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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 10. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

U n d e r denna femårsperiod hafva länets gränser och areal 
ej undergått någon förändring. 

Länets areal utgör, med undantag af dess andel i sjön 
Vättern, således, bråkdelar oberäknade, 941,421 hektar, livar-
af 833,284 hektar land och 108,137 hektar vatien. 

Länet består af hela landskapet Närke, Karlskoga bergs
lag af landskapet Värmland samt fem härad af landskapet 
Västmanland, nämligen Nora och Hjulsjö bergslag, Gryt-
hytte och Hällefors bergslag, Lindes och Ramsbergs bergslag, 
Nya Kopparbergs bergslag samt Fellingsbro härad. 

1 förut afgifna femårsberättelser har Konungens Be-
fallningshafvande redogjort för de framställningar och för
slag, som i underdånigt betänkande angående reglering af 
oregelbundenheter i rikets indelningar af den därtill i nåder 
förordnade kommitté afgifvits beträffande Örebro län. Af 
denna kommittés framställningar och förslag rörande Öre
bro län återstår endast oafgjordt förslag n:r 7, angående 
reglering af gränsen mellan Kumla och Hallsbergs socknar i 
närheten af Hallsbergs station. Denna fråga torde dock kom
ma att lösas i sammanhang med att Hallsbergs municipal-
samhällo blir köping. 

På underdånig framställning af stadsfullmäktige i Öre
bro har Kungl. Maj:t förordnat, dels genom nådigt bref 
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den 13 februari 1903 at t 1/2 mantal n:r 2 och 1 mantal 
n:r 3 Västra. Mark med därifrån afsöndrade lägenheter skola 
från och med ingången af år 1904 i ecklesiastikt, kommu
nalt, administrativt och judiciellt hänseende skiljas från 
Längbro socken, Örebro härad samt Öster-Närkes fögderi och 
domsaga samt i alla hänseenden förenas med Örebro stad, 
dels ock genom nådigt bref den 27 oktober 1905 a t t den så 
kallade Myrö utjord äfvensom en från staten till Örebro 
stad försåld andel om 2,732 hektar af förra skvadronschefsbo-
stället Ånsta n:r 3 och 4, 1 mantal skatte, skola från och 
med 1907 års ingång i administrativt, kommunalt, ecklesia
stikt och judiciellt hänseende skiljas från Ånsta socken, Glans
hammars och Örebro härads tingslag samt Öster-Närkes 
fögderi och domsaga samt i alla hänseenden förenas med 
Örebro stad. 

Länet har fyra städer nämligen Örebro, Askersund, Nora 
och Lindesberg samt är indeladt i fyra fögderier, nämligen 
Öster-Närkes, Väster-Närkes, Nora och Lindes fögderier, hvil-
ka till omfattning sammanfalla med länets lika benämnda 
domsagor. 

Fögderierna omfatta 15 härad, mellan hvilka länets 58 
landskommuner äro fördelade. 

Under femårsperioden har någon förändring häri ej 
inträffat, hvarför Konungens Befallningshafvande i fråga 
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om länefs indelning i fögderier, härad och länsmansdistrikt 
lur hänvisa till föregående underdåniga berättelser. 

Uti föregående berättelse har Konungens Befallnings-
hafvande meddelat, att Nya Kopparbergs och Hallsbergs 
municipalsamhällen erhållit nådigt tillstånd att å vissa vill
kor bilda egna köpingar. Ingendera af dessa köpingsfrågor 
har under femårsperioden blifvit löst. 

I fråga om Nya Kopparbergs municipalsamhälles kö
pingsfråga får Konungens Befallningshafvande meddela, att 
någon öfverenskomnielse mellan municipalsamhället och öf-
riga delar af Ljusnarsbergs socken ej kunnat träffas rörande 
den i nådiga bref vet den 11 mars 1898 föreskrifna för
delningen mellan socknens och municipalsamhällets gemen
samma tillgångar och skulder, hvarför municipalsamhället 
gjort underdånig ansökan hos Kungl. Maj:t, att Kungl. 
Maj:t måtte ej mindre bestämma den tid, då municipalsam
hället får träda i utöfning af köpingsrättigheten samt i 
kommunalt och fattigvårdshänseende skiljas från Ljusnars
bergs socken, än iifven meddela beslut i fråga om de grunder, 
efter h vilka fördelning af de gemensamma tillgångarne och 
skulderna bör äga rum. Frågan är för närvarande beroende 
på Kungl. lfaj:ts pröfning. 

Beträffande Hallsbergs munieipalsamhälle, så hafva de 
under förra perioden påbörjade landlmäteriförrättningar, som 
erfordrats för fullgörande af de i nådiga brefvet den 22 
april 1898 stadgade villkor för köpingsräitigheter, nu blif
vit afslutadc. Under förrättningarnas gång har samhället 
erhållit fastställelse å förvärf af sådana fastighetsdelar, hvil-
ka under form af utsöndringar fallit inom blifvande köpings-
området, äfvensom fastställelse å 19 ägostycksförrättningar 
rörande i området ingående hemmansdelar, hvarjämte sam
hället genom expropriation' förvärfvat, mot en summa af 
24,000 kronor, öfriga i köpingsområdet ingående jordområ
den, om hvilka uppgörelse i godo ej kunnat träffas. 

Samhället liar hos Kungl. Maj:t i underdånighet an
hållit, att Kungl. Maj:t täcktes bestämma, att samhället 
får från och med 1907 års ingång inträda i sina köpings
rättigheter. Denna fråga är ämvu beroende på Kungl. Maj:ts 
pröfning. 

1 fråga om den kyrkliga indelningen har under perioden 
ej annan förändring inträffat än, att Anstå, Längbro och 
Ekers församlingar den 1 maj 1902 bildat ett nyt t pastorat. 

I fråga om länets judiciolla indelning hafva följande 
förändringar inträffat. 

Genom nådigt bref den 28 juni 1901 har Kungl. Maj:t 
föi-ordnat att liäradena i öster->Narkes domsaga skola förenas 
till tvil tingslag, omfattande det ena Glanshammars och 
Örebro härad med tingsställe i örehvo stad samt det andra 
Askers och Sköllersta härad med tingsställe vid Sköllersta 
kyrka, hvarjämte Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 4 
april 1903 förordnat, att ofvannämnda reglering af tingsla
gen skall tillämpas från och med ingången af år 1904. 

Genom nådigt bref den 10 oktober 1902 har Kungl. 
Maj:t förordnat, at t Nora domsaga skall från och med 
början af år 1904 indelas i två tingslag sålunda, att Nora 
och Hjulsjö bergslag samt Grythytte och Hällefors bergs
lag förenas till et t tingslag med tingsställe i eller invid 

Nora stad samt Karlskoga bergslag bibehålles såsom sär-
skildt tingslag. 

Genom nådigt bref den 28 oktober 1904 har Kungl. 
Maj:t förordnat, at t Väster-Närkes domsaga skall indelas i 
tre tingslag sålunda, att Kumla, Grimstens och Hardemo 
härad förenas till ett tingslag med tingsställe vid eller i 
närheten af Hallsbergs station samt Edsbergs härad och 
Sundbo härad bibehållas såsom särskilda tingslag hvart för 
sig, samt att den sålunda beslutade regleringen skall till-
lämpas från och med ingången af år 1906. 

I fråga om städernas styrelser har Kungl. Maj:t förord
nat om förändrad organisation af dels rådstufvurätten och 
magistraten i Askersund, genom nådigt bref den 13 de
cember 1901, och dels rådstuf-vurätten och magistraten i 
Örebro, genom nådigt bref den 13 februari 1903. 

Länet är fortfarande indeladt i två justeraredistrikt 
och under femårsperioden har någon förändring däri ej ägt 
rum. 

Länet tillhör jämte Skaraborgs län det fjärde eller 
mellersta bergmästaredistriktet. I distriktet äro anställde 
en bergmästare och en grufingenjör, hvilka båda äro för
sedda med boställen inom länet. 

I fråga om förvaltningen af de allmänna skogarne inom 
länet har någon förändring ej ägt rum, utan förvaltas de, 
med undantag af de från Klotens bruk inköpta skogshemman, 
hvilka äro förlagda till Klotens revir i Kopparbergs län, 
under öfverinseende af öfverjägmästaren i Bergslagsdistrik-
tel. Skogarne äro indelade i 3 revir, nämligen Örebro, Asker-
sunds och Grönbo revir, hvilka skötas hvart revir af sin 
jägmästare. Dessutom äro hos förvaltningen anställde 2 
jägmästareassistenter, 7 ordinarie och 6 extra kronojägare 
samt 14 ordinarie och 2 extra kronoskogvaktare. 

I fråga om den allmänna sjukvårdens handhafvande inom 
länet har under femårsperioden någon förändring ej in
träffat, utan är länet indeladt i 5 provinsialläkare- och 9 
extra provinsialläkaredistrikt. Beträffande dessa distrikts 
omfattning får Konungens Befallningshafvande hänvisa till 
sina förur afgifna underdåniga berättelser. 

Örebro stad har fortfarande 1 stads- och 2 distrikts
läkare samt städerna Askersund, Nora och Lindesberg hvar 
sin stadsläkare. 

I fråga om inseendet öfver sjukvården bland husdjuren 
har under femårsperioden ej annan förändring inträffat, 
än att tjänsteårsberäkning beviljats för veterinären i Karl
skoga distrikt. Det finnes sålunda inom länet 10 distrikts
veterinärer, fördelade å lika många veterinärdistrikt. Dess
utom finnes det 1 3 uns veterinär samt i Örebro 1 stadsvc-
teriflär. 

Under femårsperioden har annan förändring i länets 
naturliga beskaffenhet ej ägt rum än sådan, som orsakats ge
nom de fortgående odlingarna af torrlagda ängsmarker och 
dessas förvandling till åker och genom några vattenafled-
ningsföretag, i fråga om hvilka hänvisas till den redogö
relse, som härför längre fram i berättelsen lämnas. 

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

Sedan Örebro läns landsting och hushållningssällskap 
under år 1894 tillsammans beviljat ett årligt anslag af 
1,500 kr. at t under tre års tid utgå till Sveriges geologiska 
undersökning såsom bidrag till bekostande af en praktisk 
geologisk undersökning af Närke jämte öfriga delar af 
Örebro län, hvilka icke förut varit föremål för dylik under
sökning, påbörjades de för ändamålet nödiga fältarbetena 
år 1895 och fortgingo till år 1898. 

Därunder blefvo Karlskoga bergslag samt västra delen 
af Närke geologiskt nyrekognoscerade, hvarjämte revisions
arbeten och speciella praktiskt geologiska undersökningar 
företogos inom den öfriga delen af området, öfver hvilket 
redan förut under den allmänna geologiska undersöknin
gens gång geologiska kartblad i skalan 1:50,000 blifvit 
med tillhörande beskrifningar upprättade. Arbetet i fråga, 
som i hufvudsak är grundadt å berörda undersökningar, har 
utförts i fråga om urbergsområdet af geologen Alb. Blom
berg och i fråga om silurområdet af geologen Gr. Holm. Ar-
botet utkom under år 1902 och består af en beskrifning 
ined åtskilliga figurer i texten jämte en berggrundskarta i 
skala 1:500,000, en höjd- och åskarta i samma skala och 
en karta öfver läget af stenbrott, kalkbruk och stenhugge-
rier inom Närkes kambrisk-siluriska område i skala 1:200,000 
samt en öfversiktskarta i två blad öfver jordarterna inom 
Närke och Karlskoga bergslag samt Fellingsbro härad i 
skala 1:125,000. 

Under femårsperioden hafva utkommit följande arbeten 
rörande länet: 

Studier ôîver de sydnärkiska barrskogarnes utvecklings
historia af docenten Rutger Sernander ; 

Noraskogs arkiv, berghistoriska samlingar och anteck
ningar af Johan Johansson, delarne IV och V; 

Örebro läns Kungl. hushållningssällskaps historia 1803— 
1902 jämte öfversikt öfver landthushållningens utveckling 
inom länet under samma tid, under medverkan af därtill 
anmodade utarbetad af folkhögskoleföreståndaren J. W. Jons
son; 

Örebro förr ocli nu, anteckningar af L. G. Tidandcr; 
Fellingsbro sockens historia, af Axel Garfvé; 
Örebro läns kalender, utgifyen af länets hushållnings

sällskap; samt 
De 1882—1886 nybildade Hjälmareöarnes vegetation, af 

Sclim Birger. 

Närkes fornminnesförening, hvilken på grund aï beslut 
vid årsmöte den 25 fchruari 190-1 numera Benämnas Örebro 
l<ms fovnmhmesföreniny, har nnder såväl sitt ganûa som sitt 
nya namn fortsatt sin verksamhet på samma sätt som förut. 

Öicbro stad och länets landsting lämna fortfarande år
liga bidrag til] föreningen, staden med 150 kronor och lands
tinget med 500 kronor, hvarjämte landstinget lämnat år 
1902 ett anslag af 1,500 kronor till fönstergallrens bortta
gande en trappa upp samt reparation af bottenvåningen, samt 
år 1904 ett anslag af 2,500 kronor för anordnande af en 
värmeledning i museet. 

Under år 1902 anordnades af föreningen en historisk 
topografisk utställning, omfattande ett tusental taflor, foto

grafier, bilder af herrgårdar, bruk, bondgårdar, stugor, kyr
kor, prästgårdar m. m. inom länet, af boningshus m. m. i 
städerna samt af kartor öfver länet och delar af detsamma. 

Under perioden har föreningen utgifvit två häften med
delanden, det förra innehållande en utförlig beskrifning öf
ver Örebro slott af K. G. Grandinson och det senare en redo
görelse för nämnda utställning samt några afhandlingar rö
rande länet. 

A Örebro slott har under perioden utförts såväl en 
mcia omfattande reparation af landshöfdingens boställs-
våning som ock en genomgående restaurering af borggården. 

.Reparationen af landshöfdingens våning har bestått 
bland annat i uppförandet af en ny trappa från stora port-
hvalfvet och insättandet af nya, dörrar i samma livalf, hvilket 
tillika aiputsats och försetts med kalkstenssockcl. I våningen 
hafva rummen till större delen omtapetserats ocli målats, 
fönstren panelats, parkettgolf inlagts i stora matsalen m. m. 

Restaureringen af borggården, utförd år 1906, har varit 
mycket genomgripande. Borggården företedde före restaure
ringen en föga tilltalande anblick ; väggarne voro mörkgrå 
af ålder och delvis mossbelupna ; ett flertal fönster i de 
högst belägna, obegagnade vånnigarne voro felaktiga, bågar 
och karmar flerstädes ruttna. De gamla vackra portalerna 
från 1500-talets slut i borggårdens nordöstra och sydvästra 
hörn voro mycket förfallna. Tre grå träkurar för sopors och 
annat affalls förvaring vanprydde gården, å hvilken dess
utom stenläggningen var mycket bristfällig och öfverdra-
gen med grön fuktig mossa, och dessutom fick regnvattnet 
från det stora taket fritt rinna öfver gården. 

Nu hafva alla väggytor rengjorts, lagats och affärgats, 
alla fönster äro reparerade efter stilenlig, modell och ut
flyttade å rä t t plats. Där så krafts, hafva nya bågar och 
karmar insatts. Fönstren hafva målats och försetts med 
nya rutor Fotrännorna äro säkert fasfgjorda, och vattnet 
från taket ledes genom stuprännor ned i dräneringsrör af 
glaceradt lergods. Nederst är en fogstruken sockel anbrin
gad, och hela gården afjämnad och stenlagd med tre från 
porthvalfvet stjärnformigt utgående gångbanor af tuktad 
sten samt med fältsten däremellan. 

De gamla portalerna äro fullständigt renoverade, hvar-
vid iakttagits, a t t nya delar blifvit absolut lika de äldre, 
öfver sydvästra portalen, som saknade krön, har dylikt, i 
full likhet med det, som finnes å nordöstra portalen, upp
förts, hvarvid användts en i ett förvaringsrum anträffad 
tympan, märkt med Vasavapnet oeh initialer C. P. D. S. 
1617 (Carolus Pliilippu.«, dux Swtk'rmaniae). Vissa pä går
den utskjutande trappor hafva ombyggts eller borttagits. 
Sopkuiarne äro borttagna och hafva ersatts med dels en 
mindre stenbyggnad af sockelns höjd, där soporna kunna 
förvaras, dels ock soptunnor, som äro anbringade under en 
utskjutande trappa. På väggarne äro till en erinran om 
slottets forna utseende uppsatta några äldre skulpterade 
stenar, och vidare är hela portgången stensatt med tuktad 
sten. Af ven den yt tre portalen vid hufvudiiigången, uppförd 
år 1900 af sandsten, liar reparerats. Sandstenen hade vittrat 
till följd af vattnets inverkan. Portalen är nu i det närmaste 
renhuggen, alla horisontella utskjutande listverk äro be-
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klädda med bly eller kopparplåt och en ny sten med ett 
skulpteradt krigarhufvud insatt i stället för en söndervitt
rad sådan. Nya fotrännor och stuprännor af koppar äro 
uppsatta å östra fasaderna. 

Slottet är ånyo uppmätt och alla iakttagelser af vikt, 

som under reparationen gjorts, äro antecknade å ritnin
gar. 

Kostnaderna för reparationerna hafva bestridts dels med 
statsmedel, dels ock, hvad angår portalerna m. m., genom bi
drag från enskilda personer inom länet. 

2. Invånare. 

Enligt hvad tabell 1 närmare utvisar, utgjorde länets 
kyrkoskrifna folkmängd vid utgången af år 1905 200,087 
invånare, däraf 98,561 manliga och 101,526 kvinnliga, under 
det att den mantalsskrifna folkmängden samtidigt uppgick 
till 200,427 personer, däraf 98,248 manliga och 102,179 kvinn
liga. Den mantalsskrifna folkmängden är sålunda, såsom 
vanligt, något större än den kyrkoskrifna. 

Länets folkmängd har under denna, liksom under före
gående femårsperiod, varit stadd i jämn tillväxt. 

Folkmängden i hela länet, som enligt uppgifterna i före
gående femärsberättelse uppgick den 31 december 1900 till 
194,924 personer enligt prästerskapets uppgifter och till 
196,315 personer enligt mantalslängderna, har således under 
denna period ökats med 5,163 personer enligt de förra och 
4,112 personer enligt de senare uppgifterna, motsvarande en 
ökning af 2-uo °/o och 2-o95 o/o. 

Denna folkökning har ägt rum hufvudsakligen i stä
derna, i det att städernas folkmängd under perioden ökats 
med 4,413 personer enligt prästerskapets uppgifter och med 
3,766 personer enligt mantalslängderna. Motsvarande ök
ning å landsbygden har varit 750 och 346 personer. Bland 
städerna har folkökningen varit störst i Örebro, hvars folk
mängd ökats med 3,733 personer enligt prästerskapets upp
gifter och 3,084 personer enligt mantalslängderna. 

Den starka folkökning, som ägt rum i Örebro, beror dels 
på den stora utvecklingen af stadens handel och industri, 
som kiäfver ökade arbetskrafter, och dels på at t vissa 
angränsande områden blifvit lagda till Örebro. Äfven vi
sar det sig, att städerna utöfva en stor dragningskraft å 
arbetarnc från landet genom de tillfällen till större frihet 
för arbetarnc och förströelser af mångahanda slag, som 
städerna erbjuda. 

Antalet utvandrare från länet, som under föregående 
femårsperiod uppgick till 2,341, har på sätt, som synes af 

Tab. A. Antal utvandrare från Örebro län åren 1901—1905. 

tabell A, under denna period utgjort 4,352. Under femårs
perioden 1891—1895 var antalet utvandrare 4,518. Någon 
särskild anledning till den ökade emigrationen läror vara 
svår att anföra ; dock torde de ogynnsamma resultaten af 
skörden under tvenne af periodens år därtill i någon mån 
hafva bidragit. 

Det ekonomiska tillståndet under perioden kan ej sägas 
hafva undergått någon väsentlig förändring och får i det 
hela anses tillfredsställande, ehuruväl den jordbrukandc 
befolkningen nog lidit af de i allmänhet dåliga skördeför
hållandena under vissa år af perioden. 

På sätt, som synes af! tabell B, har antalet utsökningsmål, 
hvari meddelats utslag, som bragts till verkställighet, de 
ådömda skuldbeloppen, antalet anhängiggjorda konkurser och 
exekutivt försålda fastigheter ganska mycket stigit under 
perioden, men anledningen härtill torde vara affärslifvets 
utveckling såväl i städerna som å landsbygden, i det att 
en massa handlande utan kapital och ekonomisk erfarenhet 
öppnat affärer, som de ej kunnat sköta, och därför nödgats 
göra konkurs. 

Antalet lagsökningar vid Örebro landskansli framgår 
af denna tabell: 

Lagsökningarnes antal vid landskansliet, som under före
gående period uppgick till 1,923, har således under denna 
period icke obetydligt minskats. 

Beträffande antalet ingångna giftermål samt nativi
tets- och mortalitetsförhållandena inom länet finnas under 
denna, likasom under föregående perioden, icke några abnor-
miteter att omförmäla. 

För bedömande af kommunernas ekonomiska ställning i 
förhållande till den kommunala verksamheten får Konun
gens Befallningsh af vande hänvisa till tabell C (sid. 6), som 
utvisar de lån, som kommuner med nådigt tillstånd upptagit 
under perioden. 

Antalet och beskaffenheten af de under femårsperioden 
begångna och beifrade brott inhämtas af tabell D (sid. 7). 

Antalet personer, som under perioden häktats för mord, 
dråp. rån eller mordbrand, har i någon mån minskats, hvar-
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emot antalet af dem, som gjort sig skyldiga till våld å 
person, ökats i afsevärd grad. Antalet lösdrifvare och per
soner, som gjort sig skyldiga till »mindre förseelser», har 
under perioden betydligt minskats. På sätt Konungens Be-
fallningshafvande i sin förra berättelse omnämnt, ställde 
1898 års landsting till Konungens Befallningshafvandes för
fogande ett årligt anslag af 2,000 kronor under två år att 
tilldelas enligt fattigvårdsförordningen utsedde tillsynings-
män öfver bettlare. Efter det till följd häraf lämpliga till-
syningsmän å-bettlare och lösdrifvare blifvit i tillräckligt 
antal för kommunerna utsedde, samt föreskrifter meddelats 
bland annat rörande den ersättning, de utsedde tillsynings-
männen ägde erhålla för hvarje lagligen anhållen lösdrifvare, 
har Konungens Befallningshafvande till en livar af länets 
fyra kronofogdar lämnat förskott till betäckande af deras 
utgifter för de ersättningsbelopp, som tillsyningsman ägde 

hos kronofogden uppbära. Utaf detta anslag är större de
len användt, så att endast ett mindre belopp finnes kvar.för 
Konungens Befallningshafvandes disposition. 

Till ledning för bedömande af den fysiska utvecklingen 
hos den manliga ungdomen meddelas från inskrifningsförrätt-. 
ningarne under tabell E (sid. 8) uppgifter å antalet inskrifne 
och frikallade värnpliktige inom länet. 

Allmänna hälsotillståndet har under perioden varit till
fredsställande. Förutom under år 1901, då svårare difteri
epidemier förekommo på olika håll inom länet samt dess
utom tarmtyfus i Ljusnarsbergs och Lindesbergs distrikt, 
hafva några svårare epidemier ej förekommit inom länet. 
Den allmänt utbredda influensaepidemien återkommer årligen 
och bidrager nog att höja dödlighetsprocenten. Såsom ett 
uttryck för det allmänna hälsotillståndet tjänar dödlighe
ten, som visar, at t på hvarje tusental invånare inom länet 

Tab. B. Utsökningsmål, anhängiggjorda konkurser och exekutiva försäljningar i Örebro län åren 1901—1905. 
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dogo under år 1901 15-o, under år 1902 14:3, under år 1903 
i;?-4. under år 1904 13-o och under år 1905 14-2 procent. 

På hälsovårdens område märkes under perioden en del 
framsteg, som tyda på ökadt intresse och större offervillig
het för sanitära ändamål. Länets landsting har tillsatt 
åtta af landstinget aflönade sjuksköterskor, som fördelats å 

Tab. C. Kommunala lån i Örebro län, med nådigt tillstånd 
upptagna åren 1901—1905. 

olika platser inom länet. Nya epidemisjukhus hafva af 
de respektive kommunerna uppförts i Örebro, Lindesberg, 
Karlskoga och Kopparberg. A dessa platser ocli i Nora hafva 
planlagts och utförts arbeten för anskaffande af godt dricks
vatten och bortförande af förbrukadt sådant. Renhåll
ningen liar förbättrats och tillsynen öfver densamma ökats 
genom anställande af hälsopolis. Kontrollen öfver beskaf
fenheten af till salu hållna födoämnen samt lokalerna för 
deras tillverkning och försäljning har blifvit skärpt, genom 
af Konungens Befallningshafvandc fastställda stadgar. 

1 länet har bildats en förening för tuberkulosens bekäm
pande. Det torde vara att hoppas god framgång af föreningens 
verksamhet 

De nu anförda framstegen å hälsovårdens område gälla 
så godt som uteslutande städerna och municipalsamhällena, 
hvarest hälsovårdsstadgan för stad tillämpas. På den egent
liga landsbygden, d. v. s. inom kommunalnämndernas verk
ningskrets såsom hälsovårdsmyndigheter, är den allmänna 
hälsovården fortfarande försummad, och några större för
bättringar i nämnda hänseende äro icke att anföra. 

Missbruket af starka drycker torde, hvad den fasta 
befolkningen angår, kunna anses fortfarande vara i afta-
gande. Egentliga orsaken till denna förbättring i sedligt 
afseende synes, såsom förut angifvits, vara stigande upplys
ning, de religiösa rörelserna och de öfverallt verkande före
ningarne för nykterhetens befrämjande. För de inom länet 
bildade nykterhetsföreningar, som nu äro i verksamhet, redo-
göres här nedan. 

Följande nykterhetsföreningar finnas: 
Oster-Närles fögderi: Axbergs socken 1 blåbandsförening; Längbro socken 

1 blåbandsförening; Ekers, Hofsta, Vintrosa, Tysslinge, Kils, Gräfve, Glanshammars 
och Rinkaby socknar, hvardera 1 eller tillsammans 8 nykterhetsföreningar; Göt-
lunda socken 2 godtemplarloger, nämligen »Sickelsjö framtid» och »Järnkorset», 
samt 1 blåbandsförening; Askers socken 4 godtemplarloger, nämligen >Väl gjordt», 
»Pingstliljan», »Labbetorps väl» och »Kvissmarcdalens hopp», samt 1 blåbands
förening; lännäs socken 4 godtemplarloger, 1 blåbandsförening och 1 lokalkom
mitté för nykterhet8vcrksamheten med anslutning till Örebro nykterhetsförbund; 
Stora Mellösa socken 5 godtemplarloger och 2 nykterhetsföreningar; Ekeby socken 
1 nykterhetsförening, »Hoppets här»; Sköllersta socken 1 nykterhetsförening vid 
namn »Kvissmarens ros» ; Svennevads socken 1 godtemplarloge. 

Väster-Närkei fögderi: Hallsbergs socken: godtemplarlogerna »Unitas» och 
»Hallsbergs vapen», »Järnvägsmännens helnykterhetsförening» och »Hallsbergs 
ungdomsskara»; Lerbäcks socken: 5 godtemplarloger och 4 blåbandsföreningar; 
Kumla socken: 5 godtemplarloger, benämnda »Nathanacl» och »Kämpen» vid Kumla 
station, »Hvarnndras hjälp» vid Yxhult, »Trofast» vid Hörsta och »Skyddsvakten» 
vid Folketorp, 7 blåbandsföreningar, nämligen »Kumla», »Mossby», »Hörsta», 
»Folketorps», »Sannaheds», »Byrsta» och »Säbylunds»; Hardemo socken: »Julsta 
blåbandsförening»; Kräklinge socken: godtemplarlogen »Malmberget» och »Kräk-
linge blåbandsförening»; Edsbergs socken: 1 nykterhetsförening; Knista socken: 
godtemplarlogen »Fjngesta», »Brotorps blåbandsförening» och 2 nykterhetsförenin
gar; Hidinge socken: 1 godtemplarloge vid Lanna samt 2 nykterhetsföreningar 
och 1 blåbandsförening därsammastädes; Tångeråsa socken: 1 blåbandsförening, 
Kvistbro socken: godtemplarlogen »Strömsborg» vid Mullhyttan och blåbandsför-
eningen »Strid och Seger» vid Kvistbro kyrka; Hackva socken: 1 godtemplar
loge och 1 blåbandsförening; Viby socken: 2 godtemplarloger, nämligen »Nyårs
blomman» vid Vretstorp och »Bergfast» vid Laggartorp samt 4 blåbandsföreningar; 
Bodarne socken: 2 godtemplarloger och 2 nykterhetsföreningar; Askersunds soc
keu: 1 godtemplarloge vid Ljungås; Hammars socken: 4 godtemplarloger, näm
ligen vid Aspa, Harge, Öfre Knalla och Immeberg; Snaflunda socken: 1 god
templarloge vid Tycke samt 2 nykterhetsföreningar, nämligen vid Tycke och 
Sv innersta. 

