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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK 

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

ÅREN 

1811—1875. 

K O P P A R B E R G S LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

JVopparbergs län har till sina gränser bibehållits oför-
ändradt under de år, som denna berättelse skall omfatta. Full
bordandet af den provisionela afsöndring från Orsa socken till 
Los socken i Gefleborgs län, livarom förmäldes i berättelsen af 
den 30 December 1871, är ännu beroende af den i förstnämnda 
socken, under handläggning varande allmänna storskiftesförrätt
ning, och länets ytinnehåll kunde i följd deraf likasom vid be
rörde tidpunkt antagas till omkring 282 qvadratmil; men enligt 
beräkning, som blifvit verkställd af Generalstabens Topografiska 
afdelning och offentliggjord genom Kungl. Statistiska Central
byrån, skall, efter meddelad rättelse deruti, länets areal utgöra 
258,9011 qvadratmil, deraf 15,5?45 qvadratmil vatten, såsom 
närmare synes af här intagna utdrag af omförmälda areal
beräkning. (Tab. Litt. A.) 

Pa grund af föregående mätningar intill år 1868 har seder
mera utkommit tvenne blad af Rikets ekonomiska kartverk, om
fattande likväl endast Grangärde och Ludvika socknar af detta 
'än ; men en länge efterlängtad, fullständig karta öfver hela länet, 
hvartill förberedelser under ifrågavarande period egt rum, torde, 
efter det Eders Kungl. Maj:t under den 25 sistlidne Februari i 
»Nåder tillåtit dess utgifvande genom Generalstabens Topografiska 
afdelning, inom kort tid vara att förvänta. 

Under nästlidet år har Boda kapellförsamling blifvit af-
«öndrad från Rättviks socken till eget pastorat och länets 
ecklesiastika indelning utgör derefter 8 kontraktsprosterin, 45 
kyrkosocknar och 44 pastorat. De åtgärder, som föreskrifvits 
genom Kungl. brefvet den 18 Maj 1866 om Siljansnäs försam-
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lings afsöndring från Leksands socken till eget pastorat och i 
Kungl. brefvet den 18 November 1870 om Aspeboda sockens 
skiljande från Torsångs pastorat till eget gäll, hafva under 
ifrågavarande tidrymd dels icke nått sin fullbordan, dels ännu 
icke kunnat vinna tillämpning. 

I den judiciela indelningen har den förändring blifvit af 
Kungl. Maj:t och Riksdagen beslutad, att länets 23 tingslag 
numera bilda fem domsagor genom sådan fördelning af Oster-
dalarnes jurisdiktion, att en domsaga består af de fyra i Ofvan-
Siljans fögderi varande, Mora, Sofia Magdalena och Venjans, 
Orsa, Elfdals samt Särna tingslag, och att Nedan-Siljans 
fögderi, eller Leksands, Als och Bjursås samt Rättviks och Ore 
tingslag, i förening med Gagnefs tingslag af Säters fögderi, 
utgöra en domsaga. Länets tre städer hafva hvar för sig sär
skild domstolsinrättning. 

Den administrativa indelningen har icke undergått andra 
förändringar, än att af de i förra berättelsen omförmälda oregel
bundenheter i gränseregleringarna emellan Svärdsjö och Sund-
borns socknar samt emellan Stora Tuna och Aspeboda socknar 
blifvit aflijelpta i öfverensstämmelse med Eders Kungl. Maj:ts 
derom meddelade nådiga beslut under den 29 December 1871. 
Länet är sålunda fortfarande indeladt i särskilda tjenstgörings-
områden för 7 kronofogdar, 7 häradsskrifvare och 35 länsmän, 
samt i öfrigt för 2 landsfiskaler. Antal ledamöter för länet i 
Riksdagens första kammare har till följd af folkmängdens till
växt utöfver 180,000 invånare vid 1875 års landsting blifvit 
ökadt från 5 till 6. 
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2 Kopparbergs län. 

Tab. Litt. A. Kopparbergs läns areal. 

Areal. 
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2. Invånarne. 

år, med åligganden och befordringsrätt i likhet med läkare i 
statens tjenst; men vidsträcktheten af Vesterdalarnes provinsial
läkaredistrikt föranleder fortfarande behof af detsammas fördel
ning, som dock till följd af de uppoffringar, hvilka för sådant 
ändamål af befolkningen erfordras, hitintills icke kunnat blifva 
afhjelpt. 

För öfrigt är länet, såsom hörande till skogsstatens Bergslags
distrikt, med förändring af hvad i sådant afseende ditintills varit 
bestämdt, jemväl genom Särna och Transtrands socknars af-
skiljande från Öster- och Vesterdalarnes till ett > ,;skildt revir, 
indeladt uti fyra sådana. 

Till naturbeskaffenheten är Kopparbergs län ett högland 
med större och mindre dalsträckningar, emellan steniga, sandiga 
höjder, samt många vattendrag, som för det mesta i syd- och 
sydostlig riktning genomskära dälderna. Landets vidsträckthet 
och olika höjd öfver hafvet verka i särskilda trakter af länet 
till betydande skiljaktigheter uti dess klimat, som dock blott 
egentligen i de trakter kan kallas hårdt, hvilka närma sig de 
vid Norges och Herjeådalens gränser belägna fjällbergen, och der 
vidsträckta, vattendränkta myrmarker uppfylla landet mellan 
grusåsarne såsom i öfre Vesterdalarne samt Ofvan-Siljans och 
en del af Nedan-Siljans fögderin. Från den svagare, sandiga 
jordmån med ringa bördighet, som nästan uteslutande före
kommer i dessa Dalarnes nordliga höglandstrakter, utgöra vissa 
delar af Mora, Orsa, Ore, Sofia Magdalena, Boda och Rättviks 
socknar, der en kalkhaltig grund förefinnes med jemförelsevis 
kraftigare växtlighet, ett afsevärdt undantag, och i länets nedre 
delar, omfattande Kopparbergs, Säters, Näsgårds och Vester-
bergslags fögderin är jorden i allmänhet mera fruktbar och grö
dan mindre blottställd för skada genom frost. I ändamål utan 
tvifvel mera att vinna förökning af den odlingsbara jorden, än 
den förmildring af klimatet, som derigenom tillika ernås och icke 
är för jordbruket af mindre vigt, äro afdikning och torrläggning 
af de mer och mindre vidsträckta, vattendränkta, frostledande 
myrtrakter, som nästan i alla delar af länet förekomma, föremål 
för allmogens begär efter kostnadsfri undervisning samt under
stöd af allmänna medel. Hågen för dylika gagneliga företag, 
upplifvad genom de bidrag, som enligt Riksdagens beslut kunna 
för desamma vinnas, ingifver ock förhoppning derom, att jordbruket, 
ändamålsenligt bedrifvet, jemväl å de vidsträckta marker, som 
sålunda kunna för detsamma vinnas, bör, i förening med en 
omtänksam vård om och välbetänkt tillgodogörande af de be
tydliga skogarne inom detta landskap, i allmänhet städse lemna 
tillräckliga medel till bergning för den stigande befolkningen, om 
ock vid inträffande större olyckor tillfälliga behof af understöd 
någon gång kunna blifva oundvikliga. 

Anm. Arealen för Grangärde och Norrbärke socknar efter ekonomiska kartverket 
{af åren 1866—1872). Arealen för den öfriga delen af länet är uträknad å 
en, i skalan -jTrnoim» af sockenkartor och sammandrag af storskiftesmätningar 
(1871 och 1872) sammansatt karta, att egentligen begagna vid utarbetandet 
»f generalkartan öfver Sverige. För Orsa, Särna och Elfdals tingslag äro 
dessa uppgifter mindre tillförlitliga. 

') Till Svärdsjö socken äro här räknade de inom dess rågång liggande byarne 
Ramsnäs, Näsänget, Bäckeänget, Riset och Rupstjern, hvilka likväl tillhöra 
Sundborns socken. (Genom rågångens numera förändrade riktning äro om-
förmälde Sundborn tillhörande byars egor helt och hållet afskilda från 
Svärdsjö och inlagda inom Sundborns sockens rågång.) 

2) En del af Norbergs socken i Vestmanlands län, som har kyrkorätt i Avesta, 
är sammanräknad med den öfriga delen af Norberg. 

'') Grangärde församling är delad på Grangärde tingslag och Stora Tuna tings
lag. Af sistnämnde del, Laxsjö och Kams skriftlag. har endast Laxsjö kun
nat här särskildt upptagas, under det att Rams skriftlag måst inräknas i 
Stora Tuna församlings areal. 

4) Angifna arealen för Bjursås församling innesluter ej det hit hörande Gopa 
tunnelag. som här ofvan måst inräknas med Leksand, och ej heller Vrebro 
by, som är upptagen uti Åls areal. 

s) Den ringa del af Lillherdal, som räknas hit, har ej kunnat frånskiljas Mora 
sockens areal. Lillherdal tillhör för öfrigt Jemtlands län (Svegs tingslag). 

") Byarne Ursen, Hoberget och Utbyberget, tillhörande Xås, hafva vid areal
beräkningen ej kunnat frånskiljas Sä/snäs. 

') Större sjö inom länet: 
Siljan 2,5000 qv.-mil. 

För helsovården är länet fördeladt i 6 provinsialläkaredistrikt, 
hvarförutom derfinnas anställde tre särskilde distriktsläkare, h varat" 
tvenne under ifrågavarande tidrymd tillkommit, nemligen en vid 
Stjernsund i Husby socken jemlikt Kungl. brefvet den 10 April 
1874 och en i Avesta enligt Kungl. brefvet den 10 Juli berörda 

N:0 1. Tabellen N:o 1, som härvid finnes bilagd, utvisar att 
befolkningen i länet, såsom den blifvit i mantalslängderna an
tecknad, år 1875 utgjorde 184,210 personer. Vid 1870 års 
slut uppgick densamma endast till 174,728 personer enligt om-
förmälda längder. Den har sålunda under ifrågavarande fem år 
blifvit förökad med 9,482 personer eller med mera än 5,i2 procent. 
Till detta, emot hvad under den föregående femårsperioden egde rum, 

fördelaktiga förhållande har utan tvifvel samverkande bidragit de 
i allmänhet gynnsamma skördarna, de ökade arbetstillfällen, som 
inom orten förefunnits vid jernvägsbyggnader och industriela an
läggningar och den betydligt utvecklade trävarurörelsen, samt de 
genom deraf föranledda höga dagsverkspris för den arbetande 
befolkningen lättade utvägarne till en rikligare bergning, än till— 
förene någonsin i orten förekommit, äfvensom till följd af der-
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ifrån härflytande minskning i begäret att i främmande länder 
söka en oviss utkomst, samt uteblifvandet af svårartade, all
männare farsoter. 

Enligt husförhörslängderna utgjorde länets befolkning den 
31 December 1870 175,523 och samma dag år 1875 186,612 
personer, utvisande en tillökning af 11,089 menniskor, eller 
1,607 mera än mantalslängderna upptaga, ehuru skiljaktigheten 
emellan de olika anteckningarna vid förra femårsperiodens slut 
endast uppgick till 795, och längderna för nästlidet år innehålla, 
att i länets städer 10 personer mera voro mantalsskrifne, än i 
husförhörslängderna upptagne, så att i dessa längder för lands
bygden 2,412 personer äro införde, hvilka icke blifvit i veder
börande kommuner mantalsskrifne, hvilket utan tvifvel härleder 
sig från bristande anteckningar om deras afflyttning derifrån. 

Endast det, på grund af dertill lemnadt nådigt tillstånd 
under den 4 Januari 1868, i Våmhus socken bildade särskilda 
baptistiska religionssamfund förefinnes författningsenligt afsön-
dradt från den evangelisk-lutherska församlingen, ehuru skis-
•matiska religiomöfningar flerestädes inom länet förekomma, dock 
utan att allmänna ordningen deraf stores. 

I byggnadssättet fortgår i allmänhet en riktning till förbätt
ring, äfven inom länets öfre delar, så väl i afseende på rymlig
het som prydlighet. Pert- eller stick tak användas mera all
mänt vid förefallande byggnader äfven hos allmogen i nästan 
alla delar af länet, men trä är uteslutande det byggnadsämne, 
som begagnas. Tillgång derpå äfvensom å bränmatirial från 
skogarne kan väl i allmänhet anses tillräcklig, helst, der sådan 
eljest skulle brista, virke erhålles genom flottlederna från de 
skogrikare byggderna samt affall vid sågverken, och af sådan 
anledning förekommer icke något allmännare begagnande af 
bränntorf. 

I den öfre Dalortens särskilda socknar bibehålies väl ännu 
af befolkningen i allmänhet deras olika, hemväfda klädedrägler, 
men afvikelserna derifrån förekomma allt mer och mer i mån 
som fabrikstillverkningar med ringa kostnad och besvär kunna 
användas till en lättare, om än mindre varaktig beklädnad. 

Mycken tarflighet är ännu i allmänhet rådande uti allmogens 
lefnadssätt, om än något mera närande födoämnen användas än 
tillförene. Förbrukningen af bränvin torde icke kunna anses 
hafva undergått någon väsentlig förminskning, ehuru det dag
liga bruket deraf på landsbygden utan tvifvel är mindre, till 
följd af detsammas genom lagstiftningen försvårade tillgänglig
het. Handeln med öl och vin, ofta af en mycket rusgifvande 
och för helsan menlig beskaffenhet, har deremot högst väsent
ligen tilltagit samt ofördelaktigt inverkat på sedligheten, så att 
den flerestädes påkallat åtgärder af kommunalmyndigheterna för 
att minska och förekomma de oordningar och Ingöfverträdeiser, 
som härflutit från den lätta och ymniga tillgången på dessa 

Tabb.N:is2o.3. A) Jordbruks- och B) Boskapsskötsel. De från länets 
hushållningssällskap i afseende derpå meddelade och i härvid bi
fogade tabeller N:is 2 och 3 sammanförda uppgifter äro utan 
tvifvel de tillförlitligaste, som kunnat erhållas, då egorna icke 
allestädes blifvit afmätta och i öfrigt äro ständigt underkastade 
förändringar till följd af odlingar och olika brukningssätt. För 

rusgifvande drycker, samt missbruket af handeln med och för
täringen af desamma. 

Vid de arbeten med fällning och utdrifning samt flottning 
af timmer, som trävarurörelsen åstadkommit äfvensom jernvägs-
anläggningarna föranledt, hafva varit använde en myckenhet 
löse arbetare, som tillströmmat från alla delar af riket. Deras 
inflytande på sedligheten inom orten har naturligtvis ej varit 
fördelaktigt och klagomål öfver tilltagande osäkerhet och ökade 
våldsgerningar hafva icke heller här uteblifvit, men om i betrak
tande tages å ena sidan det stora antalet löse arbetare, som 
på åtskilliga punkter varit hopade, deras frihet från de band å 
sjelfsvåld, som familjelif och husbondevälde innefatta, den otill
räckliga polisuppsigten och de tillfällen att i öfverflöd tillfreds
ställa begäret efter rusdrycker, som höga arbetslöner medfört, 
och å andra sidan det relativt ringa antal våldsgerningar, hvar-
öfver man haft giltiga skäl att klaga, och det i allmänhet ostörda 
säkerhetstillståndet, så måste det erkännas, att de fruktade löse 
arbetarne icke i verkligheten förtjenat det klander, hvarför de 
varit utsatte och att de gemenligen varit vida bättre än sitt 
rykte; gällande detta företrädesvis vid de arbetsföretag, vid 
hvilka vederbörande arbetschefer visat månhet om arbetarne, 
allvar vid deras behandling och benägenhet att understödja den 
offent'iga ordningsmagtens verksamhet. Särskild polisbevakning 
har endast vid några arbetsstationer varit anordnad. 

De i länets flesta socknar inrättade boksamlingar ökas fort
farande årligen, bland annat på nödhjelpskassans bekostnad, ge
nom gåfvor till deri delaktige socknar af tidskrifterna: "Läsning 
för folket", "Land och Folk" samt "Ur Folkens häfder". Dessa 
periodiska skrifter anlitas i allmänhet mycket och den bildande 
läsning, som sålunda erbjudes, utöfvar otvifvelaktigt ett föräd
lande inflytande på befolkningens tanke- och åskådningssätt. 

Af de vid femårsperiodens början ännu verksamma 11 fri
villiga skarpskytteföreningar återstodo vid 1875 års slut endast 
7 och deras aktiva medlemmars antal minskas år efter annat. 
Till befrämjande af föreningarnas verksamhet hafva emellertid 
följande anslag utgått, nemligen: 

eller tillsammans 9,203 kronor. 

växtkraftens höjande hos den i allmänhet svaga åkerjorden har 
sedan längre tider tillbaka mycken omsorg egnats åt behand
lingen af de gödningsämnen, som boskapsskötseln lemnar. Det 
tillfälle att dertill använda konstgjorda medel, som senare ti
dens uppfinningar och tillförsel beredt, har ock med ifver blifvit 
begagnadt, jemväl af allmogen, nästan allestädes inom länet, så 

3. Näringar. 
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att hos tvenne handlande i Falun under år 1874 försåldes till 
jordbrukare inom 28 särskilda socknar mera än 3,000 centner 
artificiela gödningsämnen deribland äfven till Lima och Venjan. 

