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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1881—1885. 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

N. I agon förändring af länets gränser har under den tid, denna 
berättelse afser, icke egt rum. Tcke heller liar någon förändring 
inträffat i länets ecklesiastika och judiciela indelning, hvaremot i 
fråga om den administrativa indelningen här bör anmärkas, att, 
förutom den redan i förra femårsberättelsen omforma Ida indrag
ningen af Säters läns fögderi och dermed sammanhängande om-
reglering af fögderi- och länsmansdistriktindelningen i länet, 
hvilken under den period, hvarom nu är fråga, blifvit genomförd, 
äfven den förutvarande indelningen af länsmansdistrikten under
gått förändring i det hänseendet att Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 23 februari 1883 förordnat, att Nas, Säfsnäs och 
Flöda socknar, hvilka förut bildat, Nås och Flöda socknar ett 
länsmansdistrikt, och Säfsnäs socken ett länsmansdistrikt, derefter 
skulle utgöra, Nås och Säfsnäs socknar ett länsmansdistrikt, och 
Flöda socken ett länsmansdistrikt; och har lierörda omreglering 
trädt i verkställighet den 1 april 1883. 

Den utaf Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 11 mars 
1881 förordnade komité tor afgifvande af underdånigt förslag, 

•/C Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser lStit—WS5. Kopparbergs 

angående reglering af oregelbundenheterna i rikets administrativa, 
judiciela, ecklesiastika och kommunala indelningar, har i under
dånigt betänkande den 9 oktober 1882 frainstält följande förslag 
till afhjelpande af inom detta län befintliga oregelbundenheter, 
nemligen : 

l:o) Att de hemman och lägenheter, som utgöra Aspeboda 
kyrkoförsamling och kommun, men i jordeboken äro förda under 
Kopparbergs socken, måtte varda i jordeboken utbrutna från Kop-
parliergs socken och upptagna under särskild socken; 

2:o) att, enär Envikens församling utgör en kyrkosocken och 
en kommun för sig, de denna församling tillhörande hemman och 
lägenheter måtte varda i jordeboken utbrutna från Svärdsjö socken, 
der de nu upptagas, och fiirda under särskild socken, benämnd 
Enviken; 

3:o) att hemmanen Tyllsnäs N:ris 1—6, om tillhopa 2 U
 16 

mantal, hvilka hemman i alla afseenden tillhöra Torsångs socken, 
men äro belägna inom Stora Tuna sockens område på en udde, 
som bildas af Dalelfven och Tunaån, måtte, såväl i kvrkliut och 

lan. 

6. 



2 Kopparbergs län. Förslag till reglering af administrativa oregelbundenheter. 

kommunalt hänseende som i jordeboken, öfverföras från Torsångs 
till Stora Tuna socken och i följd deraf förläggas från Vika 
länsmansdistrikt och Torsångs tingslag till Stora Tuna Ofvan-
brodels länsmansdistrikt samt Stora Tuna och Gustafs tingslag; 

4:o) att bergsfrälsehemmanet Kolarbo N:o 1, s mantal, 
hvilket i alla hänseenden räknas till Säters socken, men om-
slutes af egor till hemman i Stora Skedvi socken, måtte, såväl i 
kyrkligt och kommunalt hänseende som i jordeboken, öfverföras 
från Säters till Stora Skedvi socken samt i följd deraf förläggas 
från Säters till Stora Skedvi tingslag; 

5:o) att inom Hedemora stads område belägna Hedemora 
församlingars komministerboställe, Vs mantal, lägenheten Emaus 
samt delar af hemmanet Munkbo och af Hedemora pastorsboställe, 
hvilka samtliga i alla afseenden räknas till Hedemora socken, 
måtte, hvad berörde hemmansdelar beträffar, sedan mantal å dem 
blifvit bestämdt, uteslutas ur jordeboken för Hedemora socken 
och i alla hänseenden öfverföras till Hedemora stad från Hede
mora socken och länsmansdistrikt, Näsgårds eller numera Hede
mora fögderi, Hedemora och Garpenbergs tingslag samt Hedemora 
domsaga; äfvensom att, då de till Hedemora stad i alla hän-
seenden hörande jordarne : Örängarne, Källviken, Källberga, Hörn-
botägten, Noms fäbodar, Fernmyran, Aränget, Byränget, Laggarbo-
jordarne, Dalkarlsbo-jordarne och Uddarne, äro belägna skilda från 
hvarandra inom Hedemora sockens område, berörde jordar i kyrk
ligt och kommunalt hänseende måtte öfverföras från Hedemora 
stad till Hedemora socken och upptagas i jordeboken för denna 
socken samt läggas till Hedemora länsmansdistrikt, Näsgårds 
eller numera Hedemora fögderi, Hedemora och Garpenbergs tings
lag samt Hedemora domsaga; 

6:0) att, enär hemmanen Vikby och Borsbo i Hedemora 
samt hemmanet Tjelbo N:o 1, 3/4 mantal i Garpenbergs socken, 
hvilka hemman utgöra ett skifteslag, vid laga skifte å inegorna 
fatt sina egor så sammanblandade, att flertalet af de till Tjelbo 
hemman hörande hemmanslotter förlagts inom Vikby och Borsbo 
hemmansmark, hvarigenom gränsen mellan Hedemora och Garpen
bergs socknar blifvit oredig, hemmanet Tjelbo, såväl i kyrkligt 
och kommunalt hänseende som i jordeboken, måtte öfverföras 
från Garpenbergs till Hedemora socken samt i följd deraf för
läggas från Garpenbergs till Hedemora länsmansdistrikt; 

7:o) att, enär hemmanet Nöden N:o 1, \ 8 mantal, är beläget 
inom Garpenbergs sockens område och räknas till denna socken 
i kyrkligt hänseende, men upptages i jordeboken och taxerings
längden för Folkärna socken, hvaremot de dera boende personer 
mantalsskrifvas i Garpenbergs socken, berörda hemman i kom
munalt hänseende och i jordeboken måtte öfverföras från Fol
kärna till Garpenbergs socken samt i följd deraf förläggas från 
Folkare härad, Folkärna länsmansdistrikt och Folkare tingslag 
till Garpenbergs länsmansdistrikt samt Hedemora och Garpen
bergs tingslag; 

8:0) att, enär de hemman och lägenheter, som utgöra Avesta 
kyrkoförsamling och kommun, i jordeboken upptagas under Gryt
näs socken, men berörda församling och kommun bör betraktas 
såsom en socken för sig, de dertill hörande hemman och lägen
heter måtte varda i jordeboken utbrutna från Grytnäs socken 
och upptagna under särskild socken, benämnd Avesta; 

9:o) att hemmanet Bjurfors eller Håkansbenning N:o 1, 
2 mantal, med dithörande sågtorp och Bjurfors bruk, Fröben-
benning N:o 1, 1/2 mantal, och skattetorpet Myrsjö N:o 1 måtte 

af anförda skäl, såväl i kyrkligt och kommunalt hänseende som 
i jordeboken, öfverföras från Norbergs socken af Vestnianlands 
län till xVvesta socken af Kopparbergs län samt i följd deraf 
forläggas från Gamla Norbergs bergslag, Bergslags fögderi, samma 
fögderis första länsmansdistrikt, Gamla Norbergs tingslag och 
Vestnianlands norra domsaga till Folkare härad, Folkärna läns
mansdistrikt, Näsgårds eller numera Hedemora fögderi, Folkare 
tingslag och Hedemora domsaga; 

10:o) att de å en intill rekognitionshemmanet Axelsberg 
N:o 1 i Oster-Fernebo socken af Gefleborgs län gränsande skogs
trakt bosatta personer, hvilka kyrko- och mantalsskrifvas i Öster-
Fernebo socken, måtte af anförda skäl varda i By socken kyrko-
och mantalsskrifna; 

ll:o) att Säters Kungsgård med tillydande egor i alla hän
seenden måtte öfverföras till Säters stad från Säters socken, 
Stora Skedvi och Säters länsmansdistrikt, Näsgårds eller numera 
Hedemora fögderi, Säters tingslag och Hedemora domsaga; äfven
som att jordarne Ljusterängarne och Akergärdet måtte i allo 
förläggas från Säters stad till Säters socken, Stora Skedvi och 
Säters länsmansdistrikt, Näsgards eller numera Hedemora fögderi, 
Säters tingslag och Hedemora domsaga; 

12:o) att delar af Lärkas och Hjerts rotar, omfattande Vall-
mora, Nordanbäcks och Billingsnäs byar, (med undantag af lägen
heten Finnhyttan) samt kaptensbostället Brusala och lägen
heten Brusbo, måtte i jordeboken öfverföras från Stora Tuna 
socken till Aspeboda socken och i följd deraf förläggas från 
Stora Tuna Ofvanbrodels länsmansdistrikt och Stora Tuna och 
Gustafs tingslag till Kopparbergs länsmansdistrikt samt Koppar
bergs och Aspeboda tingslag; 

13:o) att Rams och Laxsjö skriftlag måtte i jordeboken 
öfverföras frän Stora Tuna till Grangärde socken, för att i allo 
till sistnämnda socken hänföras, samt i följd deraf förläggas från 
Stora Tuna Utombrodels länsmansdistrikt, Kopparbergs eller nu
mera Falu fögderi, Stora Tuna och Gustafs tingslag samt Falu 
domsaga till Grangärde länsmansdistrikt, Vester-Bergslags fögderi, 
Grangärde tingslag och Vester-Dalarnes domsaga; 

14:o) att de till Silfbergs kyrkosocken och kommun hörande 
hemman och lägenheter måtte utbrytas ur jordeboken för Stora 
Tuna socken och sammanföras till en särskild socken, benämnd 
Silfberg; 

15:o) att de till Gustafs kyrkosocken och kommun hörande 
hemman och lägenheter måtte varda i jordeboken utbrutna från 
Stora Tuna socken och förda under särskild socken, benämnd 
Gustaf; 