Nora fögderi: Nora sucken: 4 godtemplarloger, benämnda »Nora skog», 
»Hammarby», »Järnviljan» och »Nordstjärnan», samt 8 blåbandsföreningar; Vikers 
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kapell: 2 godtemplarloger, »Bergfast» och »Vikersblomman», samt 1 bläbandsför
ening; Järnboils socken: 1 godtemplarloge »P. Fjellstedt» och 1 bläbaudsförening; 
Hjulsjö socken: 2 godtemplarloger, nämligen i Hjulsjöhy och Grängshyttan; Gryt
hyttans socken: 6 godtemplarloger, nämligen »Hederskänslan», »Alfvan», »F.nighet 
och Frid», »Hammarblomman», »Enigheten» och »Finuhults stjärna» samt 1 blä
bandsförening; Hällefors socken: 4 nykterhetsföreningar, »Forsblomman», »Godt 
hopp», »Säfvens lilja» och »Silfverkronan» ; Karlskoga socken: 10 godtemplar
loger, nämligen »Per Lagerhjelm», »N:r 904 Bofors», »Skogsblomman», »Skogs
liljan», »Laurentius Pelri», »Sylvia», »Degerfors framtid», »Karlavagnen», »Pingst
liljan» och »Karlsdals godtemplarloge», samt 5 blåbandsföreningar; Bjurtjärns soc
ken: godtemplarlogen »Banbrytaren». 

Lindes fögderi: Lindes bergsförsamling: templet »Stjärnbaneret», templet 
»Ledstjärnan» och nykterhetsföreningen »Bergfast»; Kamsbergs socken: godtemplar
logen >N:r 1,006 Kloten», ungdomslogen »Klotens framtid» och godtemplarlogen 
»Klippan»; Ljusnarsbergs socken: logen »N:r 87 Malmen», logen »N:r 26 Morgon
bris», 1 ungdomsförening, logen »Stälgnistan», 1 Verdandiloge, 1 nngdomsloge, 
logerna »Stjärnfors», »Nordförbnndet», »Ljas utan Mörker», »Friskt mod» och 3 
blåbandsföreningar; Fellingsbro socken: 1 bläbandsförening samt godtemplarlogerna 
»Österns stjärna», »Framtidshoppet», »Fellingsbro framtid» och »Ny förhopp
ning»; Näsby socken: 1 bläbandsförening samt godtemplarlogerna »Ny strid» och 
»Allvar»; Ervalla socken: »Ervalia hopp» och 1 bläbandsförening. 

Länets städer: Örebro stad: 1) Godtemplarorden med 5 loger och 474 med
lemmar; 2) Nationalgodtemplarorden med likaledes 5 loger och 498 medlemmar; 
i!) Templarorden med 8 tempel och 252 medlemmar, Örebro bläbandsförening med 
306 medlemmar, Örebrofilialen af föreningen Hvita bandet (endast kvinnor) med 
109 medlemmar, logen »Brand» af nykterhetsorden Verdandi med 78 medlemmar 
samt 2 afdelningar af Sveriges studerande ungdoms belnykterhetäförbund (S. S. U. II), 
nämligen vid Karolinska och Tekniska skolorna med 62 medlemmar i den förra 
och 38 i den senare; Askersund: 3 godtemplarloger och 1 bläbandsförening; Nora: 
godtemplarlogerna »Per Wieselgren» och »Nora» med hvardera omkring 65 med
lemmar samt 1 bläbandsförening; Lindesberg: af I. O. G. T. 1 loge, »David», med 
74 medlemmar, af nationaltemplarorden 1 loge, »Gideon», med 98 medlemmar, 
och af templarorden »Templet N:r 95 Seger» med 83 medlemmar. 

Ofvanstående godtemplarordnar samt blåbands- och nyk
terhetsföreningar arbeta verksamt i nykterhetens intresse 
och fylla på ett berömvärdt sätt sitt ändamål, nämligen 
att föra sina medlemmar samt äfven andra utom ordnarne 
och föreningarne stående personer till absolut nykterhet och 
kvarhålla dem därtill. Särskildt är att bemärka den nyk
terhetsrörelse, som gjort sig gällande bland skolungdomen 
och som säkerligen kommer att verka mycket godt. Det torde 
också med fog kunna framhållas, at t nykterhetsrörelserna å 
många ställen, och icke minst i städerna, ledt till ett godt 
resultat. 

I enahanda syfte verka äfven nedan omförmälda före
ningar, hvilka därjämte hafva till uppgift a t t befordra 
allmän sedlighet, upplysning och fosterlandskärlek. Dessa 
föreningar äro: 

Öster-Närkes fögderi: Sköllersta socken en fosterländsk förening med syfte 
att genom föredrag m. m. befordra bildning och sedlighet; i enhvar af socknarne 
Gällersta, Stora Mellös» och Kil en fosterländsk förening med enahanda syfte; 
Tysslinge socken en förcläsningsförening; Askers socken en föreläsningsförening; 
samt i Glanshammars socken en föreläsningsförcning, hvilka tre sistnämnda erhålla 
understöd af stat och kommun; Stora Mellösa socken en s. k. huebondsf ören ing 
med ändamål att verka för tjänares och i allmänhet ungdomens lyftning i reli
giöst och sedligt afseende samt för deras ekonomiska förkofring; Glanshammars 
socken en landtmannaförening; Ekeby socken en förening af nnga flickor, som 
har till uppgift att genoiri tillverkning och försäljning af smärre arbeten bidraga 
till fosterlandets försvar. 

Väster-Närkes fögderi: Hallsbergs socken en föreläsningsförening; Kumla 
socken en föreläsningsförening; Edsbergs socken två ungdomsföreningar pä kristlig 
grund; Knista socken Fjugesta folkbibliotek; samt i Viby socken Vretstorps före
läsningsförcning. 

Nora fögderi: Bofors godtemplars föreläsningsförening och Degerfors före
läsningsförening i Karlskoga socken. 

Lindes fögderi: Fellingsbro föreläsningsförening i Fellingsbro socken; Lindes 
stads- och bcrgslagsförsamlingars föicläsningsförcning i Lindes bergsförsamling 
hvilken förening äfven verkar i Lindesbergs Btad: samt Ljusnarsbergs föreläs
ningsförening i Ljnsnnrsbeigs socken. 

Dessutom verkar inom länet ett samfund, som jämväl 
har till ändamål att befrämja nykterhet, sedlighet och upp
lysning, nämligen Kristliga föreningen af unge män, hvil
ken har filialer i Örebro och Nora samt Karlskoga munici-
palsamhalle. I Örebro och Karlskoga finnes jämväl ett 
dylikt samfund för unga kvinnor. Båda föreningarna hafva 
vunnit stor tillslutning och hafva egna lokaler, i hvilka 
medlemmarne få tillfälle at t åhöra föredrag, musik m. m., 
som af föreningarna anordnas. 

Folkskolorna inom länet omfattas fortfarande med sti
gande intresse, och kommunerna göra på ett sätt, som för
tjänar allt erkännande, stora uppoffringar för at t anskaffa 
goda lärarekrafter och tidsenliga och bekväma skolhus. Un
dervisningen är i allmänhet fördelad på två afdelningar, 
den egentliga folkskolan och småskolan. Hågen för ett 
ytterligare höjande af kunskapsmåttet utöfver folkskolebild
ningen har under denna liksom under föregående period gif-

Tab. D. Begångna och beifrade brott inom Örebro län åren 1901—1905. 
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vit sig tillkänna dels genom anlitande af elementarskolans 
lägre klasser, dels genom det ökade tilloppet till folkhög
skolan och landtbruksskolan och dels genom ett ökadt an
vändande af sockenbiblioteken. Tidningslitteraturen vinner 
äfven allt mer och mer utbredning såväl i 'städerna som på 
landsbygden. Sockenbibliotekens antal och storlek framgår 
af nedanstående tabell F. 

Befolkningens Modedräkt och levnadssätt hafva under 
femårsperioden icke undergått några nämnvärda föränd
ringar. 

I fråga om byggnadssättet kan, liksom under förra 
perioden, med skäl framhållas, at t byggnaderna uppföras 
med större omsorg och af bättre material än förut, och att 
mera än förr hänsyn tagcs till hygienens ocli skönhetsin-
neis fordringar. Husets inredning göres omsorgsfullare och 
bekvämare, och mera omsorg nedlägges äfven på arbetet att 
göra lägenheterna sunda ocli ljusa, hvarjämte de yttre om-
gifningarna ofta förskönas genom planteringar ocli trädgårds
anläggningar. Stall och ladugårdar inredas i regel mycket 
omsorgsfullt, med cementgolf och ledningar för af förande af 
den flytande spillningen. 

Särskildt i städerna märkes det framsteg, byggnads
konsten gjort under denna period, och mänga byggnader där 
äro utmärkta för såväl sitt monumentala yt tre som den 
tidsenliga inredningen af byggnaderna. Af städerna har 
Örebro i synnerhet visat prof på stor byggnadsverksamhet. 

1 fråga om de skismatiska rörelserna på det andliga 
området får Konungens Befallningshafvande meddela föl
jande. Dessa hafva å landsbygden, med undantag af baptis
men, icke i nämnvärd grad ökats, men fortgå dock och hafva 
anhängare af de från statskyrkans läror skiljaktige, hvilka 
hufvudsakligen förekomma under namn af baptister, me
todister, nyluleraner och waldenströmare, eller det så kal
lade Svenska missionsförbundet. Den sekt, som under namn 
af helgelseförbundet, hvars medlemmar äfven kallas hel-
gonister, uppstått i Kräklinge ocli några socknar i Fellings-
bro härad, äger fortfarande bestånd. Sekten utöfvar en 
ganska betydande missionsverksamhet i hednaländerna. Sek
ten har för detta ändamål en särskild skola å egendomen 
Götabro i Kräklinge för utbildande af missionärer. Den så 
kallade frälsningsarmen fortfar med sin verksamhet i stä
derna, men å landsbygden och särskildt i municipalsamhäl-
lena torde dess verksamhet snarare af- än tilltagit. Mormönis-

Tab. E. Inskrifne och frikallade värnpliktige inom Örebro 
län åren 1901—1905. 

men synes numera hafva fullständigt upphört å länets lands
bygd. 

De skismatiska rörelserna inom städerna synas icke 
heller, med undantag af baptismen, hafva i afsevärd grad 
ökats. I Örebro hållas i Betelkapellet n:r 19 Köpmanga
tan, i kapellet n:r 11b Järnvägsgatan, i Filadelfiakyrkan 
och i två mindre kapell, det ena å Längbrogärdet och det 
andra å Södermalm, söndagligen andaktsstunder af baptis
mens anhängare, hvilka med högst få undantag ej ansett sig 
pliktiga att, i enlighet med kungl. förordningen den 31 
oktober 1873 angående främmande trosbokännare, utträda 
ur svenska kyrkan. Detta är dock förhållandet med större 
delen af metodisterna, som samlas i sitt kapell i n:r 8 Ny
gatan. Den separatistiska Brödraförsamlingen håller sina 
andaktsöfningar i sitt bönehus i n:r C ocli 8 Vasagatan, 
kalladt Vasakyrkan. Dess medlemmar, af hvilka åtskilliga 
omfattat en baptistisk åskådning af dopet, hafva icke ut-
trädt ur kyrkan. Fortfarande finnes i Örebro den så kallade 
luterska missionsföreningen med gudstjänstlokal i n:r 11 
Kungsgatan. Denna förening söker fasthålla den luterska 
bekännelsen bland sina medlemmar. E t t fåtal mormoner 
sammankomma till religiösa sammankomster i förhyrd lo
kal i n:r 38 a Drottninggatan. Det finnes äfven ett mindre 
antal adventister. För att slutligen vidröra frälsningsar
men, som håller sina möten i kapellet n:r 31 Köpmangatan, 
så verkar den fortfarande på sitt kända sätt, men synes ej 

Tab. F . Sockenbibliotek i Örebro län år 1905. 
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hafva samma dragningskraft som i rörelsens början. Till
läggas bör, at t såväl baptister som metodister och sépara
t is tes undervisa till luterska kyrkan hörande barn i sina 
söndagsskolor. Bittra lärostrider förekomma icke, utan fast
mer har å senare tid ett visst allianssinne uppenbarat sig 
mellan de frireligiösa af olika bekännelser. 

Inom Askersunds stad och dess ägoområde finnes ett 
ganska stort antal personer, som bekänna sig till baptismen 
och hålla sina sammankomster och andaktsöfningar uti en 
församlingen tillhörig byggnad. Äfven finnes det en mis
sionsförening med egen lokal. 

Inom Nora stad finnes en baptistförsamling med eget 
bönehus samt en missionsförening, som i kyrkoförfattning och 
kult anslutit sig till Svenska missionsförbundet och som liar 
eget bönehus. Frälsningsarmén har äfven under denna pe
riod uti förhyrd lokal utöfvat sin verksamhet. 

Inom Lindesbergs stad finnes en metodistförsamling med 
eget bönehus, äfvensom ett antal baptister, som hålla sina 
andaktsöfningar i förhyrd lokal. Dessutom finnes den så 
kallade Lindes evangelisk-luterska missionsförening, hvars 
medlemmar hafva eget bönehus men kvarstå i statskyrkan. 

Af nedanstående tabell G framgår, hvilka enskilda bygg
nader, afsedda till gemensamma andaktsöfningar, finnas inom 
länet, deras belägenhet och värde samt för hvilket tros-
eller kyrkosamfund de äro afsedda. 

Liturgisk gudstjänst förrättas å landsbygden, förutom 
i de allmänna kyrkorna, å nedannämnda ställen: 

Oster-Ifärkes fögderi: Inom Askers socken uti såväl Brefvens bruks kyrka 
som Bysta kapell pä sä sätt, att en af innehafvaren utaf Bysta fideikommiss af-
lönad prästman förrättar gudstjänst i kapellet hvar fjärde söndag och i bruks
kyrkan öfriga sön- och helgdagar. 

Väster-Närkes fögderi: a) Inom Hammars Socken i Olshammars kapell, 
hvarest genom Aspa braks aktiebolags försorg gudstjänst förrättas hvar fjärde 
söndag utaf någon af komministrarne i Hammars och Askersunds socknar — b) inom 
Kvistbro socken vid Svarta bruk uti en till bönerum anväud sal, hvarest läraren 
i den s. k. Fockska skolan förrättar gudstjänst hvarje sön- och helgdag. 

Norn fögderi: a) Inom Grythyttans socken vid Rockesholms och Alfves-
torps bruk — b) Inom Karlskoga socken i Karlsdals och Degerfors kapell samt i 
Kedjeåsens och i Linnebäcks skolhus. 

Lindes fögderi: a) Inom Fellingsbro vid Grönbo och Finnåker i brnkskapell, 
tillhöriga egendomarnes ägare, i hvilka kapell församlingens prästerskap förrättar 
gudstjänst en gång i månaden på hvartdera stället — b) Inom Ljnsnarsbergs socken 
; ett vid Högfors uppfördt bönehus, hvartill Högfors aktiebolag tillsläppt mark 
och materialier, men bolagets arbetare bekostat arbetets utförande. Gudstjänst 

förrättas i detta bönehus dels af församlingens prästerskap och dels af predikan
ter, tillhörande samfund af evangelisk-lutersk bekännelse. Det i förra berättelsen 
omnämnda bönehuset vid Vedevåg har under denna period nedlagts. 

Af de i föregående berättelse omnämnda förliknings-
nämnder finnas ännu några kvar i öster- och Väster-När
kes fögderier, men de utöfva numera ej någon vidare verk
samhet och kunna sägas vara utan all betydelse. 

Antalet borgerliga äktenskap, ingångna under femårs
perioden inför magistrater ocli kronofogdar i länet, inhämtas 
af följande öfversikt: 

Örebro läns skytteförbund, som bildades år 1893 på 
grund af nådigt bref den 9 juni samma år och hvars ändamål 
är a t t inom länet verka för allmän utbredning af skjut
färdighet af sådant slag, som anses komma till användning i 
nutidens krig och sålunda i farans stund kan vara fädernes
landet till gagn, bestod vid 1905 års slut af 59 föreningar 
med, så vidt kändt är, 3,598 aktiva och passiva ledamöter. 
Förbundet, som den 24 oktober 1901 bestod af 37 föreningar 
med sammanlagdt 2,620 aktiva och passiva medlemmar, har 
således under perioden ökats med 22 föreningar och 978 
medlemmar. Här intagna tabell 11 (sid. 12), som är upprättad 
af föibundets sekreterare, visar antalet medlemmar i de olika 
föieningarna, antal skarpa skott, som lossats af samtliga för
eningsmedlemmar, antal 'skyttar, som äro berättigade till 
statsanslag, lämnade anslag af statsmedel och föreningarnas 
kostnader under år 1905 för skytteverksamhetens bedrifvande 
utöfver statsanslaget samt de af förbundets medlemmar för-
värfvade statens skyttemärken och förbundets medaljer. Tä-

Tab. G. Bönehus i Örebro län. 

K. tfaj.ts BefaUningshafvandes femårsberättelser 1901—1905. Örebro län. 2 



10 Örebro län. Bönehus. 
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12 Örebro län. Länets skytteförbund. 

Tab. H. Verksamheten inom Örebro läns 

') Karolinska läroverkets skytteförening, egentligen bildad på 1870-talet, ingick i länets skytteförbund Sr 1905, då stadgar för föreningen fastställdes af skytteförbundens 
liar den likväl niåst uppgå i Örebro skytteförening. — 2) Karlskog» skytteförening sammanslog» år 1904 med Karlskoga skyttegille. — 3) Kapport för åren 1904 och 1905 ej 
Kvarvarande skyttar tillhöra Haddebo skytteförening. 
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skytteförbund åren 1901—1905. 

ofrerstyrelse. Då föreningen emellertid icke kunde skaffu särskild bann för sina skjntöfningar, och såsom särskild förening icke (ick använda Örebro skytteförenings skjutbanu, 
insänd. — <) Rapport för åren 1903, 1904 och 1905 ej insänd. — 5) Gryts skyttegille upplöstes år 1903, sedan Gryts glasbruk nedbrunnit och arbetarne afflyttat från orten, 
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hellen visar tydligt, hvilket uppsving skytterörelsen under 
denna period tagit inom länet och huru skjutskickligheten 
hland förbundets medlemmar ökats. Det är ej heller obe
tydliga kostnader, som föreningens ledamöter få vidkännas, 
och det är att hoppas, att förbundet fortfarande skall ut
veckla sig till gagn för fosterlandet. 

Hvarje förening har sin egen styrelse, som leder för
eningens verksamhet, och är representerad i förbundsstyrelsen 
af en -för två år vald medlem. 

För fattigvården inom länet innehåller den del af Bi
drag till Sveriges officiella statistik, som afhandlar kom
munernas fattigvård och finanser, fullständig redogörelse, 
men anser sig Konungens Befallningshafvande — som vunnit 
den erfarenheten, att fördelen af väl inrättade fattiggårdar 
är obestridlig icke blott för de orkeslösa, vanföra och minder
åriga, som där erhålla omsorgsfull vård, tillräcklig föda, 
kläder och undervisning samt dessutom vänjas vid arbete, 
snygghet och ordentlighet, utan äfven för kommunen, hvars 
fattigvårdstunga otvifvelaktigt begränsas därigenom, att 
mången, som af lättja och likgiltighet i oträngdt mål yrkar 
på fattigunderstöd, hellre afstår från understöd, än han 
underkastar sig den inskränkning i friheten, som blir en 
följd af hans intagande på en fattiggård — böra rörande 
inom länet befintliga fattiggårdar meddela följande. 

I förra berättelsen har Konungens Befallningshafvande 
redogjort för de 2 inom Öster-Närkes fögderi då inrättade 
fattiggårdar inom Kils och Götlunda socknar. Under denna 
period har inom fögderiet inrättats 3 nya fattiggårdar, näm
ligen : 

Axbergs sockens fattiggård, bestående af 3/s mantal Brnnsjötorp, som in
köpts år 1903 för 20,700 kr. ocb innehåller i areal 68 hektar, däraf en tredjedel 
äker. Hjonens antal vid fattiggården, som började sin verksamhet år 1904, har 
växlat mellan 24 och 27. Hjonen sysselsättas dels vid landtbrnket och dels med 
slöjd af olika slag. Bagkostnaden för hjonen har utgjort lägst 29'2 och högst 
37 öre. 

Glanshammars sockens fattiggård, bestående af 1 mantal Via, som inköptes 
för en summa af 42,000 kr. och tillträddes den 14 mars 1905. Fattiggården 
liar under perioden ej hunnit att tagas i bruk. 

LillkyTka sockens fattiggård, bestående af hemmanet Slyte, som är taxeradt 
för 13,500 kr. 

Inom Väster-Närkes fögderi finnas 5 fattiggårdar, hvilk'a 
numera äro i verksamhet, och äro inrättade i Askersunds 
socken, Lerbäcks socken, Hammars socken, Kvistbro socken 
och Nysunds socken. I fråga om fattiggården i Lerbäcks 
socken, som ej börjat sin verksamhet under förra femårs
perioden, får Konungens Befallningshafvande meddela föl
jande. 

Under åren 1900—1903 har kommunen inköpt 23/to mantal A och 
där uppfört ett fattighus i två bostadsvåningar samt vindsvåning och källare. 
Källarvåningen innehåller ångpanna och ångmaskin samt den elektriska anlägg
ningen för belysning af själfva fattighuset, ladugård, svinhus m. in., 2 kök, 2 
badrum, tvätt- och bagarestuga, desinfektionsugn m. in. I första och andra vå
ningen finnas tillsammans 19 större och mindre boningsrum, en större matsal, 
toalettrum ni. ni. Vindsvåningen innehåller 8 större eller mindre rum, en större 
arbetssal, vindskontor m. in. A vinden äro dessutom nppsalta två vattenreser
voarer, hvilka fyllas medelst en pumpanurdning i maskinrummet. Den ena re
servoaren är afsedd för kallt vatten och den andra för varmt vatten. Vattnet i 
den senare uppvärmes med ånga och lämna dessa reservoarer allt för inrättnin
gen behöfligt vatten. Den nybyggda ladugården liar plats för 24 kor, 2 par oxar, 
ett par hästar samt kalfvar och ungnöt m. m. Loge och lada äro genom en 
körbrygga förenade med ladugården. Svinhuset, som rymmer 30 svin, spannmåls

magasin, slakthus, vedbodar m. ni. äro likaledes nybyggda. Vid gården tinnes det 
dessutom två delvis nyreparerade större boningshus af trä. Fattighuset rymmer 
130 till 160 hjon. Under år 1905 vårdades där 125 fattiga, däraf 44 män, 59 
kvinnor och 22 barn. Underhållskostnaden per dag uppgick till 471/2 öre per 
hjon och dag. Till fattiggården höra 120 tunnland öppen jord och omkring 300 
tunnland skogsmark med skog utöfver behofvet. Fattiggården skötes af en förestån
dare, hvars hustru är husmoder för det hela, en skolad sjuksköterska, en kokerska, 
en maskinist, en rättare och en dräng. Värdet å fattiggården uppgick vid 1905 
års slnl till 169,298 kr. 45 öre, hvarå kommunen häftade i sknld för 126,545 
kr. 37 öre. 

Inom Nora fögderi funnos under förra perioden 5 fat-
' tiggårdar, nämligen i Nora, Karlskoga, Grythyttan, Hjulsjö 
och Järnboås socknar. 

Dessa fattiggårdar hafvn äfven under denna period utöfvat en gagnande 
verksamhet. Vid 1905 års slut funnos å dessa fattiggårdar intagna följande antal 
personer med följande dagkostnad per hjon. Nora fattiggård med 83 hjon och 
19'C öre, Järnboås fattiggård med 53 hjon och 23'3 öre, Hjulsjö fattiggård med 
38 hjon och 30'8 öre, Grythyttans fattiggård med 107 hjon och 26'6 öre samt 
Karlskoga fattiggård med 124 hjon och 3224 öre. Vid sistnämnda fattiggård 
har under denna period uppförts en nybyggnad för sinnessjuka och idioter, hvar-
igenom plats kan beredas för 10 våldsamma sinnessjuka och 15 idioter, hvarjämtc 
det finnes boställsrum för två vårdarinnor. 

Under perioden hafva uppförts 2 fattiggårdar, nämligen: 
en i Vikers kapellförsamling, som anlades under år 1903 å det för en 

summa af 11,500 kr. inköpta 6/'s mantal n:r 3 Gamla Viker. Fattiggården bör
jade sin verksamhet den 1 oktober 1904. Anläggningskostnaderna hafva uppgått 
till omkring 16,000 kr. Antalet intagna hjon uppgick under år 1905 till 25, 
däraf flertalet orkeslösa och minderåriga. Dagkostnaden per hjon utgjorde 30'66 
öre; och 

en i Bjurtjärns socken, som, efter inköp af l/a mantal Bjurtjärnstorp n:r 1 
med därtill hörande 169ä8/ioooooo mantal Abyhult för 25,000 kr., började sin verk
samhet den 14 mars 1903. Anläggningskostnaderna hafva uppgått till 11,200 kr. 
Fattiggården skötes af en föreståndare och en husmoder med en ledamot i fattig
vårdsstyrelsen såsom tillsyning8man. A fattiggården voro under år 1905 intagna 
24 hjon med en dagkostnad af 40'75 öre per hjon. 

Inom Lindes fögderi verka de i förra berättelsen om
nämnda, i hvar och en af fögderiets sex socknar inrättade 
fattiggårdar. Fattiggården i Näsby socken har under denna 
period börjat sin verksamhet. 

I Örebro stad och Lindesbergs stad finnas de i förra 
berättelsen omnämnda anstalter för fattigförsörjning. 

På anmodan af Konungens Befallningshafvande har 
förste provinsialläkaren i länet under denna period liksom 
under föregående perioden inspekterat de flesta fattighus 
och fattiggårdar inom länet. Rörande dessa inspektioner 
har förste provinsialläkaren meddelat, a t t det allmänna omdö
met om fattiggårdarne utfallit fullt tillfredsställande, och om 
några synnerligen godt, samt att detta system för fattig
vårdens ordnande visat sig särdeles lämpligt och äfven i 
ekonomiskt hänseende ställer sig fördelaktigt. 

Uti föregående femårsberättelser har Konungens Befall
ningshafvande ej särskildt behandlat de i länet förekom
mande arbetare-rörelser, hvilka tagit sig uttryck i arbetar-
nes inom ett visst yrke sammanslutning till s. k. fackför
eningar. Under den period, denna berättelse omfattar, och 
särskildt under detta år, då berättelsen utgifves, har emel
lertid denna rörelse fått en sådan omfattning och erhållit 
en sådan fast organisation, att Konungens Befallningshafvan
de ansett sig böra redogöra för dessa rörelser. 

Efterföljande tabell, hvilken grundar sig på upp
gifter, som lämnats Konungens Befallningshafvande af om-
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Utaf ofvanstående tabell synes, a t t det år 1906 fanns 
inom länet 81 fackföreningar, hvilka hade, så vidt med
lemsantalet uppgifvits, tillsammans 5,045 medlemmar, af 
hvilka omkring 300 voro kvinnor. I Örebro stad fanns det 
28 föreningar med tillsammans 2,115 medlemmar. 

Hvarje fackförening" å en plats har sin särskilda styrelse, 
men bildar tillsammans med öfriga fackföreningar i samma 
yrke i riket ett s. k. fackförbund, benämndt efter det yrke 
medlemmarna tillhöra. Fackföreningarnas beslutanderätt i 
förbundet utöfvas å kongresser, hvilka sammanträda årligen 
eller efter mellanrum af vissa år och bestå af efter vissa 
grunder valda ombud från de olika föreningarna. Kongressen 
antager stadgar för förbundet och väljer förbundsstyrelse, 
hvilken handhafver ledningen af förbundets verksamhet i 
öfverensstämmelse med de antagna stadgarne och de å kon
gressen fattade beslut. Förbundsstyrelsen är förbundets verk
ställande och, då kongress icke är samlad, äfven dess 
beslutande myndighet i sådana frågor, om hvilka kongress 
ej fattat beslut. Enligt de stadgar, som i allmänhet gälla 
för de olika förbunden, har hvarje förbund i hufvudsak till l) Denna förening ntgöres af arbetare vid Centralverkstäderna. 

bud från fackföreningarna, utvisar de inom länet befintliga 
olika föieningar, deras medlemsantal och stiftelseår, för så 
vidt uppgifter härom lämnats. 
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ändamål att verka för en kraftig sammanslutning af ar
betare i yrket, i afsikt att värna deras fackliga och eko
nomiska intressen samt att söka höja arbetsklassen i social
politiskt hänseende. 1 regel har h varje'fackförbund till sitt 
förfogande ett eget tidningsorgan eller en tidskrift, som ut
kommer periodiskt och hvaruti förbundets och de olika fack
föreningarnas angelägenheter behandlas. De flesta fack
förbunden hafva sitt säte i Stockholm, dock har stenhuggare-
förbundet sitt säte i Halmstad och grufarbetareförbundet 
sitt säte i Grängesberg. Såsom ett resultat af fackförenin
garnas och fackförbundens verksamhet må nämnas de inom 
nästan alla yrken med vederbörande arbetsgifvare träffade 
arbetsaftal rörande aflöningar, arbetstid m. m., genom hvilka 
aibctarnes löneförmåner i fråga om såväl styck- söm tim-
arbete blifvit betydligt höjda. Flertalet fackförbund tillhöra 
den så kallade landsorganisationen i Sverige. Enligt de för 
denna gällande stadgar är dess ändamål att gifva styrka 
åt den svenska arbetarrörelsen i dess fackliga sträfvanden 
och har därför till uppgift att verka för upprättande af 
fackföreningar och fackförbund, at t följa den fackliga verk
samheten i riket och att ömsesidigt understödja de till lands
organisationen anslutna förbund vid de tillfällen, då tvister 
mellan dem och arbetsgifvarna uppkomma. 