I afseende på bruhiingssåttet införes i öfriga delar af 
länet genom den mer och mer tilltagande odlingen af höstsäd 
och foderväxter efter hand den blandning af vexel- och koppel-
bruk, som från längre tider tillbaka varit begagnad i trakten 
af Falun och i länets nedre socknar. Ännu är dock skörden af 
höstsäd äfven i goda år icke svarande mot förbrukningen deraf, 
hvaremot vårsäd då torde kunna anses motsvara behofvet. 

Omdömet om sädesskördarna i allmänhet har under dessa 
fem år sålunda utfallit, att den antagits vara: 
år 1871 medelmåttig och till beskaffenheten god, 
» 1872 medelmåttig, af mindre god beskaffenhet, 
» 1873 mer än medelmåttig, till beskaffenheten hufvudsakligengod, 
» 1874 under medelmåttan, och 
» 1875 öfver medelmåttan, af god beskaffenhet. 

Af i förra berättelsen omförinälda, i och för derunder in
träffade missväxter utaf staten lemnade låneunderstöd, till belopp 
af 60,500 kronor, äro nu icke några medel oguldna, men af de 
da tillika utdelade gåfvoanslag, lemnade med vilkor af gagneliga 
arbetens utförande, voro 838 kronor 45 öre ännu oredovisade 
vid 1875 års slut. 

Enligt inkomna uppgifter hafva handelsprisen å de särskilda 
sädesslagen under ifrågavarande år så vexlat, som i följande ta
bell synes: 

För trägårdsskötseln samt blomster- och fruktträodlingen 
fortgå bemödandena att tillvägabringa en fördelaktigare utveck
ling, hvartill verksammast bör kunna bidraga undervisningen 
vid folkskolorna. Tiäplanteringsföreningen i Stora Tuna soc
ken har fortfarit med sin verksamhet i omförinälda hänseende 
och under dessa år uppdragit 8,550 trän och buskar, förädlat 
1,679 fruktträn och deraf försålt 704 fruktträn, 6,680 bär-, 
blomster- och häckbuskar samt parkträn, äfvensom 19,525 bär-
och blomsterplantor, hvarförutom till skolträgårdar och skolbarn 
blifvit utdelade 56 fruktträn, 84 bärbuskar, 55 parkträn och 200 
häckväxter. 

Foderskördarnas beskaffenhet under denna femårsperiod, i 
allmänhet bättre än under föregående, har verkat till den för
ökning uti antalet underhållna kreatur, som en jemförelse af 
förhållandena under de olika tiderna ådagalägger. 

Enligt derom afgifna årliga berättelser hafva foderskördarua 
blifvit sålunda bedömda, nemligen: 
ar 1871 såsom medelmåttig, 
» 1872 mer än medelmåttig, men till en del mindre väl bergad, 
» 1873 ymnig, af för det mesta god beskaffenhet, 
» 1874 under medelmåttan, och 
» 1875 fullt medelmåttig. 

I den öfre Dalorten användes till stor del det svaga och 
föga närande foder, som hemtas från aflägsna skogs- och käl-
slogar samt endast å vinterföre kan derifran hemföras. Då 
bästa fodret måste lemnas till hästarne under de ansträngande 
körningarna i skogarne och vid malmfälten, blifver oftast ladu
gårdens utfodring både svag och otillräcklig på många trakter; 
och en förbättring deraf vinnes endast i den mån som odlingen 
af foderväxter der utvecklas och kraftfoder, hvaraf användandet 
årligen tilltager, kan blifva att för ändamålet tillgå. 

Prisen å kreatur och ladugårdsprodukter hafva under dessa 
fem år väsentligen stigit, så att de uppgått för en ko till 90 à 
200 kronor, för en ung arbetshäst allmännast till 500 à 800 
kronor samt derutöfver ända till 1,000 kronor eller mera, för 
20 skålpund nötkött till 7 à 10 kronor, för 20 skålpund smör 
till 15 à 20 kronor, för ett tjog ägg till 1 à 2 kronor, för ett 
skålpund ull till 1 krona 50 öre à 2 kronor och för 1 kanna 
oskummad mjölk till 40 à 50 öre. 

De stegrade prisen å hästar hafva fäst uppmärksamheten 
på vigten af åtgärder för hästafvelns befrämjande inom orten, i 
hvilket afseende hushållningssällskapet bekostat inköp af en 
hingst utaf ardeiinerras, då svårighet mött för att erhålla ett 
lämpligt afvelsdjur af den i orten vanligast till dragare begag
nade norska hästrasen; och har för öfrigt hushållningssällskapet 
med anledning af Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 1 No
vember 1872 anslagit 500 kronor årligen till prisbelöningar för 
befrämjande af den enskilda hingsthållningen, hä<tafveln och 
hästuppfödningen inom orten, hvartill landstinget år 1873 för 
en tid af 5 år från det nästföljde jemväl anvisat ett bidrag af 
1,000 kronor för hvartdera. 

I saknad af tjenliga beten och tillfälle till lämplig utfodring 
under nuvarande brukningssätt hafva några åtgärder icke kunnat 
vidtagas för förbättrande "af fårafeeln och så är förhållandet 
med uppfödandet af de svinkreatur, som i länet underhållas; i 
följd hvaraf tillförseln från andra orter af fläsk och lefvande 
svinkreatur är ganska betydlig. 

Fjäderfän, hvaraf nästan^endast höns underhållas, förekomma 
egentligen blott i de nedre delarne af länet samt i mindre myc
kenhet, och der idkas äfven, ehuru obetydligt, någon biskötsel. 

Öfver beskaffenhet och omfång af smittosamma sjukdomar 
bland husdjuren har länsdjurläkaren meddelat följande tabell 
(se nästa sida). 

Bemälde läkare, som anmält sig under förutnämnda år 
tillika hafva behandlat tillfälliga sjukdomar och skador bland 
enskildes husdjur till ett antal af mera än 2,700, har i afseende 
på de i tabellen upptagne sjukdomar upplyst, att lefversjukdom 
och vattusot, som åren 1871 och 1874 mest förekommo bland 
fårkreaturen med mycken dödlighet, voro en följd af sent be-
gagnadt bete å otjenlig mark och otillräckligt underhåll i öfrigt, 
samt att svag utfodring och otjenliga stallar vållat den all
männa utbredningen af benskörhet och benmjukhet bland nötbo
skap och svinkreatur år 1872; och hafva i Hedemora och Smed
jebacken bosatte enskilde djurläkare anmält, att de för flerfal-
diga fel och sjukdomar, hvaribland benskörhet hos nötkreatur 
mest förekommit, behandlat: år 1871971 hästar, 663 nötkreatur, 
194 får, 107 svinkreatur och 21 hundar; år 1S72 1,221 hästar, 
934 nötkreatur, 61 tår och 108 svinkreatur; år 1873 1,493 
hästar, 825 nötkreatur, 79 får och 64 svinkreatur; år 1874 
1,461 hästar, 910 nötkreatur, 38 får och 66 svinkreatur, samt 
år 1875 1,352 hästar, 1,027 nötkreatur, 64 får och 94 svinkreatur. 
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Af länsdjurläkaren behandlade smittosamma sjukdomar bland husdjuren. 

Hushållningssällskapet, som i afsedd riktning sökt verka till 
jordbruksnäringens förkofran, har lemnat efter dess tillgångar 
lämpade uppoffringar till bekostande af landtbruksmöten samt 
premier vid täflingsplöjningar och kreatursutställningar m. m. 
Bland de vigtigare föremål, hvaråt sällskapet egnat sin verk
samhet, äro undersökningar och planer för vattcnaftappningar till 
förhindrande af frostskador och beredande af tjenliga odlings
land genom den för länet särskildt anställde agronom, aflönad 
af medel, som dels länets nödhjelpskassas direktion, dels hus
hållningssällskapet dertill anvisat. De af länsayroitomen under 
åren 1871, 1872 och 1873 sålunda behandlade marker omfatta 
en areal af mera än 23,300 qvadratref och de till föreslagna 
arbetenas utförande dera uppgjorda kostnadsförslag ett belopp 
af något mera än 116,300 kronor. 

Vid landtbruhsMan ä Vassbo, hvartill ett statsbidrag af 
4,000 kronor årligen leumas, njuta vanligen 12 lärjungar före-
skrifven undervisning af tre lärare i så väl det teoretiska som 
praktiska af hvad till jordbruksnäringens utöfning hörer, samt 
bidraga utan tvifvel derefter ganska mycket till spridande af 
ett förbättradt jordbruk inom länet, ehvad de, utgångne från 
ortens allmoge, efter slutad lärokurs egna sig åt vården af hem
bygdens små lägenheter, eller taga anställning såsom rättare 
vid de något större jordbruken hos ortens ståndspersoner. 

Då jordtorpare i allmänhet icke förefinnas inom länet, hafva 
ortens jordbrukare måst söka behöfligt arbetsbiträde hos statfolk 
och andra lagstadda tjenare samt mindre jordbrukare eller 
backstugusittare, enär de fria, lösa arbetarne i allmänhet före
dragit det hårdare arbetet, som trävarurörelsen och jernvägs-
samt andra industriela anläggningar erbjudit, tillika med en 
högre betalning, än jordbruksnäringen kunnat vidkännas. Dags
verksprisen hafva till följd deraf blifvit betydligt stegrade, sär
deles under den för trävarurörelsen gynnsamma konjunkturen till 
och med år 1873, då de uppgingo till 3 à 3,50 kronor för en 
karl under sommaren och under vintern till 1 krona 50 öre a 
2 kronor 50 öre samt för häst och karl under sistnämnda tid 
till 7 à 8 kronor eller mera. Sedermera hafva väl dessa pris 
något sänkt sig, men gälla fortfarande ändock under sommaren 
niansdagsverket 1,75 à 2 kronor eller mera och qvinsdagsverket 
1 à 1,25 samt under vintern det förra 1,50 och det senare 1 
krona äfvensom kördagsverket omkring 5 kronor. 

Det i förra berättelsen omförmälda holländeribolag har blif
vit upplöst och enligt beslut å bolagsstämma den 18 December 
1872 dess kreatur af Ayrshire ras, 2 tjurar och 10 kor, för
sålda. Under nämnda år hade å hvardera stationen 5 kor i 
medeltal lemnat vid Garpenberg 815 kannor och vid Nyhammar 
695 kannor mjölk, men den högst mjölkande hade på förra stället 
lemnat 1,184 och vid Nyhammar 981 kannor. Om än vid bolagets 
bildande förväntades af dess verksamhet större fördelar, än seder
mera vunnits, så hafva dock derigenom i någon mån äfvensom genom 
enskildes nitälskan och bemödanden blifvit inom orten spridda 
äfven till allmogens ladugårdar djur af hastigare växt och bättre 
kroppsformer samt en i allmänhet högre mjölkafkastrnng. 

Af de förut omnämnda, under förra femårsperioden grund
lagda, trenne distriktsmejerin har det i Stora Skedvi socken 
anlagda efter några års verksamhet upphört, men de två andra 
fortfara att bereda afsättning för mjölken från ladugårdarne i 
omgifvande orter, och har tillverkningen vid dessa varit: 
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Stängselväsendet är i allmänhet föga förändradt; men, der 
hägnad är mindre behöflig, har den flerstädes försvunnit, och 
genom sockne- och byavis träffade öfVerenskommelser har stäng
sel utefter landsvägarne på många ställen blifvit borttaget eller 
förändradt, till besparing af virke för hägnaderna och af kost
naden för vinterväghållningen. 

Den år 1871 med anslag af hushållningssällskapet för länet 
anställde undervisare i fiskodling har sedermera fortfarande ver
kat för omförmälda ändamål genom åt enskilde lemnadt biträde 
vid anordning af anstalter för kläckning och vård af yngel utaf 
redan befintlig fisk inom länet, så väl som inplantering i flere 
vattendrag af der förut saknade flere sorter lax samt gös och 
braxen; och hafva, sedan särskilda stadgar om fiskets ordnande 
inom länet blifvit af vederbörande intendent föreslagna och af 
länsstyrelsen, efter befolkningens hörande, fastställda samt i må
let fullföljda besvär af Eders Kungl. Maj:t den 18 September 
1874 i nåder afgjorda, de sålunda gillade bestämmelserna till 
allmän kännedom blifvit meddelade genom kungörelse af den 16 
December 1874, hvarefter af kommunerna utsedde uppsynings-
män blifvit af länsstyrelsen förordnade att öfvervaka fiske
stadgarnas behöriga efterlefnad. 

Tab. N:o 4. C) Skogshushållning. Tillgängliga upplysningar derom med
delas i tabellen N:o 4. De särskilda skogsslagens arealer och 
årliga afkastning kunna icke till myckenhet och värde beräknas 
utöfver hvad deri omförmäles, då skogarnes affattning ännu icke 
blifvit fullbordad. Den afverkning, som blifvit tillgodogjord vid 
nedannämnda sågverk och hvaraf dock någon mindre del tillförts 
från detta län ej tillhörande skogar, har blifvit beräknad att 
årligen i medeltal hafva utgjort: 

Och har derförutom Norsbro sågverk i Leksands socken från 
dervarande skogar under åren 1873—1875 försågat tillsammans 

170,000 knbikfot plank och bräder samt Voxna bolag afverkat 
135 stycken bjelkträn till uppgifvet värde af 594 kronor 67 öre. 

För följande kronoparker äro indelningsplonrr fastställde, 
nemligen inom Särna revir och socken : 

Granådals den 6 November 187.3, 
Drefdagens den 21 December 1874, 
Fjätdalens den 4 Mars 1875 

och Norra Särna den 4 Mars 1875, 
men afverkning är endast å den förstnämnde verkställd; hvar-
emot Transtrands kronopark icke ännu blifvit till ordnad hus
hållning indelad, och frågan om afsättning af en ytterligare 
kronopark inom Särna socken, livarom framställning, uti in-
fordradt yttrande i anledning af skogsinspektören C. V. Schmiedtes 
förslag i ämnet, under den 19 Oktober 1874 till Skogsstyrelsen 
insändes, lärer hitintills icke hafva blifvit i nåder afgjord. Inom 
Osterdalarnes revir äro Elfdals sockens vestra och östra krono
parker affattade år 1875, men indelningsplanerna icke afslutade, 
och inom Vesterdals revir är icke heller å Lima kronopark af-
verkningsindelningen fullbordad. För den afverkning, som emel
lertid egt rum å Granådals, Lima och Transtrands samt Ve-
sterbergslags eller Grangärdes kronoparker, har under ifråga
varande tidrymd till landtränteriet influtit 85,559 kronor 92 öre; 
och för den afverkning, som på grund af Kungl. brefven den 
27 Januari 1860 och den 25 Januari 1861 egt rum å de oaf-
vittrade skogarne i Särna och Elfdals socknar, hafva under 
samma fem år influtit stadgade stubbaresafgifter: 20 öre för 
hvarje trä: 30,777 kronor 20 öre, motsvarande en afverkning 
af 153,886 trän. Och hafva i öfrigt under omförmälde tid till 
landtränteriet influtit för utstämpladt virke å militieboställs-
skogar 7,130 kronor, å ecklesiastikboställsskogar 2,975 kronor 
36 öre samt beslagsmedel 77 kronor 77 öre. 

I enlighet med derom meddelade föreskrifter i Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref af den 21 Mars 1873 blefvo från den t Särna 
socken oaf"vittrade skogen vid Löfåsen å Fulufjället den 11 Ok
tober 1873 till afverkning försålda 40,456 sågtimmerträn af 
gran för ett belopp af 121,000 kronor, som ställdes under läns
styrelsens förvaltning och förräntande för att af Eders Kungl. 
Maj:t framdeles i nåder disponeras; men tör återstående virket 
å nämnde skogstrakt, utgörande enligt verkställd utstärnpling 
32,276 stycken sågtimmerträn af gran, har i anseende till de 
förändrade trävaruprisen antagliga anbud vid anställda auktioner 
icke kunnat erhållas. Efter det utstämplings- och försäljnings
kostnaderna blifvit bestridda samt understöd lemnadt åt Särna 
och Elfdals socknemän för underhåll af den i senare tider an-
lagde vägen från byn Åsen i Elfdals socken till Idre kapell i 
Särna socken samt vinterväghållning deremellan och norska 
gränsen, i öfverensstämmelse med Eders Kungl. Maj:ts under 
den 8 Maj 1874 och den 30 April 1875 derom meddelade nådiga 
förordnanden, utgjorde behållningen af den på omförmälda sätt 
tillkomna Särna skogsmedelsfond vid 1875 års slut ett belopp 
af 128,460 kronor 43 öre, deraf 110,000 kronor gjorts ränte
bärande till 51 / procent mot hypotek af inteckningar samt 
proprie och solidarisk borgensförbindelse af tre vederhäftige per
soner och återstoden innestår i enskild bankinrättning till stör
sta delen mot 5 procents ränta och till en mindre del på upp-
och afskrifningsräkning, för att vid anfordran vara tillgängligt, 
mot 2 procents ränta. 
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Häradsallmänningar hafva vid de allmänna storskiftesför
rättningarna blifvit afsatta i Svärdsjö och Envikens socknar 
samt Lima och Transtrands socknar, utan delaktighet likväl för 
öfrige kommuner af Malungs tingslag i sålunda bildade skogs-
samfälligheterna uti sistnämnda två socknar. För Soärdsjö hä
radsallmänningar inom förstnämnda två socknar fastställdes regle
mente af länsstyrelsen den 18 Juli 1870 och deremot anförda 
besvär blefvo af Eders Kungl. Maj:t ogillade den 19 Juli 1872. 
Vid offentliga auktioner den 9 Juni och den 12 September 1871 
samt den 28 Augusti 1873 blef afverkningsrätten dels till ut-
stämplade 186,624 timmer- och bjelkträn dels ock det stånd-
torra virket i dessa skogar försåldt för tillsammans 445,493 
kronor, hvarförutom 19,000 stycken till flottledsbyggnader ut-
stämplade timmer blifvit betalda med 12,600 kronor; varande 
tiden för afverkningens afslutande bestämd till år 1881, med 
skyldighet för köparne a t t då i fullgodt skick öfverlemna till 
häradsboarne de för timrets afforsling inrättade flottledsbygg-
naderna. Af de influtna medlen voro, i enlighet med reglemen
tets föreskrift såsom en fond, hvilken icke må skingras, 412,000 
kronor vid 1875 års slut nedlagda i Eiksgäldskontorets 5 -
procentsobligationer, förvarade i landtränteriet, men för öfrigt 
deraf 24,000 kronor utlemnade i lån till Svärdsjö socken för 
dess kyrkobyggnad och 3,600 kronor insatta i Kopparbergs en
skilda bank, sedan skilnaden blifvit för kommunala omkostnader 
och utgifter använd. 