16:o) att, enär den så kallade Glads rote, som ligger på 
gränsen emellan Säters och Gustafs socknar, gifvit anledning till 
ständiga tvister derigenom att roten skall i judicielt hänseende 
räknas till Gustafs socken, men deremot i kyrkligt och kom
munalt afseende tillhöra Säters socken, Konungens Befallnings-
hafvande måtte erhålla uppdrag att inkomma med förslag an
gående Glads rotes förläggande i allo till endera af ifrågavarande 
socknar; 

l7:o) att de hemman och lägenheter, som utgöra Gopa tunne
lag och Sägens by, måtte i jordeboken öfverföras från Leksands 
till Bjursås socken; 

18:o) att de till Siljansnäs kyrkoförsamling hörande hemman 
och lägenheter måtte i jordeboken utbrytas från Leksands socken 
och under namn af Siljansnäs sammanföras till en särskild socken; 
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19:o) att Vrebro by mätte i kyrkligt hänseende öfverföras 
frän Bjursås till Als socken, för att i allo tillhöra sistnämnda 
socken; 

20:o) att de till Boda kyrkoförsamling hörande hemman och 
lägenheter måtte i jordeboken utbrytas från Rättviks socken och 
under namn af Boda sammanföras till en särskild socken; 

21:o) att, enär följande byar, hemman och lägenheter, nem-
ligen Fogelsjö, Porn, Sjöändan, Rullbo, Tandsjö, Finnberget, A borr-
sjöknappen, Sandsjö, Hamra, Malungshed, Björkberg, Tornas-
björkberg, Tackåsen, samt Öster- och Vester-Råberg tillika med 
en ringa egorymd, tillhörande Orsa socknemän, ehuru nu i alla 
hänseenden tillhörande Los socken i Gefteborgs län, icke åter
finnas i jordeboken för denna socken, berörda byar, hemman och 
lägenheter måtte, med uteslutande ur jordeboken för Orsa socken 
af hemmanet Finnmarken N:o 1, l:i/i mantal, hvilket omfattar 
samtliga nyssnämnda fastigheter, införas i jordeboken för Los 
socken, efter det att genom vederbörlig åtgärd mantal och ränta 
blifvit dem åsatta; 

22:o) att de till Vamhus kyrkoförsamling och kommun hö
rande hemman och lägenheter mätte frän jordeboken för Mora 
socken utbrytas och sammanföras till en särskild socken, be
nämnd Vamhus; 

23:o) att de till Solleröns eller Sofia Magdalena kyrkoför
samling och kommun hörande hemman och lägenheter mätte i 
jordeboken utbrytas från Mora socken och under namn af Sol-
lerön sammanföras till en särskild socken, äfvensom att socknens 
benämning Sofia Magdalena icke vidare måtte officiel t användas, 
och Sofia Magdalena länsmansdistrikt hädanefter kallas Sollerö 
länsmansdistrikt; 

24:o) att invånarne a lägenheterna Ulfsjö, Prestslättåsen 
och Skuråsen, hvilka i allo tillhöra Mora socken, men kyrko-
skrifvas i Lillherdals socken, måtte hädanefter varda kyrko-
skrifna i Mora socken; 

25:o) att de till Transtrands kyrkoförsamling och kommun 
hörande hemman och lägenheter måtte i jordeboken utbrytas 
från Lima socken och sammanföras till en särskild socken, be
nämnd Transtrand; 

26:o) att byarne Hoberget, Ursen och Utbyberget måtte i 
kyrkligt och kommunalt hänseende öfverflyttas från Nas till 
Säfsnäs socken, äfvensom att de til) Säfsnäs församling och 
kommun hörande hemman och lägenheter, hvilka q värsta i jorde
boken för Nås socken, matte i jordeboken sammanföras till en 
särskild socken under namn af Säfsnäs; samt 

27:o) att de till Ludvika kyrkoförsamling och kommun hö
rande hemman och lägenheter matte i jordeboken utbrytas från 
Grangärde socken och under namn af Ludvika sammanföras till 
en särskild socken. 

Länets folkmängd 1881—1885 inhemtas af hosföljande ta
bell N:o 1. 

Enligt 1880 års mantalslängder utgjorde folkmängden i länet 
190,018 personer, hvaraf 84,401 befriade från mantalspenningar, 
och sålunda 105,617 betalande sådana. 

Öfver de sålunda af komiterade framstälda förslag, utom 
de i mom. 9, 24 och 27 härofvan oinförmälda ärenden, rörande 
hvilka Konungens BefälIningshafvandes yttrande icke blifvit in-
fordradt, har Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande afgifvit 
underdåniga utlåtanden, utom beträffande det i 16 mom. upp
tagna ärende, hvilket ännu är på utredning hos Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande beroende; och har, savidt till Konun
gens Befäl Iningshafvandes kännedom kommit, af öfriga förslag 
endast de under mom. 7 och 26 oinförmälda ärenden hittills 
blifvit af Eders Kungl. Maj:t nådigst pröfvade, i det att Eders 
Kungl. Maj:t, dels genom nådigt bref den 30 december 1884 för-
ordnat, att hemmanet Nöden N:o 1, Vs mantal, skulle vid 1886 
ars ingång i kommunalt hänseende och i jordeboken öfverföras 
frän Folkärna till Garpenbergs socken samt i följd deraf för
läggas frän Folkare härad, Folkärna länsmansdistrikt och Folkare 
tingslag till Garpenbergs länsmansdistrikt samt Hedemora och 
Garpenbergs tingslag, dels genom nådigt bref den 16 mars 1883 
förklarat förslaget om byarne Hobergets, Ursens och Utbybergets 
öfverflyttande i kyrkligt hänseende frän Näs till Säfsnäs socken 
icke för det dåvarande kunna bifallas, men vid näst inträffande 
kyrkoherdeledighet i Nas församling böra komma under förnyadt 
öfvervägande, och dels genom nådigt bref den 30 januari 1885 
förordnat, att de hemman och lägenheter, af hvilka Säfsnäs kyrko
församling och kommun bestar, skola i jordeboken sammanföras 
till en särskild socken under namn af Säfsnäs. 

livad särskildt angår komiterades under mom. 27 härofvan 
angifna förslag om Ludvika kyrkoförsamlings upptagande i jorde
boken såsom en särskild socken, så har berörda förslag blifvit 
genomfördt uti den nya af Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Kammar-
Kollegium den 29 december 1883 faststälda jordebok för Vester-
Bergslags fögderi. 

Vidare och i anledning af komiterades derom gjorda under
dåniga hemställan har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref 
den 17 april 1885 förordnat, att frän och med 1886 års ingång 
Kopparbergs och Näsgårds fögderier skola benämnas: det förra 
»Falu fögderi» och det senare »Hedemora fögderi». 

I öfrigt har, uppå ansökan af ätskillige jordegare i byarne 
Stora Dagkarlsbo, Skäret och Räfsnäs i Norrbärke socken, 
Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 12 mars 1886 för
ordnat, att dessa byar eller hemman skola med 1887 års ingång 
i judicielt, administrativt och ecklesiastikt hänseende skiljas från 
Norrbärke socken och tingslag samt förläggas till Ludvika socken 
och Grangärde tingslag under vissa bestämda vilkor. 

Länet är fortfarande indeladt viti sex provinsiulläkaredistrikt. 
hvarförutom finnas anstälde sex distriktläkare, hvaraf tvenne 
tillkommit under ifrågavarande period, nemligen en inom Svärd
sjö distrikt och en inom Malungs distrikt. 

Vid jemforelse emellan de båda femårsperioderna före och 
efter 1881 års ingång befinnes: 

a) att hela folkökningen, som under den förra utgjorde 5,808 
eller 315 procent, under den senare uppgick till endast 3,030 
personer eller l -5" procent; 

2. Invånare. 
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b) att årliga folkökningen, som då i medeltal var 1,162, nu 
likaledes i medeltal utgjort endast 606 personer; 

c) att antalet af dem, som betala mantalspenningar, hvilket 
dä ökats med 4,361 personer, nu ökats med endast 1,156 per
soner; och 

d) att de befriades antal, som då ökats med 1,447 personer, 
nu ökats med 1,473 personer. 

Att procenttalet af folkökningen under denna, likasom under 
närmast föregående femårsperiod, varit i nedgående, torde väl 
hafva sin förklaringsgrund uti samma orsaker, hvilka uti förra 
femårsberättelsen framhållits såsom samverkande till den då
varande relativt obetydliga tillökningen i folkstocken, eller dels 
uti den äfven under förevarande femårsperiod fortsatta emigra
tionen till Amerika och dels i de farsoter, som under samma 
period inom länet förekommit. 

För att tjena till ledning vid bedömandet af det inflytande, 
dessa begge faktorer kunna anses hafva utöfvat på folkmängden, 
må här anmärkas, att, enligt Statistiska Centralbyråns årliga 
redogörelser för hithörande förhållanden, emigrationen och dödlig
heten i följd af farsoter under ifrågavarande femårsperiod ställer 
sig sålunda, att under 

år 1881 emigrerat 1,517 personer och aflidit i farsot 604 personer 

» 1882 » 1,938 » » » » 500 

» 1883 » 1,089 » •> » » 421 

» 1884 » 507 » » » » 307 

» 1885 » 439 »• » » . » 508 

Summa emigranter 5,490 och i farsot aflidna personer 2,340, eller 

tillhopa 7,830 personer, hvaremot, enligt officiela uppgifter för 
perioden 1876—1880, antalet emigranter och i farsot aflidna per
soner utgjorde, af de förra 3,760 och af de senare 5,803 personer 
eller tillhopa 9,563 personer. I öfrigt och såsom egnad att ådraga 
sig särskild uppmärksamhet framstår den anmärkningsvärda skilj
aktigheten i emigrationens omfång vid den sista. periodens början 
och vid dess slut. 