Ehuru det således kan sägas, att såväl fackföreningarna 
och fackförbunden som ock landsorganisationen ej hafva nå
got särskildt politiskt syfte, verka de dock i socialdemokra
tisk riktning, enär landsorganisationen i sitt program upp
tagit att äfven verka för h var je fackförenings anslutning 
till sin orts arbetarekommun och genom densamma till Sve
riges socialdemokratiska arbetareparti. Större delen af fack
föreningarna tillhöra också arbetarekommuner. I länet före
komma arbetarekommuner i samtliga länets städer samt i 
Hallsberg, Karlskoga, Kopparberg och Bergslags-Hörk. Af 
de i Örebro förekommande fackföreningar tillhöra 11 ej 
Örebro arbetarekommun och G ej landsorganisationen. Ar
betarekommunernas ändamål är uteslutande politiskt och af-
ser att sammansluta fackföreningar och politiska föreningar 
å en plats till ett gemensamt arbete för at t i såväl politiskt 
som kommunalt hänseende genomföra det socialdemokratiska 

A) Jordbruk. B) Boskapsskötsel. De meddelanden, 
Konungens Befallningshafvande har att lämna i afseende 
å dessa näringar under denna femårsperiod, grunda sig dels 
på de primäruppgifter, som af länets hushållningssällskap 
årligen insamlas ocli af Statistiska Centralbyrån offentlig
göras, och dels vidare på de upplysningar, som hufvudsak-
ligen länets hushållningssällskap lämnat. 

Enligt uppgift i förra berättelsen utgjorde den odlade 
jorden inom länet, träd-, humle- och kålgårdar däri icke 
inberäknade, vid 1900 års slut 152,171 hektar. 

Efterföljande tabell utvisar, livad af den dugliga marken 
under femårsperiodens olika år belöper sig å såväl åker och 
annan odlad jord som äfven å dels träd-, (humle- öch kålgårdar, 
dels naturlig äng och dels skogbärande mark, beräknadt i 
hektar. 

arbetarepartiets program. Arbetarekommunen är också å 
plats, där den förekommer, den egentlige ledaren af arbetar-
nes politiska verksamhet. Arbetarekommunerna tillhöra och 
uppgå i det så kallade Sveriges socialdemokratiska arbetare
parti. At t här redogöra för detta partis program faller utom 
området för Konungens Befallningshafvandes berättelse, men 
vill Konungens Befallningshafvande meddela i fråga om 
dess organisation, att arbetarekommunerna skola, där så ske 
kan, sammansluta sig provinsvis i distrikt, som hafva 
till uppgift att bedrifva agitation i socialdemokratisk' rikt
ning inom distriktet, förbereda valrörelsen vid politiska och 
kommunala val m. m. Inom hvarje distrikt skall år
ligen hållas en konferens för fastställande af grundplan för 
agitationen under tiden till nästa konferens, väljande af en 
»korresponderande», som står i förbindelse med arbetare
partiets styrelse och verkställande utskott m. m. Det social
demokratiska partiets angelägenheter bestämmas i sista hand 
å kongress, som består af ombud, valde utaf arbetarekom
munerna. Kongressen väljer partistyrelsen, som består af 
23 ledamöter, af hvilka 7 skola vara bosatta i Stockholm 
och utgöra det så kallade »verkställande utskottet». Landet 
är i agitationssyfte indeladt i tidningsdistrikt med bestämda 
centralplatser inom hvarje distrikt, från hvilka utgifvas 
partiets respektive distriktsorgan. Örebro är en sådan cen
tralplats och det här utgifna tidningsorganet är Örebro-
Kuriren. 

I sammanhang med arbetarerörelserna må här äfven 
omnämnas de kooperativa föreningar, som under namn af 
»Folkets hus» bildats å olika platser inom länet. Ehuru 
dessa föreningar ej hafva ett direkt sammanhang med de 
socialdemokratiska rörelserna, hafva- de dock i allmänhet 
tillkommit för at t tillgodose arbetarekommunernas och fack
föreningarnas behof af samlingslokaler och äro därför i regel 
bildade af de olika fackföreningarna å. en plats. Sådana 
folkets hus förekomma i Örebro, Karlskoga, Bergslags-Hörk, 
Ställdalen, Kopparberg, Degerfors, Glanshammar, Striberg 
och Högfors, hvarjämte sådana äro under bildning i Ställ-
beig, Nora, Hjulsjö, Bångbro och Frövi. 

Den odlade jorden skulle sålunda under perioden ökats 
med 1,G23 hektar, h vilket dock ej stämmer med arealen å 
de. enligt inkomna uppgifter under samma tidsperiod verk
ställda nyodlingar, hvilka skola hafva uppgått tillsammans 
till 557 hektar. Om anledningen till denna brist på öf-

3. Näringar. 
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verensstämmelse mellan uppgifterna angående åkerarealens, 
ökning och utförda nyodlingar under perioden torde gälla, 
h va il i bei ätteisen för åren 1891—1895 därom anförts. 

Skogsarealen, som enligt föregående berättelse utgjorde 
år 1900 521,070 hektar, synes äfven hafva ökats med 13,358 
hektar, et t förhållande som, i likhet med livad i förra be
rättelsen påpekas, äger sin förklaring i den osäkerhet, som 
råder i fråga om den verkligen skogbärande markens areal, 
hvarigenom en och annan insamlare af kommunernas primär
uppgifter torde hafva föranledts a t t lämna uppgift om hela 
utmarken i stället för den del däraf, som blifvit skogs-
odlad. '. 

I fråga om sättet för den odlade jordens brukning har 
under denna period ej försports någon väsentlig ändring. 
Växelbruk, förnämligast det i 7 skiften, är genomfördt på 
de flesta ställen, dock förekomma, ehuru mera sällan, 2-
och 3-skiftesbruk å en dol mindre hemmansdelar. Jordbru
ket skötes fortfarande med största omsorg och' å flere af de 
större och medelstora egendomarne kan det sägas vara mön
stergill!, men äfven de mindre jordbrukarne visa allt mer 
och mer intresse för jordbrukets förbättring genom åkerns 
täckdikning och gödning samt besåning med kontrolleradt 
utsäde. Användandet af moderna skörde-, trösknings- och 
såningsmaskiner blifver alltmer allmänt liksom äfven be
gagnandet af artificiella gödningsämnen. Hvad boskaps
skötseln angår söka äfven de mindre jordbrukarne at t gifva 
nötboskapen omsorgsfullare skötsel och att förskaffa sig 
ädlare kreatursbesättningar. För detta ändamål hafva så 
kallade tjurföreningar bildats i flere socknar. Länets hus
hållningssällskap lämnar, på sätt här nedan vidare omför-
mäles, jordbrukarne kraftigt understöd i deras bemödande 
at t höja jordbruket och boskapsskötseln. 

Jordförbättringar genom täckdikningar hafva under pe
rioden ägt rum på omkring 3,942 hektar af länets åker
jord eller under periodens särskilda år på respektive G65, 
736, 903, 776 och 862 hektar. 

Rörande den odlade jordens användning för olika ända
mål hafva, enligt lämnade uppgifter, under hvart och ett 
af periodens fem år för olika ändamål användts nedan angifna 
ägovidder: 

Af de uppgifter, som ingått till hushållningssällskapet 
angående den foderskörd, som inom de olika kommunerna er
hållits, framgår, a t t skörden med undantag af den i när
mast föregående tabell angifna höskörden från odlad jord, 
utgjort i medeltal under perioden per hektar: af vårsädes-
halm 20'i2, af höstsädeshalm 29-72 och af hö från icke odlad 
jord 15-82 deciton. 

De särskilda årens skörd uppskattad i korntal af ut
sädet, utan afdrag för detsamma, inhämtas af de hit inkomna, 
till Statistiska Centralbyrån insända och där bearbetade rap
porter, enligt hvilka det skördade korntalet af olika sädes
slag äfvensom af potatis varit: 

Tab. I . Utsäde och skörd i Örebro län åren 1901—1905. 

Den mängd utsäde, som af livar je sädesslag vanligen ut
sås per hektar, är fortfarande densamma, som förr uppgifvits. 
I afseende å mängden af det utsäde, som användts till beså
ende af den odlade jorden i hela länet, samt skörden däraf 
under periodens olika år lämnas uppgifter i tabell I. 

K. 3Iaj:ts Befallningshafeandes femårsberätteher 1901—1905. Örebro län. 

Under femårsperioden har af lin utom frö äfven skördats 
spånadsämnén. Skörden häraf äfvensom af andra rotfrukter 
än potatis samt af hö från odlad jord har utgjort: 
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Enligt de af Konungens Befallningshafvande àfgifna 
åisväxtberättelserna hafva skördarne under perioden ansetts 
box a, sålunda bedömas: 

Åi 1901: at t livetet, som på ett och annat ställe angripits 
af sot, skördats under gynnsam väderlek och lämnat fullt 
medelmåttig skörd af god kvalité; a t t rågen, som likaledes 
bärgats unedr gynnsamma förhållanden, lämnat nära god 
skörd af mycket god beskaffenhet; a t t kornet och blandsäden, 
som odlas mindre i länet, lämnat medelmåttig skörd af delvis 
god beskaffenhet ; a t t haf ren lämnat fullt medelmåttig skörd, 
som på högre belägna trakter varit af mindre god beskaffen
het; at t ärter, som odlas mindre i länet, gifvit skörd under 
medelmåttan af mindre god beskaffenhet; a t t potatisen, som 
lidit af torka, gifvit skörd långt under medelmåttan; a t t 
öfriga rotfrukter gifvit skörd under medelmåttan ; a t t höet, 
som blifvit väl inbärgadt, lämnat medelmåttig skörd af myc
ket god kvalitet; samt at t halmafkastningen varit fullt 
medelmåttig. 

Till följd häraf kan Konungens Befallningshafvande 
uttala det omdöme om årets skörd inom länet, a t t densamma 
varit medelmåttig. 

Åi 1902: a t t hvetet gifvit skörd under medelmåttan af 
mindre god beskaffenhet; a t t rågen lämnat medelmåttig 
sköi d, til] myckenheten god men till kvaliteten delvis skadad 
af regn ; at1 kornet och blandsäden, som odlas mindre i länet, 
lämnat skörd under medelmåttan ; at t hafren lämnat till kvan
titeten fullt medelmåttig skörd, hvilken dock till ej ringa del 
skadats af regn och frost; a t t ärter, som odlas mindre i länet, 
gifvit dålig skörd, närmande sig missväxt; a t t potatisen 
lämnat god skörd; a t t öfriga rotfrukter gifvit medelmåttig 
sköld; a t t höskörden, såväl å odlad jord som å naturlig äng, 
blifvit nära medelmåttig, men delvis skadats af regn; samt 
at t halmafkastningen af såväl höst- som vårsäd varit riklig, 
dock delvis skadad af regn. 

Till följd af nu angifna förhållanden anser sig Ko
nungens Befallningshafvande kunna uttala det omdöme om 
årets skörd i länet, at t den blifvit nära medelmåttig. 

Ar 1903: a t t hvetet gifvit fullt medelmåttig skörd, till 
myckenheten god, men till beskaffenheten mycket ojämn i 
följd af ogynnsamma väderleksförhållanden under bärgnings-
tiden ; a t t rågen lämnat fullt medelmåttig skörd, till mycken
heten god, men liksom livetet till beskaffenheten delvis min
dre tillfredsställande; at t kornet och blandsäden, som odlas 
mindie i länet, lämnat medelmåttig skörd, delvis skadad af 
regn ; a t t hafreskörden i större delen af länet varit nära 

god, ehuru på en del egendomar, där ej passande utsäde an-
vändts, densamma blifvit tunn och ojämnt mognad; at t ärter, 
som odlas mindre i länet, gifvit god skörd; at t potatis och 
öfriga rotfrukter lämnat god skörd af god beskaffenhet; 
a t t höskörden å såväl odlad jord som naturlig äng varit 
mycket god och tillika af god beskaffenhet; samt at t halm
afkastningen af såväl höst- som vårsäd vari t fullt medel
måttig. 

Till följd af nu angifna förhållanden anser sig Ko
nungens Befallningshafvande kunna uttala det omdöme om 
årets skörd i länet, a t t den blifvit öfver medelmåttan. 

År 1904: at t hvetet gifvit medelmåttig skörd af i all
mänhet god beskaffenhet; a t t rågen, som i allmänhet varit 
välbärgad, lämnat medelmåttig skörd ; a t t hafren, länets mest 
odlade sädesslag, lämnat ringa skörd på den fasta åkerjorden, 
men på lättare jord medelmåttig skörd ; at t kornet och bland
säden, som odlas mindre i länet, lämnat medelmåttig skörd; 
at t ärter gifvit skörd under medelmåttan; a t t potatis och 
öfriga rotfrukter lämnat medelmåttig skörd af god beskaffen
het; a t t höskörden varit medelmåttig, men af god beskaffen
het ; samt at t halmafkastningen varit under medelmåttan. 

Till följd af nu angifna förhållanden anser sig Ko
nungens Befallningshafvande kunna uttala det omdöme om 
årets skörd i länet, at t den blifvit nära medelmåttig. 

År 1905: a t t hvetet gifvit såväl till kvaliteten som till 
kvantiteten god skörd; a t t rågen lämnat god skörd af god 
beskaffenhet; a t t kornet och blandsäden, som odlas mindre i 
länet, lämnat öfver medelmåttig skörd, att hafren gifvit 
öfver medelmåttig skörd på fastmarken, men god skörd på 
ängsmarken, af god beskaffenhet; a t t ärter, som odlas mindre 
i länet, 'gifvit öfver medelmåttig skörd ; a t t potatis och öfriga 
rotfrukter lämnat mycket god skörd af god beskaffenhet; 
at t höskörden utfallit så, a t t första årets vallar lämnat skörd 
under medelmåttan, men at t skörden i öfrigt varit medel
måttig, af god beskaffenhet; samt att halmafkastningen af 
hvete- och rågsäd varit riklig, men af hafre och korn medel
måttig på. fastmarken och god på ängarne. 

Till följd af nu angifna förhållanden anser sig Ko
nungens Befallningshafvande kunna uttala det omdöme om 
årets skörd i länet, at t den kan betecknas såsom god. 

Marhegångsprisen å spannmål per hektoliter hafva varit: 

Handclsprisct å jordbrukets och boskapsskötselns alster 
inhämtas af tabell K (sid. 19),'som är grundad på de pris, 
som rådt i residensstaden Örebro. 

Försök at t till odling på åker införa nya växtarter 
hafva icke försports, däremot uppmärksammas trädgårds
skötsel samt plantering af såväl fruktträd som andra träd. 
Den af hushållningssällskapet anställde länsträdgårdsmästa
ren, som stått till allmänhetens tjänst för råd och arbete 
i trädgårdsskötsel, har så flitigt anlitats, a t t hushållnings-
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sällskapet måst vissa tider anställa särskildt biträde ti l l 
hans hjälp för at t rekvirerade arbeten skolat kunna med
hinnas. Till gratisutdelning åt mindre jordbrukare af frukt
träd var under åren 1901 och 1902 af hushållningssällskapet 
beviljadt ett anslag af 200 kronor för hvarje år, men från 
och med år 1903 har anslaget blifvit höjdt till 800 kronor 
årligen. Utdelningen har årligen ägt rum inom två af lä
nets åtta hushållningsgillesområden. 

Under perioden hafva, enligt uppgift från hushållnings
sällskapet, tillsammans planterats 16,831 fruktträd. 

Humleodlingen omfattas fortfarande med ringa intresse 
inom länet. Icke heller under denna period har någon fram
ställning gjorts hos hushållningssällskapet at t erhålla biträde 
af länsträdgårdsmästaren för humleodlingens bedrifvande. 

Biskötseln synes ej heller hafva gjort några framsteg 
inom länet under denna period. Enligt jordbruksstatistiska 
uppgifterna var antalet bisamhällen inom länet år 1901 
3,914, år 1902 3,691, år 1903 3,407, år 1904 3,555 och år 
1905 3,686. 

För fjäderfäslcötsclns inom länet främjande bildades 
under år 1903 »Örebro läns fjäderfäafvelsförening». För
eningen, som utgör en underafdelning af Sveriges fjäderfä-
afvelsföiening, har till ändamål a t t verka för f jäderfäafvelns 
höjande inom länet genom anordnande af utställningar och 
premieringar, föredrags hållande, utdelande af skrifter och 
afvelsägg, anskaffande af afvelsdjur samt ordnande af ägg
handeln. Föreningen räknade vid 1905 års slut 185 ledamöter 
och har under hvart och ett af åren 1903—1905 åtnjutit 
ett årsunderstöd af omkring 700 kr., utaf hvilket belopp 

Tab. K. Handelspris å spannmål, potatis, fläsk, kött och smör 
i Örebro åren 1901—1905. 

under åren 1904 och 1905 omkring 300 kr. årligen lämnats 
till understödjande af en vid egendomen Espenäs inrättad 
hönsskötarskola. 

Antalet af de vid slutet af hvart och ett af åren 
1901—1905 underhållna lireatur inhämtas af tabell L. 

Besiktningsmöten i och för premiering af hästar hafva 
årligen ägt rum på sex platser inom länet. 

Antalet uppvisade och premierade hästar framgår af 
efterföljande tabell: 

Den af hushållningssällskapet år 1899 till utlämnande 
af räntefria amorteringslån för inköp af gröfre hingstar af 
kallblodigt slag anslagna fond af 10,000 kronor höjdes år 
1902 till 20,000 kronor, sedan det först anslagna beloppet 
visat sig vara för ändamålet otillräckligt. Emellertid synes 
intresset för den kallblodiga hästafveln hafva under senare 
tiden något förminskats. Af ofvannämnda lånefond voro vid 
1905 års slut endast 7,000 kronor utestående. I stället synes 
intresset för den varmblodiga hästafveln hafva ökats. Till 
den under år 1903 ombildade »Föreningen ti l l den ädla liäst-
afvelns förbättrande i Örebro län» beviljade hushållnings
sällskapet samma år ett räntefritt amorteringslån å 15,000 
kronor, afsedt att genom föreningen utlämnas i smärre lån 
å 1,000 kronor lånet till mindre jordägare inom länet för 
inköp af ädla svenska afvelsston. 

Till »Stamboksföreningen för svenska ardennerhästar» 
har hushållningssällskapet från och med år 1902 lämnat ett 
årligt anslag af 100 kronor. 

Hästmarknader hafva af hushållningssällskapet varit 
anordnade i Örebro i samband med de två vår- och höst
marknaderna därstädes under åren 1901—1904. Sedan dessa 

Tab. L. Antal underhållna kreatur i Örebro län åren 
1901—1905. 
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allmänna marknader från och med år 1905 upphört, har 
hushållningssällskapet anordnat hästmarknader i samband 
med de flesta under året hållna krcaturstorgdagar. År 1905 
lät hushållningssällskapet å hästmarknadsplatsen uppföra ett 
skyddsstall för omkring 30 hästar. 

Åt nötboskapsafvelns förbättrande har hushållningssäll
skapet fortfarande ägnat stor omsorg och offrat ganska be
tydliga belopp. Premieringen af nötboskapen har under pe
rioden fortgått inom länet på ungefär enahanda sätt som 
förut, ehuru med något ändrade bestämmelser från och med 
år 1905. Premieringen har ägt rum hvart annat år inom 
norra och hvart annat år inom södra delen af länet. Inom 
den del af länet, där för året allmän premiering icke ägt 
rum, har dock särskild tjurpremiering anordnats. 

Nedanstående tabell M visar antalet premierade djur 
och omkostnaderna för premier ingår na. 

Ur de af premieringsnämnden till hushållningssällskapet 
afgifna berättelser må ur 1905 års berättelse anföras föl
jande : 

»Af uppvisade 144 tjurar hafva 50 varit af ren ayr-
shiicras. 

Tillvaratagandet och användandet af frisedlarne visar 
sig numera allt fortfarande mycket tillfredsställande, om 
än premieringskassans tillgångar därigenom blifva mycket 
hårdt anlitade; under året hafva icke mindre än 1,578 fri
sedlar och 1,693 parningsintyg blifvit inlösta till et t samman-
lagdt belopp af 7,113 kr. Af de inlösta frisedlarna hafva 983 
varit utfärdade för ren ayrshireras. Tjurföreningsverksam
heten synes numera vunnit fast fot i länet, och för närvarande 
finnas 30 dylika föreningar, hvaraf 5 äro ny- eller ombildade 
under innevarande år. A t t frisedlarne så småningom kommit 
till sin rät ta användning, torde till största delen vara be
roende på dessa tjurföreningar, hvilka samtliga äro försedda 
med synnerligen framstående tjurar, de flesta af ren ayrshire
ras, hvars afkomma allt mer och mer börjar a t t framvisas 
vid premieringarne och som äfven öfverhufvudtaget hittills 
befunnits särdeles lofvandc. — — — — — — — — 

Det är a t t hoppas, a t t bestämmelserna i det nya pre-
mieringsreglementet, som första gången i år tillämpats, an

gående styrkandet a t t de vid premieringarne uppvisade dju
rens tillfredsställande mjölkegenskaper, skall mana kreaturs-
ägarne a tt. hädanefter söka bilda kontrollföreningar för ut
rönande af beskaffenheten af sina ladugårdsbesättningar 
eller åtminstone åstadkomma så pass mycken väckelse, a t t 
regelbundna profmjölkningar komma till stånd äfven bland 
de mindre ladugårdarne.» 

Till understödjande af dylika kontrollföreningar (för
eningar, som bildats för underlättande och ordnande af under
sökningar af och kontroll i utfodringen och afkastningen 
af de utaf föreningens medlemmar innehafda ladugårdsbesätt-
ningar) har hushållningssällskapet från och med år 1905 an
visat ett årligt förslagsanslag af 1,500 kronor. År 1905 
voro 6 dylika föreningar i verksamhet inom länet med ett 
sammanlagdt medlemsantal af 72 personer, hvilka ägde till
sammans 2,674 kor. Tre af dessa föreningar hafva på be
gäran erhållit understöd af hushållningssällskapet. 

Ur fonden för utlämnande af räntefria amorteringslån 
till inköp af afvelsdjur af nötboskapsras, hvilken fond af 
hushållningssällskapet höjdes år 1903 från 10,000 till 20,000 
kronor, voro vid 1905 års slut sådana lån utlämnade till 
32 enskilda personer för ett sammanlagdt lånebelopp af 
12,495 kronor. 

Till afvelsföreningen för rödbrokig svensk boskap, liksom 
till ayrshireföreningen har hushållningssällskapet för hvart 
och ett af åren 1901—1905 beviljat dels ett fast anslag 
af 100 kronor till utgifvande af de respektive föreningarnas 
stamböcker, dels ock ett belopp intill) 200 kr. till rese
kostnader för invalsnämnden vid förrättningsresör inom säll
skapets område. -

Den i förra berättelsen omnämnda, vid egendomen Stjärn
sund i Askersunds socken inrättade, slcola för utbildning af 
Ttreatursskötare har äfven under denna period varit i verk
samhet samt af hushållningssällskapet åtnjutit ett årligt 
anslag af 750 kronor. Tre med underhåll af hushållnings
sällskapet försedda ordinarie och vanligen äfven en eller 
flere extra elever hafva årligen utexaminerats från skolan. 

Mejerihandteringen omfattas fortfarande med stort in-

Tab. M. Nötboskapspremieringarna i Örebro län åren 1901—1905. 

Anm. Därjämte har en tjur med afkomma, bestående af 25 dinr, uppvisats och tillerkänts hederspris. 
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tresse inom länet. Mejeriernas antal inom länet uppgick vid 
1905 års slut till 62. Nedanstående tabell N redovisar för 

Tab. N. Mejerier i Örebro län år 1905. 

de mejeriers verksamhet, från hvilka uppgift lämnats å mjölk
tillgång, tillverkning m. m. 

En af hushållningssällskapet anställd mejerikonsulent 
har äfven under denna period ståt t till tjänst såsom biträde 
åt mejeriägare och af dessa blifvit flitigt anlitad. 

Till smörprofningarne i Göteborg och Malmö, som verka 
för förbättrande af landets exportsmör, har under perioden 
utgåt t ett anslag af 700 à 800 kronor årligen. Uti 1906 
års smörprofningar deltogo 30 mejerier från länet. Af dessa 
tillerkändes 26 rä t t a t t använda det från och med samma 
år införda skyddsmärke för svenskt exportsmör. 

Utbildandet af mejerskor har ärligen ägt rum vid två 
af statsmedel understödda mejeristationer inom länet, den 
ena afsedd för första och den andra för andra årets elever. 

Under år 1903 anordnade hushållningssällskapet å egen
domen Karlslund en kurs i rationell mjölkning, hvilken kurs 
bevistades af 12 elever, de flesta ladugårdsförmän. 

Mejeriutställningar hafva af hushållningssällskapet va
r i t anordnade i Örebro under hvar t och ett af åren 1902, 
1903 och 1904. Uti 1902 och 1904 års utställningar, hvilka 
omfattade endast smör, deltogo respektive 31 och 25 meje
rier. Uti 1903 års utställning, som omfattade såväl smör 
som ost, deltogo 25 smör- och 37 ostutställare. 

Kemiska stationen och frökontrollanstalten i Örebro, som 
hafva at t främja utvecklingen såväl af jordbruk och närin
gar som af inhemsk fröodling och fröhandel, hafva under 
denna period årligen i bidrag åtnjutit af hushållningssäll
skapet 3,000 och af staten 4,650 kronor. Antalet undersök
ningar vid kemiska stationen har stigit från 16,187 under 
perioden 1891—1895 och 17,471 under perioden 1896—1900 
till 19,607 under denna period, ökningen gäller hufvudsak-
ligen gödningsämnen, fodermedel och mejeriprodukter. Frö-
kontrollanstaltens analysantal visar äfven en betydlig ök
ning, från 4,151 under perioden 1891—1895 och 6,228 under 
perioden 1896—1900 till 20,654 under denna period. Äfven 
plomberingarna af utsäden hafva i hög grad ökats, nämligen 
från 30,292 säckar och 2,862,797 kg. under perioden 1891— 
1895 och 79,280 säckar och 7,306,377 kg. under perioden 
1896—1900 till 116,642 säckar och 11,107,449 kg. under denna 
period, hvilka siffror visa, a t t Örebro börjar blifva mer och 
mer en centralpunkt för handel med kontrollerade svenska 
utsädesvaror. Sedan år 1901 ledas från kemiska stationen 
de delvis af hushållningssällskapet bekostade gödslingsförsök 
på de egendomar inom länet, som därom göra anmälan. Ända
målet med dessa försök är a t t söka utröna, af hvilken gödsling 
försöksjorden är i behof. Omkring 40 försök hafva årligen 
under perioden anställts. Dessutom hafva under några år 
på flere egendomar anställts jämförande försök mellan nu 
odlade potatissorter och nyare sådana, som ansetts vara mera 
gifvande. 

Tabell O (sid. 22) redovisar för arbetet vid kemiska 
stationen och frökontrollanstalten under denna period. 

Arbetslönernas under denna period förhållande till dem, 
som rådt under föregående period, framgår af efterföljande 
öfversikt, i hvilken desamma, beräknade efter medeltal, 
äfven angifvas särskildt för år 1905. 
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De af hushållningssällskapet på olika platser inom lä
net inrättade stationer för dagliga meteorologiska observa
tioner hafva fortfarande varit i oafbruten verksamhet. Deras 
antal har ökats till 27, från hvilka månatliga rapporter af-
gifvits till Meteorologiska Centralanstalten. Under måna
derna juli, augusti och september komma fortfarande hvarje 
dag kl. 6 e. m. till Örebro telegram om de af Meteorologiska 
Centralanstalten beräknade utsikter rörande nästföljande dags 
väderlek, hvilka underrättelser sedan omedelbart spridas öf-
ver länet. 

Tab. O. Kemiska stationen och frökontrollanstalten i Örebro 
åren 1901—1905. 

Länets landtbruksskola, som år 1898 flyttades till egen
domen Ekeberg i Lillkyrka socken, har under denna period 
fortgått på ungefär enahanda sätt, som i föregående berät
telser omförmälts ; och har vid densamma undervisning med
delats åt i medeltal 13 elever årligen, hvilka varit fördelade 
på två afdelningar eller årsklasser. De vanligen efter två 
års kurs afgångna eleverna hafva i allmänhet erhållit för7 

månliga tjänster såsom rättare. Förutom statsanslaget 4,000 
kr. för år har skolan från och med år 1898 af hushållnings
sällskapet åtnjutit ett årligt anslag af 350 kr. at t användas 
till premier åt de elever, mot hvilkas flit och uppmärk
samhet ej förekommit någon anmärkning. För år 1901 anslog 
hushållningssällskapet 400 kr. till inköp af undersöknings-
mateiiell för skolan. 

Till länets landtmannaskola vid Käfvesta har under 
denna period hushållningssällskapet dels lämnat ett årligt 
anslag, som för år 1901 utgjort 1,000 kr. men för de öfriga 
åren höjts till 1,200 kr., dels ock anslagit 5,000 kr. till 
uppförande af bostad åt skolans elever. 

För inrättande vid landtmannaskolan af ett mönstergillt 
småbruk har hushållningssällskapet därjämte beviljat skolan 
dela ett räntefritt lån å 5,000 kr., at t amorteras under tio 
år, för inköp af erforderlig jord och dels ett förslagsanslag 
å högst 3,000 kr. till uppförande af för småbruket nödiga 
byggnader. 