Rättigheten att afverka allt det virke, som å Lima och 
Transtrands häradsallmänningar under loppet af 50 år uppnår 
8 decimaltums diameter 17 till 20 fot från roten, upplåts på 
grand af Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref af den 8 April 1870, 
efter allmänningarnas indelning i 8 särskilda afverkningsblock 
och skedd uppskattning af dera befintliga virket till större och 
mindre sågtimmerträn samt timmerämnen, å offentlig auktion 
den 16 Mars 1872 å förut kungjorda vilkor till olika sågverks-
egare i Norge, Vermland, Dalarne och Uppland för ett samman-
räknadt belopp af 2,467,000 riksdaler riksmynt, hvilka medel 
enligt Eders Kungl. Maj:ts ofvannämnda nådiga bref den 8 
April 1870 skola genom länsstyrelsens försorg göras frukt
bärande och förvaltas samt räntan efter menigheternas hörande 
eller på deras förslag och länsstyrelsens beslut användas i öf-
verensstämmelse med ett af länsstyrelsen under den 28 Mars 
1873 faststäldt reglemente. Genom detsamma är bestämdt, att 
framför andra utgifter skola med fondens afkastning bestridas 
kostnaderna för allmänningarnas bevakning och befrämjandet af 
skogens återväxt jemlikt en efter ortens förhållanden lämpad 
ändamålsenlig hushållsplan; äfvensom sedermera de å jordbruks
fastigheterna i nämnda två socknar belöpande ränta, kronotionde 
och fastighetsbevillning samt derefter utgående landstingsskatt 
och bidrag till presterskapets aflöning; äfvensom vidare årligen 
afsättas nu mera 17,500 kronor till en fond för befolkningens 
understöd vid inträffande missväxter; och kunna fondens inkom
ster i öfrigt efter beslut å kommunalstämmor, hvilka dock er
fordra länsstyrelsens godkännande, användas dels såsom bidrag 
till utgörande af jordbruksfastigheterna åliggande onera, såsom 
rotering, väglagning, gästgifveriskjuts ra. m., dels till föremål, 

som för kommunerna i allmänhet äro nödiga eller gagneliga, 

såsom läkarevård, fattigvård, folkundervisning, jordbrukets för
bättring genom utdikning och annorledes, boskapsskötselns ut
veckling, anläggning af nya vägar eller förbättring af gamla 

m. m. ; varande socknarnas delaktighet i dessa tillgångar och 
desammas afkastning bestämd efter förhållandet emellan det 
reducerade jordetal, som legat till grund för det derstädes af-
slutade allmänna storskiftet; och utgjorde skogsmedelsfondens 
behållning den 31 December 1875 2,585,759 kronor 65 öre, för
utom till undsättningsfonden afsatta 52,500 kronor. Fonden 
förvaltas af en direktion, bestående af tre ledamöter, af hvilka 
Konungens Befallningshafvande utser ordförande och hvardera 
socknen en ledamot, och granskas årligen af på samma sätt ut
sedde tre revisorer, hvilkas berättelse till trycket befordras och 
inom socknarna utdelas. 

För förvaltningen af Venjans sockens skogsmedels fond, till
kommen på sätt Eders Kungl. Maj:t medelst nådigt bref den 9 
November 1861 föreskrifvit, är reglemente faststäldt genom nå
digt bref af den 3 Mars 1871 med föreskrift om tillgångarnes 
fördelning till en folkskolefond med 10,000 kronor, 

odlingsfond med 20,000 » 
undsättningsfond med- 20,000 » 
allmän fond af vid pass 52,000 » 

som aldrig finge utdelas, hvarförutom af ränteinkomsten ' /5 år
ligen skulle tilläggas kapitalet, men återstoden kunna för be
stämda ändamål få efter socknen--, af länsstyrelsen godkända, 
beslut användas. Enligt sistlidet års godkända bokslut utgjorde 
de orubbliga kapitalbeloppen för folkskolefonden 11,455,14-

odlingsfonden 22,890,30. 
undsättningsfonden 22,890,30-
allmänna fonden ... 57,219,72-

och användbara medlen 8,282,78-

tillsammans kronor 122,738,24. 

Vid 1875 års slut utgjorde inom detta län, tillhörande 
Bergslags distrikt, aflöningen till Jägeristaten af 4 jägmästare 
och 10 kronojägare 20,850 kronor. Särskild undervisningsanstalt 
för skogsvården saknas fortfarande inom länet. I närheten 
af städerna samt andra afsättningsorter är omtanken oförändradt 
hufvudsakligast riktad endast på utvägar att skyndsammast till
godogöra den der befintliga skogens värde utan afseende pa 
möjligheten af behöflig återväxt. Jernverkens egna skogar eg
nas i allmänhet en ändamålsenlig vård. A den Avesta—Gar-
penbergs bolag tillhörande skogsmark är skogssådd sålunda in
förd, att årligen 7so besås och växtligheten 
ordnas medelst hjelpplantering der så erfordras, och vid några 
andra verk i länets nedre delar egnas en likartad vård åt deras 
skogar; men de skogar, som i öfrigt äro de koltärande verken 
närbelägne, behandlas vanligen på ett helt och hållet motsatt 
sätt, hvaremot å de aflägsnare timmerskogarne afverkas i all
mänhet blott moget timmer, då sådant ännu är med afverkarnes 
och egarnes gemensamma fördel öfverensstämmande. 

Af tjära, harts och pottaska är tillverkningen oförändradt 
ntaf mindre betydenhet. 

I Falun, ostridigt den väsentligaste afsättningsoit inom 
länet för ved, har priset derför varit: 

För 1 stafrum björkved. För 1 stafrum tallved. 
år 1871 » 6: — » 5: —. 
» 1872 » 7: » 5: 63-
» 1873 » 9: —. » 7: 50-
» 1874 » 12: —. » 10: 50. 
» 1875 » 10: 50. » 9: - • 
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Till följd af förändrade arbetsmetoder vid koppartillverk
ningen är kolåtgången i Falun väsentligen förminskad, så att 
en större myckenhet af dertill förut behöfliga kol nu mera lem-
nas till användning för andra näringsföretag, och kolprisen hafva 
af sådan anledning vid flere andra verk inom länet varit högre 
än i Falun, hvarest en stig kol om 12 tunnor gällt år 1871 4 
kronor 80 öre, 1872 7 kronor 80 öre, 1873 och 1874 10 kronor 
och 1875 7 kronor 50 öre, under det priset dera på Smedje
backen varit år 1871 6 kronor 75 öre, 1872 10 kronor, 1873 
16 kronor 75 öre, 1874 9 kronor och 1875 8 kronor. 

Svedjande och skogseldar förekomma fortfarande mindre all
mänt än i förra tider, då skogens värde var lägre än nu. 

Kalkbränning idkas fortfarande på flere ställen i länet till 
afsalu, förnämligast i Rättvik, hvarifrån den anses vara bäst; 
men de stegrade trävaruprisen hafva gifvit anledning till så 
höga anspråk på betalning för kalk från Rättvik, att sådan bör
jat tillföras ej mindre från Gotland öfver Gefle och derifrån 
på jeruväg till Falun, än äfven efter Ludvikabanans öppnande 
på jernväg från trakten af Frövi, hvilket lär hafva väckt tan
ken på att såsom bränsle för kalktillverkningen i Rättviks soc
ken använda der tillgänglig bituminös skiffer. 

Den i förra berättelsen omnämnda nedbrända träolje fabriken 
vid Sandviken i Vika socken har icke blifvit återuppbyggd och 
den i Borns by af Rättviks socken har icke heller under de 
senare åren varit i verksamhet. 

I ändamål att för beredande af gödningsämnen tillgodogöra 
de i Boda socken befintliga fosforförande bergarter bildades år 
1870 ett bolag, grundadt med beräkning af 1,000 aktier å 500 
kronor, hvaraf dock endast 389 hitintills blifvit tecknade. Sedan 
fabrikshus med turbin, krossverk, rosthus samt vatten- och 
ekonomibyggnader vid Ofvanmyra blifvit färdiga, har först under 
innevarande år tillverkning kunnat ega rum till någon afsevärd 
myckenhet, eller vid pass 6,000 centner, så att, ehuru vid an
vändning af der förut beredda fosforhaltiga preparat en fördel
aktig växtlighet vunnits, det kan ännu icke bedömas hvad fram
gång företaget kommer att ernå eller dess inflytande på jord
bruksnäringen i orten; och de långväga, svåra transporterna 
torde vara mycket till hinder mot tillverkningarnas allmännare 
spridning, intill dess jernvägen emellan Borlänge station å Bergs
lagernas jernväg och den med sjön Siljan förenade Insjön kan 
blifva fullbordad. Enahanda är förhållandet med ofvannämnda 
bolags försök att använda sandstenslagren i Boda för slipstens
tillverkning, ehuru försöket dermed skall hafva lemnat en god 
vara. 

1 '»>><>. N:ia 5 o. 6. D) RofdjOTS Utödande. Tabellerna N:is 5 och 6 utvisa an
talet af dödade rofdjur, för hvilka belöning blifvit utbetald, och 
beloppet af dessa belöningar, som blifvit erlagda dels af statens 
dels af landstingets dertill anvisade medel, äfvensom antalet af 
husdjur, som blifvit af rofdjur dödade, samt beräknade beloppet 
af derigenom uppkommen skada. 

Det skydd, som genom kungörelsen den 29 Januari 1869 
a r påbjudet för hararne, hvarå tillgången sannolikt i följd af 
någon farsot blifvit betydligt minskad, har hitintills icke kunnat 
medföra afsedd påföljd i anseende till den betydliga tillväxt, 
som räfslägtet vunnit, sedan for dödande af räf förut bestämda 
skottpenningar efter samma tid icke vidare utgifvas; och är 
detta rofdjur utan tvifvel väsentligen vållande till den minskade 

A. M:ts Befallningshnfvandet femårsberäiielser J87I—1875- Kopparbergs län. 

tillgången äfven på skogsfogel och den ringa tillväxten af rapp
höns, som eljest börjat att sprida sig till denna landsort. Var
gar hafva under ifrågavarande tid nästan icke förekommit inom 
orten och björnarne endast i förminskadt antal. 

För E) Bergs- och Brukshandtering samt F) Fabriker, Tabb. N:« 7<> o. 74 
Manufakturer och Handtverk redovisas på föreskrifVet sätt, så vidt 
ske kunnat, i tabellerna N:is 7 a och 7 b. 

I Öfrigt har till närmare upplysning i afseende på bergs
bruksnäringen enligt meddelande från vederbörande bergmästare 
härvid bort tilläggas: att 

Jernmalmsbrytningen har utgjort: 

1871 från 93 grufvor 4,186,378,50 centner jernmalm, 
1872 r. 101 r, 3,735,072 
1873 » 154 » 4,758,984 » » 
1874 » 220 » 6,088,193,50 
1875 » 212 » 5,287,040,55 

Masugnsrörelsen lemnat : 
Tackjern. Gjutgods. 

1871 från 45 masugnar 1,592,680,38 ctr, 11,518,98 ctr, 

och Stångjernstillverkningen uppgått till: 

1871 från 42 verk med 100 härdar 566,267,05 ctr, 

jemte 293,848,77 
ctr smältstycken, 
jemte 290,947,77 
ctr smältstycken, 
jemte 363,880,53 
ctr smältstycken, 

äfvensom att tillverkningen vid de egentliga gjuterien utgjort: 
1871 genom tackjerns omsmältning 17,703,la ctr jern, 
1872 » » » 16,497,85 » » 
1873 >> » » 22,907,63 » « 
1874 » » » 25,932,21 » » 
1875 » » » 29,186,87 » » 

samt 1871 af annan metall till 12,15 ctr, 
1872 o 472,77 » 

» 1873 » » » » 21,47 » 
» 1874 » » >> » 52,oo » 
» 1875 » » » ej uppgifvet, 

hvarförutom i afseende på Jernmanuf åktur- och Ståltillverkningen 
bifogas följande tablå: 
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Och har öfVer antalet använde arbetare följande tabell äf-
ven blifvit meddelad: 

nom det malmfattiga bergets smältning, hvaremot vid malmens 
tillgodogörande genom tillämpning af den så kallade våta 
vägen kol och cokes icke erfordras utan det betydligt billigare 
aifallet från sågverkstäderne kan till bränsle brukas. Tvä 
tredjedelar af den år 1875 tillverkade kopparen har blifvit på 
sådant sätt framställd genom klorering med koksalt och utfäll-
ning ur kopparkloriden medelst jern. Under ofvaunämnda tid 
har antalet arbetare vid Bergslagets grufvedrift och bergsbruk 
i medeltal årligen uppgått till 486, af hvilka i grufvan blifvit 
svårare skadade 6 till 8, deraf 2 dödligt, Arbetarne bo dels i 
egna gårdar, dels i Bergslagets mot hyra, till omkring hälften 
af hvad sådan i allmänhet gäller. Vid sjukdom njuta de, som 
varit i tjenst ett år, understöd med 25 öre om dagen samt fri 
läkarevård och medicin. Af arbetarne sjelfva bildad sjukhjelps-
kassa lemnar dessutom till dem, som deri insatt 50 öre i må
naden, för hvarje sjukdag 50 öre i understöd och till dem, som 
insatt 25 öre i månaden, sistnämnda belopp i sjukhjelp för dag. 
Arbetarnes barn njuta undervisning i stadens och Kopparbergs 
sockens folkskolor. 

Bergslagets verkstäder blefvo med Tiskens station å Bergs
lagernas jernväg år 1875 förenade genomfen deremellan anlagd 
jernväg af samma spårvidd som nämnda bana. 

Angående de öfriga förnämsta redan anlagda eller under 
anläggning varande bergverken i länet har det ansetts kunna 
vara af något gagn att här intaga beskrifningar. Den omstän
dighet, att materialierna dertill erhållits endast genom enskild 
välvilja, torde få åberopas såsom orsak till bland annat den 
bristande likformighet, som i afseende påjlessa skildringar kan 
med skäl anmärkas. 

Vid det från staten inköpta f. d. landshöfdingebostället 
Hushagen, beläget i Stora Tuna socken vid Dalelfven midt emot 
Doranarfvet, der Bergslagernas jernväg är förd öfver Dalelfven, 
2,2 mil sydvest från Falun, har Stora Kopparbergs bergslag un
der anläggning ett betydligare jernverk. Anläggningen är pla
nerad för 4 masugnar med bessemerverk, Martins ståltillverk
ning jemte verkstäder för förädling af såväl på nämnda ställes 
som från Bergslagets öfriga jernverk framställda råämnen. 

Kraft för verkets drifvande erhålles genom ett fall af 16 
fot, som Dalelfven der bildar. Vattnet ledes först genom en 
65 fot under verkstadens golf i sjelfva verket sprängd tunnel af 
öfver 1,000 fots längd och 12 till 13 fots diameter. Från denna 
tunnel äro nio uppåtgående kanaler sprängda till lika många 
skottska turbiner, hvilka, afsedda för olika arbeten, äro beräk
nade lemna sammanlagdt 2,400 hästkrafter. Från samma vat
tenfall erhålles kraft för Bergslagets, på andra sidan om elfven 
belägna, tioramiga sågverk. 

Vid jernforädlingsverkets anläggning är ordnadt för valsnmg 
af alla sorters såväl gröfre som finare jern och stål, såsom hjul
band, räls, fasonjern, stångjern, plåt och trådjern. 

Bränsle kommer hufvudsakligast att erhållas af affall frän 
sågverket, nemligen för masugnarne träkol af ribbor och bakar 
samt sågspån för jernets vällning. 