I förra femårsberättelsen anmärktes det inom detta, liksom 
i åtskilliga andra län, förekommande förhållandet att en be
tydande del af det i beväringsäldern varande manskapet undan
drog sig sin vapenpligt genom uteblifvande från mönstringarna 
och vapenöfningarna, och anledningen till detta förhållande an
såg Länsstyrelsen böra sökas dels deri, att många utaf de i be-
väringsåldern varande ynglingarne utvandrat till Amerika, och 
dels i den omständigheten, att flere beväringsskyldige vore från
varande på flottnings- och skogsutdrifningsarbeten i de nordligare 
länen. Enahanda har väl, såväl beträffande orsak som verkan, 
förhållandet varit under den period, som denna berättelse afser, 
men Länsstyrelsen har dock icke kunnat undgå att såsom en 
glädjande företeelse anmärka, att utaf de beväringsynglingar, 
hvilka vid tiden för mönstringarna och vapenöfningarna uppe
hållit sig i hemorten, endast ett fåtal uteblifvit, så att hand
räckning för deras hemtande hört till undantagsfall. 

Hvad byggnadssättet samt befolkningens klädedrägt och lef-
nadssätt angår, så har under den period, hvarom här är fråga, 
någon nämnvärd förändring i det förutvarande förhållandet icke 
inträffat. Hvad byggnadssättet beträffar, kan Länsstyrelsen, som 
i närmast följande afdelning får tillfälle framhålla, hvad som 
särskildt rörande uppförandet af ladugårdar kan vara anmärk-
ningsvärdt, här inskränka sig till den allmänna anmärkning, att 

ett fortskridande till det bättre, om också långsamt, synes göra 
sig gällande. Särskildt lärer detta vara händelsen inom Nedan-
Siljans fögderi, hvarest t. f. kronofogden uppgifver, att »allmogen 
allt mera gått från den sedvanliga stilen för sina bostäder, nem-
Iigen dagligstuga och klädstuga med kammare emellan, eller endast 
fähus, med en afdelning deraf inredd med spisel, golf och säng
platser, och uppförer nu gemenligen små bostäder, vida pryd
ligare, i bredare byggnader, med högre rum och kommunikation 
dem emellan, samt ladugårdar, ofta af sten och kalkbruk». I 
fråga om befolkningens klädedrägt upplyser samme t. f. krono
fogde, att »de för hvarje socken till snitt och färger egendomliga 
drägter alltmera börja lemna rum för de i städerna och större 
delen af landet brukliga, ofta dock med bibehållande af den gamla 
typen, tills den blir försliten. Den mängd landthandlare, som 
öfverallt uppstått, gör ock sitt bästa att förse folket med material 
för den pågående omklädnaden, till skada för hemväfnads- och 
spånadsslöjden samt tillverkningen i hemmet af andra beklädnads
persedlar. Så finnas t. ex. af den gamla grofva, till formen i de 
särskilda socknarna olika filthatten ej många brukbara exemplar 
qvar och farfars starka skinnbyxa börjar bland ungdomen blifva 
mycket impopulär». Länsstyrelsen har blott alltför stor an
ledning till det antagande, att den tendens till afläggande af och 
ringaktning för de gamla vackra sockendrägterna, som krono
fogden sålunda framhållit såsom utmärkande för befolkningen inom 
Nedan-Siljans fögderi, beklagligen allt mer och mer griper om
kring sig äfven inom de öfriga socknarna i den egentliga gamla 
Dalabygden. 

I afseende på folkets lefnadssått förekomma i nästföljande 
afdelning af denna berättelse åtskilliga upplysningar, till hvilka 
Länsstyrelsen hänvisar. I fråga åter om sed Kg hetstillståndet hos 
befolkningen har Länsstyrelsen den glädjen att kunna vitsorda, 
att missbruket af spritdrycker äfven under denna period uppen
barligen varit i aftagande, väl i allmänhet såsom en följd af 
ökad upplysning och hyfsning hos befolkningen, men jemväl sär
skildt af den så kallade »goodtemplarordens» alltmer utbredda 
och i detta hänseende förtjenstfulla verksamhet inom länets skilda 
delar. Deremot har under denna, liksom under den närmast före
gående perioden, visat sig, att den landthandlande medgifna rättig
heten att till afhemtning försälja maltdrycker på många ställen 
föranledt missbruk och oordningar, hvadan Länsstyrelsen häraf 
erhållit ökad anledning att vidhålla sin vid flere föregående till
fällen uttalade öfvertygelse, att det öfverklagade missbruket icke 
kan stäfjas med mindre än att landthandlarne förbjudas att till
handahålla maltdrycker och att beskaffenheten af den till salu 
utbjudna varan underkastas skärpt kontroll. Hvad sedlighets
tillståndet i öfrigt angår, torde det vara tillfyllestgörande att här 
endast erinra derom, att en fullständig och på presterskapets 
officiela uppgifter grundad redogörelse härför förekommer i bisko
pens öfver Vesterås stift vid 1886 års prestmöte afgifna embets-
berättelse. 

Af samma anledning har Länsstyrelsen icke heller ansett 
nödigt att, såsom i förra femårsberättelsen skedde, särskildt vid
röra de kyrkligt separatistiska rörelserna och att, såsom i sin 
mån betecknande för omfånget af dessa rörelser, äfven denna 
gång meddela en specificerad förteckning på de inom länet be
fintliga så kallade bönehus. Endast såsom en antydan om den 
fortgående söndringen i kyrkligt hänseende må den upplysning 
här tilläggas, att inom Falu fögderi bönehusens antal, som vid 
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periodens början uppgick till 12, vid dess slut fördubblats och 
sålunda utgjorde 24, nemligen 1 i Envikens, 3 i Svärdsjö, 1 i 
Sundborns, 2 i Hosjö, 2 i Vika, 1 i Torsångs, 1 i Aspeboda, 1 i 
Kopparbergs, 1 i Gustafs och 11 i Stora Tuna socken. 

Till upplysning om sockenbibliotekens antal, storlek, under-
hallssätt och begagnande far Länsstyrelsen åberopa följande, på 
grund af inkomna uppgifter upprättade tabellariska öfversigt. 

Sockenbiblioteken i Kopparbergs län år 18H5. 
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,-lnm. Under skolrådet i l'alun kan anses lyda stadsbiblioteket, som, ut
görande mera an 600 band, har frän Minuterings- och Utskankningsbolagets be
sparingsfond ett årligt anslag nf 200 kronor. Bokiänssökande äro mestadels 
yngre personer af arbetsklassen. 

Vid en jemförelse med den i förra femårsberättelsen före
kommande förteckningen öfver sockenbiblioteken visar det sig, 
att under perioden 5 bibliotek tillkommit, nemligen 1 i Hosjö 
och 3 i Husby samt 1 vid Norns bruk, hvaremot de i den förra 
förteckningen upptagna biblioteken i Djura och Tyngsjö kapell
församlingar uteslutits ur den nu meddelade, enär uppgifter för 
dessa bibliotek, hvilka dock fortfarande torde ega bestånd, icke 
inkommit. — T öfrigt lärer det vara vanskligt att af de upp
lysningar, som i de båda förteckningarna meddelas rörande biblio
tekens begagnande, draga någon säker slutsats, om och i hvad 
mån hågen för läsning hos befolkningen ma hafva till- eller 
aftagit. 

Beträffande det frivilliga skarpskytteväsendets tillståtid, för 
hvilket en redogörelse vanligen förekommit under denna afdelning 
i föregående femårsberättelser, så har under den period, hvarom 
här är fråga, endast den förändring inträffat, att Polkare härads 
f. d. skarpskytteförening blifvit ombildad till ett skyttegille i 
enlighet med Kungl. kungörelsen den 20 december 1878. Att 
intresset för de först år 1883 införda, årligen återkommande läns-
täflingsskjutningarna varit ganska lifligt, tror sig Länsstyrelsen 
kunna vitsorda. — Till uppmuntran af föreningarnas och gillenas 
verksamhet hafva af anslaget till skjutskicklighetens befrämjande 
under perioden utgått följande belopp: 
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3 . N ä r i n g a r . 

Da undertecknad Landshöfding icke eger erforderlig insigt 
och erfarenhet uti landthushållning för att sjelf kunna för denna 
närings tillstånd och utveckling inom länet under förevarande 
period lemna någon redogörelse annorledes än genom en samman
trängd framställning, grundad hufvudsakligen pa Hushållnings
sällskapets till Kungl. Landtbruksakademien ingående årsberät
telse, af hvilken dock endast en högst ofullständig och ytlig 
kännedom om jordbrukets och husdjursskötselns ställning skulle 
hafva kunnat vinnas, sa och för att bereda ett verkligt värde at 
denna vigtiga del af Iterättelsen har jag anmodat föreståndaren 
för länets landtbruksskola vid Vassbo, filosofie doktor H. Juhlin-
Dannfelt att, med ledning i vissa delar af frän länsmejeristen 
infordrade uppgifter, tillhandaga Länsstyrelsen med utarbetandet 
af följande redogörelse för jordbruket och husdjursskötseln: 

A) Jordbruk. Landthushållningen visar såväl i stort sedt 
som i sina särskilda delar ett väsentligen olika skaplynne i skilda 
trakter af länet, som i detta afseende kan delas i tienne fran 
hvarandra ganska afvikande områden, nemligen: 

l:o. De öfre och aflägsnare Dalsocknarna, undantagandes 
Siljantrakten; häri inbegripes hela Vester-Dalarne ned till Flöda 
och Nås, Elfdalen, Särna med Idre, samt Svärdsjö och Envikens 
socknar. 

2:o. Siljantrakten, innefattande Nedan-Siljans fögderi, utom 
Bjursås socken, och af Ofvan-Siljans Mora, Orsa, Vamhns och 
Sollerö socknar. 

3:o. Södra Dalarne, omfattande Ĵ  asgårds, Säters, Vester-
Bergslags och Falu fögderier, fran hvilket sistnämnda dock fran-
räknas de afsides liggande Svärdsjö och Envikens socknar; hit 
bör ock Bjursås socken räknas. 

Inom det förstnämnda af dessa områden intager den odlade 
jorden en mycket ringa utsträckning, mindre än 1 % af hela 
arealen, i det den så godt som helt och hållet är inskränkt till 
de trånga dalgångarne. 

