn hade deremot blifvit födt. Utom nämnda 
37 församlingsmedlemmar, hvilka lagligen utträdt ur svenska 
kyrkan, funnos i församlingens statistiska förteckning upptagna 
127 personer, de der skulle hafva begärt och fått inträde i för
samlingen, men ännu icke hos vederbörande presterskap gjort, 
anmälan om utträde ur statskyrkan, enär de ville göra sig fullt 
förvissade om församlingslärans sanning. 

Till metodist-episkopalförsamlingen S:t Petrus i Karlskoga 
hörde vid 1880 års slut, enligt föreståndarens uppgift, 28 män 
och 27 qvinnor, hvartill komma under samma år födda 12 barn 
eller tillsammans 67 personer. Äktenskap eller dödsfall har 
icke under ifrågavarande år inom församlingen inträffat. 

I fråga om det antal, hvartill öfriga dissenters kunna beräk
nas, föreligger icke annan uppgift, än den af magistraten i Lin
desberg, att i nämnda stad finnas omkring 10 baptister, de der 
dock icke anmält, sig till utträde ur statskyrkan. 

Då närvarande tids riktning allmänligeu anses vara afgjordt 
materialistisk, hvaraf natuiiigen skulle följa obenägenhet att för 
andra ändamål än dem af sådan art göra uppoffringar, har det 
synts Konungens Befallningshafvande vara af intresse att någor
lunda få utredt hvad man inom länet vidgjort för åstadkom
mande af bönehus, missionshus eller andra för sammankomster 
till gemensamma andaktsöfningar afsedda byggnader och sålunda 
påkostat för ett syftemål, som icke kan hänföras till de materiella. 
Konungens Befallningshafvande har derför af vederbörande 
kronofogdar och magistrater begärt fullständiga redogörelser ej 
mindre för alla inom länet befintliga dylika hus och byggnader, 
ehvad de egas och disponeras af medlemmar af evangelisk
lutherska kyrkan, eller af personer, som anmält sig till utträde 
derur, eller af flammande trosbekännare, än äfven för de vär
den, hvartill sådana hus och byggnader uti de jemlikt bevill-
ningsstadgan, i öfverensstämmelse med dervid fogadt formulär 
N:o 5, upprättade särskilda taxeringslängder blifvit uppskattade 
eller, derest de af förbiseende icke kommit att i dessa längder 
införas, af kronofogden eller magistraten kunde anses böra upp
skattas; äfvensom upplysningar angående husens och byggnader
nas läge. 

Nedan intagna två tabeller, utvisande, den ena förhållandena 
uti ifrågavarande afseende å landsbygden och den andra i stä
derna, torde vara af intresse jemväl i rent statistiskt hänseende. 
De värden, hvilka icke återfinnas i taxeringslängderna, utan blif
vit på grund af ungefärlig uppskattning angifna af vederbörande 
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kronofogde eller magistrat, äro i tabellerna utmärkta genom 
kursiv stil. 

Konungens Befallningshafvande anser sig vidare böra erinra, 
att de penningemedel, som erfordrats för uppförande af alla de 
i nedanstående tabeller upptagna bönehus och byggnader, icke 
kanna anses hafva uteslutande tillsläppts af personer tillhörande 

länet. Det kan tvärtom antagas, att baptist- ocli metodist-
samfunden i Storbritannien och Nord-Amerikas Förenta Stater 
till byggnadernas uppförande bidragit med belopp, som, med af-
seende å den starka åtrå att göra propaganda och proselyter, 
som utmärker nämnda samfund, icke torde kunna skattas 
ringa. 

Bönehus och dylika byggnader å landsbygden. 
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Hvad särskildt angår Lindes fögderi har uppgifvits, att 
inom samma fögderi icke finnes något bönehus eller missionshus, 
som tillhör främmande trosbekännare, samt att andliga samman
komster stundom ega rum i församlingarnes skolhus. 

Af ofvan intagna tabell visar sig, att å länets landsbygd 
finnas tillsammans 75 bönehus, missionshus eller andra för sam
mankomster till gemensamma andaktsöfningar särskildt afsedda 
byggnader; deraf 20 inom Öster-Nerikes, 31 inom Vester-Neri-
kes, 17 inom Nora och 7 inom Lindes fögderi. Sammanräknade 
värdet å dessa byggnader utgör 184,400 kronor. Af samma 
byggnader tillhöra 41 med ett värde af 98,900 kronor bekännare 
af evangelisk-lutherska trosläran, 12 med ett värde af 32,000 
kronor separatister, de der antagligen hylla baptismens lära, 16 
med ett värde af 38,000 kronor personer hvilka, utan att hafva 
formligen utträdt ur statskyrkan, omfattat baptistisk trosbekän
nelse, och 6 med ett värde af 15,500 kronor bekännare af meto-
dismens troslära. 

Liturgisk gudstjenst förrättas å landsbygden icke blott i 
de allmänna sockenkyrkorna utan äfven inom nedannämnda 
socknar: 

1) Askers socken af Oster-Nerikes fögderi dels i en vid 
Brefven uppförd brukskyrka, i hvilken predikas hvarannan sön
dag, dels ock i en vid Bystas sätesgård uppbygd kyrka, hvarest 
predikas en gång i månaden; 

2) Hammars socken af Vester-Nerikes fögderi i Olsham-
mars kapell, hvarest genom egarens af Aspa bruk försorg guds
tjenst hvarannan söndag förrättas af komministern i Asker-
sunds landsförsamling och läraren vid Aspa skola; varande den 
rättighet, som tillkommer nämnde bruksegare att kalla bruks

predikant vid ifrågavarande kapell icke under senaste tiden be
gagnad; 

3) Qvistbro socken af Vester-Nerikes fögderi uti en å 
Svarta bruksegendom befintlig till bönerum använd sal, hvarest 
läraren vid den s. k. »Foekska skolinrättningen» hvarje sön- och 
helgdag förrättar gudstjenst; 

4) Karlskoga socken af Nora fögderi i den vid Karlsdals 
bruk uppförda kyrka eller kapell, hvarest, enligt bestämmelse i 
Nådig Resolution angående reglering af presterskapets i berörda 
församling löneförmåner, särskild kapellpredikant har att upp
rätthålla gudstjensten. 

Vid Grönbo bruk i Fellingsbro socken finnes sedan äldre 
tider en brukskyrka, hvarest under åren 1876—1879 gudstjenst 
en gång hvarannan månad förrättades af presterskapet i nämnda 
församling. Under år 1880 predikades der tre gånger af annan 
prest. Sedan emellertid egaren till bruket indragit den till pre
sterskapet för de gudstjenstliga förrättningarne tillförene ut
gående godtgörelse, har gudstjenst i kyrkan upphört att hållas. 
Kyrkan är af vederbörande kronofogde i värde uppskattad till 
3,000 kronor. 

Vid den inom Lindesbergs landsförsamling belägna bruks
egendomen Vedevåg är jemväl uppförd en brukskyrka, hvars 
värde af kronofogden uppgifvits till 2,000 kronor. Samma kyrka, 
hvarest tillförene hölls gudstjenst, användes numera icke för så
dant ändamål. Den upplåtes dock for kolportörer och kring
resande predikanter, hvilka der få hålla föredrag. 

Hvad angår länets städer utvisar nedan intagna tabell hvilka 
för sammankomst till gemensamma andaktsöfningar afsedda bygg-
nåder der finnas: 

Bönehus och dylika byggnader i städerna. 
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I afseende å skarpskytteföreningarne inom länet gäller fort
farande hvad derora yttrades i nästförutgående femårsberättelse 
(sid. 4, spalt. 2), eller att de hufvudsakligen visa lifaktighet, 
när tiden för beväringsmönstringarne nalkas och de bevärings-
skyldige, hvilka önska att såsom skarpskyttar vinna befrielse 
från första årets vapenöfning, anmäla sig till deltagande i för
eningarnes öfningar. 

Örebro frivilliga skarpskytteförening, som tillkom år 1861 
och vid 1875 års utgång räknade en styrka af 554 man, för
delad på 5 kompanier (2 i staden och 3 på landsbygden), bil
dade vid 1880 års slut en bataljon af 525 man, indelade i 4 
kompanier och 14 korporalskap, hvaraf 236 man tillhörde Öre
bro centralafdelning och 289 fllialafdelningarne på landet. Inne
varande år vunno 50 skarpskyttar (43 från staden och 7 från 
Glanshammars kompani) befrielse från första årets vapenöfning. 

Skarpskytteföreningen i Askersund var ännu år 1880 i verk
samhet. Hennes medlemmar öfva målskjutning och exerceras å 
den s. k. Skarpskytteholmen, belägen i sjön Vettern. 

Skarpskytteföreningarne inom Lindes och Ramsbergs bergslag 
samt Nya Kopparbergs härad hafva icke upplöst sig och finnas så
ledes ännu tillsvidare till på papperet, men deras förra lifaktig
het har alldeles upphört. 

Inom Nya Kopparbergs härad har dock bildats en skytte
förening i ändamål att öfva målskjutning. 

Beloppen af de statsmedel, skarpskytteföreningarne inom 
länet hvarje af ifrågavarande fem år fått uppbära, äfvensom be
loppens fördelning, inhemtas af nedanstående tabell, utvisande 
fördelningen mellan skarpskytteföreningar i Örebro län af stats

anslag till instruktörers aflöning, till skarp ammunition och till 
målskjutningspremier: 

3. Näringar. 
A) Jordbruk. B) Boskapsskötsel. Hvad Konungens Be-

fallningshafvande har att meddela rörande dessa näringar grun
dar sig hufvudsakligen på de upplysningar, länets Hushållnings
sällskap lemnat. 

I nästföregående berättelse har Konungens Befallningshaf-
vande med ledning af ekonomiska karteverket redogjort för are

alen af den fasta marken inom länet samt dess fördelning på 
de olika egoslagen. Nedan intagna tabell, som sammandragits 
ur Hushållningssällskapets berättelser, utvisar ej mindre hvad 
af den dugliga marken belöper på dels träd-, humle- och kål
gårdar dels åker och annan odlad jord dels naturlig äng och 
dels skogbärande mark, än äfven den odlade egoviddens an
vändning för särskilda ändamål under de senaste fem åren: 
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Hushållningssällskapet har antagit, att den odlade jorden 
vid 1875 års slut utgjorde 258,908 tunnland. Vid 1880 års 
slut uppgick den enligt samma källa till 267,734 tunnland. 
Skilnaden mellan dessa tal, 8,826 tunnland, fördelad på hvarje 
af periodens fem år, visar en årlig tillökning af 1,765 tunnland, 
hvilka skulle tillvunnits åkern dels från ängs- oeh dels från 
skogsmarken. Härmed öfverensstämma dock icke de uppgifter 
om vidden af nyodling, som särskildt här nedan meddelas. En
ligt dessa nppgifter uppgår vidden af nyodling för hela perioden 
till endast 5,837 tunnland. Härvid är likväl att märka, dels 
att flere kommuner icke lemnat upplysning om den för året 
uppodlade markens areal, dels ock att uppgifterna om arealon 
af »åker och annan odlad jord» under samma period visat sig 
i hög grad osäkra. Visst synes emellertid, att den odlade jor
den under femårsperioden 1876—1880 ökats med 1,200 till 
1,700 tunnland årligen, ett antagande, som vinner ytterligare 
stöd af den under föregående femårsporiod gjorda iakttagelse, 
att de årliga nyodlingarnes sammanlagda areal uppgått till om
kring 1,500 tunnland. 

I arealen af den odlade jorden, är icke inberäknad den 
jordrymd, som upptages af träd-, humle- och kålgårdar, hvilken 
uppgifves under de fem senaste åren hafva stigit från 2,4263 
till 2,592-5 tunnland. 

Den osäkerhet, som råder vid bestämmande af arealen af 
den odlade jorden, är ännu större, när fråga blir om arealen af 
den naturliga ängen. Arealen naturlig äng, som antogs hafva 
under perioden 1871—1875 ökats till 122,255 tunnland, skall 
deremot under perioden 1876—1880 hafva nedgått till 101,208 
tunnland och således minskats med 21,047 tunnland. Denna 
minskning kan väl till någon del förklaras af den tillökning, 
den odlade jorden erhållit genom ängsmark uppodlad till. åker; 
men den egentliga orsaken härtill lärer, såsom i föregående be
rättelser anmärkts, få sökas i den vexlande uppfattningen af 
livad som bör till ängs-, hag- eller skogsmark räknas. 

Den odlade jordens beskaffenhet i allmänhet har betecknats 
såsom medelmåttig. Men större och mindre rymder odlad jord 
finnas naturligtvis, hvilka kunna hänföras till dels den goda och 
dels den svaga jorden. Det har ock sagts, att länets landslags-
socknar skulle ega en till grundbeskaffenheten god jord, de på 
öfvergången till bergslag belägna en medelmåttig och de i skogs
bygd eller liergslag liggande en jord af svag beskaffenhet; men 
äfven härifrån gifvas så inånga undantag, att jemväl ett sådant 
allmänt omdöme måste blifva i hög grad osäkert. Tager man 

hänsyn till den odlade jordens beskaffenhet vid börjar, och slutet 
af senaste femårsperiod, så vidt denna beskaffenhet berott af 
jordbrukarens åtgärder, torde det kunna sägas, att vid de flesta 
större och medelstora egendomar i länet åkerjorden ej obetyd
ligt förbättrats, samt att en dylik förbättring, visande sig i 
större afkastning, äfven kommit icke få smärre egendomar till 
del, särdeles sådana, som till jordens grundbeskaffenhet måste 
anses vara mindre goda. Största delen af de smärre jordbru
karnes egendomar tyckes dock, af den uppgifna afkastningen att 
döma, till grundbeskaffenhet qvarstå på samma punkt, som vid 
tiden för nästföregående berättelses afgifvande eller på en så
dan, der jordbruket, sedan alla utgifter dervid blifvit betäckta, 
lemnar endast en liten behållning, och der jordbrukaren mera 
beror af en gynsam väderleks inflytande, än om han årligen 
ökat sin jords produktionsförmåga. 

Sättet för brukningen af den odlade jorden har under se
nast förflutna femårsperiod icke i allmänhet undergått andra 
förändringar än sådane, som varit en följd dels af en mera ut
bredd ölvertygelse om det på rationella grunder hvilande och 
till en senare tid hörande vexelbrukets företräde framför det 
urgamla tvåskiftesbruket och det på öfvergång till vexelbruk 
stående bruket i tre skiften, dels ock af den tvingande nödvän
digheten att, sedan större eller mindre delar af den till höfångst 
af ålder afsedda naturliga ängen blifvit lagda under plog, genom 
de i vexelbruket ingående foderväxternas odling på åker be
träda den väg, som genom vexelbruket öppnas till erhållande 
af foderämnen åt husdjuren. 

Det förhållande, hvari de olika brukningssätten stå till 
hvarandra och till länets areal af åkerjorden, kan lika litet nu 
som tillförene med siffror angifvas; dock kan i allmänhet sägas, 
att vexelbruket är det allmännast antagna, att treskiftesbruket 
förekommer mindre allmänt och det med två skiften minst. 

Hvad angår de olika delar af länet, hvarest det ena eller 
andra brukningssättet begagnas, kan i allmänhet sägas, att två
skiftesbruket ännu bibehålies i de kommuner, som hafva natur
liga ängar; att treskiftesbruket vunnit företräde i de kommuner, 
som i större eller mindre mån sakna sådana men ega utväg till 
höfångst på ouppodlad mark; samt att vexelbruket antagits vid 
alla större egendomar och vid alla de mindre, hvilka för fyllande 
af höbeliofvet äro hänvisade att på den odlade jorden inrymma 
plats åt foderväxter. Man torde ock kunna säga, att två- och 
treskiftesbruken tillhöra de kommuner, hvilkas åkerjord är af 
hög ålder, hvaremot vexelbruket redan från början antagits i 
kommuner, hvilkas åkerjord vunnits genom nyodlingar under 
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senare tider. De, som bebo Nerikes, af gammal bördig jord 
bestående slättland, bruka delvis ännu jorden i två eller tre 
skiften, hvaremot inbyggarne i såväl de på gränsen till bergslag 
belägna socknarne, som ock hela bergslagen allmänt och nästan 
uteslutande nyttja vexelbruk. 

Ett icke efterföljansvärdt, äfven i föregående berättelser 
omnämndt slag af vexelbruk är det, som i länets andel af Verm-
land begagnas och är stäldt än på 7 till 10 år med 3- till 5-åriga 
vallar och ett 2 till 3 år å rad förnyadt hafresäde på samma 
jord, än på 9 till 13 år med en ännu mera godtycklig växt
följd. Detta slags vexelbruk lärer dock allt mer och mer öfver-
gifvas. 

De socknar, inom hvilka två- och treskiftesbruk begagnas, 
finnas i nästföregående berättelse angifna. Om ock dessa bruk
ningssätt ännu icke helt och hållet upphört att begagnas i nå
gon af der nämnda socknar, hafva dock, såsom ofvan är antydt, 
antalet af dess idkare och den jordrymd, hvarå de användas, 
till lamltbrukets fromma under perioden icke obetydligt minskats. 

Den mängd utsäde, som af hvart sädesslag vanligen utsås 
på ett tunnland, är fortfarande densamma, som förr uppgifvits, 
eller af höstsäde 16 till 28 kappar, af hvete dock mindre än af 
råg; af ärter omkring 24 kappar, men äfven mindre; af vicker, 
sådd ensam och afsedd till grönfoder, en tunna, men i bland
ning med hafre mindre, vanligen omkring 24 kappar; af hafre 
en till en och en half tunna, hos allmogen oftast mindre än 
hos de större jordbrukarne; af korn 8/4 till 1 tunna och af 
blandsäd, bestående af tvåradigt korn och hafre, lika mycket 
som för korn uppgifvits eller derutöfver, beroende på huruvida 
blandningen gjorts mera hafre- eller kornstark. Blandsäd be
gagnas dock föga, i många delar af länet icke alls, emedan den 
är svår att afyttra. Af potatis utsattes vanligen omkring 7, 
men i länets nordligaste socknar 8 till 9 tunnor på tunnlandet. 
Utsädet af linfrö kan antagas till en tunna eller derunder på 
tunnlandet men sås blott i små qvantiteter, på många gårdar 

alldeles icke, och synes detta sades begagnande snarare af- gn 
tilltaga. 

Af förestående tabell jemförd med uppgifterna för år 1875 
synes, att den till odling af andra rotfrukter än potatis, till 
linodling och till bete använda åkerjorden under senaste qvin-
qvenniet minskats, men att den till odling af vårsäd och foder
växter använda åkerarealen deremot ej obetydligt ökats. 

Den mängd utsäde, som användts till besående af den od
lade jorden, uppgifves hafva utgjort: 

Det årliga behofvet af utsäde har således icke väsentligen 
förändrats för andra sädesslag än hafre, hvaraf under förra 
perioden till utsäde användes i medeltal 66,775 tunnor årligen, 
men under den nu ifrågavarande 77,912 tunnor. Behofvet af 
utsäde för höstsäd och vicker har endast obetydligt ökats, men 
för andra slag af vårsäd än hafre något minskats. 

All den inom länet skördade grödan skall, utan afdrag för 
utsädet, under hvarje af åren 1876—1880 hafva uppgått till 
följande belopp: 
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Med antagande af samma förbrukning för person af span-
mål och rotfrukter, som finnes i föregående berättelse angifven, 
skulle länets produktion icke vara tillräcklig för länets befolk
ning hvad angår dels råg, korn och ärter, dels ock under de 
flesta år potatis, utan tillförsel deraf från andra orter erfordras. 
Detta torde ock med afseende dera, att framalstringen af hafre 
ökats på bekostnad af de tre förstnämnda sädesslagen kunna 
antagas vara förhållandet beträffande samma sädesslag; men i 
afseende å potatis torde man kunna hysa tvifvel, huruvida be-
räkniugarne gifva fullt rigtiga resultat, då nämnda jordfrukt 
antagligen äfven i bergslagen odlas i en för orten i det när
maste tillräcklig mängd och hvad som fattas lätt bör kunna 
fyllas med landslagens öfverskott. Osäkerheten i de gjorda be

räkningarne härvidlag torde finna sin förklaring i svårigheten 
att få full visshet om hela afkastningen af potatis å de många 
små jordlotter, som för odling af denna jordfrukt användas. 
Sädesproduktionen i sin helhet beräknad är dock icke allenast 
fullt tillräcklig för länets behof, utan lemnar äfven ett betyd
ligt öfverskott till afsalu. Förestående tabeller och beräkningar 
grunda sig på Hushållningssällskapets berättelser och särskilda 
meddelanden. 

I fråga om de särskilda årens skörd dels i allmänhet be
dömd och dels uppskattad i korntal af utsädet (utan afdrag för 
detta) åberopar Konungens Befallningshafvande de hit inkomne, 
till Kungl. Statistiska Centralbyrån insände och der bearbetade 
rapporter. Dessa gifva det resultat som utvisas af nedanstående: 

Sammandrag af inkomna rapporter om skörden. 
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Handelsprisen å jordbrukets och boskapsskötselns alster in-
hemtas af här nedan intagna tabell, grundad å de pris, som 
rådt i residensstaden Örebro: 

Försäljningspris å jordbrukets och boskapsskötselns alster. 

Markegångsprisen å spanmål angifvas i följande tabell: 

Under år 1880 har försök gjorts med odling af bohvete, 
hvilket sädesslag förut ej här odlats. Dessa försök utföllo så, 
att af en half tunna bohvete, utsådd i Askers socken, skördades 
fem tunnor, men att af en half tunnas utsäde i Sköllersta soc
ken icke erhölls någon skörd. Den omständigheten, att icke 
båda försöken lyckades under ett år med så varm sommar som 
1880, lemnar föga hopp om framgång af förnyade försök under 
den närmaste framtiden. 

Att trädgårdsskötseln och fruktträdsodlingen under åren 
1876—1880 gjort högst betydliga framsteg framgår af nedan 
omförmälda omständigheter. Den af Hushållningssällskapet re
dan under förra perioden anställde och af sällskapet aflönade 
länsträdgårdsmästaren, hvilken mot ringa ersättning, i hvad till 
hans yrke hörer, biträder de personer, hvilka till erhållande af 
sådant biträde sig anmäla, har under denna period varit så an
litad och hans tid så upptagen, att han, oaktadt ansträngdt 
arbete, icke kunnat tillgodose alla reqvirenter. Många trädgår
dar dels enskilda och dels tillhöriga folkskolor hafva af honom 
blifvit anlagda, planteringar vid kyrkor och begrafningsplatser 
anordnade och många andra till yrket hörande arbeten af honom 
utförda. 

Tillfälle att iakttaga trädgårdsodlingens ståndpunkt gifva 
äfven de belöningar för trädgårdsskötsel, plantering och dylikt, 
som Hushållningssällskapet, på grund af gjorda anmälningar, 
låter utdela, hvarvid många öfverraskande bevis erhållits på den 
kärlek och den uppoffring af medel och i synnerhet af arbete, 
som dels besutne och dels obemedlade personer lägga i dagen i 
fråga om trädgårdsskötsel och plantering. Talande bevis härpå 
hafva ock vunnits vid de utställningar, som i förening med pris
belöning varit anordnade dels i Askersund 1877 och dels i Öre
bro 1880, vid hvilka tillfällen företeddes sådana prof på träd
gårds- och fruktodlingens omhuldande ej mindre af den större 
egendomsegaren, än äfven af den mindre jordbrukaren samt 
torparen och backstugusittaren, att deraf kan med visshet slutas 
till fortfarande framsteg inom ifrågavarande odlingsgrenar. 

De jordbruksstatistiska uppgifterna angifva, att under år 
1876 planterats 2,085, 1877: 3,607, 1878: 3,361, 1879: 2,936 
och 1880: 2,757 eller tillsammans 14,746 fruktträd, hvilket antal 
med nära 3,000 st. öfverskjuter det för föregående fem år upp-
gifna. Dessa uppgifter äro dock i hög grad osäkra och ofull
ständiga, men tyda, äfven de, på betydliga framsteg i fruktträds
odlingen. Till detta lyckliga resultat har ock i ej ringa mån 
bidragit den gagnande verksamhet, Örebro läns trädgårdsaktie
bolag utvecklat genom spridande från sina vidsträckta trädskolor 
invid Örebro af träd och buskar i stor mängd till utplantering 
inom länet samt genom utbildande af skickliga idkare af träd
gårdsodling. 

En i äldre tider vida spridd och af lagen särskildt omhul
dad odling har, efter att under långa tider legat nästan nere, 
åter börjat omfattas med stigande intresse. De gamla humle
gårdarne, som pä de flesta ställen fått förfalla, hafva nu åter 
mångenstädes börjat vårdas med en omsorg, som lofvar allt godt 
för denna odlings framtid. Särskildt utmärka sig i det hän
seendet humlegårdarne vid Svarta i Qvistbro socken, från hvilka 
erhållits humle, som kunnat bestå i täflan med utlandets bästa 
sorter. 

Skötseln af fjäderfä och bi bedrifves icke med den insigt 
ocli omsorg, som kunde önskas, utan qvarstår ännu på samma 
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låga ståndpunkt, som under föregående femårsperiod. Båda 
dessa näringsgrenar förtjena dock att omhuldas. Sättet för 
biskötselns främjande har ock varit föremål för öfverläggning 
hos Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott, som beslutit 
tillstyrka sällskapet att deltaga i kostnaden för anläggning och 
underhåll af en skola vid Bie i Södermanland för danande af 
praktiska biskötare. 

Odling af tobak förekommer icke inom länet. 
Antalet af de under perioden vid hvarje års slut under

hållna kreatur återfinnes i nedanstående tabell: 

Denna tabell, jemförd med uppgifterna för föregående period, 
visar att, då antalet hästar öfver 3 år än stigit än fallit, an
talet unghästar stadigt ökats från 902 vid förra periodens slut 
till 1,168 vid 1880 års utgång. Att afveln ock under tiden 
högst väsentligt förbättrats framgår bland annat dels deraf, att 
vid hästpremieringarne inom länet de senaste åren antalet god
kända hästar ökats från 44 år 1876 till 80 år 1880 och det 
oaktadt nämndens fordringar under tiden skärpts, dels ock deraf, 
att de uppvista hästarne varit bättre uppfödda och vårdade 
samt fallne efter bättre hingstar än tillförene. Tillgången på 
dugliga hästar har äfven ökats, i det att vid hästmarknaderna i 
Örebro, för hvilkas ändamålsenliga ordnande Hushållningssäll
skapet, på sätt längre fram omförmäles, vidtagit särskilda an
stalter, ett ej obetydligt antal hästar kunnat säljas till orter 
utom länet, samt remonter till fyllande af hästvakanser vid den 
inom länet förlaggde kavallerikår anskaffas lättare än till
förene, då ett större antal måst hemtas från Vestergötland och 
andra orter. Till detta lyckliga förhållande och lifvande af in
tresset för hästafveln torde, utom de väl ordnade och af Hus
hållningssällskapet med penningbidrag understödda hästpremie
ringarne, hafva bidragit de lättade tillfällena till afsättning af 
bättre hästar å nyssnämnda hästmarknader, samt tillgången på 
goda beskällare hos enskilda personer, från Strömshotas stuteri 
och hos Föreningen för hästafvelns i Örebro län förbättrande. 

I antalet hornboskap af alla slag medförde 1877 års knappa 
foderskörd en högst betydlig minskning. Antalet har nu åter 
ökats och var vid qvinqvenniets slut af tjurar, kor och ungnöt 
större, men af oxar och getter något mindre än vid dess början. 
Bland alla slag af husdjur hafva fåren drabbats af den största, 
alltjemt fortgående minskningen i antal, eller från 46,158 vid 
1875 år» slut till 34,984 vid 1880 års slut. Antalet under
hållna svinkreatur vexlar för hvarje år, men är vid periodens 
slut ej mycket mindre, än vid dess början. Den minskning i 
antalet dragare och får, som märkes vid 1880 års slut, torde 
kunna antagas härröra från behofvet att spara fodertillgåugen 
för att ej behöfva inskränka antalet tjurar, kor och ungnöt och, 
hvad särskildt angår får, från den genom Nådiga Kungörelsen 
den 28 Januari 1876 gjorda inskränkning i betesrätt å ohägnad 

mark. Boskapsafveln har äfven under senare åren allt mer för
bättrats. Hågen att till rätt höga pris inköpa vackra och goda 
afvelsdjur har ej minskats, icke ens hos de mindre jordbrukarne; 
men de genom Hushållningssällskapet i utlandet inköpta och till 
länet införda afvelsdjur af holländskt blod hafva icke rönt liflig 
efterfrågan, och de uppoffringar, sällskapet härför särskildt åtagit 
sig, hafva af de mindre jordbrukarne, hvilkas gagn de egent
ligen afsett, icke blifvit behörigen uppskattade, emedan man 
törhända ansett sig med de införda djuren ej kunna erhålla 
några, som vore de i länet förut befintliga öfverlägsna. Det 
torde numera inom Örebro län förefinnas ett så godt material 
till förädling af der befintliga kreatursstammar, att genom urval 
och lämplig uppfödning sjelfständiga, efter våra förhållanden 
lämpade kreatursraser kunna bildas, hvilket antagande vinner 
stöd genom en af vederbörande statsagronom under senaste tiden 
utförd undersökning af kreatursstammarna inom länet. 

Behofvet af hö och halm för framfödande af kreaturen inom 
länets bergslag fylles icke genom hvad der skördas; men genom 
de lätta kommunikationerna fylles bristen med lätthet från andra 
delar af länet, hvilka merendels erhålla öfverskott. Med undan
tag för 1877, som var ett klent foderår och medförde en ej 
ringa minskning i kreatursstocken, har kreaturens framfödande 
under perioden icke stött på några synnerliga svårigheter. 1878 
års foderskörd var ovanligt rik och med besparingarne från den
samma utjemnades de svårigheter, som eljest kunnat uppkomma 
i följd af de derpå följande årens mindre goda skördar. 

Beloppet af den spanmål, som i medeltal anvåndts till 
kreaturens utfodring, lärer numera icke med någon grad af 
sannolikhet kunna angifvas. Tillförene, då utom hö och halm 
endast spanmål användes till kreaturens utfodring, kunde det 
ju vara möjligt att göra någon sannolikhetsberäkning å åtgån
gen af spanmål för kreaturen; men då spanmålen vid krea
tursutfodringen numera oftast ersattes genom andra foderämnen, 
såsom oljekakor och dylikt, samt spanmålen, der den begagnas, 
i så olika qvantiteter ingår i utfodringen, torde något försök i 
den vägen knappt kunna göras. 

Afkastningen af ladugården är fortfarande i stigande, och 
antalet mejerier ökas alltjemt. De pris, till hvilka ladugårds
produkter kunnat afsättas, finnas här ofvan angifna. 

Någon allmän farsot bland kreaturen har icke under perio
den varit gängse. De tillbud dertill, hvilka yppats, hafva 
redan i sin första början eller efter blott ringa spridning kunnat 
hämmas. Bland hästarne vid den i Örebro på hösten 1878 för
lagda exercissqvadron var lungröta temligen allmän och sjuk
domen spred sig äfven till andra delar af länet, men, af lindrig 
beskaffenhet, medförde den ej många dödsfall. 

I Örebro har för beredande af vård åt sjuka hästar Hus
hållningssällskapet inrättat ett särskildt stall, stående under 
länsveterinärens tillsyn. För veteiinärväsendet i öfrigt, äfven-
som för de bolags verksamhet, hvilka hafva till mål att bereda 
ersättning för förlust af husdjur, blir Konungens Befallnings-
hafvande i tillfälle att längre fram i denna berättelse närmare 
redogöra. 

Från början af 1850-talet- arbetades med stor ifver inom 
länet för jordbrukets utvidgning och utveckling medelst sänk
ning af sjöar samt torrläggning af mossar och sänka trakter 
förnämligast i Svartåns och Telgeåns dalgångar. För dessa ar
beten, hvilka fortsattes och fullbordades på 1860-talet, redogöres 
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i Konungens Befallningshafvandes femårsberättelser för nämnda 
tid. Till sex af dessa företag har staten lemnat bidrag, dels 
såsom lån, dels såsom anslag utan återbetalningsskyldighet med 
tillsammans 19)5,575 kronor. Under större delen af 1870-talet, 
då nästan allt intresse och allt arbete var koncentreradt å jern-
vägsbyggnader, hvilade alla frågor om större sänkningsföretag 
med undantag af den sekelgamla frågan om Hjelmarens sänk
ning och den kort efter Mosjöns första sänkning uppkomna frå
gan om ytterligare sänkning af samma sjö. 

Rörande frågan om sänkning af Hjelmaren och Qvismar-
sjöarne omnämnes i Konungens Befallningshafvandes femårs-
beiättelse för 1856—1860, hurusom, efter det Kungl. Maj:t i 
Nådigt Bref den 11 April 1853 förklarat ifrågasatt minskning 
af segeldjupet i Hjelmare kanal under dåvarande förhållanden 
icke böra ega rum, frågan åyno afhandlats vid sammanträde i 
Lennäs inför Konungens Befallningshafvande i Örebro och Sö
dermanlands län den 31 Maj 1859, då de för sänkningens verk
ställande intresserade strandegare bildade bolag och utsago inte-
rimsdirektion, som den 8 November 1860 till Kungl. Maj:t ingaf 
underdånig ansökning om tillåtelse att verkställa sänkningen i 
enlighet med ett af numera aflidne öfversten J. A. Sundmark 
uppgjordt förslag. Detta förslag, genom hvars utförande all den 
omkring sjöarne befintliga sankmarken, öfver 30,000 tunnland, 
skulle förbättras och mer än 26,000 tunnland deraf blifva god 
åker, samt landvinnigar från sjöarne erhållas, om Hjehnarens 
lågvattenyta nedsattes till 6 fot under Arninge märke, afsåg 
sjöns sänkning med segeldjupets nedsättande till 4-j fot. Sedan 
Kungl. Maj:t i Resolution den 15 April 1864 förklarat sänk
ningsföretaget, när det utan uppoffring af andra vigtiga intres
sen kunde verkställas, bereda det allmänna stora fördelar samt 
vara välförtjent af statsmagternas understöd, men att en sänk
ning efter den då framstälda planen icke kunde bifallas, så 
söktes den 8 Augusti samma år tillåtelse att verkställa sänk
ningen med bibehållande af 7 fots djup i segelleder och ham
nar, i öfverensstämmelse med det af numera aflidne öfver-
mekanikus, majoren Olivecrona reviderade Sundmarkska försla
get. I anledning deraf förklarade Kungl. Maj:t under den 12 
Maj 1865, jemte det sökt fastställelse å bolagsordning meddela
des, att något hinder för sjösänkningens utförande, i hufvud-
saklig öfverensstämmelse med då framlagda planen, icke mötte 
från det allmännas sida; men att frågan i hvad enskild rätt 
deraf vore beroende först skulle vara genom undersökning och 
laga kraftvuuna utslag afgjord, så att de föreslagna åtgärderna 
äfven i detta hänseende medgifvits; hvarjemte, innan arbetet 
konime till utförande, fullständig plan för verkställigheten och 
till de åtgärder, som för segeldjupets framtida vidmagthållande 
kunde finnas nödiga och för det allmänna betryggande, skulle 
vara till Kungl. Maj:ts nådiga pröfning öfverlemnad och i nåder 
fastställd. 

Efter det föreskrifna landtmäteriförrättningar under åren 
1867 och 1868 verkställts och uppkomna rättegångar slutligen 
afgjorts, samt numera aflidne öfverstelöjtnant A. Grafström före
tagit ny revision af det i följd af dessa rättegångar och ökade 
arbeten förändrade kostnadsförslaget — hvarvid detsamma, obe-
räknadt då ännu omtvistad löseskilling för Rosenholms qvarn, 
stegrades till 1,948,883 kronor —, inlemnades arbetsplanen till 
Kungl. Maj:t med begäran om fastställelse dera och om aflåtande 
till riksdagen af nådig proposition om ett låneunderstöd af 

2,000,000 kronor. Fastställelse å arbetsplanen meddelades den 2 
Februari 1877, hvarvid bolaget ålades, bland annat, icke blott 
att vid vidriga vindar bogsera segelfartygen öfver Hemfjärden 
vid Örebro, utan äfven att till segeldjupets m. m. framtida un
derhåll i Kungl. Statskontoret afsätta en fond af 100,000 kro
nor; med öppen rätt för Kungl. Maj:t att framdeles, derest fon
dens höjande vore af nöden, derom vidare förordna. Sedan 
riksdagen beslutit att till Hjelmarens och Qvisrnarens sänkning 
lemna ett låneunderstöd af 2,000,000 kronor, beslöt bolaget den 
25 Maj 1877 sänkningens verkställande. Efter det nödiga för
beredande åtgärder och anordningar vidtagits, börjades arbetet, 
under ledning af godsegaren m. m. Friherre G. Djurklou såsom 
verkställande direktör och kaptenen P. L. Laurell såsom ar
betschef, på våren 1879 med uppmuddring af segelleden. I 
Hjelmare kanal, som stängdes för trafik den 1 September 1879 
och åter öppnades den 3 Juni 1880, hafva slussar ombyggts och 
kanalen till första sänkslussen fördjupats. Vid Hjelmarens ut
lopp har upprensning af vattendraget verkställts. I Eskilstuna 
ström äro dammar utvidgade och ombyggda, fallen upprensade 
samt broar ombyggda, afprofvade och för allmän trafik åter öpp
nade. I Qvismardalen har ett nytt aflopp uppmuddrats och 
nödiga brobyggnader verkställts. Genom de arbeten, som så
lunda redan utförts och under innevarande år komma att ut
föras, skall sänkningsföretaget hafva så långt fortskridit, att 
man är betänkt på att, derest nådigt tillstånd dertill erhålles 
och omständigheterna sådant medgifva, redan innevarande års 
höst eller påföljande vinter företaga en mindre aftappning af 
Hjelmaren, hvilket för företaget i dess helhet skulle medföra 
väsentliga fördelar. Kostnaden för sjösänkningsföretaget, full
ständigt utfördt, lärer ännu icke kunna fullt nöjaktigt beräknas; 
men man eger dock anledning hoppas, att denna kostnad, deruti 
inberäknade de räntor, som redau utbetalts, icke skall öfverstiga 
de 2,500,000 kronor, som för företaget anskaffats. 

Den sänkning af Mosjön, som påbörjades 1855 och full
bordades 1857, och hvarom i Konungens Befallningshafvandes 
femårsberättelse för 1856—1860 närmare förmäles, fanns snart 
ej göra tillfyllest. Genom en ytterligare sänkning af sjön kunde 
man erhålla vida större fördelar, än hvad hittills vunnits. Efter 
åtskilliga förberedande åtgärder, bildades 1866 ett nytt bolag 
för sjöns ytterligare sänkning, som enligt uppgjordt förslag skulle 
förbättra 12,090 qvadratref vattenskadade egor och gifva en 
landvinning af 14,552 qvadratref för en kostnad af 126,000 kro
nor. Bolaget erhöll den 11 Oktober 1866 nådig fastställelse 
å sin bolagsordning, men till följd af förberedande landtmäteri
förrättningar och rättegångar samt svårighet att anskaffa pen
ningar kunde ej arbetet börjas förrän 1880, då en afloppskanal 
vid Attersta upptogs och kanalerna genom sjön började upp-
muddras. Arbetet, för hvars utförande enligt Nådigt Bref den 
28 Januari 1881 erhållits ett statslån af 30,000 kronor, antages 
blifva färdigt till afsyning sommaren 1883. 

Om sänkning af Lillan, genom hvilken sjön Lången afbör-
dar sitt vatten till Hjelmaren, lörmäles i Konungens Befallnings
hafvandes femårsberättelse för åren 1851 — 1855. Då denna 
sänkning, som fullbordades år 1856, till följd af bristande un
derhåll och andra omständigheter icke fullständigt medfört åsyf
tad verkan, har ett nytt bolag, benämndt Lillans nya årens-
ningsförening, bildat sig för verkställande af ny sänkning och 
upprensning af nämnda vattendrag. Ordningsregler för förenin-
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gen fastställdes af Konungens Befallningshafvande den 21 April 
1879, och genom utslag den 6 påföljande Maj har Konungens 
Befallningshafvande meddelat tillstånd till detta vattenaflednings-
företag. 

Efter det lagen om dikning och annan afledning af vatten 
den 20 Juni 1879 med år 1880 börjat tillämpas, hafva till följd 
af det vitsord i fråga om dikning och annan vattenafledning, 
nämnda lag tillerkänner jordegare, som vill torrlägga sin mark, 
flere frågor om dikning och afledning af vatten blifvit hos Ko
nungens Befallningshafvande anhängiggjorda, samt förordnanden 
under 1880 af Konungens Befallningshafvande utfärdats för 
landtmätare eller landtbruksingeniör att förrätta sådan syn, som 
i samma lag finnes föreskrifven, i och för upprensning af Stora 
Ullersättersbäcken, afdikning af hemman i Ofra Forssa i Ham
mars socken och afledning af vatten från Forssaån, torrläggning 
af åkerjord vid IV4 mantal N. Torfvesta i Fellingsbro socken, 
sänkning af Rällselfven i Ljusnarsbergs socken och torrläggning 
af mark deromkring, torrläggning af egorna till hemmanen Ny
dalen och Qvarngårdeu i Hammars socken, reglering af Elftomta-
bäcken i Längbro socken, samt rätning af den s. k, Lungers-
bäcken i Götlunda socken. Alla dessa företag äro väl af ringa 
omfattning, men de skola dock, hvart i sin mån, bidraga till 
landtbrukets utveckling och förkofran. 

