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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK, 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 9. 

ÅREN 

1896—1900. 

ÖREBRO LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

Under denna femårsperiod hafva länets gränser och areal under
gått följande förändring. Genom nådigt bref den 30 december 
1898 har Kungl. Maj:t förordnat, att från 1900 års början dels 
hemmanen 7 mantal Norra Allmänningsbo n:r 1, 7 mantal Norra 
Allmiinningsbo n:r 2, V4 mantal Norra Allmänningsbo n:r 3, V man
tal Södra Allmänningsbo n:r 1, 1 mantal Glifsån n:r 1, 79 mantal 
Gräsberget n:r 1, 1/% mantal Torskbäcken n:r 1 och 1/s mantal 
Torskbäcken n:r 2 skola öfverflyttas från Skinskattebergs läns-
mansdistrikt, Kungsörs fögderi, Skinskattebergs tingslag, Vest-
manlands vestra domsaga och Vestmanlands län till Lindes och 
Ranisbergs länsmansdistrikt, Lindes fögderi, Lindes tingslag och 
domsaga och Örebro län, dels hemmanet V32 mantal Gäddtjärn 
n:r 1 skall förläggas från Ramsbergs socken till Skinskattebergs 
socken, dels ock lägenheten Badstugumossen skall förläggas från 
Ranisbergs socken, Lindes och Ratnsbergs länsmansdistrikt, Lin
des fögderi, Lindes tingslag och domsaga samt Örebro län till 
Skinskattebergs socken och länsmansdistrikt, Kungsörs fögderi, 
Skinskattebergs tingslag, Vestmanlands vestra domsaga och 
Vestmanlands län. 

Genom denna förändring har länets areal ökats med 2,898 
hektar, men minskats med 2 200 hektar, hvarför den egentliga 
ökningen är 2,895 794 hektar. Vid föregående femårsperiods 
slut utgjorde länets hela areal med undantag af dess andel i sjön 
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Vettern 938,520 hektar, hvaraf 830,389 hektar land och 108,137 
hektar vatten, hvarför länets areal således efter nämnda tillök
ning utgör, bråkdelar oberäknade, med undantag af dess andel i 
sjön Vettern 941,421 hektar. 

Länet består af hela landskapet Neriko, Karlskoga bergslags 
härad af landskapet Vermland samt fem härad af landskapet 
Vestmanland, nämligen Nora och Hjulsjö bergslags härad, Gryt-
hytto och llellefors bergslags härad, Lindes och Ranisbergs bergs
lags härad, Nya Kopparbergs bergslags härad och Fellingsbro 
härad. 

I förut afgifna femårsberättclser har Konungens Befall-
ningshafvande redogjort för de framställningar och förslag, som 
i underdånigt betänkande angående reglering af oregelbimdenheter 
i rikets indelningar af den dertill i nåder förordnade komité af-
gifvits beträffande Örebro län. Af förenämnda komités fram
ställningar och förslag rörande Örebro län återstår endast oaf-
gjordt förslag n:r 7 angående reglering af gränsen mellan Kumla 
och Hallsbergs socknar i närheten af Hallsbergs station. Denna 
fråga torde komma att lösas i sammanhang med att Hallsbergs 
municipalsamhälle blir köping. 

Med ingången af år 1897 har, på sätt förordnats i Kungl. 
Majrts nådiga bref den 22 november 1895, ett i samma bref 
närmare beskrifvet område om 32 hektar G0-U3 ar af krono-
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lägenheten Alnängarne blifvit i ecklesiastikt, kommunalt, admini
strativt och judicielt hänseende skildt från Längbro socken af 
Örebro härad och förlagdt till Örebro stad. 

Länet har fyra städer, nämligen Örebro, Askersund, Nora 
och Lindesberg, samt är indeladt i fyra fögderier, nämligen Öster-
Nerikes, Vester-Nerikes, Nora och Lindes fögderier, hvilka till 
omfattning sammanfalla med länets lika benämnda fyra dom
sagor. Fögderierna omfatta 15 härad, mellan hvilka länets 58 
landskommuner äro fördelade. Under femårsperioden har någon 
förändring häri ej inträffat, hvarför Konungens Befallnings-
hafvande i fråga om länets indelning i fögderier, härad och läns
mansdistrikt får hänvisa till föregående underdåniga berättelse. 

Genom nådigt bref den 11 mars 1898 har Kungl. Maj-.t 
medgifvit, att Nya Kopparbergs kyrkoby med det område inom 
Ljusnarsbergs socken, hvarå enligt nådiga brefven den 16 de
cember 1887 och den 25 februari 1888 byggnads- och brand
stadgan för rikets städer samt hvad i helsovårdsstadgan för riket 
finnes föreskrifvet för stad voro i tillämpliga delar gällande, 
finge under vissa vilkor såsom en kommun för sig bilda en jem-
väl i fattigvårdshänseende från Ljusnarsbergs socken afskild kö
ping, benämnd Kopparberg. Med anledning häraf har efter Konun
gens Befallningshafvandes förordnande förste landtmätaren Ernst 
Fjellinan den 9 september 1898 påbörjat och den 7 december 
1899 afslntat de i nådiga brefvet föreskrifna egostyckningar. 
För närvarande pågå underhandlingar mellan invånarne i den 
ifrågasatta köpingen och invånarne i Ljusnavsbergs socken om 
fördelning af gemensamma tillgångar och skulder. 

Genom nådigt bref den 22 april 1898 har Kungl. Maj:t 
funnit godt medgifva, att Hallsbergs municipalsamhälle finge 
under vissa vilkor såsom en kommun för sig bilda en jemväl i 
fattigvårdshänseende från Kumla och Hallsbergs socknar afskild 
köping, benämnd Hallsberg; och har i anledning häraf efter 
Konungens Befallningshafvandes förordnande förste landtmätaren 
Fjellinan börjat att verkställa de landtmäteriförrättningar, som 
äro föranledda häraf. Vid denna periods slut voro dessa för
rättningar dock ej afslutade. 

I nästa femårsberättelse torde Konungens Befallnings-
hafvande blifva i tillfälle att redogöra för huru dessa båda kö
pingsfrågor utvecklat sig. 

Någon förändring i den kyrkliga indelningen har under 
femårsperioden ej egt rum, utan får' Konungens Befallnings-
hafvande härutinnan . hänvisa till sin berättelse för förra pe
rioden. 

För Anstå, Längbro och Ekers församlingar, som den 1 maj 
1902 skola bilda ett nytt pastorat, har uppförts ny kyrka, hvil-
ken redan tagits i användning, äfvensom anlagts ny kyrkogård. 

I fråga om länets judiciela indelning har under femårs
perioden den förändring egt rum, att Kungl. Maj:t genom nådigt 
bref den 22 april 1898 förordnat, att Nya Kopparbergs, Lindes 
och Ramsbergs samt Fellingsbro härad skola från och med 
1899 års ingång utgöra ett tingslag med tingsställe i Lindesberg. 

I länets justeraredisirikt har under femårsperioden någon 
förändring ej egt rum, utan är länet fortfarande indeladt i två 
justeraredistrikt, det 35:te och 37:de, med sådan fördelning, att 
till det förra höra Örebro, Glanshammars, Askers, Sköllersta, 
Kumla, Hardemo, Sundbo, Edsbergs och Grimstens härad samt 
städerna Örebro och Askersund samt till det senare Fellingsbro, 
Lindes och Ramsbergs bergslags, Nya Kopparbergs bergslags, 

Nora och Hjulsjö bergslags, Karlskoga bergslags och Grythytte 
och Hellefors bergslags härad samt städerna Nora och Lindesberg. 

Enligt nådigt bref den 13 november 1874 tillhör Örebro län 
jemte Skaraborgs län det fjerde eller Mellersta bergmästare-
distriktet; och äro inom distriktet anstälda en bergmästare och 
en grufingeniör, hvilka båda hafva boställen inom länet. 

I fråga om skogsförvaltningen inom länet har den förändring 
egt rum, att ett nytt revir uppkommit, i det att från och med 
år 1900 af kronoparken Grönbo jemte den i Vestmanlands län 
inköpta kronoparken Uttersberg bildats ett nytt revir, kalladt 
Grönbo revir, hvarjemte förordnats, att de enligt kungl. brefvet 
den 26 maj 1899 inköpta skogshemman, förut hörande under 
Klotens bruk, skola förläggas till Klotens revir i Koppar
bergs län. De inom länet befintliga skogarna förvaltas, med 
undantag af sistnämnda hemman, under öfverinseende af en 
öfverjägmästare, hvilkens tjenstgöringsområde tillika omfattar 
del af Kopparbergs län samt Vermlands, Vestmanlands och 
Uppsala län, hvilka län bilda det så kallade Bergslagsdistriktet. 
Skogarna äro indelade i tre revir, nämligen det nybildade Grönbo 
revir samt Askersunds och Örebro revir, hvilka skötas hvart 
revir af sin jägmästare. Dessutom äro hos förvaltningen anstälda 
2 jägmästareassistenter, 8 ordinarie och 2 extra kronoskogvaktare. 

För den allmänna sjukvårdens handhafvande är länet in
deladt i 5 provinsialläkaredistrikt, nämligen Örebro distrikt, Nora 
distrikt, Askersunds distrikt, Karlskoga distrikt och Grythytte 
distrikt. För dessa distrikts omfattning får Konungens Be-
fallningshafvande hänvisa till sin underdåniga berättelse för åren 
1876—1880. 

I länet finnas dessutom, sedan ett nytt extra provinsial
läkaredistrikt under namn af Askers distrikt upprättats af 
Askers, Lännäs och Stora Mellösa socknar, förordnade 9 extrJi 
provinsialläkare. Det nybildade Askers distrikt har afsöndrats 
från Örebro provinsialläkaredistrikt enligt kungl. brefvet den 
20 mars 1896. För tjenstgöringsområdena för de extra provinsial-
läkarne hänvisas i öfrigt till Konungens Befallningshafvandes 
underdåniga berättelse för åren 1891—1895. 

I Örebro stad har sjukvården delats mellan 1 stads- och 2 
distriktsläkare. Städerna Askersund, Nora och Lindesberg hafva 
fortfarande Iivardera en stadsläkare. 

I fråga om inseendet öfver sjukvården bland husdjuren har, 
sedan föregående berättelsen afgifvits, inga andra förändringar 
inträffat, än att en stadsveterinärtjenst upprättats i Örebro stad 
och att tjensteårsberäkning beviljats för veterinären inom Halls
bergs distrikt. 

Under femårsperioden har annan ändring i länets natur
beskaffenhet icke egt rum än sådan, som orsakats genom de 
fortgående odlingarna af torrlagda ängsmarker och dessas för
vandling till åker. I fråga om sänkningen af sjön Väringen och 
de andra vattenafledningsföretag, som under perioden egt rum, 
hänvisas till den redogörelse, som härför längre fram i berättelsen 
lemnas. 

Under femårsperioden har af Generalstabens topografiska 
karta öfver Sverige i skalan 1:100,000 ej utkommit något blad, 
som berör länet, hvarför fortfarande h detta kartverk saknas en 
obetydlig del af dess nordliga hörn, som skall ingå å det ännu 
icke utkomna Grangärdebladet. 

1894 års landsting samt länets hushållningssällskap hafva 
lemuat ett anslag tillsammans af 4,500 kr såsom bidrag till 
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bekostande af en praktisk geologisk undersökning af Nerike jemte 
de delar af Örebro län i öfrigt, som icke varit föremål för dylik 
undersökning. Kungl. Maj:t har i nåder bemyndigat chefen för 
Sveriges Geologiska Undersökning att låta utföra detta arbete, 
men deraf har hittills ännu ej något utkommit. 

Af K. O. Sjölander har under perioden utgifvits en mindre 
lundskapsbeskrifmng öfver Nerike, vestra Vestmanland och Karl
skoga, hvaremot i öfrigt ej utkommit något särskildt arbete an
gående länet. 

Nerikes fornminnesförening har under femårsperioden fort
satt sin verksamhet på samma sätt som förut. Föreningen har 
lemnat ett bidrag af 5,000 kr. till restaureringen af Örebro slott. 

Enligt livad tabell 1 närmare utvisar, utgjorde länets kyrko-
skrifna folkmängd vid utgången af år 1900 194,924 invånare, 
deraf 95,993 manliga och 98,931 qvinliga, under det att den 
mantalsskrifna folkmängden samtidigt uppgick till 196,315, deraf 
96,959 manliga och 99,356 qvinliga. Den mantalsskrifna folk
mängden är sålunda något större än den kyrkoskrifna. 

Länets folkmängd, som under åren 1881—1885 och 1886— 
1890 hvarken ökades eller minskades, men enligt föregående 
femårsberättelse under åren 1891—1895 ökades enligt prester-
skapets uppgifter med 6,214 personer och enligt mantalsläng-
derna med 5,934 personer, har under perioden 1896—1900 varit 
stadd i oafbruten tillväxt. Folkmängden i hela länet, som den 
31 december 1895 uppgick till 188,771 personer enligt prester-
skapets uppgifter och till 188,326 personer enligt mantalsläng-
derna, utvisar sålunda en ökning under perioden af 6,153 per
soner enligt de förra och 7,989 enligt de senare uppgifterna) 

eller 3-26 % och 4-24 % af motsvarande folkmängdssiffror vid 1895 
års utgång. 

Denna folkökning har egt rum såväl å landsbygden som i 
samtliga städerna, ehuru i väsentligt olika proportion. Folk
ökningen på landsbygden har under perioden uppgått till 347 
personer eller 0-2i % enligt presterskapets uppgifter och till 2,468 
personer eller 1 4 8 % enligt mantalslängderna. Bland städerna är 
folkökningen störst i Örebro, hvars folkmängd ökats med 3l-3i % 
enligt presterskapets uppgifter och med 28-9 2 % enligt mantals-
längderna. Derefter komma Lindesberg, Askersund och Nora i 
nu nämnd ordning, såsom framgår af tabell A. 

Tab. A. Folkökningen i Örebro läns städer åren 1896—1900. 

Genom restaureringen har föreningen erhållit ett betydligt ökadt 
utrymme för sitt museum, i det att föreningen fått till sitt för
fogande en särdeles vacker och rymlig kupolsal, hvarjeinte äfven 
bottenrummen i tornet blifvit upplåtna åt föreningen. 

Örebro stad och länets landsting lemna fortfarande årliga 
bidrag till föreningen, staden med 150 kr. och Landstinget med 
bOO kr., hvarjemte på enskild väg hopsamlats 1,369 kr. 36 öre 
till en särskild inköpsfond. 1901 års landsting har lemnat ett 
extra anslag af 1,500 kr. till ordnande af föreningens nya lo
kaler. Ett nytt häfte af föreningens »Meddelande», innehållande 
en skildring af Örebro slott, har under år 1901 utkommit. Mu
seet hålles öppet lördagar och söndagar mellan kl. 1 och 2 e. m. 
under månaderna maj—november. 

Den starka folkökning, som egt rum i Örebro stad, beror 
fortfarande dels på den betydande inflyttningen från landsbygden 
och dels på den kraftiga utvecklingen af stadens handel och in
dustri, som kräfva ökado arbetskrafter och dcrför äfven erbjuda 
tillfällen till arbetsförtjenst åt inånga personer af såväl arbets
klassen som andra samhällsmedlemmar. Tillfällen till större frihet 
för arbetarne och förströe)ser af mångahanda slag torde äfven i 
någon mån på arbetarne från landet utöfva en större dragnings
kraft till städerna. 

Antalet utvandrare från länet, som under perioden 1891 — 
1895 uppgick till 4,518, har under åren 1896—1900, såsom 
framgår af tabell JJ, utgjort 2,341. Denna minskning synes, 
särskildt hvad landsbygden angår, vara en af orsakerna till den 
skedda förändringen i folkmängdsförhållandet inom länet; och 
torde anledningen till den minskade emigrationen, såsom redan i 
förra berättelsen omnämndes, vara att söka i de svårigheter, som 
nu mera än förr, till följd af skärpta lagbestämmelser och svårig
het att erhålla lönande arbete, möta invandraren till Nordamerikas 
Förenta Stater, dit de flesta emigranter under en lång följd af 
år farit. 

Det ekonomiska tillståndet inom länet, som genom prisfall å 
nästan alla produkter och minskadt tillfälle till arbetsförtjenst 
under perioden 1891—1895 var nästan stillastående, har under 

Tab. B . Antal utvandrare från Örebro län åren 1896—1900. 

2. Invånare. 
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nuvarande femårsperiod åter gått betydligt framåt. Väl liafva, 
på sätt af tabell C framgår, autalot utsökningsmål, hvari med
delats utslag, som bragts till verkställighet, de ådömda skuldbe
loppen, antalet anhängiggjorda konkurser och exekutivt försålda 
fastigheter på en del ställen stigit, men då dessa högre siffror 
endast betingats af en osund spekulation på ett enda område, 
läderindustriens, under det att å alla öfriga förhållandet varit 
mycket tillfredsställande, förringa nyss angifna omständigheter 
icke det allmänna omdömet af en väsentlig förkofran. Den 
jordbrukande befolkningen, synnerligast i Bergslagen, liar nog 
under de två senaste åren af perioden haft knapp tillgång på 
arbetskrafter, beroende dels på de oerhördt stegrade arbetslönerna 

och dels derpä, att den yngre manliga befolkningen strömmat till 
de under denna tid inom riket pågående jernvägsarbetena äfven-
som till industrien, der aflöningen ställer sig högre, men icke 
heller dessa omständigheter hafva någonstädes medfört ekonomiskt 
betryck. Fabriks- och näringsidkare, hvilkas verksamhet i all
mänhet utvecklats på mångfaldigt sätt och lemnat sysselsättning 
och bröd åt ökade arbetskrafter, liafva på sina tillverkningar 
rönt liflig efterfrågan till höga pris, och behållningen har på de 
flesta ställen varit betydlig. Välståndet inom länet höjdes sär-
skildt under det goda skördeåret 1900, hvadan den ekonomiska 
ställningen, oaktadt de fortfarande höga räntesatserna, icke kan 
sägas vara annat än god. 

Tab. C. Utsökningsmål, anhängiggjorda konkurser och exekutiva försäljningar i Örebro län åren 1896—1900. 
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Antalet lagsökningar vid Örebro landskansli framgår af 
denna tabell: 

Lagsökningarnas antal vid landskansliet, som under före
gående femårsperiod uppgick till 2,421, bar således under denna 
period icke obetydligt minskats. 

Beträffande antalet ingångna giftermål samt nativitets- och 
mortalitetsförhållandena inom länet finnas under denna, likasom 
under den föregående perioden, icke några abnormiteter att om-
förmäla. 

För bedömandet af kommunernas ekonomiska ställning i 
förhållande till den kommunala verksamheten får Konungens 
Befallningshafvande h anvisa till tabell D, utvisande de lån, som 
kommuner med nådigt tillstånd upptagit under perioden. 

Antalet och beskaffenheten af de under femårsperioden be
gångna och beifrade brott inhemtas af tabell E (sid. 6). 

Antalet personer, som under perioden häktats för mord, dråp 
eller rån, har i ej ringa män minskats, hvaremot antalet af dem 
soin gjort sig skyldiga till »våld mot person» eller »mindre för
seelser», ökats i afsevärd grad. Det stora antal lösdrifvare, som, 
enligt hvad i förra berättelsen omförmäldes, dels anhöllos och 
lagfördes och dels ströfvade omkring på landsbygden samt i syn
nerhet i glest befolkade trakter plägade uppträda pockande och 
oförsynt, har under denna femårsperiod rätt betydligt minskats, 
beroende hufvudsakligen pånedannämnda, på Landstingets initiativ 
vidtagna, åtgärder. Sedan en af 1896 års landsting tillsatt ko-
raité, som erhållit uppdrag att undersöka de olägenheter, som 
lösdrifvare åsamkade länets inbyggare, och att uppgöra förslag 
till botemedel mot dessa olägenheter, till Landstinget inkommit 
med utredning och förslag i berörda hänseende, har 1898 års 
landsting, under vilkor att i länets samtliga kommuner tillsynings
män med polismans makt och myndighet tillsattes och på ett 
nitiskt och verksamt sätt förrättade sin tjenst, stält till Konun
gens Befallningshafvandes disposition ett årligt anslag af 2,000 
kr. under två år att tilldelas enligt fattigvårdsförordningen ut
sedda tillsyningsmän öfver bettlare. Efter det till följd häraf 
lämpliga tillsyningsmän å bettlare och lösdrifvare blifvit i till
räckligt antal för kommunerna i föreskrifven ordning utsedda 
samt föreskrifter meddelats bland annat rörande den ersättning, 
de utsedda tillsyningsmännen egde att erhålla för hvarje lagligen 
anhållen bettlare, har Konungens Befallningshafvande till en 
livar af länets fyra kronofogdar mot redovisningsskyldighet lemnat 
ett förskott af 250 kr. till betäckande af deras utgifter för de 
ersättningsbelopp, som tillsyningsmän egde hos kronofogden upp
bära. Enligt hvad kronofogdarne numera meddelat och Konun
gens Befallningshafvande kunnat i öfrigt inhemta, hafva olägen
heter, som åsamkats länets invånare genom lösdrifvare och bett

lare, samt dessa senares antal i väsentlig mån aftagit. Vare sig 
detta lyckliga förhållande får tillskrifvas de på Landstingets ini
tiativ vidtagna åtgärder, förbättrade konjunkturer och ökade 
tillfällen till arbetsförtjenst eller alla dessa omständigheter ge
mensamt, så synes vid sådant förhållande andra särskilda åtgärder 
för vinnande af det mål Landstinget afsett icke för närvarande 
behöfva vidtagas. 

Till ledning för bedömandet af den fysiska utvecklingen hos 
den manliga ungdomen meddelas från inskrifningsförrättningarna 
under perioden i tabell F (sid. 7) uppgifter ä antalet inskrifna 
och frikallade värnpligtige inom länet. 

Allmänna helsotilhtåndet inom länet har under den gångna 
perioden varit tillfredsställande. Svårare epidemier hafva icke 

Tab. D. Kommunala lån i Örebro län, med nådigt tillstånd 
upplagna åren 1896—1900. 
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förekommit med undanta),' af den influensaepidemi, som i början 
af år 1899 öfvergick hela länet och bidrog att höja dödlighets
procenten för sarania år. Dödligheten visar, att på hvarje tusen
tal invånare i 'länet dogo under år 1896 13-9 pro mille, under 
år 1897 13-7, under år 1898 13-5, under år 1899 15"4 och under 
år 1900 14-7 °/oo. Ökadt intresse och större offervillighet för sani
tära ändamål, synnerligast i städerna och de fyra platser på 
länets landsbygd, der helsovårdsstadgan för rikets städer till-
lämpas, nämligen Kopparbergs, Karlskoga, Hallsbergs och Kumla 
niunicipalsamhällen, hafva utan tvifvel bidragit till det goda 
förhällandet hvad helsotillståndet beträffar. 

Missbruket af starka drycker torde, hvad den fasta befolk
ningen angår, kunna anses fortfarande vara i aftagande. Egent
liga orsaken till denna förbättring i sedligt afseende synes, såsom 
förut angifvits, vara stigande upplysning, de religiösa rörelserna 
och de flerstädes verkande föreningarna för nykterhetens be
främjande. För de inom länet bildade nykterhetsföreningar, som 
nu äro i verksamhet, redogöres här nedan. 

Följande nykterhetsföreningar finnas: 

Oster-Nerikes fögderi: Axbergs socken 1 blåbandsförening. — Längbro soc
ken 1 blåbandsförening. — Ekers, Hofsta, Vintrosa, Tyssliuge, Kils, Gräfve, Glans
hammars och Rinkaby socknar hvardera 1 eller tillsammans 8 nykterhetsför
eningar. — Götlunda socken 2 goodtemplarlogcr, nämligen »Sickelsjö framtid» och 
>Jernkorset>, samt 1 blåbandsförening. — Askers socken 4 goodtemplarloger, näm
ligen »Väl gjordt», »Pingstliljan», »Labbetorps väl» och »Qvismarcdalens hopp», 
samt 1 blåbandsförening. — Lännäs socken 4 goodtemplarloger, 1 blåbandsförening 
och 1 lokalkomité för nykterhetsverksamheten ined anslutning till Örebro läns 
nykterhetsförbund. — Stora Mcllösa socken 5 goodtemplarloger och 2 nykterhets
föreningar. — Ekeby socken 1 nykterhetsförening, »Hoppets här». — Sköllcrsta 
socken 1 nykterhetsförening vid namn »Qvismarens ros». — Svenhevads socken 1 
goodtemplarloge. 

Vester-Nerikes fögderi: Kumla socken (5 goodtemplarloger, benämnda »Na-
thanael» och »Kämpen» vid Kumla station, »Trofast» vid Hörsta, »Hvarandras 
hjclp» vid Yxhult, »Unitas» vid Hallsbergs station samt »Skyddsvakten» vid 
Folketorp, och 6 blåbandsföreningar, nämligen »Kumla», »Stene», »Hörsta», »Folka
torp», »Mossby» och »Sannahed», samtliga verkande för nykterhet. — Hammars 
socken 1 blåbandsförening vid Julsta, verkande för nykterhet. — Kräklinge socken 
1 goodtemplarloge, benämnd »Malmberget», och 1 blåbandsförening. —Hallsbergs 
socken 3 goodtemplarloger, nämligen »Unitas», »Framtiden» och »Hallsbergs 
vapen». — Lerbäcks socken 4 goodtemplarloger, 4 blåbandsföreningar, 2 filialer 

af goodtemplarordens sjelfhjelpsförening, 1 filial af NykterhetsvännerDas allnÄnj 
sjuk- och begrafningskassa samt 2 filialer af Nykterhetsfolkcts allmänna sjuk- och 
begrafningskassa. — Viby socken 2 goodtemplarloger, benämnda »Nyårsblomman» 
och »Bergfast», samt 4 blåbandsföreningar. — Bodarne socken 1 goodtcmplorloec 
benämnd »Victor Cassel», och 2 nykterhetsföreningar. — Hackva socken 1 g00d' 
tcmplarloge och 1 blåbandsförening. — Edsbergs socken 1 blåbandsförening. — 
Knista socken 4 blåbandsföreningar. — Hidinge socken 2 blåbandsföreningar. — 
Tångeråsa socken 1 blåbandsförening. — Qvistbro socken 1 blåbandsförening, be
nämnd »Strid och seger», vid Qvistbro kyrka och 1 goodtemplarloge, »Strömsborg» 
vid Mullhyttan. — Askcrsunds socken 1 goodtemplarloge vid Ljungås. — Hammars 
socken 4 goodtemplarloger, nämligen vid Aspn bruk, Harge, Öfra Knalla och 
Ammeberg. — Snaflunda socken 1 goodtemplarloge vid Kårberg. 

Nora fögderi: Nora socken 3 goodtemplarloger, benämnda »Noraskog» 
»Hammarby» och »Jemviljan», samt 1 blåbandsförening. —Vikers kapell 2 good
templarloger, »Bergfast» och »Dulkarlsberg». — Jernboås socken 1 goodtemplar
loge, »P. Fjellstedt». — Grythyttans socken 2 goodtemplarloger, vid namn »He
derskänslan» och »Enigheten». —Hcllcfors socken 1 goodtemplarloge, »Ledstjernan». 
— Karlskoga socken 2 goodtemplarloger, »Laurentius Petri» och >P. Lngerhjelm» 
samt 2 blåbandsföreningar. 

Lindes fögderi: Lindesbergs socken templet »Stjembaneret», templet »Ledstjer
nan» och nykterhetsföreningen »Bergfast». — Kamsbergs socken goodtemplarlogeu >N:r 
1006 Kloten», nngdoinslogen >N:r 48 Klotens framtid» och goodtemplarlogeu 
»Klippan» af nationalgoodtemplarorden. — Ljusnarsbcrgs socken logen »87 Mal
men» af verldsgoodtemplarorden vid Myrbo, logen »N:r 2121 Stålgnistan» vid 
Bångbro, logen »Nordförbnndet» vid Bergslags-Hörken, logen »Silfverstjeman» vid 
Tappen, logen »Stjernfors» vid Stjernfors och föreningeu »Blå bandet». — Fcl-
lingsbro socken goodtemplarlogerna »Fellingsbro framtid» vid Balsta, »Framtids
hoppet» vid Korfviken, »Nya förhoppning» och »Sällinge värn» samt 1 blåbands
förening. — Näsby socken nalionalgoodtemplarlogen »Allvar» och 1 blåbandsför
ening. — Ervalla socken goodtemplarlogerna »Ervalla hopp» och» Vårliljan» samt 
1 blåbandsförening. 