Afven den egentliga ängsmarken är helt obetydlig och ut-
göres hufvudsakligen af de smala remsor, som begränsa den odlade 
jorden mot floden och mot de omgifvande höjderna. Det är dock 
ej blott i förhållande till hela jordarealen, som åker och äng i 
dessa bygder hafva en mycket ringa vidd, utan lika mycket i för
hållande till folkmängden, i det att den i medeltal ej uppgår till 
fullt 3/i tunnland på person. Jorden är ock af jemförelsevis 

ringa bördighet; den utgöres af grus och sand, hvaremot lera 
alldeles saknas. På grund af dessa trakters ej obetydliga höjd 
öfver hafvet och än mer till följd af landets topografiska karakter, 
med den odlade bygden innesluten i dalar, omgifna af branta 
höjder och mycket talrika kärrmarker, är klimatet hårdt och 
frost rikt. 1 de öfversta socknarna räknar man, att grödan blir 
frostskadad minst livart 4:de år. Till följd af de långa af stånden 
till de trakter, der spanmål finnes till afsalu, söker dock bonden 
i dessa aflägsna bygder, trots de anförda ogynsamma omständig
heterna i afseende på jordman och klimat, att å egen åker odla 
spanmal till brödföda, hvarvid följden blir, att då åkern är liten 
och dålig, jorden får bära säd mer oafbrutet, än för dess goda 
häfd är gagneligt. Sädesbruk är derför ännu det allmännaste; 
ja, i Särnas och Idres aflägsna bygder träffas ännu det eljest snart 
ur Sverige försvunna ensädesbruket, oftast korn efter korn. 

En omständighet, som än mer försvårar en rigtig skötsel af 
jorden, är den här, likasom öfver hufvud i Dalarne, långt drifna 
jordstyckningen, som ofta går sa långt, att en bonde med 1—2 
tid jord har denna delad på 10—15 olika ställen, fördelade på 
en stor utsträckning af dalens längd. 

Da således föga eller intet foder odlas på åkern, och ängs
markerna nere vid bygden äro jemförelsevis obetydliga, tvingas 
landtbrukaren att söka hemta en stor, om ej störste delen af 
vinterfodret från långt uppåt skogarne liggande myrar och kärr. 
Dessas afkastning utgöres af ytterst glesvuxet starrhö; ofta uppgår 
skörden ej till mer än ett lass pr tunnland, och då det dertill 
är af ringa näringsvärde och föga smakligt för kreaturen, är det 
knappast värdt' det på dess skörd och hemforsling nedlagda arbetet. 
Under sommartid föras kreaturen upp till skogsbetena vid fä
bodarne. Detta bete är visserligen stundom under torra år mycket 
magert och knappt, men i allmänhet är det dock så rikligt, att 
kreaturen komma hem derifrån i skäligen godt hull; men den 
rikliga tillgången på dylik oskiftad betesmark lockar jordegaren 
att hålla så många kreatur, han anser sig, om äfven med svårighet, 
kunna vinterföda. Följden häraf blir en regelbundet återkom
mande svältfodring för de talrika nötkreaturen, under det der-
emot det bästa fodret i tillräcklig mängd reserveras för hästarne, 
som anses för bondens vigtigaste husdjur, enär de hjelpa honom 
att vinna sin snart sagdt enda kontanta inkomst genom timmer-
drifning och forsling. 
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Under dessa förhållanden måste jordbruket inom dessa delar 
af länet intaga en låg ståndpunkt, hvilket dock mindre får till-
skrifvas bristande intelligens och mottaglighet, än den så godt 
som fullkomliga bristen" pä tidsenliga samfärdselmedel och dermed 
äfven saknaden af de lifgifvande impulser till framsteg, som en 
närmare beröring med den yttre verlden medför. 

I det andra af de ofvan anförda jordbruksområdena, eller 
Siljantrakten gestalta sig förhållandena vida gynsanimare. Den 
odlade jorden utgör här en betydligt större del af hela jord
arealen, — omkring 2'7 % — och är äfven större i förhållande 
till folkmängden, — omkring 0'8 tunnland på person — samt, 
hvad vigtigare är, öfverträffar vida den i de öfre socknarna i 
afseende på fördelning, läge och fruktbarhet. Den bildar i det 
stora hela sammanhängande sträckor med ett oftast öppet och 
sluttande läge; de kringliggande höjderna äro ej så branta och 
höga och de nära bygden belägna, outdikade myrarne mindre 
talrika och betydande; de stora närbelägna vattendragen, Dal-
elfven samt Siljan med dess utbredningar, hafva också ett ej 
ringa inflytande på klimatet, som derför ock är jemnt och mildt 
i jemförelse med öfriga lika nordligt belägna delar af länet. 
Jordmånen utgöres i allmänhet af sandjord, men i de vidsträckta 
trakter, öfver hvilka Siljantraktens öfvergångsformation sträcker 
sig, är berggrunden täckt af en mycket varm och bördig, kalkrik 
klapperstensmylla. Växtligheten bär ock vittne om denna jord
månens bättre beskaffenhet och i kalktrakten odlas allmänt vär-
hvete och gråärter, som eljest förekomma mycket sparsamt och 
blott i länets sydligaste delar. Sist, men ej minst, må en gyn-
sam omständighet framhållas, att dessa trakter äro framför de 
först afhandlade gynnade genom ganska goda samfärdselmedel, — 
sjöfarten på Siljan samt jernvägen från Insjön. 

Trots alla dessa gynsamma omständigheter står dock landt-
hushållningen här knappt på en mer tidsenlig ståndpunkt än i de 
aflägsna bygderna. Med envishet fasthåller folket vid den fäderne-
ärfda seden att odla så godt som uteslutande säd på den gamla 
odaljorden, som det anser vara för god att användas till foder
odling. Likasom i de förut skildrade trakterna måste derför 
fodret till de äfven här i förhållande till fodertillgången alltför 
talrika nötkreaturs-, får- och gethjordarne till allra störste delen 
hemtas från skogsbeten och myrslogar, och samma svältfodring 
under vintern och för mjölkens tillgodogörande hinderliga fäbod
väsen under sommaren, som förut skildrats, blir äfven här följden 
deraf. Jordstyckningen har inom detta område gått kanske än 
längre, än i någon annan del af länet. 

Det tredje af de ofvan skisserade områden står i bördighet 
framför de båda förut afhandlade, — undantagandes Siljan
traktens kalkrika jord. Jordmånen utgöres invid Dalelfven af 
en sandjord af medelmåttig fruktbarhet, men utgöres eljest oftast 
af en starkt moblandad, mullfattig, i väta sammanflytande och i 
torka hård lera, som under fuktiga år kan gifva mycket goda 
skördar. 

Det sydliga Dalarne har framför den öfre Dalorten länge 
varit gynnadt af goda kommunikationsleder, som möjliggjort en 
fördelaktig afsättning af jordbrukets alster och anskaffande af 
sådana det nutida jordbrukets hjelpmedel som bigödningsämnen, 
kraftfoder och ändamålsenliga redskap, hvarjemte den framåt-
drifvande kraft, som en liflig beröring med närmre civilisationens 
centra liggande landsdelar medför, här haft tillfälle att under 
längre tid verka. Dertill kommer, att en ej ringa del af jorden 

inom denna del af provinsen brukas af personer tillhörande 
ståndspersonsklassen, som vanligen mindre segt än allmogen fäst-
håller vid föråldrade åsigter och vanor; störste delen af de mer 
ansenliga possessionerna äro bruksegendomar, ocli de förändrade 
förhållanden, under hvilka bergsbruket arbetar nu, jemfördt med 
förr, hafva obetingadt varit till gagn för jordbruket. Detta be-
drefs förr vid dessa egendomar hufvudsakligen för att underhålla 
dragare för transport af kol och malm, utan att man väntade 
någon direkt inkomst af detsamma; det åtnjöt derför under bergs
brukets dåvarande gynsamma förhållanden föga omvårdnad, utan 
större delen af jorden var utlemnad åt landbönder, som oftast 
l>edrefvo ett om möjligt än sämre jordbruk än allmogen. Under 
nuvarande förhållanden är, till följd af förbättrade kommunika
tioner och minskad bruksdrift, behofvet af dragare vida mindre 
än förr, och på samma gäng gör bergsbrukets ringa afkastning 
det till en nödvändighet för bruksegarne att söka erhålla in
komster äfven från jordbruket. Detta har derför under senaste 
tid i hög grad förbättrats; en rationel växtföljd, — vanligen 7-
årigt koppelbruk — har öfverallt införts, jorden bearbetas med 
ändamålsenliga redskap, och stor omvårdnad egnas åt ladugarden, 
som på mänga ställen redan börjar gifva god afkastning. 

Detta liar verkat såsom ett godt föredöme äfven på all
mogen, som i dessa trakter numera med ifver söker förbättra 
sitt jordbruk, om än tyvärr äfven här jordstyckning och brist på 
betesmarker, med dermed (Viljande fäbodväsen, ställa sig i hög 
grad hindrande i vägen mot framåtskridandet. 

En väsentlig driffjäder till ladugardsskötselns och dermed 
hela hushållningens förändring till ett bättre hafva de talrikt 
uppstående mejerierna utgjort. De hafva alltid i början af sin 
verksamhet haft mycket ringa mjölktillgång, men denna har 
snart ökats, och da folket sett, att korna kunna lemna en be-
aktansvärd inkomst, har ock utfodringen förbättrats. 

Såsom af denna öfversigt framgår, intager den odlade jorden, 
särskildt i det öfre Dallaget, en allt för ringa utsträckning, såväl 
i förhållande till den jordbrukande befolkningens mängd, som i 
synnerhet i förhållande till husdjurens antal. Tillfälle till åker
jordens utvidgning finnes dock i riklig mån. Pä odlingsvärd, fast 
jord är visserligen tillgängen mycket inskränkt, men deremot är 
hela länet rikt pa myrar, ofta lätt odlade och innehållande en 
godartad torfjord. Genom dessas uppodling ej blott vinnes en 
lättbrukad och god jord, h vars odling medför en väl behöflig till
ökning i den för fasta jorden använda gödselns mängd, utan 
dessutom bidrager myrarnes utdikning i hög grad att minska 
den svåra frostländighet, hvaraf i synnerhet de öfre delarne af 
länet lida. 