Den utvidgning och förbättring, jordbruket under de senaste 
fem åren vunnit genom nyodlingar, vattenaftappningar m. m., 
uppgifves sålunda: 

Af den år 1880 genom vattenaftappning vunna arealen, 
ofvan angifven till 287 tunnland, hafva 152 tunnland angifvits 
vara torrlagda genom invallning, dock kan med säkerhet antagas 
att denna siffra är för låg. 

Af förestående tabell framgår, att jordbruket under de se
nast förflutna fem åren genom nyodling vunnit en utvidgning af 
5,837 tunnland; men, såsom ofvan är antydt, lärer i följd af 
ofullständiga uppgifter denna tabell knappt upptaga alla de ny
odlingar, som under perioden egt rum, utan jordbrukets utvidg
ning genom sådan odling få anses något större. Genom ordnade 
vexelbruks införande, kartläggningsarbeten, fullständigare afdik-
nings- och underdikningsföretag, bättre sätt för åkerns brukning 
och dess rikligare gödning både med animala och minerala göd
ningsämnen har jordbrukets förbättring fortgått samt jordens 
produktionsförmåga, om ej i det hela, åtminstone på vissa en
skilda egendomar vunnit en ej obetydlig tillväxt. 

Bland nyodlingar och förbättringar af jordbruket i större 
omfattning torde böra omnämnas de vid säteriet Trystorp i 
Tåiigeråsa socken, af egaren, grosshandlanden och riddaren af 
Kungl. Nordstjerneorden Julius Lindström, år 1870 påbörjade 
och sedermera alltjemt fortsatta mossodlingar, upptagande en 
areal af omkring 900 tunnland, hvaraf mer än 500 tunnland 

odlats under de senaste fem åren. Af sistberörda areal hafva 72 
tunnland vunnits genom invallning mot Svartån och hållas torra 
medelst pumpning af ångmaskin. Af de nyodlade markerna äro 
240 tunnland täckdikade. Odlingskostnaden uppgifves till om
kring 135 kronor tunnlandet, oberäknad kostnaden för täckdik
ning, nybyggnader och nya vägar. Då spanmålsskörden å ifråga
varande egendom före påbörjandet af omförmälda odlingar ut
gjorde högst 2,293 tunnor, uppgick den år 1880 till 7,911 tunnor. 
De rika skördar, som sålunda å dessa odlingar erhållits, hafva 
manat till efterföljd, så att äfven underlydande arrendatorer, 
af egaren understödde med odlingslån, samtidigt odlat betydliga 
sträckor till dem upplåten mossjord. Torrläggning genom in
vallning har ock i ganska stor utsträckning verkställts vid föl
jande större egendomar, nemligen: Finnåker i Fellingsbro socken, 
tillhörig f. d. statsrådet ni. m. C. J. Thyselius; Ervalla i sock
nen af samma namn, tillhörig Friherre A. De Geer; ltingaby i 
Ödeby socken, tillhörig kaptenen C. H. Schröder; Kägleholm i 
sistnämnda socken, tillhörig godsegaren J. H. Lallerstedt; och 
Osterhammar i Fellingsbro socken, tillhörig bruksegaren J. V. 
Diedrichs. Sammanräknade vidden af sålunda invallad jord 
kan beräknas till omkring 1,050 tunnland. 

Konstgjorda gödningsämnen uppgifvas icke hafva blifvit så 
allmänt använda under de senaste fem åren, som under de näst
föregående. Stora delar af länet hafva nemligen rönt inflytande 
af sämre konjunkturer vid afsättning af bergsbrukets och skogs
skötselns alster, och den häraf föranledda minskning i inkomster 
har icke allenast verkat omedelbart utan äfven medelbart på 
andra jordbrukare än dem, hvilka varit deraf närmast berörda, 
samt tvungit mindre förlagsstarka landtbrukare till inskränkning 
i utgifter, som för tillfället kunnat undvikas. 

Den under en del af femårsperioden 1871—1875 inträffade, 
af en ovanlig mängd stora arbetsföretag förorsakade brist på 
jordbruksarbetare har under de senaste fem åren efterträdts af 
en redan vid slutet af förra perioden börjande lättare tillgång 
på arbetare för landtbrukarens behof. Den aflöning, dessa ar
betare under nu ifrågavarande femårsperiod kunnat betinga sig, 
uppgifves sålunda: 

Dessa pris hafva dock under olika år och förhållanden un
dergått inånga förändringar. 

För Hushållningssällskapets mångsidiga och gagnande verk
samhet redogör sällskapet i sina af trycket utgifna årsberättel
ser, hvaraf äfven kan inhemtas kännedom om den verksamhet, 
statens inom länet använda landtbruksingeniörer utvecklat. Sär-
skildt torde dock här böra omnämnas, att, sedan agronomen 
Johan Nyberg 1875 afgick från sin befattning som länsagronom 
därstädes, någon sådan icke varit för länet aristäld, utan länets 
landtbrukare vid behof af agrononiiskt biträde anlitat statens 
landtbruksingeniörer. På det att någon sådan lättare må kunna 
anträffas och blifva mer tillgänglig för länets landtbrukare, har 
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Hushållningssällskapet beviljat ett anslag till hyresersättning åt 
den statens landtbrnksingeniör, som kommer att tjenstgöra inom 
Örebro län och tillika bosätter sig i Örebro stad. 

För att lemna länets invånare råd och biträde vid trädgår
dars anläggning, trädgårdsodling och trädplantering är sedan 
1873 i Hushållningssällskapets tjenst anstäld en länsträdgårds
mästare, hvars biträde, såsom ofvan är nämndt, flitigt anlitas. 

Likaså har Hushållningssällskapet i sin tjenst antagit en 
maskinmåetare, hvilken lemnar länets landtbrukare råd och upp
lysningar i fråga om de för deras yrke nödvändiga maskiners 
utväljande och handhafvande samt verkställer förekommande 
reparationer dera. Då bruket af maskiner för verkställande af 
åtskilliga till landtbruket hörande arbeten är i ständigt till
tagande, har anställningen af en sådan maskinmästare funnits 
lända länets jordbrukare till stort gagn. 

Till lindring i kostnader för undersökningar på kemisk väg 
af gödnings- och foderämnen samt för kontroll af frö och säd, 
har sällskapet under flera år lemnat bidrag samt slutligen vid
tagit åtgärder för inrättande af en fullständig kemisk station i 
Örebro, hvilken vid ingången af nästkommande år kommer att 
träda i verksamhet. 

Vid länets landtbruksskola å Lund i Hofsta socken under
visas fortfarande minst 12 frilärlingar, hvaraf halfva antalet 
utgår hvarje höst. Skolan, som genom den undervisning hon 
lemnar, i sin mån medverkar till jordbrukets framgång och för-
kofran, åtnjuter fortfarande förtroende, och till lediga lärlinge
platser är antalet sökande vanligen mångdubbelt större, än det, 
som kan mottagas. 

Till följd deraf, att hushållningssällskapen i Örebro, Sö
dermanlands och Vestmanlands län öfverenskommit om anord
nande af gemensamma landtbruksmöten, hölls ett sådant möte 
för första gången i Eskilstuna den 18—21 Juli 1878. I sam
manhang dermed hade staden Eskilstuna anordnat en utställ
ning af slöjd- och industri-alster från nämnda tre län. Af det 
anslag, som riksdagen för år 1878 anvisat till utställningar och 
prisbelöning af slagtdjur och mejerialster, samt salt kött och 
fläsk, fingo hushållningssällskapen en andel af 1,500 kr. Kost-
naderne för mötet och utställningen uppgingo till 47,119 kr. 5 
öre, till betäckande hvaraf användes dels 16,996 kr. 80 öre, 
som de tre hushållningssällskapen till lika del hvardera tillsköto, 
dels nyssberörda statsanslag å 1,500 kr. och dels influtna in-
trädesafgifter. Utställningen företedde rikhaltiga och lärorika 
samlingar af alster och var likasom sjelfva landtbruksmötet tal
rikt besökt. Nästa s. k. trelänslandtbruksmöte kommer att 
hållas i Örebro 1883. 

Uppå framställning af föreståndaren för meteorologiska ob-
servatorium i Upsala och till följd af Hushållningssällskapets vid 
sammankomst i Askersuiid den 27 September 1877 fattade be
slut, hafva blifvit inrättade 20 öfver hela länet spridda stationer 
för iakttagande af den årliga nederbörden och anställande af 
andra meteorologiska observationer, hvilka stationer blifvit för
sedda med lämpliga instrument. De af antagna observatörer 
gjorda iakttagelser hafva ock på Hushållningssällskapets föran
staltande blifvit af lämplig person sammanfattade och bearbetade. 
Det ligger i öppen dag, att dylika efter en viss vetenskaplig 
plan och under en längre följd af år fortsatta iakttagelser af 
väderleksförhållanden skola blifva af stort gagn icke blott och i 
främsta rummet för den meteorologiska vetenskapen, utan ock 

medelbarligen för landtbruket och dess idkare, hvilka af väder
lekens omskiftningar ärb så beroende, som väl näppeligen någre 
andre idkare af näringsyrken. 

A de s. k. odlingslånen d. v. s. sådana lån, som af all
männa medel utlemnas i syfte, att medelst utdikningar eller 
vattenaftappningar odlingsföretag må beredas, och för hvilkas 
återgäldande viss ordning är genom Kungl. Kungörelserna den 
13 Juni 1845, den 3 November 1848 och den 6 Juni 1873 fast-
stäld, hafva under perioden guldits annuiteter till följande be
lopp, nemligen: 13,163 kronor 37 öre år 1876, 11,903 kr. 99 
öre hvarje af åren 1877, 1878 och 1879, samt 11,743 kr. 97 
öre år 1880, eller tillsammans 60,619 kronor 31 öre, hvaraf 
medeltal för år utgör 12,123 kronor 86 öre. 

C) Skogshushållningen och D) Rofdjurs utödande. I skogs
statens inom Örebro lan organisation, sådan den blifvit genom 
Kungl. Brefvet den 10 December 1869 tillsvidare bestämd och 
finnes beskrifven i Konungens Befallningshafvandes femårsberät
telse för 1866—1870, har under nu ifrågavarande period någon 
förändring icke egt rum. 

1) De inom länet befintliga tre kronoparkernas nuvarande 
areal och hvad deraf är att hänföra till ren skogsmark och till 
impediment inhemtas af följande tabell: 

Kronoparken Tysslingen har till följd af det inköp af Vu 
hemman Sjörstorp, hvarom under afdelningen 5 vidare fönnäles, 
blifvit tillökad med 1,352-94 qv.-ref ren skogsmark, som vid 
blifvande ny indelning af skogsparken kommer att med den
samma införlifvas i en gemensam hushållsplan. Kronoparkerna 
afverkas medelst trakthuggning enligt fastställda planer, hvar-
jemte rensningshygge och gallring verkställes. Virkesafkastnin-
gen försäljes årligen på offentlig auktion; och ehuru prisen å 
skogseffekter under de senare åren i allmänhet ej varit höga, 
har dock dessa skogars fullmogna virke blifvit jemförelsevis väl 
betaldt, samt inkomsten från dem under ifrågavarande fem år 
uppgått till ett sammanräknadt belopp af 25,844 kronor 80 öre. 
Aterväxten befordras genom årligen skeende sådd och plantering 
andra året efter afverkningen. Under perioden hafva 84465 
qv.-ref blifvit planterade och besådde, hvartill användts 172,145 
gran-, tall- och lärkträds-plantor samt 190 u skogsfrö. Genom 
afdikning af mossar och vattensjuk mark hafva omkring 3,870 
qv.-ref gjorts för skogsproduktion tjenliga. A dessa skogar un
derhållas plantskolor, ej allenast för parkernas egna behof, utan 
ock till afsalu och utdelning af plantor mot nedsatt pris eller 
kostnadsfritt i mån af tillgång till mindre skogsegare, som vilja 
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införa skogsplantering å sina marker. Genom användande af 
ortens befolkning vid de årliga arbetena för skogssådd och plan
tering, plantskolors anläggning, besåning och skötsel sprides 
kännedom om de olika sätten för skogskultur. Af de härvid 
använde arbetare hafva åtskilliga kunnat anvisas åt enskilde 
såsom förmän vid dylika arbetens utförande, hvarvid äfven krono

jägare fått biträda, då de ej varit hindrade af tjensten. För 
utklängning af skogsfrö är vid livarje kronojägareboställe anlagd 
s. k. fröklänguingslafve, hvarest medelst solvärme utklänges tall-, 
gran- och lärkträdsfrö, när efter fröår kottar kunna erhållas. 

2) För håradsallmänningarnes areal år 1880 redogöres i 
nedanstående tabell: 

Uti den i föregående femårsberättelse förekommande uppgift 
rörande dessa skogar finnas intagna ej allenast ren skogsmark och 
impediment, utan ock inegor, hvilka sistnämnda äro ur förestående 
uppgift uteslutna. Dels häraf, dels ock af den närmare kännedom 
om vissa skogars verkliga ytvidd, som vid uppmätning eller eljest 
vunnits, härleder sig skilnaden i den nu uppgifna arealen mot 
den i föregående berättelse upptagna. Dessa skogar, hvilka alla 
stå under skogsstatens vård och förvaltning, äro indelade till 
trakthuggning i 21 s. k. skogsblock och skötas liksom krono
parkerna enligt fastställda hushållsplaner, såväl hvad afverkning, 
som återväxt beträffar. Enligt äldre skogsransakningshandlingar 
voro de vid århundradets början uthugsne och derför fredlyste 
på vissa år. Nu förete de i följd af strängare lagstiftning och 
likställighet i skötseln med kronoparkerna ett helt annat ut
seende samt innehålla värdefulla tillgångar af moget virke och 
ingifva med dera utförda skogskulturer och uppdragna täta ung
skogar säker förhoppning ej allenast om skogarnes framtida be
stånd utan ock om ökad af kastning från desamma. Endast från 

Grimstens härads allmänning utdelas virkesafkastningen in na-
tura till delegarne. A öfriga allmänningar säljes årsafverknin-
gen å offentlig auktion för delegarnes räkning. Genom afdik-
ningar hafva under femårsperioden omkring 10,250 qv.-ref mos
sar och vattensjuk mark gjorts tjenlige för skogsbörd. På ena
handa sätt som å kronoparkerna sörjes här genom sådd och 
plantering för skogars återväxt. Genom dels fullständiga dels 
hjelpkulturer hafva under perioden 6,403 qv.-ref blifvit besådde 
och planterade, hvartill användts 495,415 plantor af gran-, tall-
och lärkträd samt 1,868 <& skogsfrö. Plantskolor finnas å alla 
häradsallmänningarne och ökas till antalet i mån af behof. I 
afseende å den för återväxten ofta hinderliga betningen äro före
skrifter meddelade, såväl hvad tiden för densamma angår, som 
angående tillsynen öfver kreaturen medelst vallning till skydd 
för skogskulturerna. Betning af får är helt och hållet förbjuden. 

Ät bevakningspersonalen vid ofvan omförmälda kronoparker 
och häradsallmånningar voro 1880 upplåtna följande boställen 
och lägenheter; 
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I det för Askers härads allmänning den 15 Juni 1876 fast-
stälda reglemente hafva vidtagits ändringar, hvilka blifvit af 
Konungens Befallningshafvande den 24 Februari 1879 gillade. 

3) Till bergshandteringens understöd äro anslagna följande 
skogar, eller de s. k. grufveallmänningarne: 

Å de redan indelade grufveallmänningarne, hvilka nu skötas 
väl, beredes fullständig återväxt genom sådd och plantering, och 
finnas plantskolor å dem anlagde. Afdikning af vattensjuk mark 
har verkställts å Nya Vikers öken och Mellantrakten. 

4) De inom länet befintliga skogar, hvilka höra dels till 
egendomar, som äro för statsverkets räkning utarrenderade eller 
af kronan disponeras, och dels till de för landshöfdingelöneregle-
ringsfondens räkning utarrenderade f. d. landshöfdingeboställen 
och till militieboställen som af tjensteinnehafvare ännu dispo
neras, äro till antalet 96, med en areal af 42,308 qv.-ref 19 st. 
Af dessa voro vid 1880 års slut till ordnad hushållning inde
lade 49 med en areal af 29,170 qv.-ref 85 stänger. Af civila 
boställens skogar, hvilka alla stå under boställsinnehafvarens 
vård och förvaltning och uppgifvas hafva en ytvidd af 6,700 
qv.-ref 79 stänger, äro 2 indelade till ordnad hushållning med 
en areal af 1,159 qv.-ref 90 stänger. De ecklesiastika boställe
nas skogar, stående under vård och förvaltning af boställsinne-
hafvare eller arrendator, äro 69 till antalet med en areal af 
71,851 qv.-ref 6 stänger. Till ordnad hushållning äro indelade 
36 med en ytvidd af 64,110 qv.-ref 57 stänger. De till all
männa inrättningars hemman hörande skogar äro till antalet 
tre, nemligen Klementsboda akademiehemmans med en areal af 
229 qv.-ref 59 stänger, Tybble fattigvårdshemmans med 936 
qv.-ref 82 stänger och Åskogs rektorsboställes med 793 qv.-ref 

78 stänger, eller tillsammans 1,960 qv.-ref 19 stänger. Af dessa 
äro de två sistnämnda hemmanens skogar till ordnad hushåll
ning indelade. 

Af alla här ofvan under N:o 4 omförmälda skogar äro en
dast de, hvilka blifvit till ordnad hushållning indelade, till area
len med säkerhet kände; de öfriges ytvidd, nu beräknad efter 
äldre kartor och handlingar, varder först då sådan indelning 
sker tillförlitligt utrönt. De indelade skogarnes skötsel och'för-
valtning handhafves efter faststälda hushållsplaner, de öfriges 
efter föreskrifter, meddelade vid laga syner; och stå.de alla 
under skogsstatens kontroll. A några större skogar äro kun
nige skogvaktare antagne. Der trakthuggning är införd, beredes 
återväxt medelst sådd och plantering. A de större skogarne 
äro plantskolor anlagde. Afdikning af vattensjuk mark verk
ställes i mån af behof å de boställsskogar, der virkesafkast-
ningen, utöfver husbehofvet, lemnar öfverskott och dymedelst 
tillgång till bestridande af kostnaden för dylika arbeten. Så 
hafva större och mindre dikningar till skogväxtens befrämjande 
verkställts å Fyrby, Vinteråsa, Sanna och Helleby militiebostäl
len, å Ekers, Hellefors, Karlskoga, Kils, Näsby, Kamsbergs och 
Svennevads med Osterqvarn pastorsboställen samt å Askogs 
rektorsboställe. 

De allmänna skogarnes inom länet areal år 1880 finnes 
angifven i följande sammandrag: 
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5) Städerna Örebro, Nora, Lindesberg och Askersund till
hörande skogar innehålla enligt äldre kartor en areal af tillsam
mans 18,960 qv.-ref 16 stänger. Icke någon af dessa skogar är 
indelad till ordnad hushållning, men å Örebro stads södra all— 
männingar äro de senare åren planteringar verkstälda. Inom 
länet finnes endast en soehenallmånning, nemligen den i Stora 
Mellösa. 

6) Rörande de enskilda skogarne yttras i föregående berät
telse, att de skogar, hvilka tillhöra bruken och de större egen
domarne, nästan utan undantag äro indelade eller ock för deras 
skötsel plan uppgjord och att återväxt der beredes genom sådd 
och plantering i allt större utsträckning; samt att deremot å 
bergsallmogens skogar öfverafverkning i allmänhet eger rum och 
att någon plan för hushållningen med dem är högst sällsynt, 
men att likväl hemmausegare finnas, hvilka, inseende vådan af 
skogarnes tillintetgörande i de malmrika bergslagerna, sökt af 
forstmän inhemta råd och upplysningar rörande skogarnes vård 
och skötsel samt börjat fröså sina afbrukade marker. Detta 
omdöme torde ännu ega sin fulla giltighet, om man tillägger, 
att genom exemplet från allmänna och väl skötta enskilda sko
gar intresset för skogskulturen blifvit allt större, och att allt 
flere egare af mindre skogar börjat vinlägga sig om skogens 
ändamålsenliga vård och skötsel samt dess återbringande till 
normalt skick genom sådd och plantering. Härtill torde ock i 
väsentlig mån bidragit de åtgärder, landstinget och Hushåll
ningssällskapet vidtagit för åstadkommande af en bättre skogs
vård samt uppmuntrande af skogsplantering och frösådd. 

Utom hvad angår 1876 har väl under perioden icke någon 
särskild forstmän för länet varit antagen, men skogsegare hafva 
erhållit biträde vid skogarnes vård och skötsel af statens skogs-
ingeniörer. Till deras aflönande har Hushållningssällskapet bi
dragit genom att ersätta en del af skogsegarnes utgift för dag
traktamente åt biträdet. Till skogsskötselns befrämjande be
viljade 1875 års landsting ett anslag af 600 kronor att under 
1876 och 1877 utgå med omkring 300 kronor om året och ge
nom Hushållningssällskapets Förvaltningsutskotts försorg an
vändas till inköp af skogsfrö, hvilka borde under behörig tillsyn 
utsås hos mindre hemmansegare; hvarjemte landstinget 1876 
beviljade ett anslag af 250 kronor till bekostande af undervis

ning i sådd af skogsfrö. Dessa anslag blefvo till största delen 
på föreskrifvet sätt använda under åren 1876 och 1877, och 
torde de i sin mån bidragit till spridande af kunskap i skogs
odling och frösådd. Kraftigast lärer dock landstinget hafva 
verkat för skogshushållningens befrämjande och utveckling genom 
det bidrag tinget från och med 1876 leinnat för inrättande och 
underhåll af en för Örebro och Vermlands hin gemensam skogs-
skola vid Presterud i Vermland, för hvilken skola, derifrån kun
nige vårdare af skogen erhållas, Konungens Befallningshaf-
vande blir i tillfälle att längre fram i denna berättelse närmare 
redogöra. 

För att minska skogarnes anlitande till bränsle i hushållen 
och vid industriella anläggningar hafva å åtskilliga ställen inom 
länet i ej ringa mängd användts stenkol och bränntorf. Do fa
briker som uppstått för beredande af bränntorf till afsalu hafva, 
på sätt längre fram vidare förmäles, icke vunnit framgång, utan 
numera alla upphört; men för eget behof upptages och beredes 
bränntorf på flera ställen inom länet. Till uppmuntrande af 
denna handtering samt för beredande af undervisning uti bränn-
torfs upptagande och beredning hafva länets landsting och Hus
hållningssällskap leinnat anslag. Af Hushållningssällskapet an
ställdes 1876 på sällskapets och landstingets gemensamma be
kostnad trenne arbetsförmän, hvilka på 33 ställen inom länet 
lemnade undervisning och handledning vid beredning af olika 
slag af bränntorf samt biträde vid undersökning af torfmossar, 
äfvensom meddelade upplysningar rörande sättet för deras för
månligaste användande. 1877 och följande år har för berörde 
undersökningar varit af Hushållningssällskapet anstäld en sär
skild ingeniör, hvilken 1877 biträdde vid undersökningar af 
torfmossar och lemnade undervisning i torfberedning på 33 stäl
len inom länet, 1878 på 19 ställen, 1879 på 11 och 1880 på 6 
ställen. Genom dessa åtgärder synes kunskapen i beredning af 
bränntorf och dess användande till besparing af dyrbarare bränsle 
böra blifva allt allmännare. 

Egentlig svedjning i skog för rågsådd är, såsom i förra 
berättelsen omnämnes, nästan helt och hållet bortlagd. Att för 
återväxtens befordrande och bortskaffande af mossa och insek
ter afbränna riset å afverkade hyggen brukas ännu å en del 
trakter. 
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Några större skogseldar hafva å de allmänna skogarne 
underperioden icke förekommit. A^Dylta bruks skog afbrän-
des den 14 Juni 1880 omkring 200 tunnland dels skog, dels 
ljungbeväxt mark. Branden tros hafva uppkommit från en af 
barn under lek upptänd eid i skogen. Samma dag uppkom 
äfven en mindre skogseld å Vestgöthytte mark i Nora socken. 
Elden, som uppkommit från en mila, begränsades snart inom 
ett område af 2 till 3 tunnland. Inom Qvistbro sockens bergs
lag hafva ock förekommit två mindre skogseldar samt en på 
Nästa skog i Rinkaby socken och en på Talby skog i Askers 
socken. 

Skogarne inom bergslagen tillgodogöras förnämligast genom 
kolning för bergsbrukets behof och i närheten af städerna genom 
försäljning af ved; men en ej ringa del skog afverkas ock för 
sågning till plank och bräder, dels till husbehof, dels till afsalu. 
För sågarnes antal inom länet redogöres längre fram i denna 
berättelse. Salusågniugen, grundad på större och väl vårdade 
skogar, torde icke synnerligen menligt inverka på skogarnes be
stånd, hvilket långt mera hotas genom öfverdrifven kolning, 
vedhuggning och husbehofs-sågning; men genom en alltmera 
spridd insigt om nyttan och nödvändigheten af skogarnes spa
rande samt deras noggranna vård och skötsel och ett allmän
nare användande af andra brännmaterial torde faran äfven i det 
hänseendet få anses i det närmaste afvänd. 

Prisen på skogseffekter, hvilka i följd af tryckta konjunk
turer för bergsbruket under denna period i allmänhet varit lägre 
än under den nästföregående, uppgifvas sålunda: 

Endast å de allmänna skogarne och några större enskilda 
vårdas jagten med någon omsorg. Det oaktadt. har tillgången 
på hare och skogsfågel under de senare åren icke obetydligt 
ökats. Till detta förhållande torde i ej ringa mån bidragit den 
ifrigare jagten efter rofdjur, framkallad af de belöningar lands
tinget från och med 1876 låtit utbetala för dödande af de inom 
länet mest förekommande och mest skadliya bland dylika djur, 
nemligen räf, uf, örn och hönshök. Af landstingets medel ut-
betaltes år 1876 för dödade 271 räfvar och 270 hökar 1,083 
kronor; år 1877 för 278 räfvar och 165 hökar 999 kronor; år 
1878 för 312 räfvar och 368 hökar 1,304 kronor; år 1879 för 
362 räfvar och 424 hökar 1,510 kronor, samt år 1880 för 376 
räfvar och 424 hökar 1,328 kronor. 

I norra delen af länet förekommer någon gång lodjuret, 
numera dock högst sällan. I skottpenningar för lodjur hafva af 
statsmedel utbetalts 1876 för 10 djur 250 kronor; 1877 för 5 
djur 125 kronor, och hvardera af åren 1878 och 1879 för 1 
djur 25 kronor. 

Af nyttigt fogelvildt finnas vatten- och skogsfogel, äfven-
som rapphöns, hvilka senares antal dock ännu ej märkbart ökats. 
Af däggdjur finnes hare allmänt. Afven elgar förekomma ännu 
i ej ringa mängd men jagas liårdt under hela den långa tillåtna 
tiden, så att man börjar befara deras utödande. Rådjur hafva 
någon gång de senare åren visat sig i Noratrakten, Mellösa och 
Qvistbro. 

Hvad angår jagten betraktad såsom näring hänvisas till 
hvad Konungens Befallningshafvande derom här nedan yttrar. 

Den skada bland husdjuren, som under perioden åstadkom
mits af rofdjur, torde, i följd af minskning i rofdjurens antal, 
vara ringa och inskränka sig till några få, uteslutande mindre djur. 

E) Bergs- och brukshandteringen samt F) Fabriker, manu
fakturer och handtverk. Under åren 1876—1880 hafva inom 
länet brutits jernmalm, blymalm, kopparmalm, zinkmalm, kobolt-
malm och svafvelkis. Ar 1876 uppfordrades 4,744,771 centner 
jernmalm ur 136 då bearbetade jerngrufvor, 1877: 4,423,885 
centner ur 93 grufvor, 1878: 4,113,099 centner ur 78 grufvor, 
1879: 4,084,414 centner ur 85 grufvor och 1880: 4,789,054-eo 
centner ur 96 grufvor. Dessutom bearbetades försvarsvis 1876: 
71, 1877: 104, 1878: 70, 1879: 40 och 1880: 82 grufvor utan 
uppgifven malmfångst. 

Af de till bergmästaren inkomna uppgifter, hvilka ligga till 
grund för denna redogörelse, äro hvad angår åren 1876 och 
1877 somliga afgifna för bruksår, som räknas från och med 
den 1 November det ena till och med den 31 Oktober det på
följande året, och somliga för kalenderår. Från och med 1878 
äro deremot alla uppgifterna afgifna för kalenderår. I följd af 
öfvergången från bruksår till kalenderår är här för de bergverk, 
från hvilka uppgifterna före öfvergångstiden varit meddelade för 
bruksår, nialmuppfordriugen såväl under November och Decem
ber 1876, som under samma månader 1877 inräknade i summan 
för 1877. 

Under perioden hafva omkring 400 grufvor, ett år några 
flera, ett annat några färre, åtnjutit hvilostånd. 

De mest betydande jernmalmsfälten äro Stribergsfältet, 
Dalkarlsbergsfältet, Pershyttefältet, Stripafältet och Lombergs-
fältet, hvilket sistnämnda utgör en fortsättning af det i Dalarne 
belägna Grängesbergsfältet. Största årliga beloppet jernmalm 
har under förevarande period för hvarje särskildt gruffält ut
gjort det, som uppfordrades: år 1877 från 7 grufvor i Stri
bergsfältet eller 1,027,485 centner; år 1879 från 5 grufvor i 
Dalkarlsbergsfältet eller 477,180 centner; år 1880 från 4 gruf
vor i Pershyttefältet eller 232,850 centner; samma år från 2 
grufvor i Stripafältet eller 550,727 centner samt likaledes år 
1880 från 5 grufvor i Lombergsfältet eller 386,410 centner. De 
vid dessa grufvefält sysselsatte arbetares antal hafva under 
förenämnda år utgjort: vid Stribergsfältet 137, vid Dalkarls
bergsfältet 127, vid Pershyttefältet 71, vid Stripafältet 72 och 
vid Lombergsfältet 69. 

Efter de för bergshandteringen ovanligt fördelaktiga för
hållanden, som egde rum åren 1873 och 1874, har jernmalms-
brytningen inom länet varit i ett jemnt aftagande till och med 
året 1879. I början af år 1880 inträffade en plötslig förbätt
ring af konjunkturerna, hvilken medförde en ökad verksamhet 
vid gruffälten; men denna förbättring upphörde lika hastigt, 
sålunda visande sig icke hafva någon varaktighet. Beloppet af 
den under perioden uppfordrade jernmalm var dock störst 1880. 
Medelbeloppet uppfordrad jernmalm för åren 1876—1880 utgör 
4,431,045 centner, hvaremot medelbeloppet för föregående fem
årsperiod utgjorde 4,957,825 centner. Under de senaste fem 
åren har dock denna gren af bergshandteringen utvecklats till 
det bättre i det afseendet, att genom användande af kraftigare 
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sprängämnen och en bättre enligt vetenskapliga grunder ordnad 
gruf brytning fördelaktigare resultat vunnits. 

I jerngrufvorna sysselsattes 1876 1,767 arbetare, hvilket 
antal minskades hvarje påföljande år till och med 1879, då det 
utgjorde 1,239, men steg år 1880 till 1,592. Antalet vid jern
grufvorna använda ångmaskiner var högst 1876 eller 25 med 
292 hästkrafter, lägst 1878 eller 8 med 98 hästkrafter. 1880 
hade antalet åter ökats till 16 med 204 hästkrafter. Sistnämnda 
år utfärdades 64 mutsedlar å nyupptäckta jernmalmsfyndigheter 
och 194 å förut inmutade fyndigheter. 

Malm af annat slag än jemmalm äfvensom svafvelkis har 
inom länet uppfordrats till följande belopp: 

Blymalm har brutits endast i Kafveltorps grufvor i Ljus-
narsbergs socken och i några obetydliga grufvor i Hellefors soc
ken, samt utsofrats ur zinkmalm från Ammebergsfältet. Kop
parmalm har brutits i Kafveltorps grufvor, Ljusnarsbergs gamla 
grufvor samt i en grufva, Mellangrufvau, i Haggrufve jemmahns-
fält i Jernboås socken. Kafveltorps grufvor lemna fortfarande 
rik och ovanligt god malm, ehuru tillgången är liten. Ljusnars
bergs gamla grufvor äro utbrutna och hafva under de senaste 
åren endast försvarsvis bearbetats utan malmfångst. Bland-
godsmalm af koppar och bly är vunnen endast i Kafveltorps 
grufvor. Zinkmalm är bruten dels i Kafveltorps grufvor, dels 
och förnämligast i Ammebergs zinkmalmfält i Hammars och 
Lerbäcks socknar i Örebro län samt i Godegårds socken i Öster
götland. Då bolaget Vieille Montagne 1857 genom köp kom i 
besittning af Ammebergs gruffält, voro i detsamma endast några 
oansenliga skärpningar anlagda. Många grufvor hafva sedan 
dess blifvit upptagna och bearbetade till 100 meters djup i det 
till en utsträckning af omkring 2,000 meter kända inägtiga 
malmlagret och har grufarbetet genom förträffliga anordningar, 
dyrbara byggnaders uppförande och mekaniska inrättningar af 
nyaste uppfinning, bedrifvits på ett så utmärkt sätt, att detta 
gruffält säges vara ett af de bäst skötta i Europa. Utom det 
i förra berättelsen omnämnda, för anrikning af de fattigare 
malmerna vid Ammeberg anlagda storartade vaskverket med 
rosthytta för röstning af det vaskade blendet, finnes ett mindre 
vaskverk uppfördt vid Johannisberg, V4 mil från Ammeberg vid 
sjön Ammelången. 1879 uppfordrades från hela Ammebergs
fältet med den del, som sträcker sig in i Östergötland, 1,065,537 
centner zinkmalm, det största belopp som under något år bru
tits. I tabellen här ofvan är upptaget endast det belopp, som 
brutits inom Örebro län. Koboltmalm är bruten i Venafältet i 
Hammars och Lerbäcks socknar, tillhörigt bolaget Vieille Mon
tagne. Svafvelkis har brutits endast i Lyckehemmans svafvel-

kisbrott i Ervalla socken. Guldsmedshytte sllfver- och blymalms-
grufvor samt Håkansboda koppargrufvor, de senare tillhörige 
Flögfors bolag, bearbetas icke vidare. 

Under femårsperioden hafva på en gång bearbetats 3 till 6 
blygrufvor, 2 till 7 koppargrufvor, 18 eller 19 zinkgrufvor, de 
tre första åren 1 svafvelkisbrott och de två sista 1 koboltgrufva. 

Under hvilostånd hafva varit 12 till 26 blygrufvor, 15 till 
34 koppargrufvor, 2 till 5 nickelgrufvor och 1 eller 2 svafvelkis
brott. Vid zinkgrufvorna med tillhörande vaskverk hafva an-
vändts 5 till 10 ångmaskiner med 90 till 233 hästkrafter och 
vid Ammeberg dessutom 9 vattenmotorer med 221 hästkrafter. 

Inom länet tillverkades 1876 vid 52 masugnar 2,124,928 
centner 60 % tackjern och 63,406 centner 60 ff gjutgods; 1877 
vid 50 masugnar 2,123,455 centner 26 <$, tackjern och 53,149 
centner 15 <ä gjutgods, hvaraf 62,232 centner 65 Tt tackjern och 
2,161 centner 37 <£ gjutgods tillverkats under November och 
December månader vid 7 masugnar, som lemnat uppgifter för 
bruksår; 1878 vid 49 masugnar 2,057,678 centner 85 fr tack
jern och 54,088 centner 44 <ft gjutgods; 1879 vid 47 masugnar 
2,109,051 centner 42 % tackjern och 43,638 centner 54 SE gjut
gods och 1880 vid 49 masugnar 2,331,783 centner 16 <S tack
jern och 39,619 centner 55 % gjutgods. 

Häraf synes, att tackjerns- och gjutgodstillverkningen inom 
länet var högst 1880 och lägst 1878. Då medelbeloppet af till-
verkadt tackjern och gjutgods för åren 1871—1875 utgjorde 
2,293,216 centner för hvarje år, är medelbeloppet af berörda 
tillverkning för hvarje af åren 1876—1880: 2,200,159 centner 
91 <ffi eller 93,056 centner 9 % mindre i årligt medeltal, än un
der föregående femårsperiod. Under senaste året har medel
beloppet af blåsningstiden för hvarje masugn utgjort 218 dygn 
9 timmar; medelbeloppet af dygnstiilverkningen 221 centner 60 
g och medelbeloppet af årstillrerkningen vid hvarje masugn 
48,395 centner 97 %. 

Tackjernsprisen hafva från femårsperiodens början till dess 
slut varit i jemnt aftagande från 3 kronor 50 öre för centner 
till 2 kronor 75 öre, med undantag för månaderna Januari och 
Februari 1880, då vid den tillfälliga förbättringen i konjunk
turerna tackjern betaltes med ända till 4 kronor 50 öre för 
centner. De masugnar, vid hvilka årstillverkningen uppgått till 
högre belopp än 100,000 centner, äro Bångbro, Dalkarlshyttan, 
Guldsmedshyttan, Degerfors och Bofors. Den i jemförelse med 
föregående år högre tackjernstillverkningen under 1880 har huf-
vudsakligen egt rum vid de större masugnarne, hvaremot till
verkningen nedgått vid de s. k. bergsmanshyttorna. Vid mas
ugnarne användes 1876: 1,041 arbetare, hvilket antal minskades 
hvarje påföljande år till och med 1879, då det utgjorde 938, 
men steg åter 1880 till 991. 1876 voro vid masugnarne i bruk 
3 ångmaskiner med 28 hästkrafter; 1880: 4 med 37 hästkrafter, 
men de öfriga åren under qvinqvenniet endast I maskin med 10 
hästkrafter. 

Utom det gjutgods eller gjutjern, som i sammanhang med 
tackjernstillverkningen erhållits direkte ur inasugnarne och hvar
för härofvan redovisats, har genom tackjerns omsmältning i 
kupolugn tillverkats gjutgods till följande belopp, 1876: 16,731 
centner 67 <a; 1877: 14,479 centner 29 « ; 1878: 8,923 centner 
18 <a; 1879: 9,062 centner 54 « och 1880: 11,724 centner 47 %. 

Det största gjuteriet är det vid Brefvens bruk, hvarest år 
1877 ur tvenne kupolugnar framstäldes det högsta beloppet 
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gjutgods eller 8,319 centner 36 a. Antalet begagnade gjaterier 
inom Örebro län är sex. Vid gjaterier och mekaniska verk
städer voro 1876 anstälde 52 arbetare, 1878: 38 och 1880: 48. 

Tillverkningen af stångjern, hvarander inbegripes, utom van
ligt stångjern, jemväl ämnesjern, knippjern och flnjern, eller allt 
utvalsadt eller utsmidt jern, och smältstycken, hvilka, ehuru icke 
utsmidde eller utvalsade, äro i metallurgiskt afseende att hän
föra till stångjern, har uppgått till följande belopp: 

Uti 1877 års tillverkning äro äfven inräknade 10,016 cent
ner 50 a smältstycken och 52,447 centner 77 a stångjern, till
verkade under November och December månader nämnda år 
vid de verk, som lemnat uppgift för bruksår. I tabellen upp
tagna smältstycken hafva tillverkats dels för export, dels för 
att inom landet utvalsas vid andra med valsverk försedda verk
städer. För tillverkningen af smältstycken och stångjern an
vändes vid ofvanstående verkstäder 1876: 1,371 arbetare, hvilket 
antal nedgick hvarje år till och med 1879, då det utgjorde 
1,239, men steg åter 1880 till 1,307. 1876 och 1877 voro vid 
dessa verkstäder i bruk 10 ångmaskiner med 170 hästkrafter, 
1878 och 1879: 9 ångmaskiner med 158 hästkrafter och 1880: 
9 maskiner med 198 hästkrafter. Årliga medelbeloppet af till— 
verkadt stångjern, alla slag, och af smältstycken utgjorde under 
perioden 1871 — 1875: 1,052,890 centner 89 a ; men under perio
den 1876 — 1880: 1,282,520 centner 24 a. Således uppnåddes 
under senare perioden en högre tillverkning i medeltal för år 
än under nästföregående femårsperiod. Skilnaden utgör 229,629 
centner 35 a. 

Såsom ofvanstående tabell visar, var tillverkningen af stång
jern och smältstycken, efter att hafva från 1875 successivt ned
gått, lägst år 1878, men började 1879 åter stiga, oaktadt stång-
jernskonjunkturerna det året voro sämst, så att en centner 
stångjern gällde endast 6 kronor. 1880 voro förhållandena nå
got förbättrade. Antalet begagnade stångjernsverk har varit i 
jemnt aftagande, till följd deraf att mindre verk blifvit ned
lagda, men tillverkningen å de större verken har deremot under 
de båda senaste åren ökats. De förnämsta stångjernsverken 
äro Bofors-Björkborn och Degerfors. Derefter i ordningen 
komma Hellefors, Gryt, Laxå och Haddebo, alla försedda med 
valsverk. Vid Bofors-Björkborn utvalsades 1876: 197,468 cent
ner 15 a ; 1877: 171,188 centner 7 a ; 1878: 149,661 centner 
5 <a; 1879: 155,527 centner 4 a ; 1880: 171,741 centner 71 a ; 
och vid Degerfors 1876: 137,173 centner 71 a ; 1877: 110,586 
centner 10 a ; 1878: 138,559 centner 35 a ; 1879: 146,307 cent
ner 65 a och 1880: 168,517 centner 86 a. 