Malmer för jernverkets behof erhållas lätt från de närbe
lägna Romme- och Forsängsgrufvorna samt medelst Bergslager
nas jernväg från de invid eller i närheten af samma jernväg 
belägna Tuna, Hästbergs, Gräsbergs och Bybergs grufvor. Ni»-

Deraf synes, att användningen af kol och cokes årligen min
skats, i mån som kolprisen stigit och fördyrat tillverkningen ge-

Bland enskildes företag till bergsbruksnäringens utveckling 
inom orten har här jemväl bort omnämnas följande: 

Vid Stora Kopparberget har brytningen under åren 1871— 
1875 i medeltal årligen lemnat till uppfordring 218,600 tunnor, 
motsvarande 1,093,000 centner malmhaltigt berg, hvarutur till
verkats 12,761,81 centner koppar, 3,464,95 centner koppaivitriol, 
12,si skalp, guld, 284,75 skalp, silfver och 7,025,90 centner svaf-
vel, hvarförutom utur vittrade svafvelkisupplag jemväl i medeltal 
framstälts 24,144 centner rödfärg och utur s. k. sulunasar 
464,29 centner jernvitriol. I öfrigt tillverkad svafvelsyra har 
hufvudsakligast blifvit använd för frambringande af koppar på 
"våta vägen" samt af koppar- och jernvitriol. Det i förra be
rättelsen omnämnda, med betydlig kostnad anlagda anriknings
verk befanns vid metodens användning icke vara för behand
lingen af kopparmalmerna ändamålsenligt, i anseende till den 
betydliga förlust af fyndigt gods, som dervid egde rum. För 
malmernas tillgodogörande har i stället den senare tiden blif
vit begagnad den så kallade urlakningsmetoden och inredningen 
af anrikningsverkets byggnader är för sådant ändamål lämpligen 
förändrad. Efter försäljning 1872 af Avestaverket, der Falu-
kopparen tillförene garades, blir all gärning af kopparen verk
ställd i Falun; och har vid kopparverket bränsleförbrukningen 
under berörda år varit: 
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Krylbo—Borlänge-banan kommer till stånd, kan jernverket äfven 
lätt erhålla malm från Norberg och Bispberg. 

Arbetena, som börjades på våren 1873, hafva under bygg
nadstiden bedrifvits med omkring 300 arbetare på vintern och 
600 under sommarmånaderna, och hafva så framskridit, att något 
mera än halfva verket beräknas kunna sättas i gång under lop
pet af nästa sommar. 

För arbetarne hafva 24 särdeles prydliga envåningshus blif-
vit uppförda, hvarje afsedt att i sina sex rum inrymma endast 
tvenne familjer och några ogifta arbetare. Arbetarne erhålla 
fri läkarevård och medicin samt hafva, såsom bidrag till sin 
sjuk- och begrafningskassa, erhållit 500 kronor af arbetsgifvarne. 
Fyra arbetare hafva under byggnadstiden genom olyckshändelser 
omkommit. 

Avesta, i kapellförsamlingen af samma namn, tillhörande 
Grytnäs moderförsamling, belägna bruk, som år 1872 af Stora 
Kopparbergs bergslag försåldes till Garpenbergs bruksegare, an-
lagdt vid Avesta fors i Dalelfven mil från Krylbo jernvägs-
station å norra stambanan och genom egen jernväg stäldt i 
förbindelse med densamma och genom Krylbo—Norbergs jern
väg med Norbergs stora jernmalmsfält, har genom Dalelfvens 
flottled lätt och ständig tillgång till för bruksrörelsen behöfligt 
sågtimmer och kolvirke. Tillhörigt Avesta—Garpenbergs aktie
bolag, har detta verk sedermera med betydliga kostnader blifvit 
försedt med 2 masugnar samt med nya eller förändrade och 
utvidgade verkstäder för tackjernsrarskning, stångjerns- och plåt-
valsning m. m., äfvensom ett större sågverk der ock är vordet 
inrättadt. Dessa verkstäder drifvas medelst 12 turbiner och 5 
vattenhjul, som tillsammans lemna omkring 786 hästkrafter, 
oberäknadt den ångkraft, som derutöfver beredes och användes. 

Af masugnarne, med 55 fot höga pipor, varmapparater, 
krossverk, uppfordringsinrättning och rostugn, pådrogs en den 
21 Maj 1874 och har med oafbruten gång under första blås-
ningsåret utaf 226,758 centner smältgods lemnat 92,914 cent-
ner tackjern och under det andra året af 237,819 centner gods 
102,600 centner tackjern. Den andra masugnen har först under 
innevarande år blifvit till begagnande färdig. 

Färskningsverken utgöras af 1 frauche-comté och 2 lan-
casliirhärdar med en vattenhammare samt blåsverk om 40 
nästkrafter och tre dubbla puddelugnar med en 2 ' /2 tons ång
hammare. Stångjernsvalsverket har två valspar och vällugn 
samt klippsax med särskild ångmaskin. Plåtvalsverket har 3 
valspar med 4 vällugnar för ångpanne- och skeppsplåt och 3:ne 
tor tunnplåt samt tre plåtsaxar för ångkraft, som genereras i 
ugnarnes skorstenar, och en glödgugn för gas från masugnarne, 
hvaremot i valsverks- och puddelugnarne användes stenkol. 

Mekaniska verkstaden innehåller: klensmedja med 3 dubbla 
och en enkel ässja, 2 knipphamrar, 2 svarfstolar, 1 bon-, 1 
klipp-, l gäng- och 1 hyfvelmaskin; gjuteri med 3 kupolugnar, 
äfvensom en smedja med 2 tyskhärdar och en större vatten-
hammare. 

Sågverket har 4 enkla ramar, 2 kantverk, hissar, uppfor-
firingsverk, rutfordringsbanor och brädgård. Denna byggnad 
fullbordades år 1874, och har tillverkningen sedermera intill 
sistlidet års slut uppgått till 2,182,8{ standard skeppningsvirke 
°ch 1,362 standard för användning inom orten, förutom 13,400 
'äster kol utaf affallet. 

Af de vid ofvannämnda verkstäder sysselsatte omkring 370 
arbetare bo endast få i egna eller af dem förhyrda lägenheter, 
utan de fleste i brukets åt dem upplåtna 265 rum eller eljest 
anskaffade bostäder. De ingå vid inträdet i tjensten i en sjuk-
hjelpsförening, till hvars kassa af dem insättas 2 gånger i må
naden 20 högst 35 öre, och erhålla derefter sjukhjelp af 60 
högst 105 öre för dag. Kassan utgjorde vid 1875 års slut 634 
kronor 72 öre, och ur en särskild begrafningskassa lemnas till 
deltagarnes sterbhus ett bidrag af 50 kronor, hvarförutom år 
1875 bildades af bruksarbetarne en handelsförening med ett ak
tiekapital af 15,000 kronor. 

Läkare, sjukhus och sjuksköterska underhållas af bruket, 
men läkemedlen betalas af arbetarne. 

Genom olyckshändelse vid masugnen omkom en arbetare år 
1874, men sistlidet år inträffade icke något sådant olycksfall. 

Vid de omförmälda bolag tillhörande grufvor och verk be
räknas årliga tillverkningen utgöra omkring 

550,000 centner jernmalm, 
250,000 » tackjern, 

12,000 » gjutgods och manufaktur, 
100,000 » stångjern, 
50,000 » jernplåt och 

2,000 standard sågadt virke. 
Smedjebackens i Norrbärke socken belägna valsverk, först 

aulagdt endast för stångjernstillverkning, blef emot slutet af 
föregående femårsperiod genom betydligare anläggningar och 
nybyggnader så utvidgadt, att verkstäderna sträcka sig på begge 
sidor om det Smedjebacken genomflytande vattendraget emellan 
sjöarne Vessman och Barken, samt anordnadt for tillverkning 
af räls och fasonjern äfvensom valsning af gröfre plåt; men det 
är först under de senaste fem åren som detta betydliga verks 
arbeten nått sin fullständigare utveckling. Oaktadt hinder af 
långvarigare vattenbrist under sistlidet år uppgingo tillverknin
garna dock till 67,005,75 centner stångjern af finare eller ordinarie, 

27,369,i2 >• » af gröfre dimensioner 
och 53,983,25 » färdiga- räls, 

tillsammans 148,358,a centner, i värde ansedda till 1,631,942,02 
kronor. 

Under nästlidet år hafva vid detta verk varit anställde 120 
ordinarie arbetare, som der erhållit fria husrum samt vid sjuk
dom fri läkarevård och medikamenter. Vid sjukdom, som fort
far 6 dagar, lemuas understöd af 50 öre om dagen ur en kassa, 
som till större delen är bildad genom insättningar af arbetarne. 
Deras barn erhålla undervisning i kommunens allmänna folk
skola. 

Vid Ulfshyttan i Stora Tuna socken har Grängshammars 
bruks aktiebolag anlagt ett bessemerverk, bestående af 2 kon-
vertrar med 2 blåsmaskiner, hvardera om 250 hästkrafter, samt 
kran för vattenkraft, och för en lättad förbindelse med Bergs
lagernas jernväg byggt en utfartsväg från omförmälda verk till 
Skräcka station af vid pass 10,000 fots längd. 

Jerntillverkningen vid Ni/hammar i Grangärdes socken, der 
bessemerverk jemväl är inrättadt och användes i mån af in
gående beställningar, afser egentligen att åstadkomma smält
stycken för valsverket å Smedjebacken, och utgöra verkstäderna 
derför 5 nyligen uppförda lancashirhärdar och en mumlings-
hammare; och har tackjernstUlverkningen derstädes uppgått till 
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omkring 80,000 centner, deraf mera än 20,000 centner besse-
mergöt. 

Larsbo-Noms aktiebolag, livars liufvudsakligen i Söder-
bärke och Hedemora socknar belägna egoområde omfattar vid 
pass 45,500 tunnland, deraf 40,000 tunnland skogsmark, som 
årligen lemna omkring 17,000 stigar kol och 10,000 sågtimmer, 
har under senare åren nybyggt och förstorat en del af sina 
verkstäder för jerntillverkningen vid Larsbo och Nom. Bolaget 
bedrifver: vid Larsbo och Saxehammar lancashirsmide för 5 
till 6 smälthärdar till omkring 60,000 centner smältjern, hvilket 
vid inom Vestmanland belägna Ramnäs valsverk, deri bolaget 
eger hälften, förarbetas till stång-, manufaktur-, spant- och 
hörnjern samt finare räls, vid Nom tackjernstillverkning till 
vid pass 80,000 centner utaf malmer från Bispbergs, Norbergs 
och Knappkärrs grufvor, samt vid Vihmanshytteverket dels lan
cashirsmide för 4 härdar till omkring 43,000 centner smältjern, 
som utsträcktes till stångjern vid Turbo för en vällugn eller 
förädlas vid Ramnäs valsverk, dels tackjernstillverkning af mal
mer från ofvannämnda grufvor, dels ståltillverkning af vid pass 
1,300 centner brännstål och 2,200 ctr Uchatii gjutstål, som vid 
verket förarbetas till stänger och hvarjehanda redskap, såsom 
gruf- och malmsläggor, qvarn- och stenhackor, stansar m. m.; 
och eger bolaget för denna sin rörelse egna grufvor, utom i 
andra, uti Bispbergs, Norbergs och Knappkärrs malmfält, det 
sistnämnda under senare åren upptaget på Noms mark, med 
en årlig malmfångst af 60 till 80,000 centner. 

Klosters bruksegare, som under ifrågavarande tidrymd or
ganiserat sig till bolag på aktier i öfverensstämmelse med 
Kungl. förordningen den 6 Oktober 1848 under benämning 
"Klosters aktiebolag", grundadt på ett kapital af 1,728,000 kro
nor, fördeladt på 432 aktier, för bedrifvande af bergs-, jord-
och krutbruk, qvarn och sågverksrörelse med deraf härflytande 
näringsverksamhet, har för sådant ändamål under eganderätt 
förvärfvat utom andra, länet ej tillhörande, fastigheter samt 
betydliga jordbraksegendomar inom Husby tingslag, der belägna 
Klosters manufaktur- och Stjernsunds stångjernsverk, Långshytte 
masugn med bessemerverk samt Engelsfors smältjernsverk; och 
derefter inrättat: vid Långshyttan dels nytt bessemerverk med 
kraftiga blåsmaskiner, två masugnspipor och två konvertrar, 
hvilkas rörelser likasom den stora kranen för stålskänken drif-
vas med hydrauliskt tryck direkte från vattenledningen, för 
hvilken en ny kanal blifvit upptagen med fall af 50 fot, dels 
en 5 tons ånghammare med tillhörande större värmeugn, dels 
ett gjuteri, hufvudsakligast för verkets egna behof af gjutgods, 
dels tegelslageri för qvartstegel till eldfasta formor och bottnar 
vid bessemerverket, dels ock en mjölqvarn för 3 par stenar med 
sigt och grynverk; vid Stjemsund ett stångjernsvalsverk med 
dubbel gasvällugn och vid derunder lydande Silfhytteå mas
ugn en såg med flerbladig ram; samt vid Engelsfors, efter för
ening af tvenne vattenfall till ett af 40 fots höjd till förekom
mande af förut vanlig brist på tillräcklig vattentillgång, två nya 
smälthärdar. 

För beredande af en lättare gemenskap emellan dessa verk 
och utförsel af deras betydliga tillverkningar har bolaget anlagt 
jernväg af 3 fots spårvidd dels af 25,450 fots längd emellan 
dess station, Born, vid Gefle—Dala jernväg och Glaså station 
nära Engelsfors vid sjön Edsken, dels ock af vid pass 12,500 
fot emellan Stjernsund och Rörshyttau vid Bysjön, så att, me

delst bogserångbåtar på sjöarne emellan dessa jernvägar och så 
inrättade pråmar och rörliga bryggor vid sjölanden, att jernvägs-
vagnarne med last å desamma öfverföras, en oafbruten kom
munikation utan omlastning blifvit tillvägabragt emellan Born 
och Långshyttan; och har bolaget likaledes anlagt landsväg 
emellan Kloster och Stjernsund af vid pass en mils längd. 

För den stora arbetspersonal, som vid dessa verk användes, 
hållas bostäderna i allmänhet i godt stånd, försedda med täckta 
kokspislar med derifrån till öfriga rummen utgående värmeled
ningar. Arbetarnes obligatoriska sjuk- och begrafningskassor 
förvaltas af bestyrelser, som arbetarne vid hvartdera verket hvar 
för sig utse, likasom revisorer till granskning af förvaltningen. 
Arbetarne hafva ock vid hvartdera verket på lika sätt handhafda 
handelsföreningar. 

Distriktsläkaren för Husby tingslag är boende vid Stjern
sund, der äfven finnes medikamentsförråd, och är vid hvartdera 
verket särskild sjuksköterska anställd. Och har bolaget jemväl 
med ändamålsenliga uppoffringar sökt att främja barnaunder
visningen och folkbildningen, äfvensom, efter sig företeende för
hållanden och verkligt behof, att bereda understöd för ålderstigna 
samt enkor och barn bland dess arbetarebefolkning. 

Denna personal utgjordes under år 1875 af: 
50 grufarbetare, 
68 arbetare i hyttorna och vid bessemerverken, 

114 hammarsmeder och valsverksarbetare, 
292 jordbruks- och diverse arbetare, 

Summa 524 arbetare. 

De i förra berättelsen såsom oundgängliga medel för bergs
bruksnäringens och förnämligast jernhandteringens utveckling 
omförmälda lättade förbindelser emellan malmfälten inom Vest
manland, Nerike och Dalarne samt skogarne i sistnämnda land
skap hafva, på sätt närmare förmäles i nästa afdelning, blifvit 
dels utförda, dels påbörjade, dels vidare till anläggning förberedda, 
så att då uttalade önskningar och förhoppningar om berörda 
betydliga, för vårt land så vigtiga malmtillgångars behöriga 
och ändamålsenliga användande, der de icke redan gått i full
bordan, nu utan tvifvel kunna med mera tillit hysas. 

Vid Svartnas bruk år 1870 inrättade bessemerverk har dock 
till följd af ofördelaktiga transportförhållanden upphört att drif-
vas, då för detsamma afsedda malmtillgångar kunnat annorstädes 
lämpligare tillgodogöras, och enahanda är förhållandet med de 
vid Siljansfors för jerntillverkning på sådant sätt, i förra be
rättelsen såsom nyanlagda omförmälda, likartade verkstäder, 
hvaremot vid Backa fortfarande bedrifvits sådan tillverkning, 
som lemnat 

år 1871 9,160,10 centner 
» 1872 10,295,95 » 
» 1873 6,994,33 » 
» 1874 5,707,31 » 
» 1875 806,i i » 

Summa 32,963,80 » 
och vid Korsnäs i närheten af sålunda benämnda stationen a 
Gefle—Dalabanan har förut omförmälda jernverksbolag betydligt 
utvidgat sin rörelse samt nu mera för ändamålet företagit an
läggning af ett stångjernsvalsverk. 

Det enda i länet befintliga bränneri för tillverkning af 
bränvin har, beläget i Hedemora socken, åstadkommit: 



Fabriker. Vägar. Tab. N:o 8. Broar. 

Under nästlidet år hafva tillverkningarna uppgått: 
vid Grychsbo pappersbruk med 95 arbetare till 13,605V2 r i s 

åtskilliga slag af papper med ett värde af 190,742 kronor 43 öre; 
vid Haganäs med 42 arbetare till ett parti tändstickor med 

ett värde af 24,700 kronor; 
vid bajerska ölbryggerien 

i Mora till 45,000 kannor med värde af 20,000 kr. 
i Marnas » 50,000 » » » » 18,000 » 
i Falun » 169,000 » » » » 72,600 » 

tillsammans 264,000 kannor bajerskt öl med värde af 110,600 kr. 
utom svagdricka omkring 80,000 kannor. 