Att lemna någon uppgift om den areal, som under 5-års-
perioden vunnits genom nyodling, låter sig ej göra; men enär till 
de allra flesta, ej allt för obetydliga odlingar biträde påkallas 
af statens landtbruksingeniör, kunna uppgifterna rörande hans 
tjensteförrättningar i någon män tjena till ledning vid ett be
dömande af nyodlingens omfattning. 

Enligt de af landtbruksingeniören i länet till Kungl. 
Landtbruks-Akademien ingifna årliga redogörelserna öfver hans 
verksamhet har för hithörande arbeten ingeniörens biträde 
lemnats: 
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och afloppsdiken upptagas. Täckdikning användes mycket spar
samt och är, der den förekommer på allmogejord, för grund samt 
mindre varaktig, i det att den vanligen utföres med fyllning af 
sten och gärdsel, mer sällan med tegelrör, som anses för dyra. 

Omfattningen af under 5-årsperioden utförd dikning och, i 
samband dermed, omläggning af åkerjord antydes af följande från 
landtbruksingeniörernes årsberättelser hemtade uppgifter rörande 
med deras biträde upprättade planer för dylika arbeten: 

Vid dessa tal är att märka, att de angifva de arealer, för 
hvilkas uppodling eller afdikning landtbruksingeniör uppgjort 
plan, men ej innebära någon visshet, om dessa företag verkligen 
fullbordats. Deremot förtjenar att framhållas, att uppgift om 
samma areal ej kan förekomma i flere års redogörelser. 

Bland mer betydande arbeten af denna art, som under fem
årsperioden förekommit, må nämnas: utdikning och sänkning af 
Enåns vattensystem i Orsa socken, hvarigenom betydliga sträckor 
af myrjord göras odlingsbara samt frostländheten i trakten min
skas; för detta arbete erhöll kommunen ar 1882 sig bevil jadt 
ett statslån af 17,000 kr. samt 1,900 kr. utan återbetalnings
skyldighet; utdikningen af Vargnäsmyren i Fioda socken, hvaitiJl 
år 1880 beviljades statsanslag, har år 1882 afslutats; likaså har 
för Tvärhandsmyrens i St. Skedvi socken aftappning åtnjutits ett 
statsanslag af 2,000 kr.; Kapilambi myr i Säfsnäs, Fimossen i 
By socken och Myckelmyren i Kopparbergs socken hafva utdikats, 
hvarigenom vunnits resp. 70, 40 och 4 hektar odlingsbar mark, 
som redan delvis uppodlats. Af planlagda och delvis påbörjade 
arbeten nämnas: utdikning af Lomsmyren i Mora socken, hvari
genom beräknas vinnas omkring 180 hektar, som äro afsedda att 
delas i 12 lotter, hvar och en så stor att en familj dera kunde 
ega sin bergning, för att praktiskt visa allmogen fördelen att 
hafva sina egor samlade i ett stycke i stället för att, såsom 
vanligt är, ega 20—30 småtegar på skilda håll; utdikning af 
Fåråsflyten och Karlsmyren 500 hektar, af frostländ mark i 
Oxbergs by 100 hektar, af Morkarlby 100 hektar, allt i Mora 
socken; afdikning och odling af Nordåkersflotten i Jerna, 15(5 
hektar, af Vimyren i Malungs socken, 250 hektar. Vid Norns 
bruk hafva 3 sjöar sänkts, hvarigenom uppkommit 100 hektar 
odlingsmark. Plan till reglering af Vester-Dalelfven i Nås socken 
har uppgjorts. 

Mossodlingarna planläggas och utföras oftast på ett tillfreds
ställande sätt, utan att bränningen drifves till en skadlig grad, 
hvilket lyckliga förhållande får tillskrifvas den omständigheten 
att dessa arbeten ej börjat att mera allmänt bedrifvas förrän 
landtbruksingeniörs biträde fans att tillgå, samt att de flesta od
lingar skett efter af honom uppgjord plan. 

Jordens afdikning är i allmänhet mycket bristfällig, i det 
att diken alldeles saknas eller ock äro för grunda. En vändning 
till det bättre har dock skett i de södra delarne af länet, sär
deles å sådana egendomar, som brukas af ståndspersoner; men 
fortfarande är i alla fall äfven i dessa delar af länet fullständig 
afdikning af nöden, i synnerhet å lerjorden; å sandjorden, som 
är förherskande i öfre delen af länet och som oftast har ett godt 
fall, är den deremot mindre nödvändig, blott tillräckliga lagg-

') Uppgift för 1881 har ej af Landtbruks-Akademieu offentliggjorts. 

K. M:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1881—1885. Kopparbergs län, 

Åtminstone i Södra Dalarne torde kunskapen om en or
dentlig afdiknings välgörande verkningar vara allmän och den 
ringa företagsamhet, som i afseende'pa dikning råder, får till
skrifvas, dels folkets knappa ekonomiska omständigheter, dels och 
i främsta rummet den till ytterlighet gångna jordstyckningen. 
En planmessig och verksam afdikning kan ej utföras utan hela 
byalagets deltagande, och fastän nu gällande dikeslag lemnar den 
enskilde jordegaren magt, att, der så behöfs, tvinga grannarne 
att deltaga i dylikt arbete, så undviker bonden dock att begagna 
denna magt, dels för grannsämjans skuld, dels för de ej obe
tydliga kostnader, som den lagliga behandlingen af ett sådant 
företag skulle kräfva. Då ett sammanförande af egorna är ett 
oundgängligt vilkor för möjligheten ej endast att afdika utan 
äfven att rigtigt kunna bruka joi'den, är hvarje åtgärd, som kan 
leda till detta mål, i hög grad önskvärd. 

Brukningssystemet börjar, såsom ofvan är antydt, att i länets 
södra delar blifva tillfredsställande, i det att det s. k. Dala-
ko|»pelbruket med 7 skiften (1 trade, 2 råg, 3—6 gräs, 7 eller 
7—8 hafre eller korn) numera så godt som fullständigt utträngt 
det gamla 2-skiftesbruket, och äfven i de nordligare trakterna 
får sädesbruket alltmera vika för nämnda växtföljd. Lång
sammast går detta i Siljan-nejden, och särskildt har bonden der 
motvilja mot att odla gräs på den gamla åkerjorden, under det 
deremot i senare tid uppbruten mark oftare dertill upplåtes. 

Bruhiingssättet är i det afseendet mindre tillfredsställande, 
att lerjorden under trädesåret får mycket ringa bearbetning, och 
att gödseln ej nedbringas i tid, utan strax innan höstsådden skall 
ske och då helt ytligt med harf, eller ock begagnas till öfver-
gödning på sädesbrodden, ett brukningssätt, som väl kan för
svaras på sandjord, men på intet sätt pa lera. Bearbetningen 
sker till mycket ringa djup, hvilket medför den olägenheten, att 
den växande grödan illa motstår torka, men å andra sidan til
låter gödseltillgangen ej uppgödsling af en djupare matjord, så 
länge all gödsel under sommaren förspil les pa skogsbetena och 
utfodringen under vintern är sa svag, som vanligen är förhållandet. 

K reatiirsspill ningens tillvaratagande sker sa till vida med 
omsorg, som man vanligen bäddar under, blandar och täcker den-

2 
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samma med rikliga mängder dyjord. Deremot förspilles en god 
del af den flytande spillningen i ladugarden, der golf vet oftast 
utgöres af den genomsläppliga jorden. En ordentlig gödselstad 
med brunn och tät botten finnes nästan aldrig, men är ock mindre 
af nöden, da tillräckligt dyjord användes, och är dessutom sviir 
att åstadkomma i de vidsträckta delar af länet, der lera saknas; 
vanligen upplägges ej gödseln ordentligt, utan får ligga i en hög 
sa som den vårdslöst utkastats genom en glugg på fähusets gafvel ; 
härigenom blir bränningen mycket ojemn och ökas faran att en 
del af gödselns lösliga beståndsdelar skola uttvättas. 

Utom till inblandning i gödseln, användes dyjord också ganska 
allmänt till direkt förbättring af åkerjorden, som i allmänhet är 
mycket mullfattig. 

Såsom redan i förra femårsberättelsen nämndes, hemtas något 
litet latrinspillning frän Stockholm, hvarjemte en ej ringa mängd 
af i länets städer uppkommen kreaturs- och afträdesspillning till 
högt pris försäljes tilll kringliggande landsbygd. 

Konstgjorda gödningsämnens användning ökas år från år, 
särdeles i länets södra del, der de numera utgöra en nödvändig
hetsvara äfven för jordbrukare af allmogeklassen. Att med exakta 
siffror uppgifva, hvilka mängder af konstgödningsämnen under 
femårsperioden funnit användning inom länet, låter sig knappt 
göra, enär de försäljas genom många olika köpmän och agenter 
och åtskilliga större jordbrukare dessutom köpa ansenliga mängder 
direkt från fabrikanten eller importören. För att gifva något 
begrepp om de mängder, som årligen inom länet förbrukas, må 
nämnas: 

För öfrigt vexla de ungefärliga uppgifterna från de olika 
socknarna öfver den antagliga förbrukningen af konstgödsel från 
2,000—3,000 ctr i de södra till 700—500 ctr i de norra socknarna. 
Mest användas kalisalter, superfosfat och mossgödning, och göds
lingen afser så godt som endast myrjord. 

Jordbruksredskap och maskiner äro i allmänhet ännu af 
enklaste slag, ehuru visserligen äfven i detta afseende betydliga 
framsteg gjorts under senare tider. Af redskap och maskiner af 
nyare slag är det hufvudsakligen plogar, hästräfsor, slätter- och 
kastmaskiner samt stifttröskverk, som vunnit allmän spridning; 
äfven förekommer en och annan radsåningsmaskin. Äfven i 
detta afseende har förändringen börjat i södra delen af länet 
och der hunnit längst, men ännu så nordligt som Mora och 
Malung hafva under senare år ej obetydligt af tröskverk, kast
maskiner och plogar funnit användning; slagtröskning af vårsäd 
förekommer derför vida mindre än förr. A andra sidan finnas 
trakter, t. ex. Särna och Enviken, dit ännu ej en nutida plog 
eller annat redskap af fullkomligare konstruktion hittat vägen. 