Till anordnande vid landtmannaskolan af särskilda un
dervisningskurser för småbrukare från länet har hushåll
ningssällskapet från och med år 1904 årligen anvisat 400 
kronor. Undervisningsämnena vid dessa kurser äro: gödsel
lära, jordbrukslära, kreatursskötsel och mjölkhushållning i 
hemmen samt bokföring. Uti 1904 års kurs deltogo 32 små
brukare från länet. 

Till länets landtbrukares tjänst hafva äfven under denna 
period 4 à 5 dikningsförmän varit anställde af hushållnings
sällskapet, hvarjämte hushållningssällskapet lämnat anslag 
åt en nivellör, hvilken varit anställd såsom biträde åt landt-
bruksingenjören i länet. Arealen af den med biträde af 
nämnda dikningsförmän dränerade marken har under denna 
period uppgått tillsammans till 359MI hektar. 

Sveriges utsädesförening har under denna period åt
njutit af hushållningssällskapet ett årligt anslag af 500 
kr. samt i ersättning därför till hushållningssällskapets för
fogande årligen lämnat 1,500 kg. utsädeshafre att under vissa 
villkor utdelas till småbrukare inom länet, hvarjämte utsädes
föreningen låtit för förevisning anordna fält, besådda med 
olika utsädessorter. 

Svenska mosskulturföreningen har äfven under denna 
period för sin verksamhet af hushållningssällskapet erhållit 
ett årligt bidrag af 600 kronor. 

Till premiering af mindre jordbruk har hushållnings
sällskapet från och med år 1902 anvisat ett förslagsanslag 
af 1,000 kr. årligen, hvarjämte hushållningssällskapet åtagit 
sig att betala alla de kostnader för premieringarna, som icke 
kunna gäldas med statsanslaget. I och för dessa premieringar 
är länet, indeladt i fyra områden. Premieringen, som verk
ställes årligen i ett af dessa områden, återkommer således 
i hvarje område hvart fjärde år. Utom prisbelöningar, å 50, 
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40 och 30 kronor, har premieringsnämnden bemyndigande a t t 
tillhandahålla de täflande premielån om högst 150 kr. för 
utförande af de utaf nämnden förordade förbättringar i fråga 
om afdikning, gödselstäder eller byggnader. Lånen, som 
utgå med högst hälften af den beräknade kostnaden för 
föreslagna förbättringar, anses guldna, i fall förbättringsar
betena blifvit inom föreskrifven tid och på tillfredsställande 
sätt utförda. 

Följande tabell redovisar för resultatet af de hittills 
verkställda premieringarna: 

Från och med år 1903 har hushållningssällskapet med 
bidrag af statsmedel årligen anordnat studieresor från länet 
i af sikt a t t bereda deltagarne tillfälle a t t genom besök under 
sakkunnig ledning å väl skötta jordbruk inom Sverige och 
Danmark inhämta erfarenhet och kunskap, huru de bäst skola 
sköta sina egna jordbruk. Under åren 1903 och 1904 besöktes 
både Sverige och Danmark, men år 1905 endast Sverige. Till 
resorna anmälde sig år 1903 31, år 1904 27 och år 1905 
30 personer, men kunde af de; sökande under åren 1903 
och 1904 endast 10 och under år 1905 15 personer få medfölja. 
Till omkostnaderna för resorna lämnades år 1903 af statsmedel 
365-95 kr. och af hushållningssällskapet 953-£>4 kr., år 1904 
af statsmedel 378-5o kr. och af hushållningssällskapet 725-i2 
kr. samt år 1905 af statsmedel 478-2o kr. och af hushåll
ningssällskapet 626-T5 kr. 

På framställning af Karlskoga hushållningsgille anslog 
hushållningssällskapet för hvartdera af åren 1904 och 1905 ett 
belopp af 1,000 kr. för anställande af s. k. vandringslärare, 
åt hvilka uppdrogs at t dels genom föredrag och dels genom 
på ort och ställe meddelade råd och upplysningar verka för 
jordbruksbefolkningens inom orten undervisning i jordbruk 
och boskapsskötsel. Då de anställda vandringslärarnes verk
samhet visat sig vara mycket gagnande, har hushållningssäll
skapet från och med år 1906 anställt 2 vandringslärare för 
at t verka på olika platser inom länet samt för detta ändamål 
anslagit 2,400 kr. årligen. 

Med anledning af kungl. kungörelsen den 17 juni 1904 
i fråga om utlämnande af lån ti l l arbetare, som önska at t 
på landsbygden förvärfva egna hem, har hushållningssäll
skapet den 1 december 1904 åtagit sig förmedlingen af dylika 
lån och för sådant ändamål sökt statslån samt uppdragit 
åt sitt förvaltningsutskott a t t utfärda de närmare bestäm
melserna för hushållningssällskapets egnahemslånerörelse. Af 
det statslån, som hushållningssällskapet för år 1905 erhållit, 
har hushållningssällskapet samma år lyftat 89,600 kr. eller 

det lånebelopp, som af förvaltningsutskottet beviljats. Af 
detta belopp hafva 65,450 kr. beviljats för 31 jordbruks
lägenheter och 24,150 kr. för 18 bostadslägenheter. 

Förutom den omfattande verksamhet, som hushållnings
sällskapet utvecklat till jordbrukets och boskapsskötselns 
främjande, har sällskapets verksamhet äfven sträckt sig ti l l 
åtskilliga andra, i samband med nämnda yrken stående nä
ringar, såsom skogsskötseln, fiskerinäringar och husslöjden. 
Eörande dessa af sällskapet vidtagna åtgärder blir Konun
gens Befallningshafvande i tillfälle a t t här nedan redogöra. 
Sällskapet har ock bidragit t i l l andra mera omfattande ti l l 
gagn för landet i dess helhet afsedda företag. Detaljerade 
upplysningar härom, utöfver hvad som ofvan finnes om-
nämndt, har sällskapets förvaltningsutskott lämnat i sin 
hvarje år afgifna berättelse, intagen i den tidskrift, som 
sällskapet fortfarande utgifver hvar tredje månad. 

Angående sin verksamhet inom länet har statens landt-
bruksingenjör meddelat följande. Landtbruksingenjörens 
verksamhet har afsett dels syneförrättningar enligt diknings-
lagen dels agronomiska arbeten, såsom planer för cirkulations-
indelning, täckdikning och odling m. m., dels ock af ve
derbörande domstolar påkallade utlåtanden i mål enligt dik-
ningslagen och vattenrättsförordningen. Under perioden haf
va omkring 6,000 hektar behandlats, hufvudsakligen för vin
nande af förbättrad torrläggning af redan odlad jord. Drä
nering har verkställts å omkring 500 hektar. Sammanlagda 
längden af större eller mindre afloppsdiken och andra vatten
drag, öfver hvilka profiler och förslag till utvidgning blif
vit upprättade och genomförda, torde under perioden upp
gåt t till omkring 10 mil. Den mest anmärkningsvärda för
rättningen har varit regleringen af Arbogaån mellan Frötuna 
och Eöfort. uti Fellingsbro och Götlunda socknar af Örebro 
län samt Medåkers socken af Västmanlands län. 

C) SkogshusliÅllning. D) Rofdjurs dödande. De inom 
länet befintliga allmänna slcogame, med undantag af de från 
Klotens bruk inköpta, förvaltas under öfverinseende af öf
ver jägmästaren i Bergslagsdistriktet och äro fördelade i tre 
revir, nämligen Örebro, Askersunds och Grönbo. Statens 
skogspersonal för länet utgjordes vid denna periods slut af 
nämnde öfverjägmästare, 3 jägmästare, en i hvartdera af de 
tre reviren, 2 jägmästareassistenter, 7 ordinarie och 6 extra 
kronojägare samt 14 ordinarie och 2 extra kronoskogvak
tare. 

För statens räkning äro under denna period inköpta : 
l:o) Enligt kungl. bref den 18 april 1902 emot en köpeskilling af 280,000 

kr. 3/4 mantal Axsjöboda n:r 1, 1;4 mantal Axsjöboda n:r 2, 3/4 mantal Västra 
Garphyttnn n:r 2, 6/a? mantal Hjulåsen n:r 1, 13/sa mantal Hjulåsen n:r 2, 1 man
tal Höghult n:r 1, l,U mantal Ladugårdsfallet n:r 1, s/8 mantal Sntlarboda n:r 1, 
Vs mantal Svartkärnslorp n:r 1, '/a mantal Ymningshult n:r 1, '/a mantal Norra 
Annaboda n:r 1, 1 mantal Södra Annaboda n:r 1, Silfvergrufvenllmänning samt 
vissa till sina gränser utmärkta delar af andra hemman inom T.vsslinge socken, 
1 mantal Korsaboda n:r 1 och Va mantal Ymningstorp n:r 1 inom Kils socken, samt 
Vä mantal Lekhult n:r 1, '/» mantal Leknyttan n:r 1 Norrgården, 3/4 mantal Lek-
hyttan n:r 3 Brogården, 1 mantal Svenshyttan n:r 1 Östcrgården, '/a mantal Torp-
kärr, Klunkhytte allmännings eller rekognitionsskogs norra lott samt Trumö all
männing inom ïlidinge socken med en sammanlagd areal af 5,302'41 hektar. 

2:o) Enligt knugl. bref den 27 juni 1902 emot en köpeskilling af 35,000 
kr. vissa till sina gränsar utmärkta områden af '/< mantal Ofre Hsddebo, 1U inan
tal Nedre Haddebo och 1:4 mantal Glotterbäck i Svennevads socken med en sam
manlagd areal af 171'86 hektar; eller tillsammans 5,47427 hektar. 
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Med undantag af de nyinköpta kronoparkerna och några 
helt obetydliga allmänna hemmansskogar äro samtliga kro
nans skogar inom länet indelade till ordnad hushållning. 
1 fråga om skogsodlingen sörjes därför genom at t fröträd 
få kvarstå. Där dock dessa visat sig af en eller annan 
orsak vara otillräckliga, har marken varit föremål för kul
tur. Under perioden har sålunda genom skogsstatens för
sorg fullständig skogsodling utförts å 472-oe hektar och 
115 45 hektar blifvit hjälpplanterade eller hjälpbesådda. 

För skogsbörd äro under perioden omkring 835-6ä hektar 
vattensjuka marker genom afdikning torrlagda. 

Priserna å virke hafva i allmänhet vari t under denna 
period i stigande. För följande virkesslag hafva priserna 
ställt sig sålunda: bjälkträd 15 kr., sågtimmerträd 6 à 8 
kr., hustimmerträd G à 7 kr., björkved 3-so kr. och barrved 
2 kr., allt per kubikmeter fast mått å rot. 

Kolpriset har under denna period varierat ej obetydligt. 
Under år 1901 var det 20 à 21 kr. per 40 hektoliter, men sjönk 
under år 1902 till omkring 15 à IG kr. för nämnda kvantitet 
samt steg sedan efter hand, så att det vid periodens slut 
uppgick till 20 à 25 kronor. 

De enskildes skogar hafva på grund af de höga virkes
priserna blifvit i hög grad afverkade och i många fall till 
en grad, som ej ståt t i rimligt förhållande till deras till
växt; hvarjämte i sådana fall åtgärder för återväxt å de 
afverkade markerna ej vidtagits. Ehuru de större bruks
egendomarne härifrån göra ett undantag och i allmänhet 

skötas mönstergillt, var dock den, den 24 juli 1903 ut
komna lagen angående vård af enskildes skogar i hög grad 
af behofvet påkallad. För verkningarna af denna lag blir 
Konungens Befallningshafvande i tillfälle at t här nedan re
dogöra. 

För skogsodligens främjande har den af hushållnings
sällskapet tillsatta skogskommitté varit i verksamhet under 
åren 1901—1904, hvarefter den efterträdts af den på grund 
af förenämnda lag tillsatta skogsvårdsstyrelse. För skogs
odlingens främjande har hushållningssällskapet under kvart 
och ett af åren 1901—1905 lämnat et t anslag af 2,800 kr., 
hvarjämte af landstinget årligen erhållits 1,200 kr. och af 
staten 4,000 kr. med undantag af år 1901, då statsanslaget 
uppgick till endast 2,943 kr. De anslagna medlen hafva an-
vändts till främjande af den enskilda skogsvården genom 
skogsfrösådd, skogsplantering, torrläggning af sänka skogs
marker m. m. Under skogskommittén har tjänstgjort en 
länsforstman och i allmänhet 10 länsplantörer. Enligt skogs
kommitténs uppgifter hafva, under åren 1901—1904 åter-
odlats omkring 717 olika hemmans eller lägenheters skogs
lotter äfvensom genom plantering eller rutsådd skogsodlats 
omkring 570 hektar samt genom dikning torrlagts eller för
bättrats omkring 925 hektar. För skogsodling hafva an-
vändts omkring 500,000 barrträdsplantor, 300 kg. tallfrö, 
900 kg. granfrö, 10 kg. lärkträdsfrö och 10 kg. björkfrö, 
hvarjämte utplanterats omkring 2,000 löfträdsplantor. Läns-
plantörernas biträde liksom i regel frö och plantor hafva be
kostats af de till skogskommitténs förfogande ställda me
del, men då det gällt större skogsägare, hafva dessa själfva 
fått bekosta frö och plantor. Samtliga skogsägare hafva fått 
bekosta nödiga handtlangningsdagsverken. Under år 1903 an
lades 3 mindre plantskolor på olika ställen inom länet, för 
at t tillgodose behofvet af barrträdsplantor. Från och med 
år 1905 har hushållningssällskapet å den jämlikt nyss nämn
da lag tillsatta skogsvårdsstyrelse öfverlåtit såväl hushåll
ningssällskapets årliga anslag som ock hushållningssällska
pet tillhöriga inventarier för skogsodling, plantskolor m. m. 

I fråga om slcogsvårdsstyrelsens verksamhet må meddelas 
följande. Under skogsvårdsstyrelsem tjänstgör en länsjäg-
mästaic och två länsskogvaktare. Till länets 58 landskom
muner har från styrelsen utgåt t uppmaning att tillsätta' 
skogsvårdskommittéer, och hafva i 31 socknar sådana kom
mittéer tillsatts, för hvilkas verksamhet skogsvårdsstyrel
sen utfärdat närmare föreskrifter. För att inhämta så nog
grann kännedom som möjligt om skogsförhållandena inom 
länet hafva länsskogvaktare inom sina respektive distrikt 
genomforskat dessa; 26 af länets socknar hafva under år 
1905 blifvit på detta sätt mer eller mindre fullständigt ge
nomforskade. Genom länsskogvaktarne hafva anmälts 65 af-
verkningar af skog, hvilka blifvit af skogsvårdsstyrelsen 
pröfvade. Då flertalet anmälningar rört kalafverkning af 
skog, verkställd af annan person än jordägaren, har skogs
vårdsstyrelsen infordrat förbindelse at t skogsodla det afver
kade området, och hafva 34 dylika förbindelser aflämnats. 
Endast i ett par fall har afverkningsförbud behöft hos Ko
nungens Befallningshafvande påkallas. De öfriga anmälnin
garna hafva rört afverkningar i mindre omfång eller så
dana, som ej varit fullbordade, så att öfverenskommelse om 

Under perioden hafva Edsböle grufallmänning, 31 hek
tar, samt en del mindre kronoegendomar blifvit försålda. 

Vid 1905 års slut uppgingo de allmänna skogarne inom 
länet till följande antal och omfång: 

Vid 1900 års slut hade de allmänna skogarne en areal 
af 57,806-io hektar, hvarför ökningen under denna period 
uppgår till 5,295-34 hektar. 

Oafsedt hvad som användts till husbehof vid utarren
derade kronoegendomar, ecklesiastika och civila hemman 
och boställen samt lägenheter å under skogsstatens förvalt
ning ställda skogar, äfvensom hvad af arrendator jämlikt 
kontrakt fått användas annorledes än till husbehof, hafva 
från de allmänna skogarne i länet följande virkesmängder 
försålts eller utlämnats till utsyningsberättigade: 
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fröträds kvarlämnande eller aftal om skogsodlingsförbindel
sers aflämnande vid fortsatt afverkning kunnat träffas. 
Till främjande af skogsodling å äldre skogsmarker har skogs-
Vårdsstyrelsen till hvarje sökande af bidrag lämnat 2 kg. 
tall- och granfrö gratis samt frö därutöfver till nedsatt pris. 
För erhållande af frö gratis eller till nedsatt pris har läns-
plantörs biträde varit obligatoriskt. Till länsplantören har 
den sökande endast behöft lämna husrum och kost samt 
skjutsar, dock under villkor at t den sökande tillhandahöll 
så stor arbetsstyrka, att 2 hektar vid sådd och 1 hektar vid 
plantering kunnat medhinnas per dag. I fall arbetet dragit 
längio tid än fem dagar eller längre tid än den härofvan 
nämnda användts, har sökanden vari t skyldig att betala 
plantören 3 kronor per dag. Redskap för skogsodling har 
afgiftsfritt tillhandahållits. Skogsvårdsstyrelsen har under 
år 1905 haft 7 plantörer i verksamhet. Under länsskogvak-
tarnes och deras ledning hafva besatts 288-32 hektar och 
planterats omkring 20 hektar kalmarker. Genom skogsvårds-
styielsens försorg hafva utdelats 222-85 kg. tall- och 212-85 kg. 
granfrö, 36,600 tall- och 26,400 granplantor, 118 ek-, 82 lönn-,: 

50 bok-, 48 oxel- och 19 asktelningar. För at t ständigt hafva 
tillgång på lämpliga plantor har i närheten af länsskog-
vaktarnes bostäder arrenderats lämplig mark att användas 
till fasta plantskolor, och hafva i dessa förutom svenskt tall-
och granfrö utsatts schlesisk och japansk lärk, svart wey-
mouth- och cembratall. 

Skogsfröinsamlingen har under perioden ökats, så a t t nu
mera insamlas ganska stora kvantiteter tall- och grankottar. 
I allmänhet sker frönas utklängning i så kallade lafvar genom 
solvärmen, men äfven i klängningsstugor med tillhjälp af 
ugnsvärme. Fröet står högt i pris, hvarför insamling af frö 
lämnar god inkomst. 

Skogarna inom länet hafva under perioden lidit helt 
obetydligt genom stormar, skogseldar och skadeinsekter. 

För skogsprodukters tillgodogörande vid salusågar och 
deras tillverkning redogöres här nedan under rubriken Fa
briker. . • j : ' ! j | i i ; 

På sätt i föregående berättelse omnämnts, förekom under 
förra perioden beredning af torfströ och bränntorf endast på 
några få ställen inom länet. Under innevarande period har 
denna industri i hög grad utvecklats och blifvit af stor eko
nomisk betydelse för länet. Förutom den betydande tillverk
ning för eget behof, som förekommer af torfströ och torfmull 
vid Älfvetorps, Hällefors, Skogaholms och Svarta bruk samt 
vid Högåsen och Gelleråsen, samt af bränntorf vid Hällefors 
och Rockesholms bruk, tillverkas till afsalu torfströ och 
torfmull samt bränntorf vid omkring 10 fabriker, belägna 
å olika platser inom länet. Tillverkningsvärdet vid de fa
briker, från hvilka uppgifter inkommit, uppgick under år 
1905 till omkring 400,000 kronor. Under föregående och 
innevarande år hafva nya mossar blifvit undersökta och" 
flere nya fabriker planlagts, hvarför det är a t t antaga, a t t 
torfindustrien inom kort skall få den utsträckning, som denna 
betydelsefulla industri förtjänar. 

Ehuru hufvudsakligast af betydelse för järntillverk-
ningen må här nämnas, a t t för e t t rationellare tillvaratagandel 
af skogsprodukterna under denna period kolningsugnar blifvit 
uppförda vid flere bruk. Enligt hvad till Konungens Befall-

ningshafvande meddelats, hafva kolningsugnarne lämnat 
godt resultat och anses blifva af stor betydelse för brukens 
ekonomi. 

I stället för Prästeruds sliogsskola, som under år 1897 
upphörde, öppnades den 1 november 1901 vid Lervik i Fär-
nebo socken, Värmlands län, en ny skola, kallad Värmlands 
och Örebro läns gemensamma skogvaktare- och kolareskola. 
Skolan har till ändamål at t utbilda dugliga skogvaktare. 
Undervisningen bedrifves dels och företrädesvis praktiskt 
genom öfningar och arbeten i skog och å fält, dels ock teo
retiskt genom föredrag i lärosalen och exkursioner. Den prak
tiska undervisningen, som pågår under hela året, omfattar 
utsyningar, afverkningsarbeten, virkesmätning, skogsfröin-
samling, sådd och plantering, dikning, mätning, afväg-
ning, kartritning, skogstaxering, jakt, målskjutning, skid
löpning, trädgårdsskötsel m. m. Den teoretiska under
visningen, som pågår , hufvudsakligast under höst- och 
vintermånaderna, omfattar rättskrifning, bokföring, natur
lära, skogshushållning, skogsförfattningar m. m. Skolan 
åtnjuter numera i anslag från Järnkontoret 5,000 kr., från 
Värmlands läns landsting 1,250 kr. och dess hushåll
ningssällskap 750 kr. samt från Örebro läns landsting 
1,500 kr. och dess hushållningssällskap 500 kr., eller till
samman.': 9,000 kr. Vid skolan äro anställde två lärare, och 
skolan är afsedd för 12 elever, 6 från hvartdera länet. Elev-
afgiften är 200 kronor. Utom dessa hafva elever, antagits vid 
kolarskolan. Under läsåret 1904—05 uppgick deras antal till 
19. Skolan börjar den 1 november och af slutas i slutet af 
oktober månad påföljande år. I allmänhet erhålla de, som 
genomgått skolan, mycket snart goda platser såsom skog
vaktare. 

Genom nådigt bref den 15 december 1899 har vid Klo
tens bruk anordnats en skogsskola, som lyder under Do-
mänstyielsen och utgör en obligatoriskt förberedande läro
kurs för inträde vid Skogsinstitutet i dess högre kurs. Läro
tiden utgör 10 V2 månader, från den 15 oktober t i l l den 
1 september. Såsom skogsskolans chef fungerar dess före
ståndare, som tillika är lärare, hvarjämte till dennes biträde 
är anställd en extra jägmästare såsom underlärare. Ele
vernas antal är 10. Undervisningsämnena äro skogsskötsel, 
skogsmätning och taxering, kolning, jaktkunskap och skjut
konst, zoologi, förvaltningskunskap och expedition samt kart
ritning. Ärligen uppmäta eleverna några skogsblock öfver 
Klotens kronopark, och äro sålunda under perioden tre be
vakningstrakter kartlagda och taxerade samt hushållnings-
plan upprättad för skogens rationella skötsel. Eleverna del
taga för öfrigt' i alla de göromål, som förekomma inom 
den mångsidiga förvaltningsverksamheten på Klotens bruk. 
Skogsskolan disponerar förra brukskontorsbyggnaden vid Klo
ten. Skogsskolans utgifter, med undantag af lärarelönerna, be-

" stridas genom ett särskildt anslag å 2,5p0 kr. Till bestri
dande af elevernas gemensamma kosthåll erlägger hvarje 
elev en årsafgift af 650 kronor. 

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

Till premier för dödande af skadliga rofdjur har lands
tinget anslagit medel. Premierna äxo 3 kr. för räf under 
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sommaren, 1 krona för dufhök och uf samt 10 öre för kråka. 
I dylika, premier hafva utbetalts under år 1901 4,161 kr., år 
1902 3,8G3-9o kr,, år 1903 2,038-so kr., år 1904 1,800 kr. 
och år 1905 2,471-eo kr. 

Älgen är fortfarande ganska allmän samt skyddas väl 
i kronans och de större egendomarnes skogar. Enligt in
samlade uppgifter skötos 282 under år 1901, 270 år 1902, 
330 år 1903, 324 år 1904 och 280 älgar år 1905. Rådjurens 
antal har ej obetydligt ökats under perioden. Tillgången 
å hare och gräsänder har varit medelgod. Skogsfågeln, som 
under förra perioden till följd af ogynnsamma vårar myc
ket minskades, har under perioden åter ökats, och torde 
tillgången därå vara fullt medelgod. Tillgången å rapphöns 
är numera riklig. Morkullor och beckasiner förekomma där
emot endast i ringa mängd. 

E) Bergsbruk och forukshandtering. Under denna lik
som under föregående period hafva inom länet brutits järn, 
silfver, bly, koppar och zink. 

Uppfordringen af järnmalm under periodens olika år 
har utgjort: 

Årliga medeltalet uppfordrad malm utgjorde under före
gående femårsperiod 297,468 ton, hvarför således malmfång
sten under denna period betydligt ökats. 'En, synnerligen stark 
tillväxt har den i sligverk framställda malmen företett. Fö
reteelsen är af stor ekonomisk betydelse, ty genom sligtill-
verkningen har man kunnat tillgodogöra sig svagare eller 
kisiga malmer, hvilka förut sparsamt blifvit använda. Vid 
Strossa grufvor är under uppförande ett större anriknings
verk, och meningen är, a t t grufbrytningen därstädes, som un
der de senare åren tidtals legat nere till följd af malmens låga 
järnhalt, skall upptagas och drifvas i stor skala. 

Värdet af hela den uppfordrade malmen utgjorde under 
år 1901 2,646,171 kr., år 1902 2,626,959 kr., år 1903 2,532,822 
lu-., år 1904 2,493,855 kr. och1 år 1905 2,480,774 kr., hvilket 
motsvarar ett medelvärde af malm per ton af år 1901 8 kr. 
31 öre, år 1902 8 kr. 6 öre, år 1903 7. kr. 60 öre, år 1904 
7 kr. 52 öre och år 1905 7 kr. 69 öre. Årliga medelvärdet 
af den under perioden uppfordrade malmen har således varit 
2,556,116 kr., eller 7 kr. 83 öre per ton. 

Antalet bearbetade järngrufvor har utgjort: 89 år 1901, 
77 år 1902, 73 år 1903, 73 år 1904 och 72 år 1905, 

Antalet utmål, hvilka varit under hvilostånd, var år 
1901 318, år 1902 330, år 1903 343, år '1904 344 och år 
1905 359. 

Bo mest betydande gruffälten inom länet äro Stridbergs-
och Åsbobergsfälten med en uppfordring år 1905 af 41,084 
ton, samt Sköttgrufvefältet och Stripa gruffält med en upp
fordring samma år, det förra af 34,672 ton och det senare 

Zinkmalmen har brutits hufvudsakligast i Åmmebergs-
fältet. Genom betydande tillbyggnader till anrikningsverket, 
hufvudsakligen för det finaste materialet, har metallför
lusten kunnat betydligt nedbringas, och till och med har en del 
af den gamla aftern åter gått igenom finverket, hvarvid icke 
obetydliga kvantiteter zinkmalm vunnits. 

Silfver- och blymalm har hufvudsakligast brutits i Kaf-
veltorps grufva tillsammans med koppar- och zinkmalmerna. 

Vid Kafveltorps grufva har byggts ett anrikningsverk, 
hvarigenom en del gamla varp äfvensom den fattigare delen 
af den brutna malmen kunnat tillgodogöras. Vinsten i gruf-
handteringen har äfven härigenom ökats. 

I fråga om den inom länet tillverkade järnmanufaktur 
må anföras följande. 

Vid Bofors järnverk tillverkas krigsmateriell. Denna 
tillverkning har under perioden stigit högst betydligt, så 
att värdet af densamma under år 1905 uppgick ti l l öfver 
4,000,000 kronor. 

Tillverkning af tunnplåt har ägt rum vid Bofors och 
Degtrfors. Medel tillverkningen per år har vari t 2,810 ton, 
hvaraf omkring en fjärdedel tillverkats vid Bofors. Tillverk
ningsvärdet har uppgått till något öfver 500,000 kronor per år. 

Antalet med malmfångst arbetade grufvor har varit 
under år 1901 11, år 1902 13, år 1903 11, år 1904 8 och 
år 1905 6. 

Värdet af den uppfordrade malmen utgjorde år 1901 
800,121 kr., år 1902 962,555 kr., år 1903 1,135,935 kr., år 
1904 1,208,047 kr. och år 1905 1,578,484 kr. 

Antalet arbetade grufveutmål samt hela antalet i kraft 
varande grufveutmål har utgjort: 

af 32,000 ton. Därefter komma i afseende å kvantiteten af 
malmuppfordring under år 1905 Dalkarlsbergsfältet med en 
uppfordring af 20,542 ton, Klacka-Lerbergsfältet med 17,910 
ton, Ställbergsfältet med 17,852 ton, Pershyttefältet med 
17,751 ton, Lombergsfältet med 14,188 ton, Ingelsbyttefältet 
med 11,878 ton, Bastkärnsfältet med 10,991 ton och Svart
viksfältet med 10,795 ton. 

Af dessa fält är Bastkärnsfältet ett jämförelsevis nyt t 
fält, enär arbetet därstädes först under den gångna fem
årsperioden på allvar upptagits. Enligt uppgift skola malm
tillgångarna vara synnerligen goda, hvarför länet genom detta 
fälts upptagande tillförts en betydande malmareal. 

Malm af annat slag än järnmalm har inom länet brutits 
och uppfordrats till följande kvantiteter: 
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Spik har tillverkats vid Kårberg, Degerfors, Stora 
Lassåna och Algrena samt under åren 1901, 1902 och 1903 
äfven vid Äsbrohammar. Tillverkningskvantiteten för de 
verk, som under hela perioden tillverkat spik, har varit 
störst vid Kårberg med en tillverkning af något öfver 2,000 
ton om året. Därefter kommer Degerfors med omkring 800 
ton, Lassåna med omkring 100 ton och Algrena med omkring 
15 ton, allt per år räknadt. Under den tid, spiktillverk
ningen bedrefs vid Äsbrohammar, tillverkades där omkring 
600 ton årligen. Värdet af inom länet tillverkad spik uppgår 
årligen till omkring 700,000 kronor. 