Tab. N:« 8. A) L a n d t k o m n a t i o n e r . "Vagarnes längd inom länet med 
antalet af dera vid J875 års slut varande gästgifvaregårdar samt 
af årligen utgångne gästgifveri- och krono- samt kungsskjuts
hästar, äfvensom statens och särskilda kommuners uppgifna kost
nader för väganläggningar och vägomläggningar eller förbättrin
gar äro upptagne å tabellen N:o 8. 

Förhållandet med vägarne är i allmänhet oförändradt, så 
att, der grunden består af jäsjord och tjenliga fyllnadsämnen 
saknas, de, i synnerhet höst och varsamt under regnig väderlek, 
blifva till följd jemväl af fordonens beskaffenhet och den starka 
trafiken djupa och svåra att begagna, men kunna för öfrigt 
anses vara af en god beskaffenhet. På några trakter förekomma 
dock svårare, för trafiken och vägunderhållet betungande backar, 
men sådana vägar blifva efter hand dels omlagda, dels mindre 
begagnade i anseende till den lättnad i förbindelsen särskilda 
orter emellan, som uppkommer genom utförda eller förestående 
jernvägsanläggningar. 

Den i förra berättelsen omformälda vägen frän Timmergatan 
i Transtrands socken till riksgränsen mot Norge har blifvit full
bordad och efter afbesigtning under år 1872 till allmänt be
gagnande upplåten. De i tabellen utförda kostnaderna derför 
förekomma under rubriken allmänna landsvägar, då vägen till 
följd af nu fullbordade sträckningen icke kan, såsom förut, vara 
att hänföra till häradsväg, ehuru vidtagna åtgärder för densammas 
förseende med lämpliga gästgifvaregårdar ännu icke ledt till det 
åsyftade målet. 

Till omläggning och förbättring af tvenne för särskilda 
trakter af detta län synnerligen vigtiga landsvägar hafva under 
ifrågavarande femårsperiod understöd blifvit nådigst beviljade, 
nemligen 1874 till belopp af 24,700 kronor för omläggningar å 
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Under ifrågavarande period har i Falun anlagts dels ett 
glasbruk, hvilket dock i anseende till förändrade konjunkturer 
redan år 1875, åtminstone tills vidare, nedlades, dels ock ett 
mindre jerngjuteri och en ångsåg. I följd af den bostadsbrist, 
som magistraten i Faluu anmält att de af vederbörande arbets-
gifvare vidtagna åtgärder icke förmått afhjelpa, om än i någon 
mån minska, bor mången arbetare med hustru och barn trångt 
och uselt, så att den under sådana förhållanden i staden stigande 
folkmängden enligt magistratens åsigt icke är för samhället 
önskvärd, helst der icke förefunnes ökade förvärfskällor och 
kapitaltillgångar. Enligt taxeringslängderna öfver inkomstbevill-
ningen synes likväl magistratens sålunda uttalade uppfattning 
af förhållandena icke kunna obetingadt godkännas, då bevill-
ningen, som för år 1871 utgjorde 10,685 kronor 11 öre, år 1875 
stigit till 16,361 kronor 70 öre och det icke kan antagas, att 
en sådan skiljaktighet uteslutande är beroende deraf, att taxerings
förrättningarna vunnit en bättre och riktigare kännedom om 
handlandes, handtverkares och kapitalisters inkomster af deras 
näringsverksamhet än tillförene må hafva varit förhållandet, 
utan jemväl måste anses^härleda sig från ökad verksamhet och 
kapitalbildning samt ökade inkomster deraf. 

landsvägen emellan Bergsgården nära Falun och Bjursås kyrka, 
utgörande början af den ginaste kommunikationsleden emellan 
Falun och en stor del af Österdalarne, och år 1875 till belopp 
af 17,860 kronor för omläggningar å vägen emellan Ludvika 
bruk och Grangärdes kyrkoby; och hafva begge dessa vägför-
bättringsarbeten sedermera blifvit med mycken drift i verket 
satta, men ett år 1872 nådigst beviljadt anslag, stort 23,100 
kronor, för omläggning af vägen emellan Buskåkers och Bom-
marsbo gästgifvaregårdar har icke kommit att utgå eller an
vändas, till följd deraf att, vid slutlig handläggning af frågan, 
Stora Tuna socken undandrog sig åtagande af den förpligtelse, 
som för anslagets tillgodonjutande var föreskrifven. Denna väg-
omläggning har äfven förlorat en väsentlig del af sin forna 
betydelse, sedan jernvägskommunikation blifvit öppnad ifrån 
Falun öfver Stora Tuna till Vesterbergslagen. 

Häradsvägar hafva under denna tid blifvit anlagda 
och förbättrade uti Näsgårds fögderi till en längd af 
l,7uo mil med en kostnad af 1,500 kronor och uti Vester-
bergslags fögderi till en längd af 1,166 mil med en kostnad af 
1,263 kronor; och har inom Transtrands socken en ny socknevåg 
blifvit anlagd med en sträckning af 1,300 mil och en kostnad 
af 4,200 kronor. 

I Lima och Transtrands socknar hafva flere fasta brobygg
nader öfver Vesterdalelfven blifvit utförda eller företagna, men 
i öfrigt är förhållandet med antal och beskaffenhet af förut 
omformälda broar inom länet icke förändradt annorledes, än att 
genom inrättning af kulvertar k flottbroarna, trafiken så väl öfver 
som genom desamma blifvit mycket underlättad och förbättrad, 
men tvister om skyldigheten till dylika förändringars verkstäl
lande och underhåll hafva ännu flerestädes förhindrat denna för
bättrings införande å alla flottbroar. 

4. Kommunikations-anstalter och varubyten. 
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Tab. Litt. B. Trafiken å Vessman—Barkens jernväg. 

utgjorde 24 lokomotiv, 29 personvagnar och 870 diverse last
vagnar, utom reservdelar till lokomotiv och vagnar m. m.; att 
persontrafiken, som år 1870 uppgått till 112,750, år 1875 ökats 
till 208,758 personer, men godstrafiken från 9,900,595 centner 
minskats till 8,979,386 centner samt inkomsterna från 1,509,946 
kronor 32 öre till 1,393,990 kronor 15 öre, till följd af minskad 
jern- och trävarurörelse; och har driftkostnaden utgjort 52,6 
procent af bruttoinkomsten, lemnande en vinst af 660,975 kronor 
82 öre på rörelsen, hvaraf 360,000 kronor blifvit utdelade med 
15 kronor å hvarje aktie af tecknade kapitalet 2,400,000 kronor, 
förutom 5 procents ränta å berörde kapital med 120,000 kronor. 
Ibland de till anläggningskostnaden hänförda utgifterna äro att 
märka såsom afseende åtgärder inom detta län: 

För verkställandet af dessa och andra betydande arbeten samt 
ofvannämnda och öfriga utgifter under året har bolaget beredt 
sig tillgångar genom tillfälliga lån, upptagna bland skulderna 
såsom reverserade å 900,000 kronor; och omnämnas i öfrigt 
såsom sådana, utom aktiekapitalet och några mindre poster, dels 
statslån å 1,556,584 kronor 83 öre, dels obligationslån å 360,400 
och dels reserverade medel till belopp af 689,531 kronor 72 öre, 
ehuru dessa sistnämnda icke synas kunna vara att hänföra till 
bolagets skulder. 

I afseende på Vessman—Barkens jernväg har en betydlig 
tillökning i rörelsen egt rum, lemnande i medeltal nära tre gån
ger mera inkomst af persontrafiken och mera än dubbelt af 
godstrafiken emot förhållandet under föregående femårsperiod. 
Och intages till närmare upplysning om förhållandet nedan
stående redogörelse (Tab. Litt. B). 

A Statens Norra Stambana öppnades trafik inom detta län 
vid stationerna Brovallen och Krylbo den 1 December 1873, vid 
Byvalla, Horndal, Fors och Jularbo den 6 September samt vid 
Morshyttan den 1 Oktober 1875. Vigten för ortens näringar af 
detta kommunikationsmedel ådagalägges bäst af följande tabeller 
öfver trafiken vid hvardera stationen intill 1875 års slut med 
uppgift om densammas antal, vigt och beskaffenhet samt deraf 
härfluten inkomst (Tab. Litt. C). 

Antalet grindar å de allmänna vägarna förminskas efter 
hand i mån, som den öfverflödiga stängseln borttages utefter 
dessa vägar. 

En förut indragen gästgifvaregård~ har blifvit återupptagen 
och ökat deras antal mot år 1870, men vid 1875 års slut ut
gjordes skjutshållningen, såsom vid förra femårsperiodens slut, 
medelst entreprenad vid 56 skjutsstationer och sålunda vid 4 
på annat sätt. Statens bidrag till shjutsentreprenadhostnaderna 
h af va utgjort: 

af vederbörande menigheters tillskott utöfver 16 kronor på hvarje 
helt förmedladt mantal eller utöfver 24 kronor å hvarje fullt 
hundradetal af stadsinvånare. 

Postanstalterna utgjorde vid 1875 års slut inom länet 2 
kontor, 9 expeditioner och 38 stationer. 

Med den diligembefordring, som egde rum emellan Falun 
och Vesterås intill 1873 ars slut, men som sedermera förändra
des till Falun—Krylbo, då densamma äfven blef daglig, har från 
Falu postkontor befordrats: 

Denna diligensbefordring indrogs vid slutet af år 1875, då 
bandelen Krylbo—Storvik öppnades för allmän trafik. 

Nya postgångar hafva blifvit öppnade emellan Falun— 
Bjursås, Gagnef—Djura, Mora—Våmhus och Johannesholm— 
Venjan. Postföringskostnaderna hafva uppgått till 280,000 kro
nor under åren 1871—1875. 

Den berättelse, som Gefle—Dala jernvägsbolags direktion 
afgifvit för nästlidet år till den innevarande år hållna bolags
stämma, upplyser: att anläggningskostnaden af omförmälda jern
väg vid 1875 års slut, efter verkställda afskrifningar, var bok
förd till 5,881,939 kronor 78 öre; att rörelsematerielen, efter 
tillökning under året för en kostnad af 412,394 kronor 4 öre, 
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Tab. Litt C. Trafik å Statens Norra Stambana. 

A/sänd trafik. 
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Frövi—Ludvika jernväg, för anläggning hvaraf koncession 
meddelades den 22 September 1869 åt ett bolag, hvars styrelse 
har sitt säte i London, men i Sverige representeras af en der 
bosatt styresman, blef den 1 Oktober 1873 öppnad för trafik 
till hela sin längd med eu sträckning emellan Frövi och Lud
vika stationer af 9,2 mil, deraf inom Örebro län, med 13 sta
tioner, 7,5 mil och 1,7 mil inom detta län, der vid densamma 
förefinnas, utom den nyss nämnda eller Ludvika, jemväl statio
nerna Grängesberg och Gonäs. Genom denna jernväg har blif-
vit beredd en lätt gemenskap emellan Örebro och detta län, i 
stället för den svåra, som förut förefanns endast genom den med 
mycket långa och branta backar besvärade landsvägen. Banan 
trafikerades år 1873 inom detta län af 7,613 personer och ined 
480,659 centner gods mot en afgift af 115,086 kronor 12 öre; 
år 1874 af 43,222 personer och med 1,023,858 centner gods mot 
afgifter af 180,004 kronor 23 öre samt år 1875 af 26,400 per
soner och med 581,649 centner gods med inkomst af 130,044 
kronor 94 öre. 

Krylbo—Norbergs jernväg, som jemväl anlagd af enskildt 
bolag med en sträckning af 1,8 mil sammanbinder statens 
norra stambana och Norbergs betydliga jernmalmfält, har kostat 
1,046,729 kronor 34 öre i anläggning och öppnades för trafik 
den 4 September 1874. Intill samma års slut transporterades 
å denna jernväg 5,269 passagerare, åkdon, kreatur och 122,904,75 
centner gods mot en sammanräknad afgift af 14,799,70 kronor, 
och under nästlidet år har densamma blifvit trafikerad af 18,792 
passagerare samt 659,335,09 centner gods jemte diverse mot 
67,305,72 kronor i afgift. 

I enlighet med derom meddelad bestämmelse i koncessionen 
för Bergslagernas jernvägsaktiebolag af den 26 September 1871, 
öppnades för allmän trafik bandelea Falun—Ludvika den 31 
December 1875. Denna först färdiga del af hela limen Falun— 
Göteborg håller i längd 6,6 mil och öppnar härifrån redan nu 
genom Frövi — Ludvika samt Köping—Örebro-banan jernvägs-
förbindelse öfver statens vestra, östra och södra stambanor 
med de delar af landet, som af desamma genomskäras. 

Från Utsjö by vid Dalelfven i Malungs socken af Vester-
dals fögderi anlades, af ett för ändamålet i Vermland bildadt 
bolag, åren 1871 och 1872 till Skepphus sjön inom Klarelfvens 
vattenområde på en sträckning af 18,300 fot och med en kost
nad, inberäknadt för rörlig materiel, stationsbyggnader och in
ventarier, af 425,100 kronor, en enskild jernväg, som, afsedd 
egentligen endast för timmertransport, varit begagnad under 
åren 1873—1875 på sätt som ådagalägges af följande trafik
uppgift: 

Inom By socken af Näsgårds fögderi har jemlikt Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga bref af den 3 Juli 1874 under ifrågava

rande tidrymd blifvit företagen och i det närmaste fullbordad 
anläggningen af en för trafik numera öppnad enskild, 1 mil 
13,200 fot lång jernväg med 2,07 fot spårvidd emellan Mors-
hytte station å norra stambanan och Näs masugn, förnämligast 
i afsigt att underlätta transporterna till och från masugnen af 
malm och kol samt af jerneffekterna; och har för enahanda ända
mål Avesta bruks enskilda jernväg till Krylbo station å norra 
stambanan om '/« mils längd och samma spårvidd som statens 
jernvägars blifvit under denna tid fullbordad. 

I öfrigt har tillstånd blifvit meddeladt genom nådiga skrif-
velser den 10 Juli 1874 för en 2 mil 13,200 fot lång jernvågs-
anläggning med 3 fots spårvidd från Bysjön i Grangärde till 
Vesterdalelfven} afsedd hufvudsakligen att befordra kommunika
tionen emellan Nyhammarsverken vid förstnämnda sjö med Ves-
terdalarne och deras skogar, hvaraf en icke obetydlig areal eges 
af nämnda bruk; den 17 i berörde månad för en 35,300 fot 
lång jernväg med 2,67 fots spårvidd från Vintjerns jernmalmfält 
i Svärdsjö socken till lilla Bjömmossen, hufvudsakligen anlagd 
för malmtransport från bemälda gruffält till de s. k. Ockelbo-
veiken i Gestrikland; den 21 Maj berörda år å en 2 mil 500 
fot lång jernväg med 2 fot 7 tums spårvidd från Hörkens sta
tion å Bergslagernas jernväg till Strömsdals masugn i Säfsnäs 
socken, anlagd för att befrämja till- och utförseln för de i 
nämnda socken belägna betydliga jernverken; den 15 Januari 
1875 för en 3 mil 25,400 fot lång jernväg med 3 fots spårvidd 
emellan Sunnansjö vid sjön Vessman och Bysjön i Nås socken, 
afsedd till kommunikationsled emellan Stora Kopparbergs bergs
lags jernverk vid Lindesnäs i sistnämnda socken och nordvestra 
stranden af Vessman, vid hvars nordöstra strand äro belägna 
Ludvika stationer på Bergslagernas, Frövi—Ludvika och Vess
man—Barkens jernvägar. 

Jernvägarna emellan Hörken och Strömsdal, samt emellan 
Vintjerns grufvor och Björnmossen äro redan trafikerade, men 
på de begge andra här ofvan omförmälda banorna är arbetet 
för närvarande nedlagdt. 

Klosters bruksegares kombinerade jemvågs- och sjötransportled 
emellan Borns station å Gefle-Dala jernväg och Långshyttan är 
vid beskrifningen af nämnda verk omnämnd. 

Till telegrafverkets förutvarande telegrafstationer af andra 
klassen i Falun samt af tredje klassen i Hedemora och Smed
jebacken hafva nya sådana blifvit öppnade i Grangärde år 
1872, i Avesta och Leksand år 1873, i Mora år 1874 och i 
Ludvika år 1875. I Falun äro anställde en kommissarie och en 
assistent samt vid hvardera af de öfriga stationerna en qvinlig 
telegrafist. 

Under år 1875 äro telegram afsända från och ankomna till-' 
Falun 7,643 7,042. 
Smedjebacken 2,697 2,518. 
Mora 1,724 1,259. 
Grangärde 1,236 1,031. 
Hedemora 1,107 1,078. 
Avesta 1,035 1,069. 
Leksand 1,028 966. 
Ludvika 365 303. 

Och har vid Falun högsta daginkomsten uppgått till 75 kronor 
43 öre. I öfrigt har tillfälle varit till telegramvexling vid Gefle' 
Dala jernvägsstationer i Falun och Korsnäs samt å statens norra 
stambana vid Krylbo och öfriga dertill hörande stationer inom 



länet å vissa tider på dagen, då jernvägsrörelsen deraf icke 
hindrats. 