Såsom dragare användas nästan uteslutande hästar; enligt 
Sveriges officiela statistik funnos 1884 i länet 19,421 hästar 
men endast 585 oxar, och dessa hufvudsakligen i länets syd
liga del. 

De åkerväxter, som i länet odlas, äro: 

. Skörd. Friset på jordbruksprodukter och dagsverken. 

Skörd 1884 
t:r. 

höxthvete, i läuets sydligaste del 4,031 

vårhvete, sparsamt, i länets södra del och i Siljuiitrnlctcii 894 

häiitråg, allmänt samt i länets södra del 135,044 

vårråg, så godt som ulls ej 30 

W » , 6-radigt 74,075 

ha/re, såväl svart som hvit 458,022 

blnniliäd, af korn och hafre - 103,03.) 

ärter, grå, mest i Siljantrakten 9,939 

potatis - 300,842 

ro/vor och kålrötter 12,770 

lin, frö, mest i Siljnntrakten (tågor 1,296 etr) 174 

Skörden har enligt Länsstyrelsens årliga berättelse till K. 
Statistiska Centralbyrån utfallit: 
år 1881 under medelmåttan; 
» 1882 icke obetydligt öfver medelmåttan; 
» 1883 öfver medelmåttan; 
»> 1884 god; 
» 1885 icke obetydligt under medelmåttan. 

Under samma tid har foderskörden utfallit: 
år 1881 hö vida under medelmåttan; halm icke obetydligt öfver 

medelmåttan; 
» 1882 god; 
» 1883 god; 
» 1884 god; 
» 1885 något under medelmåttan. 

Försäljningspriset på jordbruksprodukter har varit i kronor: 

Vid allmogens små jordbruk utgöres den hufvudsakliga om 
ej all menskliga arbetskraften af jordegaren och hans familj, 
hvarvid är att märka, såsom för länet egendomligt, att qvinnorna 
lika mycket som männen, om ej mer, utföra jordbruksarbetena. 
Så t. ex. utföres slagtröskning allmänt af (jvinnor. Da bondens 
jordbruk är större, har han dräng och piga, men deremot före
komma jordtorpare så godt som alls ej i länet. Vid de större 
jordbruken användes statfolk, hvarjemte vid bruksegendomar kör-
dagsverken lemnas af landbönder. Lösa dagsverkare användas 
hufvudsakligen under andtiden och i synnerhet i länets södra 
delar. Dags verksprisen hafva varit: 
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Utsäde af spanmal tages vanligen af egen skörd; af Vasaråg 
införes dock ej obetydlig mängd, till stor del genom förmedling 
af hushållningssällskapet, och har den större anseende, än den 
inom länet producerade, för stor groningsenergi och härdighet; 
äfven den första skörden efter Vasaråg, s. k. »Vasabarn», har 
godt rykte om sig såsom utsäde, men redan andra skörden anses 
vara betydligt underlägsen såsom utsädesvara. Efter ar, då tidig 
frost eller eljest ogynsamma växtlighets- och bergningsförhällanden 
orsakat en sämre beskaffenhet hos säden, användes äfven ganska 
stora mängder köpt utsädeshafre. Gräs- och klöfverfrö hemtas 
till allra största delen utifrån. 

Okulär besigtning af frö å Falu apotek anordnades är 1881, 
men redan följande ar upprättades pä hushållningssällskapets 
bekostnad en fullständig frökontrollanstalt i Falun, och har den
samma varit temligen mycket anlitad. 

Till befrämjande af jordbruket har den i länet stationerade 
landtbruksingeniören verksamt bidragit. Han liar på hushåll
ningssällskapets bekostnad varit tillgänglig för rådplägning i Falun 
under hela den tid af året, då ej tjensteresor sådant hindrat. 
Hans tjensteförrättningar hafva upptagit: I88L 102 dagar, 1882 
106, 1883 105, 1884 180 och 1885 84 arbetsdagar. 

Intill ar 1884 bekostade hushållningssällskapet 2/a a I kost
naden för undersökningar frän länet vid kemiska stationen i 
Vesteras, men sedan sagda är har hushållningssällskapet en egen 
kontrollstation i Falun. Undersökningarna, som vanligen uppgått 
till omkring ett hundratal ärligen, hafva dock till större delen 
afsett arsenikprof. 

Det hårda klimatet eller snarare de stora temperaturskilna-
derna under olika årstider och äfven under dygnets lopp göra 
trädgårdsskötsel vida mindre gynsam i detta län än i sydligare 
trakter; men de flesta vanliga slag af fruktträd och bärbuskar 
kunna dock ga till, ännu i länets nordliga delar. Det är dock 
först i senare tider sont några särskilda bemödanden att höja 
trädgårdsskötseln äro att omtala. Så är redan i föregående fem-
ars boni t tel se nämndt, att i St. Tuna en trädgårdsförening verkar 
för spridande af håg för trädgårdsodling och från sina trädskolor 
försäljer och utdelar frukt- och prydnadsträd och buskar. I 
Husby socken har likaledes under den nu ifrågavarande femårs
perioden en enskild jordegare anlagt jemförelsevis betydliga träd
skolor för försäljning. I betraktande af trädgårdsskötselns stora 
betydelse för folkets trefnad och hyfsning liar äfven länets hus
hållningssällskap ä sin skolegendom anlagt trädskolor för spri
dande af bördiga plantor inom länet. Frän ar 1882 har hus
hållningssällskapet haft i sin tjenst anstäld en länsträdgards-
mästare, som utan kostnad för reqvirenten lemnat råd och biträde 
under resor inom länet. Intresset för trädgårdsskötsel tyckes vara 
i tilltagande att döma af det stora antal förrättningar, denne 
trädgårdsmästare haft att utföra, hvilka upptagit hela den tid, 
marken varit ofrusen. Ar 1883 voro rekvisitionerna ä hans bi
träde sä talrika, att äfven en tor sommaren antagen extra träd
gårdsmästare hade full sysselsättning. 

Undervisning i trädgårdsskötsel i folkskolor förekommer 
temligen sparsamt inom länet, likasom ock folkskoleträdgardar 
finnas endast till ett mindre antal. 

B) Husdjorssfcötsel. Hästen har sedan gammalt, då bonden 
heuitade sin hufvudsakliga inkomst frän forslhig och timmer-
drifning, varit ansedd såsom lians förnämsta husdjur. Framför 
nötboskapen åtnjöt han en god omvårdnad och en riklig ut

fodring. En följd deraf var ock, att hästafvel i ganska stor 
skala idkades inom länet och att Dalahästen åtnjöt ett välför-
tjent anseende, särskildt för uthållighet, oöinhet och fromsinthet. 
Med den minskade användning för körning, som numer inträdt, 
har ocksä folkets intresse för hästafveln minskats, uppfödningen 
af unghästar inom länet har aftagit och bedrifves mera allmänt 
endast i fa socknar, framför allt i Siljantrakten, Svärdsjö och 
Enviken. Under dessa förhållanden måste häststocken under
hallas genom rekrytering frän annat hall och detta sker mest 
frän Norge, vanligen genom mellanhänder i Vester-Dalarne, del
en stor del af allmogen idkar hästhandel. 

Med det minskade intresset för hästafveln har ock dennas 
handliafvande försämrats, och det har derför synts länets hus
hållningssällskap vara en vigtig angelägenhet att söka upphjelpa 
densamma. För detta ändamål har sällskapet redan under se
naste femårsperiod inköpt en afvelshingst af Ardennerras, men 
äter försalt den, da den ej syntes lämplig till förbättring af 
länets häststam. Man ansåg nemligen, att man här ej har behof 
af mycket stora och grofva hästar, som äro tröga och gerna fa 
en mindre fast kroppsbyggnad, utan att man borde sträfva etter 
att utbilda sega, uthålliga och oömma djur, lika lämpliga för 
plogen a provinsens mindre styfva jordman, som för kärran pa 
landsvägen och vid timmerdrifningen i skogen. Till vinnande af 
detta ändamål ansågs Norska hästen utgöra det lämpligaste för-
ädlingsmaterialet och i enlighet med denna asigt inköpte hus
hållningssällskapet ar 1881 en Norsk hingst, som fortfarande 
finnes uppstäld till begagnande a sällskapets skolegendom, men 
som dock blifvit temligen litet använd. Utomdess rinnas pä flere 
ställen inom länet premierade hingstar, tillhörande enskilde égare, 
uppstälda till begagnande mot låg språngafgift. 

Intresset för hästafveln synes dock ännu vara ganska ringa 
att döma af det lilla antal djur, som framvisats och kunnat 
premieras vid de premieringsmöten, som ärligen hällas pa 2 ställen 
inom länet. 

Utom de tvennc förut inom länet förefintliga hästförsäkrings
bolag har ännu ett bildats år 1885 under namn af Husby häst
försäkringsbolag. 

Ladugårdsskötseln har under femårsperioden visat glädjande 
framsteg. Detta gäller särskildt södra delen af länet, der sedan 
gammalt å åtskilliga herrgårdar funnits djur af utländsk, ren 
eller korsad ras, och i senare tid hafva ytterligare till afvelns 
förbättrande anskaffats åtskilliga djur af Ayrshireras, den enda 
utländska, som torde passa för här rådande klimat och öfriga 
förhållanden. 