De särskilda slag af stål, som inom länet tillverkats, äro 
bessemer stål, martinstål och brännstål. 1876 tillverkades vid 5 

verk i 8 ugnar 60,181 centner 85 a bessemerstål och 9,751 
centner 79 a brännstål; 1877 vid 4 verk i 8 ugnar 27,332 cent
ner 52 a bessemerstål och 2,284 centner brännstål; 1878 vid 4 
verk i 7 ugnar 85,938 centner 36 a bessemerstål, 757 centner 
20 a brännstål och 11,714 centner 4 a martinstål; 1879 vid 3 
verk i 4 ugnar 67,295 centner 73 a bessemerstål och 7,628 
centner 75 a martinstål, samt 1880 vid 4 verk i 5 ugnar 148,227 
centner 11 a bessemerstål och 22,408 centner 66 a martinstål. 
Bessemerstål har tillverkats vid Karlsdal, Stjernfors och Bång
bro; martinstål vid Bofors samt brännstål vid Haddebo, Brefven 
och Gryt. Af 1880 års stora tillverkning äro 125,210 centner 
91 a bessemer stålgöt tillverkade vid Båugbro. 

För jernmanufakturtillverkningen redovisas i nedanstående 
tabell: 

I 1877 års tillverkning äro för 3 verk, hvilka lemnat upp
gifter för bruksår, äfven inräknade 1,124 centner 36 a plåt och 
232 centner 48 a spik, tillverkade under November och Decem
ber månader nämnda år. Vid stål- och jernmanufakturverken 
voro 1876 anstälde 223 arbetare. Detta antal, som 1877 och 
1878 endast obetydligt ändrades, steg 1879 till 256 och 1880 
till 298. För tillverkning af plåt finnas valsverk vid Degerfors 
och Björkborn. A sistnämnda ställe tillverkades 1879 och 1880 
äfven jerntråd och jerntrådslinor, hvilken tillverkning i före
stående tabell är inräknad i »diverse annan jernmanufaktur». 

Vid de s. k. ädlare verken har tillverkats koppar, bly och 
zinkblende. Koppar har tillverkats och garats vid Ljusnars-
bergs gamla kopparverk, Kafveltorps och Bångbro kopparverk 
till följande belopp, 1876: 1,937 centner 59 a ; 1877: 1,875 
centner 33 a, deruti äfven inberäknade vid Ljusnarsbergs gamla 
kopparverk, hvarifrån uppgift lemnats för bruksår, under No
vember och December månader 1877 tillverkade 162 centner 45 
%; 1878: 2,254 centner 5 a ; 1879: 1,429 centner 45 a och 
1880: 2,694 centner 25 a. Konjunkturen för koppar har under 
femårsperioden varit så dålig, att kopparsmältningen bedrifvits 
med förlust och koppar försålts till lägre pris, än den kostat i 
tillverkning. Arbetarnes antal vid kopparverken med grufvor 
uppgifves för 1876 till 96 och 1880 till 174. 

Tillverkning af bly har egt rum vid Ljusnarsbergs gamla 
hytta samt Kafveltorps och Bångbro hyttor. Vid Bångbro till
verkades 1876: 224 centner och vid Ljusnarsbergs gamla hytta 
1879: 22 centner. Vid Kafveltorps hytta tillverkades 1876: 
6,063 centner 70 a ; 1877: 1,497 centner 45 a ; 1878: 1,871 
centner 40 a ; 1879: 5,645 centner 50 a ; och 1880: 300 centner. 
Vid blyverken med grufvor användes 1876 och 1877 50 arbetare, 
1878 och 1879: 10 och 1880: 24 arbetare. 

Vid Kafveltorps hytta kunde under år 1880 i följd af vat
tenbrist någon smältning af blymalm eller af blandgodsmalm 
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icke företagas. Den här ofvan för år 1880 upptagna tillverk
ning vid Kafveltorp af 300 centner verkbly liar åstadkommits 
genom omsmältning af blyskärsten och blandgodsskärsten. Der-
emot har raffinadbly till ett belopp af 4,059 centner 1 % blifvit 
i Kafveltorps hytta under 1880 enligt de nyaste metoder fram-
stäldt genom raffinering af en del af det för 1879 uppgifna 
verkbly, hvilket rafflnadbly i afseende på godhet och renhet 
lärer vara fullt jemförligt med det bästa engelska. Tillverknin
gen af koppar och bly har dock icke kunnat utvecklas dels i 
följd af tryckta konjunkturer och dels till följd af konkurrens 
med England, hvarifrån frakten för dessa metaller till Göteborg 
och Stockholm är betydligt billigare, än från Nya Kopparberget 
till nämnda afsättningsorter. 

Rostadt zinkblende, bestående af zinkoxid (något orenad af 
andra metalloxider) och innehållande omkring 42 procent me
tallisk zink, har vid bolaget Vieille Montagnes anrikningsverk 
för zinkmalm vid Ammeberg genom den anrikade och pulveri-
serade zinkmalmens röstning i stora rostugnar åstadkommits till 
följande belopp: 1876: 231,710 centner; 1877: 232,014 centner; 
1878: 313,392 centner; 1879: 341,392 centner; och 1880: 286,440 
centner. Det rostade zinkblendet utföres till bolaget Vieille 
Montagnes zinkhyttor i Belgien för att till zink försmältas. Vid 
zinkgrufvor och vaskverk användes 1876: 670 arbetare, 1877: 
719, 1878: 788, 1879: 760, och 1880: 776 arbetare. 

Jernvitriol har tillverkats vid Dylta vitrioiverk i Axbergs 
socken. Tillverkningen utgjorde 1876: 665 centner 60 %, 1877: 
588 centner 80 <£, 1878: 86 centner 40 <EC, 1879: 163 centner 
20 %, och 1880: 454 centner 40 %. 

Rödfärg tillverkas vid Dylta och Ridkärr. Hela tillverk
ningen utgjorde 1876: 4,297 centner 2 <£, 1877: 4,268 centner 
40 <s, 1878: 3,695 centner 60 <s, 1879: 4,195 centner 20 <&, och 
1880: 5,187 centner 20 <£, Vid Latorps eller Beatae Christinas 
alunverh i Tysslinge socken tillverkades 1876: 3,872 centner 60 
<S alun, 1877: 2,825 centner 40 %, och 1878: 3,556 centner 40 %; 
hvarefter alunverket blifvit tillsvidare nedlagdt. 

Hela antalet af de vid bergverken och bruken inom länet 
anstälde arbetare var 1876: 5,335; 1877: 5,016; 1878: 4,868; 
1879: 4,694, och 1880: 5,247. Vid bergverken och bruken inom 
länet användes tillhopa 1876: 46 ångmaskiner med 628 häst
krafter, 1877: 31 ångmaskiner med 450 hästkrafter, 1878: 26 
ångmaskiner med 404 hästkrafter, 1879: 29 maskiner med 521 
hästkrafter, och 1880: 39 maskiner med 672 hästkrafter. An
talet vattenhjul och turbiner, hvilka vid bergverken och bruken 
varit använde, beräknas till omkring 300. Vid Bångbro jern-
verk hafva varit begagnade 4 vattenmotorer af tillsammans 900 
hästkrafter och vid Bofors-Björkborn 21 vattenmotorer af till
sammans 740 hästkrafter. 

Under perioden hafva i afseende å verk och inrättningar 
vid ifrågavarande handtering inträffat följande förändringar: 

Ar 1878 nedlades Långfors jernmanufaktarverk och Kår
bergs stångjernshammare i Snaflunda socken. 

Samma år anlades Kårbergs jernmanufakturverk för till
verkning af jerntråd, jerntrådslinor, trådspik, pressad spik, stift 
m. in.; äfvensom ett gjuteri vid Skyllbergs bruk i Lerbäcks 
socken. 

Vid Stjernfors bruk i Ljusnarsbergs socken blef år 1879 
en nästföregående år påbörjad masugn fullbordad. Blåsningen i 
denna ugn började den 20 Mars 1879. 

Hellefors silfververk i Hellefors socken har enligt Kungl. 
Maj:ts Nådiga Bref den 8 Januari 1877 blifvit nedlagdt. 

Fabrikerna och handtverken inom länet, för hvilka närmare 
redovisas i Kungl. Kommerskollegii berättelser, hvaraf den för 
år 1880 torde utkomma i början af nästa år, hafva under perio
den icke vunnit någon synnerlig utveckling. I städerna synes 
fabrikernas antal vara ungefär detsamma som vid periodens 
början; men såväl de der anstälde arbetares antal, som tillverk
ningens värde synes hafva icke obetydligt nedgått. På landet 
har fabrikernas och vid dem anstälde arbetares antal äfvensom 
tillverkningsvärdet något ökats. Handtverkarnes antal i stä
derna tyckes icke vara väsentligen förändradt. Deras arbetares 
antal har något minskats, men den handtverkarne påförda be
villning och således äfven arbetsprodukten har ändock ökats. 
På landet har handtverkarnes och deras arbetares antal stigit, 
men bevillningen endast obetydligt ökats. Hvad arbetsskicklig
heten beträffar, så lärer den bland handtverkarne på landet 
hafva gått framåt, så att deras tillverkningar i en del yrken 
kunna täfla med hvad som i städerna åstadkommes. 

För en del fabriker och yrken, hvilkas verksamhet i före
gående berättelser omnämnts, torde Konungens Befallningshaf-
vande böra särskildt redogöra. 

Vid Hammars glasbruk hafva under åren 1876—1878 till
verkats 1,100,000 till 1,300,000 buteljer årligen. Under 1879 
och 1880 har tillverkningen legat nere men lärer nu åter vara 
upptagen. 

Krut och andra sprängämnen tillverkas vid Ramsbergs och 
Gyttorps krutbruk samt Gyttorps sprängoljefabrik. 1880 ars 
tillverkning uppgick till 192,309 skålpund berg- och jagtkrut, 
64,600 skålpund ammoniakkrut och 22,850 skålpund nitroglycerin 
till ett sammanräknadt värde af 134,434 kronor. 

Kul- och hagelfabriker finnas vid Guldsmedshyttan i Lindes
bergs landsförsamling samt Bångbro och Sundet i Ljusnarsbergs 
socken, af hvilka de vid Bångbro och Sundet under perioden 
tillkommit. Vid Guldsmedshyttan hafva under åren 1876—1880 
tillverkats sammanräknade 5,385 centner 24 <s hagel och 32 
centner 92 <5 kulor; vid Bångbro åren 1879 och 1880 tillsam
mans 1,277 centner 50 <E hagel och vid Sundet sistnämnda två 
år tillhopa 1,058 centner hagel. 

Stöpningen af hagel för fabrikernas vid Bångbro och Sun
det räkning sker i Gustafsschakt, hvarefter polering och sorte
ring företagas vid Bångbro och Sundet, Vid samtlige ifråga
varande fabriker arbeta tillsammans 8 personer. 

För tillverkning af bränntor/ hafva fabriker funnits vid 
Väng i Lindes socken, vid Spånga i Vintrosa socken och vid 
Mon i Nora socken. Den förhoppning man hyst, att arbetet 
vid den förstnämnda fabriken skulle, sedan det bolag, som an
lagt densamma, kommit på obestånd, upptagas af ett nytt bolag, 
har icke gått i fullbordan, utan är fabriken för alltid nedlagd 
och dess maskiner, jernväg och andra tillhörigheter skingrade. 
Vid Spånga har icke någon tillverkning af torf till afsalu under 
perioden egt rum och vid Mon upphörde arbetet 1878 i brist 
på afsättning för dess tillverkningar. All fabrikstillverkning af 
bränntorf till afsalu har således upphört, men vid åtskilliga bruk 
och äfven å andra ställen på landet upptages torf och användes 
i blandning med annat bränsle. De åtgärder Hushållningssäll
skapet vidtagit för uppmuntrande af torfindustrien äro ofvan 
omnämnda. 
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Kalktillverkning bedrifves hufvndsakligen inom Edsbergs 
härad och i ungefär enahanda omfång, som i föregående berät
telse omförmäles. Inom länets bergslag finnas åtskilliga kalk
stensbrott, hvilka bearbetas till det mesta för hyttornas behof. 

De förnämsta s. k. talg stensbrotten finnas vid Yxhult och 
Hällabrottet i Kumla socken. Vid dervarande stenhuggerier till
verkas grafvårdar, listverk, trapp-, qvarn- och planstenar m. m. 
Sammanräknade värdet af dessa tillverkningar, hvilka vunnit i 
både mängd och prydlighet, uppgifves till 37,000 kronor. 

Takskiffer brytes vid Grythyttan i Grythytte socken. 1880 
års tillverkning uppgick till omkring 750,000 takskiffer med ett 
värde af 12,000 kronor, och voro samma år der sysselsatte 30 
till 40 arbetare. 

Tegelbrukens antal uppgifves i tabellen N:o 7 a vid före
gående berättelse till 21. I denna summa äro dock icke inräk
nade åtskilliga mindre tegelslagerier, med hvilka antalet tegel
bruk numera lärer uppgå till 34. Icke heller denna siffra kan 
i saknad af säkra uppgifter anses såsom fullt exakt, men den 
angifver dock det ungefärliga antalet tegelbruk inom länet vid 
1880 års slut. . Tillverkningens storlek är Konungens Befall-
ningshafvande icke i tillfälle uppgifva. 

Vid slutet af 1880 funnos inom länet, enligt taxeringsläng
derna, 183 qvarnar, deribland 26 försedda med grynverk samt 
174 sågar, deribland ganska många husbehofssågar, men endast 
sex ångsågar, nemligen en i Lännäs socken, lydande under Se
gersjö, en vid Härja i Viby socken, en vid Kloten i Ramsbergs 
socken, en vid Finnåker och en vid Spånga i Fellingsbro socken 
samt en vid Karlsdal i Karlskoga socken. Åtskilliga af de i 
länet befintliga qvarnar och sågar äro byggda vid ett och samma 
vattenverk och hafva samma namn. 

För tillverkningen vid brännerier inom länet och derför er-
lagd afgift redovisas i följande tabell: 

Antalet salubryggerier och tillverkningen derstädes 1880 
nhemtas af nedanstående tabell: 

Denna tabell visar, att inom länet icke finnas flera än 6 
bryggerier med större afverkning än 18,000 kilogram malt och 
endast 4 med afverkning öfver 36,000 kilogram. 

Hvad angår husslöjd, så torde dermed böra förstås endast 
den slöjdverksamhet i hemmen, förnämligast den å landet, hvil-
ken den arbetande befolkningen utöfvar vid sidan af sitt egent
liga och hufvudsakliga arbete å tid, som icke är af samma ar
bete upptagen, så ock den slöjdverksamhet, som utöfvas af per
soner, hvilka, ehuru tillhörande de med annat näringsfång sys
selsatte familjer, likväl till följd af svagare arbetsförmåga an
tingen alldeles icke eller ock blott vid vissa tillfällen syssla med 
det hufvudsakliga näringsfånget. Sålunda bestämd torde hus
slöjden inom länet kunna anses omfatta tillverkning af: 

1. Laggkärl, hvartill i länet vuxet virke användes; 
2. Grö/re korgarbeten, såsom ryssjor, bosskorgar, kolfat 

- m. m., sammansatta af inhemska, sedan lång tid för sådant 
ändamål brukliga materialier; 

3. Finare korgarbeten, hvartill begagnas s. k. tysk korgpil, 
vuxen dels inom och dels utom landet; 

4. Borstbiiideriarbeten, utmärkta för hållbarhet; 
5. Snickeriarbeten af många olika slag, åtskilliga ganska fina; 
6. Så kallade svartsmiden för hand, hvilken slöjd dock 

numera öfvas i mindre utsträckning till följd deraf, att de i 
handeln förekommande, medelst maskiner i stort tillverkade och 
för samma ändamål afsedda alster befunnits både bättre och 
billigare; 

7. Väfnader af ylle, linne och bomull m. m., hvaribland 
särskildt må nämnas mattor, till hvilkas förfärdigande användas 
vid linberedning uppkommande, till linneväfnad odugligt affall 
och dels nöthår, dels ock halm eller vass; 

8. Halmflätor (till hattar), hvartill merendels användes 
tröskad halm, men på senare tider äfven särskildt för ändamålet 
beredd halm; 

9. Träsnideriarbeten för dagligt bruk i hushållet eller för 
andra, mera till öfverflöd hänförliga, ändamål; 

10. Gröfre slöjdarbeten med dertill hörande gjutgods och 
beslag, såsom tröskverk, sädesharpor, vagnar, kärror, slädar m. m.; 

11. Alla de arbeten af många olika slag, som förfärdigas 
af barn, hvilka undervisas i länets slöjdskolor; 

12. Gröfre och finare fruntimmersarbeten, såsom spanad, 
sömnad, stickning, virkning, broderi m. m.; 

13. Åtskilliga alster för olika ändamål, utförda och för
färdigade, ofta beundransvärdt väl, än af minderåriga än af 
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öfverårige samt vittnande om ovanlig flit, ihärdighet och meka
nisk fallenhet, hvilka alster framkallats genom de ofta återkom
mande, af prisutdelningar åtföljda utställningarne. 

Till hem- eller husslöjd torde möjligen oek kunna hänföras 
den tillverkning af bränntorf, som dels för fyllande af det egna 
behofvet oeh dels till afsalu här och hvar inom länet börjat 
bedrifvas, vare sig på grund af särskilda omständigheter eller 
till följd af de till sakens främjande af Hushållningssällskapet 
vidtagna åtgärder. 

Hvad särskildt angår länets städer liar uppgifvits af magi
straten 

i Nora, att der icke idkas någon husslöjd; 
i Lindesberg, att inom staden och dess område medelst hus

slöjd tillverkas endast enklare redskap och simplare beklädnads
persedlar; 

i Askersund, att den husslöjd, som inom staden och dess 
område egentligen idkas, omfattar väfnad, spanad, sömnad, korg-
flätning, nubbsmide samt förfärdigande af åtskilliga träarbeten, 
såsom rifvor, skoflar, skedar och jordbruksredskap; och 

i Örebro, att ett fåtal qvinnor sysselsätter sig med bom
ulls- och ylleväfnad samt strumpstickning, men att i öfrigt 
husslöjden inom staden hufvudsakligen är inskränkt till de smi-
des- och snickeriarbeten, som den manliga, och till sy-, virk
nings- och stickningsarbeten, som den qvinliga ungdomen i sta
dens folkskolor finge utföra. 

Inom Öster-Nerikes, Nora och Lindes fögderier bedrifves 
icke någon gren af husslöjd i större omfattning för afsalu eller 
efter beställning. 

Inom Vester-Nerikes fögderi deremot idkas i stor utsträck
ning handsmide af spik, nubb, slåtterliar, hästskor och söm. 
Ärliga tillverkningsvärdet deraf har af kronofogden i fögderiet 
uppskattats till närmare 100,000 kronor. 

Inom Hallsbergs och Kumla socknar, äfven hörande till 
Vester-Nerikes fögderi, idkas halmflätning och tillverkning af 
halmhattar, hvilken art af slöjd under vintern sysselsätter ett 
icke obetydligt antal qvinnor och barn. Förnämligaste afsättningen 
af halmflätorna, hvilka användas både till mans- och fruntimmers
hattar, sker till Stockholm. Under vintern 1879—1880 uppköpte 
en person derifrån flätor af bästa slag för tillsammans 3,000 kro
nor. Mindre väl gjorda flätor uppköptes af andra för belopp, som 
sammanräknade med hvad å orten förbrukas kunna antagas uppgå 
till 1,000 ä 2,000 kronor. Kronofogden i fögderiet har uppskattat 
årliga tillverkningsvärdet till 4,000 k 5,000 kronor. 

Magistraterna i Lindesberg, Askersund och Örebro liafva upp
lyst, att icke någon gren af husslöjd derstädes bedrifves i större 
omfattning; dock att årliga tillverkningsvärdet af väfnadsalster 
i Askersund har skattats till 4 å 5,000 kronor. 

Bland den till mogen ålder komna befolkningen inom Örebro 
län har husslöjden i allmänhet under de senaste tjugu åren 
snarare af- än tilltagit; men bland den yngre befolkningen, isyn
nerhet ynglingar och flickor från tolf till aderton år, har den 
börjat vakna till nytt lif och kan antagas emotse en löftesrikare 
och bättre framtid. 

För främjande af husslöjden har Hushållningssällskapet dels 
antagit kringresande undervisare, särskildt i korgflätning och sär
skildt i halmflätning, och dels i Örebro anordnat en ständig ut
ställning af slöjdalster, som till försäljning der inlemnas, äfven-
som af modeller och mönster. 

Beträffande särskildt skomakeriet i Kumla, Hardemo och 
Viby socknar, så bedrifves detsamma i sådan utsträckning, att 
det icke kan betraktas såsom husslöjd, utan såsom sjelfständigt 
yrke. De, som sysselsätta sig dermed, egna sig deråt hela året. 
Väl finnes en och annan hemmansegare, som drifver detta yrke, 
men alltid genom särskilda så kallade skomakardrängar, hvilka 
ständigt äro dermed sysselsatta. Försäljningssumman för här 
tillverkade skomakeriarbeten lärer kunna skattas till 500,000 
kronor om året. De med dessa arbeten sysselsatte arbetares 
antal skall uppgå till öfver 400. Yrket har, hvad tillverknin
gens beskaffenhet angår, på senare åren mycket förbättrats, men 
antalet skomakare ej särdeles ökats. 

Till binäringar torde deremot böra räknas jagt och fiske, 
åtminstone jagten. Denna idkas knappt af någon såsom yrke, 
utan endast såsom nöje å tider, lediga från annan sysselsätt
ning, eller lör beredande af någon tillfällig inkomst. Skogvak
tare vid större egendomar jaga väl vissa tider på året, men 
deras egentliga sysselsättning är att vårda skogen och tillse af-
verkningen. Jagten vårdas dock nu i allmänhet bättre än till— 
forene och tillgången på vildt synes hafva tilltagit» I skogs
trakter lärer det vanliga priset på fågel vara 25 öre skål
pundet. 

Fiske idkas som yrke af en och annan strandbo vid Hjel
maren, Vettern och några andra större sjöar, men i allmänhet 
bedrifves det endast som binäring. Intresset för en bättre vård 
af fisket har på senare tider blifvit allt lifligare. För fiskets 
bedrifvande i Hjelmaren, Qvismarsjöarne och de vattendrag inom 
Nerike, som i dessa sjöar utfalla, äro stadgar faststälda genom 
Nådigt Bref den 11 Januari 1878. För fisket i de till Örebro 
län hörande delar af Vettern äro stadgar faststälda redan den 
31 December 1869 genom då utfärdad Nådig Resolution, hvilka 
stadgar sedermera blifvit i viss del ändrade genom Konungens 
Befallningshafvandes Resolution den 1 September 1880. För 
fisket i åtskilliga andra sjöar och vattendrag finnas äfven stad
gar utfärdade, men för åstadkommande af lämpligare och tids
enligare samt, så vidt möjligt är, likartade stadgar för fisket i 
samtliga sjöar och vattendrag inom länet med undantag af Hjel
maren och Vettern hafva under loppet af år 1880 särskilda för
beredande sammanträden med vederbörande ftskerättsetiare af 
Konungens Befallningshafvande hållits i den ordning, § 22 af 
Fiskeristadgan den 29 Juni 1852 utstakar. Sedan derefter 
fiskeriintendenten öfver de vid berörda sammanträden fattade 
beslut blifvit hörd och jemväl afgifvit särskilda utlåtanden, kom
mer Konungens Befallningshafvande snart att utfärda beslut i 
dessa mål. Varder efterlefnaden af de blifvande nya stadgarne 
för fiskets bedrifvande öfvervakad af erforderligt antal tillsynings-
män, torde desamma komma att i sin mån bidraga till fiskets 
förkofran. 
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4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

A) Landtkommunikationer. De inom länet belägna delar af 
statens jernvägar hafva under perioden erhållit en tillökning, 
väl icke genom nybyggnad, men genom inköp för statens räk
ning af enskild jernväg. Jemlikt Riksdagens den 17 Maj 1879 
fattade och af Kungl. Maj:t den 13 nästpåföljande Oktober fast
ställda beslut har nemligen genom köp åt staten förvärfvats 
den genom ett enskildt bolags försorg utförda jernvägsanlägg-
ningen Hallsberg—Motala—Mjölby, hvilken förenar de mellersta 
delarne af vestra och östra stambanorna samt utgör en länk i 
den midt genom landet från Skåne till bergslagen framgående 
stamlinien Malmö—Örebro. Ifrågavarande 9 mil långa bana 
blef den 1 November 1879 med statsbanenätet införlifvad. De 
vid banan befintliga stationer inom länet äro följande: 

Asbro, belägen I o mil från Hallsberg, 
Skyllberg, » 1 - 8 » » 
Mariedam, » 2-8 » » ; hvartill kommer 

en sedermera emellan Asbro och Skyllberg inrättad hållplats 
eller anhaltsstation, kallad Lerbäck, i närheten af Lerbäcks gäst-
gifvaregård. Närmaste station inom Östergötlands län är Gode
gård, l ' i mil söder om Mariedam. 

Hvad angår enskilda jernvägar får Konungens Befallnings-
hafvande, med hänvisning till hvad derom i nästföregående be
rättelse (sid. 14—16) anförts, i öfrigt meddela följande: 

Sedan Bergslagernas jernvägsaktiebolag• som fått å sig öfver-
låten Kungl. Maj:ts den 26 September 1871 för åtskilliga per
soner utfärdade nådiga koncession att bygga jernväg från Falun 
till Kils station å nordvestra stambanan i Vermlands län och 
vidare derifrån vester om sjön Venern till Göteborg, den 31 
December 1875 för allmän trafik upplåtit den del af nämnde 
jernväg, som, 6-6 mil lång, löper från Falun till Ludvika i Kop
parbergs län, var vid början af ifrågavarande femårsperiod genom 
berörda bandel samt den redan förut färdigbyggda Frövi Lud-
vika-jernbanan och Köping—Hults jernväg en oafbruten jern-
vägsförbindelse emellan städerna Örebro och Falun åstadkom
men. Efter det vidare den 3 mil långa sträckan mellan Kil 
och den nordost derom belägna statiouen Molkom i Vermlands 
län den 1 Mars 1876 samt ytterligare sträckningen från Molkom 
till nordost derom belägna stationen Daglösen i Vermlands län 
och bibanan Daglösen—Filipstad, tillsammans utgörande 3-s mil, 
den 1 Augusti 1876 för trafik öppnats, blef den del af bergs
lagernas jernväg, som, 10-7 mil lång, förbinder stationerna Lud
vika och Daglösen samt i sin mellersta sträckning faller inom 
Örebro län, redan den 3 Januari 1877, således vida tidigare än 
koncessions-resolutionen bestämmer, till allmän trafik upplåten. 
Då fortsättningen af bergslagernas jernväg från Kil till Göte
borg är af vigt och betydelse jemväl för länets samfärdsel med 
derinvid belägna orter och med Vesterhafvet, anser sig Konun
gens Befallningshafvande äfven böra meddela uppgifter å de 
tider, då särskilda delar af berörda fortsättningsbana blefvo fär
diga och för allmän trafik öppnade. 

Dessa tider hafva varit: 

Hela sträckningen af omhandlade bana utgör således 45-5 
mil. Byggnadskostnaden, deri inberäknade utgifterna för an
skaffande af rullande materiel, uppgick vid 1879 års slut till ett 
approximativt belopp af 900,000 kronor per banmil eller i rundt 
tal för 45-5 mil till 40,950,000 kronor; varande således deri 
icke inbegripna omkostnaderna i form af kapitalrabatt, räntor 
m. m. för penningarnes anskaffande. 

Nämnda banas inom länet belägna stationer äro: Bergslags-
Hörken, Bergslags-Ställdalen, Bredsjö, Sikfors, Hellefors och 
Grythyttehed jemte hållplatsen Loka. De närmast till länet 
belägna stationer äro mot norr i Kopparbergs län Bergslags-
Grängesberg och mot sydvest i Vermlands län Herrhult. 

Den i nästföregående berättelse omförmälda enskilda jern
väg mellan Klotens bruk och Bånghammars station å Frövi— 
Ludvika-banan, hvilken tillhör ett bolag, benämndt »Klotens 
aktiebolag», blef för allmän trafik öppnad den 1 September 
1877. Kostnaden för byggande af nämnda 2 mil långa bana 
har utgjort 850,468 kronor 64 öre. Trafiken å denna bana, 
hvars spårvidd är 4-83 fot, drifves af Frövi—Ludvika jernvägs
aktiebolag. Emellan ändstationerna Kloten och Bånghammar 
finnes endast en mellanstation, Kölsjön. Banans styrelse har 
sitt säte inom Nya Kopparbergs bergslag. 

Säfsnäs jernvägsaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte å 
Fredriksberg i Säfsnäs socken af Kopparbergs län, har byggt 
jernbana dels enligt nådig koncession den 21 Maj 1874 från 
stationen Bergslags-Hörken å bergslagernas jernväg inom Ljus-
narsbergs socken till Strömsdals masugn i Kopparbergs län, dels 
ock enligt koncession den 28 April 1876 vidare från nämnda 
masugn till Annefors jemväl inom Kopparbergs län. Denna 
bana, hvars spårvidd är 2-7 fot och hvars längd inom Örebro 
län utgör 1-2 mil eller 12-827 kilometer, blef den 15 September 
1878 åt allmän trafik upplåten. Byggnadskostnaden och utgif
terna för anskaffande af rullande materiel hafva uppgått till ett 
sammanräknadt belopp af 1,212,000 kronor. 

Nora—Karlskoga jernvägsaktiebolag undfick den 11 Sep
tember 1874 koncession att från Karlskoga station, hvarest den 
af bolaget under nästföregående femårsperiod på grund af kon
cession den 14 Juni 1871 anlagda jernvägen från Nora till Karl
skoga träffar nordvestra stambanan, vidare bygga en jernväg 
söderut öfver Gullspångselfven till Otterbäckens hamn vid Ve
nern. Sistnämnda bandel, hvaraf 3,235 meter falla inom Örebro 
län, blef den 29 Juli 1876 öppnad för allmän trafik. Kostnaden 
för anläggningen af bolagets samtliga jernvägar och dertill hö
rande inrättningar samt för anskaffande af rullande materiel 
är bokförd till ett sammanräknadt belopp af 6,972,029 kronor 
46 öre. 

Sedan en af egaren till Skyllbergs bruk och Rönneshyttans 
dertill hörande jernförädlingsverk i Lerbäcks socken, kaptenen 
ra. m. Axel Barenstam anlagd, för begagnande af hästkraft af-
sedd bredspårig jernväg af 4,000 fots längd från Rönneshyttan 
österut till Hyttans eller numera Skyllbergs närbelägna station 
å Hallsberg —Motala—Mjölby-banan blifvit, enligt Kungl. Maj:ts 
Nådiga Besiat den 4 Juli 1873, fridlyst, har det aktiebolag,'som 
öfvertagit nämnda bruk med underlydande, anlagt en smalspårig 
jernväg från sjelfva bruket Skyllberg österut till Lerbäcks an-
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haltsstation å Hallsbergs—Motala—Mjölby-jernbanan och vidare 
öfver banan till Lerbäcks torfmosse; och har Konungens Befall-
ningshafvande genom resolution den 8 Oktober 1879 beviljat 
bolaget rättighet att med häst trafikera denna jernväg. Sist-
berörda smalspåriga jernväg, hvilken jemte sidospår håller i 
längd, sträckningen från bruket till Lerbäcks station 12,000 och 
sträckningen till torfmossen 5,000 fot, skall, enligt hvad åsyftadt 
är, ytterligare utsträckas i öster öfver Lerbäcks torfmosse och 
öfver allmänna landsvägen från Östergötland till Lerbäcks gäst-
gifvaregård fram till Kyrksjön, vid hvars vestra ända ett såg
verk skall anläggas. Genom nyss åberopade resolution den 8 
Oktober 1879 har Konungens Befallningshafvande vidare tillåtit 
bolaget att med hästkraft trafikera en smalspårig jernväg från 
Skyllbergs bruk i nordvestlig riktning till Fågelsjön. Sistnämnda 
handel, hvilken ännu icke börjat byggas, är rlock afsedd att 
snart komma till utförande och att vidare i vestlig riktning ut
sträckas till Kårbergs i Snaflunda socken belägna, under Skyll
bergs bruk jemväl lydande spikfabrik jemte tråddrageri. Bola
get har ock för afsigt att från förstomförmälda jernväg mellan 
Rönneshyttan och Skyllbergs station anlägga ett bispar söderut 
till sjön Multen, invid hvilken jemväl skall anläggas ett sågverk. 

Af länets städer är Askersund den enda, hvilken ännu icke 
kommit i förbindelse med jernvägsnätet. Då afståndet mellan 
Askersund och Skyllberg icke är större än omkring en mil, hafva 
genom tillkomsten af bandelen Lerbäck—Skyllbergs bruk utsig-
terne för Askersund att ernå en sådan, länge åtrådd förbindelse 
i icke ringa mån ökats, enär möjligheten för staden och kring
liggande ort att med något understöd af statsmedel åstadkomma 
jernväg från staden till Skyllberg är större, än möjligheten att 
anlägga sådan väg till den på 1'6 mils afstånd från staden, 
norrut belägna Vretstorps station å vestra stambanan visat sig 
vara. För byggande af en smalspårig bana mellan Askersund 
och Vretstorp hade kostnaderne beräknats till 400,000 kronor. 
Ett aktiebolag, benämdt »Askersunds—-Vretstorps jernvägsaktie-
bolag» bildade sig för utförande af detta jernvägsföretag. Kungl. 
Maj:t beviljade den 8 November 1878 nämnda bolag rättighet 
att enligt ingifven plan, som af Kungl. Maj:t fastställdes, an
lägga och till allmänt begagnande mot afgift upplåta jernväg af 
3 fots spårvidd från Askersund till Vretstorps station å vestra 
stambanan jemte hamnspår i Askersund. 

Det afsedda aktiekapitalet, tillsammans 300,000 kronor, för-
deladt i 3,000 aktier, hvarje å 100 kronor, eller motsvarande 
trefjerdedelar af fastställda byggnadskostnaden, blef af delegarne 
i bolaget fulltecknadt. Återstående en fjerdedel af byggnads
kapitalet, 100,000 kronor, var afsedt att åvägabringas genom 
upptagande af lån vare sig hos enskilde personer eller i Handels-
och sjöfartsfonden; och blef ansökning om undfående af försträck
ning ur nämnda fond till Kungl. Maj:t ingifven. 

Staden Askersunds långvariga och allvarliga bemödanden att 
komma i omedelbar förbindelse med stambanenätet syntes så
lunda vara på god väg att lyckas, ty, äfven om bolagets under
dåniga ansökning om undfående af försträckning från Handels-
och sjöfartsfonden icke af Kungl. Maj:t i nåder bifölles, före-
funnos välgrundade anledningar till antagande, att enskilda ban
kirer, med hvilka underhandlingar samtidigt öppnats, icke skulle 
tveka att till ett bolag, som genom aktieteckning åvägabragt 
trefjerdedelar af byggnadskapitalet, lemna återstående fjerdedelen 
deraf i försträckning emot säkerhet i den blifvande jernvägen. 

Å". M:U Befallningshafimndes femnrsberättelser 1871! —1880. Örtbro län. 

Staden sjelf hade tecknat sig för aktier till belopp motsvarande 
150,000 kronor, och enskilde personer i staden och orten hade 
jemväl tagit del i bolaget för ganska betydliga belopp. Vidare 
hade Askersunds och Snaflunda socknar tecknat sig, den förra 
dels för 200 vanliga aktier, motsvarande 20,000 kronor, och dels 
för 50 preferensaktier, motsvarande 5,000 kronor, samt Snaf
lunda socken för 100 aktier motsvarande 10,000 kronor. Hela 
företaget strandade emellertid till följd deraf, att sistnämnda två 
kommuners ansökningar att få för inbetalning af tecknade aktie
belopp upptaga motsvarande lån att genom årlig amortering åter
betalas, Askersunds sockens lån inom en tid icke öfverstigande 
25 år och Snaflunda sockens inom 40 år, blefvo af Kungl. Maj:t 
den 31 Januari 1879 afslagna. Då nemligen ifrågavarande två 
kommnner tagit del i bolaget under förutsättning, att bifall till 
omförmälda ansökningar skulle bereda dem möjlighet att icke 
behöfva på ett eller två år uttaxera tecknade aktiebeloppen, 
utan på en längre följd af år fördela tungan af uttaxeringarne, 
funno de sig, när den sålunda gjorda förutsättningen brast, för-
anlåtne att utträda ur bolaget. Med de ansträngningar, man i 
orten gjort för att få aktiekapitalet fulltecknadt, var det icke 
möjligt att genom ny aktieteckning ytterligare tillvägabringa de 
35,000 kronor, hvilka till följd af Askersunds och Snaflunda 
socknars utträde ur bolaget icke komme att, såsom påräknadt 
var, inflyta. Vid sådant förhållande måste företaget öfvergifvas, 
och den nådigst beviljade koncessionen å jernvägsauläggningen 
kom förty att förfalla. 

Under år 1876 har Kungl. Maj:t beviljat tillstånd dels den 
17 Mars till anläggning af jernväg med 4-83 fots spårvidd från 
Lanna kalkstens- och skifferbrott i Hidinge socken och Edsbergs 
härad till statens jernvägsstation vid Örebro, dels och den 4 
Augusti till anläggning af jernväg, jemväl med 4-83 fots spår
vidd, från Kortfors, Striberget eller Nora station på Nora— 
Karlskoga-banan till Vanelfvens inflöde i Vestra Dalelfven; men 
hvarken den ena eller andra af dessa tillämnade jernvägsanlägg-
ningar har kommit till utförande, utan hafva koncessionerna 
förfallit. 

Den för begagnande af hästkraft afsedda jernbana, hvilken 
Vängs kultorfs-aktiebolag enligt Kungl. Maj:ts den 6 December 
1872 meddelade tillstånd byggt från bolagets inom Lindesbergs 
landsförsamling belägna, för tillverkning af kultorf anlagda fabrik 
vester ut till Rya vaktstuga å Frövi—Ludvika jernväg, finnes 
numera icke till, enär öfverbyggnaden till banan jemte lastkaj 
och sidospår blifvit i sammanhang med fabriken å konkurs-
auktion den 11 April 1876 försåld och derefter upprifven. 

Trafiken å Nora—Ervalla jernväg, som ombesörjts först af 
styrelsen för Köping—Hults jernväg, men sedermera af styrelsen 
för Nora—Karlskoga-banan, har, till följd af ett den 27 Novem
ber 1880 emellan styrelserna för förstnämnda två jernvägar af-
slutadt kontrakt, vid 1880 års utgång öfvertagits af styrelsen för 
Köping—Hults-banan. 

Under den 15 Oktober 1880 har Kungl. Maj:t fastställt för
nyad taxa för transporter å statens jernvägar att lända till efter
rättelse från och med innevarande år 1881, varande denna taxa 
grundad på det metriska systemet' för mått och vigt. 

Vidare har Kungl. Maj:t under femårsperioden fastställt 
ännu gällande taxor å afgifter för trafiken å nedannämnde en
skilda jernvägar, nemligen: 

0 
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a) den 8 November 1878 å Nora—Karlskoga jernvägs-
aktiebolags jernväg att gälla för tiden från och med år 1879 
intill 1883 års utgång; 

b) genom Nådigt Bref den 25 April 1879 är förklaradt, 
att samma taxa skall äfven för Nora—Ervalla jernväg tillämpas 
från och med den 1 påföljande Juli intill 1883 års slut; 

c) den 12 November 1880 å Bånghammar—Klotens jern
väg att gälla från och med år 1881 intill utgången af år 1885, 
derest icke Kungl. Maj:t före denna tids förlopp finner skäl fast
ställa särskilda afgifter för transporten af gods, som öfvergår 
emellan Bånghammar—Klotens jernväg och statsbanan eller annan 
enskild jernväg, med hvilken samfärdseln förmedlas genom stats
banan; i hvilken händelse egarne till Bånghammar—Klotens 
jernväg äro skyldige att ställa sig sålunda gifna särskilda taxe
bestämmelser till efterrättelse från den tidpunkt, Kungl. Maj:t 
bestämmer; 

d) den 12 November 1880 å Prövi—Ludvika jernväg att 
lända till efterrättelse från och med år 1881 intill utgången af 
år 1885, derest icke beträffande denna jernväg inträffar sådan 
händelse, som under litt. c är vorden nämnd; 

e) den 19 November 1880 å Bergslagernas j em vägsaktie
bolags jernvägar att tjena till efterrättelse från och med år 1881 
intill utgången af år 1885; dock under enahanda förutsättning, 
som nyss under litt. c är omförmäld; 

f) den 26 November 1880 å Pålsboda—Finspångs jernväg 
att, under förut omförmäld förutsättning, tillämpas från och 
med år 1881 intill utgången af år 1885; 

g) den 26 November 1880 å Vikern—Möckelns jernväg att 
lända till efterrättelse från och med år 1881 intill utgången af 
år 1885; derest icke med denna jernväg inträffar dylik händelse, 
som i fråga om Bånghammar—Klotens jernväg under litt. c är 
nämnd; 

h) den 26 November 1880 å Stripa—Guldsmedshyttan— 
Rossvalens samt Guldsmedshyttan—Stora jernvägar att gälla in
till slutet af år 1885; 

i) den 30 December 1880 å Säfsnäs jernvägsaktiebolags 
jernväg, (från Bergslags-Hörken till Strömsdals masugn och 
vidare till Annefors i Kopparbergs län) att gälla under åren 
1881 och 1882. 