Länets städer: Örebro stad: l:o) Amerikanska goodtemplarorden med 4 loget och 
402 medlemmar; 2:o) Nationalgoodtemplarorden med 3 loger och 350 medlemmar; 
3:o) Blåbandsföreningen med 1 loge och 165 medlemmar; 4:o) Templarorden med 
3 tempel och 250 medlemmar; 5:o) Örebro nykterhetssällskap med 1 loge och 45 
medlemmar; samt 6:o) Nykterhetsarmén med 1 loge och 50 medlemmar.. — Ask-er-
sund 2 goodtemplarloger, kallade den ena »Templet Örn» och den andra »Templet 
Svan.» — Nora goodtemplare, fördelade i 2 loger, »Pehr Wiesclgren» och »Nora», 
hvardcra med 60 medlemmar, och 1 blåbandsförening. — Lindesberg: af verlds
goodtemplarorden 1 loge, »David», af nationalgoodtemplarorden 1 loge, »Gidcon», 
och af templarorden templet n:r 95 »Seger». 

Ofvanstående goodtemplarordnar samt blåbands- och nyk
terhetsföreningar, som verksamt arbeta i nykterhetens intresse, 

Tab. E. Begångna och beifrade brott inom Örebro län åren 1896—1900. 
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liafva på ett berömvärdt sätt sökt fylla sitt ändamål, nämligen 
att föra sina medlemmar samt äfven andra, utom ordnarna och 
föreningarna stående personer till absolut nykterhet och qvar-
hålla dem dertill. Detta både vackra och ädla arbete har också 
på många ställen och icke minst i städerna ledt till ett godt re
sultat. I enahanda syfte verka äfven nedan om förmälda föreningar, 
hvilka dcrjemte hafva till uppgift att befordra allmän sedlighet, 
upplysning och fosterlandskärlek. Dessa föreningar äro: 

Öster-Nerikes fögderi: Glanshammars socken: en fosterländsk förening med 
syfte att genom föredrag.och diskussion befrämja bildning och sedlighet. — I en 
hvar af socknarna Sköllersta, Gellersta, Lillkyrka och Stora 3Iellösa: en foster
ländsk förening med nyssnämnda syfte. — Stora Mcllösa socken: en husbonde-
förening i syfte att verka för tjenares och i allmäuhet ungdomens lyftning i 
religiöst och sedligt afseendc samt för deras ekonomiska förkofran. — Ekeby 
socken: en ungdomsförening med uppgift att verka för fosterlandets försvar. 

Vesler-Iferikes fögderi: Kumla socken: en fosterländsk förening, arbetande 
för sedlighet och upplysning genom anordnande af populära föredrag. — Hallsbergs 
socken: en missionsförening, verkande för nykterhet, sedlighet och ett sant religiöst 
lefverne. — Lerbäcks socken: 6 missionsföreningar och 2 ungdomslogcr, bildade i 
ändamål att befrämja nykterhet och sedlighet. — Knista socken: en missions
förening. — Askersunds socken: en fosterländsk förening för befrämjande af upp
lysning och sedlighet. 

Dessutom finnes ett samfund, som jemväl har till ändamål 
att befrämja nykterhet, sedlighet och upplysning, nämligen den 
vidt spridda Kristliga föreningen af unge män, hvilken har ett 
stort antal medlemmar i Örebro och äfven en filial i Nora. I 
Örebro finnes jemväl ett dylikt samfund för unga qvinnor; och 
hafva dessa föreningar vunnit stor tillslutning derigenom, att de 
å särskildt förhyrda lokaler lemnat sina medlemmar tillfälle till 
mera ideela förströelser genom musikaliska aftonunderhållningar 
och föredrag m. ni. 

Folkskolorna inom länet omfattas allt fortfarande af allmän
heten med stigande intresse, och församlingarnas offervillighet för 
folkskolans behof förtjenar erkännande. Undervisningen, som är 
fördelad på två afdelningar, den egentliga folkskolan och små
barnsskolan, bestrides i allmänhet af dugliga lärare och lärarin
nor. Hågen för ett ytterligare höjande af kunskapsmåttet utöfver 
folkskolebildningen har under denna liksom under föregående 
femårsperiod gifvit sig tillkänna dels genom anlitande af ele
mentarskolornas lägre klasser, dels genom det ökade tilloppet till 
folkhögskolan och landtbruksskolan och dels genom det större 
användandet af sockenbiblioteken. Tidningslitteraturen vinner 

Tab. F . Inskrifna och frikallade värnpligtige inom Örebro län 
åren 1896—1900. 

allt mer och mer utbredning såväl i städerna som på lands
bygden. Sockenbibliotekens antal ocli storlek framgår af nedan
stående tabell G. 

Befolkningens klädedrägt och lefnadssätt har under femårs
perioden icke undergått några nämnvärda förändringar. 

livad beträffar byggnadssättet, kan med fog sägas, att för
ändringar till det bättre fortgått under denna liksom under förra 
femårsperioden. Byggnaderna uppföras med större omsorg samt 
af bättre material än fordom, och synes mera än förr afseende 
fästas vid smakens och skönhetssinnets fordringar. Husens in
redning göres omsoigsfullare och beqvämare, och mera omsorg 
nedlägges äfven på arbetet att göra lägenheterna sunda och ljusa, 
hvarjemte de yttre omgifningarna ofta förskönas genom plante
ringar och trädgårdsanläggningar. Stall och ladugårdar inredas 
omsoigsfullare, och golf af cement användas numera icke sällan. 

Örebro stad har bland städerna i länet i synnerhet visat 
prof på en ganska stor byggnadsverksamhet. Antalet nybygda 
hus i Örebro, som under föregående femårsperiod utgjorde 93 
stycken, har under nu ifrågavarande period uppgått till 230 
stycken, af hvilka flere äro utmärkta för såväl sitt monumentala 
yttre som sin tidsenliga inredning. 

De skismatiska rörelserna på det andliga området liafva, 
med undantag af baptismen, icke i nämnvärd grad ökats, men 
fortgå dock och liafva anhängare af de från statskyrkans läror 
skiljaktigo, hvilka hufvudsakligen förekomma under namn af 

Tab. G. Sockenbiblioteken i Örebro län år 1900. 



8 Örebro län. Skismatiska rörelser. Bönehus. 

baptister, metodister, ny-luteraner och waldcnströmare eller det 
så kallade Svenska missionsförbundet. Den sekt, som under 
namn af helgelseförbundet, hvars medlemmar äfven kallas hel-
gonister, uppstått i Kräklinge och några socknar af Fellingsbro 
härad, eger fortfarande bestånd, och ledes dess verksamhet af. 
en tillförene i svenska statskyrkan anstäld prestman. För ut
bildande af missionärer håller sekten en särskild skola å egen
domen Götabro i Kräklinge socken, hvilken egendom för detta 
ändamål förvärfvats genom köp. Den så kallade frälsningsarmen 
fortfar visserligen med sin verksamhet på några ställen å lands
bygden, men anses dock förr hafva af- än tilltagit. Mormonis
men kan numera anses hafva upphört inom länets landsbygd. 

De skismatiska rörelserna inom städerna synas icke heller, 
med undantag af baptismen, hafva i afsevärd grad ökats. Inom 
Örebro stad hållas i Bethelkapellet i n:r 19 Köpmangatan och i 
nybygda kapellet vid Jernvägsgatan 11 b, Filadelfiaförsamlingen, 
samt i 2 mindre kapell, det ena å Längbrogärdet och det andra 
å Södermalm, söndagligen andaktsstunder af baptismens anhän
gare, hvilka med högst få undantag ej ansett sig pligtiga att, i 
enlighet med kungl. förordningen den 31 oktober 1873 angående 
främmande trosbekännare, utträda ur svenska kyrkan. Detta är 
dock förhållandet med metodisterna, som samlas i sitt kapell n:r 
8 Nygatan. 

Den separatistiska brödraföreningen håller sina andakts-
öfningar i sitt bönehus 6—8 Vasagatan eller Vasakyrkan. Dess 
medlemmar, af hvilka åtskilliga omfattat en baptistisk åskådning 
af dopet, hafva icke utträdt ur statskyrkan. Fortfarande finnes 
i Örebro den så kallade luterska missionsföreningen, med guds-
tjenstlokal i n:r 11 Kungsgatan. Denna förening söker fasthålla 
den luterska bekännelsen bland sina medlemmar. Ett fåtal 
mormoner sammankomma till religiösa sammankomster i förhyrd 
lokal 38 a Drottninggatan. Några adventister finnas, och hafva 
dessa förskaffat sig en mindre predikolokal vid Rudbäcksgatan. . 
Ilelgelseförbundet, hvars medlemmar hylla en metodistisk upp
fattning af helgelseläran och baptistisk åskådning rörande dopet, 
har icke någon predikolokal, och torde dess medlemmar öfvergått 
i öfriga församlingar. För att slutligen vidröra frälsningsarmen, 
som håller sina möten i kapellet 31 Köpmangatan, så verkar 
den fortfarande på sitt väl kända sätt, men har ej samma drag
ningskraft som i rörelsens början. Tilläggas bör, att såväl bap
tister som metodister och separatister undervisa till luterska 
kyrkan hörande barn i sina söndagsskolor. 

Inom Askersunds stad och å dess egoområde finnes ett gan
ska stort antal personer, som bekänna sig till baptismen och 
uti särskild för ändamålet uppförd byggnad hålla enskilda sam
mankomster och andaktsöfningar. Det så kallade läseriet har 
icke tilltagit utan fasthellre gått tillbaka. De till denna klass 
hörande personer hålla sina andaktsstunder uti ett för ändamålet 
genom penningtillskott af enskilda uppfördt hus, kalladt missions
huset. Frälsningsarmén har icke under perioden låtit höra af sig. 

Inom Nora stad finnes en baptistförsamling med eget böne
hus samt en missionsförening, som i kyrkoförfattning och kult 
anslutit sig till Svenska missionsförbundet, och som har eget 
bönehus. Frälsningsarmén har jemväl under denna period ut-
öfvat sin verksamhet, men har till Nora missionsförening sålt sin 
förut egande hälft i nyssnämnda bönehus. 

I Lindesbergs stad finnas metodister till ett antal af 25 
personer, tillhörande erkänd församling med egen prest och eget 

bönehus, samt baptister till ett antal af 19 personer, hvilka icke 
tillhöra egen forsamling och hålla sina andaktsöfningar i förhyrd 
lokal. Dessutom finnes inom staden en förening af separatister 
benämnd Lindes evangelisk-luterska missionsförening, hvars med
lemmar qvarstå i statskyrkan, men hafva eget bönehus. 

Af tabell H framgår, hvilka enskilda byggnader, a/snida 
till gemensamma andaktsöfningar, inom länet finnas, deras be
lägenhet och värde samt för hvilket tros- eller kyrkosamfund de 
äro afsedda. 

Tab. H. Bönehus i Örebro län. 
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Liturgisk gudstjenst förrättas å landsbygden, förutom i de 
allmänna kyrkorna, å nedannämnda ställen: 

Oster-Nerikes fögderi: Askers socken uti såväl Brefvens brukskyrka som 
Bysta kapell på så sätt, att en af innehafvaren af Bysta fideikommiss särskildt 
aflönad prestman förrättar gudstjenst i kapellet hvar fjerde och i brukskyrkan 
öfriga sön- och helgdagar. 

Vester-Nerikes fögderi: a) Inom Hammars socken i Olshammars kapell, 
hvarest genom Aspa bruks aktiebolags försorg gudstjenst förrättas hvar fjerde 
söndag af endera af kommiuistrarne i Hammars och Askersunds socknar. — 
b) Inom Qvistbro socken vid Svarta bruk uti en till bönerum använd sal, hvarest 
läraren vid den s. k. Fockska skolan hvarje sön- och helgdag förrättar gudstjenst. 

Nora fögderi: a) Inom Grythyttans socken vid Bockesholms och Elfvestorps 
bruk. — b) Inom Karlskoga socken i Karlsdals och Degerfors kapell samt i 
Kedjeåsens och Linnebäcks skolhus. 

Lindes fögderi: a) Inom Lindesbergs socken vid Vedevåg i ett bruket tillhörigt 
bönehuB. — b) Inom Fellingsbro socken vid Grönbo och Finnåker i brakskapell 
tillhöriga egendomarnas egare, der församlingens presterskap en gång i månaden 
å hvartdera stället förrättar gudstjenst. — c) Inom Ljusnarsbergs socken i ett vid 
Högfors uppfördt bönehus, hvartill Högfors aktiebolag tillsläppt mark och mate-
rialier, men bolagets arbetare bekostat arbetets utförande. Gudstjenst förrättas i 
detta bönehus dels af församlingens presterskap och dels af predikanter till
hörande samfund af evangelisk-lutersk bekännelse. 

Af de i föregående berättelse omnämnda förlikningsnåmnder 
finnas ännu några q var i Öster- och Vester-Nerikes fögderier, 
men utöfva numera ej någon betydande verksamhet, beroende 
derpå, att tvistemålens antal inom länet fortfarande är ringa. 

Antalet borgerliga äktenskap, ingångna inför magistrater och 
kronofogdar i länet under femårsperioden, inhemtas af följande 
öfversigt: 

Örebro läns skyttcförbund, som bildades år 1893 på grund 
af nådiga brefvet den 9 juni samma år och hvars ändamål är 
att inom länet verka för allmän utbredning af skjutfärdighet af 
sådant slag, som anses komma till användning i nutidens krig 
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och sålunda i farans stund kan vara fäderneslandet till gagn, 
bestod vid 1895 års slut af 13 afdelningar med sammanlagdt 578 
aktiva och 119 passiva medlemmar. Under femeårsperioden liar 
förbundet,, som är underordnadt Centralstyrelsen för Sveriges 
frivilliga skytteföreningar, ökats med 16 afdelningar, hvareinot 1 
afdelning utgått. Under innevarande år har till skytteförbundet 
anslutit sig ytterligare 9 skytteföreningar. Antalet medlemmar 
i Örebro läns skytteförbuuds 37 afdelningar den 24 oktober inne
varande år, enligt till Konungens Befallningshafvande af för
bundets sekreterare lemnad uppgift, framgår af tabell I. 

Örebro läns skytteförbund har genom byte med Örebro stad 
fått en ny, modernt inrättad skjutbana, liggande norr om staden 
å den s. k. norra sjettedelsjorden. Hvarje skytteförening har sin 

Tab. I . Skytteföreningarna i Örebro län den 24 oktober 1901. 

styrelse, som leder skytteföreningens verksamhet, men är derjemte 
representerad i förbundsstyrelsen med en medlom, som väljes 
för 2 år. 

För fattigvården inom länet innehåller den del af Bidrag 
till Sveriges officiela statistik, som afhandlar kommunernas fat
tigvård och finanser, fullständig redogörelse, men anser sig Ko
nungens BefaUningshafvande— som vunnit den erfarenheten, att 
fördelen af väl inrättade fattiggårdar är obestridlig icke blott 
för de orkeslösa, vanföra och minderåriga, som der erhålla om
sorgsfull vård, tillräcklig föda, kläder och undervisning samt 
dessutom vänjas vid ordentlighet och snygghet, utan äfven för 
kommunen, hvars fattigvårdstunga otvifvelaktigt begränsas deri-
genom att mången, som af lättja och likgiltighet i oträngdt mål 
yrkar på fattigunderstöd, hellre afstår derifrån, än han under
kastar sig det tvång och den inskränkning i friheten, som blir 
en följd af hans intagande på en fattiggård — böra rörande 
inom länet befintliga så kallade fattiggårdar meddela följande. 

Inom Öster-Ncrikes fögderi finnas endast 2 fattiggårdar, 
nämligen: 

Kila sockens fattiggärd, bestående af 3/s mantal Södra Billinge, som in
köptes år 1876 för 28,000 kr. och innehåller i areal 70 hektar, deraf hälften 
åkerjord och hälften skogsmark, beväit med skog till gårdens behof. Hjonens 
antal vid fattiggården, som började sin verksamhet under år 1878, uppgick till 
en början till omkring 50, hvilket antal sedermera vcxlat mellan 60 år 1891 och 
40 år 1900. Hjonen sysselsättas dels vid landtbruket med dertill hörande ladu
gårdsskötsel och dels med handarbeten, hufvudsakligen för inrättningens räkning, 
men äfven något för främmande personer. Dagkostnaden för hjon var lägst 1891, 
eller 19-6 öre, och högst 1900, eller 24"6 öre. 

Götlunda sockens fattiggård — bestående af Va mantal Torpstång, som Sr 1882 
inköptes af socknen för 20,000 kr., och '/ mantal Torpstång, hvilket, taieradt till 
12,000 kr., arrenderas af socknen och brukas i sambruk med kommunens fastig
het — bygdes och inrättades år 1883 för en ytterligare kostnad af 21,500 kr. 
Hjonen, hvilkas antal uppgår till omkring 45, sysselsättas dels med landtbruks-
göromål och dels med vafnad, sömnad, stickning, halmftätning, nätbindning och 
tillverkning af kräftburar samt något fiske. 

Inom Vester-Nerikes fögderi finnas 5 fattiggårdar, deraf dock 
2 ännu ej börjat sin verksamhet, nämligen: 

Askersnnds sockens fattiggård består af l/» mantal Askersundsby n:r 2, som 
år 1892 inköptes för 12,500 kr. och, enär egendomen var lämpligt bebygd, ome
delbart upplåts för ändamålet. Vid egendomen, hvars nreal är 50 tunnland, finnas 
anstälda en föreståndare mot särskild lön samt bostad och fritt vivre och en före-
stånderska, som förestår matlagningen. Hjonen, hvilkas antal i medeltal nppgått 
till 17, sysselsättas i mån af förmåga med arbetet å gården. 

Lerbäcks sockens fattiggård, bestående af 17/64 mantal Äh med en areal af 
238 tunnland, inköptes den 16 oktober 1900 för 18,000 kr. För ändamålet äro 
lämpliga byggnader ännu icke uppförda, men ritningar dertill äro uppgjorda. 
Byggnadsarbetet skall vara färdigt före den 1 oktober 1903, då hjonen skola in
flytta. 

Hammars sockens fattiggård, bestående af 1 mantal Gärdeshyttan med en 
areal af omkring 1,450 tunnland, inköptes år 1894. Ar 1897 uppfördes en mycket 
tidsenlig byggnad af tegel i tvenne våningar, afsedd för 100 hjon. Kostnaden för 
hemman och byggnader, dcri vattenledning är inredd, uppgår till omkring 110,000 
kr. Mot en aflöning af 700 kr. jemte bostad och fritt vivre finnes vid egendomen 
anstäld en föreståndare, och dennes hustru ombesörjer matlagningen för hjonen, 
hvilkas antal under åren varierat mellan 50 och 60. 

Qvistbro sockens fattiggård, bestående af i sambruk med hvarandra liggande 
hemmanen 1 mantal Vcstanås, 3/s mantal Bom och ' / mantal Fröstorp med en 
areal af 1,220 tunnland, inköptes år 1900 för en köpeskilling af 100,000 kr. med 
tillträdesrätt den 1 januari innevarande år. Sedan å hufvudegendomen Vestanås 
byggnader företagits reparationer för en kostnad af 3,000 kr., är meningen att 
församlingens fattighjon skola vid jultiden 1901 dit inflytta. Från den 1 november 
innevarande år är föreståndare antagen mot en kontant lön af 500 kr. för år jemte 
bostad och fritt vivre, och åligger det dennes hustru att förestå matlagningen och 
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jemte mannen öfva tillsyn öfver inrättningen, deri för närvnrunde kunna inrymmas 
omkring 50 hjon. 

Nysunds sockens fattiggård, bestående af V mantal Lidetorp, '/s mantal 
Liden och 1/ta mantal Norra Billinge och belägen i Nysnnds sockens Veruilandsdcl, 
inköptes Sr 1892 för 45,000 kr. Fattiggården, som är gemensam för Örebro och 
Vermlands sockendelar, består af 80 hektar åker och 225 hektar skog, sedan 1/i 
i Lidens qvarn, som medföljde köpet, blifvit derifrån fränsåld för 1,500 kr. Till 
bostad åt fattighjonen användes öfre våningen af stora manbyggnaden jcmte 2 
flygelbyggnader, innehållande tillsammans 18 rum. I nedre våningen rinnas sam
lingsrum, matsal, kök samt 3 rum ut föreståndaren. Förvaltningen handhafves af 
en å kommunalstämma vald styrelse. Denna styrelse har mot en årlig lön af 1,000 
kr. jemte bostad och fritt vivre antagit en gift föreståndare, som sköter egendomen 
och räkenskaperna och hvars hustru förestår hushållet och sköter de sjuka samt 
alla andra inomhus förefallande göroinål. A fattiggården hafva i medeltal varit 
intagna 65 hjon, deribland 12 å 15 barn. Dagkostnaden för hjon har belöpt sig 
till 20 ä 21 öre, och utgifter för fattighjon, som ej vistas å fattiggården, hafva 
årligen uppgått till 2,000 kr. 

Inoin Nora fögderi finnas 5 fattiggårdar, nämligen: 

Nora landsförsamlings fattiggård, bestående af 1 "/21a mantal Elfstorp med 
tegelbruk, inköptes år 1877 för 65,000 kr. I denna inrättning, der hjonen delvis 
sysselsättas ined jordbruksarbete, funnos år 1900 intagna 76 hjon, män, qvinnor 
och barn, med en kostnad för hjon och dag af 20'45 öre. 

Karlskoga sockens fattiggård vid Bregården i närheten af Karlskoga kyrka, 
bestående af V» mantal Bregården, inköptes år 1876 för 23,000 ki. och började 
omedelbart sin verksamhet, sedan åbyggnaderna reparerats för en kostnad af 3,155 
kr. och inventarier anskaffats för 7,511 kr. Fattiggården, som under förra femårs
perioden betydligt utvidgades, i det att kommunen då för ett belopp af 36,000 kr. 
inköpte '/lo mantal Bregården, skötes af en der boende förman. Den dagliga till
synen och ekonomien handhafves af en tillsyningsman. Hjonens verksamhet består 
i lemnadt biträde vid jordbrukets, trädgårdens och ladugårdens skötsel samt vid 
hushållsgöromålen, hvarjemte qvinnorna sysselsättas med något handarbete. I denna 
inrättning funnos år 1900 intagna 118 hjon med en kostnad för hjon och dag af 
28 öre. 

Grythyttans sockens fattiggård vid Saxhyttan, bestående af l/ie hytta Jeppe-
torp och 26/i82 hytta Saxhyttan, inköptes år 1895 för 39,000 kr., hvarjemte bygg
nader uppfördes för 43,486 kr. 53 öre samt lösören, redskap och kreatur an
skaffades för 11,112 kr. 32 öre, tillsammans 93,598 kr. 85 öre. Genom vinst å 
egendomarna m. m. äro afskrifningar gjorda, så att bokförda värdet vid 1900 års 
slnt utgjorde för fastigheten 39,000 kr., för byggnaden 40,000 kr. och för inven
tarier och kreatur 7,669 kr. 27 öre, tillsammans 86,669 kr. 27 öre. Vid fattig
gården vårdades år 1900 35 män, 48 qvinnor och 32 barn, tillsammans 115 hjon, 
för en kostnad per dag och hjon af 41'76 öre, sedan räntor guldits samt en inkomst 
af annat fattigvårdssamhälle å 892 kr. 7 öre äfvensom vinsten å landtbruket m. m. 
a 2,194 kr. 16 öre godtskrifvits fattigvården. 

Hjulsjö sockens fattiggård vid Grängshyttan, bestående af 76Aa8 mantal Grängs-
hyttan n:r 5, inrättades år 1896 af bruksegaren L. Larsson å Bredsjö för de under 
Bredsjö bruk varande fattighjonen, men öfverlemnades år 1897 af bemälde bruks-
egare och hans hustru Erika Larsson såsom gåfva till Hjulsjö socken, under vilkor 
att densamma för all framtid skulle förblifva fattiggård. Fastigheten är taxerings
värderad till 14,800 kr. och inventarierna upptagna till 5,130 kr. 70 öre. Vid 1900 
års början funnos i fattiggården intagna 35 hjon, och intogos under året ytterligare 
10 hjon, deraf 2 afflyttat och 6 aflidit, så att vid årets slut endast 37 hjon funnos 
qvar. Kostnaden för hjon och dag har uppgått till 28'6 öre. 

Jernboås sockens fattiggård, bestående af 1 i9/u mantal Gammelhytteby, in
köptes år 1896 för en köpesumma af 32,000 kr. med tillträdesrätt den 14 mars 
1897. Inventarierna vid fattiggården uppskattades vid 1900 års slut till 8,064 kr. 
80 öre, och funnos då intagna 45 hjon. Till hjonen samt föreståndaren och hans 
familj utspisades år 1900 17,885 dagportioner, hvilket gör en kostnad för hjon och 
dag af 196 öre. 

Inom Lindes fögderi finnes en fattiggård i en hvar af fög-
deriets 6 socknar, nämligen: 

Ljusnarsbergs sockens fattiggård, bestående af si/sa mantal Rällsön och beläget 
på en halfö i sjön Rällen, inköptes år 1877 för 37,952 kr. 97 öre, hvarjemte 
37,026 kr. 51 öre utgåfvos för bekostande af nybyggnader och 10,012 kr. 70 öre 
för anskaffande af inventarier. Inrättningens verksamhet började den \ juni 1878 
Fattighjonen sysselsättas, i den mån de något orka, de äldre männen med huggning 

och sågning af ved, skärning af hackelse m. m., de äldre qvinnorna med kardnijw 
spanad, stickning, halmflätning och de mindre barnens skötsel, hvaremot de arbets
föra qvinnorna få biträda i köket, 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 m. m. Vid 1900 års slut funnos vid fattiggården 190 hjon, och 
uppgick kostnaden för hjon och dag till 23'3 öre. 

Fellingsbro sockens fattiggård, bestående af Va mantal Qvasta, beläget i när
heten af Fellingsbro jernvägsstation och innehållande 40 tunnland åker och 23 
tunnland skog, hagmark och impediment, inköptes för 11,000 kr. För uppförande 
af nybyggnader, bestående af kasernbyggnad, sjukhus, brygg- och bagarstuga med 
badrum, källare och en uthusbyggnad, hafva kostnaderna uppgått till 22,900 kr. 
Kommunalstämman har faststält reglemente för fattiggården, hvilken den 1 oktober 
1881 blef färdig för hjonens inflyttning och är afsedd att kunna inrymma ända till 
150 hjon. Vid 1900 års slut voro vid fattiggården intagna 103 hjon, och uppgick 
kostnaden för hjon och dag till 30 öre. 

Ervalla sockens fattiggård, bestående af l/t mantal Vestantorp, beläget i midten 
af socknen och på ett afstånd af 5 kilometer från Jerle jernvägsstation, inköptes Sr 
1889 för en kostnad af 6,400 kr. Hemmanet, till hvilket höra 33 hektar 58 51 ar 
åker, äng och skog, lemnar utrymme för 35 hjon. Fattiggården står under kom
munalnämndens öfverinseende, men skötes af en der bosatt föreståndare. De hjon, 
som dertill ega krafter, biträda vid egendomens skötsel, och de öfriga sysselsättas 
med spanad och andra handarbeten. Vid fattiggården funnos vid 1900 års slnt 
intagna 24 hjon, och uppgick kostnaden för hjon och dag till 38 öre. 

Ramsbergs sockens fattiggård, bestående af hemmanet Ramsberg, inköptes 
1889 och anordnades för ändamålet för en sammanlagd kostnad af 60,000 kr. 
Gården, som är försedd med vattenledning, är uppförd i en skogsdunge i närheten 
af Ramsbergs kyrkoby samt har en synnerligen sund belägenhet. Fattiggården, som 
är afsedd att lemna utrymme för kommunens alla fattiga, skötes af en der boende 
föreståndare. Tillsynen öfver fattiggården utöfvas af tre personer, som dertill blifvit 
af kommunalnämnden utsedda. Hjonen, i den mån de orka, sysselsättas med går
dens skötsel samt i öfrigt med spanad och väfnad m. in. Vid fattiggården funnos 
vid 1900 års slut 89 fattighjon, och utgjorde enligt räkenskaperna omkostnaderna 
för de å gården intagna hjonen per dag och hjon 27"5 öre. 