Allmogens kreatur i södra delarne af länet äro i allmänhet 
af svensk landtras, här och livar med någon inblandning af ut
ländskt blod och troligen ganska allmänt korsad med djur af 
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den s. k. fjellrasen. Ehuru obetydliga till utseendet och af ful 
kroppsbyggnad, hafva dessa djur ofta mycket goda egenskaper 
såsom mjölkdjur och hafva framför allt den goda egenskapen att 
vara friska och härdiga. Genom en korsning med utländska 
raser kunna de visserligen hastigt vinna ökad kroppsstorlek, vackra 
former och möjligen äfven blifva mer högmjölkände, men fara 
är dock, att de samtidigt ärfva den förädlade rasens svagare 
kroppskonstitution och fordran på bättre underhäll, än allmogen 
ännu förstår sig på att gifva. Lämpligaste vägen till förbätt
rande af allmogens nötkreatursstammar är derför säkerligen en 
rikligare utfodring och rigtigare skötsel af afveln. I afseende pä 
fodringen återstår ännu mycket att göra, men ju mer folket lär 
sig inse mjölkens värde och en rikligare utfodrings inverkan pä 
denna, dess mer öfvergifver den svältfodringen, som äfven i södra 
delen af länet här och hvar förekommer. I afseende pa afvelns 
bedrifvande saknar ännu allmogen insigt om vigten af att vid 
urval af afvelsdjur fästa afseende ej blott vid hondjurets utan 
ock vid handjuvets beskaffenhet. Pålägg tages helst efter de bästa 
korna, men deremot användes förste bäste tjur utan all urskilnad. 
Oftast får tjuren börja göra tjenst såsom nyss årsgammal och 
användes sedan för hur mänga kor som helst, hvilket ovilkorligen 
har till följd, att tjuren förstöres och afkomman blir småvuxen 
och likasom förkrympt. Inom Siljantrakten och de öfre Dal
socknarna gäller i än högre grad de anmärkta felen vid djurens 
utfodring och afvelns bedrifvande; såsom förut är anmärkt, äro 
kreatursbesättningarna allt för stora i förhållande till tillgången 
pä vinterfoder, hvarför svältfodring regelbundet hvarje vinter 
återkommer. Nötkreaturens foder utgöres då af halm, agnar och 
starrhö i otillräcklig mängd; då korna burit, få de ett ringa till
skott af gröpe, som ganska allmänt utröres med färsk hästgödsel. 
Nekas kan dock ej, att äfven inom dessa Dalarnes öfre bygder, 
hvilka denna sorgliga skildring närmast afser, insigt om det 
origtiga och ekonomiskt ofördelaktiga i en sådan ludugärdsskötsel 
börjar vakna. Första stegen till en förbättring måste vara en 
förminskning af kreatursantalet och en allmän foderodling a åker
jorden, reformer, som säkerligen långsamt komma att bana sig 
väg, förrän jernvägsnätet utsträckes hit och jordlotterna genom 
skifte sammanföras till större stycken. 

Kreatursstammen i Siljantrakten utgöres af vanlig landtras, 
uppblandad med fjellboskap; i de öfre delarne af Öster-Dalarne 
samt i större delen af Vester-Dalarne förekommer den senare 
rasen temligen oblandad. Denna ras är, till följd af den klena 
utfodringen och illa ledda afveln, i Dalarne mycket småvuxen och 
mjölkfattig, men erfarenheten från andra håll visar, att den vid 
bättre omvårdnad både blir mer storvuxen och rikmjölkande. I 
alla händelser passar den genom sin friskhet, härdighet och för
nöjsamhet bättre än hvarje annan ras för de öfre Dalsocknarnas 
förhållanden, och hvarje försök att der ersätta den med eller 
förbättra den genom korsning med någon annan ras skall säker
ligen visa sig vara alldeles olämpligt. Deremot synes det vara 
ganska lämpligt att förbättra den genom användning af goda 
tjurar från utmärktare hjordar af samma ras, och i detta syfte 
har länets hushållningssällskap från en väl känd hjord i Herjeå-
dalen inköpt 14 djur, af hvilka 3 tjurar försålts till Transtrands 
socken samt 1 tjur och 10 kor uppstälts å sällskapets skol-
egendom, för att derifrån sprida afvelsdjur. Införandet af denna 
Herjeådalsboskap har redan visat goda följder för förbättring af 
kreatursstammen inom Vester-Dalarne. 

Afkomman efter de inköpta djuren har visat sig ega en 
något större kroppsbyggnad samt rikligare mjölkning, ehuru na
turligtvis tiden efter deras införsel ännu är för kort för att fullt 
säkert kunna uppskatta den verkan, den kommer att medföra. 

Ladugårdsbyggnaderna äro öfverallt hos Dalallmogen af 
mycket dålig beskaffenhet, små, låga, mörka, fuktiga och varma, 
hvilken sistnämnda egenskap än mer ökas genom den i de öfre 
orterna allmänna oseden, att i ladugarden koka vatten till dryck 
och sörpa åt kreaturen. Ett ändamälsenligare byggnadssätt börjar 
dock att i afseende på ladugårds- såväl som andra byggnader pä 
ett och annat ställe göra sig gällande; de nya ladugärdarne upp
föras temligen allmänt af kalkpisé. 

Mejerihaiulteriiigen, till hvilken Dalarnes befolkning, särdeles 
i de öfre socknarna, pä grund af de rådande naturförhållandena 
borde förlägga sin hushållnings tyngdpunkt, har intill senaste tid 
varit mycket försummad. Den ringa mjölkmängd, som de stora, 
men illa födda boskapshjordarne lemna öfver befolkningens eget 
behof, användes visserligen till beredande af ost och smör, men, 
till följd af folkets bristande renlighet och fullkomliga okunnighet 
i nutida mjölkskötsel, hafva dessa produkter blifvit af mycket 
dålig beskaffenhet. Att smör frän de öfre socknarna, trots detta 
städse är eftersökt till matsmör, beror hufvudsakligen pä den feta 
och goda beskaffenhet, som alltid utmärker smör, produceradt på 
de för högländta trakter egendomliga beten. 

Den rörelse till mejeriskötselns förbättring, som under det 
senaste årtiondet omgestaltat den svenska landthushällningen, har 
omsider, ehuru sent, sträckt sig äfven till detta län, och i före
gående femårsberättelse kunde meddelas, att lofvande framsteg i 
detta afseende visat sig. Detta har än mer varit fallet under 
de senaste 5 åren. I länets södra del hafva, jemte de i förra 
femärsberättelsen omnämnda Husby och Hedemora mejerier, så
dana inrättats i en stor del af södra Dalarnes socknar. Stock
holms Norra Mejeribolag började år 1884 inom länet en betydande 
mejerirörelse, så inrättad, att mjölk uppköptes och gräddsattes 
på flere ställen inom St. Tuna, Gustafs och Hedemora socknar. 
Grädden sändes sedan till Stockholm for att der kernas, hvar-
emot skummjölken till störste delen såldes i Falun. Bolaget 
öfverlemnade snart nog sin vidlyftiga affär till enskild person, 
under hvilkens ledning företaget än vidare utvecklats. 

Större mejerier äro; Husby och Näs Kungsgärd i Husby 
socken, Emaus i Hedemora socken, Borlänge i St. Tuna, Karls
fors i Vika, Fors i Folkärna samt Linghed i Svärdsjö socken, 
och under åtskilliga af dessa lyda flere filialmejerier. 

Smärre mejerier finnas dessutom vid 1885 års slut i följande 
antal, inom: 

Husby socken 4 

St. Skedvi ., 3 

Hedemora » b 

Säters » 1 

Gustafs » 3 

St. Tuna » 6 

Folkärna » 2 

By » 2 

Leksands » 2 

Mora » 1 

Nas » • 2 

Transport 31 
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Af de större mejerierna hafva under är 1885 Husby, Näs 
Kungsgård och det under Husby mejeri lydande, i St. Skedvi 
socken belägna Fäggeby, bearbetat resp. 234,647, 107,710 och 
180,497 kannor. Alla öfriga mejerier halva uppkommit un
der senaste aret, hvadan några sifferuppgifter af intresse tor 
dessa ej kunna lemnas. Smöret frän samtliga dessa mejerier 
liar till största del afsändts till England öfver Malmö eller Göte
borg. Skummjölken har dels försålts till Falun, Korsnäs, Domn-
arfvet och Ludvika, dels förarbetats till ost, som försålts inom 
länet eller i tillstötande delar af grannlänen. Priset å skum-
mjölksost har varit 10—20 öre pr % och för isbehandlad skum-
tujölk 10—16 öre pr kanna. 

Inom de öfre Dalsocknarna bedrifves mjölkhushållningen 
inom hemmet på samma ofullkomliga sätt som förr. Vid fä
bodarne har dock en mera ordnad mjölkhushållning börjat til
lämpas. Mindre kallvattenmejerier äro här och hvar uppförda 
och mjölken behandlas i dessa vanligen gemensamt for hela 
byalaget. 

Äfven i de öfre delarne af länet är mjölkhushållningen, 
försävidt den afser försäljning af produkterna, hufvudsakligen 
rigtad på smörproduktion. Det synes dock som om det åtmin
stone för dessa aflägsna bygder skulle vara lämpligare, om mjölken 
i främsta rummet komnie att bearbetas till ost. Denna kräfver 
nemligen ej såsom smör en hastig omsättning, hvilken med öfre 
Dalortens aflägsenhet och brist på snabba kommunikationsmedel 
ej kan åstadkommas, utan den bör tvärtom ligga lagrad på 
tillverkningsstället en längre tid. Osttillverkning kan dessutom 
mycket väl ske vid fäbodarne, hvilkas kraftiga och aromatiska 
beten böra gifva den, rätt beredd, en rik och fin smak. För 
beredande af ett godt smör, som hastigt skall försäljas, är der-
emot fäbodväsendets upphörande snart sagdt första vilkoret. 

Till de stora framsteg, som således nötboskapssköteln, och i 
synnerhet mejerihandteringen, under femårsperioden gjort, har 
länets hushållningssällskap mägtigt bidragit, dels genom med
delande af läneunderstöd för mejeriers anläggande, dels genom 
spridande af kunskaper rörande dessa grenar af landthushållningen. 

Sålunda lät sällskapet, da 1881 års klena foderskörd gaf 
anledning att befara mer allmän foderbrist, utarbeta och i 10,000 
exemplar i länet sprida en anvisning till nötboskapens och hä
starnes utfodring. Sedan flere år tillbaka har sällskapet i sin 
tjenst haft anstäld en äfven i Gefleborgs och Vesterås län ver
kande undervisare i boskapsskötsel och mjölkhushållning. Under 
2—3 resor årligen tillhandagick han länets jordbrukare med 
undervisning och råd; sedan år 1884 har sällskapet en egen 
länsmejerist, hvilken under femårsperiodens sista år med stor 
ifver och med Hfligt deltagande från befolkningens sida arbetat 
i sitt värf. Hans hjelp lemnas efter gjord ansökan derom utan 
kostnad för reqvirenten. 