I Sverige bosatt styresman för den af förenämnde jern
vägar, som tillhör utländskt bolag, nemligen Frövi—Ludvika 
jernväg, är George Goslett, Esq., bosatt i Eksjö. 

I afseende å trafiken å såväl de delar af statens jernvägar 
som tillhöra länet, som ock förenämnde enskilda jernvägar hän
visas till »Bidrag till Sveriges officiela statistik», Litt. L., 
»Trafikstyrelsens underdåniga berättelse», jemte »Allmän svensk 
jernvägsstatistik», äfvensom, livad särskildt angår Bergslagernas 
jernvägar, den år 1880 i Göteborg på Göteborgs Handelstid
nings aktiebolags tryckeri tryckta redogörelse för trafiken å 
sistnämnda jernvägar under år 1879. 

Den storartade utveckling, jernväasnätet inom Örebro län 
under nästförutgående och innevarande femårsperiod vunnit, har 
varit till oberäkneligt gagn icke blott och förnämligast för bergs-
och brukshandteringen, hvars tunga alster i hög grad hade be-
hof af det billiga och beqvämliga forslingssätt, som jernvägar 
erbjuda, utan äfven för alla andra näringar och för varuomsätt
ningen i allmänhet. Samma utveckling har jemväl beredt myc
ken lättnad i vägliållningsskyldigheten, hvilken å den tid, då 

malm, tackjern samt smidt och valsadt jern af alla slag måste 
å de vanliga vägarne forslas mellan grufvor, masugnar, jernbruk 
och inlastningshamnar, medförde mycken tunga. Nu deremot, 
sedan jernvägarne upptaga nästan all forsling af sistberörda 
slag och körseln å de vanliga vägarne till följd deraf betydligt 
aftagit, har besväret med dessas hållande i farbart skick jemväl 
i motsvarande mån minskats. 

Allmänna lands- samt härads- och sockenvägarnes längd 
vid femårsperiodens slut inhemtas af bilagde tabell N:0 2. 

Enligt hvad kronofogden i Nora fögderi upplyst, finnes icke 
inom fögderiet någon väg, som är till underhåll särskildt af 
socknen indelad; men deremot förekomma flera betydande, jem
väl af resande trafikerade bruks- och byvägar, hvilka kunna 
anses motsvara sockenvägar inom öfriga fögderier inom länet. 
Sådana vägar äro: 

Till följd deraf har sammanräknade längden af nyssberörda 
vägar 6-4 mil blifvit inräknad uti den i tab. N:o 2 till 39-3 mil 
angifna samfälda längden af sockenvägar i länet. 

Genom Nådigt Bref den 14 December 1877 har Kungl. 
Maj:t vid fördelning af det till Kungl. Maj:ts disposition af Riks
dagen för år 1878 stälda anslag för anläggning af nya samt om
läggning af backiga eller eljest mindre goda vägar i nåder an
visat ett anslag, utan återbetalningsskyldighet, af 11,800 kronor, 
såsom bidrag till anläggning af en väg från allmänna landsvägen 
vid Alkvetterns gård i Bjurtjärns socken utefter sjön Alkvetterns 
strand förbi Knappfors masugn och Lonnhyttan till gamla vägen 
vid Gelleråsen i Karlskoga socken. Det beviljade bidraget mot
svarade i det närmaste hälften af den beräknade anläggnings
kostnaden. Detta vägarbete blef under år 1879 fullbordadt och 
afsynadt samt af Kungl. Styrelsen för allmänna väg- och vatten
byggnader godkändt. 

Emellan Grythytte och Hjulsjö socknar saknades tillförene 
väg, som under sommaren kunde befaras. Redan år 1875 sökte 
derför utsedde komiterade statsunderstöd för anläggning af en 
väg från Grythytteheds kyrkoby i Grythytte socken till grän
sen mot Hjulsjö socken och vidare till landsvägen mellan Hjul
sjö och Jernboås kyrkor vid Grönbäcken inom Hjulsjö socken, 
hvilken väg ansågs i hög grad behöflig, enär den komme att 
beröra en mängd grufvor och hyttor, hvilkas alster först genom 
samma vägs anläggning skulle kunna i någon större mån till
godogöras. Nämnda väganläggning har med afseende å sökt 
och beviljadt statsbidrag indelats i följande fyra sträckningar: 

l:o) från Grythytteheds kyrkoby i sydostlig riktning till 
bron öfver sjön Södra Elgen vid Norsbro; 

2:o) från nämnda bro till Siksundshöjdens egor inom Gryt
hytte socken; 

3:o) från sistberörda egor till gränsen mot Hjulsjö soc
ken ; och 

4:o) från nämnda sockengräns till landsvägen mellan Hjul
sjö och Jernboås kyrkor vid Grönbäcken inom den förra socknen. 

Såsom bidrag till byggande af första vägsträckningen från 
Grythyttehed till Norsbro anvisade Kungl. Maj:t, genom Nådigt 
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Bref den 14 December 1877, å 1878 års vägbyggnadsfond ett 
anslag utan återbetalningsskyldighet af 13.500 kronor. Denna 
del af vägarbetet blef år 1879 af Kungl. Styrelsen för allmänna 
väg- och vattenbyggnader efter föregående afsyning godkänd. 

För utförande af andra vägsträckningen från Norsbro till 
Siksundshöjdens egor beviljades i nåder den 3 Januari 1879 
från 1879 års vägbyggnadsfond ett statsbidrag af 7,740 kronor 
utan återbetalningsskyldighet. Nyssnämnda styrelse har, enligt 
hvad hon i skrifvelse till Konungens Befallningshafvande af den 
10 Augusti 1880 meddelat, godkänt, såsom fullbordad, anlägg
ningen af nyssberörda del af den nya vägen. 

Genom Nådigt Bref af den 28 November 1879 har Kungl. 
Maj:t vidare vid fördelning af 1880 års vägbyggnadsfond å 
samma fond anvisat och beviljat ett anslag utan återbetalnings
skyldighet af 14,000 kronor, såsom bidrag till utförande af tredje 
vägsträckningen från Siksundshöjdens egor till gränsen mot Hjul
sjö socken; skolande denna del af vägarbetet enligt uppgjordt 
kontrakt vara fullbordad före den 1 September 1882. 

Slutligen har Kungl. Maj:t, jemlikt Nådigt Bref den 29 
Oktober 1880, af 1881 års vägbyggnadsfond till byggande af 
fjerde eller sista vägsträckningen från gränsen mellan Grythytte 
och Hjulsjö socknar till vägen mellan Hjulsjö och Jernboås kyr
kor vid Grönbäcken inom Hjulsjö socken anvisat ett statsbidrag 
utan återbetalningsskyldighet af 10,500 kronor. Denna del af 
väganläggningen skall enligt uppgjordt kontrakt vara färdig töre 
den 1 September 1883. 

Sammanräknade beloppet af de till ifrågavarande väganlägg-
ning beviljade statsbidrag utgör således 45,740 kronor. Summan 
af de för byggande af de två första, redan färdiga delarne af 
nyssbeskrifna väg beviljade statsbidrag eller dels 13,500 och 
dels 7,740 kronor utgör det i femte kolumnen af tab. N:o 2 för 
allmänna landsvägar upptagna belopp statsmedel 21,240 kronor. 

Då den från Ramshytte bruk i Kils socken af Örebro härad 
i sydlig rigtning till Lockhytte by i nämnda socken löpande 
häradsväg, hvilken förbinder Nora bergslags härad, hvartill 
Ramshytte bruk och Lockhytte by förut hört, med Nerikes lands
lag, fans besvärad med flera mycket branta och för samfärdseln 
i hög grad hinderliga backar, har Kungl. Maj:t, genom Nådigt 
Bref den 28 Februari 1879, för omläggning af nämnda väg be
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 11,570 
kronor; skolande arbetet, enligt uppgjordt kontrakt, vara full-
bordadt före den 1 September 1882. 

En i sammanhang med omförmälda vägomläggning väckt 
fråga om byggande af ny väg från Lockhytte by söderut till 
Klockhammars egendom i Kils socken har deremot, enär sökt 
statsbidrag till samma vägbyggnad icke erhållits, kommit att 
förfalla. 

Den väg, som inom Karlskoga socken från Karlskoga kyr-
koby framlöper i sydvestlig och vestlig! rigtning till det nära 
gränsen mot Vermlands län belägna hemmanet Bodalen, leder 
vidare till staden Kristinehamn och kallas Bodalsvägen. Efter 
det fråga uppstått att för undvikande af de branta backar, som 
finnas å Bodalsvägen, anlägga två nya vägar, de der i viss mån 
skulle göra sistnämnda väg mindre behöflig, nemligen dels en 
väg, som från Dalåsen i Bjurtjärns socken skulle gå i sydostlig 
rigtning förbi Linnebäck och Stråbergsmyren i Karlskoga soc
ken ned till Bodalsvägen och dels en annan väg, som skulle 
från Stråbergsmyren leda i nordostlig riktning förbi Björntorp i 

Karlskoga socken till hemmanet Bregården i närheten af Karl
skoga kyrka; så uppgjordes för dessa vägnnliiggningar planer 
och kostnadsförslag, slutande sig, det tor förra vägen å 31,464 
kronor 31 öre och det för den senare å 19,269 kronor 78 öre; 
hvarjemte söktes statsbidrag motsvarande 1/3 af beräknade an-
läggningskostnaderne. Sedan Kungl. Styrelsen för allmänna väg-
och vattenbyggnader ansett dessa kunna nedbringas till respek
tive 24,000 och 15,000 kronor; hvadan deremot svarande stats
bidrag skulle utgöra 8,000 och 5,000 kronor; har Kungl. Maj:t 
dels genom Nådigt Bref den 3 Januari 1879 å samma års väg
byggnadsfond anvisat ett statsbidrag, utan återbetalningsskyl
dighet, af 8,000 kronor för byggande af vägen från Dalåsen till 
Bodalsvägen, och dels genom Nådigt Bref den 28 November 1879 
af 1880 års vägbyggnadsfond anvisat ett anslag utan återbetal-
ningsskyldighet af 5,000 kronor, såsom bidrag till byggande af 
vägen från Stråbergsmyren till Bregården. 

Enligt hvad förutnämnda Kungl. Styrelse i skrifvelse den 
24 September 1880 meddelat Konungens Befallningshafvande, 
har hon på grund af emottaget afsyningsbetys: godkänt, såsom 
behörigen fullbordad, väganläggningen mellan Dalåsen och Bo
dalsvägen; skolande enligt uppgjordt kontrakt anläggningen af 
vägen från Stråbergsmyren förbi Björntorp till Bregården i när
heten af Karlskoga kyrka vara fullbordad fnre den I Septem
ber 1881. 

Summan af de till byggande af ofvan omförmälda tre nya 
vägar inom Bjurtjärns och Karlskoga socknar beviljade stats
bidrag, dels 11,800 dels 8,000 och dels 5,000 kronor, utgör det i 
femte kolumnen af tabellen N:o 2 för häradsvägar upptagna 
belopp statsmedel 24,800 kronor. 

Fråga har äfven blifvit väckt om anläggning inom Karl
skoga socken af en fjerde ny väg, nemligen en från Immetorps 
bro söderut förbi bruksegendomen Valåsen till Degerfors jern-
vägsstation å nordvestra stambanan, hvilken väganläggning ur
sprungligen beräknats kosta 33,788 kronor 70 öre. Till dess 
utförande har ock sökts statsbidrag, motsvarande hälften af be
räknade anläggningskostnaden. Sedan emellertid Kungl. Styrel
sen för allmänna väg- och vattenbyggnader, i skrifvelse till 
Konungens Befallningshafvande af den 5 November 1878, för
klarat, att den tillämnade vägen, hvilken koinmc att nästan all
deles följa Vikern—Möckelns jernväg, syntes Styrelsen vara 
mindre behöflig, att beräknade anläggningskostnaden borde ned
sättas till 28,890 kronor, och att det af deltagarne i vägbygg
naden sökta statsbidrag skäligen syntes kunna inskränkas till 
V3 af sistberörda belopp eller 9,630 kronor, samt deltagarna i 
företaget derefter icke vidgjort något i ärendet, torde detsamma 
kunna anses hafva förfallit. 

Inom Ljusnarsbergs socken, som utgör Nya Kopparbergs 
bergslags härad, har ock fråga uppstått att anlägga åtskilliga 
nya och förbättra vissa förut befintliga vägar inom häradet, 
nemligen: 

l:o) från Finnhyttan eller LÖfnäs förbi Ställdalen till Hörks 
hytta; 

2:o) till fortsättning af nämnda väg en annan från Hörks 
hytta till gränsen mot Kopparbergs län i närheten af Gränges-
berget; 

3:o) från Ställdalen till Yxsjö by; 
4:o) från Högfors till Hörks jernvägsstation å Frövi—Lud

vika jernväg; samt 
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5:o) en väg till sammanbindande af Högfors—Hörksvägen 
med Hörks—Grängesbergsvägen. 

Kostnaderna för omförmälda vägarbeten voro beräknade till 
74,941 kronor 47 öre; och Ljusnarsbergs socken sökte hos Kungl. 
Maj:t till utförande af dessa arbeten ett statsbidrag å nämnda 
belopp eller så stor del deraf, som Kungl. Maj:t kunde finna 
skäligt bestämma; men genom Nådigt Bref den 21 Mars 1879 
har Kungl. Maj:t funnit ansökningen icke böra i sakens skick 
bifallas. 

I fråga om sättet att under vintertiden hålla vägarna öppna 
och i farbart skick har Konungens Befallningshafvande under 
förevaraude femårsperiod meddelat särskilda utslag, hvad angår 
Svennevads och Bo socknar i Sköllersta härad den 15 Oktober 
1876, Sundbo härad den 29 December 1876, Grimstens härad 
den 15 Januari 1878, Hallsbergs socken i Kumla härad den 9 
Juli 1878, Glanshammars socken i Glanshammars härad sist
nämnde dag, Örebro härad den 1 September 1879, Nya Koppar
bergs bergslags härad den 6 December 1879 samt Nora och 
Jernboås socknar i Nora och Hjulsjö bergslags härad den 12 
December 1879. 

Sedan Konungens Befallningshafvande genom utslag den 15 
Juni 1876 förordnat, att vägen mellan Strömstorps vägskäl vid 
Degernäs och Karlskoga station på nordvestra stambanan skulle 
iståndsättas på bekostnad af Karlskoga härads vägbyggnads
skyldige och på dem till underhåll indelas, har Konungens Be
fallningshafvande genom utslag den 17 påföljande Juli, hvilket 
blifvit af Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium den 21 
December 1876 faststäldt, stadgat, att ny allmän indelning till 
underhåll, den tid bar mark är, af vägarne inom Karlskoga 
härad skulle verkställas och i den delning ingå ej mindre samt
liga till underhåll af häradet förut indelade och på gemensam 
bekostnad underhållna vägar jerate vägen mellan Korshagen och 
Karlskoga station, än äfven under vissa föreskrifna vilkor åt-
skillige föreslagne nya vägar. Vidare har Konungens Befall
ningshafvande genom utslag den 21 Oktober 1878, hvad angår 
en annan väg inom Karlskoga bergslags härad nemligen den, 
som omkring 2,850 fot söder om Kortfors station å N o r a -
Karlskoga jernväg vid den från Nora kommande landsväg vid
tager och löper i nordlig rigtuing till nämnda station, derifrån 
10,750 fot till Karlsdals bruksegendom, jernvägsstation och ka
pell och vidare 13,937 fot till gränsen mot Grythytte socken, 
förordnat, att under vissa vilkor den sydligare delen af berörda 
väg från Noravägen till Karlsdal skulle vid blifvande vägdel-
ning inom Karlskoga härad till allmänt underhåll af häradets 
vägbyggnadsskyldige indelas. Enahanda förordnande har Ko
nungens Befallningshafvande genom utslag den 16 Juni 1879 
meddelat i afseende på en 6,263 fot lång väg, hvilken från den 
öster om sjön Lon eller Lönn belägna Lonnhyttan i ostlig rigt-
ning löper fram till Källmo förra gästgifvargård och är af vä
sentlig nytta för Bjurtjärns och en del af Karlskoga socknemän 
vid färder till Granbergsdals station å Nora—Karlskoga-banan 
och till staden Nora, der domaren och kronofogden äro bosatta. 

Den föreskrifna allmänna vägdelningen inom Karlskoga härad 
blef den 19 Maj 1881 afslutad. 

Sedan Konungens Befallningshafvande förordnat dels genom 
utslag den 28 Februari 1877, att allmänna vägarne inom Nora bergs
lag, hvartill höra Jernboås och Nora socknar jemte en del af Lin
desbergs landsförsamling äfvensom i väghållningsafseende åtskil

liga fastigheter i Kils och Tysslinge socknar af Örebro härad 
skulle af nyo mätas, graderas och indelas till underhåll den tid bar 
mark är, och dels genom utslag den 8 Oktober 1878, att en 
den 29 November 1877 ingången förening angående fördelning 
af vägunderhållet mellan Nora socken jemte Vikers kapell å ena 
och Jernboås socken å andra sidan finge vid blifvande vägdel-
ning inom Nora bergslag tjena till efterrättelse; så har Konun
gens Befallningshafvande genom utslag den 24 Februari 1880 i 
afseende å blifvande väg- och brodelningar inom Nora bergslag 
bestämt, att Jernboås socken skall i fråga om väg- och bra. 
underhållet vara till alla delar skild från öfriga kommuner inom 
Nora bergslag; men Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium 
har genom utslag den 14 Oktober 1880, med upphäfvande af 
Konungens Befallningshafvandes utslag den 24 nästförutgående 
Februari, visat målet åter till Konungens Befallningshafvande. 

Efter det Konungens Befallningshafvande, genom utslag 
den 1 November 1873, hvilket är vordet af Kungl. Maj:ts och 
Rikets Kammarkollegium den 22 November 1875 faststäldt, för
ordnat, att ny indelning af lands- och häradsvägarne i Edsbergs 
härad, den s. k. Let-stigen bland dem inberäknad, äfvensom 
af dera befintliga broar och s. k. väglock, skulle på samtlige väg
underhållsskyldiges bekostnad, efter föregående gradering, i öfver-
ensstämmelse med lagstadgade grunder verkställas, hvarvid de 
väglotter inom nämnda härad, som borde underhållas af hem-
mansinnehafvare i Hardemo och Kräklinge socknar af Hardemo 
härad och i Kils, Vintrosa och Tysslinge socknar i Örebro 
härad, skulle, såvidt ske kunde, förläggas i sammanhängande 
sträckor närmast dessa socknars gränser; samt landtmätare er
hållit förordnande att berörda förrättning i laga ordning verk
ställa; har Konungens Befallningshafvande i åtskilliga till dess 
pröfning öfverlemnade förberedande frågor meddelat utslag den 
25 Oktober 1879, hvilket blifvit den 10 Februari 1881 af be-
mälda Kungl. Kollegium faststäldt. Vidare har Konungens Be
fallningshafvande genom utslag den 20 December 1880 stadgat, 
att den väg, som löper från allmänna vägen invid Svarta jern
vägsstation å nordvestra stambanan till det å samma station 
befintliga godsmagasin, skall i sammanhang med pågående väg-
delning inom Edsbergs härad indelas till allmänt underhåll af 
häradets vägunderhållsskyldige inbyggare. 

Genom utslag den 28 Februari 1879 har Konungens Be
fallningshafvande föieskrifvit, att ny delning af lands- och hä
radsvägarne inom Hardemo härad äfvensom af de dera befint
liga broar och s. k. väglock skall, efter föregående gradering, 
på samtlige väghållningsskyldiges bekostnad verkställas; hvarvid 
dock bör iakttagas och beräknas den vägunderhållsskyldighet, 
som häradsbo kan få sig ålagd å den s. k. Letstigen, hvilken 
enligt beslut, som vunnit laga kraft, kommer att ingå i vägdel
ningen inom Edsbergs härad. 

Rörande underhållet af en inom Glanshammars härad be
fintlig väg, som från häradsvägen vid Lillkyrka kyrka leder 
norrut förbi prestgården, Vapenhvilan, Skabäcken, Karltorp, 
Lysinge och Björntorp till Djupdalen vid landsvägen från Örebro 
till Arboga, i hvilket ärende Konungens Befallningshafvande 
den 28 Februari och Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium 
den 26 September 1879 meddelat utslag, har Kungl. Maj:t ge
nom Nådigt Utslag den 12 Juni 1880 förordnat, att, derest 
ifrågavarande väg blefve såsom sockenväg uppbruten och istånd-
satt af innehafvarne af hemmanen Skabäcken, Bredmossen, Karl-
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torp, Lysinge, Björntorp och Mosstorp, det skulle åligga samt-
ligo väghållningsskyldige hemmansinnehafvare i Lillkyrka socken 
att, sedan vid syn ådagalagts, det samma väg blifvit i behörigt 
skick försatt, vägen på gemensam bekostnad underhålla, intill— 
dess ny allmän delning af sockenvägarne inom berörda socken 
komiue att förrättas, då jemväl denna väg skulle i laga ordning 
på socknemännen till underhåll fördelas. 

Enligt en vid Kungl. Styrelsens för allmänna väg- och vat
tenbyggnader underdåniga berättelse för året 1877 fogad tabell 
har under tiden från och med år 1841 eller det år, då Styrel
sens verksamhet började, till och med år 1877 statsanslag till 
sammamäknadt belopp af 304,287 kronor beviljats såsom bidrag 
till förbättring, omläggning eller nyanläggning af vägar inom 
Örebro län med sammanräknad längd af 14 mil 24,816 fot; och 
har beräknade kostnaden för dessa vägarbeten utgjort tillsam
mans 479,304 kronor 20 öre. 

Under femårsperioden hafva af det å riksstatens sjette huf-
vudtitel uppförda extra ordinarie anslag »till undersökningar och 
expenser för allmänna arbeten», blifvit inom länet använda år 
1876 300 kronor, år 1877 ett lika belopp och år 1878 likaledes 
300 kronor eller tillsammans 900 kronor. 

Följande större och mindre broar inom länet hafva under 
femårsperioden blifvit ombyggda eller reparerade, nemligen: 

a) under år 1876: Grindbron å allmänna landsvägen mellan 
Frövi station och Lia gästgifvaregård; Strömbron vid Dylta 
qvarn å vägen mellan Dylta och Lia gästgifvaregårdar; den öfver 
Stora Hammarsundet i Hammars socken befintliga rullbro; Rin-
gaby qvarnbro å vägen mellan Glanshammars gästgifvaregård 
förbi egendomen Ringaby till Ullersäters jernvägsstation å Kö
ping—Hults jernväg; Hidinge bro å allmänna landsvägen mellan 
Edsbergs Sanna och Lekhytte gästgifvaregård; en bro å den 
s. k. Prestvägen mellan Lerbäcks gästgifvaregård och allmänna 
landsvägen åt Askersund; samt den s. k. Vrakbron å allmänna 
landsvägen mellan Guldsmedshytte gästgifvargård och Stora 
jernvägsstation å Frövi—Ludvika-banan; 

b) under år 1877: den s. k. Verkabron å vägen förbi Amme-
berg, Upsala och Hammars prestgård; Qvistbro bron nära Qvist-
bro kyrka; den s. k. Staboisbron inom Skagershults socken; 
Bergsmanshyttebron å allmänna landsvägen mellan Born och 
Oskevik i Nora socken; Klockarebron å allmänna landsvägen 
vid Ervalla kyrka mellan Dylta och Lia gästgifvaregårdar; samt 
Qvarnbackabron strax söder om Vedevågs bruk å allmänna 
landsvägen mellan Blixterboda—Bondbyn och Blixterboda—Lin
desberg; 

c) under år 1878: Väla bro å allmänna landsvägen mellan 
Vretstorps gästgifvaregård och Körtingsbergs vägskilnad i Viby 
socken; och en större trumbro å allmänna vägen mellan Blixter
boda gästgifvaregård och Lindesberg; 

d) under år 1879: Elftomtabron å allmänna vägen mellan 
Örebro stad och säteriet Karlslund; Vändsbron å allmänna vägen 
mellan Nälberg och Hidingsta i Hardemo socken; Brotorpsbron, 
belägen å Knista bergslags allmänna kyrkoväg inom Knista soc
ken; landsvägsbron öfver strömmen vid Stjernfors bruk i Nya 
Kopparbergs bergslags härad; t-venne brotrummor å allmänna 
landsvägen mellan Qvistbro kyrka och Backa qvarnar i Qvistbro 
socken; en mindre bro å allmänna landsvägen mellan Ullersäters 
och Frövi jernvägsstationer å Köping—Hults jernväg, samt Prest-
bron, belägen norr om staden Lindesberg å allmänna landsvägen 

mellan nämnda stad samt Öskeviks och Guldsmedshytte gäst
gifvaregårdar; 

e) under år 1880: jordbron å allmänna landsvägen mellan 
Askersunds stad och Rå gästgifvaregård; Ullersäter.-bron å hä
radsvägen mellan Ullersäters jernvägsstation och Näsby kyrka, 
hvilken bro enligt medgifvande i Konungens Befallningshafvan-
des utslag den 9 Mars 1880 fått ombyggas af trä ined land
fästen af sten; Lundtbron å allmänna vägen mellan Sällinge och 
Morskoga gästgifvaregårdar; Strömbron vid Kåfalla gärd å all
männa vägen mellan Lindesberg och den s. k. Ramsbergsvägen, 
löpande mellan Sällinge och Morskoga gästgifvaregårdar; Svaldre 
masugns bro i Lerbäcks socken å häradsvägen mellan Gård sjö 
kors och Toltorps tall; Hidingebron å allmänna landsvägen mellan 
Lindesberg och Öskevik, Vassbron å allmänna landsvägen mellan 
Edsbergs Sanna och Vretstorps gästgifvaregårdar; Högabro å 
allmänna vägen mellan hemmanet Bräudåsen i llardem» socken 
och Vallby i Viby socken; en bro i närheten af hemmanet Skräm-
men i Karlskoga socken å allmänna landsvägen mellan Nora och 
Karlskoga, och Bergabron, belägen å allmänna vägen mellan 
Hallsbergs kyrka och vägskälet vid Sannahed. 

Den utvidgning af Telgeåns vattendrag, hvilken för Qvis-
maredalens torrläggning i förening med sjöarne Hjelmarens och 
Qvismarens sänkning måst företagas, har föranledt ombyggnad 
af de öfver samma vattendrag vid Hummelsta och Segersjö be
fintliga stenbroar, hvilka, enligt den af numera aflidna öfverst-
löjtnant A. Grafström den 29 November 1873 för sjösänkningen 
uppgjorda och af Kungl. Maj:t genom Nådigt Bref den 2 Februari 
1877 till efterrättelse vid arbetets utförande fastställda plan, 
borde ersättas med svängbroar af jern på pelare och med land
fästen af sten. Rörande bredden af de nya broarne, erforderlig 
omläggning af häradsvägen öfver Humiuelstabron, jemväl kallad 
Telgebro, och landsvägen öfver Segersjö bro samt underhållet af 
de nya broarna jemte andra dermed sammanhängande frågor har 
Konungens Befallningshafvande den 16 Augusti 1879 meddelat 
utslag, hvilket, öfverklagadt, blifvit den 13 Maj 18S0 af Kungl. 
Maj:ts och Rikets Kammarkollegium gilladt. 

Någon ny större bro har icke under femårsperioden till
kommit. 

Antalet grindar å allmänna vägarne utgör, (jernvägsgrin-
darne vid vägöfvergångar deri icke inräknade) 24 i Öster-Neri-
kes fögderi, deraf 17 öfver landsvägar och 7 öfver häradsvägar; 
11 i Vester-Nerikes fögderi, deraf 1 i Sundbo härad och 10 i 
Skagershults socken af Edsbergs härad; 46 i Nora fögderi, deraf 
5 i Nora och Hjulsjö, 4 i Grythytte och Hellefors samt 37 i 
Karlskoga härad; och i Lindes fögderi 14 eller tillsammans 95. 

Färjpenningar uppbäras fortfarande och tillsvidare för öfver-
fart dels af Käxsundet i Bjurtjärns socken jemlikt Kungl. Bref-
vet den 13 Mars 1874 och dels af Torrvarpssundet i Grythytte 
socken jemlikt Kungl. Brefvet den 9 April 1875 i överensstäm
melse med särskilda af Kungl. Maj:t fastställda taxor. Dessa 
taxor finnas intagna uti en af Konungens Befallningshafvande 
den 20 November 1880 utfärdad tryckt förteckning å de inom 
Örebro län befintliga gästgifverier och skjutsstationer jemte våg
längd dem emellan m. m. 

Enligt en af Kungl. Maj:t den 14 Mars 1868 faststäld taxa 
för öfverfart och genomsegling af rtdlbron öfver Lilla Hammar-
sundet i Sundbo härad, hvilken taxa Kungl. Maj:t, uppå an
sökning af Sundbo häradsboar, de der öfveitagit underhållet af 
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nämnda bro, genom Nådigt Bref af den 15 November 1872 för
klarat skola fortfarande tjena till efterrättelse under fem år, 
räknade från och med den 1 Juli 1873 till och med den 30 
Juni 1878, har persontrafiken varit fri från afgift; hvaremot, 
med vissa stadgade undantag, bropenningar erlagts för förspända 
åkdon och lösa kreatur; äfvensom för ångfartyg, segelfartyg eller 
båt af sådan storlek, att för genomfarten bron behöfde öppnas, 
en afgift af 50 öre betalts hvarje gång bron för genomfart öpp
nats. Rättigheten att uppbära bropenningar upphörde med den 
1 Juli 1878, hvaremot Sundbo häradsboar. genom Nådigt Bref 
den 21 Mars 1879, berättigats att under tiden intill 1883 års 
slut uppbära enahanda afgifter för brons öppnande för genom
fart, som enligt Nådiga Brefven den 24 Mars 1868 och den 15 
November 1872 medgifvits. 

Genom Nådigt Bref den 20 April 1859 har Kungl. Maj:t 
jemväl förklarat Sundbo häradsboar berättigade att, såsom bi
drag till aflönande af en för öppnande af och tillsyn vid den 
rörliga jernbron öfver Stora Hammarsundet erforderlig väktare, 
tillsvidare få utaf ångfartyg och andra fartyg, som passera ge
nom bron, uppbära afgifter till belopp af 75 öre för ångfartyg 
och 50 öre för seglande fartyg. Denna taxa tjenar fortfarande 
till efterrättelse. 

Taxa å afgifter för begagnande af Knappfors sluss i Karl
skoga bergslag har genom Kungl. Bref den 19 December 1879 
fastställts att tjena till efterrättelse från början af år 1880 intill 
slutet af år 1884. 

I of van åberopade tabell N:o 2 redovisas äfven för gäst-
gifvaregårdarnes antal och antalet derifrån utgångna hästar, 
äfvensom för antalet hästar, som användts för kronoskjuts. Un
der förevarande femårsperiod har kungsskjuts icke i länet före
kommit. 

Med stöd af den dels i Kungl. Maj:ts den 24 Januari 1865 
till Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium aflåtna Nådiga 
Skrifvelse angående skjutsningsbesvärets ordnande och dels i 5:e 
punkten af Nådiga Kungörelsen den 14 December 1866 angående 
förhöjning i legan för gästgifveri-, håll- och reservskjuts, der 
den efter entreprenad utgår, förekommande bestämmelse, att, då 
behof af ny skjutsinrättning vid jernvägs- eller kanalstation upp-
stode, och sådan inrättning icke kunde åstadkommas utan de 
gamla skjutslagens ytterligare betungande, Konungens Befall-
ningshafvande, intill dess annorlunda kunde varda förordnadt, 
egde att ordna dylik skjutsinrättning sålunda, att skjutsnings-
skyldigheten efter entreprenadauktion för högst två års tid öfver-
lemnades till den, som erbjöde sig att för minsta lega, efter 
mil räknadt, befordra resande, hvilka skulle vara pligtige att 
vid sådan skjutsinrättning, oaktadt legans belopp der blefve 
högre än den i allmänhet för entreprenader gällande lega, samma 
belopp till entreprenören erlägga, då skjuts begagnades; har en 
skjutsinrättning af förenämnda beskaffenhet blifvit anordnad vid 
f. d. Hyttans, numera Skyllbergs jernvägsstation å den staten 
numera tillhöriga Hallsberg—Motala—Mjölby-banan. Denna 
skjutsinrättning, som trädde i verksamhet den 1 Januari 1877 
och upphörde den I November 1880, då den helt nära Lerbäcks 
gästgifvaregård belägna Lerbäcks anhaltsstation å nyssnämnda 
jernbana för trafik upplåts, utgör den i l l :e kolumnen af tab. 
N:o 2 upptagna skjutsstation. Skjutslegan der har utgått med 

2 kronor milen; och har naturligtvis något entreprenadbidrag 
icke kunnat ifrågakomma. Tabellen utvisar det antal hästar, 
som hvarje af åren 1877, 1878, 1879 och 1880 vid denna skjuts
station utgått. 

Vid alla gästgifvaregårdar inom länet har under förevarande 
femårsperiod skjutsen varit ställd på entreprenad. Tiden, för 
hvilken entreprenadaftalen gällt, har varit fem år, räknade från 
och med den 1 Augusti 1875 till och med den 31 Juli 1880, 
utom hvad angår Loka gästgifvaregård, hvarest entreprenaden 
vidtog först den 1 Augusti 1877 att fortfara till samma dag 
1880. Sedermera hafva med vederbörande skjutslags och entre
prenörers begifvande entreprenadaftalen blifvit utsträckta att 
gälla till 1880 års slut, dock med nedsättning vid åtskilliga 
gästgifvaregårdar af entreprenadbidragen. Först med början af 
år 1881 har således den nya ordningen för skjutsens utgörande, 
som finnes stadgad i Kung). Maj:ts Nådiga Stadga angående 
skjutsväsendet af den 31 Maj 1878, kunnat inträda. 

Såsom tabellen N:o 2 utvisar har, med undantag för en 
skjutsstation (Hyttans) ocli en gästgifvaregård (den i Örebro) 
skjutslegan vid alla öfriga gästgifvaregårdar utgått med maximi
beloppet 1 krona 60 öre. 

Ärliga entreprenadbidragen hafva utgjort: 

Inom Otter-Nerikes fögderi; 

Inom Vester- Nerikes fögderi: 

Inom Nora fögderi: 
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Inom Lindes fögderi: 

Vid gästgifvaregården i Örebro har årliga tillskottet af de 
skjutsskyldige under tiden till och med den 30 September 1878 
utgjort 100 kronor; men för tiden från och med den 1 Oktober 
1878 till och med den 31 Juli 1880 och sedermera till sist
nämnda års slut har sådant tillskott icke erfordrats. 

Entreprenadbidraget vid Askersunds gästgifvaregård har 
utgått med 770 kronor, för år räknadt. Deraf hafva 325 kronor 
fallit på staden och 445 kronor å de till nämnda gästgifvare-
gård indelade skjutsskyldige å landet. 

Vid Nora gästgifvaregård uppehälles skjutsen af dels skjuts
skyldige i Nora landsförsamling och dels staden Nora. Ärliga 
entreprenadbidraget vid berörda gästgifvaregård har utgjorts af 
de förra med 1,000 och af staden Nora med 1,390, eller till
sammans 2,390 kronor. 

De inom Lindesbergs landsförsamling boende skjutsskyldige, 
hvilka äro indelade till utgörande af hållskjuts vid staden Lin
desbergs gästgifvaregård, hafva såsom bidrag till entreprenaden 
årligen erlagt 1,000 kronor; hvaremot entreprenören, som af 
spritförsäljningsbolaget i Lindesberg fått arrendera stadskällaren 
och gästgifverirörelsen derstädes, förbundit sig att utan särskild 
ersättning från staden utgöra den staden åliggande reservskjuts. 

Det å riksstatens sjette hufvudtitel för år 1876 uppförda 
reservationsanslag af 175,000 kronor »till lättnad i skjutsnings-
tungan, der den genom entreprenad bestredes och vore särdeles 
tryckande», jemte uppkommen behållning å föregående års ena
handa anslag, medgaf, enligt hvad Kungl. Maj:ts Nådiga Bref 
den 8 Juni 1877 utvisar, utdelning af understöd till belopp, 
motsvarande på landet 32 procent af vederbörandes tillskott 
utöfver 20 kronor å hvarje helt förmedladt mantal, och i stad 
samma andel af tillskottet utöfver 30 kronor å hvarje fullt hun

dratal af stadens invånare. I enlighet med dessa grunder till
delades för år 1876 understöd åt skjutslagen vid nedannämnda 
22 gästgifvaregårdar i Örebro län, nemligen: Storbjörboda i 
Vester-Nerikes fögderi, Björkeberg, Brickegården, Elfhyttan, 
Grythyttehed, Hjulsjö, Högåsen, Jernboås, Kjerfvingborn, Källmo, 
Nyttorp, Vestra Kjedåsen och Öskevik i Nora fögderi, Häger
näs, Högfors, Laxbro, Lia, Morskoga, Ramsberg och Södra Bred
sjön, i Lindes fögderi, Nora och Lindesberg (hållaget) med till
sammans 6,624 kronor 37 öre. 

Af nyss omförmälda anslag för 1877, hvilket, jemte upp
kommen behållning å föregående års enahanda anslag, medgaf 
utdelning af understöd, beräknadt enligt förr åberopade grunder 
till 33V3 procent af vederbörandes tillskott, föllo, enligt hvad 
Kungl. Maj:ts Nådiga Bref den 18 Maj 1878 utvisar, 6,381 kro
nor 27 öre på Örebro län. Skjutslagen vid de 22 gästgifvare
gårdar, som vid redogörelse för fördelningen inom länet af 1876 
års anslag blifvit uppräknade, äfvensom det vid Loka erhöllo 
del af nyssnämnda anslagsbelopp med 6,381 kronor 27 öre. 
På enahanda sätt fördelades de på länet för år 1878 och år 
1879 fallna understödsbelopp, utgörande det förra 6,385 kronor 
7 öre och det senare 6,380 kronor 61 öre. 

I fråga om gästgifverihållningens och skjutsens ordnande i 
öfverensstämmelse med förr åberopade Nådiga Stadga den 31 
Maj 1878 har Konungens Befallningshafvande under loppet af 
åren 1878, 1879 och 1880 meddelat särskilda utslag nemligen 
hvad angår 

1. Askers härad den 31 December 1878; 
2. Sköllersta härad den 15 Maj 1879; 
3. Örebro härad den 31 December 1878; 
4. Glanshammars härad sistnämnde dag. 

5. Kumla härad den 15 Maj 1879; 
6. Edsbergs härad samma dag; 
7. Grimstens härad den 14 Juni 1879; 
8. Sundbo härad den 15 September 1879. 

9. Karlskoga härad den 1 Augusti 1879; 
10. Nora och Hjulsjö bergslags härad samma dag; 
11. Grythytte och Hellefors bergslags härad samma dag. 

12. Fellingsbro härad den 1 Augusti 1879 och den 1 Juni 
1880; 

13. Lindes och Ramsbergs bergslags härad den 1 Augusti 
1879; 

14. Nya Kopparbergs bergslags härad den 15 Maj 1879. 

Genom dessa utslag har blifvit bestämdt, att vid Lennäs 
tingsställe och Kilsmo jernvägsstation i Askers härad fortfarande 
skola finnas gästgifverier med skyldighet att leinna resande ber-
berge och förtäring; att i Sköllersta härad Emma och Glottra 
gästgifvaregårdar skulle indragas, i stället för dem en ny skjuts
station vid Hjortqvarn inrättas; skjutsanstalten vid Pålsboda 
fortfarande bibehållas såsom gästgifveri, och skjutsanstalten vid 
Törsta inskränkas till sådan skjutsstation, som i §§ 2 och 6 af 
Nådiga Stadgan den 31 Maj 1878 omformäles; att i Örebro 
härad Dylta och Mosas gästgifvaregårdar skulle då den nya 
regleringen träder i verket förändras till skjutsstationer, men 
att Vintrosa Sanna gästgifvaregård borde såsom gästgifveri 
bibehållas; att i Glanshammars härad nuvarande gästgifvare-
gården i Glanshammar fortfarande skulle vara gästgifveri; att i 



48 Örebro län. Gästgifverihållningens och skjutsens ordnande. 