Lindesbergs sockens fattiggård, bestående af 1 37ioo mantal n:r 1 och 2 Östra 
Bohr, inköptes år 1895 för en summa af 70,000 kr. Till egendomen, som har 
vattenfall, qvam, såg och torfströfabrik, höra 193 tunnland åker, 50 tunnland äng, 
400 tunnland skog och 50 tunnland mosse. Hjonen, i den mån de orka, syssel
sättas med gårdens skötsel, torfströberedning, väfnad, sömnad m. m. Ofverinseendet 
öfver fattiggården är lemnadt åt 3 af kommunalnämndens ledamöter, hvilka i er
sättning härför tillsammans åtnjuta 500 kr. Fattiggården skötes af en föreståndare, 
som nppbär i lön 1,700 kr. förutom en del naturaförmåner. Vid gården funnos vid 
1900 års slut 119 fattighjon, och utgjorde omkostnaderna för de å gården intagna 
hjonen per dag och hjon 28 öre. 

Näsby sockens fattiggård, till hvilken egaren af Hinseberg skänkt nödig mark 
å Näsbybacka område i närheten af Näsby kyrka, inrättades under åren 1899 och 
1900. Kostnaden för fattiggårdens anordnande har uppgått till 14,720 kr. Vid 
1900 års slnt hade fattiggården ännu icke börjat sin verksamhet. 

Lindesbergs stad har för sina fattiga inrättat en särskild 
fattiggård, hvilken är belägen å stadens område och innehåller 
förutom afrösningsjord närmare 30 tunnland odlad jord. A 
Lindshyttan, som inköptes af staden redan år 1749 för 1,200 
daler kopparmynt, uppfördes under åren 1886—1887 för en kost
nad af 18,300 kr. den byggnad, hvari hjonen äro inrymda, hvar
jemte inventarier anskaffades för 5,563 kr. 16 öre. Hjonens 
antal utgjorde vid 1900 års slut 28, och underhållskostnaden 
uppgick samma år per dag och hjon till 37 öre. 

Örebro stad har en väl ordnad arbets- och försörjnings
inrättning, som synes väsentligt minska stadens utgifter för fat
tigvården. Hjonens antal vid inrättningen var vid 1900 års slut 
140, och underhållskostnaden uppgick per dag och hjon till 20 öre. 

Förste provinsialläkaren i länet, som på anmodan af Konun
gens Befallningshafvande under de senare åren inspekterat de 
flesta fattiggårdar och fattighus i länet, har rörande dessa in-
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spektioner inberättat, att de så kallade fattiggårdarna hafva, 
såsom var att vänta, inför denna granskning stått sig bäst, att 
det allmänna omdömet om dem utfallit fullt tillfredsställande 
för att icke säga godt samt att detta system för fattigvårdens 
ordnande visat sig särdeles lämpligt for landsbygden och ställer 
si« i ekonomiskt hänseende icke ofördelaktigt. Do af förste pro
vinsialläkaren afgifna berättelser rörande af honom verkstälda 

inspektioner å fattighusen hafva tillstälts socknarnas kommunal
nämnder till kännedom och behörigt iakttagande. 

Landshöfdingen i länet har vid besök i åtskilliga af dessa 
fattiggårdar och fattighus, der skäl till anmärkningar förekommit, 
föreslagit åtgärders vidtagande för afhjelpande af de rådande miss
förhållandena. Dessa anmärkningar hafva i allmänhet välvilligt 
mottagits och rättelse i anledning deraf vidtagits eller ock utlofvats. 

3. Näringar. 

A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. De meddelanden Konun
gens Befallningshafvande har att lemna i afseende å dessa 
näringar under femårsperioden 1896—1900 grunda sig dels på 
de primäruppgifter, som af länets hushållningssällskap årligen 
insamlas och af Kungl. Statistiska Centralbyrån offent liggöras, 
och dels vidare på de upplysningar, som hufvudsakligen länets 
hushållningssällskap lemnat. 

Nedanstående tabell visar livad af den duyliga marken be
löper sig å dels träd-, humle- och kålgårdar, dels åker och annan 
odlad jord, dels naturlig äng och dels skogbärande mark, beräk-
nadt i hektar: 

Enligt uppgift i förra berättelsen utgjorde den odlade jorden 
inom Janet, träd-, humle- och kålgårdar deri icke inberäknade, 
vid 1895 års slut 150.016 hektar. Den odlade, jorden, som upp-
gifves hafva vid 1900 års slut stigit till 152,171 hektar, skulle 
således under senaste femårsperiod hafva ökats med 2,155 hektar. 
Denna åkerarealens ökning öfverensstämmer dock icke med de, 
enligt inkomna uppgifter, under samma tidrymd verkstälda ny
odlingar, hvilka skola hafva utgjort respektive 154, 220, 183, 
107 och 98 hektar, eller tillsammans 762 hektar. Om anled
ningen till denna brist på öfverensstämmelse mellan uppgifterna 
angående åkerarealens ökning och utförda nyodlingar under fem
årsperioden torde gälla hvad derom i föregående berättelse anförts. 

Skogsarealen, som enligt föregående berättelse år 1895 ut
gjorde 514,615 hektar, synes äfven hafva ökats, med 6,455 
hektar, ett förhållande som, i likhet med hvad i förra femårs
berättelsen omförmäldes, eger sin förklaring i den osäkerhet, som 
rader i fråga om den verkligen skogbärande markens area), hvari
genom en och annan insamlare af kommunernas primäruppgifter 
torde hafva föranledts att lemna uppgift om hela utmarken i 
stället för en del deraf. 

Under den senast förflutna femårsperioden har ej någon vä
sentlig förändring i afseende å sättet för den odlade jordens 
brukning försports. Vexelbruk, förnämligast det i 7 skiften, 
är på de flesta ställen genomfördt, dock förekomma 2- och 3-

skiftesbruk fortfarande, ehuru sparsamt, å en del mindre hem
mansdelar. Jordbruket, synnerligast å de medelstora och större 
egendomarna, skötes fortfarande med största omsorg, men äfven 
de mindre jordbrukarne visa allt mer och mer intresse för jord
brukets förbättring genom arbeten med borttagande af jordfast 
sten, åkerns underdikning och fullständiga torrläggning. Använ
dandet af maskiner för såväl sådd som skörd och tröskning 
blifver alltmera allmänt, liksom begagnandet af artificiela göd
ningsämnen. Hvad boskapsskötseln särskildt angår, söka äfven 
de mindre jordbrukarne att gifva nötboskapen omsorgsfullare 
skötsel och att förskaffa sig ädlare kreatursbesättningar, för 
hvilket ändamål så kallade tjurföreiiingar under perioden bildats 
å flera ställen. 

Liksom uti föregående femårsberättelse anförts, har äfven 
under senast gångna femårsperiod sträfvandet att använda renare 
och kraftigare utsäde än förr blifvit mer och mer beaktadt, och 
liar Sveriges utsädesförening — i gengäld för af Hushållnings
sällskapet lemnadt anslag — fortfarande stält en viss qvantitet 
utsädeshafre till sällskapets förfogande i och för utdelning på 
vissa vilkor till innehafvare af mindre jordbruk. 

Jordförbättringar genom täckdikningar hafva under perioden 
egt rum på omkring 4,189 hektar af länets åkerjord eller under 
periodens särskilda år respektive 891, 929, 742, 815 och 812 
hektar. 

Rörande den odlade jordens användning för olika ändamål 
hafva, enligt lemnade uppgifter, under hvart och ett af periodens 
fem år för olika jordbruksändamål användts nedan angifna ego
vidder: 

Den mängd af utsäde, som af hvart sädesslag vanligen utsås 
per hektar, är fortfarande densamma som förr uppgifvits. I af
seende å mängden af det utsäde, som användts till besående af 
den odlade jorden i hela länet, samt skörden deraf under perio
dens olika år lemnas uppgifter i tabell K (sid. 14). 



14 Örebro län. Utsäde och skörd. 

Under femårsperioden har af lin utom frö äfveu skördats 
spånadsämnen. Skörden häraf äfvensom af andra rotfrukter än 
potatis samt af hö från odlad jord liar utgjort: 

För jemförelses skull hafva i såväl denna tabell som i tabell 
K angifvits medeltalen af den under föregående femårsperiod 
skördade grödan. 

Af de uppgifter, som ingått till Hushållningssällskapet an
gående den foderskörd, som inom olika kommuner erhållits, fram
går, att skörden, med undantag af den i närmast föregående 
tabell angifna höskörden från odlad jord, utgjort i medeltal per 
hektar: af vårsädeshalm 20, af höstsädeshalm 30-7 och af hö 
från icke odlad jord 16-3 deciton per hektar. 

De särskilda årens skörd, uppskattad i korntal af utsädet 
utan afdrag för detsamma, inhemtas af de hit inkomna, till Kungl. 
Statistiska Centralbyrån insända och der bearbetade rapporter 
enligt hvilka det skördade korntalet af olika sädesslag, äfvensom 
af potatis, varit: 

Enligt de af Konungens Befallningshafvande afgifna års
växtberättelserna hafva skördarna under perioden utfallit sålunda: 

Är 1896 betecknas skörden, i allmänhet bedömd, såsom god. Höstsäden 
lemnade god skörd af fullvigtig och god beskaffenhet. Vårsäden gaf fullt medel
måttig skörd. Potatisen, hvarå röta visat sig, ehuru i mycket ringa grad, lemnade, 
likasom andra rotfrukter, mycket god skörd. Höskörden var god och halmafkast-
ningen öfver medelmåttan. Bergningsvädret var utmärkt för hö och höstsäd, men 
sedan ostadigt. 

Ar 1897 god skörd. Höstsäden lemriade god och vårsäden öfver medelmåttig 
Bkörd. Potatis och öfriga rotfrukter gåfvo god afkastning. Korn, hafre och ärter 
gåfvo öfver medelmåttig skörd. Höskörden var god och halmafkastningen öfver 
medelmåttan. Bergningsvädret var i det hela gynsamt. 

Ar 1898 fullt medelmåttig skörd. Hvetet lemnade god skörd af god beskaf
fenhet. Rågen, som på de flesta ställen nedslagits af det myckna regnet, gaf skörd 
under medelmåttan. Hafre och blandsäd lemnade god skörd, men korn medelmåttig 
afkastning. Arter lemnade ringa afkastning, och potatisen, skadad af väta ock 
angripen af röta, gaf dålig skörd. Höskörden och tillgången på halm var god. 
Bergningsvädret för hö mindre godt, i öfrigt gynsamt. 

År 1899. Under medelmåttan. Hvete och råg lemnade medelmåttig skörd 
af god beskaffenhet. Kornet gaf medelmåttig skörd. Hafre, vicker och blandsäd 
lemnade skörd under medelmåttan i allmänhet af god beskaffenhet, men å lättare 
jord och der den blifvit sent bergad skadad af regn. Afkastuingen af potatis utföll 
under medelmåttan, och skörden deraf var å de flesta ställen af mindre god be
skaffenhet. Öfriga rotfrukter lemnade fullt medelmåttig skörd, och höfångsten var 
medelmåttig, men af god beskaffenhet. Halmafkastningen nnder medelmåttan. 
Bergningsvädret var särdeles gynsamt för hö och höstsäd, men ogynsamt för en 
del vårsäd. 

År 1900. God. Hvetet, som på ett och annat ställe angripits af sot, lem
nade god skörd af god qvalité. Rågen gaf god skörd af fullvigtig och god beskaf
fenhet. Korn och blandsäd, som odlas mindre i länet, lemnade god skörd. Hafre 
och ärter gåfvo god skörd af god beskaffenhet. Potatis lemnade god skörd till hade 
beskaffenhet och mängd, och öfriga rotfrukter gåfvo fullt medelmåttig skörd. Hö
skörden var fullt medelmåttig af god beskaffenhet och halmafkastningen fullt medel
måttig. Bergningsvädret var synnerligen gynsamt. 

Skördarna hafva således under 3 år af perioden eller åren 
1896, 1897 och 1900 varit goda, under år 1898 fullt medel
måttiga och endast under år 1899 under medelmåttan. 

Sädestillgången synes, enligt hit inkomna uppgifter, hafva 
lemnat öfverskott under åren 1896 och 1900 och i allmänhet 
varit tillräcklig i hela länet med undantag af år 1898, då den 
uppgifvits hafva varit otillräcklig i Bergslagen. 

Tab. K. Utsäde och skörd i Örebro län åren 1896—1900. 
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Markegångsprisen å spanraål per hektoliter liafva varit: 

Handelsprisen å jordbrukets och boskapsskötselns alster in-
heratas af tabell L, grundad å de pris, som rådt i residens
staden Örebro. 

Försök att till odling på åker i länet införa nya växtarter 
liafva icke försports, dereniot uppmärksammas trädgårdsskötsel 
samt plantering af såväl frukt- som andra träd fortfarande allt 
mer och mer, hvilket synes dels af de många reqvisitioner, som 
ingått om biträde af den i Hushållningssällskapets tjenst anstälde 
länsträdgårdsmästaren, dels ock af de flera uppgifter, som in
kommit från kommuner rörande planterade fruktträd. Af dessa 
uppgifter framgår, att under åren 189G—1900 årligen planterats 
respektive 2,628, 2,899, 2,335, 2,281 och 2,349 fruktträd, eller 
saminanräknadt 12,492 stycken. 

Humleodlingen omfattas fortfarande med ringa intresse inom 
länet. Icke heller under denna femårsperiod har någon anmälan 
ingått till Hushållningssällskapet om biträde af länsträdgärds-
mästaren för humleodlings bedrifvande. 

Biskötseln inom länet synes ej hafva gjort några synnerliga 
framsteg under femårsperioden. Att döma af antalet bisam-

Tab. L. Handelspris å spanmål, potatis, fläsk, kött och smör 
i Örebro åren 1896—1900. 

hällen under de olika åren synes dock med år 1900 ett uppsving 
hafva egt rum. Enligt de jordbruksstatistiska uppgifterna var 
antalet bisamhällen inom länet 3,831 år 1896, 3,838 år 1897, 
3,631 år 1898, 3,606 år 1899 och 3,967 år 1900. 

Beträffande skötseln af fjäderfä hafva under perioden ej 
några andra uppgifter inkommit till Hushållningssällskapet än 
de, som i sammanhang med de jordbruksstatistiska uppgifterna 
från kommunerna lemnats i afseende å antalet fjäderfän. 

Ehuru, sedan den af Hushållningssällskapet ined anslag 
understödda hönsafvelsgården vid Hjersta nedlades, några nya 
åtgärder till fjäderfäskötselns främjande icke försports, har lik
väl antalet fjäderfän under femårsperioden årligen ökats. Detta 
antal, som under perioden 1891—1895 i medeltal utgjorde 72,229 
stycken, uppgick år 1896 till 76,890, år 1897 till 79,853, år 
1898 till 81,776, år 1899 till 83,996 och år 1900 till 84,790. 

Antalet af de vid slutet af hvart och ett af åren 1896—1900 
underhållna kreatur inhemtas af tabell M. 

Af denna tabell framgår, att antalet hästar, tjurar, kor, svin 
och grisar under denna period är högre än motsvarande medel
tal under föregående period, men att dereniot antalet oxar, ung
nöt, får och getter under perioden minskats. Likasom i förra 
berättelsen anmärktes, torde orsaken dertill, att oxarnes antal 
jemväl under denna period nedgått, bero derpå, att åkerbruket 
allt mera bedrifves med hästar i stället för oxar. livad ung
nötens, fårens och getternas antal angår, är detsamma, såsom 
redan förut anmärkts, beroende af fodertillgången, hvarför ung
nötens och fårens antal än visar ökning, än minskning. Att 
antalet hästar under 3 år i så hög grad stigit, är anmärknings-
värdt och gifver anledning till det antagande, att denna landt-
brukets näringsgren år för år allt lifligare omfattas. 

Det inbördes förhållandet mellan kreaturens antal under 
denna och nästföregående period framgår af de i tabellen angifna 
medeltal. 

Det af Hushållningssällskapet till premiering af hästar, 
uppvisade inför och godkända af statens premieringsnämnd, be
viljade anslag utgjorde under hvart och ett af åren 1896—1899 
3,250 kr., men höjdes från och med år 1900 och tillsvidare till 
5,250 kr. Under åren 1896—1900 hafva för täflan om pris 
uppvisats 311 hästar år 1896, 318 år 1897, 290 år 1898, 337 
år 1899 och 258 år 1900. 

Tab. M. Antal underhållna kreatur i Örebro län åren 
1896—1900. 
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Hushållningssällskapet beviljade år 1898 ett räntefritt amor
teringslån å 12,000 kr. till föreningen för hästafvelns förbätt
rande inom Örebro län i och för inköp af 3 gröfre hingstar af 
kallblodig ras för att i länet stationeras. Påföljande år anslog 
Hushållningssällskapet 10,000 kr. att utlemnas i räntefria lån 
med 6 års amorteringstid för inköp likaledes af hingstar af kall
blodig ras. 

Förutom de i länet befintliga premierade hingstar, hvilka år 
1900 utgjorde 29, hafva under periodens alla år tverrne hingstar 
från Strömsholms depot varit stationerade inom länet efter re-
qvisition af Hushållningssällskapet och uppstälda i sällskapets 
stall i Örebro. 

Till tvenne trafklubbar, som genom körtäflingar verkat för 
hästafvelns befrämjande inom länet, har under en del af perioden 
anslag utgått från Hushållningssällskapet. Likaså har mot vissa 
vilkor anslag lemnats under år 1900 till en i Örebro stad in
rättad körskola. 

Åt nötboskapsafvelns förbättrande har Hushållningssällskapet 
under senaste period fortfarande egnat stor omsorg, förenad med 
rätt betydande kostnader. Nötboskapspremieringarna hafva under 
de sistförflutna fem åren fortgått på ungefär enahanda sätt som 
förut, ehuru med något ändrade bestämmelser från och med år 
1900, och egt rum hvartannat år i det ena och hvartannat år i 
det andra af de två distrikt, hvari länet från premieringens bör
jan år 1898 varit i sådant hänseende indeladt. 

För ifrågavarande premiering har Hushållningssällskapet be
viljat ett årligt anslag af 3,500 kr., hvartill kommit statsbidrag 
under år 1896 2,200 kr., år 1897 2,100 kr. och under hvart och 
ett af åren 1898, 1899 och 1900 3,000 kr. Dessa medel hafva 
användts på sätt tabell N angifver. 

Tillgängliga medel utöfver de i tabellen angifna belopp hafva 
användts till bestridande af utgifter för premieringsnämndens 
resor, kungörelser, tryckningskostnader, medaljer m. m. 

År 1898 har Hushållningssällskapet till 10,000 kr. höjt 
fonden for beredandet af räntefria amorteringslån till inköp af 
afvelsdjur af nötboskapsras. Nämnda fond utgjorde förut, eller 
från år 1877, då den af Hushållningssällskapet anslogs, 5,000 
kr. Till följd af denna fond har det varit möjligt äfven för de 
mindre jordbrukarne inom länet att genom bildandet af så kal
lade tjurföreningar förskaffa sig lämpliga afvelstjurar och deri-
genom förbättra sina ladugårdsbesättningar. Antalet sådana 
tjurföreningar inom länet uppgick år 1900 till 16. 

Till föreningen för rödbrokig svensk boskapsstam har Hus
hållningssällskapet för hvart och ett af åren 1896—1900 beviljat 

Tab. N. Premiering af nötboskap i Örebro län åren 1896—1900. 

ett anslag af 300 kr., deraf 100 kr. till utgifvande af föreningens 
stambok och 200 kr. till resekostnadsersättning för invalsnänm-
den vid förrättningsresor inom sällskapets område. 

Ett liknande anslag har sällskapet under år 1900 beviljat 
»Svenska ayrshireföreningen» att utgå år 1901. 

Den i förra berättelsen omnämnda, vid egendomen Stiern-
sund i Askersunds landsförsamling inrättade skola för utbildning 
af nötboskapsskötare har jemväl under denna period varit i verk
samhet. Tre med underhåll af Hushållningssällskapet försedda 
ordinarie och en extra elev hafva vid hvarje års slut efter för
siggången examen vanligen utgått ur skolan. 

Mejerihandteringen synes fortfarande omfattas med stort 
intresse inom länet. Mejeriernas antal inom länet uppgick vid 
1900 ars slut till 77. Af dessa hafva 69 lemnat uppgift om 
sin verksamhet under nämnda år, såsom framgår af tabell 0. 

Förutom de i nämnda tabell uppräknade mejerier finnas dy
lika å nedannämnda ställen, för hvilka uppgift å mjölktillgånf 
tillverkning m. m. icke lemnats, nämligen Eriksberg i Glansham
mars socken, Kil i Kils socken, Lindesberg, Vestra Mark i Läng-
bro socken, Skrekarhyttan i Vikers kapellförsamling, Asta och 
Golltorp i Lillkyrka socken och Silfvergrufvan i Hellefors socken. 

Af de mejerier, som lemnat uppgift angående mejerihand
teringen, äro 9 andelsmejerier, 14 herrgårdsmejerier, 38 uppköps
mejerier och 8 herrgårdsuppköpsmejerier. Rörande öfriga 8 sak
nas uppgift i berörda hänseende. 

En af Hushållningssällskapet aflönad mejerikonsulent står 
fortfarande till tjenst såsom biträde åt mejeriegare och anlitas 
flitigt. 

Till smörprofningarna i Malmö och Göteborg, som verka 
för förbättrandet af vårt exportsmör, har årligen under femårs
perioden från Hushållningssällskapet utgått ett anslag af 600 
kr., deraf 100 kr. varit afsedda till premier för framstående 

Tab. O. Mejerier i Örebro län år 1900. 
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mejeriers årstiJlverkningar och återstoden till bidrag tilJ års-
afgifter för de i smörprofningarna deltagande mejerierna från 
länet. Ar 1900 uppgingo dessa till 18. Till en svensk smör
notering har Hushållningssällskapet dessutom från och med år 
1897 årligen anslagit ett belopp af 50 kr., hvarjeinto Hushållnings
sällskapet för befordrande af svensk ostexport år 1896 anslagit 
ett belopp intill 500 kronor. 

Kemiska stationen och frökontrollanstalten i Örebro, som 
hafva att främja utvecklingen såväl af jordbruk och näringar 
som af inhemsk fröodling och fröhandel, hafva under den senast 
gångna femårsperioden årligen som bidrag åtnjutit af Örebro 
läns hushållningssällskap 3,000 kr. och af staten 4,650 kr. samt 
från år 1894 (ill den 1 juni 1900 af Södermanlands Jans hus
hållningssällskap 1,500 kr., mot det att detta läns jordbrukare 
vid anstalternas anlitande skulle ega samma förmåner som Öre
bro Jans. Undersökningarnas anta] steg från 16,187 under åren 
1891—1895 till 17,471 under åren 1896—1900, oaktadt fett-
bestämning å mjölk, hvilken numera väsentligen utföres på me
jerierna utan anlitande af kemiska stationen, nedgått från 9,946 
till 8,523. Tillökningen gäller hufvudsakligen gödslingsämnen, 
fodermedel, giftprof och bergarter. Frökontrollanstaltens analys
tal visar en betydlig ökning, från 4,151 till 6,228. I ännu högre 
grad hafva plomberingarna af utsäden tilltagit, nämligen från 
30,292 säckar och 2,862,797 kilogram under åren 1891—1895 
till 79,280 säckar och 7,306,377 kilogram under åren 1896— 
1900, hvilket visar, att Örebro fortfarande intager ett framstående 
rum i handeln med goda svenska utsäden. — Om arbetets för
delning vid dessa ansta/ter under hvart och ett af de senaste 
åren ger tabell P (sid. 18) närmare upplysning. 

Arbetslönernas under sistförflutna period förhållande till dem 
under den näst föregående framgår af efterföljande öfversigt, i 
hvilken desamma, beräknade i medeltal, äfven angifvas särskildt 
för året 1900. 

De af Hushållningssällskapet på olika platser i länet in
rättade stationer för dagliga meteorologiska observationer hafva 
fortfarande varit i oafbruten verksamhet. Deras antal har under 
år 1900 varit 24, från hvilka månatliga rapporter afgifvits till 
Meteorologiska Centralanstalten, der de lagts till grund för 
ett af anstalten utgifvet månadsblad, hvaraf Hushållningssäll
skapet årligen inköpt 100 exemplar, som kostnadsfritt utdelats 
i länet. Under månaderna juli, augusti och september erhålles 
fortfarande genom Kungl. Telegrafstyrelsen, för att spridas öfver 
länet, hvarje dag kl. 6 e. tu. till Örebro ankommande telegram 
om de af Meteorologiska Centralanstalten dagligen beräknade 
utsigter rörande nästföljande dags väderlek. 

3 
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Länets landtbruksskola, hvilken år 1898 flyttades från egen
domen Lund i Hofsta socken, der den varit förlagd j 40 år, till 
sätesgården Ekeberg i Lillkyrka socken, har under femårs
perioden fortgått på ungefär enahanda sätt, som i föregående 
berättelser omförmälts, och har vid densamma undervisning med
delats-åt 12—14 lärjungar, fördelade i två afdelningar eller års
klasser. I skolan hafva årligen antagits 6—7 elever på samma 
gång som 6—7 andra derifrån afgått, hvilka senare vid afgången 
från skolan i allmänhet erhållit förmånliga tjenster såsom rät
tare. Förutom statsanslaget 4,000 kr. för år har skolan från 
och med år 1898 af Hushållningssällskapet tilldelats ett årligt 
anslag af 350 kr. att användas såsom premier till de elever, 
mot hvars flit och uppförande ingen anmärkning förekommit. 
Derjemte har Hushållningssällskapet för hvart och ett af åren 
1900 och 1901 anslagit 400 kr. till skolan i och för uppköp af 
undervisningsmateriel. 

Till lånets landlmannaskola vid Käfvesta har under hvart 
och ett af åren 1896—1900 från Hushållningssällskapet utgått 
ett anslag af 1,000 kr. 

Konstgjorda gödningsämnen begagnas fortfarande i stor ut
sträckning af såväl de stora som de små jordbrukens innehafvare, 
dock kunna några uppgifter om den i länet genom handeln om
satta mängden af dessa ämnen icke här lemnas. 

Tab . P . Kemiska stationen och frökontrollanstalten i Örebro 
åren 1896—1900. 

Länsmaskinisten, hvilken i föregående berättelse omnämndes 
såsom varande i Hushållningssällskapets tjenst anstäld, har 
liksom länsträdgårdsmästaren, äfven under senaste femårsperiod 
varit fullt upptagen med arbeten, hörande till hans yrke och 
föranledda af reqvisitioner om biträde från personer inom länet. 

Förutom den omfattande verksamhet, som länets hushåll
ningssällskap under ifrågavarande period utvecklat till jordbrukets 
och boskapsskötselns främjande, har sällskapets verksamhet äfven 
sträckt sig till åtskilliga andra, i samband med nämnda yrken 
stående näringar, såsom skogsskötseln, fiskerinäringen och hus
slöjden. Rörande dessa af sällskapet vidtagna åtgärder blir 
Konungens Befallningshafvande i tillfälle att här nedan redo
göra. Sällskapet har ock bidragit till andra mera omfattande 
till gagn för landet i dess helhet afsedda företag. Detaljerade 
upplysningar härom, utöfver hvad som ofvan finnes omnämndt, 
har sällskapets förvaltningsutskott lemnat i sin hvarje år afgifna 
berättelse, intagen i den tidskrift, som sällskapet fortfarande 
utgifver med ett häfte hvar tredje månad. Sällskapets räken
skaper för senaste året visa, att sällskapets inkomster då upp-
gingo till 85,523 kr. 52 öre, deri inräknade under året bekomna 
statsanslag 7,781 kr., samt utgifter till 53,871 kr. 23 öre. Be
hållningen till år 1901 utgjorde 350,203 kr. 45 öre. 

Rörande Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolags 
verksamhet under femårsperioden har bolagets förre verkställande 
direktör lemnat följande meddelande. 