Tillverkningen af dragen tråd har hufvudsakligast ägt 
rum vid Kårbergs bruk, där tillverkningen stigit från 370 
ton år 1901 till 688 ton år 1905. Ärliga tillverkningsvärdet 
år 1905 uppgick till omkring 150,000 kronor. 

Kätt ingar hafva tillverkats vid Mariedams och Asbro-
hammars bruk. Tillverkningen har stigit från 47 ton med 
ett värde af omkring 23,000 kronor år 1901 ti l l 164 ton 
med ett värde af omkring 60,000 kronor år 1905. 

Tillverkning af dragna rör har under åren 1901—1903 
ägt rum vid Bångbro järnverk, men har sedan dess varit 
nedlagd. 

Jordbruksredskap samt hästskor och hästskosöm hafva 
tillverkats vid Vedevågs bruk. Tillverkningen af jordbruks
redskap har ökats från 162 ton 'år 1901 ti l l 355 ton år 1905. 

Dessutom har vid några bruk tillverkats manufaktur 
och maskingods till värde af omkring 500,000 kronor. 

Hela det sammanlagda tillverkningsvärdet för den i sam
manhang med bruksrörelsen bedrifna tillverkning af järn-
och stålgods uppgick till år 1901 4,383,555 kronor, år 1902 
4,071,577 kronor, år 1903 3,711,153 kronor, år 1904 3,666,207 
kronor och år 1905 6,130,236 kronor. 

Efter omsmältning af tackjärn har i sammanhang med 
fabrikationen framställts gjutgods och äfven en del så kal-
ladt metallgjutgods. Tillverkningsvärdet häraf har utgjort 
för 

Gjutgods har dessutom framställts direkt från masugn 
vid ett stort antal bruk, och uppgick tillverkningsvärdet 
år 1901 till 244,724 kr., år 1902 till 264,910, år 1903 till 
313,264, år 1904 till 290,258 och år 1905 till 355,142 kronor. 

Vid de med valsverk och hammarverk försedda bruk 
har framstäl la så kalladt halffdbrikat. Tillverkningen 
häraf uppgick år 1901 till 42,363 ton med ett värde af 
6,444,164 kronor; år 1902 till 49,469 ton med ett värde af 
7,131,250 kronor; år 1903 till 56,941 ton med et t värde af 
8,118,101 kronor; år 1904 till 57,131 ton med ett värde af 
7,920,386 kronor och år 1905 till 59,058 ton med ett värde 
af 8,313,275 kronor. 

Följande, tabell P (sid. 28) redogör för livilka olika slag af 
så kalladt halffabrikat, som inom länet tillverkats under pe
rioden, därvid det i tabellen angifna procenttal beräknats 
efter hela tillverkningen för året af dylik vara. 

Smältstyckes- och götmetalltillverkning har ägt rum 
vid följande antal verk: 

Följande tabell redogör för hvad som under perioden till
verkats vid de olika verken äfvensom för värdet däraf per ton : 

Vid Kortfors har under år 1905 var i t i gång en elektrisk 
smältugn för tillverkning af stål enligt den så kallade 
Heroûltska metoden. 236 ton stål hafva framställts; denna 
kvantitet har upptagits bland martinmetallen. 

Följande tabell Q (sid. 29) redogör för den kvanti tet tack
järn och gjutgods, som framställts direkt från masugn, äfven-
som för antalet masugnar, blåsningsdygn, värde per ton m. m'. 

Största tillverkningen har ägt rum vid Degerfors, hvarest 
under år 1905 tillverkades 10,845 ton. Därnäst komma 
Bredsjö hyt ta med en tillverkning samma år af 10,523 ton 
och Bångbro järnverk med en tillverkning af 8,900 ton. 
Öfver 5,000 ton hafva därjämte tillverkats vid Högfors, Guld
smedshyttan, Darlkarlshyttan, Sikfors, Karlsdal, Bofors och 
Röfors. 

Medeldygnstillverkhingen har, såsom af tabell Q sy
nes, under femårsperioden ökats. Det ta beror t i l l största delen 
därpå, a t t rikare beskickning användts i masugnarne, något 
som möjliggjorts genom den större kvantitet anrikad malm, 
som vunnits och blifvit använd antingen som slig eller såsom 
briketter. Den ökade medeldygnstillverkningen medför min
skade kostnader såväl i fråga om arbetskostnaden som ock 
genom den minskade kolåtgången. Det är därför at t förutse, 
a t t anrikningen af malmen kommer at t under nästa period 
blifva betydligt större, än hvad nu är fallet. 

Under perioden hafva omkring 2,000 arbetare varit 
sysselsatte vid järngrufvor, 500 vid andra grufvor, 2,800 

Uti dessa verk hafva användts följande antal ugnar: 
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vid den egentliga järn tillverkningen och 1,300 vid fabriks
driften. 

Utaf detta antal arbetare hafva de, som varit minder
årige, utgjort 8 procent vid grufvehandteringen, 7 procent vid 
den egentliga bruksdriften och 18 procent vid fabriksdriften. 

I fråga om olyckshändelser har under perioden i medel
tal per 1,000 arbetare dödligheten utgjort: vid grufvehandte-
ring under jord 1-67 ; vid grufvehandtering i dagen 0-7 eller i 
medeltal för alla arbetare 1 31, samt vid fabriksdriften 0yu, 
hvaremot vid den egentliga bruksdriften något dödsfall genom 
olyckshändelse ej inträffat. 

I fråga om olyckshändelser, som föranledt oförmåga till 
arbete under längre tid än fjorton dagar, hafva dessa i medel
tal per 1,000 arbetare utgjort: vid grufvehandtering' under 
jord 48-i, vid grufvehandtering ofvan jord 19-s eller i medeltal 
för alla arbetare 37-5, samt vid den egentliga bruksdriften 
29-3 och vid fabriksdriften 29-3. 

Under perioden har den för bergverks- och bruksrörelsen 
tillgängliga monterade kraften ökats från 13,066 hkr till 
18,379 hkr. 

F) Fabrikör ocli handtverk. För dessa näringar redo-
göres i Kommerskollegii berättelser om fabriker och handt
verk. Af nämnda berättelser framgår, a t t industrien inom' 
länet befinner sig i ständigt framåtskridande. Såväl fabri
kernas antal och tillverkningsvärde som ock antalet handt-
verkare och deras arbetare hafva i väsentlig mån ökats under 
denna femårsperiod. Arbetsskickligheten har äfven gåt t be
tydligt framåt. 

För en del i föregående berättelse särskildt omnämnda 
fabriker och yrken torde Konungens Befallningshafvande 
här böra lämna en närmare redogörelse. 

Vid Hammars glasbruk bedrifves fortfarande i stor skala 
tillverkning af buteljer. Under år 1901 tillverkades 3,392,584 
buteljer med ett tillverkningsvärde af 152,666 kr. 28 öre 
och under år 1905 hade tillverkningen uppgått till 5,422,764 
buteljer med ett tillverkningsvärde af 244,024 kr. 38 öre. 
Under denna period tillverkades tillsammans 19,447,493 bu
teljer med ett sammanlagdt tillverkningsvärde af 875,136 
kr. 20 öre. Det vid Gryts bruk anlagda glasbruk upp
brann för tre år sedan, hvarefter tillverkningen där nedlades. 

Krui och andra sprängämnen hafva under perioden till
verkats af Gyttorps sprängämnesaktiebolag, Aktiebolaget 
Nora tändrörsfabrik och Aktiebolaget Bofors nobelkrut. Gyt
torps sprängämnesaktiebolag tillverkar vid bolagets fabriker 
vid Gyttorp patentdynamit, spränggelatin och. svartkrut-
Under år 1905 tillverkades 423,914 kg. dynamit och spräng
gelatin till ett värde af 655,000 kr. samt 176,612 kg. svart
krut till ett värde af 137,700 kronor. Aktiebolaget Bofors 
nobelkrut tillverkar uteslutande nobelkrut, och uppgick till
verkningen år 1905 till 121,265 kg. med ett tillverkningsvärde 
af 674,400 kronor. Nora tändrörsfabrik, som år 1903 öfver-
togs af Gyttorps sprängämnesaktiebolag och därefter lades 
ned, tillverkade under åren 1901—1903 32,676 kg. tändrörs-
krut, 102,740 kg. bergkrut, 27,384 kg. jaktkrut och 9,740 
kg. stubintråd i ringar. 

Tillverkning af hagel och kulor har under perioden be-
drifvits vid Stripa i Lindesbergs socken samt vid Koppar
bergs hagelfabrik i Ljusnarsbergs socken. Vid Stripa till
verkades under år 1901 84,400, år 1902 96,600 och år 1903 
98,120 kg. hagel, år 1904 69,480 kg. hagel och 4,960 kg. 
kulor samt år 1905 72,410 kg. hagel och 5,130 kg. kulor. 
Vid Kopparbergs hagelfabrik tillverkades endast hagel, och 
utgjorde, tillverkningen 49,420 kg. år 1901, 51,600 kg. år 
1902, 52,380 kg. år 1903, 52,380 kg. år 1904 och 42,015 kg. 
år 1905. 

Tillverkningen af kalk samt förarbetningen af kalk till 
. byggnadsmaterial hafva äfven under denna period gåt t be
tydligt framåt. Kalk tillverkas å åtskilliga ställen inom 
länet såsom vid öfra Forsa och' Harge i Hammars socken, 
vid Gårkilen i Knista socken, vid Kälkesta i Kvistbro socken, 
vid Lanna och Strömsborg i Hidinge socken, vid Norra 
Mossby och Yxhult i Kumla socken, vid Latorp, Holmstorp, 
Hökerkulla, örs ta m. fl. ställen inom Tysslinge och Vintrosa 
socknar samt vid Larsbo, Limnäs och Sjöskogen i Lindesbergs 
socken. Tillverkningsvärdet af kalk å dessa ställen under 
år 1905 torde kunna uppskattas till omkring 180,000 kronor. 
Kalksten förarbetas vid Lanna, Nyhyttan och Strömsborg 
i Hidinge socken, vid Yxhult och Röseholm i Kumla socken 
samt vid Tångssäter och Vilhelmsberg i Askers socken. Till
verkningsvärdet har under år 1905 å dessa ställen ofverstigit 
925,000 kronor. Under år 1900 uppskattades tillverknings-

Tab. P. Produktionen af halffabrikat i Örebro län åren 1901—1905. 

') Häri ingå «tom förestående fabrikat, Äfven skarfjära och bottcnplåtur, hvnrnf år 1904 tillverkades 177 ton, 0 3 % af hela hnlffabrikiitsprodnktionen, med ett 
värde af $ H 3 kr" per ton. 
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värdet till 600,000 kronor, hvilket visar, at t denna industri 
under perioden fått en stor utveckling. Närkes kalksten har 
gjort sig öfverallt fördelaktigt känd och har fått stor an
vändning för monumentala byggnader såväl i länet som i 
Stockholm och på andra ställen i Sverige. 

,Vid Ekeberg i Lillkyrka socken bry tes och förarbetas 
fortfarande en sorts marmor, dolomit, som till största 
delen afsättes i Stockholm, hvaremot marmorbrottet vid Kvin-
nerstatorp i Axbergs socken, hvarest påträffats en hvit och 
rödaktig marmor, ej blifvit under perioden bearbetadt. Vid 
Sjötorp i Almby socken brytes fortfarande sandsten, men 
brytningen har under perioden betydligt minskats, så at t 
tillverkningsvärdet under år 1905 uppgick endast till 4,300 
kr. mot ett tillverkningsvärde under år 1900 af något öfver 
30,000 kronor. 

Tàkskiffer tillverkas fortfarande vid Grythytte skiffer
verk, som äges af Stadra aktiebolag. Tillverkningen har 
fortgått i ungefär samma utsträckning som under föregående 
period. Tillverkningsvärdet, som under år 1900 uppgick till 
44,292 kr., utgjorde under år 1905 44,330 kronor. Under 
detta år tillverkades 961 ton takskiffer och 8 ton hällar. 

Tegeltillverkningen har äfven under denna period ganska 
afsevärdt utvidgats. Några nya större tegelbruk hafva väl 
ej under perioden anlagts, men flere förutvarande hafva ut
vidgats, och i allmänhet har tillverkningen ökats. De största 
tegelbruken inom länet äro: Harge tegelbruk i Hammars 
socken, Flåtens tegelbruk i Ervalla socken, Marks tegelbruk 
i Längbro socken och Vedevågs tegelbruk i Lindesbergs soc
ken. Karlslunds tegelbruk i Anstå socken, som äfven var 
ett af de större i länet, nedbrann under år 1901 och har 
sedermera ej uppbyggts. Dessutom finnas tegelbruk, som 
hafva ej obetydlig verksamhet, vid Älfvestorp i Nora socken, 
vid Fjugesta i Knista socken, vid Gropen i Kvistbro soc
ken, vid Hallsberg i Hallsbergs socken, vid Hidingsta i Norr-
byås socken, vid Hälla i Glanshammars socken, vid Karlskoga, 
vid Bottesbol och vid Karåsen i Karlskoga socken, vid Mår-
säter och vid Olshammar i Hammars socken, vid Stene i 
Kumla socken och vid Gustafsvik i Örebro stad. Albäckens 
tegelbruk vid Gusselhyttan i Lindesbergs socken och vid 
Bångbro i Ljusnarsbergs socken hafva under perioden blifvit 
nedlagda. A flere egendomar tillverkas tegel för eget behof. 

För de öfriga, Skogaholm i Hallsbergs socken, Rönnes-
hyt ta i Lerbäcks socken, Hasselfors i Skagershults socken,, 
Laxå och Lassåna i Bodarne socken och Olshammar i Ham
mars socken, äro tillverkningskvantiteterna ej uppgifna, men 
för samtliga här nämnda sågverk uppgick hela tillverknings
värdet år 1905 till öfver 3,000,000 kronor. 

Äfven kvarnrörelsen inom länet är ganska betydande. 
Någon egentlig förändring i denna rörelse har ej skett under 
perioden. Tillverkningspriset vid samtliga kvarnar inom länet 
under 1905 uppgick till omkring 1,500,000 kronor. 

Följande tabell visar de i länet befintliga trämassefabri
kerna, deras tillverkningar samt värdet af desamma under 
år 1905: 

Tab. Q. Tillverkning af tackjärn och direkt från masugn framställdt gjutgods åren 1901—1905. 

Oppbåga trämassefabrik anlades år 1903 och är den 
fabrik, som tillkommit under denna period. 

Värdet af det för afsalu tillverkade teglet vid alla tegelbruk 
öfversteg under år 1905 425,000 kronor. 

Inom länet bedrifves en ganska betydlig sågverksrörelse. 
Under femårsperioden har någon afsevärd förändring i ver
kens antal ej skett, hvaremot deras tillverkningsvärde ganska 
afsevärdt ökats. Under år 1905 har tillverkningen vid några 
af de inom länet befintliga salusågar af större betydenhet 
uppgifvits sålunda: 
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I fråga om pappersbruken inom länet må anföras föl
jande. Vid Frövifors har såväl kraftmasse- som pappers-
fabriken under perioden ombyggts och utvidgats. Vid kraft-
massefabriken tillverkas kemisk trämassa, som sedermera 
användes för tillverkning vid pappersfabriken af omslags
papper. Enligt uppgift hafva kostnaderna för de nya anlägg
ningarna uppgått till omkring 2,000,000 kr., ochlärer fabriken' 
kunna uppdrifva tillverkningen af papper till omkring 5,500 
ton om året. Vid Näsby i Almby socken har af Örebro pap
persbruks aktiebolag under perioden uppförts en större fa
briksanläggning, bestående dels af trämassefabrik för meka
nisk massa och af trämassefabrik för kemisk massa, dels ock af 
fabrik för tillverkning af olika sorters papper samt papp. 
Anläggningskostnaderna i sin helhet hafva uppgått till 
2,175,000 kronor. För fabrikens drift användas dels om
kring 1,500 elektriska hästkrafter, som levereras af Örebro 
elektriska aktiebolag, dels ock omkring 180 ånghästkrafter 
från fabrikens egna ångmaskiner. Under år 1905 tillverkades 
3,654 ton kemisk och 2,780 ton mekanisk massa. Häraf 
jämte af inköpt massa tillverkades 4,654 ton omslagspapper 
och 2,332 ton papp för ett tillverkningsvärde af 1,172,000 
kronor. Fabriken sysselsätter omkring 220 arbetare. 

Följande tabell visar de i länet befintliga pappersbruken, 
deras tillverkningar och värdet af desamma under år 1905: 

äfvensom ledning för öfverföring af elektrisk kraft för kvar
nens kraft- och belysningsbehof. Omkring 230 effektiva häst
krafter uttagas, af hvilka kvarnen för eget behof använder 
130. öfriga 100 hästkrafter äro på 30 år utarrenderade till 
Kumla elektriska aktiebolag, som utnyttjar denna kraft dels 
till belysning och kraftändamål inom Kumla municipalsam-
hälle, dels ock till kraftleverans åt Yxhults stenhuggeriaktie-
bolag. Vid Skärmartorp i Hidinge socken har anlagts en 
kraftstation för öfverförande af elektrisk ström dels till 
Lanna för belysning och kraftbehof för därvarande stenhugge-
rier, dels ock till Hidinge för belysning och kraftbehof för 
därvarande kvarn och såg. Vid Gropen i Kvistbro socken 
har inrättats elektrisk kraftstation för öfverföring till Fju-
gesta af elektrisk ström för ljus- och kraftbehof. Laxå bruks 
aktiebolag har från sitt därvarande vattenfall anordnat elek
trisk belysning af bolagets verkstäder vid Laxå. Bolaget 
la Vieille Montagne har anlagt ledning för öfverförande af 
elektrisk ström från Nääs kraftstation vid Motala ström til l 
Ammeberg för drift af och belysning i bolagets verkstäder 
därstädes. Från denna hufvudledning är en förgreningsled
ning anlagd till bolagets grufvor och verk vid Zinkgrufvan i 
Lerbäcks socken. 

Inom Nora fögderi har Örebro elektriska aktiebolag 
låtit under perioden färdigmontera Brattforsens vattenfall 
och kraftstation samt förbundit denna kraftstation med 
Skråmforsens kraftstation. Från dessa kraftstationer leve
reras omkring 4,500 elektriska hästkrafter till Örebro, Karl
skoga municipalsamhälle, ödefalla med flere ställen. Sax-
hytte byamän hafva låtit montera det vid Saxens utlopp i 
Saxhytteälfven befintliga vattenfall och där anordnat en 
kraftstation för byamännens ljus- och kraftbehof. Älfvestorps 
bruks aktiebolag har låtit anordna en större kraftstation för 
750 à 900 elektriska hästkrafter, afsedd för leverans af elek
trisk ström till andra bruk, grufvor och industriella anlägg
ningar. Anläggningen blef delvis under denna period färdig 
och har börjat leverera elektrisk ström till Persbergs och 
Nordmärkens grufvor i Värmland. 

Inom Lindes fögderi har vid Norrby i Fellingsbro socken 
inrättats en mindre kraftstation om 25 hästkrafter för går
dens behof af ljus och kraft. Dalkarlshytte aktiebolag har 
låtit inrätta en kraftstation å omkring 100 hästkrafter för le
verans af elektrisk ström till Lindesberg för stadens kraft-
och ljusbehof. Stripa grufbolag har utvidgat sin kraftstation 
med 750 hästkrafter, så at t numera från denna kraftstation 
kunna lämnas omkring 1,150 elektriska hästkrafter. Hög
fors aktiebolag har låt i t montera ett mindre fall i Högfors-
älfven och där uppfört en kraftstation om 55 hästkrafter. 
Den elektriska strömmen ledes till Sköttgrufvan, där den 
i förening med dit ledd elektrisk ström användes för gruf-
driften och drifvande af en såg vid Högfors. Aktiebolaget 
Stjärnfors-Ställdalen har genom gräfvande af en 1,400 meter 
lång kanal, som fortsattes af en 400 meter lång tub, samman
bundit sjöarne Stora och Lilla Kumlan och därigenom skaffat 
sig ett vattenfall om 33 meters höjd. Bolaget har vid Lilla 
Kumlan anlagt en kraftstation om cirka 200 hästkrafter. 
Den elektriska kraften användes för bolagets eget behof. 

Förutom ofvannämnda elektriska anläggningar, som drif-
vas medelst vattenkraft, hafva äfven andra elektriska an-

Antalet salubryggerier, som vid förra periodens slut upp
gick till 43, har under perioden ökats, så att år-1905 funnos 
53 bryggerier, däraf 43 skattefria och 10 skattepliktiga. 
Denna ökning är föranledd däraf, att smärre svagdricks-, 
det vill säga icke skattepliktiga, bryggerier blifvit anlagda 
för att tillfredsställa den närmaste ortens behof af svagdricka. 

Några större strejker hafva under denna period icke 
förekommit i länet. 

Uti föregående berättelse har Konungens Befallnings-
hafvande lämnat redogörelse för de elektriska kraftanlägg
ningar, som under föregående period utförts. Äfven under 
denna period hafva åtskilliga i länet befintliga vattenfall 
blifvit tagna i användning för dylika anläggningar. 

I fråga om de elektriska anläggningarna i städerna får 
Konungens Befallningshafvande hänvisa till hvad Konungens 
Befallningshafvande härefter meddelar under rubriken länets 
städer. ; \ ; " i i jff. 

Inom Öster-Närkes fögderi har vid Garphyttan i Tyss-
linge socken monterats ett där befintligt vattenfall och en 
6 km. lång ledning anlagts för elektrisk kraftö fverföring till 
Holmstorp i samma socken. Vid Karlslund i Längbro socken 
har anlagts en elektrisk kraftstation, som medelst en 10 
km. lång ledning förser centralverkstäderna och norra järn
vägsstationen i Örebro samt egendomarne Källtorp, Backa, 
JKarlslund och Aby med erforderlig elektrisk kraft för be
lysning och andra ändamål. 

Inom Väster-Närkes fögderi liar Aktiebolaget Kumla ång-
kvarn anlagt en kraftstation vid Backa i Edsbergs socken, 
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läggningar utförts, hvilka drifvas medelst ångkraft. Aktie
bolaget Joh. Thermœnius & Son i Hallsberg har anordnat 
en ångcentral för frambringande af elektrisk ström för verk
städernas kraft- och ljusbehof. För att vara oberoende af 
vattenbrist under torkår har Hällefors bruks aktiebolag låt i t 
vid Hällefors anordna en elektrisk kraftstation om 500 häst
krafter, som drifves med ånga. Denna kraftstation är samman
kopplad med bolagets kraftstation vid Saxhyttan. 

Inom länet bedrifves fortfarande husslöjd i ganska stor 
skala. Genom årliga anslag, hvarti l l staten lämnar bidrag, 
verka landstinget och hushållningssällskapet för husflitens 
och.slöjdskieklighetens främjande. Örebro läns slöjdförening, 
som förvaltar och fördelar anslagen, har under perioden till 
sitt förfogande haft anslag dels af landstinget 6,000 kr., 
dels af hushållningssällskapet 2,100 kr. och dels af staten 
1,000 kronor. Dessutom äger slöjdföreningen två donationer 
å tillsammans 5,330 kr. samt uppbär omkring 500 kr. årligen 
i afgifter från föreningens medlemmar. Landstingets anslag 
har användts såsom bidrag till slöjdundervisningen i 191 
slöjdskolegrupper för gossar och 232 grupper för flickor. Af 
föreningens öfriga medel hafva stipendier lämnats åt slöjd
lärare eller slöjdlärareelever från länet för at t genomgå kurser 
vid Nääs slöjdinstitut. Dessutom hafva bekostats ej allenast 
slöjdkurser i kvinnlig skolslöjd för elever vid småskolelä
rarinneseminariet i Örebro, utan ock undervisning i väfnad 
och korgflätning. Slöjdföreningens verksamhet har varit t i l l 
stort gagn för länet och hos yngre och äldre väckt eller 
bibehållit hågen för nyt t ig husslöjd samt ökat slöjdskick
ligheten. 

Såsom husslöjd idkas fortfarande inom Hallsbergs och 
Lerbäcks socknar af Väster-Närkes fögderi handsmide af spik 
och nubb, slätter liar, hästskor och söm samt klackjärn. Inom 
Hallsbergs och Kumla samt till någon del äfven inom Ler
bäcks och Viby socknar tillverkas halmflätor och stråhattar. 
Denna tillverkning har betydligt ökats under denna period. 
I .Hallsberg finnes en stor fabrik för tillverkning af strå- och 
filthattar. I Kumla idkas en betydande tillverkning af alla 
slags skodon. Tillverkningen lider visserligen ej obetydligt 
afbräck af den mängd skofabriker, som anlagts såväl i Örebro 
och Kumla som ock å andra ställen i Sverige, men är fort
farande dock mycket afsevärd. Tillverkningsvärdet vid sko
fabrikerna under år 1905 uppgick ti l l omkring 2 millioner 
kronor. Såsom alster af husslöjd må äfven nämnas snickeri-
och möbelarbeten., laggkärl, korgarbeten och väfnader. I 
bergslagen inskränker sig husslöjden förnämligast till gröfre 
smiden och snickeriarbeten samt väfnader för eget behof. 

Fiske kan sägas utgöra yrke eller hufvudnäring endast 
för befolkningen å de i Hjälmaren belägna öarne Essön, Björk
en, Valen och Vinön samt på Rökneöarne i norra Vättern, 

A) Landtkommuuikat ioner . I fråga om länets järn
vägar får Konungens Befallningshafvande anföra följande. 

Den uti förra berättelsen omnämnda järnvägen från Påls-
boda till Örebro öppnades under januari månad 1901 för all
män trafik. 

äfvensom för ett mindre antal strandbor vid nämnda sjöar 
samt vid en och annan af de öfriga större sjöarne inom länet. 
För vården af fisket och för vidtagande af åtgärder för dess 
utveckling och förkofran verkar fortfarande en särskild fis-
keriförvaltningsnämnd, kallad Örebro läns fiskeriförvalt-
ningsnämnd. Nämnden har till sitt förfogande ett anslag af 
2,000 kr., hvaraf staten lämnar 1,000 kr. samt landstinget och 
hushållningssällskapet hvartdera 500 kronor. Enligt den 
för nämndens verksamhet uppgjorda plan skall nämnden ut-
öfva tillsyn öfver at t gällande författningar angående fisket 
efterlefvas äfvensom verka för fiskevård och fiskodling. Till
synen öfver at t författningarna efterlefvas utöfvas hufvud-
sakligen genom en af Konungens Befallningshafvande tillför
ordnad fiskeriöfvertillsyningsman, som företager årliga in
spektionsresor till sjöar och vattendrag inom länet. Det har 
visat sig, a t t dessa inspektionsresor göra mycken nyt ta och i 
hög grad verka till a t t minska lagöfverträdelserna vid fiskets 
bedrifvande. Odling af fisk och kräftor i därtill lämpliga vat
tendrag inom länet har fortgått enligt af nämnden bestämd 
plan. Genom nämndens försorg hafva under perioden inplante
ra ts : uti Vättern 450,000 rödingar, i Hjälmaren 96,000 rödin
gar och 70 sutare, i Rossvalen 65,000 rödingar, 10,000 sikar, 
200 lekfärdiga gösar och 1,100,000 befruktad gösrpm, i Toften 
20,000 rödingar och 10,000 sikar, i Teen 10,000 rödingar, i 
Björksjön, Lindesjön med flere sjöar 30,000 rödingar, i No
ra- och Liridesjöarne 30,000 sikar och 300 sutare, i diverse an
dra sjöar 160 sutare, iMöckeln och Degerforsen 6,600 kräftor 
och i Axsjön 2,000 kräftor. Al l röding och sik har hämtats 
från hushållningssällskapets fiskodlingsanstalt vid Basteda
len. Gösen och kräftorna hafva tagits i Hjälmaren, hvaremot 
sutarne, som alla varit lekfärdiga, inköpts från olika orter 
inom Södermanland. Rödingsodlingen i Vättern har lämnat 
ett godt resultat, och sutarne hafva i allmänhet gå t t väl till. 
Rödingar hafva fångats i Hjälmaren, men ännu är det för 
tidigt a t t döma om resultatet af odlingen därstädes af denna 
fisk. ' i | ' i ,'ii • 

För bedrifvande af fiske och kräftfångst i Hjälmaren 
hafva Konungens Befallningshafvande i Örebro, Västman
lands och Södermanlands län under år 1905 haft gemen
samt sammanträde med vederbörande fiskerättsägare i denna 
sjö, och genom gemensamt utslag den 21 november 1906 hafva 
nämnda Konungens Befallningshafvande utfärdat nya bestäm
melser för bedrifvande af fiske och kräftfångst i Hjälmaren. 
Genom nådigt beslut den 22 september 1905 har Kungl. Maj:t 
fastställt nya stadgar rörande fisket i sjön Vättern. 

I fråga om jakten får Konungens Befallningshafvande 
hänvisa till hvad därom yt t ra ts i sammanhang med redogö
relsen för skogshushållningen och rofdjurs dödande. 