Kumla härad Hallsbergs och Lerbäcks gäslgifvaregårdar skulle 
såsom gästgifverier bibehållas, Dansjö gästgifvaregård indragas 
och i stället derför en skjutsstation vid Mariedam inrättas; att 
i Edsbergs hårad skjutsanstalterna vid Edsbergs Sanna och 
Lekhyttan borde såsom gästgifverier bibehållas, samt gästgif-
veriet vid Storbjörboda flyttas till Svarta jernvägsstation eller i 
närheten deraf; att i Grimstens härad Laxå gästgifvaregård 
skulle inskränkas till skjutsstation, ett nytt gästgifveri vid Vrets-
torps jernvägsstation inrättas, samt Vretstorps förra gästgifvare
gård, såsom öfverflödig, indragas; att i Sundbo härad gästgif-
veriet i Rå skulle bibehållas oförändradt och skjutsanstalten i 
Skalltorp inskränkas till skjutsstation; att i Karlskoga härad 
vid Bregården i närheten af Karlskoga kyrka skulle inrättas ett 
fullständigt gästgifveri; de vid Brickegården, Högåsen och Källmo 
befintliga gästgifverier såsom icke vidare behöfliga indragas, 
samt skjutsanstalterna vid Björkeberg och Vestra Kjedåsen in
skränkas till skjutsstationer; att i Nora och Hjulsjö bergslags 
härad skjutsanstalterne i Bondbyn, Skärmarboda och Oskevik 
skulle indragas, gästgifveriet vid Hjulsjö såsom sådant bibehållas, 
samt skjutsanstalterne vid Elfhyttan, Grecksåsar och Jernboås 
inskränkas till skjutsstationer; att i Grythytte och Hellefors 
bergslags härad skjutsanstalten vid Grythyttehed skulle fortfara 
at t vara gästgifveri, samt skjutsanstalterna vid Kjerfvingborn, 
Loka och Nyttorp inskränkas till skjutsstationer; att i Fellings-
bro härad skjutsanstalten vid Fellingsbro skulle bibehållas så
som gästgifveri, men flyttas till lägenheten Olofsborg i närheten 
af Fellingsbro jernvägsstation, Blixterboda och Sällinge gäst-
gifvaregårdar inskränkas till skjutsstationer samt skjutsanstalten 
vid Lia, inskränkt till skjutsstation, förflyttas till Ullersäters 
jernvägsstation; att i Lindes och Ramsbergs bergslags härad, 
skjutsanstalterna vid Guldsmedshyttan och Ramsberg skulle 
fortfarande vara gästgifverier, Hägernäs gästgifvaregård inskrän
kas till skjutsstation, samt skjutsanstalten vid Morskoga hel 
och hållen indragas; samt att i Nya Kopparbergs bergslags 
härad Laxbro gästgifveri skulle såsom sådant bibehållas, samt 
Södra Bredsjö och Högfors gästgifvaregårdar förändras till skjuts
stationer. 

Skjutsanstalternas antal å landsbygden har sålunda blifvit 
nedsatt från 47 till 40, hvarjemte den vid Skyllbergs jernvägs
station förut anordnade skjutsstation upphört. Af dessa 40 
skjutsanstalter äro 19 gästgifverier och 21 skjutsstationer. 

Vidare har Konungens Befallningshafvande förordnat, att 
skjutsanstalterne i Örebro och Lindesberg skulle inskränkas till 
skjutsstationer, men gästgifverierna i Askersund och Nora så
som sådana bibehållas. 

Sedan Kungl. Maj:t, genom Nådigt Cirkulär till Konungens 
samtlige Befallningshafvande den 21 Mars 1879, dels förordnat 
ej mindre, att maximibeloppet af den skjutslega, som enligt 
Nådiga Stadgan den 31 Maj 1878 finge af skjutsentreprenörer 
uppbäras, skulle under den första skjutsentreprenadperioden och 
sedermera intill dess annorlunda blefve förordnadt för hvarje 
häst utgöra för milen inom Örebro län 1 krona 60 öre, än äfven, 
livad anginge beloppet af den lega, som finge uppbäras derest 
skjutsning jeralikt § 18 af berörda Nådiga Stadga måste af de 
skjutsskyldige sjelfva uppehållas, att från och med den tidpunkt, 
då inom Örebro län skjutsentreprenader, ordnade i överens
stämmelse med föreskrifterna i samma Nådiga Stadga, komme 
till stånd och till dess annorlunda blefve förordnadt, skjutslegan 

i nyssberörda fall skulle inom länet utgå med 1 krona 20 öre; 
dels ock meddelat bestämmelser angående beskaffenheten af de 
åkdon och persedlar, som det skulle åligga entreprenörer eller 
skjutsskyldige att vid skjutsanstalterna hålla de resande till
handa; äfvensom fastställt taxa å de afgifter, som för begag
nande deraf borde erläggas; samt Konungens Befallningshafvande 
bestämt första skjutsentreprenadperioden i länet till fem år, räk
nade från och med 1881 till och med 1885; hafva under år 
1880 entreprenadauktioner öfver hela länet blifvit förrättade; 
b varefter de anbud, vid hvilka vederbörande inropare fästat vil-
kor att undfå entreprenadbidrag, blifvit, jemlikt § 15 i ofta åbe
ropade Nådiga Stadga, underställda 1880 års landstings pröf-
ning. Jemlikt landstingets meddelade, af Konungens Befall
ningshafvande faststälda beslut blefvo samtliga berörda anbud 
godkända. 

Nedanstående tabell utvisar dels hvad årliga entreprenad-
bidraget vid hvarje af de nu inom länet befintliga 44 skjuts
anstalter utgör under perioden 1881—1885, dels ock hvad dy
likt bidrag vid hvarje af samma eller deremot svarande skjuts
anstalter äfvensom vid fndragna sådana utgjort under femårs
perioden från och med den 1 Augusti 1875 till och med den 31 
Juli 1880: 
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Enligt livad förestående tabell utvisar, hafva entreprenad-
bidrag icke ifrågakommit vid gästgifvaregårdarne i Örebro, Vrets-
torp ocli Hallsberg. Till följd af täflan nedgick skjutslegan i 
Örebro till 1 krona 10 öre och vid Vretstorp till 95 öre för 
milen. Vid alla öfriga gästgifvaregårdar inom länet uppgår den 
till maximibeloppet I krona 60 öre. 

Af entreprenadbidragen, hvaraf belöpa på Öster-Nerikes 
fögderi med 9 gästgifvaregårdar 3,926 kronor, på Vester-Nerikes 
fögderi med 10 gästgifvaregårdar 3,525 kronor, på Nora fögderi 
med 11 gästgifvaregårdar 4,500 kronor och på Lindes fögderi 
med 10 gästgifvaregårdar 5,050 kronor, utgöra medeltalen re
spektive: 436 kronor 22 öre, 352 kronor 50 öre, 409 kronor 9 
öre och 505 kronor. Dessa medeltal understiga betydligt de här 
ofvan för perioden 18V875—1831/780 angifna. 

Summan af samtliga betingade entreprenadbidragen utgör 
19,701 kronor. Då denna summa vida understeg hälften af 
1880 års för länet faststälda bevillning enligt andra artikeln 
bevillningsstadgan, hvilken bevillning utgjorde för jordbruks
fastighet 32,365 kronor 49 öre, och för annan fastighet, frälse
ränta och hvarje annat beskattningsföremål 80,962 kronor 11 
öre eller tillsammans 113,327 kronor 60 öre; borde, jemlikt be

stämmelsen i § 22 af Kungl. Stadgan den 31 Maj 187S, länet 
och staten gälda summan af entreprenadbidragen 19,701 kronor 
till hälften hvardera med 9,850 kronor 50 öre. Efter det Ko
nungens Befallningshafvande med tillämpning af den i nyss åbe
ropade § stadgade debiteringsgrund låtit verkställa uträkning å 
det öretal, som för länet belöpte på hvarje bevillningskrona en
ligt 2:a artikeln bevillningsstadgan, hvilket tal fans utgöra 14 
öre för jordbruksfastighet och 7 öre för öfriga beskattningsföre-
inåJ, blefvo såsom »bidrag till skjutsentreprenaderna» iitdebite-
rade 10,198 kronor 50 öre, hvilket belopp med 348 kro<nor iifver-
sköt statens hälft i entreprenadbidragen. Af nämnda debiterade 
belopp föllo på Öster-Nerikes fögderi 1,856 kronor 53 öre, å 
Vester-Nerikes fögderi 2,050 kronor 22 öre, å Nora fögderi 2,099 
kronor 70 öre, å Lindes fögderi 1,721 kronor 41 öre, å staden 
Örebro 1,837 kr. 66 öre, Askersund 193 kr. 56 öre, Nora 267 
kr. 82 öre och Lindesberg 176 kr. 4 öre. 

Vid 1880 års utgång funnos i Örebro län följande post
anstalter, nemligen: 

a) Portkontor i Örebro, Nora och Hallsberg. 
b) Postexpeditioner i Askersund, Degerfors, Frövi, Gryt-

hy ttehed, Lindesberg, Nya Kopparberget och Vretstorp. 
c) Poststationer i Asker, Bergslags-Hörken, Bjurtjärn, Bo

fors, Bredsjö, Bångbro, Dalkarlsberg, Dylta bruk, Dylta (Ervalla) 
station, Edsberg, Fanthyttan, Fellingsbro, Gellersta, Glansham
mar, Granbergsdai, Guldsmedshyttan, Gusselby, Gyttorp, Gt/t-
lunda, Hackva, Hammar, Hardemo, Hasselfors, Hellefors, Hi-
dinge, Ifjortqvarn, Hjulsjö, Hörk, Jerle, Jernboås, Karlskoga, 
Kilsmo, Kloten, Kortfors, Kräklinge, Kumla, Kåfalla, Laxå, 
Lännäs, Lillkyrka, Mariedan), Mosas, Nerikes-Bo, Nerikes-Kil, 
Nerikes-Knista, Nerikes-Täby, Norrbyås, Porla, Pålsboda, Qvist-
bro, Ramsberg, Rinkaby, Eällså, Sikfors, Skyllberg, Sköller-
sta, Snafhinda, Stensta, Stora Mellösa, Stora, Striberg, Ställ-
berg, Ställdalen, Svarta, Svennevad, Ullersäter, Valåsen, Vede
våg, Vikersvik, Vintrosa och Asbro; varande de postanstalter, 
hvilkas namn icke äro här med kursiv stil anmärkta, inrättade 
vid järnvägsstationer, och de, hvilkas namn äro med sådan stil 
angifna, belägna å andra orter. 

Poststationen i Porla, som ligger ungefär inidt emellan Laxå 
och Hasselfors jernvägsstationer å nordvestra stambanan, hålles 
öppen endast under Maj—Oktober månader, under hvilken 
tid Porla jemväl utgör anhaltsstation för bantågen å berörda 
stambana. 

Posten befordras med bantåg å statens och enskilda jern-
vägar, med ångbåtar, med kärrpost, med gängpost och genom 
landtbrefbäring (inrättad år 1877). 

De ambulanta postanstalter, hvilka beröra länet, lyda dels 
under centrala och dels under vestra jernvägspostdistriktct, samt 
äro antingen a) postkupéexpeditioner, eller b) postiljonskupéer. 

Postlinier i Örebro län äro: 

a) Kärrpostlinier: 
1. Örebro—Norrbyås—K ilsmo ; 
2. Örebro—Norrbyås—Pålsboda; 
3. Örebro—Götlunda; 
4. Örebro—Nerikes-Kil; 
5. Örebro—Bofors; 
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6. Kumla—Hidinge; 
7. Vretstorp—Qvistbro; 
8. Vretstorp—Motala; 
9. Fellingsbro—Stensta; 

10. Kåfalla—Lindesberg; 
11. Stora—Ramsberg; 
12. Nora—Bredsjö; 
13. Kristinehamn—Bjurtjärn. 

b) Gångpostlinier: 
14. .Bjurtjärn—Storfors; 
15. Bjurtjärn—Bofors; 
16. Nora—Guldsmedshyttan ; 
17. Mosas—Nerikes-Täby; 
18. Hjortqvarn— Nerikes-Bo. 

c) landtbrefbäringslinier: 
19. Örebro—Hofsta; 
20. Örebro—Hagalund i Tysslinge socken; 
21. Hagalund—Tysslinge kyrka—Gräfve kyrka; 
22. Glanshammar—Ödeby; 
23. Gyttorp—Grecksåsar; 
24. Brännbyn—Hörks jern vägsstation; 
25. Vretstorp—Husby—Tångeråsa och 
26. Qvistbro—Mullhyttemon. 
Sammanräknade beloppet af de postaj"gifter, hvilka stats

verket fått till särskilda inom länet befintliga postanstalter er
lägga för postförsändelser i tjensteärenden, hafva utgjort år 1876: 
5,712 kronor 60 öre; år 1877: 6,450 kronor 18 öre; år 1878: 
6,332 kronor 96 öre; år 1879: 6,749 kronor 68 öre och år 1880: 
7,396 kronor 26 öre eller tillsammans under förevarande fem
årsperiod 32,641 kronor 68 öre; hvaraf medeltalet utgör 6,528 
kronor 34 öre. 

Utöfver de telegrafanstalter, som äro förbundna med jern-
vägsstationerne inom länet, finnas af staten särskildt inrättade 
telegrafstationer i länets fyra städer och i Nya Kopparberget. 
Stationen i Örebro har hel, men öfriga fyra stationer inskränkt 
dagstjenst. 

D) Sjökommunikationer. A sjön Vettem förekommer en 
ganska betydlig sjöfart, hvari deltaga dels ångfartyget Örn af 
45 tons drägtighet och med maskin af 30 hästkrafter, hvilket 
fartyg tillhör åtskilliga i Motala och Vadstena boende personer; 
dels ångfartyget Vettern af 111 tons drägtighet och med maskin 
af 30 hästkrafter, tillhörigt ett rederibolag i Askersur.d; dels 
ångfartygen Vieiile Montagne N:o 1 och Vieille Montagne N:o 2, 
hvartdera af 118 tons drägtighet och med maskin af 30 häst
krafter samt båda tillhöriga belgiska zinkgrufvebolaget Vieille 
Montagne, och dels 15 seglande fartyg, hvilka tillhöra Iandtmän 
i Hammars socken och äro afsedda för fraktfart å nämnda sjö. 
De två grufvebolaget tillhöriga fartygen användas uteslutande för 
fraktfart mellan Ammebergs zinkverk och Göteborg. Angbåtarne 
Örn och Vettern uppehålla samfärdseln mellan Askersund, Mo
tala, Vadstena, Göteborg och mellanliggande stationer. Något 
seglande fartyg finnes icke i Askersund, men staden besökes 
årligen af åtskilliga seglande fartyg från andra orter, hvilka 
fartyg tillföra staden plank, bräder, ved och kalk samt derifrån 
hemta aspvirke, spanmål och rotfrukter. 

Å sjön Tisaren fraktas stångjern och malm från Asbro 
järnvägsstation till Skogaholms bruk. 

Emellan Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken och Kårbergs 
dertill hörande manufakturverk i Snaflunda socken fraktas jern 
å Fågelsjön medelst pråmar. 

Inom Karlskoga härad idkar Timselfvens transportbolag 
trafik i Timselfvens vattendrag mellan Filipstad i Vermland och 
Bofors. 

Inom Nora och Hjulsjö bergslags härad uppehåller en mindre 
ångslup trafiken i Fåsjön och en dylik i Norasjön. Dessa far
koster tillhöra, den ena Nora—Jernboås trafikaktiebolag och den 
andra bruksegaren C. H. Wedberg. Jernboås socken eger ång-
slupen Jernboås. A de inom sistnämnda härad belägna sam
manhängande sjöarne Saxen och Vikern begagnas pråmar för 
rodd och segling. 

Inom Grythytte och Hellefors bergslags härad hålles en 
ångslup i gång å sjön Norr-Elgen och en dylik i Svartelfven 
mellan Hellefors och norr derom belägna Silfvergrufvan. 

Genom Ilörks kanal i Nya Kopparbergs bergslag, hvilken är 
4,000 fot lång och försedd med en sluss samt förenar sjöarne 
Norra och Södra Hörken, fraktas å pråmar eller båtar malm 
från Grängesberget i Kopparbergs län och Hörken till Sjöändan, 
belägen vid Norra Hörken. Denna farled är dock numera efter 
öppnandet af Frövi—Ludvika och Bergslagernas jernvägar föga 
begagnad. Sedan förstnämnda jernväg uppläts för trafik, hafva 
två andra farleder alldeles upphört att begagnas, nemligen dels 
den från Blåmansbäcken i Nya Kopparbergs bergslag söder ut 
till Guldsmedshytte bruk i Lindes och Ramsbergs bergslag, hvil
ken farled gick genom sjöarne Norrsjön och Södersjön samt 
vidare genom Storån ut i sjön Rossvalen och dels farleden 
å sistnämnda sjö mellan Guldsmedshyttan och staden Lin
desberg. 

Ångfartyget Örebro af 143 tons drägtighet och med ma
skin af 40 hästars kraft underhåller öfver Hjelmaren, Hjelmare-
kanal och Mälaren en regelbunden trafik mellan Örebro hamn 
vid Skebäek och Stockholm med anlöpande af åtskilliga mellan
liggande stationer. Dessutom användas å Hjelmaren 2 andra 
ångfartyg, hvilkas sammanlagda tontal utgör 8 och samman
lagda maskinkraften 35, samt 4 segelfartyg tillsammans af 228 
tons drägtighet, jemte 3 pråmar. I fråga om landtmännens sjö
fart på Hjelmaren, åberopas Konungens Befallningshafvandes 
derom i förra femårsberättelsen (sid. 16, spalt. 2) afgifna ytt
rande. 

Antalet af de Iandtmän inom Örebro län tillhöriga, till in
rikes sjöfart använda fartyg och båtar af mer än 10 tons dräg
tighet, utgjorde år 1879 31 segelfartyg af sammanräknade 1,082 
tons drägtighet, och 9 ångfartyg tillsammans af 297 tons dräg
tighet och 93 hästars kraft. Dera funnos anstälda 21 skeppare 
och 88 man sjöfolk, de der voro i sådan egenskap mantals- och 
skattskrifne. 

" I öfrigt hänvisas livad angår 
C) Sjöfart och handel och dermed gemenskap egande ämnen 

till »Bidrag till Sveriges officiela statistik, E) Inrikes sjöfart och 
handel, Kommerskollegii underdåniga berättelser» för ifråga
varande period. 

Sjöskador af beskaffenhet, att fartyg förolyckats eller be
sättningar eller passagerare omkommit, hafva icke under femårs
perioden inträffat å sjöar och farleder inom länet. 
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I fråga om de hufvudsakligaste afsättningsorterna utom länet 
för dess alster af landt- ocli bergsbruket äfvensom varubytena 
inom lånet åberopas hvad föregående femårsberättelser derora 
innehålla. 

Ar 1880 höllos dels frimarknader och dels kreatursmark
nader å följande ställen inom länet, nemligeu: Askersund (2 
gånger), Edsbergs Sanna, Emma, Lerbäck, Lindesberg, Nora, 
Odensbacken (2 gånger), Pålsboda (2 gånger), Tomta, Vrets-
torp (2 gånger) och Örebro (3 gånger). På föranstaltande af 
länets hushållningssällskap varda vid vår- och höstmarknaderna i 
Örebro särskilda anordningar vidtagna i syftemål att dels af-
stänga särskild plats för handel med hästar af bättre beskaffen
het, hvilka först efter undergången besigtning af veterinär få 
dit insläppas, och dels upprätthålla tillsyn och ordning genom 
särskildt för ändamålet utsedda personer. 

Torgdagar hafva under år 1880 egt rum i Edsbergs by en 
gång i månaden, vid Frövi jernvägsstation 3 gånger om året, 
Grythyttehed 4 gånger om året, Hallsberg eu gång i veckan, 
Karlskoga 4 gånger om året, Lerbäck 10 gånger om året, Mull-
hyttan en gång i hvarje månad, Odensbacken 6 gånger om året 
och i Ammeberg två gånger i månaden. 

Särskildt anordnade kreatursmöten ega rum i länets städer, 
nemligen i Örebro 9 gånger, i Askersund 5 gånger, i Nora lika
ledes 5 gånger och i Lindesberg lika många gånger om året. 

En stor liflighet företer torghandeln i Örebro hvarje onsdag 
och lördag, synnerligen den senare ^dagen. Till de tre torgen 
föras i riklig mängd allahanda ätbara varor, hvilka afsättas icke 
allenast till stadsboar och länets öfriga inbyggare, hvilka senare 
jemväl i Örebro förse sig med sina behof i synnerhet af fisk 
och kräftor, utan äfveu till uppköpare, som sända de upphand
lade varorna till Stockholm. 

För uppskattade kannetalet af bränvin samt andra brända 
eller destillerade spirituösa drycker^ som under hvarje af före
varande fem år ansetts komma att utskänknings- och minute-
ringsvis inom länet försäljas, utskänknings- och utminuterings-
ställenas antal å landet och i städerna, samt beloppen af de för 
denna handel debiterade afgifter redogöres i efterföljande tabell 
Litt. A. 

Utskänknings- och utminuteringsrörelsen under femårsperio
den har i länets städer, utom hvad angår Askersund under år 

1880, för hvilket år ifrågavarande rörelse åt enskild person ge
nom auktion upplåtits, bedrifvits af särskildt för ändamålet bil
dade bolag. Af dessa hade bolaget i Askersund år 1876 en 
vinst af 11,161 kronor; men på grund af den lagstiftning, som 
när kontrakt med bolaget upprättades var gällande, kunde bo
laget icke förpligtas att till laga fördelning aflemna samma vinst
medel. Bolaget i Nora hade år 1879 icke någon vinst. 

För beloppen af bolagens vinstmedel i öfrigt redogöres i 
efterföljande tabell, innehållande uppgift å vinstmedel, som till 
fördelning mellan landstinget, hushållningssällskapet och stads-
kommunerne blifvit erlagda af de bolag, hvilka egt spritförsälj-
ningsrättigheter uti länets städer: 

Slutligen får Konungens Befallningshafvande hvad angår de 
särskilda belopp af minuthandels- och utskänkningsmedel, hvilka 
under hvarje af åren 1876—1880 blifvit utbetalda till länets 
städer, socknar, landsting och hushållningssällskap hänvisa till 
nedanstående tabell: 

5. Kameralförhållanden. 

I fråga^om dels hemman och jordlägenheter å landet, deras 
kamerala natur, mantal, brukningsdelar m. ni. jemte taxerings
värde och^dels nybyggda hus, bebyggda och obebyggda tomter 
jemte lägenheter i städerna, äfvensom taxeringsvärdet dera, hän
visas till bilagda tabell N:o 3. 

Uti Nora fögderi finnas 2Va s. k. hyttetal, hvilka enligt 
den i orten vanliga beräkningsgrund anses svara mot 10 man
tal. Dessa lägenheter äro för åren 1879-—1881 taxerade till 
725,600 kronor.1? Enär den vid nästföregående femårsberättelse 
fogade motsvarande tabell icke upptager berörda lägenheter, 
hafva de icke heller nu inrymts i tabellen N:o 3. 

På sätt förut under l:a afdelningen omförmälts, är den 
s. k. Regna skate numera frånskild länet och förlagd till Öster
götlands län. De till nämnda skate hörande hemman, halva 

sig åsätt oförmedladt mantal 6-noo och förmedladt 5-jm>. En
ligt förra femårsberättelsen utgjorde hemmanens i länet sam
manräknade mantal, det oförmedlade 3009-33C. och det nu
varande förmedlade 2883-045. Om från dessa tal dragas de först 
omförmälda 6-500 och 5'87», blifva resterna 3002 SSG och 
2877-170 eller just de tal, som i tabellen N:o 3 angifvits ut
göra det samfälda oförmedlade och nuvarande mantalet å länets 
samtliga hemman. 

Hvad angår areal och disposition af stadernas jordområde 
i Örebro län, tiilåtersig Konungens Befallningsliafvaiide att hän
visa till en i band 2 af den utaf Kungl. Statistiska Central
byrån utgifna Statistiska tidskrift sid. 238 och^23!) intagen ta
bell, hvilken afser förhållandena sådana de voro år 1857. Deri 
förekommande uppgifter äro samlade af den komité, hvilken till 
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följd af Rikets Ständers underdåniga anhållan i skrifvelse den 
28 Maj 1851 af Kungl Maj:t förordnades att verkställa under
sökning af de vid beskattningen af städernas handels- och industri-
idkande invånare in. m. följda grunder och trädde i verksamhet 
den 14 April 1852, men till följd af Nådiga Bref den 1 Februari 
och den 15 Juli 1859 upplöstes. 

Från ödesmål har icke något hemman under förevarande 
femårsperiod blifvit upptaget. 

De jordafsöndrwgar, hvarå Konungens Befallningshafvande 
under femårsperioden fastställt afgäld, halva utgjort: 

eller i medeltal 127-6. 

Följande boställen, hvilka varit pä lön anslagna, 1 mänt. 
N:o 2 Genstorp till häradshöfdingen i Vester-Nerikes domsaga 
och 1 mänt. N:o 1 Kärra till kronofogden i Vester-Nerikes fög
deri, hafva blifvit till statsverket indragna och för dess räkning 
utarrenderade på 20 år, räknade livad angår Genstorp från mid-
fastan 1876 och livad angår Kärra från midfastan 1878. 

Kronofogden i Öster-Nerikes fögderi och häradsskrifvaren 
i Vester-Nerikes fögderi, hvilka enligt särskilda löneregleringar, 
faststälda år 1878 för kronofogdar samt vissa andra embets-
och tjenstemän samt betjente vid landstaten och år 1880 för 
häradsskrifvarne, varit berättigade att till statsverket afträda 
de dem på lön anslagna boställen 1 mänt. N:o 7 Attersta och 
1 mänt. N:o 2 Ybby, hafva, med begagnande af förunnad val
frihet, föredragit att under sin tjenstetid bibehålla nämnda bo
ställen, de der således först vid bemälde embetsmäns afgång 
komma att till statsverket indragas. 

Till följd af den genom Kungl. Maj:ts Nådiga Bref den 29 
Maj 1874 och Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegii cirku
lär den 14 påföljande Augusti gifna bestämmelse, att sådana 
kronan tillhöriga, under Kammarkollegii förvaltning stälda och 
för statsverkets räkning utarrenderade hemman och lägenheter, 
för hvilka årliga arrendeavgiften icke öfverstege 200 kronor och 
hvilkas bibehållande ät kronan icke på grund af befintlig skogs
tillgång eller af annan särskild anledning påkallades, skulle i den 
mån derom gällande arrendekontrakt efter uppsägning eller eljest 
närmade sig till slut, få under iakttagande af de föreskrifter, 
Kungl. Maj:t kunde finna lämpligt meddela, på offentlig auktion 
till den högstbjudande under stadgade vilkor försäljas, hafva un
der femårsperioden följande hemman blifvit i sådan ordning för
sålda emot nedanstående belopp: 

Genom särskilda utslag, som understälts Kungl. Kammar
kollegii pröfuing, har Konungens Befallningshafvande förordnat 
om rotering den 15 Oktober 1880 af Norrgrytstorp och den 29 
September samma år af Gambotorp och Laggarhult, hvilka hem
man fått sig rotemantal åsätt. 

Sedan i sammanhang med förändrad organisation af öfver-
styrelsen för hospitalen i riket dessas hemman och lägenheter 
blifvit år 1876 till statsverket indragna och stälda under Kam
markollegii vård och inseende; samt ofvanomförmälda i Nådiga 
Brefvet den 29 Maj 1874 gifna bestämmelse, jemlikt Nådiga 
Brefvet den 6 och Kammarkollegii cirkulär den 20 Juni 1879, 
utsträckts jemväl till de egendomar, hvilka efter den 29 Maj 
1874 kommit under Kammarkollegii förvaltning, hafva följande, 
Örebro f. d. hospital tillförene tillhöriga, på kartan öfver Örebro 
stads jord upptagna lägenheter: N:o 250, en ängteg om 16 qv.-ref 
63-60 stänger; N:o 257, en ängteg om 16 qv.-ref 58-12 stänger; 
N:o 265, en ängteg om 2 qv.-ref 35-1 c stänger; N:o 293 Ler-
ängen om 22 qv.-ref 88-12 stänger; och N:o 297 Tulltäppan om 
2 qv.-ref 84-37 stänger eller tillsammans 61 qv.-ref 29-s7 stänger 
blifvit på auktion den 21 Juni 1880, efter ett pris af 555 kr. 
för tunland eller för sammanräknade arealen 10 t:d 30 l/4 k:d 
6,074 kr. 65 öre till den högstbjudande försålde. 

Antalet'af kronans jordbruksfastigheter i Örebro län utgjorde 
vid 1880 års slut 111. Deraf äro 8 hemman anvisade såsom 
bostadsboställen åt lika många länsmän och komma, enligt den 
för länsmännen vidtagna lönereglering, att såsom sådana bibe
hållas nemligen l/2 mantal N:o 5 Eker i Ekers socken och Öre
bro härad; 1 mantal N:o 2 Knista i Knista socken och Eds
bergs härad; Va mantal N:o 4 Kumla i Kumla socken och Kumla 
härad; l/2 mantal N:o 1 Storängen i Karlskoga socken och Karl
skoga härad; 1 mantal N:o 3 Väla i Stora Mellösa socken och 
Askers härad; 1 mantal N:o 1 Ybby i Viby socken och Grim-
stens härad; '/., mantal N:o 1 Arla i Sköllersta socken och Sköl-
lersta härad och 1 mantal N:o 1 Ostansjö i Snaflunda socken 
och Sundbo härad. Af öfriga 103 fastigheter voro, enligt den å 
landskontoret befintliga s. k. liggare, vid 1880 års slut 93 genom 
lika många särskilda kontrakt för statsverkets räkning utarren
derade och således att hänföra till egentliga kronodomäner. Under 
år 1881 skulle, enligt samma liggare, förekomma till utarrende-
ring 3, under år 1882: 2 och vid nuvarande boställshafvares 
afgång 4 eller tillsammans 9 f. d. boställen eller boställslägen-
heter, deribland de två förut omtonnälda 1 mantal N:o 7 Atter
sta och 1 mantal N:o 2 Ybby. En landträntinästaren på lön 
anslagen lägenhet, belägen på Örebro stads egor, kommer ock, 
enligt livad med all sannolikhet kan antagas, att förr eller se
nare indragas till statsverket. När sistberörda 10 boställen varda 
för statsverkets räkning utarrenderade, kommer domänernas antal 
att uppgå till 103. 

Under femårsperioden hafva blifvit till skatte lösta följande 
kronohemman: 
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Vid 1880 års slut utgjorde antalet af krouoliemman, hvilka 
ännu icke blifvit till skatte försålde 284, med ett sammanräknadt 
förmedladt mantal af 32-6 5 2 ocli sammanräknadt taxeringsvärde 
af 891,500 kronor. 

Efter underdånig hemställan, som Kungl. Maj:t i nåder bifallit, 
har år 1879 för kronans räkning emot 8,000 kronor ocli öfriga 
vilkor inköpts 1/2 mantal skatte bergsmanshemmau N:o 1 Sjörs-
torp i Hidinge socken och Edsbergs härad. Detta hemmans skog 
har blifvit sammanslagen med Kronoparken Tysslingen. Hem
manets åbyggnader jemte inegor hafva upplåtits till boställe åt 
den å berörda kronopark anstälde skogvaktare. 

Egendomar af fideikommissegenskap inom länet äro: 

Kronans jordeböcker och taxeringslängder öfver fast egendom 
lemna icke någon ledning till besvarande af frågan, livilka jord
bruksfastigheter, andra fastigheter och frälseräntor inom länet 
äro af tideikommissegenskap. De upplysningar, förestående ta
bell i detta afseende innehåller, hafva derför måst grundas å 
uppgifter, begärda hos och benäget lemnade af vederbörande fidei-
kominissinnehafVare eller deras förvaltare; hvarefter taxerings
värdena utförts med ledning af taxeringslängderna. 

Enligt den i nästförutgående femårsberättelse intagna tabell 
rörande fideikommissegendomar inom länet skulle under Bysta 
fideikommissegendom vara inbegripna 34 3/g mantal, hvaremot 
mantalet i förestående tabell är angifvet till 28 l ä / mantal. 
Denna skilnad förklaras deraf, att de under Bysta lydande och i 
den s. k. Regna skate belägna hemmanen Anstorp n / , 6 , Botten i/,,, 
Djursland 1, Malma 2, Mörtsjö y4 och Tyrisfall 1 eller tillsam
mans 57 /1 6 mantal jemte fastigheterna Sofieqvarn och Malma 
såg blifvit, på sätt förut är vordet omförmäldt, förlagda till 
Östergötlands län. Summan af 28is/]6 och 5 y i 6 utgör 34 a/g 

mantal eller det i förra femårsberättelsen uppgifna. Utom nyss-
omförmälda 5 y i 6 mantal finnas jemväl inom Östergötlands län 
2 3 / mantal, som lyda under Bysta fideikommiss, äfvensom y4 

mantal inom Södermanlands län. Taxeringsvärdet u t g ö r a 7 " / J 6 

mantal i Östergötlands län 285,600 kronor, å andra fastigheter 
derstädes 9,200 kronor och å 3/4 mantal i Södermanlands län 
18,000 kronor. Sammanräknade mantal å de under Bysta in
begripna jordbruksfastigheter utgör 37 ' / , mantal. 

Uppgiften i nästföregående femårsberättelse, att mantalet å 
de under Myrö fideikommiss lydande hemman utgjorde allenast 
9 y mantal, har befunnits vara oriktig. Rätta talet är, såsom 
i förestående tabell uppgifves, 15 y4 mantal. 

De hemman, hvilkas frälseräntor hafva fideikommissegenskap 
och höra till Flosta, äro följande: y mantal Benneboda N:o 1, 
1 mantal Beugtsbo N:o 1, " 2 mtl Joganbo N:o 1, 3/4 mtl 
Käfvesta N:o 2, y„ mtl Norra Skruke N:o 3, '/., mtl Osebo N:o 1, 
'/., mtl Saltorp N:o 2, y„ mtl Sörby N:o 4, y„ mtl Stensbo 
N:o 1, 1 mtl Sätterböl N:o~2, 2»/4 mtl Tarsta N:ris 2, 3 och 4, 
1 mtl Testa N:is 3 och 4, 1 mtl Vibbanbo N:o 1, l/.z mtl Åkerby 
N:o 5 och 1 mtl Ösby N:o 1 i Sköllersta socken, samt y mtl 
N:o 3 Elfvesta, y mtl Skräddaretorp och 1 mtl Vissberga N:o 3 
i Kumla socken; tillsammans 1 3 % mantal. 

Omförmälda fideikommiss innehafvas för närvarande: Bo af 
ledamoten af Riksdagens första kammare, bruksegaren m. m. 
Friherre H. J. Hamilton; Bysta af enkefru Friherrinnan Eva 
Gripenstedt, född Anckarsvärd; Myrö af godsegaren, fil. d:r 
Grefve Per Kalling; Segersjö af ledamoten i Riksdagens första 
kammare, godsegaren m. m. R. Montgomery-Cederhielm; Säby-
lund af enkefru Grefvinnan Eugenie Lewenhaupt, född von Essen, 
samt de under Flosta lydande frälseräntor af löjtnanten Grefve 
IL J. Cronhjelm. 

Tre utländska aktiebolag, belgiska zinkgrufve- och gjuteri-
bolaget »Vieille Montague», engelska Frövi—Ludvika jernvägs-
aktiebolaget samt »The scandinavian preserved butter company» 
i Köpenhamn ega fastigheter inom länet; nemligen förstnämnda 
bolag i Vester-Nerikes fögderi hemman om tillsammans 8' /2 

mantal med ett sammanräknadt taxeringsvärde af 219,500 kro
nor, och andra fastigheter för bevillning taxerade till 955,700 
kronor eller tillsammans 1,175,200 kronor; Frövi—Ludvika jern-
vägsaktiebolag inom Lindes fögderi 44 lägenheter med samman
räknadt taxeringsvärde af 95,000 kronor och ett verk eller in
rättning med taxeringsvärde af 150,000 kronor, samt i Lindes
bergs stad fastigheter för bevillning taxerade till 39,202 kronor 
eller tillsammans 284,202 kronor; och det danska bolaget i Fel-
lingsbro socken af Lindes fögderi ett mejeri, taxeradt till 25,100 
kronor. 

Engelske undersåten, grufdisponenten Josuah Maxfield eger 
inom Vester-Nerikes fögderi jordbruksfastighet, taxerad till 1,000 
kronor, och annan fastighet, taxerad till 22,500 kronor, eller till
sammans 23,500 kronor. 

Af bruksegendomen Karlsdal, i Nora fögderi, bestående af 
jordbruksfastigheter om tillsammans 6U7l/.2i00 mantal med sam
manräknadt taxeringsvärde af 565,800 och annan fastighet, för 
bevillning taxerad till 66,500 kronor, eller tillsammans 632,300 
kronor, tillhör hälften engelske undersåten F. L. Milne. 

Fyratiosex (46) inhemska aktiebolag ega fastigheter inom 
Örebro län, 34 bolag uteslutande å landsbygden, 11 uteslutande 
i stad, och 1, nemligen Köping—Ilults-jernvägsaktiebolag, både 
å landet och i stad. Styrelserna hafva sitt säte, för 16 af dessa 
bolag utom, och för öfriga inom länet. 

I öfrigt hänvisas hvad angår de fastigheter å landsbygden, 
som tillhöra aktiebolagen, och dessa fastigheters taxeringsvärde 
till efterföljande tabell Litt. B. 



Fastigheter tillhörande inhemska aktiebolag å landsbygden. Tab. Litt. B. Örebro län. 5.3 

Tab. Litt. B. Uppgift å inhemska aktiebolag, hvilka å landsbygden inom Örebro län år 1880 egde fastigheter, och å dessa fastig

heters taxeringsvärde samma år. 
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För de inhemska aktiebolag år 1880 tillhöriga fastigheter 
i stad och samma fastigheters taxeringsvärde redovisas i här 
nedan intagna tahell: 

I fråga om skiftesverket hänvisar Konungens Befallnings-
hafvande till Kungl. Landtmäteristyrelsens årsredogörelser an
gående landtmäteriet (Litt. O i Serien af Bidrag till Sveriges 
officiela statistik). Af de 960 förmedlade mantal, hvarå vid in
gången af ifrågavarande femårsperiod faststäldt enskifte eller 
laga skifte icke egt rum, synas fortfarande vid pass 768 mantal 
utgöras af sådana större eller mindre possessioner, hvarå laga 
skifte sannolikt icke skall ifrågakomma. Under femårsperioden 
hafva omkring 18 mantal blifvit skiftade. Återstående 174 man
tal dels äro redan under skifte, dels kunna antagligen fram
deles blifva föremål för laga skiftesbehandling. Vid slutet af år 
1880 voro laga skiften å 12 mantal under behandling. Af all
männa medel har utflyttningshjelp efter laga skiften utbetalts 
år 1876 till 19 utflygande med 2,625 kronor; år 1878 till 3 ut
flyttande med 300 kronor; år 1879 till 2 utflyttande med 300 
kronor och år 1880 till 1 utflyttande med 112 kronor 50 öre, 
eller tillsammans till 25 utflyttande med 3,337 kronor 50 öre; 
hvaraf medeltalet på år utgör 667 kr. 50 öre. Öfriga skiftes
omkostnader hafva under perioden uppgått till sammanräknadt 
belopp af 40,991 kronor 32 öre. 

6. Politi. 

Bilagda tabell N:o 4 innefattar redogörelse för brandför-
säkringsinrättningarnes verksamhet under åren 1876—1880 i 
Örebro län. 

För Örebro läns brandstodsbolag, livars verksamhet omfat
tar hela länets landsbygd, har Konungens Befallningshafvande 
den 30 Augusti 1879 fastställt förnyadt reglemente. 

De för öfriga trenne i länet befintliga brandförsäkringsin
rättningar gällande reglementen äro utfärdade, det för Lerbäcks 
sockens enskilda brandstodsbolag till försäkring af åbyggnader 
och lösegendom den 19 Juli 1870; det för Karlskoga härads en
skilda brandstodsförening, livars verksamhet redan år 1854 bör
jade, den 3 Juni 1875, och det för Fellingsbro brandförsäkrings
bolag den 10 Februari 1873. 

Försäkringar mot brandskador inom länet meddelas äfven 
af Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet, af 
Städernas allmänna brandstodsbolag, af Städernas bolag till 
brandförsäkring af lösegendom samt af försäkringsbolagen Skan
dia och Svea, m. fl. 

Vid sammanträde i Örebro den 4 December 1880 antogs 
reglemente för »Örebro härads med angränsande socknars brand
försäkringsförening», å hvilket reglemente den 18 i samma må
nad söktes Konungens Befallningshafvandes fastställelse; men, 
genom utslag den 21 Januari 1881, hvilket, öfverklagadt, blif
vit af Kungl. Maj:t den 20 påföljande Maj i nåder faststäldt, 
förklarade Konungens Befallningshafvande att, enär för länet 
funnes ett gemensamt brandstodsbolag för försäkring af såväl 
fast som lös egendom; enär större fördel och säkerhet torde 
kunna beredas invånarne i Örebro härad med angränsande sock

nar genom att ingå i berörda bolag, än som kunde vara att för
vänta af ett enskildt bolag, iurättadt efter det ifrågavarande 
reglementsförslaget, hvilket icke bestämde någon viss tecknings-
summa för bolagets trädande i verksamhet, samt enär garanti 
för beståndet af ett dylikt mindre bolag icke kunde anses ostri
dig, funne Konungens Befallningshafvande icke lämpligt att den 
sökta fastställelsen meddela. 

Hvad angår anstalter för försäkring mot kreuturssjiikdomar 
får Konungens Befallningshafvande meddela följande: 

Sedan Konungens Befallningshafvande den 16 Juni 1875 
för Qvistbro kreatursförsäkringsbolag faststält reglemente, hvari 
åtskilliga ändringar vidtogos den 3 April 1877, har detta bolag 
efter några års verksamhet, mot slutet af förevarande femårs
period, upphört. 