Sedan 1895 års riksdag medgifvit vissa ändringar uti vil-
koren för återbetalningen af det bolaget beviljade statslånet, 
har detta år 1896 kunnat omföras och såsom kronoutskyld för
delas på den i bolaget ingångna jorden. Skulden, hvars primitiva 
belopp, 2,000,000 kr., ökats med uppdebiterade räntor, 850,000 
kr., skall sålunda återgäldas, att under hvartdera af åren 1896— 
1909 erläggas 120,000 kr. eller tillsammans 1,680,000 kr., under 
1910—1937 127,099 kr. 41 öre eller 3,558,783 kr. 48 öre och 
under 1938 1,428 kr. 53 öre, sålunda tillsammans 5,240,212 kr. 
1 öre. Då statslånets omföring medförde en väsentlig lättnad 
i administrationen och frihet från en årligen återkommande be
svärlig debitering och uppbörd m. m., har, sedan en ny bolags
ordning år 1895 antagits, styrelseledamöternas antal begränsats 
till sju, kronans ombud inräknadt, samt verkställande direktören 
ersatts af en ombudsman, som för närvarande tillika är bolagets 
ingeniör. 

Underhållskostnaderna för segeldjupet i Hjelmaren och sjöns 
reglering hafva under den senaste femårsperioden uppgått till 
44,009 kr. 29 öre, hvilka kostnader betäckts af räntemedel från 
den för detta underhåll i Kungl. Statskontoret afsatta fonden 
3,000,000 kr., och har med anledning af de å fonden uppkomna 
besparingar utöfver underhållskostnaderna Kungl. Maj:t nu för
ordnat, att, näv behållningen uppgått till mer än 330,000 kr., 
detta belopp skall anses såsom grundfond. Underhållet af aflopp 
m. m. i Qvismaredalen bestrides af andra inkomster, och något 
bidrag till underhållskostnaderna behöfver ännu icke utkräfvas 
af bolagsmännen. 

Såsom biträde åt statens landtbruksingeniör inom länet har 
under femårsperioden på Hushållningssällskapets bekostnad vant 
anstäld en landtbruksnivellör, hvarjemte 4 dikningsförmän under 
perioden tillhandagått länets jordbrukare under ledning af nämnde 
ingeniör. Dessa dikningsförmän hafva under perioden handlagt 
dräneringsarbeten å tillsammans 28 ställen, deribland vid nere 
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statens boställen, under samraanlagdt 1,920 dagar, hvarvid dräne-
rats 424 hektar. Dessutom har en betydligt större area! täck
dikats utan ledning af förmännen, hufvudsakligen med sten eller 
trä såsom täckdikningsmaterial. 

Angående sin verksamhet inom länet har statens landtbruks-
ingeniör meddelat, att Örebro läns belägenhet i hjertat af Sve
rige och dess egenskap af till största delen vattensjukt lågland 
med bördig jordmån framkallat redan tidigt hos dess intelligenta 
befolkning tanken på de naturliga resursernas tillgodogörande; 
att hufvudsakligen i midten af det nyss gångna århundradet 
stora torrläggnings- och odlingsarbeten blifvit utförda och mot 
slutet af århundradet det stora företaget »Hjelmarens sänkning» 
fullbordats; att till följd af torrläggningarnas omfattning under 
förra seklet numera högst få odlingslägenheter stode att vinna; 
att sådana af lämplig beskaffenhet väl ännu funnes, men endast 
vid några större vattendrag, hvilkas reglering skulle kräfva myc
ket stora kostnader; att närmaste följden af denna stora ut
vidgning på ytan hade nu blifvit behofvet af utvidgning på 
djupet, sedan icke längre ytan kunde nämnvärdt ökas, och hade 
hans tjensteverksamhet hufvudsakligen afsett närmande till detta 
mål; att under perioden 7,858 hektar varit föremål för vinnande 
af förbättrad torrläggning medelst större och mindre vattendrags 
reglering, sjöars sänkning, dränering, cirkulationsindelning m. m.; 
att dessa arbeten verkstälts på 303 förrättningsställen under 
659 dagar, oräknadt den arbetstid, som presterats af tvenne bi
träden årligen; att bland de arbeten, som utförts under perioden, 
intager sjön Väringens sänkning, som planlagts under föregående 
femårsperiod och fullbordats under hösten 1900, främsta rummet 
såväl i afseende å den areal, 1,480 hektar, som förbättrats som 
med hänsyn till sjelfva arbetets beskaffenhet och uppkomna 
svåra rättstvister, hvilka dock nu äro lyckligt afslutade. Dess
utom äro, enligt landtbruksingeniörens berättelse, att omförmäla: 

torrläggning af vattenskadad åker vid Alm med flere byar i Hallsbergs socken 
för en kostnad af 2,200 kr., hvarigenom 50 hektar förbättrats med ett kapitalvärde 
af 8,210 kr.; 

torrläggning af åker vid Gullberga och Vallby med flcre i Viby socken för 
en kostnad af 5,242 kr., hvarigenom 50 hektar förbättrats med ett kapitalvärde 
af 10,171 kr.; 

ton-langning af åker vid Hälla och Presttorp med flere i Glanshammars socken 
för en kostnad af 1,385 kr., hvarigenom 21 hektar förbättrats med ett kapitalvärde 
af 3,000 kr.; 

åkerjords förbättrade torrläggning vid Palmbohult med flere i Mosjö socken 
för en kostnad af 1,350 kr., hvarigenom 26 hektar ökats i värde med 2,699 kr.; 

Seltorpssjöns sänkning i Axbergs socken för en kostnad af 1,825 kr., hvari
genom förbättrats 11 hektar med 947 kr.; 

Holmstorp med flere i Vintrosa socken, förbättrad torrläggning af 55 hektar 
åker med ett kapitalvärde af 6,339 kr. för en kostnad af 3,350 kr.; 

Repa och Kolja i Kinkaby socken, förbättrad torrläggning af åker för 3,140 
kr., hvarigenom beräknats kapitalvärdets ökning för 81 hektar med 16,436 kr.; 

Brånsta i Kumla socken, torrläggning af 16 hektar åker för en kostnad af 
1,190 kr., hvarigenom kapitalvärdet ökats med 2,794 kr.; 

Spångbodasjöns sänkning i Fellingsbro socken för 2,300 kr., hvarigenom för
bättrats 11-50 hektar med ett kapitalvärde af 1,658 kr.; 

Södra Billinge i Kils socken, förbättrad torrläggning af 33 hektar åker för en 
kostnad af 2,670 kr., hvarigenom kapitalvärdet höjts med 5,648 kr.; 

Nbrdanbro med flere i Viby socken, förbättrad torrläggning af 58 hektar åker 
och odlingsmark för 5,000 kr., hvarigenom den vattenskadade arealens kapitalvärde 
höjts med 10,414 kr.; 

Dyringe med flere i Mosjö socken, förbättrad torrläggning af 167 hektar åker 
för en kostnad af 5,370 kr., hvarigenom kapitalvärdet stigit med 30,816 kr.; 

Racksätter i Götlunda socken, förbättrad torrläggning af 161 hektar åker och 
odlingsmark för en kostnad af 6,800 kr., hvarigenom jordens kapitalvärde beräknats 
hafva stigit med 15,137 kr.; 

reglering af Vibysjöns aflopp för minskning af sjöns förut stora vattenvaria
tioner. Den ekonomiska vinsten af företaget har icke blifvit bcräkDad, enär strand-
egarne träffat öfverenskonnnelse om kostnadens fördelning. Arbetet är ännu icke 
afslutadt; 

Fagermon och Grindstorp med flere i Kils och Axbergs socknar, torrläggning 
af 15 hektar åker för 1,400 kr., hvarigenom kapitalvärdet höjts med 1,976 kr.; 

Öfre Forssa med flere i Hammars socken, afdikning för vinnande af odlings
mark samt förbättrad torrläggning för redan odlad jord. Kostnaden belöper sig till 
5,580 kr. för förbättring af 37 hektar. Kapitalökningen är beräknad till 5,698 kr.; 

Mossbytorp, Nybble och Giippsta med flere i Hardemo socken, torrläggning af 
69 hektar, hufvudsakligen åkerjord, för en kostnad af 5,170 kr., hvarigenom för
bättringsvärdet stigit med 9,860 kr. 

Dessutom hafva afdikningar till större eller mindre omfatt
ning blifvit verkstälda vid Väderborg och Hammarby med flere 
i Kils socken, Sörby och Stortorp i Norrbyås socken, Torp i 
Götlunda socken, Gunnarsökna och Kärsta i Lillkyrka socken, 
Backtorp och Östansjö med flere i Ervalla socken, Norrsäter i 
Täby socken, Kalsta i Sköllersta socken, Boängen med flere i 
Kumla och Ekeby socknar samt Eneby med flere i Hardemo socken. 

Förberedande undersökningar och beräkningar vid syneför
rättning enligt dikningslagen hafva under åren 1899—1900 
blifvit verkstälda för de stora sänka marker, som äro belägna 
omkring Hallsbergs station och hvilka för ett femtiotal år sedan 
blifvit efter den tidens fordringar afdikade och förvandlade från 
starrbärande ängar till bördiga åkerfält. Genom markens sätt
ning och genom de från början otillräckliga afloppens igenslam-
ning har torrläggningen blifvit allt sämre, hvilket framkallat 
behofvet af förbättrad afdikning. Förrättningen afslöts i maj 
innevarande år och utvisade en vattenskadad areal af 900 hektar, 
hvilken beräknats kunna stiga i värde med omkring 198,000 
kr., då kostnaden för arbetets utförande och inlösen af Blacksta 
vattenverk beräknats till omkring 95,000 kr. Företaget har 
alltså beräknats lemna en vinst af mera än 100,000 kr. 

Hans Kungl. Höghet Prins Eugen öppnade den 1 juni 1899 
Örebro läns allmänna landtbruksmöte, som af länets hushållnings
sällskap anordnats i Örebro. Mötet, som pågick till och med 
den 4 i samma månad, erhöll af Hushållningssällskapet ett an
slag af 12,000 kr., deraf dock mötesbestyrelsen i följd af de 
gynsamma förhållanden, hvarunder mötet egde rum, sedermera 
kunde till sällskapets kassa återbära 4,134 kr. 17 öre. I sam
manhang med landtbruksmötet var äfven genom samverkan 
mellan Örebro läns slöjdförening och Örebro stads fabriks- och 
handtverksförening anordnad en industriutställning, som jemväl 
öppnades af Hans Kungl. Höghet Prins Eugen. Till industri
utställningen anslog sällskapet 1,000 kr., hvilket belopp dock af 
industriutställningens styrelse kunde i sin helhet återbäras. Båda 
utställningarna voro synnerligen rikhaltiga och talrikt besökta 
samt vittnade fördelaktigt om de stora framsteg landtbruket och 
industrien under de senare åren gjort. Det ekonomiska resul
tatet af utställningarna var ock mycket tillfredsställande. Kata
logen öfver vid landtbruksmötet utstälda föremål upptager öfver 
900 nummer, deribland under grupp I hästar 160, under grupp 
II nötboskap 321, under grupp III får 15, under grupp IV svin 
14, under grupp V fjäderfä 22, under grupp VI maskiner för 
jordbruk och mejerihandtering 315 och under grupp VII föremål 
icke hänförliga till någon af förut nämnda grupper eller afdel-
ningar 59. I penningpris utdelades 6,140 kr., hvarförutom före-
kommo 162 silfvermedaljer och 65 bronsmedaljer samt 14 he
derspris. 
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C) Skogshushållning. D) Rofdjurs dödande. De inom länet 
befintliga allmänna skogarna, med undantag af de från Klotens 
bruk inköpta, förvaltas under öfverinseende af öfverjägmästaren 
för Bergslagsdistriktet och äro fördelade i tre revir, nämligen 
Örebro, Askersunds och Grönbo. Sistnämnda revir bildades år 
1900 och omfattar kronoparken Grönbo samt kronoparken Ut
tersberg i Vestmanlands län. Statens skogspersonal för länet 
utgjordes vid femårsperiodens slut af nämnde öfverjägmästare, 
3 jägmästare, en i hvartdera af de tre reviren, 2 jägmästare
assistenter, 8 ordinarie och 2 extra kronojägare samt 14 ordi
narie och 2 extra kronoskogvaktare. 

Ifrågavarande från Klotens bruk inköpta skogar äro tillagda 
Klotens revir i Kopparbergs lan. 

De allmänna skogarna hafva under femårsperioden under
gått betydliga förändringar. För statens räkning äro under 
denna tid inköpta: 

Under perioden har Emma grufskog återgått till kronan, 
hvaremot en del mindre kronoegendomar blifvit försålda. 

Från kronoparken Hålahult i Örebro revir har jemlikt kungl. 
bref af den 6 maj 1898 afsöndrats ett område af 50 hektar för 
anläggning af ett lungsotssanatorium. 

Vid 1900 års slut uppgingo de allmänna skogarna inom 
länet till följande antal och omfång: 

Vid 1895 års slut hade de allmänna skogarna en areal af 
30,105'86 hektar, hvadan ökningen under perioden uppgår till ej 
mindre än 27,700-24 hektar. 

Oafsedt hvad som användts till husbehof vid utarrenderade 
kronoegendomar, ecklesiastika och civila hemman och boställen 
samt lägenheter å under skogsstatens förvaltning stälda skogar, 
äfvensom hvad af arrendator jemlikt kontrakt fått användas 
annorledes än till husbehof, hafva från de allmänna skogarna i 
länet följande virkesmångder försålts eller utlemnats till utsynings-
berättigade: 

Med undantag af de nyinköpta kronoparkerna och nå"ra 
helt obetydliga allmänna hemmansskogar äro samtliga kronans 
skogar inom länet indelade till ordnad hushållning. I fråga om 
skogsodlingen sörjes derför genom att fröträd få qvarstå. Der 
dessa dock visat sig af en eller annan orsak vara otillräckliga, 
har marken varit föremål för kultur. Under perioden har så
lunda genom skogsstatens försorg fullständig skogsodling utförts 
å 835 hektar och 540 hektar blifvit hjelpplanterade eller hjelp-
besådda. 

För skogsbörd äro under perioden omkring 869 hektar vat
tensjuka marker genom afdikning torrlagda. 

Virkespriserna, som under föregående femårsperiod behöllo 
sig temligen oförändrade, hafva under de fyra första åren af 
perioden befunnit sig i ständigt stigande. Under år 1900 föllo 
de mycket hastigt, i synnerhet hvad beträffar smärre timmer 
och kolved, hvaremot gröfre sågtimmer fortfarande höll sig 
uppe i pris. För följande virkesslag hafva priserna stält sig 
sålunda: bjelkfräd 8 ä 10 kr., sågtimmerträd 4'85 ä 8 kr., hustim
merträd 3 å 6 kr., björkved 3 å 5 kr. och barrved 2 ä 4 kr., 
allt per kubikmeter fast mått å rot. 

Kolpriset har äfven under perioden varierat högst betydligt. 
Vid början var det 15 å 18 kr. per 40 hektoliter, men steg efter 
hand, så att det under vintern 1899—1900 uppgick till 30 å 32 
kr. för nämnda qvantitet, hvarefter det under år 1900 föll så 
hastigt, att det vid periodens slut ej var högre, än det var vid 
dess början. 

De enskildes skogar hafva på grund af de höga virkesprisen 
blifvit i ovanligt hög grad afverkade och i många fall till en 
grad, som icke står i rimligt förhållande till deras tillväxt, hvar-
jemte i sådana fall åtgärder för återväxt å de afverkade mar
kerna ej vidtagits. Härifrån göra dock de större bruks- och 
jordbruksdomänerna ett undantag, ty dessa skötas i allmänhet 
mönstergilt. 

För skogsodlingens främjande, förnämligast å de mindre 
jordegarnes utmarksområden, hafva länets hushållningssällskap 
och landsting utöfvat en gagnande verksamhet; med understöd 
af allmänna medel hafva stora belopp anslagits för skogsodling 
och torrläggning af marker samt anskaffande af plantmaterial, 
skogsfrö m. m. Sålunda hafva å ett större antal egendomar 
kalmarker om tillsammans 674 hektar blifvit skogsodlade samt 
omkring 906 hektar skogskärr, grundare mossar eller försumpad 
skogsmark blifvit genom dikning torrlagda eller förbättrade, hvar-
jemte ett stort antal ädlare löfträd blifvit planterade invid gårdar 
och tomter. För skogsodling hafva användts omkring 1,808,000 
barrträdsplantor och 813 kilogram barrträdsfrö. Dessa arbeten 
hafva utförts under öfverinseende af en så kallad skogskonnte 
och under ledning af 2 skogstjenstemän. Hela kostnaden för 
skogsodlingen och afdikningen, inbegripet aflöningar åt tjenste-
män, plantörer m. fl., har uppgått till 33,273 kr., hvaraf 15,273 
kr. lemnats af statsverket, 12,500 kr. af Hushållningssällskapet 
och 5,500 kr. af Landstinget. 

Skogsfröinsamling har under perioden blifvit något allmän
nare än förut, så att numera insamlas ganska stora qvantiteter 
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tall- och grankottar. I allmänhet sker frönas utklängning i s. k. 
Jafvar genom solvännen, men å ett par ställen jemväl uti kläng-
ningsstugor med tillhjelp af ugnsvärme. Fröet, i synnerhet det 
på förstnämnda sätt utklängda, står högt i pris, hvarför insam
ling af frö lemnar god inkomst. 

Af hvitmossa beredes torfströ i synnerhet vid Jerle och 
Ilasselfors, men äfven å några andra ställen. Från den s. k. 
Skymossen i Hallsbergs socken upptages torf, som, sedan den 
torkats i lador, säl.jes oberedd hufvudsakligast till ortens landt-
brukare, hvilka sjelfva bereda den till strö. I allmänhet hafva 
mossarna numera fått stor användning, och ej obetydliga qvan-
titeter upptagas till husbehof af personer, som innehafva mossar. 
Bränntorfsberedning förekommer hufvudsakligast vid Skyllberg 
och Svarta. Ehuru ganska stora qvantiteter beredas, har dock 
denna industri ej på långt när fått den utsträckning den för-
tjenar. 

Skogarna inom länet hafva under perioden lidit helt obe
tydligt genom stormar, skogseldar, skadeinsekter m. m. 

För skogsprodukters tillgodogörande vid salusågar och dessas 
tillverkning redogöres här nedan under rubriken Fabriker. 

Presteruds skogsskola har under år 1897 upphört. I dess 
ställe öppnas den 1 november 1901 vid Lervik i Fernebo socken 
af Vermlands län en ny skola, kallad Vermlands och Örebro 
läns skogvaktareskola. Till skolan lemnas i anslag årligen af 
länets landsting 1,000 kr., af länets hushållningssällskap 500 
kr., af Vermlands läns landsting 750 kr., af Vermlands läns 
hushållningssällskap 750 kr. och af Jernkontoret 3,000 kr. Sko
lans styrelse utses af länens landsting och Jernkontoret. Vid 
skolan äro anstälda 2 lärare, och elevernas antal kan uppgå till 
12. I elevafgift erläggas 200 kr. Skolan har till ändamål att 
utbilda dugliga skogvaktare, och undervisning meddelas i skogs
författningar, skogshushållning, kolning, fältmätning, jagt, skjut
ning, trädgårdsskötsel m. m. Kursen börjar den 1 november och 
afslutas den 22 oktober nästa år. 

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 15 december 1899 
har vid Klotens bruk anordnats en skogsskola med en årskurs 
15 juli—15 juni. Skolan är afsedd att årligen mottaga 10 elever 
för att bibringa dem praktisk insigt och färdighet i skogshus
hållning och jagt för inträde vid Kungl. Skogsinstitutet i den så 
kallade högre kursen för utbildande af statens skogstjenstemän. 
Skolan började den 15 juli 1900, och antogos 10 studenter till 
elever vid skolan. 

Intresset för jagtvård är fortfarande i allmänhet mycket 
ringa, och det är endast å några större egendomar, som en god 
hushållning med det vilda iakttages. 

Till premier för dödande af skadliga rofdjur har Landstinget 
anslagit medel. Premierna äro 3 kr. för räf under sommaren, 
1 kr. för dufhök och uf samt 10 öre för kråka. I dylika pre
mier utbetalas årligen omkring 5,000 kr. Någon minskning i 
rofdjurens freqvens har dock ej kunnat iakttagas med undantag 
dock för dufhöken, som numera ej torde förekomma så talrikt 
som förr. ' 

Elgen är fortfarande ganska allmän, antagligen till följd af 
det skydd den njuter å såväl kronans som de större egendomar
nas skogar. Omkring 200 elgar fällas årligen inom länet. Rå
djurens antal synes hafva något ökats. Tillgången å hare och 
gräsänder har varit medelgod, hvaremot skogsfågeln har mycket 
minskats till följd af ogynsamma vårar. Rapphöns förekommo 

talrikt ända till 1900 års stränga vinter, då de omkommo i så 
stor mängd, att endast ett fåtal torde återstå. Tillgången å 
morkulla torde äfven hafva minskats, och beckasiner förekomma 
endast i ringa mängd. 

E) Bergs- och brukshandtering. Under denna period hafva 
inom länet brutits och uppfordrats jern-, silfver-, bly-, koppar-
och zinkmalmer. 

Af jernmalm uppfordrades år 1896 278,509'4 ton, år 1897 
280,9(56-e ton, år 1898 298,413-s ton, år 1899 299,748-? ton 
och år 1900 329,701-2 ton, eller i medeltal under perioden 
297,467-94 ton. Antalet bearbetade grufvor, hvilka lemnat ofvan-
stående malmqvantitet, har utgjort år 1896 86, år 1897 84, år 
1898 88, år 1899 103 och år 1900 94. Dessutom hafva för
svarsvis utan malmfångst bearbetats år 1896 23, år 1897 16, år 
1898 22, år 1899 16 och år 1900 10 grufvor. Årliga medeltalet 
uppfordrad malm utgjorde under föregående period 290,869 ton, 
hvarför således malmfångsten under denna period i medeltal 
ökats med 6,598-94 ton om året. Som grufvornas antal varit 
ungefär detsamma som under föregående period, har således upp
fordringen af malm ur grufvorna ökats. Antalet utmål, hvilka 
varit under hvilostånd, var år 1896 104, år 1897 105, år 1898 
101, år 1890 97 och år 1900 95. 

De mest betydande gruffälten inom länet äro fortfarande 
Stribergsfältet med en uppfordring år 1897 af 35,977 5 ton och 
Stripafältet med en uppfordring samma år af 30,000 ton. Der-
efter komma i afseende å qvantiteten af malmuppfordring Skött-
grufvefältet med en uppfordring af 28,190 ton, Dalkarlsbergsfältet 
med 25,440-5 ton, Ställbergsfältet med 18,229 ton, Rishöjdberget 
med 15,695 ton, Ingelshyttefältet med 13,981 ton och Pershytte-
fältet med 12,250 ton, allt under år 1897. 

Malm af annat slag än jernmalm har inom länet brutits 
och uppfordrats till följande belopp: 

Antalet grufvor, ur hvilka nämnda qvantitet uppfordrats, 
har varit: 

Försvarsvis hafva bearbetats år 1896 4 koppar- och 7 zink-
grufvor, år 1897 4 koppai-- och 5 zinkgrufvor, år 1898 10 koppar-
och 2 zinkgrufvor och under år 1899 5 koppargrufvor, hvaremot 
under år 1900 någon sådan grufva ej blifvit försvarsvis bearbetad. 

Silfver- och blymalm har hufvudsakligast brutits i Kafvel-
torps grufva tillsammans med koppar- och zinkmalmerna. Vid 
Amineberg har silfver- och blymalmen vunnits vid zinkmalmens 
anrikning i vaskverken. Zinkmalmen har brutits hufvudsakligast 
i Ammebergsfältet, hvilket tillhör det belgiska bolaget La Vieille 
Montagne, men äfven i Kafveltorps koppargrufvor. Vid Amme-
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berg forslas den ur grufvorna utskrädda rå- ocli vaskmalinen en 
mil på jernväg ned till Ammeberg, der råmalmen krossas och 
vaskmalmen anrikas. Under år 1900 erhöllos 8,670 ton rå och 
direkt skeppningsbar malm samt 10,208 ton slig. Ammebergs-
fältet sträcker sig in i Östergötland. Från grufvorna der erhöllos 
under år 1900 10,723 ton slig, hvarför hela zinkmalmsproduk-
tionen under detta år uppgick till 29,601 ton. Fältet är fort
farande ett af de bäst skötta i länet. Vid Kafveltorp är ett 
större vaskverk för zinkmalm under anläggning. 

Antalet utmål för grufvor af annat slag än jorngrufvor, 
hvilka hafva varit under hvilostånd, utgjorde: 

Tillverkningen af tackjern och gjutgods, som ur masugnarna 
direkt erhållits, synes af följande tabell: 

Under benämningen tackjern afses smidestackjern, bessemer-
och martintackjern och gjuttackjern. 

Blåsningstiden för hvarje masugn har i medeltal varit år 
1896 241 dygn 10 timmar, år 1897 285 dygn 21 timmar, år 
1898 267 dygn 3 timmar, år 1899 244 dygn 2 timmar och år 
1900 279 dygn 5 timmar. Dygnstillverkningen af hvarje mas
ugn har i medeltal varit år 1896 12 ton, år 1897 12 ton, år 
1898 12 ton, år 1899 12 ton samt år 1900 13 ton, och årstill-
verkningen har i medeltal varit år 1896 2,842-7 ton, år 1897 
3,458 ton, år 1898.3,227 ton, år 1899 3,031 ton och år 1900 
3,664 ton. Den största årstillverkningen egde rum under år 
1896 vid Bångbro med 9,240 ton samt under de återstående 
åren af perioden vid Degerfbrs med respektive 11,117, 14,499, 
14,133 och 14,716 ton. 

Den största tillverkningen af en masugn har lemnats år 
1896 af Laxå med 5,706 ton, år 1897 af Laxå med 6,422 ton, 
år 1898 af Högfors med 6,307 ton, år 1899 af Degerfors med 
7,066 ton samt år 1900 af Degerfors med 7,358 ton. 

Utom det gjutgods, som vid tackjernstillverkningen direkt 
ur masugnen erhållits, har genom taekjerns omsmältning i kupol
ugn vid de egentliga gjuterierna gjutgods tillverkats till följande 
qvantiteter: 

Det största gjuteriet i länet är Brefvens bruk, der gjutnin-
gen sker i 3 kupolugnar. Ar 1898 uppgick gjutgodset till 599 
ton med ett angifvet värde af 96,597 kr. 70 öre. Detta verks 
tillverkning är i ständigt stigande. 

De tillverkade qvantiteterna smältstycken samt utvalsadt 
eller utsmidt stångjern af alla slag, såsom stångjern, ämnesjern 
och finjern, visas af följande tabell: 

Är 1900 har endast smältstycken tillverkats vid 4 verk 
samt utvalsats vid andra verkstäder. Under år 1900 har franche-
comtéjern tillverkats vid 3 verk, lancashirejern vid 11 verk samt 
martin- och bessemerjern vid 6 verk. De största verken med 
hänsyn till tillverkningsqvantiteten voro under perioden Deger
fors, Hellefors, Skyllberg, Laxå och Bofors. 

Tillverkningen utgjorde: 

Tillverkningen af götmetall och stål har omfattat och upp
gått till följande qvantiteter: 

Under föregående period tillverkades år 1891 8,347 ton 
bessemer- och 14,333 ton martinmetall, och år 1895 tillverkades 
5,102 ton bessemer- och 29,286 ton martinmetall. Bessemerjern-
tillverkningen har således under båda perioderna hållit sig vid 
samma qvantitet, hvaremot tillverkningen af martinmetall stadigt 
ökats. Bessemermetall i form af göt har tillverkats vid Bångbro 
och Stjernfors samt martinmetall vid Hellefors, Bofors, Deger
fors och Hammarby. 

Den största bessemertillverkningen eger rum vid Bångbro 
med 2 konvertrar och den största martintillverkningen vid Deger
fors med 3 ugnar. 

På sätt i förra berättelsen angifvits, är stål och jern, ot-
valsadt af martingöt, upptaget under stångjernstillverkningen, 
liksom valsadt stål och jern sammanförts i dessa uppgifter, enär 
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med de nyare metoder, som nu användas, gränsen mellan stål 
och jern är omärklig. 