Genom nådig resolution den 31 december 1901 har Kungl. 
Maj:t lämnat åtskilliga personer tillstånd at t anlägga och 
till allmänt begagnande mot afgift upplåta järnväg af 1 435 
meters spårvidd från statens järnvägars södra station i Öre
bro till Örebro pappersbruks aktiebolags område vid Ske-

4. Kommunikationer och varuutbyten. 
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bäck i Almby socken. Örebro—Skebäcks järnvägsaktiebolag, 
å hvilket koncessionen öfverlåiits, har anlagt järnvägen, som 
under januari månad 1903 uppläts för allmän trafik. Någon 
persontrafik förekommer ej å järnvägen, utan är den af-
sedd att tillgodose fraktgodstrafiken för de fabriker, som äro 
anlagda vid sidan och ändpunkten af järnvägen. Genom 
nådig resolution den 23 januari 1903 har Kungl. Maj:t med-
gifvit sådant tillägg till den för järnvägen fastställda planen, 
a t t mellan de båda skenorna å järnvägen finge inläggas 
en tredje skena på sådant sätt, at t järnvägen kan trafikeras 
äfven med rullande materiell för järnväg af Osn meters spår
vidd. Sådan tredje skena har äfven inlagts, hvarigenom 
järnvägen på detta sätt kommit i direkt förbindelse med 
nyssnämnda järnväg från Örebro till Pålsboda. 

Genom nådigt bref den 2 juni 1905 har Kungl. Maj:t 
på ansökning af Nora—Karlskoga järnvägsaktiebolag beviljat 
bolaget rättighet dels att anlägga och till allmänt begagnande 
mot afgift upplåta järnväg om 1'MS meters spårvidd från 
Bofors station å Nora—Karlskoga järnväg till Valåsens sta
tion a Eredsjö—Degerfors järnväg, 'dels a t t till nämnda spår
vidd ombygga sträckan Bredsjö—Striberg af Bredsjö—De
gerfors järnväg samt därefter till allmänt begagnande mot 
afgift upplåta samma järnvägssträcka, dels ock at t ej mindre, 
sedan omförmälda järnväg från Bofors till Valåsen blifvit 
i behörig ordning upplåten för allmän trafik- samt en 
hållplats anordnats å Nora—Karlskoga järnväg vid den in
vid lägenheten Pungaränsa befintliga vaktstugan, från Bred
sjö—Degerfors järnväg afsöndra sträckan Dalkarlsberg—Vi-
kersvik, hvilken sträcka därefter vore at t anse såsom en 
särskild järnväg, benämnd Dalkarlsbergs järnväg, samt 
nedlägga järnvägsdriften å sträckorna Striberg—Vikersvik! 
och Dalkarls berg—Degerfors af Bredsjö—Degerfors järn
väg, än äfven, efter det järnvägssträckan Bredsjö—Stri
berg blifvit till normalspårig bana ombyggd och för all
män trafik upplåten, nedlägga järnvägsdriften å Bredsjö— 
Degerfors järnvägs bibanor till Petersfors masugn och till 
Eösbergs grufvor; hvarjämte Kungl. Maj:t i nåder förklarat, 
att, sedan järnvägen Bofors—Valåseri samt den till normal-

.. spårig bana ombyggda järnvägssträckan Bredsjö—Striberg 
blifvit fullbordade och vid afsyning i allo godkända, Nora 
—Ervalla järnväg, Nora—Karlskoga järnväg samt järnvägs
sträckan Bredsjö—Striberg skulle anses såsom en särskild 
järnväg, benämnd Nora—Bergslags järnväg. Arbetet med 
dessa järnvägar har ej under perioden afslutats. 

Under sommaren år 1903 har Högfors aktiebolag fått 
färdig en under år 1901 påbörjad järnvägsanläggning mellan 
Högfors bruk och Hörks järnvägsstation å Frövi—Ludvika 
järnväg. Järnvägen, som är normalspårig och har en längd 
af 8 kilometer, trafikeras af bolaget med eget lokomotiv, 
men med af trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund för
hyrda vagnar och befraktas så godt som uteslutande för 
brukets eget behof. 

Under åren 1902 och 1903 har Frövi bruks aktiebolag 
låtit bygga en normalspårig järnväg om 2'5 kilometers längd 
mellan Frövi station och bolagets pappersbruk. Järnvägen 
trafikeras af bolaget med eget lokomotiv och användes ute
slutande för bolagets räkning. 

Uti juli månad 1905 påbörjades anläggningen af en nor
malspårig järnväg mellan Stora hyt ta och Vasselhytte järn
vägsstation å Frövi—Ludvika järnväg. Järnvägen, som är 
en half kilometer lång, har ej hunnit fullbordas under denna 
period. 

Huru rörelsen å de mera betydande enskilda järnvägar, 
hvilka antingen helt och hållet eller till väsentligare del 
falla inom länet, utvecklat sig och huru trafiken och in
komsten däraf växlat, inhämtas af tabell R (sid. 33). 

Med afseende å denna tabell må nämnas, att, då ös t ra 
Värmlands järnväg blott å en sträcka af 4 kilometer ligger 
inom länet och å denna sträcka någon station ej finnes, 
någon uppgift om denna järnväg ej ansetts erforderlig. 

I fråga om de tider, då berörda järnvägar öppnades 
för allmän trafik och om deras spårvidd, hänvisas till de 
uppgifter, som Konungens Befallningshafvande härom läm
nat i föregående berättelser. 

De mindre järnvägarnes trafikförhållanden samt den 
procentiska ökningen eller minskningen af deras inkomster 
från det ena året till det andra under denna period belysas 
af tabell 8 (sid. 35). 

Genom nådig resolution den 6 oktober 1905 har Kungl. 
Maj:t meddelat koncession å anläggning af en normalspårig 
järnväg från Eskilstuna till Örebro. Ehuru intresset för en 
sådan järnväg torde vara ganska stort, är det dock osäkert, 
huruvida tillräckliga medel kunna anskaffas för denna järn
vägsanläggning. 

Genom nådigt bref den 5 maj 1905 har Kungl. Maj:t 
lämnat Svartälfs järnvägsaktiebolag tillstånd att anordna 
elektrisk drift å bolagets järnväg mellan Kortfors och Gryt
hyttan. Någon elektrisk drift å järnvägen har dock ej under 
denna period blifvit anordnad. 

Under denna period har Kungl. Maj:t fastställt taxor 
för nedannämnda järnvägar inom länet, nämligen: 

den 14 december 1900 för järnvägen Pålsboda—Örebro, 
den 21 december 1900 för Bergslagernas järnväg, 
den 17 april 1903 för Örebro—Skebäcks järnväg, 
den 31 december 1904 för Norra Östergötlands järnvägsakticbolag tillhöriga 

järnvägar, 
den 6 oktober 1905 för bolaget Vieille Montagnes järnväg från zinkgrnf-

vorna till Ainmeberg, 
den 27 oktober 1905 för Svartälfs järnväg, 
den 27 oktober 1905 för Nora—Karlskoga järnvägsaktiebolags järnvägar, 
den 3 november 1905 för Askersnnd—Skyllberg—Lerbäcks järnväg, och 
den 3 november 1905 för Stripa—Gnldsmedsbyltan—Rossvalens samt Guld-

smedshyttan—Stora järvägar. 

I föregående berättelse har Konungens Befallningshaf
vande redogjort för länets indelning i väghållningsdistrikt 
äfvensom för de utslag Konungens Befallningshafvande med
delat rörande de i 41 § af väglagen omförmälda förhållanden. 
Genom Kungl. Maj:ts utslag den 15 juli 1904 har nya väg-
delningen inom Örebro härads väghållningsdistrikt af Öster-
Närkes fögderi blifvit fastställd och börjat tillämpas från 
och med år 1905. Inom Lindes fögderi har vägdelningen inom 
Ramsbergs sockens väghållningsdistrikt blifvit under år 1905 
afslutad samt tagit åt sig laga kraft, hvaremot vägdelningen 
inom Fellingsbro härads väghållningsdistrikt, ehuru i det 
närmaste färdig, ej hunnit blifva afslutad under denna pe
riod. 
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Bilagda tabell 2 redogör för de allmänna vägarne och 
skjutsningen under femårsperioden. I afseende å denna ta
bell får Konungens Befallningshafvande anmärka, a t t olik-
heterjia i denna tabell med den, som afgafs till föregående 
femårsberättelse, bero därpå, a t t vidvägdelningarne vägar nes 
natur af landsväg och bygdeväg blifvit förändrad, så at t 
förutvarande allmänna vägar uteslutits ur vägdelningarne 
och andra vägar i deras ställe intagits. 

I fråga om nya väganläggningar samt omläggning eller 
förändring af gamla sådana, må anföras följande. 

Inom Öster-Närkes fögderi har under år 1905 verkställts 
breddning och förbättring af vissa delar utaf bygdevägarne 

Örebro—Kil—Nora samt Blacksta—Ekersmon öfver Kilsmon 
och Ekersmon. Arbetet har bekostats af Kils kommun med bi
drag af 800 kr. från distriktets vägkassa. Inom Sköllersta 
härad hafva 30 kilometer bygdeväg fulländats för en kost
nad af omkring 9,000 kronor och inom Örebro härad hafva 
2'56 kilometer allmän väg omlagts för en kostnad af 1,020 
kr. 24 öre. 

Inom Väster-Närkes fögderi hafva 69 broar och brotrum
mor ombyggts eller reparerats. 

Inom Nora fögderi har någon ny väganläggning ej före
kommit under perioden. 

Inom Lindes fögderi har öfver Storån vid Stora gäst-

Tab. R. Trafiken å mera betydande enskilda järnvägar inom Örebro län åren 1901—1905. 

298/07 K. Maj-.te Befallningshafvandes femårsbträttelser 1901—1905. Örebro län. 5 
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gifvaregård en ny bro blifvit uppförd, hvarjämte tillfarts
vägar till bron blifvit anlagda. Arbetet, till hvilket lämnats 
statsbidrag, har i sin helhet kostat 17,041 kr. 96 öre samt 
blef färdigt under år 1901. Allmänna vägen vid den s. k. 
Kvarnabergsbacken i Lindesbergs socken har med statsbidrag 
blifvit omlagd under åren 1901 och 1902. Kostnaden härför 
uppgick till 3,523 kr. 17 öre. I stället för den s. k. Sunds
bron strax söder om Lindesberg, som blifvit allt för brist
fällig att kunna repareras, har under åren 1902 och 1903 
en 6 meter bred bro blifvit uppförd för en kostnad af 46,096 
kr. 45 öre, hvaraf 20,800 kronor erhållits i statsbidrag. A 
Hidinge—Siggebohyttevägen hafva de båda Hidingebroarne 

Tab. S. Trafiken å mindre järnvägar i Örebro län åren 
1901—1905. 

blifvit ombyggda till en gemensam bro för en kostnad af 
1,200 kronor. Under åren 1903—1905 har anlagts en ny väg 
mellan Bergslags-Hörken till Grängesberg, hvarti l l stats
bidrag om 17,300 kronor erhållits. Den inom detta län be
lägna del af vägen har en längd af 7,640 meter. Vägen, som 
ännu ej är afsynad och godkänd, har till denna periods utgång 
kostat 42,281 kr. 50 öre. Denna väg är ej upptagen i tabell 
2 öfver vägarnes längd. Den i förra berättelsen omnämnda 
vägomläggningen mellan Spångboda och Rockhammar har 
under år 1902 fullbordats. Kostnaden för vägomläggningen 
har uppgått till 22,176 kr. 53 öre. Till Spannarboda, Sällinge 
och Blixterboda järnvägsstationer hafva. från närmaste all
männa vägar bygdevägar blifvit med statsbidrag om 3,200 
kronor anlagda. Kostnaderna för dessa tre anläggningar hafva 
uppgått till 5,830 kronor 26 öre. 

Af det å riksdagens sjätte hufvudtitel uppförda extra 
ordinarie anslag till undersökningar och expenser för all
männa arbeten hafva blifvit inom länet använda 500 kronor 
hvarje år af perioden. 

Antalet grindar å iallmänna vägarne uppgår — järnvägs-
grindarne vid vägöfvergångar däri icke inberäknade — till 
55 inom Öster-Närkes fögderi, till 13 inom Väster-Närkes 
fögderi, till 7 inom Nora fögderi och till 3 inom Lindes 
fögderi. \ ' j "j ^]7j g 

Färjpenningar uppbäras fortfarande för öfverfart af 
Käxsundet i Bjurtjärns socken och af Torrvarpssundet i Gryt
hyttans socken enligt särskilda, af Kungl. Maj:t den ' 18 
november 1904 för Käxsundet och den 9 april 1875 för Torr
varpssundet fastställda taxor, hvilka äro intagna ut i Ko
nungens Befallningshafvandes tryckta förteckningar öfver de 
inom länet ^befintliga gästgifverier m. m. 

Genom nådigt bref den 21 juni 1901 har Kungl. Maj:t 
förklarat Sundbo häradsbor berättigade a t t intill 1905 års ut
gång uppbära af gift med 50 öre för hvarje gång, som den 
å allmänna landsvägen mellan Närke och Östergötland be
fintliga bro öfver Lilla Hammarsundet öppnas för genom
fart af fartyg eller båt af sådan storlek, att bron af sådan 
anledning behöfver öppnas. Genom nådigt bref den 13 oktober 
1905 har dylikt tillstånd- lämnats för ytterligare fem år 
från och med år 1906. Såsom bidrag till erforderlig väktare 
vid en å samma landsväg befintlig bro öfver Stora Hammar-
sundet hafva samma häradsbor, enligt kungl. brefvet den 20 
april 1859, jämväl erhållit rä t t a t t tillsvidare uppbära af-
gifter till belopp af 75 öre för ångfartyg och 50 öre ,för 
seglande fartyg, hvarje gång bron passeras. 

För skjutsanstaliernas antal och legan därstädes samt 
antalet utgångna hästar redogöres i tabell 2. 

Inom länet funnos under föregående period 43 skjuts
anstalter, af hvilka 22 voro gästgifverier och 21 skjutsstatio
ner. Samma antal skjutsanstalter finnes äfven under denna 
period, men af dessa äro 21 gästgifverier och 22 skjutsstatio
ner. Orsaken härt i l l är, a t t Lekhyttans gästgifveri vid pe
riodens början omändrats till skjutsstation. 

Nyttorps skjutsstation indrogs vid föregående periods 
utgång, hvaremot å andra sidan skjutsstation inrättats vid 
Hidingebro. 

Jäml ik t 26 § i skjutsstadgan har Konungens Befall-
ningshafvande förordnat om inrättande af skjutsstationer vid 
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Strömtorp och Hidingebro för en tid af tre år dels från den 
1 januari 1901 och dels från den 1 januari 1904.. Vid öfriga lä
nets skjutsanstalter är skjutsen ställd på entreprenad- Nyss
nämnda Strömtorps skjutsstation är densamma som förutva
rande Karlskoga skjutsstation, men ändrades namnet i sam
band med motsvarande namnförändring å Karlskoga järn
vägsstation. I stället benämnes det inom Karlskoga muni-
cipalsamhälle belägna Bregårdens gästgifveri numera Karl
skoga gästgifveri-

Sedan entreprenadauktioner å öfvertagande för fem år, 
räknade från och med den 1 januari 1906, af skjutshållningen 
vid skjutsanstalterna inom länet blifvit hållna och Konungens 
Befallningshafvande till länets landsting för pröfning i öf ver-
ensstämmelse med 15 § i skjutsstadgan öf ver lämnat de auk
tionsprotokoll, hvilka afsågo skjutsanstalter, där särskildt 
bidrag utofver maximilegan fordrats för skjutsens uppehål
lande, har, efter det landstinget i fråga om entreprenadbi
dragens belopp fattat beslut, Konungens Befallningshafvande 
vid pröfning af besluten funnit skäligt godkänna desamma. 

Under denna period har genom Konungens Befallnings-
hafvandes resolution den 11 november 1904 Nora stads gäst
gifveri ändrats till skjutsstation från och med år 1906. 
Genom Konungens Befallningshafvandes resolution den 23 
november 1904 har Högfors skjutsstation indragits och ny 
skjutsstation från och med den 1 januari 1906 anordnats 
i närheten af Bergslags-Hörks järnvägsstation, hvarjämte 
genom Konungens Befallningshafvandes resolution den 20 
december 1904 Törsta skjutsstation vid Abylund förflyttats 
till Sköllersta järnvägsstations närmaste omnejd. 

Tabell T redovisar entreprenadbidragen för länets skjuts
anstalter med entreprenad åren 1901—1905 qch 1906— 
1910. Bidragen utgå med lika andelar af staten ocli länet. 

Af tabellen framgår, att entreprenadbidrag icke erlagts 
under perioden 1901—1905 vid Ullersäters och Örebro skjuts
stationer och under perioden 1906—1910 icke utgår vid Dylta 
skjutsstation samt vid Hallsbergs, Vretstorps och Fellingsbro 
gästgifverier. 

Skjutslegan utgick under perioden 1901—1905 vid Öre
bro skjutsstation med 1 kr. 40 öre och vid Ullersäters skjuts
station med 1 kr. 25 öre per häst och nymil samt är under 
perioden 1906—1910 vid Fellingsbro gästgifveri 1 kr. 35 
öre och vid Hallsbergs gästgifveri 90 öre per häst och nymil. 
Vid öfriga skjutsanstalter, utom Hidingebro och Strömtorps 
skjutsstationer, liar legan under båda dessa perioder varit 
och är fortfarande 1 kr. 50 öre per häst och nymil. För tiden 
1901—1903 har legan vid Hidingebro skjutsstation utgjort 
2 kr. 50 öre och vid Strömtorps skjutsstation 2 kr. per häst 
och nymil och för tiden 1904—1906 vid den förra skjuts
stationen 2 kr. 30 öre ocli vid den senare 2 kronor per häst 
och nymil. För tiden 1907—1909 kommer legan at t utgöra 
vid Hidingebro skjutsstation 1 kr. 90 öre och vid Ström
torps skjutsstation 2 kr. per häst och nymil. 

Kungsskjuts har under perioden 1901—1905 icke före
kommit och kronoskjuts helt obetydligt. 

I fråga om länets postanstalter, telegrafstationer och tele
foninrättningar får Konungens Befallningshafvande hänvisa 
till Generalpoststyrelsens och Telegrafstyrelsens härom läm
nade berättelser. 

Tab. T. Entreprenadbidragen vid Örebro läns skjutsanstalter. 
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B) Sjökommunikationer. Någon egentlig förändring 
har häri ej under perioden inträffat. På sätt i föregående 
berättelse omnämnts, står Örebro stad genom Örebro kanal 
och sluss i direkt förbindelse med Hjälmaren. 

Ängbåtskommunikationerna mellan Örebro och Stock
holm öfver Hjälmaren, Hjälmare kanal och Mälaren besörjas 
af Örebro nya rederiaktiebolag och Angfartygsaktiebolaget 
Hjälmaren, hvilket senare bolags styrelse har sitt säte i 
Stockholm. Örebro nya rederiaktiebolag använder härför 
ångarnc Örebro I om 103 ton, Örebro I I om 160 ton och 
Örebro • I I I om 104 ton, hvarjämte bolaget genom ångaren 
Gustaf Lagerbjelke om 75 ton underhåller reguljär förbindelse 
mellan Örebro, Odensbacken och Skogstorp. Angfartygsaktie
bolaget Hjälmaren har endast ångaren »Engelbrekt», hvilken 
gör regelbundna turer mellan Örebro, Odensbacken och Stock
holm. Godstrafiken å Hjälmaren äfvensom mellan Örebro 
och Stockholm underhålles till största delen af Örebro nya 
rederiaktiebolag, som härför använder två bogserångare, 
Närke och Hjälmaren, den förra om 16-43 ton och den senare 
om 11'36 ton, äfvensom 21 pråmar och 1 segelfartyg med en 
dräktighet om tillsammans 1,340 ton. Någon lifligare segel
fart förekommer numera ej å Hjälmaren, och landtmännens 
segelfart därstädes är äfven högst obetydlig. 

Örebro ångslupsaktiebolag, som bildades år .1896 med 
ändamål att å sjön Hjälmaren bedrifva person- och gods
trafik, har två grundgående ångare, Björksundet och Hem
fjärden, med hvilka bolaget uppehåller reguljära turer mel
lan Örebro stad samt bryggor vid Hem- och Mellanfjärdarne 
af Hjälmaren. 

Sjöfarten å Vättern är ganska betydlig. Sjökommunika
tionerna mellan Askersund samt Motala, Vadstena, Jön
köping och Göteborg uppehållas af Askersunds ångfartygs
aktiebolag, som har två ångare, Vättern I och Vättern II . 
Härförutom underhålles regelbunden ångbåtsförbindelse mel
lan Askersund och Stockholm. Grufbolaget Vieille Montagne, 
som har hamn vid Ammeberg, uppehåller genom två egna 
ångare, Vieille Montagne n:o I och Vieille Montagne n:o 2, 
om tillsammans 236 ton, förbindelse med Göteborg, dit bo
lagets produkter fraktas för vidare befordran till Belgien. 

Ångbåtskommunikation med regelbundna turer är nu
mera inrättad å sjön Möckeln i Karlskoga socken, hvarest 
ångslupen Karl IX, med rättighet a t t föra 60 passagerare, 
befordrar personer och gods mellan Karlskoga—Valåsen och 
Karlskoga—Degerfors. Äfven å Alkvättern med flere sjöar 
finnes ångbåtskommunikation, i det att de Alkvätterns aktie
bolag tillhöriga två ångbåtar, »Vingolf» om 20 ton och 
»Alkvättern» om 10 ton, befordra passagerare och gods. 

A Lindesjön, Rossvalen, Ljusnarn och Hörkensjöarne 
förekommer bogsering medelst ångare af pråmar, som frakta 
limsten, bränd kalk, trävirke m. m. 

I öfrigt får Konungens Befallningshafvande hänvisa ti l l 
Kommerskollegii årsberättelser angående sjöfart. 

Genom särskilda nådiga bref den 16 december 1904 har 
Kungl. Maj:t fastställt förnyad taxa dels å afgifter för 
begagnande af Örebro hamn, kanal och sluss, dels ock å 
hamnafgifter i staden Askersund, hvilka taxor skola vara 
gällande till 1909 års utgång. 

För öfriga inom länet befintliga transportmedel får Ko
nungens Befallningshafvande hänvisa till hvad Konungens 
Befallningshafvande därom anfört i föregående berättelser. 

C) Sjöfart och handel. I af seende å de till inrikes 
sjöfart använda seglande fartyg af mer än 10 tons dräktig
het och ångfartyg tillhörande landtmän inom Örebro län 
samt dessa fartygs besättningar får Konungens Befallnings
hafvande hänvisa till Kommerskollegii härom årligen utkom
mande berättelser. 

Till samma kollegii berättelser får Konungens Befall
ningshafvande äfven hänvisa i fråga om antalet å landet 
befintliga handlande, deras bevillning och de hos dem an
ställda personer. 

Den så kallade gårdfarihandeln förekommer fortfarande 
inom länet, men dess forna betydelse har helt och hållet 
upphört. Under år 1905 har Konungens Befallningshafvande 
lämnat tillstånd åt 68 personer a t t idka dylik handel. 

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

Varuutbytena inom länet ske fortfarande hufvudsak-
ligen å torgdagar och kreatursmöten. Marknaderna hafva 
däremot förlorat nästan all betydelse. 

De af Konungens Befallningshafvande den 24 januari 
1885 utfärdade särskilda ordningsföreskrifter i afseende 
å de å länets landsbygd medgifna torgdagar och kreaturs-
möten tillämpas fortfarande och hafva åstadkommit, at t oord
ningar vid desamma i regel ej förekomma. 

I afseende å marknader har under denna period den 
förändring inträffat, a t t de i Örebro i april och september 
månader förekommande marknader blifvit indragna, hvaremot 
öfriga i föregående berättelser omnämnda marknader fort
farande hållas. Den i Tomta under oktober månad förekom
mande marknaden har dock genom Kommerskollegii bref 
den 31 december 1902 blifvit bestämd at t från och med år 
1904 hållas i det därbredvid belägna Hallsbergs municipal-
samhälle. 

Kreatursmöten hållas beträffande städerna: 
i Örebro den första onsdagen i januari, februari, mars, juni, juli, augusti, 

november och december månader, eller, om helgedag då inträffar, påföljande lör
dag; i Askersund andra onsdagen i januari, februari, mars, november och decem
ber eller, om helgedag då inträffar, påföljande lördag; i Nora tredje lördagen j 

För begagnande af Knappfors sluss i Karlskoga härad 
har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 28 oktober 1904 
föreskrifvit, a t t den af Kungl. Maj:t den 13 oktober 1899 
fastställda taxa skall fortfarande lända till efterrättelse under 
åren 1905—1909. Angående trafiken vid denna sluss har 
Konungens Befallningshafvande erhållit följande redogörelse: 
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jiiuuuri, februari, mars, november och december månader, eller, om helgcdag då 
inträffar, onsdagen därförut; samt i Lindesberg andra onsdagen i hvarje månad, 
eller, om beigedag då inträffar, påföljande lördag. 

A landsbygden förekomma följande torgdagar och kreaturs
möten, nämligen i 

Öster-Närkes fögderi: Torgdag halles vid Odensbncken den första helgfria 
torsdagen i hvarje månad och vid Brefvens bruk den andra hclgfrin dag, som in
träffar näst efter den fjärde i hvarje månad, hvarjämte krcatursmöten hällas i 
Odensbaeken första helgfria tisdag i februari, juni, augusti och december månader. 

Väster-Närkes fögderi: Vid Hallsbergs station hållas torgdagar hvarje helgfri 
fredag samt kreatursmöten den sista helgfria fredagen i hvarje månad. Vid ZiDk-
grufvan hålles torgdag den 5 och den 20 i hvarje månad. Vid Lerbäck hålles 

I tabell 3 redogöres for antalet hemman och lägenheter 
å landet, deras kamerala natur och brukningsdelar jämte 
taxeringsvärden, äfvensom för städernas jordar, hus och tom
ter jämte deras taxeringsvärden m. m. 

I nyssnämnda tabell hafva 21/2 så kallade hyttetal i 
Nora fögderi medräknats bland länets mantal och, liksom i 
motsvarande vid föregående berättelse fogade tabell, upp
tagits såsom 10 mantal. 

Från ödesmål har icke något hemman blifvit under 
perioden upptaget. 

Den vid upprättandet af 1899 års jordeboksförändrings-
extrakt begångna, i förra berättelsen omnämnda felaktighet 
har rät tats vid afgifvande af 1901 års jordeboksförändringsex-
trakt. 

De jordafsöndringar, h vara Konungens Befallningshaf-
vande under denna period meddelat fastställelse, hafva ut
gjort 29Ö år 1901, 316 år 1902, 358 ar 1903, 201 år 1904 
och 439 år 1905, eller tillsammans 1,604 och således i medeltal 
321 för hvarje år. Af dessa jordafsöndringar falla 383 inom 
Öster-Närkes, 694 inom Väster-Närkes, 263 inom Nora och 
264 inom Lindes fögderi. 

För statsverkets räkning voro vid 1905 års slut utar
renderade 76 kronoegendomar, hvaraf 73 hemman samt 3 
f. d. löning s jordar, landssekreterarejorden, landskamrerarejor-
den ocli landträntmästarejorden. Deras sammanlagda mantal 
uppgick, till 75Jii}. Taxeringsvärdet härå uppgick till 
1,929,500 kronor. Årliga arrendebeloppet utgjorde år 1905 
78,789 kr. 2 öre. 

Under femårsperioden har Konungens Befallningshaf-
vande förordnat om rotering af 

l:o) '/4 mantal Sirbomark n:r 1 i Östra Nysunds socken genom utslag den 
4 februari 1901, fastställdt af Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 21 juni 1901, 

2:o) 1 mantal Hälla n:r 1 i Sköllersta socken genom utslag den 20 mars 
1903, fastställdt af Kungl. Mnj:t enligt nådigt bref den 11 december 1903, och 

3:o) lägenheten Länsmans-, Förpantnings- och Akrokstegarne n:r 1 i Vin
trosa socken enligt utslag den 20 mars 1903, fastställdt af Kungl. Maj:t enligt 
nådigt bref den 18 december 1903. 

I af seende å de under femårsperioden till skatte lösta 
hemmansdelar får Konungens Befallningshafvande hänvisa 
till följande öfversikt: 

månatligeu utom i april kreatursmöte den första helgfria fredag. Vid Kumla 
station hållas torgdagar hvarje helgfri tisdag och lördag samt dessutom vid Kumla 
kyrka kreatursmöten andra helgfria tisdagen i hvarje månad. Kreatursmöten hål
las vid Fjngesta tredje helgfria torsdagen i april, juni, september och november 
månader. Vid Hidingebro hållas kreatursmöten första helgfria tisdagen i april, 
juni, september och november månader. Torgdagar hållas en gång i månaden 
vid Mullhyttan och vid Svarta järnvägsstation. Kreatursmöten hållas vid Vrets-
torps järnvägsstation en gång i februari, april, september och december månader. 
Vid Laxå station hålles torgdag en gång i månaden och vid Ammeberg två gånger 
i månaden. 

Lindes fögderi: Vid Frövi och Kopparberg hållas torgdagar i hvarje vecka. 
Nora fögderi: Vid Karlskoga hållas torgdagar hvarje helgfri torsdag, hvar

jämte kreatursmöten hållas den första torsdagen i april och oktober månader. 

Sammanlagda mantalet af berörda skatteköpta delar ut
gjorde 2i85§. 