Inom Ramsbergs till Lindes fögderi hörande socken finnas 
bildade två enskilda föreningar till ersättning vid dödsfall af 
eller skada å kreatur, nemligen: dels emellan egarne af Gam-
melbo bruk och brukets underhafvande, och dels emellan egarne 
af Granhults bruk och brukets underhafvande. Uppgifter rö
rande dessa föreningars verksamhet äro icke att tillgå. 

Öfriga tre i länet befintliga anstalter af ifrågavarande be
skaffenhet äro: Örebro läns hästförsäkringsbolag, för hvilket 
Konungens Befallningshafvande faststält reglemente den 12 Juni 
1879 och ändringar deri den 9 Juli 1880, Nora kreatursförsäk
ringsaktiebolag med reglemente, af Konungens Befallningshaf
vande faststäldt den 20 Januari 1876, och Skagerhults sockens 
kreatursförsäkringsbolag, bildadt den 5 Maj 1862, utan faststäldt 
reglemente. 
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För dessa tre anstalters verksamhet lemnas redovisning i 
efterföljande tabell Litt. C. 

Under den 4 Augusti 1875 har Konungens Befallningshaf-
vande faststält reglemente för »Bolaget inom Örebro län till för
säkring mot hagelskada». Nedanstående tabell Litt D innehåller 
upplysningar om denna inrättnings verksamhet. 

Den 2 Augusti 1871 meddelade Kungl. Maj:t nådig fast-
ställelse å reglementet för Ränte- och Kapitalförsäkringmnstal-
ten i Örebro län. Den öfver verkstäld granskning af anstaltens 

räkenskaper och förvaltning för år 1880 den 1 April 1881 af-
gifna berättelse, hvilken liksom föregående årens revisionsberät
telser blifvit till Kungl. Finansdepartementet insänd, utvisar, 
att vid 1880 års början utgjorde: 

Tab. Litt. C. Kreatursförsäkringsinrättningarnes verksamhet åren 1876—1880 i Örebro län. 

Tab. Litt. D. Bolagets inom Örebro län till försäkring mot hagelskada verksamhet åren 1876—1880. 
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Till upplysning om de inom länet befintliga fromma stiftel
ser meddelas bilagda, enligt föreskrifvet formulär upprättade 
tabell N:o 5. 

Så mycket än Konungens Befallningshafvande sträfvat att 
göra denna tabell absolut fullständig, vågar Konungens Befall
ningshafvande likväl icke antaga sig hafva i denna sträfvan full-
komligen lyckats, hvadan det torde blifva en uppgift för kom
mande femårsberättelser att, så vidtj ske kan, fullständiga nu 
lemnade uppgifter. 

Redan i tvenne förutgående femårsberättelser, nemligen dels 
den för åren 1861—1865, och dels den för 1866—1870 har Ko
nungens Befallningshafvande af egen drift sökt meddela under
rättelser om de donationer och stiftelser för allmännyttiga och 
välgörande ändamål samt de pensions- och nödhjelpsinrättnin-
gar, som funnos inom länet. De i samma femårsberättelser om-
förmälda stiftelser och inrättningar återfinnas alla i tabellen 
N:o 5, med nedannämnda undantag: 

I femårsberättelsen för åren 1861—1865 omtalas, att inom 
Svennevads öfra — eller Bo — socken funnes en af Friherre IT. 
A. Hamilton gjord stiftelse, hvaraf årliga räntan skulle använ
das för bekostande af soppkokning åt fattiga skolbarn. Trots 
efterfrågan har något besked om denna stiftelses nuvarande till
stånd icke kunnat vinnas. Möjligen är den densamma, som om-
förmäles i tabellen 5 såsom gjord af Friherre H. A. Hamilton 
till inköp af biblar åt församlingens nattvardsungdom. Stiftaren 
kan nemligen hafva efter år 1866 gifvit förändrad bestämmelse 
i afseende å stiftelsens ändamål. 

I samma berättelse omförmäles vidare en donation inom 
Götlunda socken till kapitalbelopp af 1,160 kronor 67 öre, hvil-
ken funnes insatt i Riksbanken emot 4 procent och hvars ränta 
vore anslagen till personer å sätesgårdarne ra. fl. Rörande denna 
donation har egaren af säteriet Sickelsjö meddelat följande upp
lysningar: att ifrågavarande medel, enligt hvad en gammal rä
kenskapsbok utvisade, småningom blifvit vid bröllop och andra 
högtidligheter insamlade och derefter af en generalmajor Lager
berg något år på 1700-talet i Riksbanken insatta för att fram
deles användas till inrättande af ett frälsefattighus, samt att, 
sedan fattigvården gjorts för hela Götlunda socken gemensam, 

beloppet blifvit i Riksbanken lyftadt och influtit i socknens ge
mensamma af fattigvårdsstyrelsen förvaltade fattigkassa. 

Vidare uppgifves i oftanämnda berättelse, att inom Glans
hammars socken funnes dels en stiftelse af prosten G. Herd-
man till belopp af 500 kronor, hvaraf årliga räntan skulle ut
delas åt fattiga, och dels en donation af fem aktier i Göta kanal, 
hvaraf årliga räntan, då uppgående till 14 kronor 37 öre, lika
ledes skulle utdelas åt de fattiga. I inkomna primäruppgifter, 
som ligga till grund för tabellen N:o 5, omförmäles deremot en
dast en af dessa två stiftelser, nemligen den af prosten Herd-
man, hvilken stiftelses grundfond skall utgöras af fem aktier i 
Göta kanal. Närmare utredning, ehuru begärd, har icke erhållits. 

Ytterligare omförmäles i förr åberopade femårsberättelse, 
att inom Gellersta socken funnes en stiftelse af mamsell Bagge, 
hvars kapital utgjorde 60 kronor, deraf räntan vore afscdd för 
fattighuset. Icke heller om denna stiftelse har nu något besked 
kunnat erhållas. 

Ar 1822 skall en bergsman vid namn Hans Hansson till 
underhåll af fattiga barn i Hjulsjö socken gifvit och till fattig
vårdsstyrelsen öfverlåtit ett till Hans Hansson utfärdadt skulde-
bref å 333 kronor 33 öre; men, sedan detta skuldebref blifvit år 
1872 af gäldenären infriadt, har kapitalet ingått i den allmänna 
fattigkassan, i hvars behållning, som enligt 1880 års bokslut ut
gjorde 5,560 kronor 96 öre, samma kapital således är inbegripet. 
Denna donation, som omförmäles i femårsberättelsen för 1861— 
1865, återfinnes icke i tabellen 5. 

Zinkgrufve- och gjuteribolaget »Vieille Montagne» har stiftat 
en för alla bolaget tillhöriga fabriker och grufvor i Belgien, 
Tyskland, Frankrike och Sverige gemensam välgörenhetskassa, 
benämnd arbetarekassan, fördelad i tvenne underafdelningar: 
sjukhjelpskassan och undsältningskassan. Stadgar för denna 
arbetarekassa hafva, såvidt de komina att tillämpas inom Öre
bro län, blifvit af Konungens Befallningshafvande faststälda den 
15 Maj 1879. Det blefve för vidlyftigt att här närmare redo
göra för de om stor menniskokärlek och liflig nitälskan för ar-
betarnes väl vittnande särskilda bestämmelser i berörda stad
gar, hvilka kuuna tjena till föredöme och ledning för inländska 
arbetsgifvare och bolag, hvilka hafva för afsigt att till bästa för 
de i deras tjenst anstälda arbetare inrätta dylika kassor. Ko
nungens Befallningshafvande tillåter sig att såsom bilaga tili 
förevarande berättelse aflemna ett tryckt exemplar af omförmälda 
stadgar x). 

Under den 18 Juni 1877 har Konungens Befallningshaf
vande faststält stadgar för arbetareföreningens vid Bångbro 
jernverk sjuk- och begrafningshjelpskassa. Uppgifter rörande 
denna inrättnings verksamhet och ställning hafva icke erhållits. 
Icke heller har upplysning ingått, huruvida den pensionskassa, 
som arbetarne vid nämnda verk haft för afsigt att bilda, kom
mit till stånd. Ansökning om fastställelse af reglemente för en 
dylik kassa har icke till Konungens Befallningshafvande in
kommit. 

Utöfver den under afdelning 2 lemnade hänvisning till hvad 
Bidragen till Sveriges officiela statistik angående kommunernas 
fattigvård och finanser innehålla, anser sig Konungens Befall
ningshafvande böra rörande fem inom Linet befintliga s. k. fat
tiggårdar meddela följande: 
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Nora landsförsamlings fattiggård i Elfstorp, bestående af 
I17/2i6 mantal Elfstorp jemte tegelbruk, inköptes år 1877 för 
65,000 kronor, hvartill lån upptogs. I denna inrättning funnos 
år 1880 intagna 73 hjon, män och qvinnor, äldre oeli yngre. 

Är 1876 inköpte Karlskoga kommun emot 23,000 kronor, 
som funnos tillgänglige, hemmanet Vi8 mantal Bregården i när
heten af Karlskoga kyrka, hvilket med en kostnad af 3,155 
kronor för reparation af åbyggnaderne och af 7,511 kronor för 
anskaffande af inventarier anordnades -till fattiggård, livarest 
hjonen blefvo intagna på hösten samma år. Egendomen, hvar
till höra 35 tunnland god åker jemte någon skog och hvarå 
jemte de från läkarebostället arrenderade 9 tunnland jord födas 
12 kor och 3 dragare, lemnar utrymme för 80 hjon, men antalet 
intagna har dock högst uppgått till 60 å 70. Underhållskost
naden för person uppgick år 1879 till 27-12 öre och år 1880 
till 25-9 öre om dagen. Sistnämnda år utgjorde underhålls-
dagarnes antal 22,399 och samfälda underhållskostnaden 5,809 
kronor 12 öre. Fattiggården skötes af en der boende förman, 
hvars hustru är husmoder för hjonen och som jemte fri bostad 
och föda för sig och familj åtnjuter en årlig lön af 500 kronor. 
Den dagliga tillsynen och den löpande ekonomien handhafvas af 
en tillsyningsman, som derför uppbär ett årligt arfvode af 200 
kronor och tillika är vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Då 
vid inrättningens trädande i verksamhet den grundsats synes 
hafva blifvit tillämpad, att de äldsta och sjukligaste samt följ
aktligen de dyraste bland socknens fattiga borde företrädesvis 
intagas, har inrättningen fått karakter mera af fattig- och sjuk
hem, än af arbetsinrättning. Hjonens verksamhet består i lern-
nadt biträde vid jordbrukets, trädgårdens och ladugårdens sköt
sel samt vid hushållsgöromålen, äfvensom qvinnorna sysselsättas 
med något handarbete. 

Ljusnarsbergs fattigvårdssamhälle inköpte år 1877 till fattig
gård hemmanet 35/Ö44 mantal Rällsön, beläget, som namnet ut
märker, på en halfö i sjön Kallen, för 37,952 kronor 97 öre, 
hvarjemte 37,026 kronor 51 öre utgåfvos för bekostande af föl
jande nybyggnader: en hufvudbyggnad, innehållande 13 rum, 
deribland 2 mat- och arbetssalar, ett sjukhus med 8 rum och 
6 källare i jordvåningen, 1 logbygguad, 1 slöjdstuga, 1 smedja, 
1 torkria, 1 vedbod, 1 källare och afträdeshus. Inventarier in
köptes för 10,012 kronor 70 öre. Samfälda kostnaden utgör 
således 84,992 kronor 18 öre. Inrättningens verksamhet började 
den 1 Juni 1878. Fattighjonen hafva sedan dess i medeltal 
uppgått till 138. I början af innevarande år 1881 funnos der 
intagna 140 hjon, deraf 42 barn i skolåldern och 19 yngre barn. 
De äldre manliga hjonen, i den mån de något orka, sysselsättas 
med huggning och sågning af ved, skärning af hackelse och 
skötsel af pudrettillverkning. Äldre qvinnor syssla med kard-
ning, spanad, stickning, halmflätning och de mindre barnens 
skötsel; hvaremot de fullt arbetsföra qvinnorna få biträda i kö
ket, besörja sjukvård, renhållning, bakning, brygd och skötsel 
af ladugården, väfva och spinna samt om sommaren deltaga i 
gårdsbruket. De äldre barnen undervisas i skola och sysselsättas 
öfriga delen af dagen med hvarjehanda arbeten vid gårdsbruket 
och med olika slöjdarbeten, deribland halm- och spånflätning 111. m., 
i förhållande till deras ålder och kön. Enligt fattiggårdens räken
skaper hafva omkostnaderne för de å gården intagna fattighjon ut
gjort 26lA öre per dag och hjon. I dessa kostnader, hvarifrån af~ 
drag skett för vinsten af gårdsbruket, äro inbegripna hushållsutgif

terna, föreståndarens lön, krono- och kommunalutskylder, utgif-
terne för medicin, sjukvård, bränsle, ljus, beklädnadspersedlar m.m. 

Ar 1878 inköpte Kils kommun för 28,000 kronor 3/s man
tal Södra Billinge till fattiggård. A hemmanet, hvartill höra 55 
tunnland åker, 8 tunnland äng och 84 tunnland skog, uppfördes 
under loppet af samma och följande år nya åbyggnader till sam-
manräknadt värde af 28,000 kronor; hvarjemte inventarier an
skaffades för 5,689 kronor 35 öre. Till bestridande af dessa 
kostnader har kommunen upptagit två lån, dels med Kungl. 
Maj:ts nådiga tillstånd ett lån å 40,000 kronor att amorteras 
medelst årlig inbetalning af 8 procent, deraf sex procent utgöra 
ränta och återstoden kapitalafbetalning, och dels ett lån af 
12,000 kronor på kortare tid mot 5 procents ränta. Inom fat
tiggården kan beredas utrymme för 100 hjon, men vid 1880 års 
slut voro endast 52 der intagna. I hemmanets gamla manhus 
är rum beredt för en småskola jemte boställslägenhet för blif-
vande lärarinnan. I samma byggnad finnes äfven ett rum för 
fattighjon, hvilket dock ännu icke behöft användas. Fattiggår
den står under kommunalnämndens omedelbara förvaltning. 

Redan år 1876 väcktes inom Fellingsbro kommun förslag 
om anskaffande och inrättande af en fattiggård. Efter det upp
komna tvistefrågor blifvit i behörig ordning pröfvade och åt
gjorda, inköptes för ändamålet emot 11,000 kronor V2 mantal 
Qvasta, beläget i närheten af Fellingsbro jernvägsstation och 
innehållande 40 tunnland åker och 23 tunnland skog, hagmark 
och impediment. För uppförande af nybyggnader, bestående af 
kasernbyggnad, sjukhus, brygg- och bagarstuga med badrum, 
källare och en uthusbyggnad, hafva kostnaderna uppgått till 
22,900 kronor. Kommunalstämman har faststält reglemente för 
fattiggården, hvilken skulle den 1 Oktober innevarande år vara 
fullt färdig för fattighjonens inflyttning. Den är afsedd att 
kunna inrymma 100 ända till 150 hjon. 

Vid besök å tre af dessa fattiggårdar har Konungens Be-
fallningshafvande funnit förvaltningen väl ordnad och omsorgs
fullt handhafd; äfvensom fattighjonen uttalat belåtenhet med den 
behandling, de få röna. Om än inrättande af fattiggårdar i 
början medför dryga kostnader för ett fattigvårdssamhälle, torde 
dessa dock icke böra afskräcka från en ännu vidsträcktare till-
lämpning af ifrågavarande i de allra flesta afseenden förträffliga 
system för fattigas underhåll, än hittills förekommit. Sedan 
anskaffnings- och anläggningskostnaderna omsider blifvit guldna, 
inträder en betydlig lättnad i fattigvårdstungan. 

Konungens Befallningshafvande öfvergår härefter till de inom 
länet befintliga undervisningsanstalter af särskilda slag. 

Allmänna läroverk äro: ett högre, på båda bildningslinicrna 
fullständigt, det s. k. Karolinska läroverket i Örebro, med 8 
lektorer, deraf den ene rektor, 17 adjunkter och 3 öfnings-
lärare; ett lägre treklassigt i Askersund med I rektor, 2 kol
leger och 3 öfningslärare; en tvåklassig pedagogi i Nora, med 
1 rektor, 1 kollega och 2 öfningslärare, samt en enklassig pe
dagogi i Lindesberg med 1 rektor och 1 extra lärare, hvilken 
år 1877, då lärjungarnes antal vid denna pedagogi öfversteg 50, 
måste anställas emot särskild aflöning. Denna bekostades under 
åren 1877 och 1878 af staden, Lindesbergs landsförsamling och 
enskilda personer, bestreds under åren 1879 och 1880 med 
extra statsbidrag, men har efter utgången af sistberörda år ånyo 
måst öfvertagas af staden och landsförsamlingen. 
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Beträffande antalet af dels folkskolor, mindre skolor och 
småskolor i länet år 1880, dels de vid dessa skolor anstälde 
lärare och lärarinnor och dels i dessa skolor undervisade barn, 
meddelas upplysning i efterföljande, af de tre folkskoleinspek
törerna meddelade uppgifter om folkskoleväsendet inom Örebro 
län i pedagogiskt afseende. Se tabell Litt. E. 

De särskilda utgifterna för folkskoleväsendet inom länet år 
1880 och de från olika håll ingående bidragen till bestridande 
af samma utgifter med mera, som rörer skolornas ekonomi, redo
visas i efterföljande »Uppgifter om folkskoleväsendet inom Öre
bro län i ekonomiskt afseende för år 1880.» Se tabell Litt. F. 

Nedannämnda församlingar, hvilka till följd af medellöshet 
icke af egna tillgångar kunnat till erforderligt belopp bekosta 
aflöning åt sina folkskolelärare, hafva undfått statsunderstöd, 
nemligen för hvarje af åren 1876, 1877 och 1878: Tångeråsa 
med 50, Hidinge med 40, Bodarne, Eker och Gräfve hvarje med 
30, samt Täby med 20 kronor; samt 

för år 1879: Hidinge med 40 samt Bodarne och Tångeråsa 
hvardera med 30 kronor. 

Sedan 1877 års riksdag ined anledning af nådig proposition 
anvisat ett förslagsanslag af 30,000 kronor till understöd för 
aflönande af lärare vid folkskolans högsta afdelning, eller den 
s. k. fortsättningsskolan, så vidt undervisning der meddelas utom 
den för folkskolan bestämda undervisningstid af åtta månader 
om året, så har Kungl. Maj:t för berörda ändamål beviljat ne
dannämnda församlingar inom länet understöd med följande be
lopp nemligen: 

för år 1878: Askersunds stad för 1 fortsättningsskola med 
75 kronor och Karlskoga för 1 sådan skola med 50 kronor; 

för år 1879: Askersunds stad, Qvistbro, Snaflunda och 
Svennevad, hvarje för 1 fortsättningsskola, med 75 kronor, Tån
geråsa likaledes för 1 sådan skola med 50 kronor och Karlskoga 
för 2 dylika skolor med 100 kronor; samt 

för år 1880: Askersunds stad för 1 skola med 75 kronor, 
Qvistbro för 1 med 75 kronor och för 2 med 100 kronor, 
Snaflunda för 1 med 75 kronor, Skagershult och Tångeråsa 
hvarje för 1 med 50 kronor, Grythytte för 1 med 50 kronor, 
Hjulsjö för 1 med 75 kronor samt Karlskoga för 3 med 225 
kronor och för 1 med 50 kronor under vilkor, att hvarje af 
dessa 3 foitsättningsskolor oafbrutet hölles på samma ställe 
och sålunda finge hela den för densamma bestämda undervis
ningstid af 6 veckor odelad. 

Kungl. Maj:t föreslog 1877 års riksdag att anvisa ett an
slag af 15,000 kronor till befrämjande af undervisning i slöjd 
för gossar vid folkskolorna. Riksdagen, som ansåg det ifråga
satta statsunderstödet icke böra uteslutande komma folkskolorna 
till del, utan äfven kunna tilläggas församlingar, hvilka på annat 
sätt beredde i skolåldern varande barn slöjdundervisning, biföll 
den nådiga framställningen på det sätt, att ett ordinarie anslag 
anvisades till belopp af 15,000 kronor att användas till under
stöd åt de församlingar, som på lämpligt sätt beredde i skol
åldern varande barn undervisning i slöjd. Af nämnda anslag 
har Kungl. Maj:t beviljat understöd: 

för år 1878 åt staden Örebro för 2 skolor med 150 kronor; 
för år 1879 åt Snaflunda för 1 skola med 75 kronor, åt 

staden Örebro för 2 skolor med 150 kronor och åt Nora lands
församling för 1 med 75 kronor; samt 

för år 1880 åt Snaflunda för 1 skola med 64 kronor, åt 
Örebro stad för 2 skolor med 128 kronor och Vikers kapellför
samling för 1 med 64 kronor. 

En högre folkskola finnes i länet nemligen den i Karlskoga. 
Läraren vid denna skola har kontant årlig lön af 1,500 kronor, 
som utgöres med statsanslag å 1,000 kronor och tillskott från 
skoldistriktet till belopp af 500 kronor, samt åtnjuter derjemte 
fri bostad, uppskattad till 225 kronor, och vedbrand till värde 
af 75 kronor. Lärjungarnes antal har under femårsperioden 
hållit sig omkring 25. Den gamla, mindre tjenliga skollokalen 
har blifvit utbytt mot en beqväm och prydlig skolsal och upp-
värmdt afklädningsrum, inredda i £tt nyss uppfördt skolhus. 
Undervisningsmaterielen har blifvit betydligt förbättrad och un
dervisningen skötes efter faststäldt reglemente med god fram
gång, så att skolan både förtjenar och åtnjuter förtroende. Un
dervisningstiden utgör årligen 24 veckor med 32 lärotimmar i 
veckan. Ar 1880 besöktes skolan af 27 lärjungar, af hvilka 10 
blefvo under året inskrifna och 11 utskrifna. Af dessa voro 18 
under och 9 öfver 15 år. 

Under perioden hafva från landskontoret utanordnats såsom 
pensioner till folkskolelärare samt deras enkor och barn: 1,386 
kronor år 1876, 1,972 kronor 68 öre år 1877, 3,277 kr. 57 öre 
år 1878, 5,048 kr. 83 öre år 1879 och 6,477 kr. 82 öre år 1880 
eller tillsammans 18,162 kronor 90 öre, hvaraf medeltalet för år 
utgör 3,632 kronor 58 öre. 

Den i föregående femårsberättelse omförmälda/oZMö^sWa» 
för ynglingar och unge män af allmogen har under hela perio
den varit i-verksamhet, underhållen genom dels statsunderstöd, 
dels anslag af landsting och hushållningssällskap och dels teck
nade bidrag af kommuner och enskilda. Undervisningen har 
under senare tiden blifvit utsträckt till två år. Ärliga stats
understödet har ökats till 2,000 kronor och för innevarande år, 
enligt Statsrådets och Chefens för Ecklesiastikdepartementets 
skrifvelse den 26 sistlidne September, till 2,500 kronor, lands
tingets anslag till 3,000 kronor och hushållningssällskapets till 
1,000 kronor. Skolan, hvilken ursprungligen var förlagd å 
egendomen Vrana i Sköllersta socken, hvars mangårdsbyggnad 
af egaren till nämnda egendom, kammarjunkaren Adolf Coijet, 
derför mot särdeles låg hyresafgift välvilligt upplåtits, har seder
mera år 1878 förflyttats till Käfvesta i samma socken, hvarest 
en ny ändamålsenlig byggnad blifvit för inrymmande af skolan 
uppförd. I skolhuset har andre läraren sin bostad, hvaremot 
föreståndaren bor i en särskild för hans räkning hyrd lägenhet 
nära vid sjelfva skolhuset. Undervisningen pågår från och med 
den 1 November till och med den 30 April. Under det senaste, 
den 30 sistlidne April afslutade läsåret har skolan varit besökt 
af 30 lärjungar, 28 från Örebro och 2 från Södermanlands län. 
Åtta af dessa lärjungar hade jemväl under det nästförutgående 
läroåret åtnjutit undervisning i skolan och utgjorde således dess 
andra klass. Under de två läroåren 1 November 1878—30 April 
1879 och 1 November 1879—30 April 1880 var skolan till följd 
af då rådande mindre goda ekonomiska förhållanden fåtaligt be
sökt; men, sedan en förändring till det bättre i dessa förhållan
den inträdt, har lärjungeantalet, på sätt uppgiften för sistför-
flutna läroår visar, ånyo betydligt ökats. Skolan omfattas med 
förtroende och kärlek både af målsmän och lärjungar. Forne 
lärjungar hafva bildat ett folkhögskoleförbund. 
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De goda verkningarne af den manliga folkhögskolan hafva 
ledt till inrättande af en folkhögskola för unga qvinnor. Denna 
skola öppnades år 1880 i Maj månad å Öskevik i Lindesbergs 
landsförsamling och fortgick under loppet af tre månader. Kost
naden för första årets undervisningskurs bestreds af enskilda per
soner. Under innevarande år har skolan fortgått i 4 månader, 
understödd af staten med 600 kronor, enligt Statsrådets och 
Chefens för Ecklesiastikdepartementet skrifvelse den 26 sist-
lidne September, af landstinget med 600 kronor och af hushåll
ningssällskapet med 300 kronor, hvarjemte det sistnämnda be
kostat särskild undervisning i halm-, spån- och korgflätning. 
Till inträde i skolan innevarande år anmälde sig 30, men af 
dem besökte endast 27 skolan. Deras medelålder var 19 år. 
Undervisningen har af en föreståndarinna och de tvenne lärarne 
vid manliga folkhögskolan meddelats i modersmålet, historia, 
geografi, naturkunskap, helsolära, välskrifning, räkning, bokföring, 
teckning, handarbeten, sång och fristående gymnastik. I öfrigt 
hänvisas hvad angår både den manliga och qvinliga folkhögsko
lan till de af föreståndaren för den förra afgifna årsredogörelser. 

Under hela ifrågavarande period har landstinget årligen till 
hushållningssällskapets eller dess förvaltningsutskotts förfogande 
stält visst anslag till understöd åt de länets kommuner, hvilka 
ville inrätta skolor till gossars och flickors undervisning i slöjd 
och derjemte kunde styrka, att från kommunens sida eller på 
annat sätt ett bidrag tillgodokomme skolan lika stort, som lands
tingets undestöd. (Se nästföregående femårsberättelse pag. 22, 
sp. 1). Omförmälda anslag utgjorde för år 1880: 3,200 kronor. 
A detta anslag har förvaltningsutskottet anvisat understöd: 
dels ät nedannämnda slöjdskolor för gossar, med efterföljande 
belopp: 

dels ork nedannämnda slöjdskolor för Jiickor med följande belopp: 

Af anslaget för år 1880 återstodo således odisponerade 175 
kronor. 

Sedan 1879 års landsting för inrättande af ett seminarium, 
hvarest 20 till 30 småskolelärarinnor årligen hrnde erhålla under
visning i enlighet med föreskrifterna i Kungl. Kungörelsen den 
11 Januari 1878, beviljat dels 600 kronor för år 1880 till semi
nariets ordnande med materiel m. m. dels ock 3,000 kronor år
ligen, räknadt från och med nämnda år, till bestridande af kost-
naderne för lokaler, undervisning ni. m., äfvensom meddelat när
mare bestämmelser rörande anstaltens verksamhet och utsett en 
styrelse af tre personer jemte två suppleanter, så har nämnda 
seminarium vid ingången af år 1880 trädt i verksamhet. Under
visningen uppehälles af en folkskolelärare och tre lärarinnor. 
Lärjungarnes antal höstterminen 1880 utgjorde 30. 

På grund af 1866 års landstings beslut, har under hvarje 
af ifrågavarande fem år från landstingets kassa utgått ett an
slag af 300 kronor till lika fördelning emellan folkskoleinspektö
rerna i Nerike och den del af Vestmanlaud, som hör till Örebro 
län, för att på lämpliga ställen inom länet organisera undervis
ning åt lärare och lärarinnor i småskolor, så att den kunde 
motsvara behofvet med tillbörligt afseende på lokala förhållan
den. Sedan 1867 års landsting, med uttalande af den under
dåniga önskan, att landskapet Nerike och den del af länet, som 
räknades till landskapet Vestmanland, måtte förklaras hvar för 
sig utgöra ett särskildt område för folkskoleinspektionen, iklädt 
sig förbindelse att med högst 600 kronor årligen bidraga till den 
fyllnad i de båda folkskoleinspektörernas årsarfvode, som genom 
en dylik förändring kunde blifva af nöden, samt Kungl. Maj:t 
i nåder bifallit landstingets hemställan, sä hafva årligen från 
och med år 1868, således äfven under förevarande femårsperiod, 
frän landstingets kassa för nämnda ändamål utanordnats 600 
kronor. 

Landstinget har vidare för år 1876 till vederbörande folk
skoleinspektörers disposition stält ett belopp af 600 kronor att 
till 8 ordinarie folkskolelärare eller lärarinnor, deraf 5 eller 6 i 
Nerikes- och Vermlandsdelen och 3 eller 2 i Vestmanlandsdelen 
af länet, med 75 kronor till hvardera utdelas, på det de måtte 
kunna under en tid af minst fyra veckor genomgå en öfnings-
kitm rid något, af de för folkskolelärares bildande af staten in
rättade seminarier, hvarjemte särskildt beviljats 150 kronor till 
understöd åt två lärare, som genomgått sådan öfningskurs. Vi
dare har 1880 ars landsting för innevarande är anvisat ett be
lopp af 300 kronor att för nyssnämnda ändamål tilldelas fyra 
ordinarie lärare eller lärarinnor, som förut genomgått seminarium. 

Under femårsperioden har inrättats en för Örebro orh Ve rul
lands län gemensam skogsskola, hvilken blifvit förlagd till 
Presterad i Vermland nära staden Kristinehamn och öppnades 
den 1 November 1876. Landstingen i dessa län hafva för tre 
ar, räknade från nämnde dag, för skolans underhåll beviljat, det 
i Örebro län 1,300 kronor och det i Vermlands län 2,600 kronor; 
äfvensom de till skolans inrättande anslagit för en gång, det 
förra landstinget 500 kronor och det senare 1,000 kronor; hvar
jemte staten bidragit med ett årligt belopp af 3,800 kronor. 
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Sedermera har landstinget for ytterligare två år, räknade från 
den 1 November 1879, till skolans underhåll beviljat ett årligt 
anslag af 1,300 kronor, mot det landstinget i Vermlands län bi-
droge med 2,600 kronor och staten med 3,800 kronor. För kom
mande tvenne år, räknade från den 1 November 1881, utgöra 
landstingens anslag respektive 1,000 och 2,000 kronor, hvaremot 
statsanslaget fortfarande skall utgå med 3,800 kronor. Skolans 
angelägenheter handhafvas af en utaf de båda landstingen utsedd 
styrelse, i hvilken Örebro läns landsting insätter 2 och Verm
lands läns 4 ledamöter, och hennes räkenskaper och förvaltning 
granskas af revisorer, de der utses af landstingen och till dem 
afgifva berättelse om revisionen och skolans verksamhet. Före
ståndare för skolan är jägmästaren E. Wolff. 

Det anslag af 1,000 kronor, som 1864 års landsting bevil
jade som bidrag till aflöning af en särskildt för länet anstäld 
forstman, utgick till och med år 1876, men blef jemlikt beslut 
af sistnämnda års landsting indraget. 

I nästföregående femårsberättelse (sid. 20 spalterna 1 och 2) 
är omförmäldt, hurusom till följd af 1874 års landstings beslut 
en undervisningsanstalt ~för länet tillhörande döfstumma barn 
kommit till stånd och den 1 November 1875 öppnats i Örebro. 
I samma berättelse hafva äfven angifvits grunderna för skolans 
organisation och undervisningsmetod. Under de två första åren 
af skolans tillvaro utgjorde landstingets årliga anslag 4,000 kro
nor, hvilket belopp höjdes för hvarje af åren 1878 och 1879 till 
5,975 kronor, för år 1880 till 7,000 kronor och för år 1881 till 
6,950 kronor. Skolan har åtnjutit statsunderstöd för hvarje af 
åren 1876 och 1877 med 1,000 kronor, för 1878 med 2,000 kro
nor, för 1879 med 1,900 kronor, för år 1880 med 2,100 kronor 
och för 1881 med 2,200 kronor. I hörjan var skolan inrymd i 
särskildt för ändamålet hyrd lokal; men, sedan aflidue bruks-
egaren O. Forssells i Nora arfvingar för åstadkommande af egen 
lokal för skolan skänkt en byggnadsfond af 10,000 kronor, och 
landstinget dels 1877 till förstärkning af denna fond anslagit ett 
belopp af 5,000 kronor, och dels år 1878 till byggnaden beviljat 
32,000 kronor, att utgå med 16,000 kronor under år 1879 och 
ett lika belopp under år 1880, blef byggnaden af antagen bygg
mästare uppförd å en från länets trädgårdsaktiebolag inköpt, 
öster om staden, söder om Svartån belägen tomt; men, enär 
grunden blifvit mindre omsorgsfullt lagd, och till följd deraf 
stora sättsprickor å huset visade sig, ansåg sig skolans styrelse 
icke kunna antaga detsamma; och blef hvad styrelsen sålunda 
åtgjort af 1880 års landsting godkändt. Nytt skolhus kommer 
derför att i närheten af det underkända uppföras och skall vara 
färdigt till inflyttning den 1 Augusti 1882. Emedlertid begagnas 
det underkända huset tillsvidare såsom skollokal emot öfverens-
kommen hyresafgift. Skolans angelägenheter förvaltas af en utaf 
sex personer bestående styrelse, hvaraf fem väljas af landstinget 
och den sjette af domkapitlet i Strengnäs stift. Stadgar för sko
lan blefvo år 1875 af landstinget faststälda. Undervisningen 
i skolan meddelas af en föreståndare och förste lärare, hvilken 
tillika är styrelsens sekreterare, och af fyra lärarinnor. Lärjun-
garnes antal, som vid skolans öppnande år 1875 utgjorde 12, 
uppgår nu till 37, fördelade på fyra klasser, hvaraf en är två
årig. De efter år 1875 tillkomna lärjungarne intogos i skolan 
dels 1877, dels 1879 och dels 1881. Flickornas undervisning i 
handarbeten och qvinliga slöjder handhafves af en särskildt an
tagen lärarinna. De större gossarne få hos handtverkare i sta

den förvärfva någon färdighet i handtverk. Skolan är i till
fälle att emottaga och meddela undervisning åt alla döfstumma 
barn inom länet, som äro i skolåldern. Hon eger en beklädnads-
och premiefond, som för närvarande uppgår till 2,600 kronor. 

Med anledning af väckt förslag om förändrade bestämmelser 
angående användandet af de andelar af Malmö barnJmsfonds 
medel, som plägat genom Konungens Befallningshafvande inom 
länen utdelas såsom bidrag till underhåll och uppfostran af fat
tiga barn, har Kungl. Maj:t genom Nådigt Bref den 22 Februari 
1878 förordnat, att af dessa medel, hvilka direktionen öfver All
männa barnhusinrättningen förständigats att från och med nämnda 
år till Konungens Befallningshafvande öfversända med 600 kro
nor årligen, hälften i Juni och hälften i December månad, fort
farande skulle, derest Konungens Befallningshafvande funne lämp
ligt, utgå uppfostringshjelp till nuvarande understödstagare i öfver-
ensstämmelse med hittills gällande föreskrifter; men att, i mån 
af dessa understödstagares bortgång, medlen skulle af Konungens 
Befallningshafvande användas att åt medellösa döfstumma eller 
sinnesslöa barn bereda uppfostran och underhåll vid någon för 
dylikt ändamål inrättad anstalt, vare sig inom eller utom länet, 
med rättighet för Konungens Befallningshafvande att till ett föl
jande år för samma ändamål reservera hvad som af anslaget 
tilläfventyrs icke kunde under året lämpligen användas; samt 
att redovisning för medlens användande skulle för hvarje år före 
Maj månads utgång påföljande år af Konungens Befallningshaf-
ande insändas till direktionen öfver Allmänna barnhusinrättnin
gen. Till följd af berörda bemyndigande, hvilket genom Nådiga 
Brefvet den 6 Maj 1881 blifvit ytterligare utsträckt, har Konun
gens Befallningshafvande af nämnda medel anvisat år 1878: 
184 kronor 50 öre, år 1879: 200 kronor och år 1880: 250 kro
nor för underhåll af barn, intagna i ofvan omförmälda döfstum-
skola. 

Landstinget har för bekostande af underhåll vid institutet 
för döfstumma å Manilla och institutet för blinda eller annan 
dylik inrättning af medellösa personer från länet, som voro döf
stumma eller blinda, haft på sin utgiftsstat uppförda för år 1876 
tillsammans 1,500 kronor, beräknade för 12 sådane; för år 1877 
dels 625 kronor, beräknade för 5 döfstumma eller blinda, dels 
ett förslagsanslag af 1,400 kronor för sådana döfstumma och 
blinda, som redan blifvit i undervisningsanstalt intagna, och dels 
600 kronor, beräknade för 4 blinda; för år 1878 tre anslag för 
samma ändamål och till enahanda belopp, som de för år 1877 
uppförda; för år 1879 dels förrberörda förslagsanslag å 1,400 
kronor och dels 600 kronor, beräknade för 4 blinda; samt för 
år 1880 ett anslag af 600 kronor, likaledes afsedda för 4 blinda. 
Dock blefvo på grund af 1879 års landstings beslut å dessa an
slag ur räkenskaperne afförde 4,725 kronor, som icke kommit 
att användas. 

Enligt Kungl. Brefvet den 12 Maj 1876 slutar sig staten 
för Tekniska elementarskolan i Örebro, som år 1857 trädde i 
verksamhet, å 22,100 kronor, hvartill komma, enligt Kungl. 
Brefvet den 31 December 1877, ålderstillägg åt 3 lektorer med 
1,000 kronor åt hvarje, eller tillhopa 3,000 kronor. Båda om-
förmälda belopp tillsammans 25,100 kronor äro uppförda å sta
ten för Örebro län. Vidare åtnjuter skolan ett årligt anslag af 
150 kronor för beredande åt lärjungarne af undervisning i gym
nastik och exercis. Lärjungar, som icke äro obemedlade, erlägga 
en afgift af högst 10 kronor för hvarje lästermin. Till följd af 
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1864 års landstings beslut har utgått och utgår ännu från lands
tingets kassa ett årligt anslag af 500 kronor till bildande och 
ökande af skolans geologiska, mineralogiska och industriella sam
lingar för beredande af en lätt öfversigt och, der så behöfves, 
en noggrann kännedom af de råämnen, länet har att erbjuda, 
och af deras förädlade produkter. Detta anslag får numera, 
enligt 1878 års landstings beslut, utan vidare bestämmelser men 
mot redovisningsskyldighet i vanlig ordning, jemväl användas till 
andra för skolan nyttiga och behöfliga ändamål, på sätt hennes 
styrelse besluter. Jemlikt de af Kungl. Maj:t den 15 Juni 1877 
for de tekniska elementarskolorna i Norrköping, Malmö, Örebro 
och Borås utfärdade förnyade stadgar, tillkommer öfverinseendet 
öfver skolan Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium eller 
den särskilda öfverstyrelse, som af Kungl. Maj:t dertill i nåder 
förordnas. Den närmare tillsynen utöfvas af en styrelse, be
stående af en af Kungl. Maj:t utsedd ordförande och 4 ledamö
ter, utsedde, af Kungl. Maj:t och 2 af stadsfullmäktige, hvarjemte 
skolans föreståndare är sjelfskrifven ledamot af styrelsen. Under
visningen bestrides af 4 lektorer, af hvilka 1 jemväl är före
ståndare, och 6 andra lärare, hvaraf 1 är verkmästare och 
undervisar i verkstadsarbeten, och 1 handleder i modellering. 
Lokal för skolan är fortfarande upplåten i stadshuset, der hon 
har rymliga lärosalar, likasom hon är väl försedd med alla slag 
af hjelpmedel för undervisningen. Bland hennes värdefulla sam
lingar, hvilka kraftigt bidraga att stödja undervisningen samt 
göra den lefvande och fruktbärande, förtjenar att särskildt näm
nas dels en samling af de förnämsta i länet förekommande mi
neralier, ordnade för hvarje socken, och dels en samling råäm
nen och arbetsalster, som omfattar de vigtigaste af vårt lands 
slöjder och är så uppstäld, att den gifver en redig öfversigt af 
arbetets gång genom de olika skedena af fulländning. Genom 
donationer och gåfvor af enskilda personer har skolan förvärfvat 
en belöningsfond, som vid 1880 års slut uppgick till omkring 
5,550 kronor. Lärjungarue komma från de mest skilda håll af 
landet. Deras antal höstterminen 1880 utgjorde 68, deraf 19 
i öfversta, 23 i mellersta och 26 i nedersta afdelningen. Forne 
lärjungar, som genomgått nämnda skola, hafva bildat en teknisk 
förening. 

Inom länet finnes jemväl en lägre teknisk yrkesskola, nem-
ligen tekniska afton- och söndagsskolan i Örebro, grundlagd i 
början af år 1865. Denna skola står under tekniska elementar
skolans styrelse och begagnar hennes lokal och undervisnings
materiel. Af det extraordinarie anslag ä 20,000 kronor, hvilket 
Riksdagen för hvarje af åren 1878, 1879 och 1880 stält till 
Kungl. Maj:ts förfogande för understödjande af tekniska afton-
och söndagsskolor, har ifrågavarande skola för hvarje af nämnda 
tre år fått sig tilldelade 1,000 kronor, hvarjemte staden ärligen 
bidragit med ett lika belopp. Fyra af tekniska elementarskolans 
lärare under inseende af hennes föreståndare meddela de flesta 
aftnar i veckan undervisning åt personer af båda könen, hvilka 
redan äro i yrkena anstälda. Läroanstalten har under senaste 
läroåret varit besökt af omkring 100 lärjungar, ungefär lika 
många af hvartdera könet. 