Nedanstående tabell utvisar den qvantitet jernmanufaktur, 
som under perioden tillverkats: 

Plåt har valsats vid Björkborn och Degerfors. Vid Bofors 
hafva tillverkats kanoner, projektiler, lavetter m. m. Ar 1900 
utgjorde tillverkningen 743 ton kanoner och 62 ton projektiler. 

I fråga om tillverkning af de så kallade ädlare metallerna 
må anföras följande: 

Guld har, genom extraktion ur guldhaltigt silfver, erhållits 
vid Kafveltorp, och hafva der vunnits år 1896 2-i6 kg., år 1897 
2-2 kg., år 1898 ( b kg., år 1899 2-83i2 kg. och år 1900 4-is kg. 

Silfver har erhållits vid Kafveltorp, nämligen år 1896 181-46 
kg., år 1897 208-7 kg., år 1898 103-2 kg., år 1899 275-09 kg. 
och år 1900 284-86 kg., allt fint silfver. 

Koppar har tillverkats och garats vid Kafveltorps koppar
verk till följande qvantiteter: år 1896 91,350 kg., år 1897 92,300 
kg., år 1898 73,190 kg., år 1899 64,646 kg. och år 1900 
55,200 kg. 

Verkbly har tillverkats vid Kafveltorp: år 1896 275,125 kg., 
år 1897 317,579 kg., år 1898 786,693 kg., år 1899 572,409 kg. 
och år 1900 753,480 kg. 

Eaffinadbly har framstälts vid Kafveltorps blyhytta: år 
1896 301,027 kg., år 1897 322,134 kg., år 1898 576,171 kg., år 
1899 378,303 kg. och år 1900 552,324 kg. 

Uti bolaget La Vieille Montagnes hytta vid Ammeberg har 
den krossade stuffmalmen rostats tillsammans med sligen från 
vaskverken och lemnat följande belopp rostadt blende: år 1896 
23,000 ton, år 1897 24,583 ton, år 1898 25,250 ton, år 1899 
24,200 ton och år 1900 26,772 ton. Det rostade blendet har 
utförts till bolagets zinkverk i Belgien och der försmälts till 
metallisk zink. 

Tillverkning af jernvitriol och zinkhvitt har endast bedrif-
vits vid Kafveltorp, och tillverkades der år 1896 16,590 kg. 
jernvitriol och 20,060 kg. zinkhvitt, år 1897 24,740 kg. jern
vitriol och 40,531 kg. zinkhvitt och år 1898 9,900 kg. jernvitriol 
och 9,645 kg. zinkhvitt, hvaremot under åren 1899 och 1900 
tillverkning af dessa ämnen ej bedrefs. 

liödfärg har tillverkats vid Dylta, och utgjorde tillverknin
gen under år 1896 226,032 kg., år 1897 231,948 kg., år 1898 
230,180 kg., år 1899 218,076 kg. och år 1900 238,000 kg. 

Antalet arbetare, som varit anstälda vid bergverken och 
bruken, samt deras fördelning framgår af följande tabell: 

Antalet af de vid bergverks- ocli bruksrörelsen använda mo
torer framgår af tabell Q. 

De under perioden anmälda olycksfallen och deras utfall 
synes af följande tabell: 

Under femårsperioden hafva Klotens hytta och Nyhammars 
bruk blifvit nedlagda. 

F) Fabriker och handtverk. För dessa näringar redogöres 
i Kungl. Kommerskollegii berättelser om fabriker och handt
verk. Af nämnda berättelser framgår, att industrien inom länet 
befinner sig i ständigt framåtskridande. Såväl fabrikernas antal 
och deras tillverkningsvärde som ock antalet handtverkare och 
deras arbetare hafva i väsentlig mån ökats under femårsperioden. 
Arbetsskickligheten har äfven gått mycket framåt, hvilket nog
samt syntes vid den under år 1899 hållna landtbruks- och in
dustriutställningen i Örebro. 

För en del i föregående berättelse särskildt omnämnda fa
briker ocli yrken torde Konungens Befallningshafvande böra här 
lemna en närmare redogörelse. 

Tab. Q. Antal vid bergverks- och bruksrörelsen i Örebro län 
använda motorer åren 1896—1900. 
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Vid Hammars glasbruk har tillverkningen af buteljer under 
perioden betydligt ökats. Under år 1896 tillverkades 2,199,000 
buteljer med ett tillverkningsvärde af 99,000 kr., och under år 
1900 hade tillverkningen uppgått till 3.265,700 buteljer med ett 
;värde af 163,000 ki\ Vid Gryts nedlagda jernbruk har Reij-
myre bruks aktiebolag under perioden låtit anlägga en filial till 
bolagets glasbruk i Östergötlands län. Bruket består af en ugn 
om 8 deglar samt har 80 slipstolar. Brukets tillverkningsvärde 
; under år 1900 uppgick till 190,000 kr. 

Krut och andra sprängämnen hafva under perioden till
verkats af Gyttorps sprängämnesaktiebolag, aktiebolaget Nora 
tändrörsfabrik och aktiebolaget Bofors nobelkrut. Gyttorps 
sprängämnesaktiebolag tillverkar vid bolagets fabriker vid Gyt-
torp patentdynamit samt ammoniak- och svartkrut. Tillverk
ningsvärdet uppgick under år 1900 vid Gyttorp till omkring 
450,000 kr., och samma år tillverkades vid Ramsberg 30,315 kg. 
svartkrut. Aktiebolaget Bofors nobelkrut tillverkar uteslutande 
nobelkrut, och uppgick tillverkningen under år 1900 till 62,000 
kg. krut. Vid Nora tändrörsfabrik tillverkades under år 1900 
omkring 350,000 ringar tändrör med ett tillverkningsvärde af 
52,500 kr. 

Tillverkning af hagel och kulor har under perioden bedrifvits 
vid Stripa i Lindesbergs socken samt vid Sundet i Ljusnarsbergs 
socken, och har denna tillverkning under perioden något nedgått. 
Under år 1896 tillverkades vid Stripa 111,000 kg. och vid Sun
det 50,947 kg., under det att år 1900 tillverkades å förra stället 
83,080 kg. och å det senare 45,916 kg. 

Några fabriker för beredning af bränntorf till afsalu finnas 
icke inom länet, men bränntorf för eget behof upptages och an
vändes till ganska afsevärda qvantiteter vid Skyllbergs bruk, 
Kumla ångqvarn, Hasselfors bruk, Laxå bruk, Hellefors bruk, 
Rockesholms bruk, Stjernfors bruk, Finnåkers bruk ined flere 
ställen. Deremot tillverkas torfströ och torfmull i stora qvan
titeter till försäljning. För detta lemnas närmare redogörelse 
här ofvan under rubriken Skogshushållning. 

En industri, som under perioden fått stor utveckling, är 
tillverkningen af kalk samt förarbetning af kalksten till bygg
nadsmaterial. Kalk tillverkas inom länet vid Öfra Forssa och 
Harge i Hammars socken, vid Gärkilen i Knista socken, vid 
Kälkesta i Qvistbro socken, vid Länna i Hidinge socken, vid 
Norra Mossby och Yxhult i Kumla socken samt vid Larsbo, Lin-
näs och Sjöskogen i Lindesbergs socken. Tillverkningen af kalk 
å dessa ställen under år 1900 torde kunna uppskattas till om
kring 140,000 hektoliter. Kalksten förarbetas vid Lanna, Ny-
hyttan och Strömsborg i Hidinge socken, vid Yxhult och Röse-
holm i Kumla socken samt vid Tångsätter och Vilhelmsberg i 
Askers socken. Tillverkningsvärdet under år 1900 har å dessa 
ställen öfverstigit 600,000 kr. Nerikes kalksten har gjort sig 
fördelaktigt känd och fått stor användning för monumentala 
byggnader såväl i länet som i Stockholm och å andra ställen i 
Sverige. 

Vid Ekeberg i Lillkyrka socken brytes och förarbetas en 
sorts marmor, kallad dolomit, som erhållit ganska stor efter
frågan, särskildt i Stockholm. Under år 1900 brötos der omkring 
2,000 ton sådan sten. Vid Qvinnerstatorp i Axbergs socken har 
under perioden påträffats en hvit och rödaktig marmor, som 
bearbetats. Tillverkningsvärdet uppgick under år 1900 till 25,800 

kr. Marmorn har hufvudsakligast fått användning för Oskars
kyrkan i Stockholm. 

Vid Sjötorp i Almby socken upptages och förarbetas sand
sten. Tillverkningsvärdet under år 1900 uppgick till något öfver 
30,000 kr. 

Takskiffer tillverkas fortfarande vid Grythytte skifferverk. 
Tillverkningen häraf har under perioden betydligt ökats. Yid 
föregående femårsperiods slut tillverkades 399,793 stycken tak-
skiffer med ett tillverkningsvärde af 16,004 kr. 29 öre, under 
det att för år 1900 tillverkningen uppgick till 882,583 stycken, 
med ett tillverkningsvärde af 44,292 kr. Härförutom tillverkas 
vid verket bordskifvor m. m. 

Tegeltillverkningen har under perioden fått ett betydligt 
uppsving. Nya stora tegelbruk hafva anlagts, och de förutvarande 
hafva betydligt utvidgats. De största tegelbruken inom länet 
äro Harge tegelbruk i Hammars socken, Flåtens tegelbruk i Er-
valla socken, Karlslunds tegelbruk i Anstå socken, Marks tegel
bruk i Längbro socken och Vedevågs tegelbruk i Lindesbergs socken. 
Vid hvart af dessa tegelbruk öfverstiger den årliga tillverkningen 
halfannan million tegel. Dessutom finnas tegelbruk, som hafva 
ej obetydlig verksamhet, vid Elfstorp i Nora socken, vid Fjugesta 
i Knista socken, vid Gropen i Qvistbro socken, vid Hallsberg i 
Hallsbergs socken, vid Hidingsta i Norrbyås socken, vid Hälla i 
Glanshammars socken, vid Karlskoga och vid Karlstorp i Karl
skoga socken, vid Mårsäter och vid Olshammar i Hammars 
socken, vid Stene i Kumla socken, vid Trystorp i Tångeråsa 
socken och vid Gustafsvik i Örebro stad. Under perioden hafva 
nedlagts Finnåkers tegelbruk i Fellingsbro socken och .Mellringe 
tegelbruk i Längbro socken. Hasselfors bruks aktiebolag till
verkar vid Fagersand och aktiebolaget Bångbro rörverk vid 
Löfåsen tegel för eget behof. 

Under år 1900 torde den för afsalu afsedda tillverkningen 
af tegel af alla slag hafva uppgått till öfver 12,000,000 stycken. 

Inom länet bedrifves en ganska stor qvarn- och sågverks
rörelse. Under femårsperioden har någon afsevärd förändring 
i verkens antal ej skett, hvaremot deras tillverkningsvärde gan
ska väsentligt ökats. Under år 1900 har tillverkningen vid de 
inom länet befintliga salusågar af större betydenhet uppgifvits 
sålunda: 

Beträffande de betydligaste qvarnarna inom länet utvisar 
nedanstående tabell deras under år 1900 uppskattade mallön och 
egen tillverkning: 
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Följande tabell visar de i länet befintliga trämassefabrikerna 
och deras tillverkningar år 1900: 

Följande tabell visar de i länet befintliga pappersbruken 
och deras tillverkning under år 1900: 

Inom länet finnes numera, sedan Svinnersta brånneri under 
förra perioden nedlagts, endast ett bränneri, nämligen vid Eåå. 
Tillverkningen der uppgick under år 1900 till 177,851 liter. 

Antalet salubryggerier, som vid förra periodens slut uppgick 
till 34, har under perioden ökats så, att det vid 1900 års ut
gång fanns 43 bryggerier i länet. Denna ökning är dock hufvud-
sakligast föranledd af att en hel del smärre svagdricksbryggerier 
anlagts för att tillfredsställa den närmaste ortens behof af 
denna dryck. 

Några större strejker under femårsperioden hafva icke före
kommit i länet. Den största, omfattande murare, timmermän 
och byggnadssnickare, förekom under år 1898 i Örebro stad, men 
slöt inom kort efter ömsesidiga eftergifter. 

Uti föregående berättelse har Konungens Befallnings-
hafvande lemnat redogörelse för de elektriska kraftanläggningar, 
som under föregående period utförts. Äfven under denna period 
hafva åtskilliga i länet befintliga vattenfall tagits i användning 
för sådana anläggningar. 

Den betydligaste anläggningen är den, som utförts af Örebro 
elektriska aktiebolag. I fråga om denna anläggning, äfvensom 
ifråga om dem, som utförts för kraftöfverföring till städerna 
Askersund och Nora, får Konungens Befallningshafvande hän
visa till livad Konungens Befallningshafvande härefter med
delar under rubriken Länets städer. 

Inom Öster-Nerikes fögderi har vid Skogaholms bruk i 
Svennevads socken elektrisk anläggning utförts för belysning 
och drifvande af verkets maskiner. Vid Vilhelmsbergs stenhug-
geri i Askers socken är äfven utförd en elektrisk anläggning, 
som förser bostäder och verkstäder med elektriskt ljus samt 
lemnar kraft för verkets hyflar och lyftkranar. 

Inom Vester-Nerikes fögderi har elektrisk belysning anord
nats i Skyllbergs bruks aktiebolags, Yxhults stenhuggeriaktie-
bolags och Kumla ångqvåms verkstäder. Yxhults stenhuggeri-
aktiebolag har under år 1900 låtit anordna en 7 kilometer lång 
elektrisk kraftledning från Nedre Lannafors till bolagets kalk-
stensgrufva och stenhuggeri i Hidinge socken. Hasselfors bruks 
aktiebolag i Skagershults socken har under år 1900 låtit anlägga 
en elektrisk kraftstation om 63 hästkrafter, af hvilka för när
varande dock endast 36 hästkrafter tagas i anspråk för öfver-
föring af kraft till Bålby mejeri och gård samt till den på 7 
kilometers afstånd från bruket belägna Stockas torfströfabrik. 

Inom Lindes fögderi har Ställbergs grufaktiebolag låtit 
montera ett vattenfall i Hörkselfven, hvarifrån kraften ledes 
med en spänning af 600 volt till det s. k. Kejsarschaktet. Af 
fallet erhålles 165 hästkrafter, hvilka äfven tagas i anspråk för 
belysning. Anläggningen har .i sin helhet kostat 75,000 kr. 
Från ett annat vattenfall i Hörkselfven har Högfors aktiebolag 
anlagt kraftledning till bolagets gruffält Sköttgrufvan. Lednin
gen har en längd af 3 kilometer och öfverför 75 hästkrafter. 
Kostnaden har uppgått till 25,000 kr. Kraften tages delvis i 
anspråk för en elektrisk borrmaskin, som kostat 24,000 kr., och 
en elektrisk malmskiljare, som kostat 20,000 kr. Härförutom 
hafva mindre elektriska belysningsanstalter inrättats vid Frövi-
fors, Frövi station och Rockhammars trämassefabrik. 

Inom Nora fögderi har Nora bergslags elektriska aktiebolag 
låtit montera ett vattenfall vid Vestgöthyttefors i Svartelfven. 
Aktiebolaget eges af Stribergs grufvebolag, Dalkarlsbergs aktie
bolag samt Glifsa, Grindgrufve och Humlabergs grufvebolag. 
Vid Vestgöthyttefors finnes en holme i elfven, så att elfven deri-
genom delar sig i två grenar. Öfver hvardera grenen är en 
damm af granit uppförd. Från dammen leder en kanal till 6 
genom berget sprängda tunnlar för lika många turbiner. Tre 
turbiner om 240 hästkrafter äro nu anbragta. Från turbin- och 
dynamohuset gå kraftöfverföringsledningar, dels en, omkring ll -o 
kilometer lång, till Striberg och dels en, 11 kilometer lång, till 
Dalkarlsberg. Från dessa Jiufvudledningar utgå grenledningar 
till Glifsa, Grindgrufve och Humlabergs gruffält. Härjemte har 
från Stribergsledningen uppsatts en 7-5 kilometer lång ledning 
till Klacka-Lerbergs gruffält. Af den tillgängliga kraften äro 
för närvarande ej mer än omkring 400 hästkrafter tagna i an
språk. . Aktiebolaget Bredsjö bruk har under utförande en an
läggning, som är afsedd att öfverföra kraft från Grängshyttan 
till Annenäs grufvor i och för uppfordring af malm. Under år 
1900 har Hellefors bruks aktiebolag uppfört en elektrisk anlägg
ning för att från ett vattenfall i Svartelfven öfverföra omkring 150 
hästkrafter för drifvando af bolagets valsverk och snickerifabrik. 

Inom länet drifvcs fortfarande husslöjd i ganska stor skala. 
Genom årliga anslag, hvartill staten lemnar bidrag, verka Lands
tinget och Hushållningssällskapet för husflitens och slöjdskicklig
hetens främjande. Örebro låns slöjdförening, som förvaltar och 
fördelar anslagen, hade till sitt förfogande under år 1900 Lands
tingets anslag 6,000 kr., Hushållningssällskapets anslag 2,100 kr. 
samt statsanslaget 1,000 kr. Dessutom eger slöjdföreningen två 
donationer å tillsammans 5,330 kr. samt uppbär några hundra 
kronor i årsafgifter från föreningens medlemmar. Landstingets 
anslag har användts såsom bidrag till slöjdundervisningen i 132 
goss- och 191 flickskolor. Af föreningens öfriga medel hafva 
stipendier lemnats åt slöjdlärare eller, slöjdlärareelever från länet 
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för att genomgå kurser vid Nääs slöjdinstitut. Dessutom hafva 
hokostats ej allenast slöjdkurser i qvinlig skolslöjd för elever 
vid småskolelärarinneseminariet i Örebro utan ock undervisning 
i väfnad och korgflätning. Slöjdföreningens verksamhet inom 
länet torde vara mycket nyttig samt har otvifvelaktigt hos yngre 
och äldre bibehållit eller väckt hågen för nyttig husslöjd samt 
ökat slöjdskickligheten. 

Såsom husslöjd idkas fortfarande inom Hallsbergs och Ler
bäcks socknar af Vester-Nerikes fögderi handsmide af spik och 
nubb, slåttorliar, hästskor och söm samt klackjern. Värdet 
deraf kan uppskattas till omkring 75,000 kr. årligen. Inom 
Hallsbergs och till någon del äfveri inom Kumla, Lerbäcks och 
Viby socknar tillverkas halmflätor och stråhattar. Denna till
verkning har under perioden betydligt ökats, och årliga tillverk
ningen kan numera uppskattas till ett värde af 200,000 kr. I 
Hallsberg finnes en stor fabrik för tillverkning af strå- och filt
hattar. Inom Vester- och Öster-Nerikes fögderier med hufvudort 
i Kumla idkas fortfarande en ganska betydande tillverkning af 
alla slags skodon. Denna näring har dock lidit ett stort afbräck 
genom den massa skofabriker, hvilka under perioden tillkommit 
såväl inom länet som å andra ställen i Sverige, men är dock 
fortfarande ganska betydlig och torde i länet sysselsätta omkring 
400 personer. Värdet af årliga tillverkningen torde uppgå till 
omkring 400,000 kr. Under perioden hafva förutom några min
dre skofabriker anlagts 3 större sådana, deraf 2 i Örebro och 
1 i Längbro socken, omedelbart i närheten af Örebro. Ärliga 
tillverkningsvärdet vid skofabrikerna inom länet uppgick under 
år 1900 till omkring 600,000 kr. 

Såsom alster af husslöjd inom länet må nämnas snickeri-
och möbelarbeten, laggkärl, korgarbeten och väfnader. I Bergs
lagen inskränker sig husslöjden förnämligast till gröfro smiden 
och snickeriarbeten samt väfnader för eget behof. 

Fiske kan sägas utgöra yrke eller hufvudnäring endast för 
befolkningen å de i Hjelmaren belägna öarna Essön, Björkön, 
Vahlen och Vinön samt å Rökneöarna i norra Vettern äfvensom 
för ett mindre antal strandboar vid nämnda sjöar samt vid en 
och annan af de större sjöarna inom länet. För vården af fisket 

inom länet och för vidtagande af åtgärder för dess utvecklin» 
och förkofran verkar fortfarande en särskild fiskeriförvaltnings-
nämnd. Nämnden liar till sitt förfogande ett anslag af 2,000 
kr., hvaraf staten lemnar 1,000 kr. samt Hushållningssällskapet 
och Landstinget hvartdera 500 kr. Enligt den för nämndens 
verksamhet uppgjorda plan skall nämnden utöfva tillsyn öfver 
att gällande författningar angående fisket efterlefvas samt verka 
för fiskevård och fiskodling. Tillsynen öfver att författningarna 
efterlefvas utöfvas hufvudsakligon genom en af Konungens 
Befallningshafvande tillförordnad fiskeriöfveruppsyningsman, hvil-
ken företager årliga inspektionsresor till sjöar och vattendrair 
inom länet. Dessa inspektionsresor hafva otvifvelaktigt gjort 
stor nytta, hvilket visar sig deraf att numera lagöverträdelserna 
vid fiskets bedrifvande hufvudsakligast inskränka sig till begag
nandet af en del icke fullt lagliga kräftburar. 

Under perioden har fiskodling egt rum i flere af länets 
större sjöar, såsom Vettern, Hjelmaren, Möckeln, Vikern med 
flere. Under år 1896 utplanterades 248,000 stycken lax och 
röding samt 270,000 stycken fetsik, under år 1897 160,000 
stycken lax och röding samt 465,000 stycken fetsik, under år 
1898 225,000 stycken röding, under år 1899 340,000 stycken 
röding och 80,000 stycken fetsik samt under år 1900 80,000 
stycken röding och 50 sutare. Dessutom hafva under åren 1898 
och 1899 i sjön Möckeln utsläppts 200 tjog kräftor, som fångats 
i Hjelmaren. Det utplanterade fiskynglet har erhållits från fisk
odlingsanstalten vid Bastedalen invid Vettern. 

För fiskets bedrifvande i Hjelmaren och särskildt för kräft-
fångsten derstädes hafva Konungens Befallningshafvande i 
Örebro, Vestmanlands och Södermanlands län genom gemensamt 
utslag den 15 september 1899 utfärdat nya bestämmelser. Dess
utom hafva inför Konungens Befallningshafvande i Örebro, 
Jönköpings, Skaraborgs och Östergötlands län sammanträden 
hållits för åstadkommande af nya bestämmelser för fiskets be
drifvande i Vettern. 

Beträffande jagten får Konungens Befallningshafvande 
åberopa livad derom yttrats i sammanhang med redogörelsen för 
skogshushållningen och rofdjurs dödande. 

4. Kommunikationer och varuutbyten. 

A) Landskommunikationer. Länets jernvägsnät har under 
perioden betydligt utvecklats, i det att tre nya jernvägar under 
perioden färdigbygts. 

Under år 1897 beviljade Riksdagen anslag för anläggning 
af en statsbana i enlighet med Kungl. Maj:ts förslag från Krylbo 
till Örebro under vilkor, att landsting, kommuner och enskilde 
kostnadsfritt uppläte för all framtid all mark till banbyggnad, 
banbevakningsområden m. ni. äfvensom lemnade ersättning för 
vissa ölägenheter, orsakade genom hanbyggningen etc. Kungl. 
Maj:ts förslag afsåg att framdraga banan antingen genom Ödeby, 
Glanshammars och Rinkaby socknar eller genom Näsby soc
ken till Frövi, med inlösen af Örebro—Frövilinien till statsbana. 
För begge linierna tecknades af kommunerna och enskilda per
soner betydande belopp, hvarjemte Landstinget å lagtima möte 
den 20—23 september 1897 iklädde sig ansvaret för fullgörande, 

utöfver livad kommuner och enskilde sig åtagit eller åtaga, af 
de vilkor Riksdagen uppstält för Krylbo—Örebro jernvägs an
läggande. Under år 1898 bestämde Riksdagen, att banan skulle 
dragas till Frövi samt att den Örebro—Köpings jernvägsaktie-
bolag tillhörande linien Örebro—Frövi skulle inköpas. Såsom 
bidrag till den sålunda bestämda linien har tecknats af Fellings-
bro kommun 30,000 kr. och af enskilda personer i kommunen 
25,500 kr. I Kungl. Jernvägsstyrelsens underdåniga berättelser 
om statens j em vägstrafik finnas utförliga redogörelser lemnade 
för denna bana, hvarför Konungens Befallningshafvande i 
underdånighet hänvisar till desamma. Banan öppnades den 11 
december 1900 för allmän trafik. Inom länet finnas å banan 
följande nyanlagda stationer, alla belägna inom Fellingsbro soc
ken, nämligen Blixterboda, Sällinge och Spannarboda. Under 
år 1901 har Landstinget begärt tillstånd att expropriera den mark, 



Jernvägar. Örebro län. 27 

hvaröfver banan dragits. Ännu kan ej beräknas, till hvilket 
belopp Landstingets bidrag kommer att uppgå for banan. Ehuru 
banan endast under en jemförelsevis kort tid begagnats, liar det 
likväl redan visat sig, att den lifligt trafikeras, hvarför densamma 
säkerligen kommer att blifva till mycket stort gagn för länet. 

Statens egendom af jernvägar har under år 1900 ökats med 
den 22 kilometer långa jernvägen Bånghammar—Kloten, som 
jemte andra egendomar inköpts för statens räkning. Denna 
jernväg' skötes dock ej af Kungl. Jernvägsstyrelsen, enär den 
myndighet, nämligen Kungl. Domänstyrelsen, som egt bringa 
köpet till verkställighet, enligt kontrakt med Frövi—Ludvika 
jernvägsaktiebolag åt detta öfverlemnat att tillsvidare trafikera 
och underhålla denna bana. 

Den i föregående berättelse omnämnda Örebro—Svarta jern
väg har under år 1897 blifvit färdig och öppnades den 1 oktober 
1897 för allmän trafik. Banan, som under de första åren tra
fikerades af Örebro—Köpings jernvägsaktiebolag, trafikeras nu
mera af staten, sedan staten inköpt den förut omnämnda linien 
Örebro—Frövi. Utöfver livad Konungens Befallningshafvande 
i sin föregående berättelse omnämnt, må om denna bana anföras 
följande. 

Jernvägen, som beräknades att med rullande materiel kosta 
omkring 1,527,000 kr., har i verkligheten kostat omkring 
1,800,000 kr. Orsaken härtill är hufvudsakligen att tillskrifva 
en del anläggningar, som måst vidtagas vid de båda slutstatio
nerna, äfvensom att anordningar måst ur militär synpunkt vid
tagas för att underlätta framförandet af trupper ni. in. 

Genom statens inköp af Örebro—Frövi-linien samt don till
ökning i trafik, som derigenom tillfördes Frövi station, blef ut
rymmet å denna station för trångt. Frövi—Ludvika jernväg 
har derför under år 1900 på ett par kilometers afstånd från 
Frövi station dragit en ny bana till Frövi—Köpings jernväg, 
som träffar sistnämnda jernväg vid Vanneboda, der en ny jern-
vägsstation uppförts, som togs i anspråk för allmän trafik den 
1 maj 1901. 

Den i föregående berättelse omnämnda jernväg, som skulle 
anläggas från Lindesbergs till Valskogs jernvägsstation å då
varande Örebro—Köping-banan, har ej kommit till stånd, sedan 
Örebro—Krylbo jernvägs anläggning beslutats. 

I föregående berättelse omnämndes, att Norra Östergötlands 
jernvägs aktiebolag sökt hos Kungl. Maj:t koncession för anläg
gande af en smalspårig jernväg från Fålsboda till Örebro med 
bibana från Norrbyås till Odensbacken. 

Koncession har lemnats å en jernväg från Fålsboda till 
Örebro, hvaremot koncession vägrades å bibanan. Jernvägen 
öppnades under början af detta år för allmän trafik. Förutom 
slutstationerna har banan följande stationer: Mark, Stortorp, 
Hidingsta, Qvismaren, Sköllersta och Tarsta. Angående kost
naderna för denna bana kunna för närvarande ej lemnas några 
exakta uppgifter, ty kostnaderna för expropriation af mark in. m. 
hafva ännu ej blifvit bestämda. 