B) Sjökommunikationer. På sätt i förra berättelsen an
fördes, begagnas trafikleder å sjön Runn och Viksjön samt å 
dermed i förbindelse varande delar af Dalelfven emellan Domn-
arfvet och Gustafs kyrka; äfvensom å Tunaån för transporter 
emellan Falun, Korsnäs, Strand i Vika socken, Gustafs kyrka 
samt Bro och Domnarfvet i Stora Tuna socken; å sjön Hyen i 
Sundborns och Torsåkers socknar för trafik emellan Korsa jern-
verk i den förra och Källviken vid Gefle-Dala banan i den se
nare af dessa socknar; å Dalelfven dels emellan Avesta och 
Källsbyn i Husby socken, h vilken transportled under sista åren 
genom elfrensningar blifvit väsentligen förbättrad, dels emellan 
Båtsta i Stora Tuna socken och Grada i Gagnefs socken, dels 
ock emellan Gråsta ofvanför Grådafallen i sistnämnda socken 
genom Insjön i Als socken till Leksands kyrka samt vidare 
derifrån öfver Siljan och Orsasjön; å sjöarne Vessman, Björken 
och Bysjön i Grangärdes och Ludvika socknar samt å Norra 
och Södra Barken inom Vesterbergslags fögderi, i förening med 
Strömsholms kanal, som öfver Mälaren öppnar för en del af 
länet sjökommunikation på Stockholm. 

För virkesfiottningen i större och mindre vattendrag har det 
af länsstyrelsen den 30 December 1870 fastställda reglemente, 
hvaremot anförda besvär blifvit hufvudsakligen ogillade enligt 
Karamarkollegii utslag af den 28 Mars 1871 och Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref af den 7 Mars 1873, hittills varit tillämpadt 
och synes, såsom byggdt på rättvisa grunder, böra förekomma 
skälig anledning till stridigheter så väl emellan de flottande 
såsom bolag som emellan flottningsbolaget samt strand- eller 
vattenverksegare. 

Tabb.N:i99oo.9i. C) Sjöfart OCh handel. Tabellen N:o 9 a innefattar, 
enligt inkomna uppgifter, upplysning om antal och drägtighet af 
de furtyg och båtar af 3 nyläster och derutöfver, hvilka egas 
utaf länets invånare, med antal af skeppare och besättning å 
desamma, äfvensom tabellen N:o 9 b angående dem, som, till
hörande länet, sysselsätta sig med handel; och hafva med tillämp
ning af Kungl. förordningen den 18 Juni 1864 åt en sådan nä
ringsverksamhet, enligt uppgifterna för nästlidet år, sig då eg-
nat 1,139 personer. 

Någon anstalt till försäkring mot sjöolyckor förefinnes här 
icke och har icke heller visat sig vara af behof påkallad. 

Föremål för ortens handel äro skogarnas och bergsbruks
rörelsens samt jordbrukets och boskapsskötselns alster. Af de 
förstnämnda säljas väl kolen förnämligast till ortens bergsbruks-
mkare, men föryttras äfven utom länets gränser och torde så
dant hädanefter ske ännu mera än hitintills till följd af den 
genom jernvägsförbindelserna lättade utförseln deraf; men bjel-
kar, plank och bräder afsättas hufvudsakligen fortfarande på 
utlandet från Gefle och Skutskärs hamnar. Försäljningen af 
bergsbrukseffekterua eger för det mesta rum efter desammas af-
förande till stapelorterna Söderhamn, Gefle, Stockholm och 
Göteborg. Malm och tackjern gå dock blott i mindre mån till 
utrikes ort, utan förarbetas mest vid verkstäder inom orten. 
Spanmål kan blott undantagsvis blifva föremål för afsättning 
utom orten, men från länets öfra socknar och mejerianstalterna 
•ursäljes smör till andra orter, ehuru utan tvifvel smör i större 
myckenhet likasom ost och kreatur hitföras från orter utom 

A- M:tt liefallningshafvandes femåraberättelser 1871—1875. Kopparbergs 

länet. Allmogen i Österdalarnes öfra socknar, Mora, Våmhus, 
Elfdalen, Venjan, Orsa och Rättvik, afsätter i andra delar af 
riket laggkärl, slöjdvaror, slipstenar, väggur, väfskedar samt 
korg- och hårarbeten. Befolkningen i Öster- och Vesterdalarnes 
socknar idkar fortfarande en icke ovigtig handel på Norge med 
jern och slöjdvaror, smör och fogel, samt uppköper der i stället 
hästar, skinn, torrfisk och sill, samt utsträcker sina handels
färder med hästar, fogel och smör jemväl till Stockholm. Utom 
af spanmål utgöres i öfrigt införseln till länet hufvudsakligast 
af salt, manufaktur- och specerivaror samt tobak, hvaraf stor 
förbrukning eger rum. 

För minut- och utskänknings-AancMn med brånvin och spi
rituösa drycker hafva afgifterna utgjort med beräknad försälj
ning: år 1871 af 138,070 kannor 45,818,50 kr. 

» 1872 » 139,164 » 46,423,97 » 
» 1873 » 142,302 » 46,941,16 » 
» 1874 » 149,916 » 50,674,16 » 
» 1875 » 179,749 .. 90,262,80 » 

Och har berörda handel, som icke vittnar om någon minskning 
i bränvinsförbrukningen inom orten, egt rum under sistnämnda 
år på 3 ställen för mindre partihandel, 5 minuthandelsställen å 
landsbygden och 6 i stad, 15 ständiga utskänkningsställen å 
landet och 10 i städerna samt 4 tillfälliga å landsbygd och 5 
sådana i stad. 

I Falun har ett bolag fortfarande bedrifvit all sådan han
del från den 1 Oktober 1874 på de vilkor, som innehållas i § 
18 af förordningen den 18 September berörda år, förutom be
träffande den tillfälliga å utvärdshus, passagerareångfartyg o. s. 
v. samt den mindre partihandel, tvenne köpmän utöfvat. Bo
laget, hvars hela vinst numera emellan staden, landstinget och 
hushållningssällskapet fördelas, har från sin föregående verksam
het ett samladt kapital, afsedt för befrämjande af allmänt gag-
nelijra företag inom staden, hvilket ännu uppgår till vid pass 
85,000 kronor, ehuru bolaget erlagt de 30,000 kronor, som sta
den utfäst att lemna Bergslagernas jernvägsbolag såsom bidrag 
till expropriation af hus och tomter i staden. 

På gårdfarihandel, på sätt i Kungl. förordningen den 18 
Juni 1864 är medgifvet, utvandra ännu många, förnämligast 
från Elfdals, Äppelbo och Malungs socknar, äfvensom en och 
annan från vissa andra delar af länet; och derifrån härflyter 
väsentligen det stora antal personer, som på sätt af tab. 9 b 
synes, egnat sig åt handelsyrket, ehuru äfven ganska många på 
landsbygden välja bodhandeln såsom ett beqvämligare försörj
ningsmedel, än det eljest i allmänhet forekommande arbeten 
erbjuda. 

Förutom 4 allmänt kungjorda marknader i Mora, Hedemora 
och Säter samlar sig fortfarande folk från särskilda delar af 
länet för byteshandel och köpenskap i Mora under första da
garne af Juli och i Falun Onsdagen efter fjerde böndagen samt 
veckan före jul, livarvid bland annat byte och försäljning af 
hästar och andra kreatur vanligen förekomma. 

I städerna och på Smedjebacken äfvensom vid Avesta ut
vecklas mer och mer handeln å bestämda torgdagar, i stället 
för varornas utbjudande i husen såsom fordom var allmän sed, 
men, såsom i andra orter är brukligt, hafva vissa möteshandels-
dagar i de olika städerna, utöfver hvad ofvan förmäles, icke 
här kommit i bruk. 

län. O 
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5. Kameralförhållanden. 

T»bb. N:is 10o.10i. Uti tabellerna N:is 10 a och b äro införda tillgängliga 
upplysningar om antalet hemman oeh lägenheter på landet med 
brukningsdelar och natur samt jord och tomter i städerna, tillika 
med uppskattningsvärdet. 

Jordeböckerna innefatta likväl icke här, såsom i andra or
ter, bevis om särskilda egendomars hemmantal, och, på sätt 
närmare är vordet förklaradt genom Kungl. brefvet den 28 Ok
tober 1864, ligger mantalsberäkning, förutom inom Vesterbergs-
lags fögderi, icke till grund för jordbesittningarna och utskyl-
derg utgörande af hvarje särskild by och hemman, samt har i 
följd deraf, utom nämnda del af länet, icke annan tillämpning 
än för skattebeloppet i det hela för hvarje socken, hvilket ge-
menligen rotevis fördelas på socknemännen och flerestädes dem 
emellan af rotehufvudbönderna efter andel i soldathåliet, eller 
de så kallade soldatårspenningarna; men på andra ställen på
förts jordegame efter innehafvande reducerade eller vid verk
ställde storskiften fullgodt efter gradering ansedda jordtalet. 

Den ovisshet, som till följd häraf förekommer i afseende 
på de särskilda fastigheternas omfång och skattetal, har be
funnits utgöra ett hinder för tillämpning på landsbygden i detta 
län af Kungl. förordningen den 14 September 1875 om lagfurts-
och inteckniiigsböcker, hvilket föranledt ännu icke afslutad un
dersökning om utvägarna till detsammas undanrödjande, för er
nående af likställighet med landet i öfrigt uti berörda ärendens 
behandling. 

Då hemmanskb/fningar och jordafsöndringar icke hos läns
styrelsen anmälas eller eljest underkastas pröfning, derest icke 
tvister derom uppstå, så kunna de till antal och beskaffenhet 
icke uppgifvas. Några ödeshemman äro icke att omförmäla. 

Skattläggning har under ifrågavarande fem år egt rum å 
två lägenheter till /i28o mantal, å två lägenheter utan mantal 
och å en öfverloppsmark, utgörande densamma 203,711 qvadrat-
ref 47 stänger 60 fot skogsmark, samt de Öfriga lägenheterna 
tillsammans 4 qvadrairef 35 stänger 85 fot reducerad åker, 9 
qvadratref 70 stänger 50 fot reducerad skog eller ängsmark 
samt 307 qvadrairef 7 stänger 25 fot skogsmark; den i förra 
berättelsen ornförmälda skattläggningen af Fredriksbergs och 
Gravendalsverkens rekognitions- och byggnadsskogar i Säfsnäs 
socken är ännu beroende på vederbörlig pröfning; och hafva 
skatteköp under tiden blifvit af länsstyrelsen beviljade å flere 
lägenheter om tillsammans l21/s2 mantal, samt skattebref af 
Kungl. Kammarkollegium utfärdade å en lägenhet om 13/576 

mantal och å kronolägenheten Hushagen utan mantal. 
Under Fenw fideikommiss i Vestmanland, hvilket, stiftadt 

geaotu brukspatronen och riddaren af Kungl. Vasa Orden Jacob 
Ramselis och hans fru Eva Margareta Wilkens testamente af 
den 20 Deeember 1789, nu innehafves af grefve C. F. von Her
mansson, voro vid 1875 års slut lydande och inbegripna: 

i Norrbärkes socken: n9Um i Finnbo masugn, Vestansjö 
och Källdals qvarnar med tillsammans sex par stenar, samt 
kronoskattehemman uti Finnbo raasmästaregärdea, Finngården, 
Hemmings, Burkeus, Getbro, Asmansbro, Heden, Getbo, By, 
Täppan, Jobsbo oeh Starbo, om tillsammans 23a/« mantal, allt 
med taxeringsvärde af 221,500 kronor, samt 

i Grangärdes socken: hälften i Björnhytte masugn samt 
kronoskattehemman i Björnhyttan N:is I och 2 och i Räfvåla 
N:o 12, tillhopa V« mantal och sammanlagdt taxeringsvärde af 
46,100 kronor. 

För öfrigt förekomma i länet icke några fideikommissegen-
domar. 

Vid sistlidet års slut tillhörde följande fastigheter inom lä
net utländske män, nemligen: 

Malingsbo och N^fors bruk med Björsjö och Bredsjö mas
ugnar samt underlydande hemman och lägenheter i Malingsbo, 
Söderbärke, Norrbärke och Grangärde socknar, om l72(ll/18o 
mantal med taxeringsvärde af 1,101,400 kronor, tvenne"bolag 
och fyra andra delegare från London; 

Schisshytte och Rams jernverk med blyhytta och valsverk 
i Norrbärke och Stora Tuna socknar med tillhörande hemman 
och lägenheter, af taxeringsvärde till 382,862 kronor, tvenne 
preussiske undersåtar; 

Sågmyre nickelverk inom Bjursås kommun tillhörande del 
af Leksands socken med jordbruksfastighet af taxeringsvärde 
till 849 kronor 75 öre samt af annan fastighet af 107,200 kro
nor i taxeringsvärde, ett bolag, bildadt hufvudsakligen af preus
siske och österrikiske undersåtar, medelst 200 lotter à 5,000 
kronor; 

tre Svabensverk i Gefleborgs län underlydande jordbruks
lägenheter om 24 tunnland 10,084 kappland reducerad jord i 
Envikens socken och taxeringsvärde af 8,564 kronor en preus
sisk undersåte, som ej är i riket boende; 

tre fastigheter i Brunnsberg med flere byar i Elfdals soc
ken om 1,348 snesland, motsvarande något mera än en soldat-
rote, och med taxeringsvärde af 12,058 kronor 80 öre en i 
Norge bosatt man; 

åtta fastigheter i Särna socken med sammanräknadt taxe
ringsvärde af 17,300 kronor ett handelsbolag i Röras och sju 
andre norrmän, af hvilka två dock bo på sina här år 1872 
inköpta fastigheter; samt 

en fastighet i Lima socken och fyra uti Transtrands socken 
om tillhopa 230 snesland 3"/'ioo bandland reducerad jord af 
11,750 kronor 34 öre i taxeringsvärde fem särskilde norske 
undersåtar, af hvilka dock blott en är i Norge qvarboende. 

Antalet laga skiften, som blifvit sökta och afslutade, Tab. N:» 
redovisas i tabellen N:o 11, som upplyser, att de förra under 
sista fem åren utgöra mindre än 2/s af det antal, som under 
föregående femårsperiod söktes, och de senare föga mer än en 
fjerdedel mot dem som då afslutades. De skiftade egorna hade 
då utgjort 1,685,358 qvadratref egor och kostnaderna dervid 
192,303 kronor 33 öre, men förrättningarna hafva nu omfattat 
endast 74,608 qvadratref, derför kostnaden uppgifvits till 77,192 
kronor 66 öre. Befolkningen i öfre dalorten har bibehållit sin 
obenägenhet mot all förändring af de större bysamfälligbeter, 
som bildades genom de äldre storskiftena, och till följd deraf 
hafva några laga skiften der icke kunnat ega rum under deu 
inskränkning i skiftesvitsordet, som är stadgad för denna lands
ort genom Kungl. kungörelsen den 11 Februari 1859. 
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tillsammans kronor 38,306,47 öre, hvaraf 
det höga beloppet under förstnämnda år beror på utflyttningarna 
vid storskiftena i Lima och Transtrands socknar. Och hafva 
under år 1875 vid skiftesverket i länet varit anställde 12 ordi
narie kommissions- och vice kommissionslandtmätare med 5 till
förordnade medhjelpare och 4 elever. 

Vid storskiftes- och afvittringsverket i Dalarne hafva varit 
anställde en styresman och 18 landtmätare, hvilkas arbeten, i 
den mån de knnna med siffror betecknas, redovisas i här in
tagna handling (se vidstående tabell). 

För öfrigt är i afseende dera att anmäla: att förrättningen 
i Lima och Transtrand börjades år 1851 och afslutades år 1871 
samt fastställdes af länsstyrelsen den 15 November berörda år 
genom utslag, hvaremot anförda besvär af Kungl. Maj:t ogillades 
den 7 Maj 1872; att genom samma förrättning kronoparker 
blifvit afsatta i Lima socken, en med 67,712 qvadratref skogs
mark och 22,574 qvadratref impediment och i Transtrands 
socken två med tillhopa 65,632 qvadratref skogsmark och 53,338 
qvadratref impediment, äfvensom jemlikt Kungl. brefvet den 
8 April 1870 häradsallmänningar till en areal af 568,624 qv.-
ref; att förrättningshandlingarna utgöra 118 kartor och 1,076 
ark samt renovationer deraf till Kungl. General-Iandtmäteri-
kontoret 1,097 regalark; att skiftet i Orsa socken med Hamra 
kapellag börjades år 1859 och afslutades till inegorna byavis år 
1874 samt fastställdes af länsstyrelsen den 27 November sist
nämnda år, hvarefter åbodelning inom byalagen och förberedande 
göromål för afvittring och bydelning af skogsmarken handlagts; 
att beslutad förändrad delning af öfverloppsmarken i Ore soc
ken, hvilken förrättning afslutades den 8 Februari 1869, blef 
af Kungl. Kammarkollegium fastställd den 31 December 1872; 
samt att i Elfdals socken förrättningen börjades år 1870. 

Tab. N:o 12. För kronouppbörden i länet är föreskrifven redovisning 
meddelad i tabellen N:o 12. 

Kostnaden för soldathållet har under ifrågavarande tidrymd 
blifvit förhöjd, likasom lefnadskostnaderna i allmänhet, och torde 
i medeltal kunna beräknas till omkring 200 kronor årligen för 
hvarje rote. 