Söndagsskolan i Örebro, som haft en stiftelsefond af 320 
kronor och en stipendiefond af 300 kronor samt åtnjutit årligt 
bidrag från staden å 450 kronor, har under hela femårsperioden 
varit i verksamhet, men vid slutet af år 1880 upphört, enär den 
ansetts kunna ersättas med de tvenne i staden inrättade fort-
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sättningsskolor, hvari tre af folkskolans lärare meddela under
visning. Söndagsskolan har under perioden varit inrymd i det 
vid Kungsgatan belägna folkskolhuset. Tre lärare, anstälda vid 
folkskolan, hafva undervisat omkring 125 fabriks- och handt-
verksarbetare från staden. 

En enskild undervisningsanstalt i Örebro, benämnd förbere
dande elementarskolan för gossar, har till syftemål att meddela 
undervisning i den utsträckning, att gossar, som genomgått sko
lan, må kunna vinna inträde i tredje klassen af högre allmänna 
läroverket i Örebro. Undervisningen bestrides af 1 föreståndare 
och 2 andre lärare. Antalet lärjungar utgjorde höstterminen 
1880: 25. 

Inom länet finnas två högre skolor för qvinlig ungdom af 
beskaffenhet att kunna undfå del i det statsanslag, som Riks
dagen under stadgade vilkor till understöd ät dylika skolor an
visat för är 1876 a extra stat med 30,000 kronor, för hvarje 
af åren 1877 och 1878 likaledes å extra stat med 40,000 kronor 
samt för år 1879 och följande år å ordinarie stat med 50,000 
kronor, nemligen den s. k. Örebro elementarskola för flickor och 
Eklundska elementarskolan för flickor, sistnämnda skola jemväl 
inrättad i Örebro. Den förra är indelad i 8 ettåriga klasser 
och 1 förberedande tvåårig sådan. Antalet lärjungar utgjorde 
vårterminen 1880: 92, hvilka undervisades af 2 föreståndarinnor, 
12 andra lärarinnor samt 4 lärare. Den Eklundska elementar
skolan är likaledes indelad i 8 klasser och en särskild förbere
dande skola. Vårterminen 1880 besöktes läroanstalten af 100 
lärjungar, hvilka undervisades af föreståndarinnan, 10 andra 
lärarinnor och 4 lärare. Örebro elementarskola har för hvarje 
af åren 1879, 1880 och 1881 fått sig tilldeladt statsanslag till 
belopp 1,000 kronor, mot vilkor, att undervisning meddelas ät 
3 elever utan afgift och åt 6 elever mot en afgift för hvarje af 
högst 50 kronor. Detta anslag är på grund af Kungl. Brefven 
den 18 Maj och den 6 December 1878 uppfördt å länets stat 
och utbetalas hälften den 1 Juni och andra hälften den 1 De
cember hvarje år, sedan genom intyg af eforus eller den af ho
nom förordnade inspektor blifvit styrkt, att under den förflutna 
delen af året fullgjorts de för anslagets åtjutande stadgade vil
kor. Rörande dessa hänvisas till Kungl. Kungörelsen den 18 
Maj 1878 angående understöd åt högre skolor för qvinlig ung
dom. Otillräckligheten af statsanslaget i dess helhet lärer icke 
hafva medgifvit tilldelande af statsunderstöd åt den Eklundska 
elementarskolan, hvilken, enligt Konungens Befallningshafvandes 
omdöme, är deraf väl förtjent. 

I fråga om helso- och sjukvården inom länet har Konungens 
Befallningshafvande att meddela följande: 

Förnämsta sjukvårdsanstalten är Örebro läns lasarett och 
kurhus, beläget i staden Örebro. Denna inrättning har under 
femårsperioden icke undernatt annan förändring, än att 17-33 7 
kappland jord, gränsande till lasaretts-tomten, blifvit inköpta 
samt efter föregående planering och plantering upplåtna till rö
relseplats för sjuklingarne. Visserligen beslöt 1876 års lands
ting att för uppbringande af dårcellernas antal från 4 till 10 en 
tillbyggnad vid gamla sjukhusets södra gafvel skulle, i enlighet 
med uppgjorda ritningar och kpstnadsförslag, uppföras, för en 
beräknad kostnad af 9,S60 kronor 20 öre, hvartill tillgängliga 
medel skulle användas; men påföljande års landsting förordnade, 
att med verkställighet af omförmälda beslut skulle anstå, till 
dess sig visat, huruvida det blifvande centralhospitalet för Skara-

il 
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borgs, Vermlands och Örebro län komme att i närheten af Örebro 
förläggas och ett kommande landsting derefter i frågan sig ytt
rat, samt att emellertid redan inköpta byggnadsmaterialier borde 
genom direktionens försorg säljas och derfor inflytande medel 
reserveras. Antalet sjukplatser och sängar är jemväl oförändradt. 

Sjukhusen gränsa i öster till en mycket befaren gata och 
dervid liggande stadsdel, i norr till stadens arbetsinrättning och 
i söder till en stor, till Köping—Hults jemväg hörande meka
nisk verkstad. Detta ofördelaktiga läge medför, att den stillhet 
och ro, som böra råda å en sjukvårdsanstalt, tidt och ofta varda 
störda. Med afseende å byggnadssättet kunna dessa sjukims 
icke anses motsvara tidens fordringar. De sakna riklig tillgång 
på vatten och flera andra för goda hygieniska förhållanden er
forderliga beqvämligheter och lokaler. Till följd af allt detta 
har fråga uppstått om byggande af ett nytt tidsenligt lasarett. 
Anstaltens styrelse har åt en koiuité uppdragit att uppgöra plan 
och förslag dertill. På det byggnadsföretaget må kunna utföras 
utan att blifva för länets invånare alltför betungande, har under 
de senare åren af behållna sjukvårdsafgifter och andra inkomster 
bildats en byggnadsfond. Denna uppgick vid 1880 års slut till 
60,000 kronor. 

Landstinget har beviljat personlig löneförbättring, dels för 
år 1878 och följande år åt läkaren och sysslomannen med 500 
kronor åt hvarje, och dels för 1881 och följande år åt läkaren 
med ytterligare 500 kronor. 

Legosängsafgiften för de å lasarettsafdelningen intagna sjuka 
har under hela perioden för dygn utgjort: 

Antalet vårdade sjuka och deras underhållsdagar hafva utgjort: 

Enligt beslut af 1876 års landsting skola, i den mån ut
rymmet sådant medgifver, å lasarettet upplåtas två platser för 
obotligt sjaka. 

De 4 dårcellerna hafva ständigt varit upptagna till för
varande af sinnessjuka, hvilka icke kunnat erhålla plats å central
hospitalen. 1 brist på utrymme hafva många till intagande an
mälda måst tillbakavisas. 

Sjukvårdsafgiften har utgått för år 1876 med 40 öre för 
hvarje mantalsskiifven man och med 20 öre för hvarje mantals-

skrifven qvinna samt för hvarje af åren 1877, 1878, 1879 och 
1880 med 50 öre för man och 25 öre för qvinna. 

Inkomsterna, som bestått af dels sjukvårdsafgifter och dels 
legosängsafgifter, räntemedel m. in., hafva utgjort för: 

I sjukvårdsafgifter hafva influtit: 

Utgifterna hafva uppgått: 

Dessutom hafva, jemlikt allmänna af landstinget meddelade 
bestämmelser, blifvit af lasarettets medel till de i länet befint
liga distriktssjukhus utbetalde: 

Distriktssjukhusen hafva att för sin tillvaro tacka ett af 
1864 års landsting fattadt beslut, hvilket innehöll: 

att de kommuner, som ville hafva bidrag af landstinget till 
sjukvården, skulle sjelfva bekosta och underhålla sjukhuslokal, 
inrättad i enlighet med de af Kungl. Sundhetskollegium bestämda 
grunder å ställe, der legitimerad läkare funnes stationerad; 

att kostnaden för första uppsättningen af de vid sådana 
sjukhus nödiga sjukvårdsinventarier skulle ersättas af landstinget, 
men framtida underhållet af dessa inventarier bekostas af kom
munerna sjelfva; 

att aflöning till läkaren jem väl borde af kommunerna be
stridas ; 

att årliga bidragen från landstinget skulle utgå med visst 
belopp per dygn för hvarje person, som varit å sjukhuset vårdad; 

att uppsigten och kontrollen öfver de särskilda sjukhusen 
skulle utöfvas af 3 personer, utsedde af och för hvarje distrikt, 
hvilka borde årligen för landstinget afgifva behörig redovisning; 
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att bidragen från landstinget skulle i första rummet tagas 
af öfverskottet å kurhusmedlen, sedan alla omkostnader för lasa
rettet i Örebro blifvit bestridda, och, derest samma öfverskott 
ej försloge, bristen fyllas ur landstingskassan; 

att frågan om intagande å sjukhuset af sjuka från andra 
kommuner eller distrikt öfverleninades åt vederbörande kommuns 
eget afgörande; 

att tiden för dessa bestämmelsers trädande i kraft skulle 
räknas från och med den 1 Januari 1865; samt 

att distrikt eller kommun, som efter nämnda tid hade sin 
sjukvårdslokal i stånd, borde hos Konungens Befallningshafvande 
begära förordnande för vederbörande läkare att förrätta besigt-
ning å den inrättade lokalen och meddela intyg, huruvida denna 
vore för afsedt ändamål lämplig eller icke, i hvilken senare hän
delse understöd från landstinget icke konime att utbetalas. 

Distriktssjukhus finnas i staden Nora, i Bo socken, i Ljus-
marsbergs socken eller Nya Kopparberget, i staden JAndesberg 
och i Grytliyttehed i Grythytte socken. De fyra förstnämnda 
hafva tillkommit före ingången af förevarande femårsperiod; det 
i Grytliyttehed, uppbygdt af Grythytte och Hellefors socknar, 
började sin verksamhet den II Oktober 1877. A detsamma 
hafva under tiden till den 31 Maj 1881 vårdats 104 sjuka. 
Sängarnes antal är 18. Sjukhuset i Lindesberg tillhörde ur
sprungligen staden men har år 1879 till 3/4 öfverlåtits å Lindes
bergs landsförsamling samt derefter erhållit en ganska betydande 
utvidgning i samband med verkstäld reparation. Det kan numera 
inrymma 24 patienter och motsvarar de fordringar, hvilka skä-
ligen kunna ställas på en sjukvårdsinrättning af dess omfång 
och beskaffenhet. Den afgift per dygn och person, som utgör 
grunden för t beräkning af landstingets årliga bidrag, har under 
hela femårsperioden varit bestämd till 50 öre, under vilkor att 
allmänna legosängsafgiften å distriktssjukhusen för sjuka från 
länet icke sattes högre än 75 öre. I öfrigt har landstinget an
slagit år 1875 till inköp af kirurgiska instrument för Nora sjuk
hus 204 kronor, år 1877 dels 3,848 kronor 96 öre för anskaffande 
af sjukvårdsinventarier, och dels 600 kronor för inköp af kirur
giska instrument vid sjukhuset i Grytliyttehed, samt år 1880 
för en gång 1,500 kronor såsom bidrag till anskaffande af de 
sjukvårdsinventarier, som utöfver redan befintliga erfordrades för 
det utvidgade sjukhuset i Lindesberg. 

Inom Askersunds provincialläkaredistrikt finnes icke någon 
allmän sjukvårdsanstalt, ehuru en sådan vore i hög grad behöf-
lig, synnerligen för do från länslasarettet långt afiägsna vestra 
och sydvestra delarne af distriktet. Deremot har ofta omför-
malda bolaget »Vieille Montagne» inrättat två sjukstugor, den 
ena i Ammeberg vid stranden af Vettern och den andra vid de 
112 mil derifrån på gränsen mot Östergötland belägna och ge
nom jernväg med Ammeberg förenade zinkgrufvorna i Knalla 
och Isåsen. I dessa sjukstugor få icke intagas andra än bola
gets arbetare, samt numera äfven dessas qvinnor och barn i mån 
af utrymme. 1 sjukstugan å Ammeberg finnas 3 sjukrum och 
10 sängar, af hvilka i medeltal 2 varit under perioden upptagna. 
Sjukstugan vid zinkgrufvorna har 2 sjukrum med tillsammans 
4 sängar, hvaraf 1 i medeltal varit upptagen. Vid hvardera 
sjukstugan ombesörjes sjukvården af två diakonissor och en piga. 
Ar 1880 började bolaget bygga ett nytt tidsenligt och jetn-
förelsevis ganska stort sjukhus, hvilket skulle blifva färdigt 
år 1881. 

Vid besök af samtliga ofvan uppräknade distriktssjukhus 
och sjukstugor har Konungens Befallningshafvande funnit dem 
vara ändamålsenligt inrättade och omsorgsfullt skötta. 

På sätt, den i afdelningen 1 Iemnade redogörelse för länets 
indelning i läkaredistrikt utmärker, äro inom Örebro län anstäldo 
5 proi'incialläkare, som äro stationerade: 1 i hvarje af städerna 
Örebro, Askersund och Nora, 1 i Grytliyttehed och 1 i Karl
skoga, samt 7 distriktsläkare, hvilka äro stationerade: 1 i Nya. 
Kopparberget, 1 i Ramsberg, 1 i Lindesberg, 1 i Edsbergs Sanna, 
1 i Karlskoga, 1 i Ammeberg och 1 i Bo. Örebro har 2 stads
läkare, af hvilka den ena tillika är lasaretts- och kurhusläkare. 
I hvarje af öfriga tre städer, Askersund, Nora och Lindesberg, 
finnes anstäld en stadsläkare. I Örebro äro boende 1 regements
läkare och 1 bataljonsläkare, hvilken senare tillika är läkare vid 
cellfängelset. I sistnämnda stad bor jemväl 1 tandläkare. 

I hvarje af länets fyra städer, i Bo, i Karlskoga, i Gryt-
hyttehed och i Nya Kopparberget finnes ett apotek, varande det 
å sistberörda ort. filial till apoteket i Lindesberg. Tre medika-
mentsförråd finnas i länet, nemligen 1 i Ramsberg, lydande under 
apoteket i Lindesberg, 1 i Edsbergs Sanna, lydande under apoteket 
i Örebro, och 1 i Ammeberg, öppnadt den 1 September 1880 
och lydande under apoteket i Askersund. Vid Porla helsobrunn 
tillhandahållas jemväl medikament under det brunnsdrickning 
der pågår. 

Barnmorskor finnas i alla länets städer, nemligen i Örebro 
14, i Askersund 4, i Nora 1 och i Lindesberg 1, samt å lands
bygden: i Askers och Sköllersta härad 1 i hvarje socken, med 
undantag af dels Stora Mellösa och Norrbyås, som hafva 1, och 
dels Ekeby och Gellersta, som hafva 1 gemensam; i Örebro 
härad, i Kils socken 1, 1 gemensam för Långbro och Anstå, 
1 i Vintrosa, 1 i Tysslinge, 1 gemensam för Täby och Mosjö 
och 1 i Axberg, men deremot ingen i Almby, Eker, Gräfve och 
Hofsta, hvarest i Örebro bosatta barnmorskor praktisera; i Glans
hammars härad, I gemensam förGIanshaminars, Lillkyrka, Rinkaby 
och Ödeby socknar och 1 i Götluuda; i Hardemo och Sundbo 
härad, l i hvarje socken; i Kumla härad, 1 i Lerbäck och I ge
mensam för Kumla och Hallsbergs socknar; i Grimsteus härad, I 
i hvarje af Bodarne och Viby socknar, hvaremot Ilackva socken 
med Edsbergs socken i Edsbergs härad har gemensam barnmorska; 
i Edsbergs härad, 1 i hvarje af Nysunds, Qvistbro, Skngershults 
och Tångeråsa socknar och 1 gemensam för Hidinge och Knista 
församlingars pastorat; i Karlskoga härad, 1 i Bjuitjärn och 2 i 
Karlskoga; i Nora och Hjulsjö härad, 1 i hvarje kommun; i Gryt
hytte och Hellefors härad, 1 i Grythyttan och 2 i Hellefors; i 
Nya Kopparbergs härad, 3 ; i Lindes och Ratnsbergs härad, 2 i 
Lindesbergs landsförsamling och 1 i Ramsberg; samt i Fellingsbro 
härad, 2 i Fellingsbro socken och 1 gemensam för Näsby och Er-
valla församlingars pastorat. Derjemte är 1 barnmorska anstäld vid 
Brefvens bruk i Askers socken och 1 vid Aspa bruk i Hammars 
socken samt 2 i Ammeberg. Af samtliga barnmorskor äro de 
flesta berättigade att vid förlossningar, i händelse af behof, begagna 
instrument. Sä vidt Konungens Befallningshafvande erfarit, hafva 
barnmorskorna i allmänhet pä nöjaktigt sätt skött sina tjenster. 

En fältskär är boende i Öiebro. 
Föreståndare för Örebro vaccindepot är lasarettsläkaren 

Doktor Fallenius. De i församlingarne antagne vaccinatörer 
hafva i allmänhet på ett tillfredsställande sätt fullgjort sina 
åligganden. 
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Inom länet finnas följande mera allmänt anlitade helsobrun
nar, nemligen: Porla i Skagershults, Loka i Grythytte, Stene i 
Kumla och Fors i Fellingsbro socken samt Adolfsbcrg å Örebro 
stads egor, vid hvilka alla läkarevård är att tillgå. 

Dessutom lära inom Askersunds provincialläkaredistrikt fin
nas flera mineralhaltiga källor, hvilka möjligen någon gång be
gagnas, af de kringboende. Det medicinska värdet af dessa 
källor är obekant. Jemväl inom Örebro provincialläkaredistrikt 
skola, enligt provincialläkareas uppgift, på åtskilliga stallon fin
nas helsobrunnar med jernhaltigt vatten, såsom Lännäs oller 
Katrinebrunn m. fl. Inom Karlskoga provincialläkaredistrikt lig
ger den förr mycket begagnade Klara källa, men under de sista 
16 åren bar densamma, enär icke något der blifvit gjordt för 
besökandes beqvämlighet, aldrig begagnats till ordentlig brunns-
drickning. En och annan besöker den väl ännu för en eller 
annan, högst åtta dagar, och hemför derefter något vatten eller 
gyttja, men ordnad brunnskur förekommer, såsom nyss nämndes, 
numera icke derstädes. 

Enligt uppgift af provincialläkaren i Nora finnas inom lians 
distrikt tre helsobrunnar, en straxt utanför Nora, något, men ej 
mycket begagnad'af den kringboende allmogen; en invid staden 
Lindesberg, kallad Dalskogen, med källa af måttlig jernhalt och ett 
badhus af mycket enkel beskaffenhet; och en vid Gaminelbo 
bruk i Ramsbergs socken, hvilken senare lär vara ganska jern-
haltig och mycket anlitas af befolkningen. Vid Dalskogen lem-
nas läkarevård af distriktsläkaren D:r S. J. Almström. 

Af samtliga ofvan omförmälda helsobrunnar är Porla den 
förnämsta och mest besökta, Känd, enligt sägen, redan under 
den katolska tiden, häfdar den fortfarande sitt gamla rykte för 
mångsidiga och utomordentligt helsobringande verkningar. De 
sjukdomstillstånd, som der företrädesvis och med största fram
gång behandlas, äro: medfödd eller senare uppkommen blodbrist 
med deraf härflytande rubbningar, skrofler och engelska sjukan, 
kroniska katarrer i magsäcken och tarmkanalen; katarrer i gall
gångarne och urinvägarne, kroniska inflammationer i njurarne och 
lifmodern jemte hennes omgifningar; reumatism, inrotad frossa 
samt neuralgier och svaghet i nervsystemet, beroende på andra 
sjukdomar eller ock öfveransträngning. Brunnen hålles öppen 
under tvenne sommarmånader, räknade från den 9 Juni och för
delade i två brunnsterminer, af hvilka den första företer det stör
sta antalet brunnsgäster. De besökande äro fördelade på tre 
klasser, utom lasarettshjonen och gratialister. Antalet brunns
gäster utgjorde år 1879: 546, år 1880: 611 och år 1881: 667, 
hvaraf 305 hörde till första, 132 till andra och 178 till tredje 
klassen, samt 32 voro lasarettshjon och 20 gratialister. Med 
brunnsdrickningen är vanligen förenad badkur. Det aktiebolag, 
benämndt Porla aktiebolag, som den 15 Augusti 1873 inköpte 
brunnen, har genom brunnsområdets torrläggning, planterande och 
förskönande, genom uppförande af nytt hotell, nya boningslägen
heter och nytt badhus, innehållande 20 badrum, genom förbätt
ring och ombonande af de äldre boningslägenheterna samt genom 
anläggning af ny väg från Porla anhaltstation till brunnen in
lagt stor förtjenst om ifrågavarande inrättning. A brunnslasa
rettet finnes plats för 32, högst 34 patienter, hvilka vid styrkt 
medellöshet der erhålla vård och föda mot en mycket låg ar-
gift. I samma hus är apoteket inrymdt. Källorna äro 4, nem
ligen: Gamla källan, Höstkällan, Tuppenhofskällan, upptäckt år 
1873, och Patrikskällan, upptäckt 1874. Kolsyradt Porlavatten 

försändes på buteljer öfver hela riket och inbringar god inkomst. 
Brunnsintendentsbefattningen under förevarande femårsperiod har 
innehafts af stadsläkaren i Nora, D:r Björn Floderus, hvilken 
år 1881 efterträddes af stadsläkaren i Arboga D:r Carl Vetter
gren. Intendenten har till sitt biträde en underläkare. 

Den andra i ordningen af länets helsobrunnar är Loka 
brunn, som under ifrågavarande fem år i medeltal varit besökt 
af 400 gäster. Brunnsdrickningen förenas med gyttjebad, hvilka 
äro synnerligen verksamma mot gikt och reumatism. Inrättnin
gen, som lyder under hofförvaltningen, har en öfverintendent till 
styresman. Intendent och läkare vid inrättningen har under 
femårsperioden varit provincialläkaren Iifmedikus D:r O. Loen-
bom. Till underhåll af brunnslasarettet, hvarest lärer finnas 
plats för omkring 60 obemedlade patienter, är å länets stat jem-
likt Kungl. Brefvet den 12 Maj 1876 under titel: »Lasaretts 
underhåll» uppfördt ett årligt statsanslag å 300 kronor. 

Adolfsbergs brunnsort tillkom i början af innevarande år
hundrade. Källans vatten är hvad angår jernhalten närmast att 
jemföra med Medevi-vatten, ehuru något svagare. A stället 
finnes jemväl en ganska god badgyttja. Inrättningen, som till
hör Adolfsbergs brunnsaktiebolag, är försedd med brunnshus, 
varmbadhus, restaurationslokal, ett anspråkslöst lasarett med 10 
frisängar samt åtskilliga boningslägenheter, Hvilka senare dock 
vanligen användas såsom sommarbostäder åt stadsboar. Antalet 
brunnsgäster har under ifrågavarande fem år vexlat mellan 80 
och 100. Läkarevården bestrides af förste stadsläkaren i Öre
bro D:r J. Larsson. 

Stene brunn, tillhörig ett inom Kumla socken bildadt bolag, 
har först under ifrågavarande fem år börjat allmännare anlitas. 
Vattnet är ganska jernhaltigt men någon qvantitat^v analys dera 
har ännu icke blifvit verkstäld. Vid stället äro uppförda ett 
brunnshus, en större salongsbyggnad med boningslägenheter å 
vinden samt ett varmbadhus med tre badrum och lika många 
afklädningsrum. Brunnsgästerna hafva årligen utgjort 80 å 90, 
de flesta från kringliggande trakter. Provincialläkaren i Örebro, 
D:r A. T. Schram har bestridt läkarevården. 

Vid Fors brunn, tillhörig enskild person, har läkare från 
Arboga Iemnat biträde. 

Inom Örebro provincialläkaredistrikt har under femårsperio
den förekommit svår skailakansfeber, den enda större epidemi 
under perioden. Den började i Stora Mellösa socken i April 
1877 och upphörde först vid slutet af 1878, efter att hafva hem
sökt 29 af de till distriktet hörande 40 socknar, hvaraf dock 8 
falla inom området för distriktsläkarnes i Bo och Edsberg verk
samhet. Hos provincialläkaren anmäldes tillsammans 1,425 sjuk
domsfall, deraf 858 under 1877. Af de insjuknade dogo enligt 
presterskapets uppgifter 443, hvadan således dödsprocenten skulle 
uppgått till 31 %. Men då säkerligen många sjukdomsfall icke 
kommo till provincialläkarens kännedom, måste dödlighetsprocen
ten antagas hafva varit betydligt lägre. Smittkoppor voro gängse 
åren 1876 och 1877. Nervfeber har under alla fem åren, men 
isynnerhet från och med 1878, förekommit sporadiskt i de flesta 
delar af distriktet, stundom visande tendens att blifva epidemisk, 
men har icke någon gång erhållit större utbredning. Difteri, 
som hvarje år sporadiskt visat sig, har mot slutet af år 1880 
börjat antaga en mera farsotartad karakter, dock med ringa ut
sträckning. Allmänna helsotillståndet kan sägas hafva under 
perioden varit relativt godt, enär medeldödsprocenten derunder 
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varit blott 1-6 %, således något lägre än den för landsbygden 
normala. Störst var dödligheten år 1878, då den uppgick till 
1-9 9 % till följd af den då gängse förr omförmälda skarlakans
febern, som nämnda år skördade 259 offer, utgörande 20-8 % af 
alla under det året aflidna personer. Såsom en egendomlighet 
för Nerike må framhållas, att frossan numera der hör till de 
sällsyntare sjukdomarne. Under senast förflutna fem år hafva 
anmälts tillsammans blott 60 fall eller i medeltal 12 fiill årligen. 
Orsaken till detta lyckliga förhållande uppgifves böra till huf-
vudsaklig del sökas i jordbrukets förbättring och i sammanhang 
dermed pågående torrläggning af jorden. 

Inom Nora provincialläkaredistrikt var sjukligheten under 
åren 1876, 1877 och 1878 ganska betydlig. Inom större delen 
af distriktet rasade då en svårartad skarlakansfeber äfvensom 
difteri. Jemväl fall af andra epidemiska sjukdomar hafva före
kommit så väl i nämnda som öfriga tre provincialläkaredistrikt, 
men i allmänhet har helsotillståndet varit godt. 

Sundhetsnämnderna hafva, enligt samtlige provincialläkares 
vitsord, icke under perioden utvecklat synnerlig verksamhet i och 
för den allmänna helsovården. Detta uppgifves vara en följd 
dels af det lyckliga förhållande, att, med undantag af skarlakans
feber, någon allmännare farsot icke varit gängse inom länet, 
och dels af brist på intresse, förklarligt genom obekantskap med 
den preventiva hygienens vigt och betydelse. Närmare känne
dom om den allmänna helsolärans grundsatser antages kunna 
liäfva öfverklagade brist på nitälskan för den vigtiga saken. 
Särskildt uttalar provincialläkaren i Örebro distrikt önskligheten 
deraf, att kommunalnämnderna bättre än hittills må sörja der-
för, att fattiga sängliggande sjuka erhålla nödig läkarvård, som 
de nu alltför ofta nödgas sakna. Största verksamhet och nit 
tyckas å landsbygden sundhetsnämnderna inom Askersunds di
strikt samt de i Nora och Ramsbergs socknar hafva ådagalagt. 

Veterinärväsendet inom länet har genom samstämmande, af 
hushållningssällskapet och landstinget år 1879 fattade beslut 
blifvit ordnadt sålunda, att i länet skola anställas 8 distrikts
veterinärer, hvilka böra hafva sin station: 

den l:sta vid Nya Kopparberget; 
den 2:dra vid Grythytteheds jernvägsstation; 
den 3:e i staden Nora; 
den 4:e i staden Lindesberg; 
den 5:te i Karlskoga kyrkoby; 
den 6:te i Edsbergs Sanna; 
den 7:de i staden Askersund; och 
den 8:de antingen vid Pålsboda jernvägsstation eller i Askers 

by eller vid Kilsnio jernvägsstation. 

Årliga arlöningen för hvarje distriktsläkare utgör minst 
1,000 kronor, hvaraf hushållningssällskap och landsting skola be
kosta hvardera lU eller 250 kronor och vederbörande distrikt 
minst Vs eller 500 kronor. Hushållningssällskapet och lands
tinget hafva för år 1880 och följande år för ändamålet anslagit 
hvardera ett belopp af 2,000 kronor att årligen tills vidare utgå 
under vilkor: 

a) att ifrågavarande beställningar, hvarje gång de skola be
sättas, böra genom Konungens Befallningshafvandes försorg till 
ansökning inom viss tid kungöras lediga ej mindre i Post- och 
Inrikes tidningar än äfven i länsstyrelsens kungörelser med un
derrättelse tillika, att vederbörande sökande ega att inom den 

utsatta tiden till Konungens Befallningshafvande ingifva sina af 
behörigen styrkta tjensteförteckningar åtföljda ansökningar; 

b) att de före ansökningstidens utgång till Konungens Be
fallningshafvande inkomna ansökningshandlingar skola insändas 
till Medicinalstyrelsen, på det hon må komina i tillfälle att med
dela yttrande ej mindre om de sökandes behörighet än äfven 
om den ordning, i hvilken styrelsen anser de sökande vid tjen-
stens tillsättande böra komma i åtanka; 

c) att det derefter skall tillkomma vederbörande distrikt att 
bland de sökande, hvilka blifvit af Medicinalstyrelsen förklarade 
behörige, välja den distriktet finner för sig lämpligast att an
taga, medelst kontrakt, som ställes på 6 månaders ömsesidig 
uppsägning; 

d) att den veterinärdistrikt tillkommande valrätt skall ut-
öfvas genom särskildt utsedde deputerade, för den eller de kom
muner, hvilka deltaga i utgörande af distriktsveterinärens lön; 
börande dessa kommuner sinsemellan öfverenskomma om antalet 
deputerade för hvarje kommun, om de röstetal, som må till
komma hvarje kommuns deputerade och om hvad vidare kräfves 
för vals verkställande; 

e) att afgörande af frågan, huruvida veterinären i 8:de di
striktet skall hafva station vid Pålsboda, Asker eller Kilsrno 
skall ske i enahanda ordning, som för val af veterinär i mom. 
litt. d) är stadgad; och 

f) att derest inom något af omförmälda åtta distrikt veteri
när redan funnes anstäld, densamme finge, äfven om han ej vore 
fullt legitimerad, vid befattningen bibehållas, såvida distriktet 
sådant önskade. 

De kommuner, som antagits skola bilda 2:dra och 8:de 
veterinärdistrikten, hafva icke beviljat erforderliga medel för 
veterinärernes aflöning, hvadan sådana icke kommit att i nämnda 
distrikt anställas. Ofriga 6 distrikt äro deremot försedda med 
veterinärer, tillsatte och antagne i den af hushållningssällskapet 
och landstinget utstakade ordning. 

Uppå framställning af hushållningssällskapets förvaltnings
utskott har Kungl. Maj:t genom Nådigt Bref den 10 September 
1880 dels förklarat, att den tjensteårsberäkning i likhet med den 
länsveterinärer åtnjuta, som genom Nådiga Brefvet den 4 April 
1879 blifvit medgifven för en af Ljusnarsbergs sockens kommu
nalnämnd antagen och i Nya Kopparbergs kyrkoby stationerad 
veterinär, må tillkomma den i förvaltningsutskottets framställ
ning omförmälda och på angifna sätt tillsatte distriktsveterinär, 
som skall hafva sin station i nämnda kyrkoby, dels ock med-
gifvit, att enahanda tjensteårsberäkning må tillkomma ytterligare 
sex distriktsveterinärer inom Örebro län, tillsatte på nyss an
gifna sätt och med stationer: 

en vid Grythytteheds jernvägsstation; 
en i staden Nora; 
en i staden Lindesberg; 
en i Karlskoga kyrkoby; 
en i Edsbergs Sanna; och 
en i staden Askersund, dock med vilkor beträffande samt

lige sju ifrågavarande distriktsveterinärshefattiiingar, att till 
dessa befattningar få antagas endast sådana veterinärer, hvilkas 
kompetens blifvit af Medicinalstyrelsen godkänd, samt att i öfrigt 
skall lända till efterrättelse hvad i Nådiga Instruktionen för 
läns-, distrikts- och andra civile veterinärer den 2 November 
1847 är i afseende å distriktsveterinärer föreskrifvet; hvaremot 
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hvad angår det 8:de veterinärdistriktet Kungl. Maj:t, enär sta
tionen för den veterinär, som der skall anställas, ännu icke blifvit 
definitivt bestämd, funnit den sökta förmånen af tjensteårsberäk-
ning för samma veterinär icke böra för det närvarande beviljas. 

Utöfver omförmälde 6 distriktsveterinärer finnas inom länet 
4 veterinärer, nemligen länsveterinären och en enskildt prakti
serande veterinär, båda bosatta i Örebro, och två sqvadrons-
veterinärer, bosatte, den ene i Hallsberg och den andre i Lännäs. 

Helsotillståndet bland husdjuren har i allmänhet, särdeles 
åren 1879 och 1880, varit tillfredsställande. Sjukligheten var 
störst åren 1877 och 1878, under hvilket senare år förekom den 
epizooti, hvarom i afdelning 4 af denna berättelse närmare för
mälts. De allmännast förekommande sjukdomarne hafva varit 
bland hästar katarrallidanden i andningsorganerna och hos horn
boskapen blodstallning, kalfningsfeber, katarralfeber och tuber
kulos lunginflammation; men dessa sjukdomar liafva i allmänhet 
varit godartade och lätt botliga. 

Uppå framställning af Svenska allmänna djurskyddsförenin
gen har Konungens Befallningshafvande i en den 31 December 
1880 utfärdad kungörelse dels uppmanat vederbörande fiskhand
lare och Of riga personer inom länet att vid vägning af lej'vande 
fisk begagna kasse, dels ock förständigat krono- och stadsbetjente 
i länet att hålla noggrann tillsyn deröfver, att denna uppmaning 
efterlefves, och i motsatt händelse derom göra anmälan hos 
Konungens Befallningshafvande, som då ville med de tredskande 
efter omständigheterna förfara. 

I länet finnas 18 sparbanker, 1 i hvarje af de 4 städerna 
och 1 i hvarje af nedannämnda 14 socknar, nemligen: Asker, 
Fellingsbro, Grythytte, Hjulsjö, Karlskoga, Kräklinge, Kumla, 
Lerbäck, Lännäs, Ljusnarsberg eller Nya Kopparberget, Rams
berg, SköIIersta, Stora Mellösa och Viby. 

Vidare finnas inom länet 4 folkbanker, nemligen 1 i Öre
bro, 1 i Nora, 1 i Fellingsbro och 1 i Hallsberg, hvilka 4 ban
ker verka icke allenast såsom kreditanstalter utan äfveu såsom 
sparbanker. 

Beträffande sparbankernes och folkbankernas sparkasseafdel-
ningars verksamhet och ställning hänvisar Konungens Befall
ningshafvande till de årliga uppgifter, hvilka offentliggöras ge
nom den af Kungl. Statistiska Centralbyrån utgifna statistiska 
tidskrift. 

De för folkbankerna gällande reglementen äro af Konun
gens Befallningshafvande utfärdade, det för Örebro folkbank den 
27 Maj 1867, hvari ändringar vidtagits den 17 September och 
den 18 November 1876, det för Hallsbergs den 13 September 
1870, det för Nora den 12 November 1874, och det för Fellings
bro den 9 Februari 1876. Saratlige dessa banker äro grundade 
på solidarisk ansvarighet. 

Örebro folkbank räknade vid 1880 års slut 862 delegare, 
hvilkas grundfondsandelar utgjorde tillsammans 167,382 kronor 
33 öre. Reservfonden uppgick till 63,158 kronor 1 öre och out
delade vinster till 20,387 kronor 31 öre. Omsättningssumman 
å samtliga rörelsegrenar hade under nämnda år stigit med mer 
än 2 millioner mot föregående år och utgjorde öfver 28V2 millio
ner kronor. 

Hallsbergs folkbanks bokslut den 31 December 1880 utvisade 
en grundfond af 35,423 kronor II öre, en reservfond af 5,510 

kronor 20 öre och medel, hvaröfver delegarne egde förfoga, till 
belopp af 9,000 kronor. 

Örebro enskilda bank bedrifver sin rörelse dels vid hufvud-
kontoret i Örebro och dels vid fem afdelnings- eller s. k. kom
missionskontor i Askersund, Nora, Lindesberg, Karlskoga och 
Nya Kopparberget. Banken, som under de för handeln och 
industrien gynsamma åren 1871—1875 årligen ökade sin rörelse 
och utvecklade en storartad verksamhet, har under nu ifråga
varande femårsperiod 1876—1880 icke kunnat undgå att röna 
inverkan af de öfver hela landet märkbara, mindre goda ekono
miska förhållandena och af den derigenom förorsakade tryckning 
på penningemarknaden. Detta i förening med flera för jord
bruket ogynsamma år och åtskilliga inom länet inträffade betal
ningsinställelser af större oinfång har verkat hämmande på ban
kens framåtskridande och utveckling, men några störande rubb
ningar i bankens jemna gång hafva dock icke försports. Total
rörelsen eller omsättningen å diskont- och vexel-, kreditiv-, upp-
och afskrifnings- samt depositionsräkningarne, hvilken år 1875 
i afruudadt tal utgjorde 100,592,000 kronor, visade deremot år 
1880 en slutsumma af blott 94,952,000 kronor. Deremot har 
sammanräknade försäljningssumman för postremissvexlar, hvilken 
år 1875 belöpte sig till 16,531,000 kronor, under derpå följande 
fem år varit i stigande, så att den år 1880 utgjorde 20,056,800 
kronor. Bankens låntagare hafva i allmänhet ådagalagt ordent
lighet vid fullgörande af dem åliggande inbetalningar, hvadan 
antalet af lagsökningar och de belopp, samma lagsökningar af-
sett, varit mycket ringa. Detta antal utgjorde år 1880 endast 
tre å sammanräknadt belopp af 1,550 kronor. Bankens behållna 
vinst på rörelsen har under perioden vexlat mellan 15 och 8 
procent. Enär emellertid både bankens styrelse och lottegare 
ansett en kraftig förstärkning af bankens reservfond leda till 
bankens betryggande, hafva delegarne åtnöjt sig med en utdel
ning vexlande emellan 10 och 6 procent. Till följd deraf hafva, 
fastän afskrifningar skett för ganska betydliga förluster, bespa
ringarne likväl ökats. Dessa besparingar, hvilka år 1875 ut
gjorde 470,363 kronor, uppgingo vid 1880 års slut till 599,039 
kronor, hvaraf 532,700 kronor tillhörde reservfonden och åter
stoden utgjorde outdelade vinstmedel. Utlåningsräntan, som vid 
periodens början vexlnde från 5V2 till 6V2 procent, steg seder
mera under år 1877 ända till 7 procent, hvilken procent bibe
hölls under åren 1878 och 1879 men år 1880 åter nedgick till 
högst 6 procent. Bankens inlåningsränta å depositionsräkningar 
utgjorde år 1876 5 procent, åren 1877 och 1878 5V2 procent, 
under förra hälften af år 1880 5 procent och under senare hälf
ten af samma år 4V2 procent. Räntan å upp- och afskritnings-
räkningar har jemkats efter depositionsräntan och vexlat mellan 
3 och 2 procent. Ofver hufvud torde man, med ledning af för
hållandena i allmänhet och Örebro enskilda banks verksamhet 
under ifrågavarande tid, kunna beträffande penningeställningen 
iuom länet under samma.tid fälla det omdöme, att den rika till
gången på ledigt kapital, som ännu år 1876 förefans, sedan år 
1877 började märkbart aftaga; att densamma vid sistnämnda 
års slut och sedermera under hela året 1878 var synnerligen 
knapp; samt att, sedan under år 1879 de ekonomiska förhållan
dena märkbart förbättrats, penningetillgången efter hand ånyo 
ökades och under år 1880 allt mera tillväxte, så att den vid 
sistnämnda års slut med största lätthet fylde ortens behof af 
rörelsemedel tör industri, handel och öfriga näringar. Tiden för 
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bankens femte oktroj ingick den 1 December 1877 och gäller 
enligt Kungl. Kungörelsen den 7 Juli 1876 till slutet af år 1887. 

Sedan Vadstena enskilda bank, som hade förlagt ett afdel-
ningskontor till Askersund, upphört, har Oskarshamns enskilda 
bank i stället der upprättat ett dylikt kontor. 