Huru rörelsen å de mera betydande enskilda jernvägar, 
hvilka antingen helt och hållet eller till väsentligare del falla 
inom länet, utvecklat sig och huru trafiken och inkomsten deraf 
vexlat, inhemtas af tabell Ii (sid. 28 o. 29). 

Med afseende å denna tabell må nämnas, att då Östra 
Vermlands jernväg blott å en sträcka af i kilometer ligger inom 

länet och å denna sträcka någon station ej (innes, någon uppgift 
om denna jeruväg ej ansetts erforderlig. 

I frå ga om de tider, då berörda jernvägar öppnades för 
allmän trafik, och om deras spårvidd hänvisas till de uppgifter 
Konungens Befallningshafvande lemnat härom i föregående 
berättelser. 

De mindre jernvägarnas trafikförhållanden samt den pro-
centiska ökningen eller minskningen af deras inkomster från 
det ena året till det andra belysas af efterföljande siffror: 
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Den i förra berättelsen omnämnda forsling medelst lands
vägslokomotiv af malm och jern mellan Haddebo bruk och Hjort-
qvarns jernvägsstation har under denna period upphört. 

Förutom de så kallade hästbanor och dermed jemförliga 
jernvägsspår, för hvilka i föregående berättelse redogjorts, finnas 
i länet följande, som under denna period tillkommit: 

I Axbergs socken har anlagts ett jernvägsspår, som förenar 
Qvinnerstatorps kalkstensbrott med Dylta jernvägsstation å 

Örebro—Krylbo-banan. I Tyssiinge socken har anlagts ett jern
vägsspår från Garphytte bruk till Latorps jernvägsstation å 
Örebro—Svartå-banan. I Norrbyås socken har anlagts ett jern
vägsspår, som förenar Hidingsta tegelbruk med Hidingsta station 
å Pålsboda—Örebro jernväg. 

I föregående berättelse har Konungens Befallningshafvande 
redogjort för länets indelning i vågliållningsdistrikt äfvensom 
för de utslag Konungens Befallningshafvande meddelat rörande 
de i 41 § af väglagen omförmälda förhållanden. Inom Öster-
Nerikes fögderi hafva vägdelningarna afslutats och blifvit slut
ligen pröfvade inom Glanshammars, Askers och Sköllersta häradi 
väghållningsdistrikt, inom hvilka äfven de nya väglotterna 
blifvit af vederbörande väglottsegare tillträdda. Öfver uppskatt
ningen och indelningen af vägarna inom Örebro härads väghåll
ningsdistrikt hafva besvär anförts hos Konungens Befallnin«s-
hafvande, som den 30 november 1901 meddelat utslag i målet 

Tab. R. Trafiken å mera betydande enskilda jernvägar inom Örebro län åren 1896—1900. 
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Som Konungens Befallningshafvandes nämnda utslag ej tagit 
åt sig laga kraft, liar vägdelningen inom detta distrikt ej kommit 
till tillämpning. Inom Vester-Nerikes fögderi äro vägdelningarna 
afslutade inom Grimstens, Edsbergs, Sundbo, Kumla och Hardemo 
härads väghållningsdistrikt, och de nya väglotterna hafva blifvit 
af vederbörande väglottsegare tillträdda. Inom Lindes fögderi 
har den nya vägdelningen trädt i kraft inom Nya Kopparbergs 
härads väghållningsdistrikt, hvaremot inom Lindesbergs sockens 
väghållningsdistrikt ny vägdelning ej ansetts behöflig, enär inom 
distriktet ny vägdelning förrättats under åren 1882—1884. Inom 
Ramsbergs sockens väghållningsdistrikt och Fellingsbro härads 
väghållningsdistrikt pågå vägdelningar, som dock ännu ej hunnit 
afslutas. Inom Nora fögderi har vägdelningen afslutats inom 
Nora sockens väghållningsdistrikt, inom Karlskoga sockens väg
hållningsdistrikt och inom Bjurtjärns sockens väghållningsdistrikt, 
hvaremot inom Hjulsjö sockens väghållningsdistrikt vägdelningen 
af år 1851 fortfarande ar tillämplig. 

Bilagda tabell 2 redogör för allmänna vägarna och skjuts-
ningen under femårsperioden. I afseende å denna tabell får 
Konungens Befallningshafvande anmärka, att olikheterna i 
denna tabell med den, som afgafs till föregående femårsberättelse, 
bero derpå, att vid vägdelningarna vägarnas riatuv af landsväg 
och bygdeväg förändrats, att förutvarande allmänna vägar 
uteslutits ur vägdelningarna och andra vägar i deras ställe in
tagits samt att vägar förut blifvit underhållna af ett väghåll
ningsdistrikt, inom hvilket de ej lågo. 

I fråga om nya våganläggningar och omläggning eller för
ändring af gamla sådana, må anföras följande. 

Inom Öster-Nerikes fögderi har någon ny väganläggning ej 
förekommit, hvaremot nya bygdevägar, som förut påbörjats, 
blifvit fullbordade till en längd af något mer än 8"7 nymil. 

Inom Vester-Nerikes fögderi har ej någon ny väganläggning 
förekommit, hvaremot åtskilliga backiga vägar inom Lerbäcks 
socken äfvensom vägen från Långstorp i Snaflunda socken till 
Haddebo vid Lerbäcks sockens gräns blifvit med statsunderstöd 
omlagda och förbättrade. 

Inom Lindes fögderi hafva åtskilliga nya vägar blifvit under 
perioden anlagda. Den 1 september 1899 fullbordades en ny 
7-5 kilometer lång väganläggning mellan Eällså station och 
Stjernfors bruk. A denna väg finnes en större stenbro med två 
spann öfver Rällsåelfven. Kostnaden för denna vägbyggnad i 
sin helhet har uppgått till 30,596 kr. 11 öre, af hvilket belopp 
staten bidragit med 19,000 kr. För anläggning af ny väg mel
lan Rällså jernvägsstation och Löa har af statsmedel lemnats 
ett bidrag af 6,600 kr. Kostnaden för denna väganläggning, 
hvilken under år 1900 blef färdig, har uppgått till 12,916 kr. 
Dessutom hafva åtskilliga vägar omlagts och förbättrats. Den 
största af dessa väganläggningar har varit anläggningen af vägen 
mellan Spångboda och Rockhammar, för hvilken af statsmedel 
lemnats ett bidrag af 14,500 kr. Genom anläggningen af jernvägen 
Krylbo—Örebro hafva äfven flere mindre vägomläggningar egtrum. 

Inom Nora fögderi har någon ny väganläggning ej förekommit. 
Af det å riksstatens sjette hufvudtitel uppförda extra or

dinarie anslag till undersökningar och expenser för allmänna 
arbeten hafva blifvit inom länet använda 300 kr. år 1899 och 
500 kr. under hvart och ett af periodens öfriga år. 

Under femårsperioden hafva följande broar inom länet till
kommit eller blifvit ombygda eller undergått väsentlig repara

tion, nämligen: inom Öster-Nerikes fögderi: bron i närheten af 
Ringaby qvarn i Ödeby socken, för hvilken ombyggnadskostnaden 
utgjort 1,500 kr.; inom Vester-Nerikes fögderi: Långstorpsbron 
och Nybron å vägen Långstorpsbro—Svennevad, Gåsbron å vägen 
Taltorps tall—Solberga grind i Lerbäcks socken, Fagrabron å 
Getaryggsvägen i Edsbergs socken, Brotorpsbron i Knista socken, 
Ilidingebron i Hidinge socken, Staboisbro i Skagershults socken, 
Qvistbrobron i Qvistbro socken samt inom Hammars socken 8 
stycken smärre broar; inom Lindes fögderi: bron öfver Storån 
vid Stora gästgifvaregård, för hvilken nyanläggning, som blifvit 
färdig under hösten 1901, i statsbidrag lemnats 7,100 kr., bron 
öfver Storån vid Löa, för hvilken nyanläggning, som blifvit fär
dig under december 1900, i statsbidrag lemnats 7,900 kr.; och 
inom Nora fögderi: en bro öfver allmänna landsvägen vid De-
gerfors bruk, som ombygts för en kostnad af 17,000 kr. 

Antalet grindar å allmänna vägarna uppgår — jernvägs-
gvindarna vid vägöfvergångar devi icke inberäknade — till 55 
inom Öster-Nerikes fögderi, af hvilka 30 stycken finnas å'vägar, 
som förut varit enskilda, men nu indelats till allmänt underhåll, 
14 inom Vester-Nerikes fögderi, 6 inom Lindes fögderi särat 7 
inom Nora fögderi. 

Fårjpenningar uppbäras fortfarande för öfverfart af Käx
sundet i Bjurtjärns socken och af Torrvarpssundet i Grythyttans 
socken enligt särskilda af Kungl. Maj:t den 13 mars 1874 för 
Käxsundet och den 9 april 1875 för Torrvarpssundet faststälda 
taxor, hvilka finnas intagna uti en af Konungens Befallnings
hafvande den 31 december 1900 utfärdad tryckt förteckning 
öfver de inom länet befintliga gästgifverier m. m. 

Genom nådigt bref den 27 november 1896 har Kungl. Maj:t 
förklarat Sundbo häradsbor berättigade att intill 1900 års slut 
uppbära afgift med 50 öre för hvarje gång, som den å allmänna 
landsvägen mellan Nerike och Östergötland befintliga bro öfver 
Lilla Hammarsundet öppnas för genom/art af fartyg eller båt 
af sådan storlek, att bron för genomfart behöfver öppnas. Så
som bidrag till aflönande af erforderlig väktare vid en å samma 
landsväg befintlig bro öfver Stora Hammarsundet hafva samma 
häradsbor, jemlikt kungl. brefvet den 20 april 1859, erhållit 
rätt att tillsvidare uppbära afgifter till belopp af 75 öre for 
ångfartyg och 50 öre för seglande fartyg, hvarje gång bron 
passeras. 

För skjutsanstalternas antal och legan derstädes samt an
talet utgångna hästar redogöres i tabell 2. 

Inom länet funnos under föregående period, inräknadt Karl
skoga skjutsstation, 43 skjutsanstalter, af hvilka 20 voro gästgifve
rier och 23 skjutsstationer. Under denna period är antaletgästgifve-
rier 22 och antalet skjutsstationer 21. Orsaken härtillär,attLindes-
bergs och Stora stationer vid periodens början omändrats 
till gästgifverier. 

" Skjutsen är vid länets alla skjutsanstalter utom Karlskoga 
stäld på entreprenad. Skjutsanstalt, der enligt 26 § i skjutsstadgan 
högre Jega än den för Janet bestämda maximHegan, 1 kr. 50 öre, 
finge förekomma, har varit anordnad endast vid Karlskoga skjuts
station, vid hvilken Konungens Befallningshafvande enligt 
nämnda lagrum förordnat om inrättande af skjutshållning för 
två år i sender. Legan derstädes har utgått med 1 kr. 90 ore 
per häst och nymil. 

Sedan entreprenadauktioner å öfvertagande för fem år, räk
nade från den 1 januari 1901, af skjutshållningen vid skjuts-
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anstalterna inom länet, med undantag af nämnda Karlskoga 
skjutsstation, blifvit hållna och Konungens Befallningshafvande 
till länets landsting för pröfning i öfverensstänmielse med 15 § 
i skjutsstadgan öfverlemnat de auktionsprotokoll, hvilka afsågo 
skjntsanstalter, der särskildt bidrag utöfver niaxiniilegan fordrats 
(or skjutsens uppehållande, har, efter det Landstinget i fråga om 
entreprenadbidragens belopp fattat beslut, Konungens Befall
ningshafvande vid pröfning af besluten funnit skäligt god
känna dera. 

Tabell S redovisar entreprenadbidragen för livar och en af 
länets skjutsanstalter under åren 1896—1900 och 1901—1905. 
Dessa bidrag utgå med lika andelår af staten och länet. 

Af tabellen framgår, att entreprenadbidrag under perioden 
13%—1900 icke erlagts vid Hallsbergs gästgifveri, Vretstorps 
gästgifveri, Fellingsbro gästgifveri, Ullersäters skjutsstation och 
Örebro skjutsstation. Skjutslegan utgick under samma tid vid 
Örebro' skjutsstation med 1 kr. 10 öre och vid Hallsbergs 
gästgifveri med 1 krona per häst och mil, men vid öfriga skjuts
anstalter i länet utom Karlskoga med 1 kr. 50 öre per häst 
och mil. 

Under perioden 1901—1905 har Nyttorps skjutsstation in-
dragits och utgår entreprenadbidrag ej vid Ullersäters och Örebro 
skjutsstationer. Skjutslegan utgår vid Örebro skjutsstation med 
1 kr. 40 öre och vid Ullersäters skjutsstation med 1 kr. 25 öre 
per häst och nymil, men vid öfriga skjutsanstalter utgår Iegan 
med 1 kr. 50 öre per häst och nymil utom vid Karlskoga skjuts
station och Hidingebro skjutsstation, vid hvilka Konungens 
Befallningshafvande med stöd af 26 § i skjutsstadgan förordnat 
om inrättande af skjutshållning från år 1901. Legan utgår vid 
Karlskoga skjutsstation med 2 kr. och vid Hidingebro skjuts
station med 2 kr. 50 öre per häst och nymil. 

Kungsskjuts har under perioden icke förekommit, och krono
skjuts helt obetydligt. De kronoskjutshästar, som erfordrats, 
hafva anskaffats hos vederbörande skjutsentreprenörer. 

I fråga om länets postanstalter, telegrafstationer och telefon
inrättningar får KonuDgens Befallningshafvande hänvisa till 
Kungl. Generalpoststyrelsens och Kungl. Telegrafstyrelsens år
ligen utkommande statistiska berättelser. 

B) Sjökommunikationer. Någon egentlig förändring har häri 
ej under perioden inträffat. På sätt i föregående berättelse om
nämnts står Örebro stad genom Örebro kanal och sluss numera 
i direkt förbindelse med Hjelmaren. 

Angbåtskommunikationerna mellan Örebro och Stockholm öfver 
Hjelmaren, Hjelmare kanal och Mälaren besörjas af Örebro nya 
rederiaktiebolag. Under föregående period använde bolaget här
för ångaren Örebro 1 om 103 ton och Örebro 11 om 160 ton, hvar-
jemte bolaget genom ångaren Gustaf Lagerbielke, om 75 ton, 
underhöll regulier förbindelse mellan Örebro, Odensbacken och 
Skogstorp. Under perioden bar bolaget inköpt en ny ångare om 
104 ton, kallad Örebro III, som äfvenJedes trafikerar linien 
Stockholm—Örebro. Godstrafiken å Hjelmaren äfvensom mellan 
Örebro och Stockholm underhålles till största delen af samma 
bolag, som härför använder två bogserbatar, Nerike och Hjel
maren, den förra om 16-43 ton och den senare om 11'36 ton, 
äfvensom 21 pråmar. — Någon lifligarc segelfart förekommer 
numera ej å njelmaren, och landtmännens segelfart derstädes är 
äfven högst obetydlig. 

Tab. S. Entreprenadbidragen vid Örebro läns skjutsanstalter. 
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Under år 1896 bildades Örebro ångslupsaktiebolag, med 
ändamål att å sjön Hjelmaren bedrifva person- och godstrafik. 
Bolaget liar två grundgående ångbåtar och bar med desamma 
uppehållit reguliera turer mellan Örebro "stad samt bryggor och 
hamnar vid Hjelmaren. 
I Sjöfarten å Vettern är liksom under föregående år ganska 
betydlig. Sjökommunikationerna mellan Askersund samt Motala, 
Vadstena, Jönköping och Göteborg underhållas af två ångfartyg 
om tillsammans 184 ton. Ilärförutom underhålles regelbunden 
förbindelse mellan Askersund och Stockholm. 

Grufbolaget Vieille Montagne, som har hamn vid Amme
berg, uppehåller genom två egna ångare, Vieille Montagne n:r 
1 och Vieille Montagne n:r 2. om tillsammans 236 ton, en liflig 
förbindelse med Göteborg, dit bolagets produkter fraktas för vi
dare befordran till Belgien. Äfven Harge aktiebolag har en egen 
ångbåt, Harge, om 9 ton, som användes för transport af tegel 
och kalk från nämnda bolags fabriker vid Bastedalen till andra 
trakter. 
i Förutom nämnda ångfartyg finnas 8 seglande fartyg, hvilka 
tillhöra personer i Hammars socken och användas för fraktfart 
a Vettern. 
; I öfrigt får Konungens Befallningshafvande hänvisa 
till Kungl. Kommerskollegii årsberättelser angående sjöfart, 
! Genom särskilda kungörelser den 20 januari 1900 utfärdade 
Konungens Befallningshafvande enligt bemyndigande i nådiga 
bref den 30 december 1899 af Kungl. Maj:t genom samma nå
diga bref faststälda taxor dels å afgifter för begagnande af 
Örebro hamn, kanal och sluss samt dels å hamnafgifter i staden 
Askersund, hvilka taxor skola vara gällande till 1904 års ut
gång. Bruttoinkomsten af Örebro hamn, kanal och sluss uppgick 
under år 1900 till 18,811 kr. 11 öre. Efter afdrag af omkostna
derna utgjorde behållningen 13,808 kr. 77 öre, hvadan kanalen 
nämnda år lemnade 2-46 % å kanalens bokförda värde, 561,865 
kr. 43 öre. 

Jemlikt föreskrift i nådigt bref den 19 januari 1900 har 
Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium den 6 februari 
•samma år utfärdat taxa å afgifter för begagnande af Hjelmare 
kanal att tjena till. efterrättelse intill slutet af år 1904. För 
begagnande af Knappfors sluss i Karlskoga härad har Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 13 oktober 1899 föreskrifvit, att 
den af Kungl. Maj:t den 3 april 1890 faststälda taxa skall lända 
till efterrättelse intill slutet af år 1904. Angående trafiken 
derstädes har Konungens Befallningshafvande erhållit följande 
redogörelse: 

För öfriga inom länet befintliga transportmedel får Ko
nungens Befallningshafvande hänvisa till föregående berättelser 

C) Sjöfart och handel. I afseende å de till inrikes sjöfart 
använda seglande fartyg af mer än 10 tons drägtighet och ång
fartyg tillhörande landtmän inom Örebro län samt dessa fartygs 
besättningar får Konungens Befallningshafvande hänvisa till 
Kungl. Kommerskollegii härom årligen utkommande berättelser. 

Till Kollegii berättelser får Konungens Befallningshafvande 
äfven hänvisa i fråga om antalet å landet befintliga handlande 
deras bevillning och de hos dem anstälda personer. 

Den s. k. gårdfarihandeln förekommer fortfarande i länet 
men dess forna betydelse har helt och hållet upphört. Under 
år 1900 har Konungens Befallningshafvande lemnat tillstånd 
åt 58 personer att idka dylik handel. 

I afseende å de hufvudsakligaste afsättningsorterna utom 
länet för dess alster af landt- och bergsbruket har någon nämn
värd förändring ej inträffat, hvarför Konungens Befallnings
hafvande åberopar hvad i föregående berättelser härom blifvit 
omförmäldt. 

Varuutbytena inom länet ske fortfarande hufvudsakligen å 
marknader, torgdagar och kreatursmöten. Marknaderna hålla 
dock på att allt mer och mer förlora betydelse, utan sker ut
bytet numera hufvudsakligast vid torgdagar och kreatursmöten. 

De af Konungens Befallningshafvande den 24 januari 
1885 utfärdade särskilda ordningsföreskrifter i afseende å de å 
länets landsbygd raedgifna torgdagar och kreatursmöten tillämpas 
fortfarande och hafva åstadkommit, att oordningar vid desamma 
numera i regel ej förekomma. 

I afseende å marknader har under denna period någon för
ändring ej inträffat, utan hållas fortfarande de marknader, som 
i föregående berättelser äro omnämnda. 

A landsbygden förekomma följande torgdagar och kreaturs
möten, nämligen: 

Oster-Nerikes fögderi: Vid Odensbacken hålles den första helgfria torsdagen 
i hvarje manad torgdag, hvarjemte kreatursmöten förekomina fyra gånger om året 
Tid Fålsboda. 

Vester-Nerikea fögderi: Vid Hallsbergs station hållas torgdagar hvarje heljrfri 
fredag samt kreatnrsmöten fyra gånger om året. Vid Zinkgrufvan hålles torgdag 
den 5 och den 20 i hvarje månad. Vid Lerbäck hålles månatligt'» utom i april 
månad kreatursmöte den första helgfria fredag. Vid Kumla station hållas torgdngar 
hvarje helgfri tisdag och lördag samt dessutom vid Kumla kyrka kreatursmöte den 
andra helgfria tisdagen 'i hvarje månad. Torgmöten hållas vid Fjugesta station 
fyra gånger om året samt vid Hidinge station, vid Mnllhyttan och vid Svarta 
station en gång i hvarje månad. Torgdagar hållas vid Laiå station en gång ocb 
vid Amineberg två gånger i hvarje månad. 

Lindes fögderi: Vid Frövi och Kopparberg hållas torgdagar i hvarje vecia. 
Nora fögderi: Vid Karlskoga hållas torgdagar hvarje helgfri torsdag, hrar-

' jemte den första torsdagen i april och oktober kreatur saluföras. 

Utskänknings- och utminuteringsrörelsen har i Örebro och 
Askersund under perioden bedrifvits utaf för ändamålet särskildt 
bildade bolag, hvaremot i Nora och Lindesberg alla åren ifråga
varande rörelse genom auktion upplåtits åt enskilda personer. 
Rörande det uppskattade 'litertalet för utskänkning och utminu-
tering af bränvin äfvensom de derför debiterade afgifterna 
lemnas upplysningar i tabell T (sid. 34 o. 35). 
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5. Kamerala förhållanden. 

I tabell 3 redogöres för antalet hemman och lägenheter å 
landet, deras kamerala natur och brukningsdelar jemte taxe
ringsvärden, äfvensom för städernas jordar, hus och tomter 
jemte deras taxeringsvärden m. ni. 

I nyssnämnda tabell hafva 2V2 sa. kallade hyttetal i Nora 
fögderi medräknats bland länets mantal och, likasom i motsva
rande vid föregående femårsberättelse fogade tabell, upptagits 
såsom 10 mantal. Enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 30 
december 1898 hafva åtta hemman med sanimanlagdt 213/36 
mantal öfverflyttats från Vestnianlands län och Kungsörs 
fögderi till Örebro län och Lindes fögderi, i följd hvaraf den i 
föregående femårsberättelse upptagna mantalssumman ökats med 
213/,iö mantal. 

Från ödesmål har icke något hemman blifvit under perioden 
upptaget. 

Vid upprättandet af 1899 års jordeboksförändringsextrakt 
har den felaktighet blifvit begången, att från »boställen hemman» 
afförts »antal» 1, »mantal» V i stället för från »kronoegendomar 
hemman», hvilket fjerdedelshemmau försålts till frälse. Denna 
felaktighet kommer att rättas vid afgifvande af 1901 års jorde
boksförändringsextrakt. 

De jordafsöndringar, hvarå Konungens Befallnihgshafvande 
under femårsperioden meddelat fastställelse, hafva utgjort 182 
år 1896, 191 år 1897, 279 år 1898, 298 år 1899 och 284 år 
1900, eller tillsammans 1,234 och således i medeltal 247 för 
hvarje år. Af dessa jordafsöndringar falla 270 inom Öster-
Nerikes fögderi, 594 inom Vester-Nerikes fögderi, 1G7 inom Nora 
fögderi och 203 inom Lindes fögderi. 

För statsverkets räkning voro vid 1900 års slut utarrenderade 
81 kronoegendomar, deraf en äng, Alnängen, samt tre f. d. 
löningsjordar, Landssekreterarejorden, Landskamrerarejorden och 
l.andträntmästarejorden. Deras sammanlagda mantal uppgick 
till 71ll\. Taxeringsvärdet härå uppgick till 1,802,100 kronor. 
Ärliga arrendebeloppet härför utgjorde år 1900 76,992 kronor 
74 öre. 

Under femårsperioden har Konungens Befallningshafvande 
fårordnat om rotering af: 

V' mantal Silbotorp n:r 1 i Nysunds socken genom utslag den 2 mars 
1896, faststäldt af Kungl. Kammarkollegium den 20 augusti samma Sr. 
V« mantal Högsiitter n:r 1 i Hidinge socken genom utslag den 2 mars 
1896, faststäldt af Kungl. Kammarkollegium den 26 augusti samma år. 
V« mantal Seckclsta n:r 4 i Knmla socken genom ntslag den ill december 
1896, faststäldt af Kungl. Kammarkollegium den 16 mars 1897. 
'/« mantal Fänsboda n:r 1 i Fellingsbro socken genom utslag den 22 oktober 
1897, faststiildt af Kungl. Kammarkollegium den 6 december' 1897. 
V» mantal Kila n:r 1 i Kumla socken genom utslag den 17 januari 1898, 
faststiildt af Kungl. Kammarkollegium den 22 februari 1898. 
/si mantal Berg n:r 1 i Hallsbergs socken genom utslag den 28 februari 
1898, faststäldt af Kungl. Kammarkollegium den 3 maj 1898. 
Lägenheten Boglund n:r 5 i Längbro socken genom utslag den 4 oktober 
1899, faststäldt af Kungl. Kammarkollegium den 21 november 1899. 
,4 mantal Sanna n:r 5 i Vintrosa socken genom ntslag den 6 november 1899, 

faststäldt af Kungl. Kammarkollegium den 19 december 18Ö9. 
' , i mantal Södra Via n:r 3 i Kumla socken genom utslag den 10 juli 1900, 
faststäldt af Kungl. Kammarkollegium den 24 augusti 1900. 
K. Jfaj.li Befallningthafvandes feminterättelter 1896—1900. Örtbro län. 

1 afseende å de under femårsperioden till skatte lösta hem
mansdelar får Konungens Befallningshafvande hänvisa till föl
jande tabell: 

Sammanlagda mantalet af berörda skatteköpta delar ut-
gjorde imni 

På grund af bestämmelserna i kungl. förordningen den 2 
december 1892 angående viss ersättning af statsmedel till egare 
af skattefrälsehemman, hvars ränta icke blifvit af statsverket 
inlöst, hafva af statsmedel utbetalts 224 kronor 56 öre under år 
1896, 273 kronor 16 öre under år 1897, 268 kronor 2 öro 
under år 1898, 318 kronor 22 öre under år 1899 och 370 kro
nor 64 öre under år 1900, eller tillsammans under perioden 1,454 
kronor 60 öre. 

Under femårsperioden hafva följande kronohemman blifvit 
försålda emot nedanstående belopp: 

l:o. Enligt kungl. brefvet den 21 juni 1895 f. d. scrgcanlsboställct 
V» mantal Kila n:r 1 i Kumla socken emot I 

2:o. Enligt kungl. brefvet den 1 maj 1896 f. d. scrgeantsbostället '/« 
mantal Fänsboda n:r 1 i Fellingsbro socken emot 

3:o. Enligt kungl. brefvet dcu 10 augusti 1896 Höglund, en lägenhet 
till indragna majorsboställct Varberga i Längbro socken emot . 

l:o. Enligt kungl. brefvet den 1 oktober 1897 f. d. häradsskrifvarc-
bostiillct V» mantal Södra Fingcrboda n:r 4 i Nora socken emot 

5:o. Enligt kungl. brefvet den 3 december 1897 f. d. fanjunkarebo-
stiillet V mantal Sanna n:r 5 i Vintrosa socken emot . . . . 

6:o. Enligt kungl. brefvet den 9 december 1898 f. d. fanjunkarebostäl-
let ' / i mantal Södra Via n:r 3 i Knmla socken emot . . . . 

7:o. Enligt kungl. brefvet den 28 april 1899 f. d. furirsboställct l/« 
mantal Östra Silliomark n:r 1 i Njsnnds socken emot . . . . 