Genom den anordning, som vidtagits med en del af den för 
jordbruksfastigheterna i Lima och Transtrands socknar vid af-
vittringen tilldelade skogsmark, är utväg beredd för dervarande 
befolkning att befria sig från det betungande i soldathållet, då 
kostnaderna derför bestridas genom räntor från skogsmedels-
fonden. 

I afseende på kommunalbeskattningen lemnas nu mera sär
skilda redogörelser från kommunerna till bearbetning af Stati
stiska centralbyrån, så att en fullständig framställning derom ej 
kan i denna berättelse vara erforderlig; men huru med den
samma för ifrågavarande tidrymd förhållit sig i Falu stad, och 
Qen betydliga förhöjning, som deruti egt ruin derunder, ådaga-
lagges likväl genom härefter intagna tabell Litt. D. 

För utflyttningar till följd af laga eller storskiften hafva 
understöd af allmänna medel blifvit utgifna under 
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Tab. Litt. D. Utdrag af debiterings- och uppbördslängderna öfver kommunalutskylderna i Falu stad för åren 1871—1875. 

') År 1873 har jemväl utdebiterats till Kopparbergs kyrka personel afgift med 20 öre för hvarje mantajsskrifven person. Beloppet deraf är uti den har 

ofvan upptagna summan af uttaxeringen till berörda kyrkas kassa, kronor 506,87, inberäkuadt. 
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I sin mån hafva till dessa siffrors höga belopp bidragit 
ränta och amortering å kommunens skulder i och för elementar
läroverksbyggnaden till riksgäldskontoret, utgörande vid 1875 
års slut 37,662 kronor 16 öre, och för Kristine kyrkas tornbygg
nad och öfriga nödvändiga iståndsättande, vid samma tid upp
gående till 32,149 kronor 88 öre. 

Landstingsskatt har blifvit beslutad att utgå for år 1871 
med 16 öre å hvarje riksdaler af de skattskyldige påförd be-

A) Undervisning. Vid Falu högre elementarläroverk hafva 
lärjungar till ett antal af 230 under det läseår, som slutade med 
vårterminen år 1871, 210 år 1872, 209 år 1873, 187 år 1874 
och 187 år 1875 begagnat sig af den undervisning, som der 
blifvit meddelad, under hvartdera af ofvannämnda år, utaf rek
tor, 5 lektorer, 12 adjunkter samt rit-, sång- och gymnastik
lärare; och hafva, efter aflagd mogenhetsexamen, från läroverket 
afgått år 1871 12, år 1872 6, år 1873 10, år 1874 11 och år 
1875 9 lärjungar. 

I Hedemora tvåklassiga pedagogi, som under hela ifråga
varande tidrymd varit i verksamhet, lemnades vårterminen år 
1875 undervisning af rektor och kollega åt 15 lärjungar och i 
enklassiga pedagogien i Säter under samma termin af rektor 
åt 7. 

Det i förra berättelsen omnämnda, i Falun inrättade en
skilda elementarläroverket för flickor, hvilket öppnades den 1 
September 1868, har nu mera upphört, och i stället en ny så
dan läroanstalt blifvit öppnad hösten år 1875. Med bidrag från 
Falu stads och Kopparbergs sockens sparbanks reservfond och 
enskilde personer har en för skolan välbelägen och i öfrigt än
damålsenlig gård blifvit inköpt och med stöd af Kungl. kungö
relsen den 12 sistlidne Maj för skolan, som af stadskassan åt
njuter ett årligt understöd af 850 kronor, har statsunderstöd, 
som vid derförinnan gällande lagstiftning icke kunnat begäras, 
för detta läroverks bestånd och framgång jemväl blifvit sökt. 
Dervid äro anställde 9 lärare samt 8 lärarinnor, och, enligt se
naste redogörelsen, anlitades detsamma af 96 elever, deraf 39 i 
förberedande afdelningen; hvarförutom en i nämnda stad förut 
varande enskild undervisningsanstalt för flickor bibehållit sin 
verksamhet ungefärligen oförändrad vid sistlidet års slut med 

lärare och 3 lärarinnor samt 40 elever. 

För folkundervisningens utveckling hafva staten, landstinget 
°cb kommunerna i allmänhet fortfarande egnat oafbruten om
vårdnad och ganska afsevärda uppoffringar. Såsom statens bi
drag till folkskolelärares aflöning hafva från landtränteriet ut
gått: år 1871 12,875 kronor 28 öre. 

» 1872 58,634 » 86 » 
» 1873 58,311 » — » 
» 1874 64,629 » 18 » 

o c h » 1875 83,215 ». 38 » 
hvaraf dock under år 1874 100 kronor och år 1875 193 kro-
n°r 75 öre blifvit återlevererade ; och hafva i understöd för 
medellösa kommuner såsom bidrag till deras folkskolelärares 
aflöning blifvit utbetalda: 

villning efter andra artikeln bevillningsförordningen, och efter 
samma grund för år 1872 med 19 öre, för år 1873 med 17 
öre, för år 1874 med 13 öre och för år 1875 med 10 öre; 
hvarförutom år 1872 beslutades en särskild landstingsskatt för 
nämnda år att under namn af lasaretts-byggnadsafgift utgå med 
40 öre af man och 20 öre af qvinna, som inom länet då blef 
mantalsskrifven och påförd mantalspenningar. 

år 1871 1,395 kronor. 
»> 1872 1,305 ». 
>. 1873 1,405 .. 
» 1874 1,470 .» 

och.» 1875 1,455 >» 
För seminarier till bildande och öfning af skicklige lärare 

för småskolorna i länet har landstinget anslagit: 
år 1871 2,350 kronor. 
.. 1872 2,150 ». 
>» 1873 2,210 ». 
>» 1874 2,490 »> 
», 1875 2,490 » 

Varande sistnämnda år derraed underhållna sex sådana läro
anstalter, nemligen i Mora, Äppelbo, Al, Falun, Hedemora och 
Smedjebacken, bevistade af tillsammans 146 elever, 39 manliga 
och 107 qvinliga. 

Vid nästlidet års slut utgjorde antalet fasta folkskolor 113, 
flyttande 41, småskolorna 424, deraf 2 baptistskolor i Våmhus. 
Ordinarie examinerade folkskolelärarne utgjorde då 118 och 
lärarinnorna 19 samt småskolelärarne 182 och småskolelärarin
norna 244, deraf en undergått examen vid ett statens folkskole
lärarinneseminarium; och under samma år hade vid länets folk-
och småskolor undervisning blifvit meddelad åt 29,115 barn, 
vid allmänna läroverk åt 188, vid enskilda skolor åt 502 och i 
hemmen åt 1,009, men 366 barn hade till följd af naturfel 
saknat den undervisning, som på grund af deras ålder eljest 
bort komma dem till del. 

För folkskolan finnas i Falun 7 skolhus och begagnas 14 
lärorum, men dä skolbarnens antal närmat sig till 700, så är 
behofvet af en större lärobyggnad redan märkbart. Af de an-
stälde 14 lärare och lärarinnor äro 3 män och 2 qvinnor 
examinerade. Den i förra berättelsen omnämnda slöjdskolan 
för fattiga flickor är med sin gagnande verksamhet nu mera 
tillgänglig för alla dem, som tillhöra den egentliga folkskolan. 

I överensstämmelse med hvad derom är stadgadt i regle
mentet af den 1 December 1865 öppnades, sedan Eders Kungl. 
Maj:t och riksdagen derom beslutat samt erforderliga medel 
anvisat, den 28 Augusti 1875 i Falun ett seminarium för bil
dande af folkskolelärarinnor för det nordliga Sverige. För detta 
läroverk, hvarmed är förenad en afdelning för bildande af små
skolelärarinnor, begagnas, intill dess den af länets landsting och 
Falu stad gemensamt bekostade tomt kan blifva bebyggd, för
hyrda lägenheter. Undervisningen meddelas af utnämnde rek
torn och tillförordnade 3 qvinliga adjunkter och 2 extra 

6. Politi. 
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lärarinnor samt 2 lärare för musik och sång samt trägårds
skötsel. Seminariets första klass begagnades under första läro
året endast af 10 lärjungar och seminarieskolans tvenne klasser 
af tillhopa 13, hvarvid färre lärare, än ofvan förmäles, ock voro 
anställde, men med andra läsårets början den 28 sistlidne Au
gusti, voro lärjungarne vid seminariets två klasser 28, vid af-
delningen för småskolelärarinnor 11 och i seminàrieskolans tre 
klasser 28; och afses att med nästa läsårs början den 28 Au
gusti 1877 seminariets tredje klass skall träda i verksamhet, 
så att läroverket då blifver fullt ordnadt. 

Till den i Falun inrättade lägre bergsskola, hvilken uppe
hälles genom årliga anslag af staten å 7,000 kronor osh af 
brukssocieteten å 4,500 kronor, har den erforderliga lokalen 
blifvit kostnadsfritt upplåten af Stora Kopparbergs och Vest-
manlands bergslager. Ofver denna undervisningsanstalts elev
antal och verksamhet, med ettåriga lärokurser, är meddelad 
nedan intagna redogörelse, som, vid det förhållande att utrymme 
nu mera saknas för emottagande af det antal lärjungar, som till 
inträde dervid sig anmäler, lemnar vitsord om skolans behöf-
lighet och gagnande verksamhet: 

Från 1 November till 15 Oktober åren 
1871—72. 1872-73. 1873-74. 1874-75. 1875—76. Elever. 

Ofra afdeln. 2. 7. 7. 16. 16. = 48. 
Lägre afdeln. 5. 2. 9. 6. 6. = 28. 
Extra elever 7. 5. — — 1. = 13. 
Af lägre afdelningens elever hafva under dessa 5 år tillhört: 

Masmästare-klassen 11. 
Grufarbetare- d:o 7. 
Byggnadsarbetare-d:o 10 28. 

Af extra eleverna, som under kortare tid än ett år begag
nat undervisningen och icke erhållit afgångsbetyg, hafva tillhört: 

Brukselevs-klassen 5. 
Grufarbetare- d:o 6. 
Byggnadsarbetare- d:o 2 13, 

Lärarnes antal har under hela tiden varit 3 nemligen uti: 
Kemi och Metallurgi 1. 
Mekanik och Ritning 1. 
Mineralogi och GruFkunskap 1 3, 

Sedan landstinget år 1872 fattat beslut i fråga om inrät
tande i Falun af en mindre undervisningsanstalt för dö/stumma, 
med beräkning att för anskaffande af ändamålsenlig lokal, er
forderlig skolmateriel m. m., organisationskostnaden icke skulle 
öfverstiga 20,000 kronor och den årliga kostnaden för skolan 
uppgå till 8,000 kronor, samt skolans direktion, vald af lands
tinget, för ändamålet inköpt lämplig lägenhet för 12,000 kronor 
och ombesörjt öfriga uppsättnings- och organisationsåtgärder, 
hvartill medel vunnits dels genom ett räntefritt lån af länets 
nödhjelpskassa a 12,000 kronor för den tid skolan kominer att 
vara i verksamhet, dels genom anslag af landstinget numera å 
8,000 kronor, dels genom årliga bidrag af staten med 100 kro
nor för hvar och en af ordinarie samt 50 kronor för extra ele
verne, utaf nödhjelpskassan med 600 kronor och af landstinget 
med 4,400 kronor, tillika med fattigvårdsstyrelsers eller anhöri
gas årliga bidrag af 100 kronor för hvarje elev; så öppnades 
ifrågavarande undervisningsanstalt den 24 September 1873 för 
28 elever, deraf 15 yngre på tallinien, boende vid anstalten, och 

13 äldre på teckenlinien, inackorderade hos pålitliga fosterför
äldrar i staden. Till den förra afdelningen voro att hänföra 
barn af 9 till 15 års ålder med sexårig kurs i kristendom, 
handaslöjd och allmänt medborgerliga ämnen, samt till den an
dra afdelningen med treårig kurs, hufvudsakligen i kristendoms
kunskap, alla ordinarie eleverne erhållande, utom undervisning, 
kost och beklädnad vid inrättningen, men de extra endast un
dervisning; och har denna anstalt sedermera fortgått med oför
ändrad verksamhet, handhafd af en föreståndare, en biträdande 
lärare, samt en husmoder och nödig betjening. De manliga 
eleverne öfvas i skomakeri, snickeri m. m. och qvinnorna i söm
nad. Till inrättningen har en äldre medlem af Falu samhälle 
lemnat ett gåfvoanslag af 5,000 kronor. 

I Hedemora är sedan år 1874 folkskolan af skild uti en 
afdelning för gossar och en för flickor, hvardera med omkring 
50 lärjungar, hvilka undervisas i den förra af en lärare och i 
den senare af en lärarinna, samt i en förberedande gemensam 
skola för 40 barn ; hvarförutom der äfven finnes den i förra be
rättelsen omförmälda småbarnsskola, besökt af omkring 30 barn. 

Det i berättelsen af år 1871 uppgifna beslut om en slöjd
skolas inrättande i Hedemora i anledning af fabrikören G. A. 
Backmans donation för ändamålet har icke kommit till verk
ställighet, till följd deraf att gifvaren, i tillägg till gåfvobrefvet, 
befriat staden från dess åliggande i berörda hänseende, så länge 
räntan af donerade kapitalet måste enligt hans föreskrift för 
andra ändamål användas. 

Med bidrag af stadens andel i bränvinsmedlen underhålles 
fortfarande i Säter en småskola, deruti förberedelse meddelas 
för den allmänna folkskolans begagnande. 

B) Rättsväsende och Fångvård. De judiciela ärendenas 
behandling eger rum inom de särskilda tingslagen i öfvereiis-
stämmelse med hvad länets i berättelsens första afdelning om-
förmälda indelning föranleder, förutom i fråga om häktade per
soner inom Falu domsaga, med hvilka ransakning vanligen för
rättats å länsfängelset. I Orsa, Elfdals och Särna tingslag af 
Ofvan-Siljans domsaga hålles blott ett laga ting årligen, men i 
öfriga tingslag inom länet tvenne. 

Bland exekutionsärendena hafva ïorékomm&ude skuldfordrinya-
mål blifvit sålunda behandlade: 

Anhängiggjorda och Genom resolution Balan-
ffån föregående år afgjorda serade 

fullföljda mål. mål. mål. 
År 1871 2,887. 1,145. 8. 
» 1872 1,843. 716. 1-
» 1873 1,431. 537. 3. 
» 1874 1,652. 542. — 
» 1875 3,719. 1,443. — 

och hafva de, som icke blifvit. genom resolution afgjorda eller 
balanserats, såsom ej fullföljda eller såsom förlikta förfallit; ut
görande kapitalbeloppet af de till betalning fastställda medlen : 

År 1871 Kronor 124,596,06-
» 1872 » 84,698,35-
» 1873 » 65,112,?5. 
» 1874 » 110,735,87-
» 1875 » 308,266,33-
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C) Kredltangtalter. Kopparbergs enskilda bank har i och 
för befolkningens behof och näringsverksamheten inom orten 
tillhandahållit rörelsemedel och fruktbargjort besparade pennin
gar samt för berörda ändamål bedrifvit sin rörelse vid hufvud-
kontor i Falun samt vid afdelningskontor i Smedjebacken, Hede-
mora, Mora och Grapgärde. Räkningarna öfver utgifna lån, för
sålda vexlar och lemnade kreditiv omfattade år 1875 mera 
än 27,000,000 kronor och sålunda vid pass 10,000,000 utöfver 
förhållandet år 1870. Räkningarna öfver depositions- och upp-
och afskrifningsmedel 12,700,000 kronor, då de år 1870 endast 
upptogo 4,600,000 samt räkningen öfver postremissvexelrörelsen 
mera än 11,000,000 kronor. Banken har erhållit förnyad oktroj 
för 10 år från den 1 Augusti 1877. Vid 1875 års slut ute-
löpande sedlar uppgingo till ett belopp af 2,225,510 kronor, 
samt reserv- och besparingsfonderna till 268,792,05 kronor, och 
lagsökningarna hade under berörda år endast varit tre å till
hopa 1,200 kronor. 

I Ludvika har Uplands enskilda bank den 24 Februari 1873 
öppnat afdelningskontor, som vid 1875 års slut hade innestående 
pa depositions- samt upp- och afskrifningsräkning mera än 
900,000 kronor, samt under samma året köpt vexlar för 2,016,000 
kronor och sålt postremissvexlar för 893,100 kronor. Kreditiv-
räkningsrörelsen hade omfattat mera än 600,000 kronor. 

Vid Fredriksbergs bruk i Säfsnäs socken och vid Avesta 
hallas dessutom kommissionskontor, vid förra stället af Kristine
hamns och vid Avesta af Norrköpings enskilda bank, hufvud-
sakligen för att betjena bruksrörelsen på stället och i närheten. 

Oefle-Dala hypoteksförening har särskilde komiterade, som 
i Falun sammanträda för att till vidare bepröfvande af direk
tionen, hvilken har sitt säte i Gefle, förbereda de ärenden, som 
afse Dalarne. Intill nästlidet års slut hade inträde i föreningen 
vunnits af jordegare inom detta län för egendomsvärden be
stämda medelst bevillningstaxering till 1,661,855 och 
genom särskild värdering till 4,826,331 

tillsammans kronor 6,488,186, 

Rörande polUi- och ekonomimål, oberäknade på länsstyrel
sen ankommande verkställighets- och handräckningsåtgärder, 
meddelas följande uppgift: 

samt begagnat sin rätt till erhållande af amorteringslån med 
ett belopp af 2,411,200 kronor. För utbekommande af förfallna 
årsliqvider hade under berörda år 47 lagsökningar blifvit an
ställda för ett belopp af 5,677,45 kronor. 