Under femårsperioden hafva endast 2 kronohemman blif
vit försålda emot nedanstående belopp: 

l:o) enligt kungl. brefvet den 24 april 1903 förra kronofogdebostället 1,U 
mantal Bomnnshyttan n:r 1 i Nora socken emot kronor 23,950; 

2:o) enligt kungl. brefvet den 15 maj 1908 lotten n:r 2 utaf hemmanen 
Anstå D:r 3 och 4 om tillsammans 1 mantal i Anstå socken och Örebro härad, 
omfattande lägenheten Odalslnnd med angränsande 2 skogsskiften om tillhopa 44 
hektaT 84 ar, emot kronor 15,400. 

Under denna period har ej någon skattefrälseranta blif
vit af staten inlöst. 

På grund af bestämmelserna i kungl. förordningen den 2 
december 1892 angående viss ersättning af statsmedel till 
ägare af skattefrälsehemman, hvilkas ränta icke blifvit af 
statsverket inlöst, hafva af statsmedel utbetalts 411 kr. 
44 öre under år 1901, 419 kr. 51 öre under år 1902, 442 
kr. 76 öre under år 1903, 459 kr. 55 öre under år 1904 och 
525 kr. 53 öre under år 1905, eller tillsammans under perio
den 2,258 kr. 79 öre. 

För egendomar af fideikommissnatur och deras innehaf-
vare redogöres i bifogade tabell 4. 

Egendomar tillhörande inhemska aktiebolag och egen
domar tillhörande främmande makters undersåtar under år 
1905 finnas upptagna i bifogade tabellerna 5 och 6. 

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

5. Kamerala förhållanden. 

Förenämnda afslutade laga skiften under denna femårs 
period hafva omfattat följande förmedlade mantal och ägo-



vidder, de senare uttryckta i hektar af här nedan upptagna 
olika ägoslag, nämligen: 

Medeltal för år utgjorde af skiftade mantal 6-5G6 och 
af skiftad ägovidd 1,295-4 hektar. För jämförelse med näst
föregående femårsperiod antecknas, a t t därunder samma slags 
förrättningar omfattat i medeltal för år skiftade mantal 
2-852 och skiftad ägovidd 786-1 hektar. 

Såsom förklaring på den i ögonen fallande stora olikhet 
emellan nästföregående femårsperiod och nu varande i fråga 
om skiftade mantal och ägovidder torde böra antecknas, a t t 
under senare åren förekommit inom länet en mängd försälj
ningar af större egendomspossessioner, som styckats i smärre 
ägolotter och för den skull måste förut undergå laga skifte. 

Vid förenämnda under femårsperioden afslutade laga 
skiften hafva ägolotter utbrutits till följande antal del
ägare: 

Sålunda summa 68 kvarboende samt 9 utflyttade del
ägare, och utgjorde utlagda skiftenas antal 99. 

Enligt de uppgifter, som inkommit till Landtmäterikon-
toret från vederbörande landtmätare med deras årsredogö-
relser, hafva omkostnaderna för de under ifrågavarande fem
årsperiod afslutade laga skiften uppgått till följande be
lopp, i kronor: 

Laga skiften. Hemmansklyfningar och ägostyckningar. Örebro län. 39 

Häraf hafva genom ägostyckningar blifvit delade: 4,604 
hektar år 1901, 3,015 år 1902, 4,114 år 1903, 3,094 år 1904 
och 5,501 år 1905, eller inalles 50,328 hektar. 

Medeltalet af hemmansklyfningar och ägostyckningar 
under perioden har således utgjort 106, omfattande 28-5i5C 
mantal, 5,549-2 hektar och' 555-4 delägare. 

Utom ofvan omförmälda skiftesförrättningar har länets 
landtmäteripersonal, som i medeltal utgjorts af 6 på eget 
ansvar arbetande landtmätare jämte 2 medhjälpare, under 
nu ifrågavarande femårsperiod handlagt åtskilliga andra för
rättningar, såsom arealuppmätningar, rågångsförrättningar 
och vägdelningar m. m. 

Af sådana förrättningar afslutades under år 1901 20, 
under år 1 902 37, under år 1903 32, under år 1904 26 
och under år 1905 21, eller under hela femårsperioden 136, 
hvilket i medeltal pr år gör 27-2 förrättningar. 

Bland ivägdelningsförrättningar enligt nya väglagen haf
va under femårsperioden inga blifvit afslutade, som af landt
mätare handlagts; och synes af årsredogörelserna, a t t ingen 
sådan förrättning är under handläggning. 

Af alla de under denna femårsperiod afslutade landt-
mäteriförrättningar, hvilkas antal hafva utgjort 689, hafva 
43 varit beroende på rättegångar, eller öfver 6 o/o af alla 
förrättningar. Såsom förklaring på, a t t ett så stort antal 
förrättningar vari t beroende på rättegångar, torde böra på
pekas, att nämnda rättegångar till endast en ringa del berott 
på besvär från vederbörande jordägare, utan på den omständig
het a t t fastställelse vägrats å förrättningar och at t landt
mätare funnit anledning besvära sig öfver sådant beslut, hvar-
igenom förrättningar, med hvilka sådan åtgärd ägt rum, upp
tagits i årsredogörelserna såsom beroende af rättegångar efter 
afslutandet. 

Beträffande särskildt sådana förrättningar, som föran-
ledts af föreskrifterna i lagen om dikning och annan afled-
ning af vatten den 20 juni 1879, må anmärkas, att under 
femårsperioden intet förordnande utfärdats för landtmätare 

I medeltal för år hafva omkostnaderna för egentliga laga 
skiften således uppgått till 4,666 kr. 40 öre. Under näst 
föregående femårsperiod var samma medeltal 3,680 kr. 20 öre. 

Till understöd af allmänna medel för utflyttningar i 
följd af laga skiften under denna femårsperiod har, enligt 
hvad af inkomna handlingar kunnat erfaras, icke utanord-
nats något belopp. Enligt en af förste landtmätaren i lä
net i sammanhang med länsberättelsen upprättad tablå, ut
visande det allmänna skiftesverkets i Örebro län ställning 
den 31 december 1905, hvilken likväl i anseende till frågans 
beskaffenhet icke kunnat grundas på annat än sannolik
hetsberäkning, skulle laga skifte vara at t påräkna å alla 
ägorna till 81-976 mantal, å inägorna till 7-81G mantal och å 
utägorna till 4-253 mantal. 

Af hemmansklyfningar och ägostyckningar hafva under 
nu ifrågavarande femårsperiod följande antal afslutats, med 
här angifna omfattning: 
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och at t förordnanden till alla dylika förrättningar meddelats 
för statens landtbruksingenjör, och utgör deras antal under 
femårsperioden tillsammans 55, eller i medeltal för år 11. 

Ehuru någon fullständig redogörelse för landstingets och 
kommunernas finanser numera icke skall inflyta i denna 

Uti första afdelningen af denna berättelse har Konun
gens Befallningshafvande redogjort för, huru långt det fort
skridit i fråga om Hallsbergs och Nya Kopparbergs munici-
palsamhällens ombildande till köpingar. 

I fråga om de inom länet befintliga municipal samhällena 
får Konungens Befallningshafvande meddela följande. 

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 28 augusti 
1903 gillat Konungens Befallningshafvandes beslut, at t ord
ningsstadgan för rikets städer skulle i tillämpliga delar gälla 
inom Nya Kopparbergs municipalsamhälle äfvensom upp
dragit åt Konungens Befallningshafvande att, med tillämp
ning af vissa af Kungl. Maj:t fastställda hufvudgrunder för 
bringande till verkställighet inom samhället af berörda stad
ga, utfärda erforderliga bestämmelser i ämnet, så har Ko
nungens Befallningshafvande genom resolution den 9 okto
ber 1903 utfärdat ordningsstadgar för Nya Kopparbergs mu
nicipalsamhälle., 

I fråga om Kumla municipalsamhälle har Konungens 
Befallningshafvande genom resolution den 28 september 1901 
för detta samhälle utfärdat ny hälsovårdsordning. Härjämte 
har Konungens Befallningshafvande jämlikt bemyndigande 
i nådigt bref den 29 januari 1904, i öfverensstämmelse med 
de af Kungl. Maj:t fastställda hufvudgrunder, utfärdat ord
ningsstadgar för nämnda samhälle. 

Sedan inom ett flertal af länets socknar antagits ord
ningsstadgar för utöfvande såsom yrke af slakteri eller 
tillverkning af korf, s. k. sylta och dylika födoämnen, har 
Konungens Befallningshafvande fastställt sådana stadgar för 
Gräfve, Kils, Tysslinge, Glanshammars och Lillkyrka sock
nar genom resolution den 15 februari 1902, för Norrbyås 
socken genom resolution den 3 maj 1902, för Nora socken 
genom resolution den 16 juni 1902, för Stora Mellösa socken 
genom resolution den 13 augusti 1902, för Ekers socken 
genom resolution den 2 november 1902, för Kumla socken 
genom resolution den 14 februari 1903, för Hallsbergs socken 
genom resolution den 30 maj 1903, för Karlskoga socken 
genom resolution den 27 juni 1903 och för Askers socken 
genom resolution den 23 januari 1904. 

Uti Civildepartementets publikationer angående försäk
ringsväsendet i riket finnas fullständiga redogörelser såväl 
för brandförsäkrings- och kreatursförsäkringsinrättningarnes 
i länet verksamhet under denna period som ock angående den 
verksamhet, som utvecklats af bolaget inom Örebro län t i l l . 
försäkring mot hagelskada samt ränte- och kapitalförsäkrings-
anstalten i Örebro län, hvarför Konungens Befallningshaf
vande i fråga härom får hänvisa till nämnda publikationer. 

I afseende å de allmänna läroverken och öfriga äldre 
undervisningsanstalter, deras organisation och den undervis
ning, som i dem meddelas, får Konungens Befallningshaf-

berättelse, dorde dock, i likhet med hvad vid föregående be
rättelse ägt rum, Konungens Befallningshafvande böra lämna 
den öfversikt af landstingets verksamhet, som kan inhämtas 
af i tabell V (sid. 41) meddelade utdrag af landstingets räken
skaper för åren 1901—1905. 

vande hänvisa till hvad som i föregående berättelser i detta 
hänseende meddelats. I fråga om den i förra berättelsen om
nämnda ombyggnaden af Karolinska läroverkets hus i Örebro, 
må nämnas, att kostnaden för densamma uppgått till 184,21G 
kr. 71 öre. 

Hörande folkskolan och folkundervisningen i länet får 
Konungens Befallningshafvande åberopa hvad å annat ställe 
i denna berättelse finnes i korthet omnämndt och de sär
skilda redogörelser, som af vederbörande inspektörer lämnas. 

Örebro läns manliga folkhögskola har under denna period 
fortsatt sin verksamhet i öfverensstämmelse med skolans stad
gar och det vid folkhögskolor brukliga arbetssätt. Skolans 
räkenskapsår omfattar tiden den 1 maj till den 1 maj på
följande år. Skolan åtnjuter i anslag af staten 4,000 kronor 
och af landstinget 1,700 kronor, dessutom inflyta i elev-
afgifter årligen omkring 1,500 kronor. Elevernas antal upp
gick under läsåret 1905—06 till 43. 

Den i samband med folkhögskolan såsom en andra års
kurs anordnade landtmannaskolan har under denna period 
fortsatt sin verksamhet i öfverensstämmelse med de för skolan 
af Kungl. Maj:t fastställda stadgar. Skolan åtnjuter i an
slag af staten 3,000 kronor, af landstinget 1,300 kronor och 
af hushållningssällskapet 1,200 kronor. I elevafgifter upp
bäras årligen omkring 360 kronor. Elevantalet var för år 
1905 15. 

Folkhögskolan för unga kvinnor har under perioden 
arbetat efter samma plan som förut och under samma ledning 
som de båda förutnämnda skolorna. Skolan åtnjuter i an
slag af staten 1,455 kronor, af landstinget 300 kronor, af 
Örebro läns slöjdförening 300 kronor och af folkhögskole-
föreninger 300 kronor. Elevantalet år 1905 var 28. 

För skolornas framtida betryggande hafva grundfonder 
insamlats, hvilka uppgingo den 1 maj 1906 till 6,892 kr. 
18 öre för manliga folkhögskolan och till 3,747 kr. 34 öre 
för kvinnliga folkhögskolan. 

Örebro läns folkhögskolas ekonomiska ställning den 1 
maj 1906 synes af följande uppgift å dess tillgångar (skulder 
ägde skolan samtidigt inga): 

6. Politi. 
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Tab. U. Örebro läns landstings finanser åren 1901—1905. 

-" /i)7. K. Maj:ts liefalhtingshnfeatidea fevumbevätteher 1U01—li)05. Örebro län. 6 
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Nybyggnadernas ekonomi är ej intagen i den å sid. 
40 intagna tablå, enär för dessa föras särskilda räkenskaper. 

Det i föregående berättelse omnämnda seminarium för 
bildande, af småskollärarinnor har under perioden arbetat 
i enlighet med den för seminariet utstakade planen. Under
visningen uppehälles af en föreståndare och en öfningslära-
rinna jämte en biträdande lärare och en biträdande lärarinna. 
Elevantalet under höstterminen 1905 utgjorde 36. Semina
riet åtnjuter i anslag af landstinget 3,900 kronor och af staten 
6G6 kronor 67 öre. 

Örebro och Värmlands läns döfstumskola. I föregående 
berättelser har Konungens Befallningshafvande lämnat redo
görelse för skolans tillkomst. Skolan är fortfarande delad 
i två afdelningar, af hvilka den ena är förlagd till Örebro 
och den andra till Karlstad. De lärjungar, som läras tala 
och undervisas medelst talmetoden, äro förlagda till Örebro, 
hvaremot de elever, som erhålla undervisning enligt den 
så kallade skrifmetoden, hafva sin plats i Karlstad. Vid 
perioden» slut lämnades vid skolans afdelning i Örebro under
visning åt 40 lärjungar, hvarjämte en sinnesslö elev varit 
intagen i skolan vid Hjorted för sådana barn. Lärareperso
nalen utgöres af en föreståndare, 2 lärare och 4 lärarinnor, 
hvarjämte en biträdande lärarinna biträdt vid undervisningen. 
Undervisningsämnena äro de för folkskolan föreskrifna, hvar
jämte slöjdundervisning är anordnad för såväl manliga som 
kvinnliga elever. 

Örebro läns uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn har 
under perioden varit i oafbruten verksamhet. Under höstter
minen 1905 undervisades 25 elever, 19 gossar och 6 flic
kor. Alla platser i anstalten äro alltid upptagna, och ofta 
måste ansökningar afslås af brist på utrymme. Undervis
ningen, som omfattar folkskolans vanliga läroämnen, fort
går från den 1 september till den .1 juni påföljande år 
med en månads uppehåll vid jultiden. Undervisning i slöjd 
lämnas under 12 Va timme i veckan. Slöjden för gossar har 
omfattat skomakeri, korgmakeri, träslöjd m. m. samt för 
flickor handaslöjd af flere slag. Dessutom hafva eleverna 
sysselsatts med gräfning, plantering och skördearbete i an
staltens trädgård. Undervisningen har bestridts af anstal
tens föreståndarinna samt 2 lärarinnor och 1 slöjdlärare. 
Anstalten åtnjuter i anslag af staten 5,625 kronor, af lands
tinget 5,300 kronor och af Malmö barnhusfond 300 kronor, 
hvarjämte anstalten i årsafgifter uppbär omkring 1,000 kro
nor årligen, hvartill komma räntor och vinst vid försäljning af 
de utaf barnen förfärdigade arbeten. 

För beredande af tjänlig undervisning åt medellösa blin
da från länet vid institutet vid Tomteboda och blindskolan 
i Växjö har landstinget under år 1901 beviljat et t årligt 
anslag af 600 kronor under fem år, räknadt från och med 
år 1902. Detta anslag är ställdt under allmänna fattigvårds
styrelsens disposition. För at t komma i åtnjutande af bi
drag härifrån måste likväl kommun eller målsman förklara 
sig villig a t t bidraga med hälften af årsafgiften. 

Tekniska skolan i Örebro har under perioden fortsatt sin 
verksamhet på enahanda sätt, som i föregående berättelse 
omförmäles. Den i föregående berättelsen omnämnda ny-
uppförda skolbyggnaden har kostat Örebro stad tillsammans 
382,000 kronor. Undervisningen meddelas af skolans rektor, 

3 lektorer och 5 andra lärare. Lärjungarnes antal un
der höstterminen 1905 var 159. Skolan uppbar under år 
1905 22,290 kr. 47 öre i ordinarie och 16,045 kronor i extra 
anslag samt för ålders- och dyrtidstillägg 3,100 kronor. I 
inskrifnings- och terminsafgifter uppburos 3,320 kronor. 
Af landstinget har skolan sedan år 1864 årligen uppburit 
500 kronor för underhåll och ökande af skolans samlingar. 

Tekniska söndags- och aftonskolan i Örebro, hvilken står 
under inseende af tekniska elementarskolans styrelse, begag
nar tekniska skolans lokal jämte undervisningsmateriell. Ar
betsåret, som fortgår från oktober månads början till slutet 
af påföljande april månad, är indeladt i två terminer, åt
skilda genom ett uppehåll af omkring tre veckor vid jul
tiden. Undervisningstiden meddelas fem söckendagar i vec
kan mellan klockan 5—9 e. m. och söndagar mellan klockan 8 
—11 f. m. Omkring 130 elever besöka skolan. Staden lämnar 
till skolan 1,500 kronor om året, och staten bidrager med 
lika belopp, hvarjämte i terminsafgifter influtit omkring 
450 kronor. , 

I Örebro stad finnas 2 högre skolor för kvinnlig ungdom, 
nämligen »Örebro elementarskola för flickor» och »Nya ele
mentarskolan i Örebro, läroverk för flickor». Den förra 
är indelad i åtta klasser med två förberedande klasser. 
Lärjungeantalet var höstterminen 1905 321. Undervisningen 
har bestridts af 18 ordinarie lärarinnor samt 8 extra lära
rinnor eller lärare. Under perioden har Örebro stad vid 
Oskarsparken uppfört en ny storartad flickskolebyggnad, 
som invigdes i augusti 1904. Byggnaden, som kostat förutom 
tomt 280,000 kronor, innehåller på nedre botten 6 klassrum, 
1 naturkunnighetsrum, 1 lärarinnerum, 1 materialrum och 
bostad för vaktmästaren; en trappa upp 5 klassrum, bön-
och sångsal, 1 mottagningsrum, 1 lärarinnerum med tambur 
och 1 materialrum; två trappor upp 6 klassrum, 1 lära
rinnerum och bostad för föreståndarinnan; och på vinden 
1 ritsal med skuggrum ,och 1 handarbetsrum. Källarvå
ningen innehåller ångpannerum med värmekamrar, kol- och 
vedkällare, matkällare, tvättstuga och badrum. Skolan är för 
åren 1903—1908 tillförsäkrad ett årligt statsunderstöd af 
4,500 kronor mot skyldighet at t meddela undervisning åt 
10 frielever samt åt 15 elever mot en årsafgift af högst 
50 kronor. Af staden åtnjuter skolan för samma tid ett 
årligt understöd af 4,500 kronor. Nya elementarskolan har 
samma klassindelning som Örebro elementarskola. Undervis
ningen liar bestridts af 17 lärare och lärarinnor, och lärjunge
antalet uppgick höstterminen 1905 till 128. Läroverket åt
njuter ett årligt statsunderstöd af 3,750 kronor mot skyldig
het att lämna kostnadsfri undervisning åt 8 lärjungar och 
åt 13 mot en årsafgift af högst 50 kronor. 

Karlskoga praktiska skola har äfven under denna period 
fortsatt sin verksamhet på enahanda sätt, som förut omför-
mälts. Skolan, som förut ägts af Karlskoga praktiska slöjd
skolas aktiebolag, har för betryggande af skolans bestånd 
under år 1903 försålts till »Föreningen för Karlskoga prak
tiska skola». Skolan är delad i en manlig och en kvinnlig 
afdelning, i hvilka undervisning lämnas under olika tider 
på året. I medeltal har skolan för män varit besökt af 155 
elever och skolan för kvinnor af l l ö elever. 

I fråga om hälso- och sjukvården inom länet har, ut-
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öfver hvad i första afdelningen finnos omförmäldt, Konungens 
Befallningshafvande att meddela följande. 

Förnämsta sjukvårdsanstalten i länet är länslasarettet, 
beläget i staden Örebro. I föregående berättelser har Konun
gens Befallningsliafvande lämnat en fullständig redogörelse 
för detta lasaretts tillkomst och uppförande. Å lasarettet 
finnas 177 sängplatser. Legosängsafgif terna för vård och 
underhåll å lasarettet hafva per dag varit : för sjuk från 
länet å allmänt rum 80 öre, å half-enskildt rum 2 kr., å 
hel-enskildt rum 3 kr. och å upptagningsanstalten för sin
nessjuka 1 kr. 50 öre; samt för sjuk från annat län: å 
allmänt rum 1 kr. 60 öre, å half-enskildt rum 2 kr. 50 öre, 
å hel-enskildt rum 3 kr. 50 öre och å upptagningsanstalten 
för sinnessjuka 2 kronor. 

Antalet vårdade sjuka samt deras underhållsdagar hafva 
å lasaretts- och kurhusafdelningarne tillsammans iitgjort: 

dagligen upptagna. Läkarvården vid sjukstugorna bestrides 
af ortens provinsial-, extra provinsial- eller stadsläkare. Sjuk
stugorna äro i godt stånd och försedda med lämplig, efter 
behofvet afpassad utredning samt skötas på ett sådant sätt, 
a t t de motsvara det förtroende, de åtnjuta från allmän
heten. Förutom nu nämnda sjukhus finnes ett sjukhus i 
Ammeberg med 22 sängar, hvilket äges och underhålles af 
bolaget Vieille Montagne. A detta sjukhus intagas dock i 
regel ej andra sjuka än bolagets arbetare samt deras hustrur 
och barn. 

Hälso- och sjukvården såväl i städerna som på lands
bygden har under femårsperioden såtillvida blifvit bättre 
tillgodosedd, a t t antalet läkare för den enskilda sjukvården 
ökats hied sex. De civila läkarebefattningarne äro fortfarande 
20, däribland icke medräknade öfverläkarebefattningen vid 
Hålahults sanatorium och lasarettsläkare tjänsterna vid läns
lasarettet i Örebro. Såsom förut utgör de ordinarie, civila 
tjänstläkarnes antal 5, stationerade såsom provinsialläkare i 
Örebro, Nora, Askersund, Karlskoga och Grythyttehed, af 
hvilka provinsialläkaren i Örebro tillika är förste provinsial
läkare i länet. De extra provinsialläkarne äro fortfarande 9, 
fördelade på samma distrikt som förut. Hälso- och sjukvården i 
Örebro är fördelad mellan 1 stads- och 2 distriktsläkare. 
Askersund, Nora och Lindesberg hafva fortfarande hvar sin 
stadsläkare. För den enskilda sjukvården inom länet äro 
dessutom att påräkna 15 enskildt praktiserande läkare, af 
hvilka 11 äro bosatte i Örebro. Vid 1905 års utgång hade 
länet 37 legitimerade läkare (däribland icke medräknade lä-
karne å Hålahults sanatorium) på en areal af 83'03 kvadrat-
nymil och på en befolkning, som vid samma tid utgjorde 
200,087 personer, eller i medeltal en läkare för 5,408 per
soner och en areal af 2"2-1 kvadratnymil. Sjukvården inom 
länet kan således anses väl tillgodosedd. 

Under perioden har medikamentsförrådet i Fellingsbro, 
som förut lydt under apoteket i Arboga, tillerkänts egna 
privilegier, så att det nu i länet finnes 15 apotek. 

På veterinärväsendets område har under perioden icke 
inträffat annan förändring, än at t tjänsteårsberäkning blifvit 
beviljad för en veterinär i Karlskoga distrikt. Distriktsvete
rinärernas antal är numera således 10, hvilka veterinärer 
äro fördelade på lika många distrikt. Härförutom har länet 
1 länsveterinär, 1 stadsveterinär i Örebro samt 2 enskildt 
praktiserande veterinärer, eller tillsammans 14. 

I länet funnos vid periodens slut 9 tandläkare, af hvilka 
6 voro bosatte i Örebro, 1 i Nora, 1 i Karlskoga och' 1 i Lin
desberg; 3 fältsktirer, alla bosatte i Örebro ; 3 sjukgymnaster, 
alla bosatte i Örebro, af hvilka en förestår ett gymnastiskt 
institut. . . 

För barnmorslceväsendet är väl sörj dt genom 98 exami
nerade barnmorskor, af hvilka 19 bo i städerna och öfriga 
79 å landsbygden. Endast två af dessa sakna befogenhet att 
vid behof använda förlossningsinstrument. 

Skyddskoppsympningen handhafves med nit och skick
lighet af 79 vaccinatörer, af hvilka 5 bo i städerna och 
öfriga 74 å landsbygden. Ar 1905 ympades med framgång 
75 procent af de under föregående året födda barn. I Örebro 
har staten en vaccindepot, som förser detta och Värmlands 
län med ympämne. 

1 medeltal vårdades således årligen under femårsperioden 
1,274 sjuka under i rundt tal 37 dagar hvardera. 

Följande tabell visar lasarettets inkomster och utgif
ter under perioden: 

Förestående utgiftssummor afse kostnaderna för den 
egentliga sjukvården och mindre reparationer, så a t t i dem 
ej ingå utgifter för nybyggnader m. m. 

Sjukvårdsafgiften har under hela perioden utgåt t med 
50 öre för hvarje mantalsskrifven man och med 25 Öre 
för hvarje mantalsskrifven kvinna. 

Förutom länslasarettet finnas i olika delar af länet 
mindre distriktssjukhus eller så kallade sjukstugor. Dessa 
sjukstugors ställning har under perioden förändrats. Jäm
likt landstingets beslut år 1904 har landstinget åtagit sig at t 
bestrida .samtliga utgifter för sjukstugorna, som icke ' be
täckas af de utaf patienterna lämnade dagafgifterna, mot 
det att sjukhusdistrikten fortfarande ansvara för anskaffning 
och underhåll af alla de lokaler, som för sjukstugorna äro 
nödvändiga, och at t alla den 1 januari 1906 å de särskilda 
sjukstugorna befintliga inventarier utan lösen öfverlämnas 
till landstinget. I länet finnas fortfarande 7 sjukstugor för
delade å följande platser, nämligen Askersund, Grythytte
hed, Karlskoga, Kopparberg, Lindesberg, Nora och Kams
berg. I Karlskoga och Nora hafva, i stället för de gamla 
sjukstugorna, nya tidsenliga sjukhus blifvit uppförda, i Karl
skoga år 1901 och i Nora år 1905. Sjukstugan i Kopparberg 
undergick år 1902 en genomgående reparation och blef del
vis omändrad. Sjukstugorna förfoga tillsammans öfver 109 
sjuksängar, af hvilka under år 1905 i medeltal 90-5 vari t 
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Brunns- och badanstalter med behörigen förordnade lä
kare finnas i Loka och Porla. Den förra af dessa anstalter 
besöktes under år 1905 af 541 och den senare af 823 perso
ner. Loka är kändt för sina förträffliga gyttjebad, och 
Porla besökes företrädesvis för sjukdomar i matsmältnings
organen och för blodbrist, för hvilka åkommor dess berömda 
järnkällor sedan gammalt ansetts välgörande. Härförutom 
finnas flere mindre hälsobrunnar, såsom Adolfsberg, Stene, 
Fors m. fl., hvilka anlitas af den kringboende befolkningen. 

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

I länet finnas 16 sparbanker. I fråga om deras verksam
het får Konungens Befallningshafvande hänvisa till de år
liga uppgifter härom, hvilka offentliggöras af Statistiska 
Centralbyrån. Genom de i lag föreskrifna inspektionerna af 
dessa banker har utrönts, a t t de af dem omhänderhafda medel 
förvaltas på ett nöjaktigt sätt och att tillräcklig säkerhet 
finnes för dessa medel. Anmärkningar mot bankernas för
valtning förekomma numera ganska sällan, och de stärka 
äfven hvarje år sin ställning genom afsättningar till reserv
fonderna. 

Till följd af den nya lagen angående solidariska bankbo
lag den 18 september 1903 hafva under år 1905 Nora folk
bank och Fellingsbro folkbank antagit benämningen kredit
kassa, så at t de nu kallas Nora kreditkassa och Fellingsbro 
kreditkassa. Hallsbergs folkbank har öfvertagits af Örebro 
enskilda bank och Örebro folkbank har uppgått i Aktie
bolaget Örebro folkbank. Kreditkassorna stå fortfarande un
der Konungens Befallningshafvandes inseende och äro i lik
het med sparbankerna underkastade Konungens Befallnings
hafvandes inspektion. 

Aktiebolaget Örebro arbetares lånekassa har under perio
den fortsatt sin verksamhet, på sätt i föregående berättelser 
är omnämndt. Lånerörelsen har under perioden ökats. Kas
san har sitt räkenskapsår från den 1 juli till och med den 
30 juni påföljande år,. Kassan har under perioden inköpt 
gården n:r 5 vid Järntorgsgatan och där låtit uppföra 
en ny ändamålsenlig byggnad. 

Det under förra perioden nybildade Aktiebolaget Örebro 
handelsbank har under år 1904 upphört och öfverlåtit sin 
rörelse å Hernösands enskilda bank, som i stället i Örebro 
öppnat afdelningskontor. Resultatet af afdelningskontoréts 
rörelse år Ï905 inhämtas följande tablå: 

hvarjämte banken under år 1905 öppnat afdelningskontor i 
Arboga och Hallsberg, det senare i sammanhang med bankens 
of ver tagande af Hallsbergs folkbank. 