8'.o. Enligt kungl. brefvet den 2 mars 1900 f. d. fanjunkarcbostället 
1 mantal Hälla n:r 1 i Sköllersta socken emot 

9;o. Enligt kungl. brefvet den 26 december 1900 kronolägenheten 
Länsmans-, förpantnings- och äkrokst^garnc n:r 1 i Vintrosa 
socken emot 

10:o. Enligt kungl. brefvet den 1 maj 1896 6 /« mantal försåldt från 
den till förra »ergeantsbostället 1 mantal Jlcrg n:r 1 i Hallsbergs 
socken hörande ntegan Kärret emot 

ll:o. Enligt kungl. brefvet den 23 september 1896 lägenheten Svart
kärret från indragna majorsboställct Ofversta i Hallsbergs socken 
emot 

12:o. Enligt Kungl. Domänstyrelscns skrifvelic den 6 december 1900 
Edsbölc Vestra grufallmunning i Hallsberg» »oden. emot . . . 
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Under åren 1896—1900 har endast en skattefrälseränta af 
staten inlösts, nämligen Linneberg n:r 1 1/± mantal i Vintrosa 
socken genom salubref af den 21 oktober 1896. 

För egendomar af fideikommissnatur redogöres i bifogade 
tabell 4. Någon förändring i fideikommissrätten till de inom 
länet befintliga fideikommissen har under femårsperioden ej in
träffat. 

Egendomar, tillhörande inhemska aktiebolag, och egen
domar, tillhörande främmande makters undersåtar under år 
1900, finnas upptagna i bifogade tabeller 5 och 6. 

Antalet sökta och afslutade laga skiften inom Örebro län 
under denna femårsperiod har utgjort: 

Förenämnda afslutade laga skiften under denna femårsperiod 
hafva omfattat följande förmedlade mantal och egovidder, de 
senare uttryckta i hektar af här nedan upptagna olika egoslag, 
nämligen: 

Medeltal för år utgjorde af skiftade mantal 2'852 och af 
skiftad egovidd 786-4 hektar. För jemförelse med nästföregående 
femårsperiod antecknas, att derunder samma slags förrättnin»ar 
omfattat i medeltal för år skiftade mantal 2-275 och skiftad 
egovidd 871"i hektar. 

Vid ofvannämnda under femårsperioden afslutade laga skiften 
hafva egolotter utbrutits till följande antal delegare: 

således summa qvarboende 62, utflyttade 10 delegare, och ut
gjorde de utlagda skiftenas antal 99. 

Enligt de uppgifter, som inkommit från vederbörande landt-
mätare, hafva omkostnaderna för de under ifrågavarande fem
årsperiod afslutade laga skiften uppgått till följande belopp i 
kronor: 

Tab. T. Bränvins utskänkning och utminu 
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I medeltal för år hafva omkostnaderna för egentliga laga 
skiften således uppgått till 3,680 kronor 20 öre. Under nii st 
föregående femårsperiod uppgick samma medeltal till 4,270 kro
nor 80 öre. 

Till understöd af allmänna medel för utflyttningar i följd 
af laga skiften under denna femårsperiod liar från länets lands
kontor, enligt derstädes erhållen upplysning, icke utanordnats 
något belopp. 

Enligt en af förste landtmätaren i länet upprättad tablå, 
utvisande det allmänna skiftesverkets i Örebro län ställning den 
31 december 1900, hvilken likväl i anseende till frågans be
skaffenhet icke kunnat grundas på annat sätt än sannolikhets
beräkning, skulle laga skifte vara att påräkna å alla egorna till 
81-976 mantal, å inegorna till 7-8i6 mantal och å utegorna eller 
afrösningsjorden till 4 253 mantal. 

Af hemmansklyfningar och egostyckningar hafva under nu 
ifrågavarande femårsperiod följande antal afslutats: 

Häraf hafva genom egostyckningar blifvit delade: år 1897 
832 hektar, ar 1898 1,618 hektar, år 1899 2,188 hektar, år 1900 
3,308 hektar, eller inalles 7,946 hektar. 

Medeltal af hemmansklyfningar och egöstyckningår under 
perioden har således utgjort 41-8, omfattande 15-722 mantal och 
3,043-6 hektar med 292 delegare. 

Utom ofvan omförmälda skiftesförrättningar har länets 
landtmäteripersonal, som i medeltal utgjorts af 5 på eget an
svar arbetande landtmätare jemte 2 medhjelpare, under ifråga
varande period handlagt åtskilliga andra förrättningar, såsom 
areahnätningar, rågångsförrättningar och vägdelningar ni. m. 
Af sådana förrättningar afslutades under år 1896 28, under år 
1897 30, under år 1898 39, under år 1899 35 och under år 
1900 31, eller under hela femårsperioden tillsammans 163, livil-
ket i medeltal gör per år 32-e förrättningar. Under föregående 
femårsperiod utgjorde medeltalet dylika förrättningar 35% hvaruti 
då ingingo förslag till mantals åsättande, hvilka förrättningar 
numera icke förekomma, utan ersättas af cgostyckningar, hvilka 
äro upptagna i nästföregående uppgift. 

Bland vågdelningar enligt nya väglagen hafva under fem
årsperioden afslutats: 

Af alla de under denna femårsperiod afslutade landtinäteri-
förrättningar, hvilkas antal utgjort 389, hafva 11 varit beroende 
på rättegång efter afslutningen, d. v. s. ej 3 procent af alla 
förrättningarna. 

Beträffande särskildt sådana förrättningar, som föranledts 
af föreskrifterna i lagen om dikning och annan afledning af 
vatten den 20 juni 1879, må anmärkas, att under denna fem
årsperiod utfärdats endast 1 förordnande för landtmätare, men' 
att förordnanden till alla öfriga dylika förrättningar meddelats 

tering inom Örebro län åren 1896—1900. 
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statens landtbruksingeniör, och utgör deras antal under perioden 
tillsammans 70, eller i medeltal för år 14. 

Ehuru någon fullständig redogörelse för Landstingets och 
kommunernas finanser numera icke skall inflyta i denna be
rättelse, torde dock, i likhet med hvad vid föregående berättelse 
egt rum, Konungens Befallningshafvande böra lemna den öfver-
sigt af Landstingets verksamhet, som kan inhemtas af i tabell U 
meddelade utdrag af Landstingets räkenskaper för åren 1896—1900. 

Tab . U. Örebro läns landstings finanser åren 1896—1900. 
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6. Politi. 

Uti första, afdelningen af denna berättelse har Konungens 
Befallningshafvande meddelat, att Hallsbergs municipalsamhälle 
och Nya Kopparbergs kyrkoby erhållit köpingsrättigheter. 

I föregående berättelse har Konungens Befallningshafvande 
meddelat, att på grund af nådigt bref den 24 maj 1895 Konun
gens Befallningshafvande den 28 mars 1896 utfärdat brand- och 
byggnadsordning för visst område omkring Karlskoga kyrkoby. 

Sedan Kungl. Maj:t förordnat dels genom nådigt bref den 
11 december 1896, att ordningsstadgan för rikets städer skulle 
i tillämpliga delar gälla för Karlskoga kyrkoby, dels ock genom 
nådigt bref den 19 februari 1897, att helsovårdsstadgans före
skrifter rörande stad skulle i tillämpliga delar gälla för samma 
område, äfvensom uppdragit åt Konungens Befallningshafvande 
att med tillämpning af vissa i nådiga brefven angifna hufvud-
grunder utfärda erforderliga bestämmelser i ämnet, så har 
Konungens Befallningshafvande den 28 augusti 1897 för kyrko
byn, som numera kallas Karlskoga municipalsainhälle, utfärdat 
ordningsstadgar äfvensom byggnads-, brand- och helsovårdsordning. 

Sedan Kungl. Maj:t med anledning af lagen den 27 maj 
1898 angående tillägg till kungl. förordningen om koinnnuial-
styrelse å landet, den 21 mars 18G2 genom nådigt bref den 7 
juli 1899 meddelat förnyade bestämmelser rörande hufvudgrun-
derna för bringande till verkställighet inom Hallsbergs munici
palsamhälle, Karlskoga municipalsamhälle, Kumla municipal
samhälle och Nya Kopparbergs municipalsamhälle af ordnings
stadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer samt 
uppdragit åt Konungens Befallningshafvande att med tillämpning 
af de för hvarjc samhälle i nådiga brefvet stadgade hufvudgrun-
uer utfärda erforderliga bestämmelser i ämnet; så har Konungens 
Befallningshafvande utfärdat: l:o) den 28 november 1899 ny 
byggnads- och brandordning för Nya Kopparbergs municipal
samhälle; 2:o) den 16 december 1899 nya stadgar samt ny 
byggnads- och brandordning för Karlskoga municipalsamhälle; 
3:o) den 30 december 1899 nya stadgar samt byggnads- och 
brandordning för Hallsbergs municipalsamhälle; samt 4:o) den 

30 december 1899 ny byggnads- och brandordning för Kumla 
municipalsainhälle. 

Genom nådigt bref den 15 december 1899 har Kungl. Maj:t 
förordnat om vissa ändringar i förut faststälda hufvudgrundcr 
för bringande till verkställighet inom Nya Kopparbergs munici
palsamhälle, Karlskoga municipalsainhälle och Hallsbergs muni
cipalsamhälle af helsovårdsstadgan för riket i hvad den afser 
stad samt uppdragit åt Konungens Befallningshafvande att med 
tillämpning af de för hvarje samhälle i nådiga brefvet stadgade 
hufvudgrundcr utfärda erforderliga bestämmelser i ämnet. 1 an
ledning häraf har Konungens Befallningshafvande utfärdat: 
l:o) den 10 mars 1900 helsovårdsordning för Nya Kopparbergs 
municipalsamhälle; 2:o) den 24 mars 1900 helsovårdsordning för 
Hallsbergs municipalsamhälle; och 3:o) den 31 mars 1900 helso
vårdsordning för Karlskoga municipalsamhälle. 

Uti Kungl. Civildepartementets publikationer angående för
säkringsväsendet i riket finnas fullständiga redogörelser såväl för 
brandförsäkrings- och kreatursförsäkringsinrättningarnas i länet 
verksamhet under denna period som ock angående den verksam
het, som utvecklats af Bolaget inom Örebro län till försäkring 
mot hagelskada samt Hän te- och kapitalförsäkringsansfalten i 
Örebro län, hvarför Konungens Befallningshafvande i fråga här
om får hänvisa till nämnda publikationer. 

För de inom länet befintliga fromma stiftelser, slipendii-
fonder, pensions- och sjukkassor samt dermed jcmförliga inrätt
ningar redovisas i tabell 7. 

Tabellen upptager följande stiftelser: för landsbygden 289, 
för Örebro 148, hvaraf 3 gälla länet samfäldt och 2 militärstaten, 
för Askersund 21, för Nora 36 och för Lindesberg 10 eller 
tillsammans 504. Motsvarande tabell i förra berättelsen upptog 
följande antal stiftelser: för länet samfäldt 3, för landsbygden 
270, för Örebro 133, för Askersund 12, för Nora 33, för Lin
desberg 11 samt för militärstaten 3 eller tillsammans 465. 

A länets landsbygd hafva två stiftelser, Klotens grufbolags 
arbetares sjuk- och begrafningskassa samt Metodist-episkopal-
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församlingens sjuk- och begrafningskassa i Hardemo, upphört. 
I tabellen hafva 11 äldre stiftelser upptagits, om hvilka upp
gift förut ej lemnats. 16 nya. stiftelser hafva under perioden till
kommit, hvaremot några i föregående berättelse upptagna stif
telser ansetts böra ur tabellen utgå. 

I Örebro har Fahlbomska stiftelsen upphört. 11 äldre stif
telser hafva upptagits samt 4 nya tillkommit. Antalet stif
telser i sin helhet har ökats med 15. En stiftelse, L. G. Wester
lings donation af den 2 januari 1888, har öfverlemnats till 
Pauvres honteux vänner. I Askersund hafva 8 äldre stiftelser 
upptagits, om bvilka uppgift förut ej lemnats. I Nora har 
Nora goodtemplars sjukkassa upphört. 2 nya stiftelser hafva 
tillkommit och 2 äldre förut ej omnämnda upptagits. 

Under perioden hafva donerats 71,524 kronor, hvaraf å 
landsbygden 44,543 kronor, i Örebro 14,016 kronor och i Nora 
12,965 kronor. 

I afseende å de allmänna låroverken och öfriga äldre un
dervisningsanstalter, deras organisation och den undervisning, 
som i dera meddelas, får Konungens Befallningshafvande hänvisa 
till hvad som i föregående berättelser i detta hänseende med
delats. Här må dock omnämnas, att Karolinska läroverkets hus 
i Örebro under läsåret 1899—1900 undergått en väsentlig om
byggnad, hvarigenom betydligt ökadt utrymme vunnits. Till 
ombyggnaden har Örebro stad hittills lemnat 162,982 kronor 23 öre. 

Rörande folkskolan och folkundervisningen i länet åberopar 
Konungens Befallningshafvande hvad å annat ställe i denna 
berättelse finnes i korthet omnämndt och de särskilda redogö
relser, som af vederbörande inspektörer afgifvas. 

Örebro låns manliga folkhögskola har under denna period 
fortsatt sin verksamhet i öfverensstämmelse med skolans stadgar 
och det vid folkhögskolor häfdvunna arbetssättet. Då denna skola 
under denna period firat sitt tjugufemårsjubileum, har Konungens 
Befallningshafvande ansett sig böra i fråga om skolans upp
komst och ändamål lemna följande redogörelse. 

Skolans ändamål och den anda, som der bör göra sig gäl
lande, uttryckes på följande sätt i 1 § af de för skolan antagna 
och ännu gällande stadgar: »Folkhögskolans ändamål är att 
bland den mognare ungdomen verka för en trosvarm och fri
modig gudsfruktan, en lefvande, på kännedom om Sveriges na
tur och historia fotad fosterlandskärlek och en klar kännedom 
om det svenska folkets rättigheter och skyldigheter samt att 
gifva denna ungdom en upplyftande inblick i skapelsens sam
manhang i naturens former, krafter och verksamhet och i det 
lagbundna sätt,' hvarpå enhvar ädlast och rättast till eget och 
fosterlandets gagn kan verka i sin kallelse. All folkhögskolans 
undervisning skall vara kärnfull, flärdlös och lättfattlig samt 
åsyfta att, genom hjertats värmande, förståndets skärpande och 
inbillningens renande lif samt genom karakterens härdande på 
en gång till ödmjukhet och fasthet, göra ynglingen till en full
mogen man, kunnig arbetare och framåtsträfvande medborgare.» 

Vid ett sammanträde i september 1872 af Östra Nerikes 
hushållsgille diskuterades frågan om upprättande af en folkhög
skola i länet. Frågan väckte mycket intresse, och under över
läggningarna förklarade kammarjunkaren Adolf Coyet sig villig 
att under en tid af fem år kostnadsfritt för skolan upplåta 
lokal å egendomen Vrana i Sköllersta socken. Snart derefter 
tillsattes en koinité, som utfärdade inbjudning till teckning af 

bidrag till »Örebro läns första folkhögskola». Sedan å inbjud-
ningslistan tecknats för en gång 6,125 kronor 97 öre samt ett 
årligt bidrag af 1,585 kronor under fem år utlofvats, bildades 
den 26 april 1873 af dem, som tecknat bidrag till skolan, en 
folkhögskoleförening, som skulle handhafva skolans angelägenheter. 

Till en början bestämdes, att alla, som lemnat eller komme 
att lemna bidrag till skolan, skulle vara medlemmar i föreningen. 
Då det härvid ej bestämdes, huru länge man skulle ega rätt att 
tillhöra föreningen, antogs den 19 juni 1886 nya stadgar an
gående föreningen, genom hvilka dessa förhållanden reglerades. 
Denna förening är skolans ansvarige målsman och eger numera 
all skolans egendom, sedan det härnedan omnämnda aktiebolaget 
upplösts och till föreningen öfverlemnat sina tillgångar. 

Den 5 november 1873 öppnades skolan. Till densamma 
hade ej mindre än 71 ynglingar anmält sig, men till följd af 
bristande utrymme kunde ej mer än 36 lärjungar mottagas. 
Äfven andra året medförde så många elevanmälningar, att man 
måste på allvar upptaga frågan om att bygga ett särskildt 
skolhus för skolan. För att erhålla nödiga medel härtill bil
dades ett aktiebolag med minst 700 och högst 1,000 stycken 
aktier, hvardera å tio kronor, hvilket bolag skulle uppbygga och 
å vissa vilkor till skolan öfverlåtå den tillämnade skolbyggnaden. 
840 aktier tecknades i bolaget, hvarför ock, då skolan lyckats 
samla en byggnadsfond å öfver 3,000 kronor, byggnadsföretaget 
var betryggadt. 

Som trakten kring Vrana saknade nödiga bostäder för ele
verna, beslöts att förlägga skolan vid Käfvesta, hvarest för 
1,000 kronor inköptes tre tunnland jord. Under år 1878 blef 
den nya och ändamålsenliga byggnaden färdig, och skolan kunde 
inflytta deri. I denna byggnad hade till en början andre läraren 
sin bostad, och särskild lokal hyrdes åt föreståndaren. Under 
år .1889 kunde en särskild lärarebostad uppföras om 5 rum och 
kök på nedre botten för föreståndaren samt vindsrum, i hvilka 
andre och tredje lärarne bo. I denna byggnad finnes äfven ett 
gästrum anordnadt. Under år 1896 blef genom enskildes offer
villighet en egen gymnastiklokal uppförd för skolan, och för 
närvarande arbetas med god framgång på att insamla medel för 
uppförandet af en särskild bostad för eleverna, hvarest en ge
mensam mathållning för dem kan anordnas. 

Skolans räkenskapsår omfattar tiden Vs—Vö påföljande år. 
Skolan, som alltifrån sin början åtnjutit anslag af staten och 
Landstinget, åtnjuter för närvarande i anslag af staten 2,000 
och af Landstinget 1,700 kronor. Under senaste räkenskaps
året uppbar skolan i elevafgifter 1,380 kronor. 

Elevernas antal var under senaste läsåret 41. 
Under hösten år 1886 anordnades vid skolan en andra års

kurs för återkommande elever. Förutom repetition af första 
årskursens ämnen är undervisningen hufvudsakligen anslagen at 
till landtbruket hörande ämnen. Från och med år 1892 har 
denna årskurs enligt af Kungl. Maj:t godkända stadgar förän
drats till en landtinannaskola, hvilken förändring dock ej med
fört någon nämnvärd förändring i skolans arbetssätt och mål, utan 
hufvudsakligen innebär ett åtskiljande i finansielt hänseende. 

Landtmannaskolans räkenskapsår är detsamma som folk
högskolans. Skolan åtnjuter för närvarande i anslag af staten 
2,680 kronor, af Landstinget 1,300 kronor och af Hushållnings
sällskapet 1,000 kronor. I elevafgifter uppburos under sista 
räkenskapsåret 280 .kronor. Skolan var under sista läsaret 
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besökt af 12 elever. Det bokförda värdet af landtmanna-
skolans inventarier uppgick den 1 maj 1901 till 4,126 kronor 45 öre. 

Folkhögskolan för unga qvinnor har under perioden arbetat 
efter samma plan som förut och under samma ledning som de 
båda förutnämnda skolorna. Skolan har under sista årskursen 
haft 35 elever och åtnjutit i anslag af staten 1,450 kronor, af 
Landstinget 300 kronor, af Örebro läns slöjdförening 300 kronor 
och af folkhögskoleföreningen 200 kronor. Skolans bokförda 
inventarier uppgingo den 1 maj 1901 till ett värde af 909 kro
nor 85 öre. 

För skolornas framtida betryggande hafva grundfonder in
samlats, hviika uppgingo den 1 maj 1901 till 5,417 kronor 3 
öre för manliga folkhögskolan och till 2,977 kronor 39 öre för 
qvinliga folkhögskolan. 

Örebro läns folkhögskolas ekonomiska ställning den 1 maj 
1901 synes af följande tabell: 

Det i föregående berättelse omförmälda seminarium för 
bildande af småskollärarinnor har under perioden arbetat i 
enlighet med den för seminariet utstakade planen. Undervis
ningen upprätthålles af en föreståndare och en öfningslärarinna 
jemte en biträdande lärare och en biträdande lärarinna. Elev
antalet under höstterminen 1900 utgjorde 25. Med anledning af 
kungl. kungörelsen den 28 maj 1897 har Landstinget vid sam
manträde år 1900 antagit ny stadga för seminariet. 

Örebro och Vermlands låns döfstumskola. I föregående 
feniårsberättelse har redogjorts för skolans tillkomst. Skolan 
är fortfarande delad i två afdeluingar, af hviika den ena är för
lagd till Örebro och den andra till Karlstad. De lärjungar, 
som lära tala och undervisas medelst talmetoden, hafva sin plats 
i Örebro, hvaremot de elever, som erhålla undervisning enligt 
den s. k. skrifmetoden, äro förlagda till Karlstad. Vid periodens 
slut lemnades vid skolans afdelning i Örebro undervisning åt 
38 lärjungar. Lärarepersonalen utgöres af en föreståndare, två 
lärare och fyra lärarinnor, hvarjemte en lärareelev biträdt vid 
undervisningen. Undervisningsämnena äro de för folkskolan före-
skrifna, hvarjemte slöjdundervisning är anordnad för såväl man
liga som qvinliga elever. 

Örebro läns uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn har 
under perioden varit i oafbruten verksamhet. Alla platser i an
stalten, som är beräknad för 20 barn, hafva varit upptagna. 
Undervisningen, som omfattat folkskolans vanliga läroämnen, 
liar fortgått från den 1 september till den 1 juni påföljande år 

med en månads uppehåll under julen. Slöjden för gossar har 
omfattat skomakeri, korgmakeri, träslöjd m. m. samt för flickor 
handaslöjd af flere slag. Undervisningen har bestridts af an
staltens föreståndare samt en lärare och två lärarinnor. An
staltens inkomster hafva utgjorts af statsanslag 5,000 kronor, 
Landstingets anslag 4,800 kronor, af Malmö barnhusfond 300 
kronor och af årsafgifter för barnen, hvarjemte anstalten haft 
ränteinkomst samt vinst å försålda af barnen förfärdigade 
arbeten. 

För beredande af tjenlig undervisning åt medellösa blinda 
från länet vid Kungl. Institutet vid Tomteboda och blindskolan 
i Vexjö har Landstinget under år 1896 beviljat ett årligt anslag 
af 600 kronor under fem år, räknadt från och med år 1897. 
Detta anslag är stäldt under allmänna fattigvårdsstyrelsens 
disposition. För att komma i åtnjutande af bidrag härifrån 
måste likväl kommun eller målsinau förklara sig villig att bi
draga med hälften af årsafgiften. 

Tekniska elementarskolan i Örebro har under perioden fort
satt sin verksamhet på enahanda sätt som i föregående berät
telser omförmäles. Under åtskilliga af de senaste åren har an
talet inträdessökande varit större än skolan på grund af sitt 
utrymme kunnat mottaga. På grund häraf läto stadsfullmäktige 
i Örebro under år 1897 inköpa tomt för skolan vid södra ändan 
af Kungsgatan. A densamma har uppförts en monumental 
byggnad, som under 1901 års hösttermin tagits i användning. 
Till denna byggnad har Örebro stad anslagit 261,215 kronor 13 
öre. Undervisningen meddelas af skolans rektor, tre lektorer 
och fem andra lärare. Lärjungarnes antal under höstterminen 
1900 utgjorde 84. I statsanslag uppbar skolan under år 1900 
27,750 kronor. Af Landstinget har skolan sedan år 1864 år
ligen uppburit 500 kronor för underhåll och ökande af hennes 
samlingar. För anskaffande af tidsenliga arbetsmaskiner och 
verktyg för öfningarna å verkstaden samt för inredning af de 
kemiska laboratorierna hafva af statsmedel anslagits 26,740 
kronor. 

Tekniska söndags- och aftonskolan, hvilken står under in
seende af Tekniska elementarskolans styrelse, begagnar Tekniska 
skolans lokal jemte undervisningsmateriel. Undervisning med
delas sex dagar i veckan åt omkring 100 elever under hvardera 
af läsårets två terminer. Stadens anslag till skolan är 1,000 
kronor om året, och staten bidrager med lika belopp. 

I Örebro stad finnas 2 högre skolor för qvinlig ungdom, 
nämligen »Örebro elementarskola för flickor» och »Nya elementar
skolan i Örebro, läroverk för flickor». Den förra är indelad i 
åtta klasser med tre förberedande klasser. Lärjungeantalet var höst
terminen 1900 207. Undervisningen har bestridts af elfva ordi
narie lärarinnor samt åtta extra lärarinnor eller lärare. Skolan 
är för åren 1900—1902 tillförsäkrad ett årligt statsunderstöd af 
2,000 kronor mot skyldighet att meddela undervisning åt sex 
frielever samt åt tio elever mot en årsafgift af högst 50 kronor. 
Nya elementarskolan har samma klassindelning som Örebro ele
mentarskola, ined undantag af att förberedande afdelningen en
dast har två klasser. Under höstterminen 1900 bestreds under
visningen af 14 lärare och lärarinnor och lärjungeantalet upp
gick till 123. Läroverket åtnjuter ett årligt statsunderstöd af 
1,500 kronor mot skyldighet att lemna kostnadsfri undervisning 
åt fyra lärjungar och åt nio mot en årsafgift af högst 50 
kronor. 
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Det i föregående berättelse omnämnda Karlskoga praktiska 
slöjdskolas aktiebolag har under perioden fortsatt sin verksamhet 
på enahanda sätt, som förut omförmälts. Bolaget har till ända
mål att bibringa arbetaren kunskaper och yrkesskicklighet. Läro
kursen börjar den 31 oktober hvarje år och fortgår under sex 
månader. Under den tid denna skola är stängd användes dess 
lokal af Karlskoga praktiska skola för qvinnor. I denna skola 
meddelas undervisning i matlagning och huslig ekonomi, sömnad, 
väfnad m. m. Afven denna skola har under perioden varit i 
verksamhet. Elevantalet i båda skolorna har under perioden 
ökats. 

I fråga om helso- och sjukvården inom länet har, utöfver 
livad i första afdelningen af denna berättelse finnes omförmäldt, 
Konungens Befallningshafvande att meddela följande. 

Förnämsta sjukvårdsanstalten i länet är Örebro läns lasarett 
och kurhus, beläget i staden Örebro. I föregående berättelser 
har Konungens Befallningshafvande lemnat en fullständig redo
görelse för detta lasaretts tillkomst och uppförande. Under de 
första åren af perioden var sjukhuset anordnadt för 150 säng
platser, men som detta antal platser befanns otillräckligt, ut
vidgades lasarettet under år 1898 genom uppförande af en ny 
sjukpaviljong, som står i samband med sjukhuset, 6å att det 
numer finnes 170 sängplatser. 

Legosängsafgiften för å lasarettsafdelningen intagna sjuke 
har under denna period varit densamma som under de senare 
åren af föregående period utom hvad angår afgiften för dem, 
som vårdats å sinnessjukafdelningen. Kostnaden, som härför 
förut var 75 öre per dag och person, utgjorde under perioden en 
krona för sjuk från länet och två kronor för sjuk från annat 
län, allt per dag räknadt. Under år 1900 har legosängsafgiften 
blifvit i väsentlig mån höjd för de flesta afdelningarna. 

Antalet vårdade sjuke har å lasaretts- och kurhusafdel-
ningarna tillsammans utgjort: 

I medeltal vårdades således årligen under femårsperioden 
1,296 sjuke under 33 4 dagar hvardera, och 118'4 sängar voro 
dagligen upptagna. 

Följande tabell visar lasarettets och kurhusets inkomster och 
utgifter under perioden: 

Förestående utgiftssummor afse kostnaderna för den egentliga 
sjukvården, och i dem ingå ej utgifter för nybyggnader, bygg
nadernas underhåll, onera med mera. 

Sjukvårdsafgiftén har ' under hela perioden utgått med 50 
öre för hvarje mantalsskrifven man och med 25 öre för hvarje 
mantalsskrifven qvinna. 

Förutom länslasarettet finnas i olika delar af länet mindre 
distriktssjukhus eller så kallade sjukstugor. För deras anlägg
ning och underhåll är i föregående berättelser redogjordt, hvar-
för Konungens Befallningshafvande får hänvisa till de under
rättelser, som härom, förut lemnats. 