D) Sparbanker. Tabellen N:o 13 upptager de vid 1875 Tab. N:o 13. 
års slut i verksamhet varande sparbankernas inom länet sam
manräknade kapital, som då utgjorde: 

hvarforutom Folkärna folkbank utom sparbanken då egde för 
bankrörelsen insatta 85,579 kronor 40 öre samt egen fond 3,061 
kronor 55 öre; äfvensom Grytnäs och Avesta folkbank, med 
536 delegare och 3,394 kronor 50 öre i grundfond, vid utgången 
af 1875 innehade en insättningsfond för bankrörelsen af 63,343 
kronor 87 öre. De fördelar, som goda skördar och gynnsamma 
konjunkturförhållanden spridt inom orten, hafva sålunda väckt 
hos mången tanke på vigten att till kommande tider bespara 
hvad som kunnat förvärfvas utöfver behofvet för dagen, så att 
sparbanksdelegarnes antal är vid pass tre gånger större än för 
fem år sedan, likasom beloppet af sparbankernas om händer 
hafvande medel. Den väckta hågen för kapitalbesparingar röjes 
ock i ränt/'- och kapitalförsäkringsanstaltens i Stockholm till
tagande anlitande af ortens befolkning, hvarvid den fortfarande 
af sparbanksinrättningarna verksamt betjenas; utgörande de 
medel, som till anstalten insändts genom Falu stads sparbank: 

E) Ffirsikriogs- och VIlgArenbetsajutatter. Jjänets brand-
ato<lsbola(j, som leninar försäkring så väl för åbyggnad som lös
ören och den 14 Mars 1871 hade 16,069 delegare för åbyggnad 
med ansvarighet till belopp af 38,417,460 kronor ocli 10,845 
delegare för lösegendom med ansvarighet för 28,807,760 kronor, 
tillsainmans 67,225,220 kronor, utgjordes den 14 Mars detta år 
af 19,043 delegare för åbyggnad med 58,270,560 kronor och 
13,646 delegare för lösegendom med 44,104,780 kronor i an-
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svarighetsbelopp. Försäkringsvärdet, som 5 år förut uppgick 
tillhopa till 50,551,220 kronor, var vid desammas slut 42,993,760 
kronor för hus och 33,944,820 kronor för lösegendom och ut
gjorde sålunda ett saramanlagdt belopp af 76,938,580 kr. mot ett 
ansvarighetsbelopp af 102,372,340 kronor med förökning i värde af 
26,387,360 och i ansvarighet af 35,147,120 kronor. Under 
ifrågavarande 5 år hafva brandskadeersättningarna samt för
valtningskostnaderna uppgått: 

de delar af länet, der sådana oftast härflyta från klimatiska 
förhållanden, samt att främja upplysning och omtanka hos be
folkningen i nämnda ort, har med stöd af Eders Kungl. Maj:ts 
beslut under den 21 Oktober 1871 länsstyrelsen den 15 derpå-
följde November fastställt förnyadt reglemente, som den 17 i 
sistnämnda månad blifvit genom allmän kungörelse till veder-
börandes kännedom meddeladt. Behållningen af de medel, som 
vid 1875 års slut voro ställda under den i enlighet dermed ord
nade styrelsens förvaltning, uppgick då till ett sammanlagdt 
belopp af 98,893 kronor 1 öre; och hafva de under dessa år 
bestridda utgifterna uppgått: 

så att af kostnadernas medelbelopp föga mera än 74/io öre 
skulle hafva belöpt på 100 kronor af sista årets ansvarighets
belopp; men i verkligheten hafva afgifterna under berörda år 
till följd af ringare ansvarighetsbelopp än de föregående åren 
blifvit påförda för åbyggnad med tillhopa 43 öre och för lös
egendom med 31 öre, som i medeltal uppgår till nära 15 öre 
på 100 kronor. 

Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet 
anlitas icke för egendom, som kan i länets brandstodsbolag vinna 
försäkring, ehuru till följd af inträffade betydliga brandskador 
kostnaderna blifvit något högre än under förra femårsperioden. 
I den mån föreskrifna vilkor kunna i städerna fullgöras, försäk
ras så väl hus som lösören i städernas allmänna bi'andstodxbolag, 
men för öfrigt i svenska för ändamålet tillkomna särskilda bo
lag samt i utländska, då för större verk och inrättningar högre 
försäkringsbelopp ifrågakomma, än inom landet antagas. 

Till försäkring emot skada genom sjukdomar och olyckshån-
deher å hästkreaturen hafva inom Vesterbergslags och Näsgårds 
fögderin under år 1874 trädt i verksamhet Vesterbergslagens 
och Södra Dalarnes Hästförsäkringsbolag. 

Inom det förstnämnda försäkrades berörda år 614 hästar 
till värde af 311,000 kronor, hvaraf 2 gingo förlorade, för hvilka 
ersättning utgick med 750 kronor, så att med öfriga omkost
nader bolagets utgifter för nämnda år uppgingo till 1,000 kro
nor. Är 1875 utgjorde försäkrade hästarnes antal 875 med ett 
värde af 367,505 kronor och ersättningen för 5 förlorade hästar 
uppgick till 1,745 kronor och bolagets kostnader i öfrigt till 
662 kronor 92 öre. 

Södra Dalarnes bolag antog år 1874 519 hästar till för
säkring med ett värde af 282,010 kronor och utgaf ersättning 
för 5 förlorade hästar med 2,403 kronor. Följande året voro 
720 hästar försäkrade hos nämnda bolag till 380,911 kronor och 
bolaget utgaf för 5 döda eller skadade hästar ersättning med 
1,467 kronor 75 öre. 

För länets nödhjelpskassa, bildad år 1839 för att lindra 
oförvållad nöd och verkan af allmännare olyckshändelser inom 

Pensionsinrättningen för länsmäns inom länet i fattigdora 
efterlemnade enkor och barn har fortsatt dess förut angifna, år 
1853 började, verksamhet. Vid 1875 års slut uppgick fonden 
till 10,698 kronor 65 öre. Pensionstagarne voro fyra. 

F) Helso- och Sjukvård. Vid 1875 års slut voro, på sätt i 
första afdelningen redan uppgifvits, i länet anställde 6 provin
sialläkare samt 3 distriktsläkare med åligganden .och rättigheter, 
lika med läkare i statens tjenst. Vid Dalregementet anställde 
regementsläkaren och två bataljonsläkare deltogo ock i läkare
vården, den förstnämnde såsom tillika stadsläkare i Säter, och 
en af bataljonsläkarne såsom jemväl anställd uti det ena af ot-
vannämnda särskilda distrikt; äfvensom en af Stora Koppar
bergs bergslag aflönad läkare, boende i Falun, der läkareu vid 
länets lasarett och kurhus äfven är stadsläkare. 

Nämnda sjukvårdsinrättnings verksamhet under ifrågavarande 
fem år, med dess inkomster och omkostnader, ådagalägges al 
föliaude tabell: 
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Kurhusafgiften har till och med år 1873 utgått med 25 
öre af hvarje mantalsskrifven och mantalspenningarnas erläg-
gande underkastad person; men af nämnda års landsting, med 
föranledande af Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 26 
Augusti samma år, bestämdes den allmänna sjukvårdsafgiften 
att utgå med 50 öre af man och 25 öre af qvinna, som sålunda 
skattskyldig vore; och hafva vid följande landsting beslut blif-
vit fattade om afgifter till enahanda belopp. 

Med afseende å lasarettsbyggnadens i Falun bristfälliga och 
tidens fordringar å en sådan sjukvårdsinrättning icke motsva
rande beskaffenhet beslöt landstinget år 1873 att påföljde året 
låta företaga ny lasarettsbyggnads uppförande, enligt dervid an
tagna ritningar och kostnadsberäkning, till belopp af vid pass 
289,300 kronor förutom kostnaden för den inköpta tomtens pla
nerande och inhägnad, samt uppförande dera af uthus, dårkur, 
rum för vaktmästare och bostad för läkare, hvilken kostnad 
antogs komma att uppgå till omkring 60,000 kronor. För be
rörda byggnadsföretag anvisades, utom den till 1873 års utgång 
samlade lasarettsbyggnadsfonden af 189,279 kronor 53 öre, samt 
blifvande öfverskott å den årliga sjukvårdsafgiften inom länet 
för åren 1874—1877, beräknadt till 21,000 kronor, jemväl 10,000 
kronor årligen af landstingskassan enligt beslut vid 1869 års 
landsting; men, då till verkställighet af omförmälda beslut an
bud å byggnadernas utförande infordrades, något lägre icke 
kunde erhållas än till 320,000 kronor för sjelfva lasarettsbygg
naderna, afslöts år 1874 aftal med entreprenör att den 1 Juli 
1877 lemna samma byggnader till begagnande färdiga emot sist-
berörda belopp; och har med anledning af de sålunda ökade 
kostnaderna landstinget år 1874 fattat beslut om förhöjning af 
omförmälda årliga anslag till 15,000 kronor under åren 1875, 
1876 och 1877, äfvensom år 1875 beslutat om verkställighet af 
ofvanriämnda uthus, läkarebostad med flere särskilda byggnader 
enligt godkända ritningar, så att inrättningen vid medlet af 
nästa år måtte kunna fullt färdig till begagnande upplåtas. 
Sjukhuset, utgörande tre särskilda byggnader, sins emellan ge
nom korridorer förenade, kommer att inrymma 120 sängplatser. 

För beredande af en lättare och skyndsammare tillgänglig 
läkarevård i de särskilda provinsialläkaredistrikten äro sjukstu
gor, med plats för 10 till 12 patienter, i Hedemora, Leksand, 
Mora, Nås, Grangärde och Smedjebacken dels öppnade dels till 
inrättande beslutade, och anslag för byggnad och underhåll af 
"lesamma utaf landstinget beviljade, hvarförutom jemväl är vor
det af Eders Kungl. Maj:t i nåder bestämdt, att provinsial-
läkarne i Nås, Mora och Leksands distrikt, hvar inom sin ort, 
slnla, mot ersättning af allmänna medel, besöka de mera af-
lägsna socknarna å vissa, kungjorda dagar, fyra gånger om året; 
met. frågan om inrättande af särskildt, fullständigt lasarett och 
kurhus å Smedjebacken, hvarom i förra berättelsen förmäldes, 
har till följd af den lätta gemenskap, som öppnade jernvägs-
anläggningar medfört emellan Vesterbergslagen och härvarande 
länslasarett, deremot förfallit och, på sätt ofvan är nämndt, har 
uppförande af mindre sjukvårdsinrättningar i Smedjebacken och 
Grangärde i stället beslutats. 

Inf ' nästlidet års slut har fortfarande blott en djurläkare 
med h" a stat varit i länet anställd, men mot enskild aflöning 
hafva i -ådant ändamål tjenstgjort en djurläkare i Näsgårds 
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fögderi med station i Hedemora stad, en djurläkare i Vester-
bergslags fögderi med station å Smedjebacken och en djurläkare 
i Nedan-Siljans fögderi med station i Leksand; tillgodonju-
tande hvar och en af desse sistnämnde djurläkare af landstinget 
ett lönetillskott af 300 kronor. 

Sjelfständiga apotek förefinnas i länets tre städer, å Smedje
backen samt vid provinsialläkarestationerna i Leksand och Mora, 
hvarjemte så kallade medikameutsförråd eller filialapotek äro 
inrättade vid provinsialläkarestationerna i Nås under Falu, i 
Grangärde under Smedjebackens samt vid distriktsläkarestatio
nerna Stjernsund och Avesta under Hedemora apotek. 

Af vederbörande kommuner anställda barnmorskor, som år 
1870 uppgingo till ett antal af 51, voro vid 1875 års slut 58. 

Någon mera betydlig dödlighet har under ifrågavarande år 
icke härflutit från allmänna farsoter inom länet, ehuru koppor, 
mässling, kikhosta och nervfeber under tiden i särskilda delar 
af länet varit mer och mindre allmänna. 

Såsom en åtgärd af otvifvelaktigt välgörande inflytande på 
sundheten inom en del af Falun, nästan uteslutande bebodd af 
arbetarefamiljer, må nämnas inrättandet af en mindre vattenled
ning, som från friska källor leder godt vatten i erforderlig myc
kenhet till nämnda stadsdel, som förut varit deraf i saknad. 

G) Fattigvård Tabellen N:o 14 utgör ett sammandrag af Tab. N:o 14. 
de uppgifter, som inkommit från de särskilda fattigvårdssam
hällena inom länet öfver antalet af dem, som under hvartdera 
af ifrågavarande år njutit fattigunderstöd, öfver beskaffenheten 
och beloppet af de för ändamålet lemnade bidrag, och samman
räknade summan af de kostnader, som fattigförsörjningen med
fört; och synes deraf, att dessa kostnader nästan oafbrutet sti
git, oberoende af den förändrade lagstiftning i afseende på fat-
tigförsörjningen, som under tiden vunnit tillämpning, samt de 
fördelaktiga skördar och arbetstillfällen, som egt rum under 
denna femårsperiod. Då denna stegring i fattigvårdsomkostna
derna egt rum, ehuru antalet behöfvande varit i någon mån rin
gare än under den föregående femårsperioden, så lärer det an-
gifna förhållandet kunna antagas vara en följd hufvudsakligen 
af stegrade pris å de förnödenheter, som för understödet måst 
användas, samt den bättre vård och den större omsorg, som i 
och för behofvens afhjelpande blifvit de behöfvande egnad. 

I Falun har sedan längre tider tillbaka varit i fråga att 
inrätta ett arbetshus för att lemna tillfälle för behöfvande till 
arbete utan samhällets betungande och utväg att hålla dem 
till arbete, som afse att utan egen omtanka lefva på samhällets 
bekostnad; men den för ändamålet testamenterade och i öfrigt 
samlade fonden, hvilken vid 1875 års slut uppgick till 60,302 
kronor 13 öre, anses ännu dertill vara otillräcklig. A 25,000 
kronor af berörda belopp användes årliga räntan till de all
männa fattigvårdsutgifterna, men fondens öfriga inkomster läg
gas tills vidare till kapitalet. Deremot är ett barnhem för vård 
och uppfostran af 8 à 9 flickor, som sakna föräldravård, i verk
samhet i Falun sedan år 1867. 

Norrbärke kommun har med en kostnad för inköp, ny
byggnader och behöfliga inventarier af 43,000 kronor förvärfvat 
sig en jordbruksfastighet vid namn Storsand, bestående af 40 
tunnland åker och 60 tunnland skog, samt der inrättat en fat
tiggård, hvarest de intagna hjonen vid 1875 års slut utgjorde 

län. 4 
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66. De nybyggda husen bestå af sj'ukstuga om tio rum, skolhus 
och slöjdskola om sex rum, samt ladugård af sten och slagg. 
Egendomen föder en häst, en oxe, 12 kor och 1 tjur. Kommu
nens årliga utgifter uppgingo förut till 20,000 kronor men för 
år 1875 till 11,000 kronor, hvartill dock komma 11,000 kronor 
för omkostnader vid fattiggården, inberäknadt afskrifning å der-

S. DE 

Fattigvård. 

varande inventarier och afgift för i socknen utackorderade barn. 
Den bättre, gagneliga vård och sysselsättning, som vid fattig
gården erhalles, är sålunda den egentliga vinsten för det när
varande af denna anstalt. 

Falun i Landskansliet och Landskontoret den 30 Dec. 1876. 

ARE. 

P. de Laval. A. G. Ihrman. 
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Tab N:o 1. 

FOLKMÄNGD. 



Tabb. N:ris 2 och 3. 

JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL, AR 1875. 

Kopparbergs län utgör 1,875,463 n. v. mantal. 
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Tabb. N:ris 2 och 3. 
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Tab. N:o 4. 

S K O G S H U S H A L L N I N G . 
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Tab. N:o 5. 

DÖDADE ROFDJUR. 

Tab. N.o 6. 

HUSDJUR, DÖDADE AF ROFDJUR. 
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Tab. N:o 7 a1 

BRUK, GRUFVOR, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1875. 
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Tab. N:o 7 a2 

FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1875. 
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Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKERIN, ÅR 1875. 

Tab. N:o 8. 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 
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Tab. N:o 9 a. 

S J Ö F A R T , ÅR 1875. 

Segelfartyg och båtar af tre nyläster eller 9,42 register-tons och deröfver samt Ångfartyg. 

Tab. N:o 9 b. 

HANDEL, AR 1875. 
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Tab . N:o 10 a. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN, ÅR 1875. 
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Tab. N:o 10 b. 

JORDOMRADE OCH EGENDOMAR I STÄDERNA. 

Tab. N:o 11. 

LAGA S K I F T E N , ÅREN 1871—1875. 
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Tab. N:o 12. 

STATS- OCH RIKSGÄLDSMEDLEN, ÅREN 1871-1875. 



38 Kopparbergs län. Tabb. N:is 13 och 14. 

Tab. N:o 13. 

S P A R B A N K E R . 

Tab. N:o 14. 
F A T T I G V Å R D E N . 

Stockholm, 1877. P. A. Notstedt & Söner. 
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