På grund af 1905 års bolagsstämmas beslut har banken 
ökat sitt aktiekapital genom utsläppande af 1,000 nya aktier 
till ett pris af 1,575 kronor per aktie. Samtliga nya aktier 
blefvo tecknade, och af influtna beloppet hafva 1,000,000 
kronor öfverförts till grundfonden, som således utgör 3,000,000 
kronor, och återstoden 575,000 kronor lagts till reservfonden. 
Banken har under år 1905 utdelat 9 procent till lottägarne. 

Riksbanken har fortfarande afdelningskontor i Örebro. 
Bankens bokslut visar, a t t kontoret under år 1905 lämnade en 
vinst af 327,457 kr. 93 öre. 

Den i förra berättelsen omnämnda, i Lindesberg under 
år 1896 öppnade bankinrättning, Lindesbergs bankaktiebolag, 
har under perioden utvidgat sin verksamhet genom att öppna 
filialer i Kopparberg, Fjugesta och Nora. Från och med 
1907 års ingång kommer bankens namn att, enligt den af 
Kungl. Maj:t den 28 september 1905 fastställda bolagsordning, 
ändras till Aktiebolaget Bergslagsbanken. Banken har ett 
"aktiekapital af 1,000,000 kronor och utdelade under år 1905 
5 procent till aktieägarne. 

Smålands enskilda bank har fortfarande afdelningskon
tor i Askersund. 

Fastighetskrediten tillgodoses fortfarande af Örebro läns 
särskilda hypoteksförening, Örebro-Nora stadshypoteksföre-
ning och Mälareprovinsernas hypoteksförening, hvarjämte un
der år 1905, i Örebro, Örebro inteckningsaktiebolag öppnat 
verksamhet. 

I fråga om Örebro läns särskilda hypoteksförenings verk
samhet må anföras, a t t den 31 december 1905 utgjorde i 
yngre afdelningen antalet utlämnade lån 3,792, egendoms
värdet, hvarför inträde vunnits, 37,025,032 kr. 14 öre, del-
ägarnes belåningsrätt 18,302,950 kronor och begagnad låne
rä t t 16,808,900 kronor; samt a t t i f. d. äldre afdelningen 
kvarstodo 39 låntagare, med ett egendomsvärde,, hvarför desse 
vunnit inträde, af 185,361 kr. 34 öre, och' a t t deras belånings
rä t t utgjorde 94,725 kronor, med en begagnad lånerätt af 
91,870 kronor. 

Örebro-Nora stadshypoteksförenings den 31 november 
1905 utlämnade lån till delägare uppgingo tillsammans till 
1,252,100 kronor, däraf amorteringslån å 1,004,600 och stå
ende lån å 247,500 kronor. 

Örebro inteckningsaktiebolag hade den 31 december 1905 
en inbetald grundfond af 492,100 kronor samt utlämnade upp-
sägbara lån mot fastighetsinteckningaT å 846,000 kronor samt 
byggnadslån å 46,800 kronor. 

Örebro läns skyddsförening verkar fortfarande i före
ningens i föregående berättelser angifna syfte. 

Af de medel, som till aflöning och reseersättning åt per
soner, hvilka Konungens Befallningshafvande kunde komma 
at t i mån af behof förordna att med åtnjutande af polismans 
befogenhet och skydd biträda vid upprätthållande af ordning 
och säkerhet å landsbygden inom länet, äfvensom til l be
löningar för gröfre brotts upptäckande samt förbrytares ef
terspanande och gripande, ställts till Konungens Befallnings
hafvandes förfogande, hafva under perioden utbetalts: år 

Örebro enskilda bank drifver fortfarande rörelse vid 
hufvudkontoret i Örebro och vid afdelningskontoren i Asker
sund, Nora, Lindesberg, Karlskoga och Nya Kopparberg, 
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1901 1,275 kronor, år 1902 1,364-70 kronor, år 1903 1,350 
kronor, år 1904 1,375 kronor och år 1905 1,425 kronor. 

För do inom länet befintliga fromma stiftelser, stipendie
fonder, pensions- och sjukkassor samt därmed jämförliga in
rättningar redovisas i tabell 7. 

Tabellen upptager följande stiftelser; för landsbygden 
325, för Örebro 164 (af hvilka 3 gälla länet samfälldt), för 
Askersund 24, för Nora 40 och för Lindesberg 17, eller till
sammans 568. Motsvarande tabell i förra berättelsen upp
tog följande antal stiftelser: för landsbygden 289, för Öre
bro 148 (af hvilka 3 gällde länet samfälldt och 2 militär
staten), för Askersund 21, för Nora 36 och för Lindesberg 
10, eller tillsammans 504. 

Följande i tabellen till förra berättelsen upptagna sjuk
kassor hafva, då de numera blifvit registrerade, blifvit ur 
tabellen uteslutna, nämligen å landsbygden: Stora Mellö-
sa och Bofors sjukkassor, Karlskoga, Bjurtjärns och Vedevågs 
sjukhjälpsföreningar, Glifsa och Humlabergs sjukhjälps- och 
begrafningskassa, Degerfors arbetares sjukhjälps- och be-
grafningsfond, Bofors kanonverkstads arbetares sjuk- och be-
grafningshjälpsförening, Ekeby och Gällersta, Svarta bruks, 
Guldsmedshytte aktiebolags arbetares, Stripa grufbolags ar
betares, Bångbro järnverks arbetares samt Kopparbergs arbe
tareförenings sjuk- och begrafningskassor, Första hundra
föreningen i Kumla samt Yxhults hundraförening ; i Örebro 
stad: Allmänna sjuk- och begrafningskassan, Enighet och' Vän
skap, Örebro stads skräddares enskilda sjuk- och begrafnings
kassa, Första hundraföreningen, Enighet, Nationalgodtemp-
larnes sjuk- och begrafningskassa i Örebro, Sjuk- och begraf
ningskassan Engelbrekt, Världsgodtemplarnes i Örebro sjuk-
och begrafningskassa, Brödrabandet, Myran och' Arbetare
föreningens sjuk- och begrafningskassa. 

De två för Lifregementets husarer stiftade pensions
kassorna hafva ur tabellen uteslutits på grund däraf, att 
detta regemente numera är förlagdt utom Örebro län. 

Angående den i förra tabellen å länets landsbygd upp
tagna Dankwardt-Lillieströmska donationen till förmån för 
behöfvande åldringar under Kåsätter har Konungens Be-
fallningshafvande ej kunnat erhålla någon uppgift. Efter 
den förre ägarens död försåldes Kåsätter, och den nuvarande 
ägaren, som ägt egendomen sedan år 1902, påstår sig ej vare 
sig hafva någon vetskap om denna fond eller vid egendomens 
inköpande för förvaltning mottagit någon sådan fond. Saken 
är för närvarande under utredning. Emellertid har Konungens 
Befallningshafvande ansett sig ej kunna i tabellen upptaga 
denna fond. 

I Örebro hafva 20 äldre stiftelser, om hvilka uppgifter 
förut ej lämnats, blifvit i tabellen upptagna, hvarjämte 7 nya 
stiftelser under perioden tillkommit. I Askersund har lika
ledes en äldre stiftelse nu blifvit intagen, hvarjämte en 
ny tillkommit., I Nora hafva; 2 äldre, förut ej omnämnda stif
telser blifvit upptagna, hvarjämte 2 nya tillkommit'. I Lin
desberg hafva likaledes 2 äldre stiftelser upptagits, hvar
jämte en ny stiftelse tillkommit. Ben förut omnämnda Berg
lundska fonden, som förvaltas af fattigvårdsstyrelsen, har 
uppdelats i två fonder, den större och den mindre. 

Under perioden hafva till olika välgörande ändamål 
donerats tillsammans 133,787 kr. 58 öre, af hvilket belopp kom

ma 22,205 kr. 95 öre å landsbygden, 55,834 kronor å Örebro, 
112 kronor å Askersund, 48,635 kr. 63 öre å Nora och 7,000 
kronor å Lindesberg. 

Rörande länets stiider torde, utöfver hvad nu blifvit 
anfördt, böra särskildt nämnas följande. 

Örebro. I afdelning 1 rörande länets indelning har Ko
nungens Befallningshafvande redogjort för de områden af 
angränsande kommuner, som under denna period blifvit lagda 
till Örebro stad. Sedan stadsfullmäktige under år 1901 till
satt en kommitté för at t inkomma med förslag angående ut
vidgning af stadens område i ändamål a t t dels bringa un
der stadens ledning och kontroll de förstadssamhällen, som 
kunde befaras uppstå i stadens omedelbara närhet och hvilka 
kunde bereda sig fördelar af staden, men mer eller mindre und
gå såväl skatt till staden som stadens ordnings- och hälso
vårdsföreskrifter, och dels förekomma de obehagliga och dry
ga kostnader medförande strider med grannkommunerna, som 
förut visat sig medfölja frågor om inkorporering af delar 
från dessa kommuner, samt kommittén till stadsfullmäktige 
inkommit med förslag i ärendet, så hafva stadsfullmäktige 
anhållit, a t t Konungens Befallningshafvande ville vidtaga 
åtgärder för tillsättande af en kommitté, bestående af om
bud för staden samt Almby, Längbro, Anstå och Ekers 
kommuner, för att utreda, huruvida Almby, Längbro och 
Anstå socknar i sin helhet eller delar af desamma kunde in-
förlifvas med Örebro. Sådan kommitté har blifvit t i l lsatt , 
men har ännu ej inkommit med förslag i ärendet. 

Enligt allmänna rådstugans beslut har stadsfullmäktiges 
antal från och med år 1905 ökats från 42 till 50 ledamöter. 
Under år 1905 har staden uppdelats i 2 bevillningsbered-
ningsdistrikt, omfattande det ena staden norr om och det andra 
staden söder om Svartån. 

På grund af stadsfullmäktiges beslut den 23 mars 1904 
har antalet uppbördsstämmor ökats från 2 till 3. I samman
hang härmed ändrades reglementet för drätselkammaren, hvil-
ken ändring af Konungens Befallningshafvande fastställdes 
den 22 april 1904. 

I fråga om den till staden donerade så kallade sjättedels
jorden har med samtliga innehafvare af sådan jord å norra 
området med undantag af en person, som genom rättegång 
fråndömts sin rät t , förlikning träffats angående jordens af-
stående å vissa villkor till staden. Äfven med flertalet inne
hafvare af sådan jord å södra området har dylik förlikning 
träffats, och med de återstående ägarne och med de perso
ner, som innehafva Venaängen, pågå underhandlingar, som 
synas leda till, a t t förlikning kommer at t träffas med dessa 
under instundande femårsperiod. 

Stadsplanen har under denna period blifvit betydligt ut
vidgad. Den 11 mars 1904 fastställdes af Kungl. Maj:t plan 
för ett område å Söder, om 60-4455 hektar (gator och allmänna 
platser däri inberäknade), med ett beräknadt utrymme för 
omkring 250 tomter, och den 12 augusti samma år fastställdes 
af Kungl. Maj:t plan för et t omx'aJde å Öster, om 48-0159 hekt
ar, med ett beräknadt utrymme för omkring 200 tomter. Under 
slutlig utarbetning föreligger en stadsplan för Längbrogärdet 
å Norr, hvarigenom ett ny t t planområde om omkring 58 hekt
ar kommer at t vinnas, i hvilket område jämväl föreslagits 
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plats för åtskilliga mindre egnahemstomlcr. Förslag förelig
ger äfven at t i stadsplanen intaga det till staden nyligen 
lagda markområdet å Väster, hvilket område har en areal 
af 50'13 hektar. Genom försäljning af ett kvarter af stadens 
jord invid Svartån vid Hagastrand, under villkor att kö
parne skulle å detta uppföra fritt inom tomtlinjerna liggande 
hus, har staden sökt skapa ett villakvarter. 

Byggnadsverksamheten i Örebro har under denna period 
varit synnerligen lif lig. Under perioden hafva till begagnande 
upplåtits 282 nybyggnader och 200 ombyggnader med till
sammans 3,127 rum. 

Genom resolutioner den 15 augusti 1901 och den 3 de
cember 1904 har Konungens Befallningshafvande fastställt 
ny byggnadsordning för staden. 

Stadens brandväsende har förbättrats genom anskaffande 
af en ny större ångspruta. Genom nådigt bref den 6 maj 
1904 har Kungl. Maj:t medgifvit tillämpning af brandstadgan 
för rikets städer å vissa utom stadsplanen belägna områ
den. Genom resolution den 24 september 1904 har Konungens 
Befallningshafvande fastställt vissa af stadsfullmäktige be
slutade ändringar i den för staden gällande brandordning. 

På grund af stadsfullmäktiges i Örebro beslut den 
19 december 1900 har det Gaslysningsaktiebolaget i Örebro 
tillhöriga gasverk blifvit af staden inlöst för 187,000 kro
nor och har af staden öfvertagits den 1 juni 1902. 

På grund af stadsfullmäktiges beslut den 9 oktober 
1901 har å Alnängarne uppförts ett större tidsenligt epide
misjukhus, som invigdes den 3 december 1903. Sjukhuset 
är uppfördt enligt det så kallade paviljongsystemet och 
består af två mindre förvaltningsbyggnader, ekonomibygg
nad, observationspaviljong, difteripaviljong, scharlakansfe-
berspaviljong, likhus och uthusbyggnad. Hvardera sjukhuspa
viljongen är beräknad för 24 och observationspaviljongen för 
4 patienter. I händelse af behof kan patientantalet ökas till 
60, ja, i nödfall, med anlitande af 4 dagrum, ända till 
72. Sjukvården omhänderhafves af stadsläkaren, vården å 
allmänt sjukrum är kostnadsfri för person, tillhörande Örebro". 
Kostnaden för epidemisjukhuset har uppgått till 275,482 
kr. 44 öre. 

A sammanträde den 8 juni 1904 haf va stadsfullmäk
tige Ibeslutit bygga ett kommunalt renhållningsverk, inrättadt 
efter det så kallade eskilstunasystemet. Den 10 maj .1905 
inköpte stadsfullmäktige till plats för renhållningsverket 
omkring 53 tunnland jord inom Näsby af Almby socken. 
'Renhållningsverket har ännu ej börjat uppföras. Den 22 
november och den 20 december 1905 hafva stadsfullmäktige 
antagit en på nämnda system byggd renhållningsstadga. 
Öfver stadsfullmäktiges beslut hafva besvär anförts, hvilka 
ännu ej blifvit slutligen afgjorda. 

Stadens planteringar hafva under perioden blifvit be
tydligt utvidgade. Under år 1904 har början gjorts till 
en för staden ny anläggning, i det att stadsfullmäktige an
visat omkring 2-5 tunnland af Myrö utjord för anläggning 
af så kallade koloniträdgårdar, afsedda at t bereda arbetare 
tillfälle at t under sommaren förskaffa sig en egen tillflykts
ort efter afslutande af dagens arbete. Under år 1904 be
reddes plats för 27 trädgårdslotter, som fingo uthyras mot 
en årlig afgift af 10 kronor pr lött. För platsens ordnande, 

brunnsgräfning m. m. hafva stadsfullmäktige anslagit 5,350 
kronor. Anläggningen har mottagits med stor tillfredsstäl
lelse, och de flesta lotterna hafva uthyrts. Arrendatorerna 
äro berättigade at t å lotterna uppföra lusthus. 

Genom stora uppoffringar från stadens sida har det 
lyckats Örebro att få i staden förlagda Svea trångkår och 
Lij'regementets grenadjärer. För trängkåren är ett storar-
tadt établissement väster om staden uppfördt, som under 
år 1907 kommer att af kåren tagas i anspråk. För gre-
nadjärerna är plats bestämd, men när detta regemente kommer 
att förläggas till Örebro, kan ännu ej med bestämdhet sägas. 

I fråga om folkskoleundervisningen i staden må nämnas, 
a t t stadsfullmäktige under år 1902 anvisat viss del af lä
genheten Adolfsholm till plats för en ny folkskola för norra 
stadsdelarne, hvarefter kyrkostämman under år 1904 beslu-
tit at t å denna plats uppföra en ny folkskola för en be
räknad kostnad af 296,052 kr. 42 öre. Folkskolan, som bör
jat byggas under år 1906, är ännu ej färdig. Vid 1905 års 
slut lämnades undervisning i 10 skolhus, innehållande 59 
lärosalar, åt 1,739 barn, hvarjämte i småskolorna undervi
sades 982 barn, i fortsättningsskolorna 221 barn och i er
sättningsskolan 44 barn. Lärarepersonalén utgjorde vid sam
ma års slut 88 personer, nämligen 19 ordinarie lärare och 
16 ordinarie lärarinnor, 24 småskolelärarinnor, 1 gymnastik
instruktör, 2 extra ordinarie folkskollärare, 5 extra ordi
narie folkskollärarinnor, 9 extra ordinarie småskolelärarin
nor, 5 slöjdlärarinnor, 2 slöjdlärare, 3 extra ordinarie slöjd
lärarinnor, 1 skolköksföreståndarinna och 1 biträde vid skol
köksundervisningen. Det i förra berättelsen omnämnda skol
köket fortfar med sin verksamhet. Undervisning i matlagning 
m. m. har turvis lämnats åt 24 flickor från de olika klasserna 
och fortsättningsskolan. Med nuvarande barnantal kommer 
hvarje flicka at t bevista skolköket ungefär hvar åttonde dag. 

Den i förra berättelsen omnämnda arbetsstugan har äf
ven under denna period utöfvat en gagnande verksamhet. 
Fatt iga barn erhålla där utan afgift undervisning i hand
slöjd, såsom borstbinderi, halmflätning, sömnad m. m. Ef
ter arbetets slut erhålla barnen kvällsmat. 

Sällskapet »Småbarnens vänner» och sällskapet »Pauv
res honteux» hafva under perioden fortfarit med sin nyttiga 
verksamhet. f | 

Örebro djurskyddsförening har äfven under denna pe
riod ägt bestånd och utvecklat en berömvärd verksamhet. 

Örebro arbetareförenings föreläsningskommitté har, i lik
het med hvad i föregående berättelse omnämnts, äfven un
der denna period anordnat föreläsningskurser i statskunskap, 
historia, geografi, hälsolära m. m., hvarjämte elementarkurser 
gifvits i läsning, skrifning, bokföring m. m. Till föreläsning-
arno hafva fribiljetter utdelats åt kroppsarbetare, hvaremot 
en billig afgift uppburits af andra åhörare. Föreläsningarne 
och kurserna hafva omfattats med stort intresse. I understöd 
hafva af staden och kronan årligen lämntas tillsammans 1,600 
kronor. ! • ; ' i \ \\ I 

Det i förra berättelsen omnämnda, nyuppförda varm
badhuset har under perioden varit i verksamhet och visat sig 
hafva en fördelaktig inverkan i sanitärt hänseende å be
folkningen. Barnen i stadens folkskolor erhålla på stadens 
bekostnad bad därstädes, och erfarenheten har visat, a t t detta 
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i hög grad befordrat snygghet och renlighet hos barnen. 
Arbetsklassen erhåller billiga badstubad, som flitigt be
gagnas. 

Fabriksindustrien har under perioden fortfarande ut
vecklats. Särskildt hafva flere nya skofabriker anlagts och 
redan befintliga utvidgats. 

Örebro stad har egen elektrisk kraftstation vid Skebäcks-
fallet, som dels ombesörjer vattenuppfordringen vid stadens 
vattenverk och dels lämnar ström till stadens gatubelysning. 
All kraft från stationen tages i anspråk för stadens behof, 
och värdet af den alstrade strömmen beräknas till 7,225 
kronor för år. Sedan inom stadsfullmäktige förslag blifvit 
väckt om anläggning af elektriska spårvägar inom staden, 
har beslut om sådan anläggning fattats. Ännu är det dock 
ej bestämdt, när och hur denna anläggning skall utföras. 
I nästa femårsberättelse torde Konungens Befallningshaf-
vande blifva i tillfälle, a t t meddela, huru denna fråga ut
vecklat sig. 

I fråga om försäljningen af vin och maltdrycker har 
Konungens Befallningshafvande genom resolution den 29 juli 
1903 meddelat förändrade ordningsregler i af seende å tid 
och rum för utskänkning af vin och maltdrycker i Örebro, 
genom hvilka förutvarande bestämmelser blifvit betydligt 
skärpta. 

Stadens ekonomiska ställning vid 1905 års utgång sy
nes af följande tablå: 
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Nora. I fråga om stadens donationsjord har annan för
ändring ej förekommit, än at t staden åt tingshusbyggnads-
skyldige i Nora tingslag med full äganderätt till plats för ett 
ny t t tingshus för tingslaget upplåti t 20 kappland af jord
ägan n:r 30 å stadens område; och har Kungl. Maj:t ge
nom nådigt bref den 24 mars 1904 fastställt berörda upplå
telse. A platsen har ett monumentalt tingshus med bostad 
åt domhafvanden blifvit uppfördt. 

Stadens fabriksverksamhet har ökats under perioden, sär
skildt genom at t Aktiebolaget Sågbladsfabriken på grund 
af förmånliga erbjudanden från stadens sida i fråga om 
tomt och kraftloverans förlagt sin verksamhet till staden. 

I fråga om stadens elektricitets- och vattenlednings
verk hänvisas till hvad Konungens Bef allningshafvande därom 
anfört i sin föregående berättelse. Stadens eldsläckningsvä
sende har under perioden omorganiserats. En fast brandkår 
enligt det så kallade falköpingssystemet har- anordnats, 
hvilken består af 2 chefer och 15 soldater samt en värn
pliktig kår. A åtskilliga ställen i staden äro brandalarmskåp 
uppsatta, och den fasta brandkårens medlemmar stå genom 
brandtelegraf såväl i sina hem som å arbetsplatserna i för
bindelse med polisstationen, hvarifrån alarm sker. Den 24 
februari 1904 har Konungens Befallningshafvande fastställt 
ny brandordning för staden. 

Stadens vatten- och kloakledning liar under perioden 
utvidgats, så att ledningarnes sammanlagda längd nu utgör 
för vattenledningen 4,612 meter och för kloakledningen 
3,750 meter. 

Nora stads pedagogi har i och med vårterminen 1906 in-

veras. I badhuset, som ganska flitigt anlitas, lämnas vissa 
kvällar i veckan mycket billiga bad åt arbetarebefolkningen, 
hvarjämte skolbarnen få bada för mycket nedsatt pris.' 

Stadens gamla elementarläroverk skall ombildas till en 
sexklassig samskola, hvars första kurs redan börjat. Sta
den har, för at t ej förlora skolan, måst åtaga sig a t t lämna 
ett afsevärdt anslag till skolan dels i form af bidrag till lä
rarnes aflöning och dels genom at t upplåta lokaler för sko
lan. Den i staden befintliga elementarskolan för flickor 
har med vårterminen 1906 upphört, då elevantalet genom 
tillkomsten af samskolan betydligt nedgått. Elever, som 
genomgått skolan, äro berättigade till inträde i sjätte klas
sen vid högre elementarläroverk. 

Stadens ekonomiska ställning vid 1905 års utgång sy
nes af följande tablå: 

Askersund. Byggnadsverksamheten i staden har under 
perioden varit ringa och hufvudsakligen inskränkt sig till 
om- och tillbyggnad af äldre hus. 

Stadens kloakledning har under perioden utvidgats, li
kasom vattenledningen. Behof af den senares omläggning 
förefinnes, men har ej under perioden kommit till stånd. 

Det i förra berättelsen omnämnda Askersunds elektriska 
aktiebolag lämnar fortfarande ström för yt t re och inre be
lysningen i staden samt kraft till en del industriella an
läggningar. För at t blifva i tillfälle at t säkrare och i större 
utsträckning lämna elektrisk ström har bolaget trädt i för
bindelse med Motalaströms kraftaktiebolag, hvarigenom äfven 
nattbelysning i staden erhållits. 

Fabriksverksamheten i staden har något ökats, i det 
att några nya fabriker under perioden anlagts. 

Staden har under perioden låtit uppföra ett ny t t badhus, 
i hvilket såväl karbad som badstubad med bassäng ser-
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dragits, men i dess ställe har en kommunal samskola inrättats, 
som fått till lokal åt sig upplåten det, medelst af Nora spar
bank donerade medel, under åren 1904 och 1905 uppförda nya 
skolhuset, som kostat 37,000 kronor.^ 

Nora elementarskola för flickor, som under år 1906 indra-
gits, har uppgått i den nyupprättade samskolan. 

År 1904 inrättades i staden en så kallad lägre tek
nisk yrkesskola, där under två timmar 5 kvällar i veckan 
lämnas undervisning i svenska, aritmetik, geometri, fysik, 
ritning och bokhålleri. Lärjungarnes antal har i medeltal 
varit 15 för år. 

Ny matvarustadga för staden har blifvit af Konungens 
Bcfallningshafvande fastställd den 20 mars 1905. 

För Nora distrikt, som består af Nora stad, Nora, Järn
boås och Hjulsjö socknar samt Vikers kapellförsamling, har 
i Nora uppförts ett tidsenligt sjukhus, som invigdes den 
17 februari 1906. Sjukhuset har förutom inredning kostat 
omkring 83,000 kronor samt har 24 sängar. I vindsvåningen 
finnes, om den inredes, rum för ytterligare 10 sängplatser. 
Kostnaden för en dylik inredning beräknas uppgå till omkring 
4,000 kronor. Sjukhuset är inredt i tre våningar, botten
våning, hufvudvåning och vindsvåning, samt försedt med 
en rymlig köks- och tvättafdelning, bad- och operationsrum 
samt i öfrigt med de flesta inrättningar, som anses behöfliga 
för ett modernt sjukhus. Huset uppvärmes medelst cirku
lerande varmvatten samt ventileras genom ett särskildt evacu-
eringssystem. 

Stadens ekonomiska ställning vid 1905 års slut synes 
af följande tablå : 

TH. NORDSTRÖM. 
A- Lene. Robert Eichter. 

sedligt fördärfvas, ocli dels till behöfvande sjuka, som ej 
åtnjöte fattigunderstöd. Efter makarna Adlers död träffade 
staden år 1901 med stärbhuset en arfsförening, hvarigenom 
staden erhöll 13 aktier i Rejmersholms aktiebolag. A all
män rådstuga den 20 oktober 1902 beslöts, a t t af ränteafkast-
ningen skulle V10 under namn af »sjukhusfonden» tillfalla 
lasarettet för underhåll af frisängar, 4/10 under namn af 
»sjukhjälpsfonden» behöfvande fattiga sjuka samt 1:10 under 
namn af »kristliga uppfostringsfonden» föräldralösa barn m. 
fl. Kapitalet, som genom aktiernas försäljning vid 1905 
års slut uppgick till 48,943 kr., förvaltas af stadens drätsel
kammare. Sjukhus- och sjukhjälpsfonderna disponeras af en 
särskild styrelse samt kristliga uppfostringsfonden gemen
samt af stadens skolråd och fattigvårdsstyrelse. 

Genom testamente den 17 juli 1902 testamenterade fru 
Anna Nordström, född Victorin, till staden 48,000 kronor, 
som staden efter hennes död fått uppbära under år 1903. 
I fråga om denna fond har staden å allmän rådstuga beslutit. 
at t fonden skulle förvaltas under namn af fru Anna Nord
ströms, född Victorin, donationsfond, samt a t t af fonden skulle 
för staden och dess invånare gagneliga ändamål användas 
högst så mycket, at t fonden nedginge till 25,000 kronor, 
h var ef ter den skulle lämnas orörd, till dess densamma ge
nom räntornas läggande till kapitalet ånyo uppgått till 
45,000 kronor, då 20,000 kronor ånyo finge användas. 

Den 29 december 1905 beslöt staden, a t t af kapitalet skulle 
användas ti l l nya sjukstugor 5,000 kronor, t i l l jordlösen för 
Svartälfsgatan 6,000 kronor och till bidrag för inköp af en 
ny elektrisk generator 5,000 kronor, eller tillsammans 16,000 
kronor. 

Lindesberg. Under år 1903 har en mindre epidemisjuk
stuga inrättats i staden. A densamma har vårdats under år 
1903 3 sjuka under 40 dagar, under år 1904 18 sjuka under 
481 dagar och under år 1905 7 sjuka under 40 dagar. 

Under år 1905 har den af staden under denna period 
påbörjade vatten- och afloppsledningen blifvit fullbordad. 
Anläggningen har i sin helhet kostat omkring 180,000 kro
nor. Vattenledningen har indragits uti 100 bebyggda tomter. 

Staden förses med elektrisk belysning och kraft från 
Dalkarlshytte aktiebolags och ingenjören Carl E. Jonssons 
kraftstationer. 

Stadens ekonomiska ställning vid 1905 års utgång synes 
af följande tablå : 

Utöfvei hvad Konungens Befallningshafvandes liärofvan 
lämnade redogörelse för fromma stiftelser innehåller, får Ko
nungens Eefallningshafvande meddela följande. 

Genom testamente den 4 mars 1882 förordnade gross
handlaren C. A. Adler och hans hustru Charlotta Adler, 
at t en tolftedel af deras efterlämnade tillgångar skulle till
falla Nora stad och at t af den årliga räntan skulle afsättas 
Vio till kapitalets förökande intill 50,000 kronor och att 
öfriga 9/io skulle användas dels till underhåll af en eller två 
sjuksängar å kommunens lasarett, dels till uppfostran af 
föräldralösa barn och andra, som behöfde vård för att ej 

Örebro slott i Landskansliet den 31 december 1906. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I ÖREBRO LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll 
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2. 

I ÖREBRO LÄN ÅREN 1901—1905. 

samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I ÖREBRO LÄN ÅR 1905. 

I. Landsbygden. 
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