Under perioden har en ny sjukstuga, nämligen Askersunds 
sjukstuga, tillkommit, hvarför sjukstugornas antal nu är sja. De 
åtnjuta understöd af Landstinget med 70 öre för hvarje under
hållsdag och mottaga i första rummet sjuke från distriktet, men 
äfven sjuke från annat håll mot en något förhöjd afgift. För
utom dessa sjukstugor finnes fortfarande vid Åmmeberg det af 
bolaget Vieille Montagne der uppförda och underhållna sjukhus. 
Här intagas dock ej i regel andra sjuke än bolagets arbetare 
samt deras hustrur och barn. Tillsammans förfoga sjukhusen 
öfver 119 platser, af hvilka under år 1900 i medeltal 63 platser 
varit upptagna. Häraf synes, att sjukstugorna fullt motsvara 
befolkningens behof af sjukvård derstädes. Läkärevården å sjuk
stugorna bestrides af ortens provinsial-, extra provinsial- eller 
stadsläkare. Sjukhusen ä r o i g o d t stånd och försedda med lämp
lig och för behofvet afpassad utredning samt motsvara fullt det 
förtroende de åtnjuta från allmänhetens sida. 

Helso- och ' sjukvården såväl i städerna soni på landsbyg
den har under femårsperioden tillgodosetts i likhet med hvad 
fallet var under föregående period. Dock har antalet läkare något 
ökats. Ett nytt extra provinsialläkaredistrikt har bildats af 
Lännäs, Stora Mellösa och Askers socknar, under namn af 
Askers distrikt. I Örebro har en ny distriktsläkaretjenst inrät
tats. Dessutom äro för den enskilda sjukvården inom länet att 
påräkna två militär- samt sex enskildt praktiserande läkare. I 
allt hade länet vid 1900 års utgång 31 legitimerade läkare på 
en areal af 83 03 qvadratnymil och en befolkning af 194,924per
soner, eller i medeltal en läkare för 6,288 personer å en areal 
af 2-68 qvadratnymil. 

Under perioden hafva två sjelfständiga apotek tillkommit, 
ett i Örebro och ett i Odensbacken; dessutom har vid Fellings-
bro jernvägsstation inrättats ett medikamentsförråd, som lyder 
under apoteket i Arboga. I länet funnos vid periodens slut 14 
apotek samt nämnda medikamentsförråd. 

I fråga om veterinårväsendet får Konungens Befallnings
hafvande hänvisa till hvad som derom förut anförts. Vid perio
dens slut funnos i länet 1 länsveterinär, 1 stadsveterinär, 9 
distriktsveterinärer samt 3 enskildt praktiserande veterinärer, 
eller tillsammans 14 veterinärer. 

I länet funnos vid periodens utgång tio tandläkare, af hvilka 
sex voro bosatta i Örebro, en i Kopparberg, en i Nora, en i 
Lindesberg och en i Karlskoga; tre fältskårer, af hvilka två bo 
i Örebro och en å landsbygden; samt tre sjukgymnaster, alla 
bosatta i Örebro, af hvilka en förestår ett gymnastiskt institut. 

För barnmorskeväsendet är väl sörjdt genom 89 examine
rade barnmorskor, af hvilka 18 bo i städerna och 71 på lands
bygden. Endast fem af dem sakna befogenhet att vid behof 
använda förlossningsinstrument. 

Skyddskoppympningen handhafves med nit och skicklighet 
af 79 vaccinatörer, af hvilka 6 äro bosatta i städerna och de 
öfriga å landsbygden. Under år 1900 ympades med framgång 
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86 procent af de under föregående år födda barn. I Örebro 
har staten en vaccindepot, som förser både Örebro och Verra-
lands län med ympämne. 

Enligt hvad förste provinsialläkaren meddelat angående sina 
årliga sundhetsinspektioner i länet hafva å helsovårdens område 
ej obetydliga framsteg gjorts, hvilka visa ökadt intresse och 
större offervillighet för sanitära ändamål. Arbeten hafva plan
lagts eller verkstälts för anskaffande af godt dricksvatten och 
aflägsnande af förbrukadt sådant. Renhållningen har förbättrats, 
och torrläggning af vattensjuka marker har egt rum. Kontrol-
leu öfver de till salu hållna födoämnena har skärpts, liksom 
äfven tillsynen af lokalerna för deras tillverkning och försälj
ning. Det nu sagda gäller dock uteslutande länets fyra städer 
samt Hallsbergs, Kumla, Karlskoga och Kopparbergs municipal-
samhällen. A landsbygden deremot synas kommunalnämnderna 
fortfarande flerstädes underlåta att vidtaga åtgärder till undan-
rödjande af befintliga sanitära missförhållanden. Det är dock 
att hoppas, att de årliga sundhetsinspektionerna så småningom 
skola verka godt äfven å landsbygden. 

Brunns- och badanstalter med behörigen förordnade läkare 
finnas i Loka och Porla. Under år 1900 besöktes Loka af 512 
och Porla af 976 personer. Loka besökes för sina gyttjebad och 
Porla för sina jernkällor, hvilka anses vara mycket välgörande 
för blodbrist och sjukdomar i matsmältningsorganen. Härför-
utom finnas flera mindre helsobrunnar, såsom Adolfsberg, Stene, 
Fors med flere, hvilka anlitas af landtbefolkningen. 

Beträffande postsparbankens verksamhet inom länet får 
Konungens Befallningshafvande hänvisa till de om densamma 
årligen utkommande berättelser. 

I länet finnas numera 16 sparbanker, sedan Lerbäcks spar
bank och Ramsbergs sparbank blifvit upplösta. Dessutom verka 
i länet 4 folkbanker. Beträffande sparbankernas och folk
bankernas sparkasseafdelningar får Konungens Befallningshaf
vande hänvisa till de årliga uppgifter i ämnet, hvilka offentlig
göras af Kungl. Statistiska Centralbyrån. Då det likväl för 
bedömande af befolkningens sparsamhet och välmåga torde vara 
af intresse att veta, hvad som är insatt å sparbankerna, får 
Konungens Befallningshafvande meddela, att vid 1900 års slut 
funnos å sparbanksbok i länet insatta 18,576,208 kronor 91 öre. 
Vid samma tid funnos i folkbankerna insatta å sparkasseräk
ning 4,419,175 kronor 92 öre. Genom de i lag föreskrifna in
spektionerna af sparbanker och folkbanker har utrönts, att de 
af dem omhänderhafda medel förvaltas på ett nöjaktigt sätt och 
att tillräcklig säkerhet finnes för dessa medel. Anmärkningar 
mot bankernas förvaltning förekomma numera ganska sällan. 
Bankerna stärka äfven hvarje år sin ställning genom afsättniu-
gar till reservfonderna. 

De fyra folkbankerna äro: Örebro folkbank, Nora folkbank, 
Hallsbergs folkbank och Fellingsbro folkbank. Nedanstående 
tabell visar förhållandet mellan bankernas grundfond, reserv
fond och outdelade vinstmedel vid slutet af föregående och denna 
period. 

1900 års vinst utgjorde för Örebro folkbank 48,524'oo kr., 
Nora folkbank 3,695-i3 kr., Hallsbergs folkbank 17,275-22 kr. 
samt Fellingsbro folkbank 6,378-OG kr. 

Aktiebolaget Örebro arbetares lånekassa har under perioden 
fortsatt sin verksamhet på sätt i föregående berättelser är om-
nämndt. Lånerörelsen har under perioden ökats. Kassan har 
sitt räkenskapsår från den 1 juli till och med den 30 juni på
följande år. Grundfondstillskottet och reservfonden, som den 30 
juni 1896 utgjorde 16,925 kronor 52 öre, uppgick den 30 juni 
1901 till 15,446 kronor 42 öre. Orsaken till minskningen är, 
att lånekassan, för att bidraga till att det härnedan omnämnda 
Örebro varmbad kom till stånd, deri tecknat aktier för 3,000 kronor. 

Under femårsperioden har en ny bank, nämligen Aktiebo
laget Örebro handelsbank, öppnats i Örebro. Banken, som bör
jade sin verksamhet den 1 november 1897, grundades med ett 
minimikapital af två millioner kronor, men på grund af det 
stora intresse, hvarmed banken omfattades, ökades aktiekapitalet 
redan under år 1898 med en million, till tre millioner kronor. 
Banken har afdelningskontor i Köping, Kristinehamn och Mo
tala. Bankens ställning vid 1900 års slut och resultatet af 
bankens verksamhet under året framgår af följande på bokslut 
grundade summariska uppgifter: 

Af årets nettovinst utdelades till aktieegarne 180,000 kronor 
(6 % af grundfonden), afsattes till reservfonden 50,000 kronor och 
till en dispositionsfond 45,000 kronor samt afskrefvos å inven
tarier 1,768 kronor 39 öre. 

Örebro enskilda bank drifver fortfarande rörelse dels vid 
hufvudkontoret i Örebro och dels vid afdelningskontoren i Asker-
sund, Nora, Lindesberg, Karlskoga och Nya Kopparberget, 
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Bankens ställning vid 1900 års slut och resultatet af ban
kens verksamhet under året framgår af följande på bokslut 
grundade summariska uppgifter: 

Af nettovinsten hafva 160,000 kronor, eller 8 % af grund
fonden, utdelats till lottegarne och 1,873 kronor 54 öre öfver-
förts till outdelade vinstmedel. 

Under slutet af förra perioden öppnade Riksbanken afdel-
ningskontor härstädes. Följande tablå visar resultatet af ban
kens verksamhet under år 1900: 

Under år 1896 har i Lindesberg öppnats en ny bankinrätt
ning, TÄndeslergs bankaktiebolag. Banken har ett aktiekapital 
af 300,000 kronor samt tillgodoser hufvudsakligast stadens och 
den kringliggande landsbygdens behof. Följande tablå visar ban
kens ställning den 31 december 1900: 

Af årets nettovinst utdelades till aktieegarne 18,000 kronor, 
eller 6 % af aktiekapitalet. Återstående beloppet afsattes, sedan 
afskrifning skett för osäkra fordringar. 

Smålands enskilda bank har fortfarande afdelningskontor i 
Askersund. 

Fastighetskrediten tillgodoses fortfarande af Örebro låns sär
skilda hypoteksförening, Örebro—Nora stadshypoteksförening 
och Mälareprovinsernas hypoteksförening. Förstnämnda för
enings ställning vid 1900 års slut framgår af följande tablå: 
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.Den 31 december 1900 utgjorde i yngre afdelningen: antalet 
utlemnade lån 3,574, egendomsvärdet, hvarför inträde vunnits, 
34,388,362-2i kr. samt delegarnes belåningsrätt 16,919,750 kr., 
hvaraf begagnats 15,437,900 kr. 

I för detta äldre afdelningen qvarstodo vid samma tid 430 
låntagare; det egendomsvärde, hvarför dessa vunnit inträde, ut
gjorde 2,147,165-51 kr. samt belåningsrätten 1,055,100 kr., hvaraf 
begagnats 1,006,800 kr. 

Örebro—Nora stadshypoteksförenings ställning den 31 de
cember 1900 visas af följande tablå: 

Örebro läns skyddsförening verkar fortfarande i föreningens 
i föregående berättelser aiigifna syfte. 

Af de medel, som till aflöning och reseersättning åt per
soner, hvilka Konungens Befallningshafvande kunde komma att 
i mån af behof förordna att med åtnjutande af polismans be
fogenhet och skydd biträda vid upjirätthållande af ordning och 
säkerhet å landsbygden inom länet, äfvensom till belöningar för 
gröfre brotts upptäckande samt förbrytares efterspanande och 
gripande stälts till Konungens Befallningshafvandes förfogande, 
hafva under perioden utbetalts år 1896: 1,700 kronor 42 öre, år 
1897: 1,200 kronor, år 1898: 1,300 kronor, år 1899: 1,000 
kronor och år 1900: 1,337 kronor 70 öre. 

Rörande l&ncts städer torde, utöfver hvad förut blifvit 
anfördt, böra särskildt nämnas följande: 

1. Örebro. Den i förra berättelsen omnämnda restaure
ringen af Örebro slott har under december månad 1900 af-
slutats. Det är ett storartadt arbete, som dermed blifvit full-
bordadt. All puts å slottets ytterruurar är borttagen, så att det
samma framträder i sin ursprungliga gestalt, och der tegel på 
några ställen användts vid forna reparationer i muren, har det
samma nu ersatts med sten. Taket är helt och hållet ombygdt 
samt klädt med skiffer, hvarjemte för att bryta enformigheten 
af de stora takytorna små vindskupor med kopparbeslag an-
bragts å taket. Slottets fyra rundlar eller torn hafva försetts 
med nya i vasastil uppförda tak, klädda delvis med skiffer och 
delvis med koppar, hvarjemte den nordvestra och den sydvestra run-
deln erhållit ytterligare en våning i höjd. Den del af vestra fasa
den, som anses hafva tillhört slottets ursprungliga kärna, är mot 
stadens storbro utmärkt genom en trappgafvel. En högfronton reser 
sig äfven öfver hufvudingången. Nya portaler af huggen kalk-
eller sandsten jemto jernbeslagna portar af ek äro insatta i de 
båda södra rundlama och i hufvudingången. Alla fönster hafva 
blifvit utvidgade och försedda med kalkstensinfattningar. På de 
östra rundlarna hafva de forna skottgluggarna blifvit återstälda. 
Restaureringen har utförts med synnerligen stor pietet, och som 
slottet nu står, utgör det ett synnerligt vackert minne från 
Vasatiden. 

Örebro stad har under denna period gått mycket framåt. 
Den faststälda stadsplanen har betydligt utsträckts dels åt öster 
genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 4 maj 1900, hvarigenom 
ett o.mråde af 48 hektar 57 ar och 10 qvadratmeter införlifvats 
med den förutvarande stadsplanen, dels ock åt vester genom 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 22 juni 1900, hvarigenom stads
planen ökats med ett område af 37 hektar 0'2 ar och 41 qva
dratmeter. Staden har dessutom genom inköp af bebygda tom
ter för en kostnad af 121,055 kronor 79 öre utvidgat Jerntorget, 
hvartill Kungl. Maj:t lemnat tillstånd genom nådigt bref den 16 
november 1900. 

I fortsättning af den så kallade Ekströmska trädgården har 
anlagts en större park, kallad Oskarsparken, i hvilkon äfven en 
idrottsplats är anordnad. 

Staden har under perioden anskaffat fast brandkår, som ut-
göres af en brandchef och en vice brandchef, brandraästare, 
korpral och 9 brandsoldater, hvarjemte finnas en extra korpral 
och 14 extra brandsoldater. Härförutom finnes en reservkår, 
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som är indelad i två uppbåd. Kostnaderna för brandkåren upp-
gingo under år 1900 till 25,504 kronor 80 öre. 

Den 24 april 1896 beviljade Kungl. Maj:t staden stapelstads-, 
nederlags- och transitoupplagsrätt. Staden har för en kostnad 
af 45,910 kronor 78 öre uppfört en tullkammare, som öppnades 
under april månad 1899. 

Under perioden har inrättats ett ordnadt stadsbudsväsende, 
for hvilket Konungens Befallningshafvande den 18 mars 1899 
faststält taxa och reglemente. 

För underlättande af samfärdseln inom staden har af en-
skildt bolag ordnats två droskstationer, vid hvilka taxemeter-
droskor tillhandahållas allmänheten. 

För ordnande af handeln med födoämnen har för staden 
antagits en matvarustadga, som af Konungens Befallningshaf
vande stadfästs den 7 september 1898. I sammanhang härmed 
har en ny kött- och jläskbesigtningsbyrå anordnats. 

Särskilda ordningsföreskrifter hafva dessutom utfärdats för 
skyltning och användning af velocipeder. Den 19 augusti 1899 
har Konungens Befallningshafvande faststält ändringar i och 
tillägg till förut gällande reglemente, taxa och ordningsstadga 
för staders vattenledning samt ordningsregler för stadens af-
loppsledningar. . Ny brandordning har antagits för staden, som 
af Konungens Befallningshafvande faststälts den 29 januari 1900. 

En ny, storartad kyrkogård för staden har äfven under 
perioden anlagts. 

I fråga om folkskoleundervisningen i staden må nämnas, att 
under år 1900 ett nytt stort folkskolehus tillkommit. Detta är 
förlagdt i stadsdelen Vester samt innehåller 20 lärosalar och har 
kostat 232,325 kronor. Vid 1900 års slut lemnades undervis
ning i 10 skolhus, innehållande 56 lärosalar, åt 1,568 barn, 
hvarjemte lemnades undervisning i småskolorna åt 805 barn, i 
fortsättningsskolorna åt 136 barn och i ersättningsskolorna åt 
47 barn. Lärarepersonalen utgjordes vid samma års slut af 77 
personer, nämligeu 14 ordinarie lärare och 12 ordinarie lära
rinnor, 20 småskollärarinnor, 3 slöjdlärarinnor, 4 extra ordinarie 
folkskollärare, 7 extra ordinarie folkskollärarinnor, 9 extra 
ordinarie småskollärarinnor, 5 slöjdlärarinnor, 2 slöjdlärare och 
1 skolköksföreståndarinna. För beredande af undervisning i 
hushållslära har ett skolkök inrättats, hvarest undervisning i 
matlagning ra. m. lemnats åt 24 flickor från fjerde klassen och 
fortsättningsskolan. 

Den i föregående berättelsen omnämnda arbetsstugan fort
far med sin gagnande verksamhet. Fattiga barn erhålla der 
utan afgift undervisning i haudslöjd, såsom borstbinderi, halm-
flätning, sömnad m. m. Efter arbetets slut erhålla barnen 
qvällsmat. Under år 1900 besöktes arbetsstugan i medeltal af 
67 barn de dagar arbetsstugan hölls öppen. 

Stiftelsen Småbarnens vänner och sällskapet Pauvres hon-
teux vänner hafva under perioden fortfarit med sin nyttiga verk
samhet i öfverensstämmelse med hvad i föregående berättelse 
omnämnts. Sällskapet Pauvres honteux vänner har å den förut 
inköpta tomten låtit under år 1900 uppföra ett prydligt hus till 
bostad åt sällskapets pensionärer. 

Örebro djurskyddsförening har äfven under denna period 
egt bestånd och utvecklat en berömvärd och nyttig verksamhet. 

Örebro arbetareförenings föreläsningskomité har, i likhet 
med hvad förut varit fallet, under denna period låtit anordna 
föreläsningskurser i statskunskap, historia, geografi, helsolära 

m. nu; hvarjemte elementarkurser gifvits i läsning, skrifnins 
bokföring m. m. Till föreläsningarna hafva fribiljettor utdelats 
åt kroppsarbetare, hvaremot en billig afgift uppburits af öfriga 
åhörare. Föreläsningarna och kurserna hafva omfattats med 
stort intresse. I understöd har af staden och kronan lemnats 
hvarje år 1,600 kronor. 

Med bidrag af staden, Örebro sparbank med flere inrätt
ningar har ett nytt förstklassigt badhus under år 1899 uppförts 
i Örebro, hvarigenom ett länge kändt behof tillfredsstälts. Bad
huset har i anläggning och inredning kostat omkring 140,000 
kronor samt eges af ett enskildt aktiebolag. Förutom karbad 
och en första klassens badstu finnes anordnad en andra klassens 
badstu, hvarest billiga bad tillhandahållas arbetsklassen. Äfven 
erhålla barnen i stadens folkskolor en gång i veckan fria bad, 
som betalas af staden. Ehuru badhuset endast varit i verksam
het en kort tid, har det dock visat sig, att dessa bad utöfva en 
fördelaktig inverkan å det uppväxande slägtet. 

Under rubriken Fabriker och handtverk har Konungens 
Befallningshafvande ej omnämt den stora anläggningen, som ut
förts af Örebro elektriska aktiebolag, enär Konungens Befall
ningshafvande ansett, att redogörelse för densamma lämpligast 
bör lemnas i sammanhang med Örebro stad. 

Bolaget, som bildades under år 1898, har inköpt de två 
stora vattenfallen Skråmforsen och Brattforsen i Svartelfven af 
Karlskoga härad. Dessa båda vattenfalls kapacitet uppskattas 
till omkring 11,000 naturhästkrafter, af hvilka 4,000 hästkrafter 
falla på Skråmforsen och 7,000 å Brattforsen. Af dessa vatten
fall är Skråmforsen för närvarande monterad. Från Skråm
forsen går i en nästan rak linie en 38 kilometer lång ledning 
till Örebro, å hvilken 1,500 å 2,000 elektriska hästkrafter kunna 
öfverföras. Den elektriska strömmen, som öfverföres, har en 
spänning af 15,000 volt, hvilken för närvarande är den högsta, 
som förekommer i Sverige. Genom denna anläggning har Örebro 
stad erhållit stora fördelar genom den billiga kraft, som bolaget 
erbjuder förbrukarne. Den elektriska strömmen har äfven tagits 
i stort anspråk såväl för belysning som för kraftändamål. 
Antalet uthyrda glödlampor var den 1 januari 1899 2,700 
och hade vid 1900 års slut uppgått till 7,105, och vid samma 
tid lemnades ström till motorer å tillsammans 340 häst
krafter. Det har äfven visat sig, att storindustrien börjat söka 
sig till Örebro just på grund af de fördelar, som genom den 
elektriska kraften erhållas. Vid nästa femårsberättelses afgif-
vande torde resultatet af bolagets verksamhet bättre kunna angifvas. 

Den under många år förhandlade frågan om användandet 
af den till staden donerade sj ettedels jorden har nu utvecklats 
sålunda, att förhandlingar pågå med innehafvare af skogslotter 
å södra sjettedelsjorden om afstående af dessa mot femtioang 
arrenderätt och en årlig afgift af sex kronor för hvarje sjettedel. 
Äfven med innehafvare af annan sjettedelsjord hafva förhandlin
gar inledts, hvarför sannolikt är, att under nästa femårsperiod 
förlikningar angående all sådan jord träffats. 

På grund af nådig proposition, beviljade 1899 års riksdag 
ett anslag af 500,000 kronor för anläggning å Almängarna invid 
Örebro af en centralverkstad för reparation af lokomotiv för 
mellersta och södra Sveriges statsbanor. Verkstaden består, för
utom af magasin och förrådshus, af tre hufvud byggnader, nämligen 
smedja, plåtslagareverkstad och monteringsverkstad. Af dessa 
byggnader äro de två första redan tagna i användning, och 
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meniiifen är, att monteringsverkstaden, som till största delen är 
färdig, skall tagas i bruk den 1 juni 1902. Då verkstaden är 
i full gång, anses den komma att sysselsätta 250 ä 300 man. 

2. Åskersund. Beträffande stadens vattenledning har den
samma under perioden blifvit ytterligare utsträckt genom en
skilda ledningar, så att för närvarande högst få gårdar finnas, i 
hvilka ledning ej är införd. Under år 1897 insattes ett stort 
och kraftigt ångpumpverk, och för närvarande är ett elektriskt 
pumpverk under uppsättning. 

Stadens kloakledning har under perioden utvidgats. För 
närvarande återstår en anläggning af omkring 200 meters längd, 
hvarefter en fullständig kloakledning blifvit anordnad för den 
bebygda delen af staden. Kostnaderna härför hafva bestridts 
gemensamt af staden och de enskilda gårdsegarne. 

Stadens elementarläroverk har genom anslag, som stadsfull
mäktige lemnat, under år 1899 utvidgats med ytterligare en 
femte klass. Undervisning lemnas der af tre ordinarie lärare, 
en timlärare och en vikarierande lärare i gymnastik och teck
ning samt en sådan lärare i sång och musik. Elevernas antal 
var vid periodens slut 58. 

De två i staden förut befintliga flickskolorna, Högre flick
skolan och Drottning Lovisas skola för fattiga flickor, hafva 
under år 1900 sammanslagits till en gemensam skola under be
nämning Askersunds elementarskola för flickor. Skolan är för
delad i 8 klasser, och undervisningen besörjes af 3 ordinarie 
lärarinnor och 4 timlärare. Skolan åtnjuter anslag såväl af 
staden som af staten. 

Under perioden har elektrisk ström för belysning och kraft-
behof tillförts staden. Kraften erhålles från ett vattenfall vid 
Stacketorp i Askersunds socken och öfverföres på en 5 kilo
meter lång ledning till staden. Anläggningen eges af Askersunds 
elektriska aktiebolag. Staden erhåller från denna anläggning 
ström för 6 båglampor och 52 glödlampor om 32 normalljus. 
Förutom denna yttre belysning har jemväl elektrisk, belys
ning anordnats i privata bostäder, i butiker, fabriker m. m. 
Härförutom skall bolaget öfvertaga drifvandet af stadens vatten-
uppfordringsverk. 

I fråga om stadens donationsjord är ej något att tillägga 
utöfver hvad Konungens Befallningshafvande i föregående be
rättelse anfört. 

3. Nora. Stadens skolor äro fortfarande desamma och 
undervisningen der ordnad på samma sätt som under föregående 
femårsperiod. 

1 fråga om stadens donationsjord har annan förändring ej 
förekommit, än att staden på framställning af Nora—Karlskoga 
jernvägsaktiebolag till detta bolag försålt omkring 1 2 hektar 
strandjord med vattenrätt öster om bolagets stationsområde vid 
Norasjön; och har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 27 no
vember 1896 förklarat hinder från det allmännas sida icke möta 
för beslutets verkställande. 

Örebro slott i Landskansliet den 31 december 1901. 

Under december månad 1896 inköpte staden den ett par 
kilometer från Nora belägna Hagby gård med underlydande, 
qvarn, såg, vattenfall m. m. för ett pris af 115,000 kronor. A 
egendomen finnas fyra vattenfall. Det öfversta och det ne
dersta äro tagna i bruk af Nora—Karlskoga jernvägsaktiebolag, 
hvilket genom en så kallad ändlös lina på mekanisk väg från 
dessa vattenfall erhåller 35 hästkrafter för sin verkstad i Nora. 
Genom anläggande af en dammbyggnad ofvanför Hagby qvarn 
samt en sammanslagning af de båda mellersta fallen hafva. 180 
effektiva hästkrafter kunnat erhållas vid den der uppförda kraft
stationen. Egendomen är inköpt för att bereda vattenledning 
åt staden och för att tillföra densamma elektriskt ljus. 

För vattenledningen är ett vattentorn uppfördt å den högsta 
kullen midt emellan kraftstationen och staden. I tornet är in
murad en jerncistern, rymmande 150,000 liter. Från vatten
tornet ledes vattnet i gjutna jernrör af 9 tums diameter till 
staden. I stadens alla gator äro brandposter anordnade, hvar-
jemte vattenledning är införd i nästan alla stadens gårdar. I 
sammanhang med vattenledningens införande har stadens kloak
ledning betydligt förbättrats. 

Från kraftstationen är elektrisk ledning dragen till stadens 
gator och torg, som äro belysta med 6 båglampor samt erfor
derligt antal glödlampor om 32 normalJjus. Äfven i många af 
stadens gårdar är elektrisk belysning inledd. 

Anläggningarna för vattenledningen och belysningen hafva 
kostat tillsammans öfver 200,000 kronor. 

Genom nådigt bref den 26 mars 1897 har Kungl. Maj:t 
medgifvit staden att upptaga ett amorteringslån å 30 år för 
att betäcka kostnaderna för dessa anläggningar. Vid 1895 års 
slut hade staden utöfver skulderna tillgångar för 229,923 kronor 
98 öre. Vid 1900 års slut var efter gjorda afskrifningar sta
dens ställning följande: tillgångar 514,823-33 kr., skulder 
382,277-46 kr., behållning 132,545-87 kr. 

Den 5 september 1898 har antagits reglemente och taxa för 
Nora stads vattenledning och elektricitetsverk. 

4. Lindesberg. I fråga om stadens donationsjord är ej något 
att anföra utöfver hvad som derom nämnts i föregående berättelse. 

Stadens ekonomiska ställning vid 1900 års utgång synes af 
följande tablå: . 

Stadens skolor äro fortfarande desamma och ordnade på 
samma sätt som förut. 

A. Lené. 

AX. G. S V E D E L I U S . 
Robert Richter. 



46 Örebro län. Tab. 1. 

Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I ÖREBRO LÄN ÅREN 1896—1900. 
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Tab. 2. 
ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I ÖREBRO LÄN ÅREN 1896—1900. 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll år 1900. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M..M. I ÖREBRO LÄN ÅR 1900. 

I. Landsbygden. 
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EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I ÖREBRO LÄN ÅR 1900. 
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Tab. 6. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I ÖREBRO LÄN ÅR 1900. 

Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I ÖREBRO LÄN ÅR 1900. 
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