Det får antagas, att, såvidt sådant kunnat utrönas, den 
upp- och utlåningsrörelse, som af ofvan omförmälda enskilda 
banker samt spar- och folkbanker utöfvas, i allmänhet är for 
behofvet inom länet tillfyllestgörande. I ett afseende, nemligeu 
hvad angår smärre lånebehof, kan dock detta icke sägas vara 
händelsen med enskilda och sparbankerna, men väl med folk
bankerna. Enskilda banken i Örebro lemnar nemligen i regeln 
icke försträckningar till lägre belopp än 500 kronor. Detsamma 
kan i allmänhet antagas vara förhållandet med sparbankerna, 
hvilka företrädesvis utgifva amorteringslån och naturligtvis icke 
kunna sätta dessas ursprungliga belopp alltför lågt. För fyl
lande af den lilla industriens och de smärre näringsyrkenas be-
hof af lån, lämpade efter de låuesökandes rörelse, sörja således 
icke sparbanker och enskilda banker. Nämnda behof tillgodoses 
deremot af folkbankerna, synnerligast Örebro folkbank, som lem
nar lån ofta till belopp af 5 eller 6 kronor, någon gång ända 
till 2 kronor. Den gifver äfven mot lös pant försträckning, un
derstigande till och ined 10 kronor. De lyckliga verkningarne 
af sistnämnda art af utlåningsrörelse hafva visat sig deri, att 
tre pantlånare i staden, hvilka vid denna banks tillkomst hade 
sysselsättning, den ene efter den andre, funnit sig föranlåtne 
upphöra med sin verksamhet. En enskild pantlånare har dock 
sedermera åter öppnat sådan rörelse. 

Beträffande härefter behofvet af fastighetskredit, så torde 
detta, så vidt fråga är om landsbygden, kunna anses vara till
räckligt tillgodosedt dels af Målareprovinsernas hypoteksförening 
och dels af Örebro läns särskilda hypoteksförening. Konungens 

Befallningshafvande är icke i tillfälle att kunna letuna någon 
närmare redogörelse för den förras verksamhet under femårs
perioden. Hvad åter angår den senares verksamhet anser sig 
Konungens Befallningshafvande böra meddela följande: 

Örebro läns särskilda hypoteksförening har tvenne afdelnin-
gar, nemligen den äldre, omfattande de delegare, som deri vunnit 
inträde före den 10 December 1868, och den yngre, omfattande 
de delegare, som från och med nämnde dag i föreningen ingått. 

Äldre afdelningen, som år 1851 trädde i verksamhet, liar 
under samma år och år 18Ö0 upptagit tvenne utländska lån å 
nominelt belopp tillsammans kronor 13,333,333-33, 
hvarå vid utgången af år 1875 funnos vara 

amorterade 4,409,733-33, 
och under åren 1876—1880 ytter

ligare amorterats 1,695,066-67, 
eller tillsammans 6,104,800-00, 

hvadan å utländska skulden återstå oguldne kronor 7,228,533-33. 
Delegarnes antal, som vid 1876 års ingång utgjorde 2,786, 

har under åren 1876—1880 minskats med 45, så att desamma 
vid slutet af sistnämnda år utgjorde 2,741, hvilka då repre
senterade egendomsvärde, hvarför inträde 

vunnits _ kronor 20,895,567-11 
tillerkänd belåningsrätt » 9,7l5,780-oo 
begagnad d:o » 9,663,180-oo 
hvaraf amorterats 3,435,062-17 
och såsom oguldne återstå... 6,228,117-83. 

Den samma afdelning tillhörande reservfonden utgjorde vid 
1880 års slut 465,883 kronor 80 öre, hvarutaf 107,182 kronor 
33 öre under förevarande femårsperiod tillkommit. 

Yngre afdelningen, som från Allmänna hypoteksbanken mot
tager sitt lånekapital, företedde enligt hvad föregående femårs-
berättelse angifver: 

motsvarande en tillväxt under denna femårsperiod uti: delegar-
nes antal med 643 
i uppskattade egendomsvärden med kronor 9,263,834-09 
i faststälda låneberättiganden med » 4,204,470-oo 
och i begagnad lånerätt med » 3,882,600oo. 
Reservfonden i denna afdelning, som vid 1875 års slut utgjorde 
16,352 kronor 58 öre, har under åren 1876—1880 förökats med 
35,669 kronor 82 öre, så att densamma enligt senaste bokslut 
befans uppgå till 52,022 kronor 40 öre. 

Sedan Kungl. Maj:t genom Nådig Kungörelse den 17 No
vember 1865 utfärdat reglemente för Allmänna hypotekskassan 
för Sveriges städer, hvaruti, bland annat, i § 2 bestämmes, att 
såsom delegare i nämnda kassa må ingå stadshypoteksförening, 

hvars reglemente öfverensstämmer med de i förstberörda regle
mente stadgade grunder och är af Kungl. Maj:t faststäldt; så 
har, uppå särskild ansökning, Kungl. Maj:t den 31 December 
1867 faststält reglemente för hypoteksförenhigc-n mellan fastig-
hetsegarne i städerna Örebro och Nora, i hvilket reglemente än
dringar blifvit den 30 Maj 1879 stadfästade. 

Denna hypoteksförening utlemnade år 1873 de första lånen. 
Efter det Allmänna hypotekskassan i skrifvelsc till föreningen 
den 23 Juni 1880 anmält sig vara i tillfälle att tillhandahålla 
lån mot 5 procents kapitalrabatt, hafva 17 låntagare i Örebro 
sig deraf begagnat. Flere egare af större fastigheter hafva och 
ifrågasatt att begagna lånerätt, men kapitalrabatten har verkat 
återhållande, helst penningetiligången i andra kreditanstalter 
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samtidigt varit riklig mot jemförelsevis biltiga, till och med bil
ligare vilkor. Antalet af de hos föreningen lyftade lånen å sain-
manräknadt ursprungligt belopp 426,400 kronor utgjorde vid 
1880 års slut 55, deraf 6 till belopp af 22,400 kronor belöpte 
på fastigheter i Nora. 

Skulden till Allmänna hypotekskassan utgjorde vid nämnda 
års slut: 

Af det för år 1876 af riksdagen beviljade extra anslag å 
20,000 kronor »till aflöning ni. m. åt särskild polisstyrka å lan
det och till belöningar för gröfre brotts upptäckande och för
brytares efterspanande», har Kungl. Maj:t genom Nådigt Bref 
den 11 Augusti 1876 anvisat 1,000 kronor att mot redovisnings
skyldighet af Konungens Befallningshafvande användas till an
ställande af särskild polisman för ordningens och säkerhetens 
uppehållande å landsbygden närmast staden Örebro samt till 
anskaffande af tillfälligt polisbiträde, der sådant kunde erfordras, 
inom öfriga delar af länet, äfvensom till befrämjande af gröfre 
brotts upptäckande samt förbrytares efterspanande och gripande. 
Sedermera har Kungl. Maj:t, genom särskilda Nådiga Beslut den 
20 Juli 1877, den 12 Juli 1878, den 24 Oktober 1879 och den 
5 November 1880, för hvarje af sistnämnda fyra år anvisat ett 
belopp af 1,000 kronor att af Konungens Befallningshafvande 
användas till aflöning och reseersättning åt de personer, som 
Konungens Befallningshafvande kunde komma att i mån af be-
hof förordna att, med åtnjutande af polistjeustemans befogenhet 
och skydd, biträda vid upprätthållande af ordning och säkerhet 
å landsbygden inom länet, äfvensom till belöningar för gröfre 
brotts upptäckande samt förbrytares efterspanande eller gripande. 

I nästföregående femårsberättelse omförmäles ej mindre 
hurusom vid allmän sammankomst i Örebro den 20 September 
1875 bildades Örebro läns skyddsförening, än äfven hvilka syfte
mål samma förening söker att uppnå. Denna förening, för hvars 
ekonomiska ställning är i tabell 5 redogjordt, har under hela 
förevarande period varit i verksamhet. Föreningens styrelse 
afgifver årligen berättelse, innehållande redogörelse såväl för 
föreningens och styrelsens åtgöranden på de områden, ino'm 
hvilka hennes verksamhet rörer sig, som ock för hennes till
gångar och utgifter. 

Likaledes har den år 1871 stiftade, jemväl i föregående 
femårsberättelse omnämnda Fosterländska föreningen i Örebro 
län under förevarande 5 år fortsatt sin verksamhet i syftning, 
som nyss åberopade berättelse angifver. I September månad 1879 
anordnade föreningen en utställning i Örebro af slöjdalster, för
färdigade af barn inom skolåldern, vid hvilken utställning, som 
var ganska rikhaltig, föreningen utdelade pris till sammanräk-

nadt belopp af 177 kronor. Vidare har föreningen i ändamål 
att höja smaken, skönhetssinuet och konstfärdigheten inom hem
slöjdens område för ett visst antal lärare och lärarinnor vid lä
nets slöjdskolor bekostat resa till och vistelse vid den utställning 
af slöjdalster, tillverkade vid slöjd- och folkskolor eller af en
skilde personer, som den 9 Februari 1880 egde rum i Stockholm 
i Kungl. Landtbruksakademiens hus. Till bekostande af pris
belöningar vid sistnämnda utställning bidrog hushållningssäll
skapet med 200 kronor, äfvensom sällskapet bestred de kost
nader, hvilka voro förenade med fram- och återsändandet af 
slöjdalstren från Örebro län samt deras uppackning och ordnande 
i Stockholm af ett länets ombud. Föreningen räknar medlem
mar till ett antal af 250 uti alla socknar inom länet. Tillgån
garne, som uppkommit genom årsafgifter och frivilliga bidrag, ut
göra 2,555 kronor 26 öre. 

En annan förening, benämnd Jultomtarne, har till ändamål 
att vid jultiden utdela kläder åt fattiga barn. 

För skjutkonstens befrämjande inom länet har landstinget 
under en följd af år visat mycken nitälskan medelst utseende af 
särskilde komiterade och beviljande tid efter annan af ganska 
betydliga anslag. Under förevarande femårsperiod har lands
tinget till ändamålet anslagit för år 1878 500 kronor, hvarjemte 
sistnämnda års landsting beslöt, att komiterade skulle ega fritt 
förfoga öfver befintliga 25 gevär och kassabehållningen 297 kro
nor 15 öre, och att hvad i öfrigt kunde af penningar anses ound
gängligen nödigt för målets vinnande finge af komiterade från 
landstingskassan reqvireras till belopp af högst 500 kronor. 

Af statsmedel hafva till gvarlefvande landtvärnsmän från 
1808 och 1809 årens krig beviljats: 

Rörande länet städer torde utöfver hvad förut blifvit anfördt 
böra särskildt nämnas följande: 

Staden Örebro, som hörer till städerna af tredje klassen, 
har väl sörjt för folkskoleväsendet. Vid en folkmängd år 1880 
af 11,785 personer utgjorde antalet till skoldistriktet hörande 
barn emellan 7—14 år 1,795, deraf 899 gossar och 896 flickor. 
Af nämnda antal undervisades i folkskolorna 346 gossar och 323 
flickor eller tillsammans 669, i småskolorna 160 gossar och 135 
flickor eller tillsammans 295, i allmänna läroverk eller i folk
undervisningsanstalter utom distriktet 175 gossar och 40 flickor 
eller tillsammans 215, i enskilda skolor 112 gossar och 285 flickor 
eller tillsammans 397 och i hemmen 72 gossar och 69 flickor 
eller tillsammans 141. I undervisningen hafva under ifråga
varande år ej deltagit 6 gossar och 7 flickor eller tillsammans 
13, hvilka aflagt afgångsexamen från folkskolan, 2 flickor till 
följd af sjukdom eller naturfel samt 28 gossar och 35 flickor 
eller tillsammans 63, som vistats utom skoldistriktet och om 
hvilka uppgifter saknas. Ar 1880 voro anstälda vid folkskolorna 
6 ordinarie och 2 extraordinarie lärare samt 5 ordinarie och 4 
extraordinarie lärarinnor och vid småskolorna 12 extraordinarie 
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lärarinnor, äfvensom 3 extra lärare i slöjd och I extra lärarinna 
i handslöjder. Antalet skolhus utgör 10, egna 7 och förhyrda 3. 
Skolhusen äro belägna, de egna: 1 vid Kungsgatan, 1 på söder 
och 1 på norr, i hvilka två senare flickor undervisas, 1 vid Handt-
verkaregatan, 2 på södra Ladugårdsskogen och 1 utom norra 
stadsdelen vid Sofielund; samt de förhyrda: 1 vid Kungsgatan, 
1 vid Köpmangatan och 1 å arbetshuset. Endast det ena skol
huset på södra Ladugårdsskogen är försedt med planteringsland, 
hvaraf en ytvidd af 8,000 qv.-fot är upplåten till lärarens bruk, 
och en vidd af 8,300 qv.-fot för undervisningen. Utgifterna 
ifrågavarande år voro: till lärares och lärarinnors aflöning 24,369 
kronor 38 öre, till skollokal och inventarier 3,949 kronor 87 öre, 
till undervisningsmateriel 525 kronor 22 öre och till öfriga behof 
2,460 kronor 73 öre, utgörande tillsammans med skolkassans 
behållning vid årets slut, 15,566 kronor 31 öre, ett sammanräk-
nadt belopp af 46,871 kronor 51 öre. Till bestridande af utgif
terna hafva utgått: af skoldistriktet 38,501 kronor 51 öre, af 
statsmedel lönetillskott till lärare och lärarinnor vid folk- och 
slöjdskolorna 5,053 kronor och vid småskolorna 2,296 kronor 87 
öre, af landsting eller hushållningssällskap 525 kronor och af-
komst -af donationer 495 kronor 13 öre eller tillsammans 46,871 
kronor 51 öre. 

Till skolväsendet finnes doneradt kapital till belopp af 5,100 
kronor och fastighet till värde af 1,527 kronor 17 öre, eller till
sammans 6,627 kronor 17 öre. Derjemte eger skolväsendet do
nerade kapital, hvilkas afkastning användes dels till fattiga barns 
beklädnad och dels till belöningar, utgörande de till förra ända
målet donerade kapital 14,250 kronor och de till det senare 
gifna 6,530 kronor. För skolväsendet uttaxerades för år 1880 af 
hvarje skattskyldig person 50 öre och för hvarje bevillnings-
krona 100 öre. 

Två ined egna fonder och medel utrustade undervisnings-
och uppfostringsanstalter finnas i Örebro, nemligen Örebro enskilda 
flickskola och den af Småbarnsskolans vänner underhållna skolan 
för smärre fattiga barn. Hvad angår tiden för dessa anstalters 
tillkomst samt deras syftemål och ekonomiska ställning hänvisas 
till tabellen N:o 5 litt. C , punkterna 55 och 56. Vid den en
skilda flickskolan äro två lärarinnor anstälda, den ena för under
visning i de vanliga skolämnena, och den andra för undervisning 
i handslöjder. Lärjungarne utgöras af 90 fattiga flickor, hvaraf 
40 jemväl erhålla beklädnad. Vid småbarnsskolan meddelas af 
1 öfver- och 1 underlärarinna undervisning åt omkring 83 baru. 
Denna skola hålles öppen från och med den 1 Mars till omkring 
den 18 December hvarje år. 

Vidare finnas i staden 4 rent enskilda mindre skolor, i hvilka 
vårterminen 1880 tillsammans 103 barn erhöllo undervisning. 

Slutligen är att omtala Fru Elise Wallströms skola för 
flickor, indelad, utom hvad angår öfningsämnena, i sex lexlag 
utan klasstvång. Undervisningsämnena äro de samma som före
komma i högre skolor för qvinlig ungdom. Under läsparet 1880 
erhöllo i denna skola 20 lärjungar undervisning af föreståndarin
nan, 5 lärare och 4 lärarinnor. 

Den stora eldsvåda, som år 1854 öfvergick staden och för
störde en stor del af densamma, innebar en maning till stadens 
invånare att kraftigt sörja för ordnande af brandväsendet. 
Enligt nu gällande brandordning, af Konungens Befallningshaf-
vande faststäld den 21 Maj 1875, äro alla inom staden boende 
väifrejdade och arbetsföre män i en ålder mellan 18 och 55 år 
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pligtige att inträda i brandkåren, när brandchefen sådant förord
nar. Personer, som till kronan betala skatt af minst 10 kronor och 
som af en eller annan anledning ej blifvit till tjenstgöring vid 
brandkåren inkallade, erlägga till brandkassan särkild, af Ko
nungens Befallningshafvande den 26 Oktober 1880 faststäld af-
gift, hvilken gemensamt med öfriga stadsutskylder påföres, upp-
bäres och redovisas af drätselkammaren. Brandkåren är indelad 
i fyra afdelningar, nemligen släcknings-, vattenhemtnings-, rif-
nings- och bergnings-, samt vakt- och reservafdelningarne. Den 
räknade vid början af år 1880 en styrka af 1,217 man och för
fogade öfver 105 hästar. Att kåren icke är försedd med ång-
spruta är en brist, som borde snarligen afhjelpas. 

En särskild planteringsnämnd har i uppdrag att ombesörja 
årliga planteringar af träd och buskar å sådana ställen inom 
och utom staden på dess område, som lämpa sig derför. Till 
följd af dels sådana planteringar och dels de efter 1854 års 
brand uppförda nybyggnader företer staden ett prydligt yttre. 

A stadens stora torg midt emot kyrkan står på »rundlag af 
en granitsockel Engelbrekt Engelbrektssons bildstod, gjuten i 
brons efter modell af professor C. G. Qvarnström. Den af-
täcktes år 1865. Framför högre allmänna läroverkets hus vid 
Olaigatan finnes sedan år 1834 upprest en obelisk till minne 
af de svenska reformatorerna, bröderne Olaus och Laurentius 
Petri. 

Ar 1874 väckte staden genom särskilda instäinningar talan 
om återvinning af den s. k. sjettedelsjorden, d. v. s. den genom 
Kungl. Brefvet den 3 Augusti 1636 samt Kungl. Resolutionerna 
den 7 Februari 1645 och den 27 Oktober 1650 till staden do
nerade ladugårdsjord, hvilken af enskilda personer innehafves 
och besittes men enligt stadens åsigt vore af den natur och 
blifvit af staden mottagen under sådana vilkor, att densamma 
icke kunnat, till större eller mindre del, med lagligen gällande 
verkan till enskilda, en eller flera, med eganderätt öfverlåtas 
eller till nyttjande på obegränsad tid öfverlemuas, utan deremot 
så mycket hellre, som staden sjelf till densamma icke haft 
eganderätt eller ens någon till tiden obegränsad nyttjanderätt, 
bort endast för stadens gemensamma räkning brukas eller ock 
på arrende för viss tid upplåtas, så att dess behållna afkast
ning influtit i stadskassan och derigenom kommit staden och 
hvarje dess medlem till nytta och fördel. Sedan särskild råd-
stufvurätt genom dom den 4 April 1877 liufvudsakligen bifallit 
käromålet, men Kungl. Maj:ts och Rikets Svea hofrätt, hvarest 
innehafvarne af sjettedelsjorden fullföljt vadetalan, genom dom 
den 4 Juli 1878 ogillat den af staden väckta talan; har Kungl. 
Maj:t genom dom den 6 Oktober 1880, meddelad i ett af ifråga
varande mål emellan stadsfullmägtige i Örebro, å stadens väg
nar, sökande, och en innehafvare af sjettedelsjord, svarande, 
yttrat: att, emedan den åren 1768, 1769 och 1773 förrättade 
fördelning af den till Örebro stad donerade s. k. ladugårdsjord, 
hvaraf nu omtvistade egor utgjorde en del, icke, såvidt de an
gående samma fördelning upprättade skriftliga handlingar ut
märkte, innefattat jordens upplåtande med eganderätt eller under 
ständig besittningsrätt, samt följaktligen de sedermera ingångna, 
af svaranden åberopade köpeaftal, hvarigenom nämnde egor till 
svaranden öfverlåtits, hvarken kiinde gifva svaranden eganderätt 
dertill eller eljest betaga staden rättighet att efter uppsägning 
få angående jordens användande sådana förändrade anordningar 
vidtagna, hvartill författningarne angående jord af förevaraude 
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beskaffenhet må föranleda; ty och då svarandens invändning, 
att staden försntit den i Kungl. Förklaringen den 14 Maj 1805 
stadgade tid för anställande af klander å nämnda köp, ej för-
tjenade afseende, pröfvade Kungl. Maj:t, som på grund af Kungl. 
Brefven den 25 September 1745 och den 27 April 1750 funne 
det icke tillkomma domstol att ingå i pröfning af frågan, huru
vida efter förutnämnda fördelning sådana förändrade förhållan
den inträdt, att svaranden förty borde åläggas att omförmälda 
egor afträda, rättvist att, med ändring af Hofrättens dom, i så 
måtto bifalla käromålet, att såväl samma fördelning som seder
mera skedda köp förklarades icke utgöra hinder för vederbörande 
å stadens vägnar att om egornas användande på annat sätt för
ordna; med rätt för svaranden, derest egorna af honom afträ-
das, att, på sätt rådstufvurätten stadgat, borttaga alla dera 
befintliga hus, hägnader och planteringar samt att i laga ord
ning mot vederbörande väcka den talan om ersättning för å jor
den nedlagd nödig och nyttig förbättring, hvartill fog må före
finnas. 

Vidden af den jord, som utgjort föremål för den sålunda 
genom siståberopade och andre af Kungl. Maj:t meddelade domar 
afdömda tvisten, uppgår till mera än 2,000 tunland. 

Efter eldsvådan har staden genom årlig amortering icke 
obetydligt minskat sin skuld, så att stadens finansiela ställning 
ingalunda kan anses ofördelaktig. Omförmälda af dfomstolarne 
pröfvade jordatvist synes vara på god väg att förlikniiigsvis af-
slutas. Ehvad så sker, eller staden kommer att vidtaga vidare 
åtgärder i den af Kungl. Maj:t i nyssåberopade nådiga dom an
tydda syftning för att återfå besittningen af sjettedelsjorden, 
torde det kunna antagas, att stadens ekonomiska ställning till 
följd af tvistens utgång varder än ytterligare förbättrad. 

Genom resolution den 4 December 1876 har Konungens 
Befallningshafvande faststält förändrad lydelse af § 1 mom. 1 
i de af Konungens Befallningshafvande den 9 Juni 1874 stad-
fästade ordningsregler i afseende på tid och rum för utskänk-
ning af spritdrycker inom Örebro stad, äfvensom Konungens 
Befallningshafvande genom resolution af förstnämnda dag gillat 
i vederbörlig ordning antagna ordningsstadganden för staden 
hvad angår kringresande sällskap, som vilja offentligen utföra 
musik. 

I §§ 24 och 38 af den af Konungens Befallningshafvande 
den 30 Juni 1875 faststälda byggnadsordning för Ovebro stad, 
hafva beslutits ändringar, hvilka blifvit af Konungens Befall
ningshafvande genom resolution den 18 Maj 1878 gillade. 

Under år 1880 har Konungens Befallningshafvande dels ge
nom resolution den 30 Januari faststält en af stadsfullmägtige 
i Örebro antagen taxa för sötare i Örebro och dels på sätt förut 
är antydt genom resolution den 26 Oktober förordnat om för
ändring af § 27 i stadens brandordning den 21 Maj 1875 till 
den af stadsfullmägtige antagna nya lydelse, enligt hvilken den 
årliga afgiften till brandkassan skall betalas med 1 krona af 
den, som erlägger skatt af 10 till 20 kronor, med 2 kronor af 
den, som erlägger skatt af 20 till 30 kronor, och så vidare med 
ökning af 1 krona ända till 10 kronor, som skall utgöra den 
högsta årliga utgiften till brandkassan. 

Enligt bemyndigande i Nådigt Bref den 31 Oktober 1879, 
har Konungens Befallningshafvande utfärdat och den 24 påföl
jande November kungjort den af Kungl. Maj:t genom samma 
Nådiga Bref faststälda förnyade taxa å hamnafgifter för Öre

bro att tjena till efterrättelse från början af år 1880 intill 1884 
års slut. 

Uppstaden Askersund, som hör till femte klassens städer, 
är belägen vid sjön Vetterns nordligaste vik, benämnd Alsen, 
på ett afstånd af 1-6 mil från Vretstorps och 1-4 mil från Skyil-
bergs jernvägsstation. Staden, hvilken anlades år 1640, var 
före nämnda tid en köping, som lydde under Vadstena. Den 
erhöll tre år derefter sina första privilegier, hvilka år 1647 ytter
ligare bekräftades. Det till staden hörande dels bebyggda och 
dels obebyggda egoområde utgöres af kronohemmanen UUavi, 1 
mantal, och Gålsjö, lU mantal, hvilka genom donationsbref den 
22 September 1647 af drottning Kristina skänktes till staden. 
Derefter har konung Karl XIV Johan är 1838 till staden för 
utvidgning af dess hamn gifvit den del af hemmanet Klockare
backen i Askersunds landsförsamling, som på andra sidan Als-
sundet sträcker sig utefter hamnen och kalles Stapelängen, hvil
ken ega dock ännu icke blifvit lagd under stadens jurisdiktion. 
Staden, som år 1776 till större delen nedbrann, blef derefter 
åter uppbyggd i reguliera qvarter med räta, breda gator och ett 
stort torg, invid hvilket det af sten uppförda rådhuset är beläget. 

Utom de i tabell N:o 3 uppgifna bebyggda och obebyggda 
tomter finnas åtskilliga platser, hvilka finnas bebyggda med logar, 
magasin och kölnor, men icke äro upptagna såsom tomter. Den 
uppmätning af stadens tomter, som under nästförutgående fem
årsperiod var under verkställighet, har under den förevarande 
blifvit afslutad, hvarvid många förut befintliga felaktigheter blifvit 
dels undanröjda och dels rättade, äfvensom en åskådlig karta 
öfver stadens alla qvarter, tomter och gator erhållits. I sam
manhang med och till följd af nämnda uppmätning, hafva åt
skilliga nya tomter i Norra Väderqvarnsbergen tillkommit. Der-
igenom har antalet af stadens tomter ökats med 23 utöfver det 
antal, som vid slutet af perioden 1871—1875 förefans. De 
numererade tomterna, med undantag af prestgårds- och rådhus
tomterna, hafva hvardera sin å karta utmärkta andel af den 
staden tillhöriga skogsmark eller afrösningsjord, hvilken andel 
utgör för hel tomt 3l/2 uppskattadt tunnland och för mindre 
tomt en rymd i förhållande derefter. Skogsmarken håller i 
rymd 1,160 tunnland 10 kappland, men är uppfyld af berg och 
sumptrakter samt otillräcklig för stadens behof, hvadan dera 
växande skog årligen förminskas. Detta verkar stegring i priset 
på ved, som jemte andra skogsalster till staden införas från 
angränsande egendomar och Tivedens skogsbygd. Priset å V2 
kub.-famn ved har under perioden vexlat mellan 12 och 15 kro
nor för björk- samt 8 och 10 kronor för barrved. I stället för 
ved användes äfven stenkol, dock i ringa mått, men bränntorf 
har hittills icke ifrågakommit att användas. 

Till följd af bestämmelsen i § 14 mom. 2 af Nådiga Bygg
nadsstadgan för rikets städer den 8 Maj 1874, att senast inom 
en tid af två år från det stadgan trädde i kraft, eller från den 1 
Januari 1875, skulle i den ordning, som för stadsplans antagande 
funnes föreskrifven, för hvarje stad i riket uppgöras och Kungl. 
Maj:ts åtgörande underställas förslag om hvilka delar af det plan
lagda området vore enligt stadgan att hänföra till ny stadsdel, 
hvilket förslag borde vara åtföljdt af karta öfver staden, som 
tydligt utvisade dessa delars gränser och tillika lemnade en 
åskådlig bild, huru staden på olika ställen vore mer eller mindre 
bebyggd, har dylikt förslag under perioden blifvit uppgjordt och 
den 25 Januari 1878 vunnit Kungl. Maj:ts nådiga fastställelse. 
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Åtskilliga af stadens gator hafva under förevarande fem
årsperiod blifvit omlagda och försedda med nya uppböjda gång
banor af huggen sten, för hvilket arbete kostnaden i rundt tal 
uppgått till 16,000 kronor, äfvensom början blifvit gjord till 
anläggande inom staden af ett kloaksystem. Den år 1869 verk-
stälda dränering af hela staden har fortfarande visat sig vara 
af stor nytta, ej minst i sundhetsafseende. Under nästförut
gående femårsperiod blef, på sätt i berättelsen för samma period 
omförmäles, påbörjad en vattenledning för anskaffande af godt 
dricksvatten, som staden förut saknade, och förbättrande af 
brandväsendet. Berörda företag har under förevarande period 
blifvit fullbordadt och funnits för båda afsedda ändamålen till
fyllestgörande. Vattenledningen har vid de i staden inträffade 
eldsvådor varit till stor nytta och har derjemte haft till följd, 
att nedsättning i brandförsäkringsvärdena å såväl gårdsfastig
heter som lösegendom vunnits med 15 å 20 procent. För ytter
ligare fullkomnande af brandväsendet hafva stadens invånare 
under år 1880 beslutit att af sten uppföra nytt spruthus af den 
storlek, att sprutslangarna jemväl må kunna der uppläggas att, 
sedan de blifvit begagnade, torka. 

Nytt fattighus af trä har under femårsperioden blifvit upp-
fördt å en sund och vacker plats. Detta hus, försedt med rym
lig gårdsplan, hvarå vackra trädplanteringar verkställs, innehåller 
nio rum jemte bostadslägenheter för fattigföreståndaren och har 
kostat omkring 10,000 kronor. Nödig ekonomibyggnad är upp
förd invid sjelfva fattighuset. 

I öfverensstämraelse med gällande helsovårdsstadga har utan
för staden på behörigt afstånd från densamma anlagts ny be-
grafningsplats, som en dag under sommaren 1880 invigdes. Till 
följd deraf varda å den gamla inom staden belägna kyrkogården 
lik numera icke jordade i andra fall än som uti åberopade stadga 
medgifvas, och' under deri bestämda vilkor. I öfrigt hafva, en
ligt magistratens vitsord, stadens invånare på föranledande af 
byggnads- och helsovårdsnämnderna på ett berömligt sätt sörjt 
för snygghet å byggnader, gårdar och brandsmygar samt bered
villigt sökt fullgöra de föreskrifter, hvilka såväl i nämnda som 
andra hänseenden blifvit gifna till befordrande af snygghet och 
sundhet. Et t under nästförutgående femårsperiod uppfördt varm-
badhus har visat sig uppfylla ett länge kändt behof. Denna in
rättning, som af enskilda personer anordnats, har af såväl sta
den som dess sparbank fått emottaga penningebidrag till dess 
behöriga uppehållande, så att dess bestånd numera kan anses 
betryggadt. Värmeledning har år 1879 anbragts i stadens 
kyrka. 

Vid stadens folkskola äro anstälde tre lärare. En af dem 
meddelar i en å stadens egor belägen, förhyrd lokal undervis
ning åt de barn, hvilkas föräldrar äro boende å samma egor och 
som anses hafva för lång väg till skolhuset i staden. På sätt 
tabellen N:o 5, Iitt. D, punkterna 1 och 2 utvisar, finnas i Asker-
sund två med egna tillgångar och fonder utrustade undervis
ningsanstalter för flickor, nemligen dels Drottning Lovisas skola 
för fattiga flickor och dels Askersunds stads flickskola, äfven 
kallad högre flickskolan. I den förra meddelas kostnadsfri un
dervisning åt fattiga flickor från staden och dess egor af en 
lärarinna, äfvensom lärjungarne undervisas i handarbeten. Un
der förevarande femårsperiod har staden årligen för understöd
jande af skolan anvisat hälften af den influtna hundskatten med 
föreskrift, att samma hälft borde användas till beklädnad af de 

fattigaste skolbarnen. Skolans bestånd kan till följd af de till 
hennes förmån gjorda donationer anses tryggadt. 

Den s. k. högre flickskolan, vid hvilken är anstäld en lära
rinna, har jemväl under hela förevarande period varit i verksam
het och synes, enligt magistratens intyg, motsvara de fordringar, 
som skäligen kunna på henne.ställas. Utom nämnda undervis
ningsanstalter finnas jemväl två rent enskilda skolor. 

I Askersund, såsom i flera af rikets smärre städer, utgör 
jordbruket den förnämsta inkomstkällan för en stor del af sta
dens invånare. Det skötes i allmänhet med mycken omsorg och 
lemnar vanligen god afkastning, hvartill, utom jordens goda be
skaffenhet i och för sig, användandet af konstgjorda gödnings
ämnen jemväl bidrager. Många jordegare hafva täckdikat sina 
egor och derigenom beredt dem större alstringsförmåga. Belop
pen af de i staden befintliga fabrikers tillverkning hafva under 
de senaste åren, enligt hvad tillgängliga uppgifter gifva vid han
den, minskats, synnerligast hvad angår garfverier och färgerier. 
Staden ensam kan icke bereda tillräcklig afsättning för nämnda 
tillverkning, och saknaden af nutidens yppersta kommunikations
medel, jernvägar, förhindrar eller försvårar afsättningen å andra 
orter i eller utom länet. Äfven handelsrörelsen i staden har 
aftagit och kämpar med svårigheter. Den torde icke kunna åter 
höja sig så länge åt varuomsättningen under den tid, sjöfarten 
är stängd, icke kan beredas snabb och lätt forsling å jernväg. 
Endast handtverkerierna synas hafva under femårsperioden hållit 
sig uppe på den ståndpunkt, de förut innehaft, men äfven de 
kunna icke undgå att röna menligt inflytande af de närvarande 
bristfälliga samfärdsmedlen. 

Den i sjön Vettern belägna s. k. Skarpskyttehohnen, med 
träd och buskar planterad, är fortfarande upplåten till prome
nadplats och till exercisplats för stadens frivilliga skarpskytte
kår, hvars medlemmar å en på ön anlagd skjutbana öfva sig i 
målskjutning. Till underhållande af planteringar, gångar in. m. 
å holmen har staden årligen beviljat penningeanslag. 

Hvad angår det i tabell N:o 2 upptagna antal hästar, som 
från stadens skjutsanstalt utgått, har magistraten uppgifvit, att 
detsamma icke kan anses motsvara verkliga åtgången af hästar. 
I staden finnas nemligen många gårdsegare, de der ega hästar 
och betjena resande med skjuts, hvilken icke antecknas i den 
vid skjutsanstalten förda dagboken. För att åtminstone närmelse-
vis komma till en rigtig uppfattning af skjutsförhållandena i 
staden lärer man böra för hvarje år fördubbla det uppgifna häst
antalet. Deremot besörjes varuforslingen mellan staden samt 
angränsande orter och jernbanor af egare till smärre hemman 
och af torpare å kringliggande landsbygd. 

Af allmänna rådstugan vidtagna ändringar af §§ 13 och 14 
i den för staden den 1 Maj 1875 faststälda brandordning hafva 
blifvit af Konungens Befallningshafvande genom resolution den 
24 December 1877 gillade; äfvensom Konungens Befallningshaf
vande vidare genom resolution den 16 Februari 1880, med bi
fall till deroin gjord framställning, förordnat om förändrad lydelse 
af § 35 mom. 1 i brandordningen. För åstadkommande af lik
ställighet i kommunalt hänseende har den stadens hus- och 
tomtegare förut åliggande skyldigtet att underhålla stadens gator 
och utgöra nattpatrull upphört och öfvertagits af staden, mot för
bindelse för hus- och tomtegarne att i stället till staden årligen 
erlägga viss afgift, beräknad efter fastigheternas taxeringsvärde. 
Nattpatrullen utgöres af brandvakterna, jemte fyra andra per-
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söner, hvilka senare tillika äro extra polisbetjenter och såsom 
sådane tjenstgöra vid marknader, torgmöten och allmänna sam
mankomster, äfvensom vissa timmar hvarje lördags-, samt sön
dags- och helgdagsafton. 

Enligt bemyndigande i Nådigt Bref den 31 Oktober 1879 
har Konungens Befallningshafvande utfärdat och den 24 påföl
jande November kungjort förnyad taxa å hamnafgifter i staden 
Askersund att tjena till efterrättelse från början af år 1880 in
till slutet af år 1884. 

I Nora stad, af femte klassen, har under åren 1879—1880 
den för staden och Nora landsförsamling gemensamma kyrka 
blifvit fullständigt ombyggd, hvarefter hon hösten sistnämnda år 
invigdes. 

Ny stadsplan har blifvit af Kungl. Maj:t den 24 Augusti 1877 
faststäld. Enligt densamma är staden indelad i 113 byggnads
tomter, tillsammans innehållande en areal af 1,824,997 qv.-fot, 
hvarjemte till trädgårdar äro afsatte 275,011 » 
samt gator och torg upptaga 1,115,578 » 
och allmänna planteringar 318,520 » 

hvadan stadens hela planlagda område utgör 3,534,106 qv.-fot. 
Under åren 1876—1878 har staden utan att behöfva derför 

skuldsätta sig uppfört ett tidsenligt och prydligt stadshus, hvarest, 
utom boningsrum för resande och restaurationslokaler, finnas rum 
för rådstufvurättens och drätselkammarens sammanträden och 
arkiv. 

A stadens allmänning, som innehåller 1,208 qvadratref, har 
marken blifvit torrlagd och plantering verkstäld i ändamål att 
sörja för skogens återväxt. 

I staden finnas två folkskolor och en småskola, alla tre in
rymda i en och samma byggnad, hvartill äfven hör planterings
land. Folkskolorna förestås, den ena af en lärare och den andra 
af en lärarinna, samt småskolan af en lärarinna. Af barn i 
skolåldern, 102 gossar och 116 flickor, undervisas i folkskolorna 
122, i småskolan 56, i allmänna läroverk 19, i enskilda skolor 
8 och i hemmen 11, äfvensom 2 till följd af sjukdom eller annan 
anledning icke deltagit i undervisningen. Vidare finnes en slöjd
skola för flickor, hvilken skola vid 1880 års slut egde en till
gång af 6,129 kronor 68 öre, deri inberäknad lärjungarnes in
besparade arbetsförtjenst. Undervisningen meddelas af en lära
rinna åt i årligt medeltal 40 flickor. Såsom bidrag till upp
förande af nytt skolhus hafva sparbankens i Nora hufvudmän 
vid allmän årssamraankomst den 4 Maj 1880 af bankens reserv
fond anslagit 5.000 kronor, som vid nämnda års slut till drät
selkammaren öfverlemnats. 

Konungens Befallningshafvande har den 2 September 1878 
uppå derom gjorda särskilda framställningar dels faststält för

nyad brandordning för Nora stad och dels förordnat om för
ändrad lydelse af §§ 4, 5, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 32, 34, 35, 
36, 43 och 44 af den för staden den 1 Februari 1875 stad-
fästade byggnadsordning, äfvensom Konungens Befallningshaf
vande genom särskilda resolutioner den 15 Februari 1879 såväl 
faststält de af allmänna rådstugan antagna ordningsregler i 
fråga om tid för utskänkning af spritdrycker samt vin och 
maltdrycker inom staden, som ock gillat särskilda, jemväl af 
allmänna rådstugan antagna stadganden i afseende å allmänna 
ordningen i staden. 

Lindesberg, tillhörande städerna af femte klassen, har 
den 7 Juni 1878 erhållit Kungl. Maj:ts nådiga fastställelse å 
sin nya stadsplan, hvilken omfattar både äldre stadsdelarne och 
de delar af stadens planlagda område, som äro att hänföra till 
ny stadsdel. 

Stadens finansiella ställning var vid 1880 års slut sådan, 
att värdet å dess tillgångar uti inventarier och fastigheter stigit 
till 249,789 kronor 26 öre, hvilken ökning föranledts dels af 
betydliga nybyggnader och dels af den år 1879 vidtagna förhöj
ning i fastigheternas taxeringsvärden, samt fordringarne till 
20,993 kronor 76 öre, hvarförutora staden eger donerade fonder 
till belopp af 34,988 kronor 83 öre, hvaraf dock omkring hälf
ten ännu icke får af staden användas; samt att skulderna upp-
gingo till 39,644 kronor 35 öre, hvaraf 11,660 kronor utgjorde 
återstod å ett gemensamt med Lindesbergs landsförsamling upp
taget amorteringslån för återuppbyggande af kyrkan, som vid 
den staden år 1869 öfvergångna eldsvåda blifvit mycket skadad. 
Ar 1880 uppgingo stadens inkomster till 28,381 kronor 7 öre 
och dess utgifter till 28,997 kronor 65 öre. 

Enligt tillgängliga uppgifter vill det synas, som skulle under 
förevarande femårsperiod fabriker och handtverkerier gått något 
tillbaka, hvaremot handeln bibehållit sig på ungefär samma stånd
punkt som förut. Konungens Befallningshafvande har den 15 
Juni 1878 faststält stadgar för Lindesbergs stads frivilliga fa
briks- och handtverksförening. 

Staden hade år 1880 en folkskola med 1 lärare och en 
småskola med 1 lärarinna, hvilka skolor nämnda år blefvo in
rymda i en större och rymligare lokal. Af 247 barn i skol
åldern, 125 gossar och 122 flickor, undervisades i folkskolan 74, 
i småskolan 42, i allmänna läroverk 48, i enskilda skolor 33 
och i hemmen 50. 

Vidare finnes i staden en slöjdskola för flickor och en skola 
för större flickor. Till förmån för båda dessa skolor äro, på 
sätt tabell N:o 5, litt. F, punkterna 3 och 4 utvisa, donationer 
gjorda. 

Örebro Slott å landskansliet den 1 Oktober 1881. 

J. O. Högström. 

AXEL BERGSTRÖM. 

Aug. Helling. 
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Tab. N:o 1. 

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

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

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I ÖREBRO LÄN ÅR 1880. 
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BRANDFÖRSÄKRINGS-INRÄTTNINGARNES VERKSAMHET I ÖREBRO LÄN ÅREN 1876—1880. 

Tab. N:o 5. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 

INRÄTTNINGAR I ÖREBRO LÄN, ÅR 1880. 
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