Fårskötseln inom länet bedrifves fortfarande i mycket stor 
skala, särdeles i de öfre bygderna, men fåren àro af en mycket 
klen beskaffenhet, småvuxna samt kött- och ullfattiga. Så 
länge de under hela sommaren få fritt ströfva kring på skogs-

beten, hvarvid afveln sker utan tillsyn och äfven de ännu ej 
ärsgamla lammen betäckas och lämningen sker på vintern, dä 
mödrarne få en klen utfodring, är emellertid ingen förbättring 
att vänta. Till deras tjenst, som vilja bedrifva fårafve 1 pä ett 
mer ändamålsenligt sätt, har hushållningssällskapet dels ä sin 
skolegendom uppstält en mindre flock af Cheviot-ras, inköpt 
från Roma a Gotland, och dels i länet försalt från samma ställe 
inköpta sprmgbaggar. 

Äfven getter underhållas i stor mängd af allmogen i länets 
Öfre delar. Den skada, dessa djur göra på skogarne, är mycket 
betydlig, och derjemte nödvändiggöra de mycken kostsam och 
skogsödande stängsel, under det deremot deras afkastning är 
ringa. Detta inser ock allmogen, men anser dem ändock oum
bärliga, emedan deras mjölk behöfves vid bygden under den tid, 
korna äro på de stundom miltals aflägsna fäbodarne. 

Svinskötsel intager i länet en mycket underordnad ställning 
och inskränker sig oftast till uppfödande af ett eller några fä 
svin for eget hushålls behof. Än mer har svinafveln aftagit, 
sedan årligen auktioner på svin från Småland och Skåne före
komma pä åtskilliga ställen i länet. Denna införsel af svin har 
dock sä till vida medfört en förbättring i länets svinafvel, som 
de införda svinen af bättre ras småningom undantränga eller 
korsas med den i länet befintliga, dåliga landtrasen. 

Af fjäderfä underhållas sä godt som endast höns, hvilka 
hafva en ganska allmän spridning i länets södra och mellersta 
delar, men deremot förekomma mycket sparsamt i de norra och 
vestra socknarne. 

Biskötsel har, trots det stora intresse, h varmed enskilda 
personer verkat för densamma, vunnit blott ringa spridning och 
bedrifves hufvudsakligen i Näsgårds fögderi, der ock en biodlare
förening finnes. Hushållningssällskapet har intill är 1884 lemiiat 
understöd ät en elev vid biskötareskolan i Bie. 

Länets landtbruksskola, som år 1856 öppnades å den för 
ändamålet inköpta egendomen Vassbo i Aspeboda socken, om
kring en mil från Falun, har alltsedandess intill år 1883 varit 
upplåten åt arrendator, som åtnjutit det af statsmedel at skolan 
lemnade bidrag, mot skyldighet att uppehålla henne pa sätt Kungl. 
Maj:ts för landtbruksskolorna faststälda stadgar föreskrifva. Under 
de 27 ar, skolegendom således varit utarrenderad och skolan 
innehafts af arrendatorn, hafva de • kostnader, hushållnings
sällskapet för densamma haft, varit högst betydliga. Under de 
första 7 åren kräfdes stora kostnader för den förfallna egen
domens upphjelpande och bebyggande, så att sällskapets i egen
domen nedlagda kapital redan år 1862 utgjorde kr. 86,711oe, hvari 
ingår köpeskillingen för egendomen 30,000 kr.; sedan egendomen 
således blifvit försatt i ordentligt skick i hvad nödiga byggnader 
beträffar, har under den tid, skolan innehafts af arrendator eller 
till 1883, dock fortfarande krafts ej obetydliga utgifter eller något 
öfver 50,000 kronor utöfver det årliga anslaget af 4,000 kronor. 
Ehuru sällskapets utgifter för skolan varit ganska stora och 
arrendevilkoren i förhållande till skolegendomens areal och inven
tariets storlek ej kunna anses hårda, så har det dock visat sig, 
att arrendatorerne ej haft någon synnerlig vinst på arrendet, 
utan tvärtom antagligen måst tillsätta egna medel för arrende
kontraktets uppfyllande. Då det ju ligger nära tillhands, att en 
arrendator, som blott med svårighet kan gå ut med sitt arrende, 
ej gerna håller skolegendomen i den häfd, som för en mönster
gård höfves, och han dessutom lätt förledes att framför allt rigta 
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sin sträfvan na att draga största möjliga gagn af lärlingarnes 
arbete, men mindre ser deras bokliga undervisning till godo, sa 
kom hushållningssällskapet till den öfvertygelse, att det bäst 
skulle tillgodose jordbruksundervisningen genom att tor egen räk
ning öfvertaga såväl skolans som egendomens skötsel. 1 enlighet 
härmed öfvertogos skolan och egendomen den 14 mars 1883 af 
sällskapet, för livars räkning de sedan skötts af en dertill utsedd 
förvaltare, som ock är skolans föreståndare. 

Kostnaderna för egendomens försättande i vederbörligt skick 
efter den langa arrendetiden äro fortfarande högst betydliga i 
förhallande till hushållningssällskapets tillgångar, men af det 
stora antalet ansökningar till inträde i skolan synes det, som 
om förtroendet till skolan och belåtenheten med den nuvarande 
anordningen, som tillåtit en betydlig tillökning i den för teoretisk 
undervisning anslagna tid, skulle vara större än under den gamla 
ordningen. 

C) Fiskerinäring. I förra femarsberättelsen uttalade Läns
styrelsen den förhoppningen att, genom anställandet af 4 sä kal
lade hskeriöfveruppsyningsmän med tjenstgöringsskyldighet inom 
hvar sitt distrikt, för att tillhandagà allmänheten med anvis
ningar till åstadkommande af en ändamålsenlig vård om fisket, 
denna näringsgren sä småningom skulle komma att lyftas ur dess 
dåvarande lägervall. Denna förhoppning har endast i ringa mån 
hittills gått i fullbordan, enär intresset för ett tillbörligt hand-
hafvande af .fisket och de för dess skydd meddelade stadganden 
i allmänhet synes fortfarande slumra. Visserligen äro för öfver-
vakandet af nyssnämnda stadgars efterlefnad särskilde uppsy-
ningsmän inom kommunerna anstälde, men nägra nämnvärda 
yttringar af deras verksamhet hafva åtminstone icke kommit till 
Länsstyrelsens kännedom. Afven de på hushållningssällskapets 
bekostnad anstälde öfveruppsyningsmännens antal har till följd 
af sällskapets alltmer begränsade tillgångar måst inskränkas, så 
att för närvarande endast en af hushållningssällskapet aflönad 
öfveruppsyningsman tjenstgör inom länet. Också hafva vid de 
under de senare åren hållna syner för reglering af flottningen ä 
vattendragen inom länet klagan allmänneligen försports öfver den 
genom flottningen förorsakade, minskade tillgången på fisk, en 
klagan, som jemväl upprepas af t. f. kronofogden i Nedan-Siljans 
fögderi, hvilken i sin till femårsberättelsen afgifna rapport härom 
yttrar: »Fisket intager såsom näringsgren endast ett ytterst under-
ordnadt rum, enär, såsom jag af egen och andras erfarenhet kan 
bestyrka, detsamma i fögderiets störste sjöar, Siljan, Amungen 
och Ljugaren, år från år, alltsedan timmerflottning deri började 
bedrifvas, aftagit så, att det nu ingalunda lemnar sin idkare den 
anspråkslösaste dagspenning i vanliga fall. Orsaken till detta 
ledsamma förhållande är uppenbarligen den, att under det större 
och äldre fisk småningom fångas eller på annat sätt går bort, 
kommer ingen ny i stället, enär de flesta fiskarter hafva sin 
lektid om våren, och då de söka sig lekplatser vid elf- och åmyn-
ningar, bortskrämmas de antagligen derifrån af den då pågående 
timmerfiottningen eller förstöres den redan lagda rommen af tim
mermassorna. Af fisk, som leker på hösten, såsom sik och lake, 
är tillgången deremot temligen god. Lax kan ej numera komma 
upp i Siljan förbi Domnarfsfallet.» 

För att i någon mån åtminstone minska ofvan anmärkta 
olägenhet af flottningen, har Länsstyrelsen i de flesta reglerings
utslag meddelat nödiga föreskrifter om skyldighet för de flottande, 
att uti sjöar och öfriga vattendrag anbringa risvålar och vasar 

(ia sådana ställen, som äro tjenliga för tiskrommens utkliickning 
och ynglets skydd, likasom också Länsstyrelsen i vissa fall för
behållit sig rättighet att framdeles efter omständigheterna för
ord na om inrättande af särskilda fiskodlingsanstalter på de flot
tandes bekostnad. 

Vid Ljusåsen i Norrbärke socken har under perioden pa 
hushållningssällskapets föranstaltande blifvit anlagd en romkläck-
ninysanstalt, som underhällcs af riskcriöfveruppsyningsmannen 
emot särskild aflöning. Frän denna anstalt har fiskyngel ärligen 
tillhandahållits fiskevattensegare i skilda delar af länet, men tiden 
har ännu varit för kort för att leinna någon erfarenhet om och 
i livad mån detta försök till fiskodlingens höjande kunnat lemna 
önskadt resultat. Såsom i någon man antydande ett vaknande 
intresse för fiskerinäringen ma slutligen tilläggas, dels att Lima 
socknemän anslagit medel för inrättande af en roiukläeknings-
anstalt derstädes, hvilken lärer komma att uppföras under inne
varande ar, och dels att för ett par ar sedan en frivillig förening 
bildats i ändamål att enligt antagna och faststäIda stadgar skydda 
fisket i sjön Runn och närliggande-vattendrag. 

D) Skogshushållningen. Da Kongl. Domänstyrelscn ärligen 
afgifver officiel berättelse om allt väsentligt, som med detta ämne 
eger sammanhang, torde Länsstyrelsen kunna här inskränka sig 
till att, jemte hänvisning till den redogörelse beträffande trävaru
rörelsens tillstånd, som i slutet af denna afdelning förekommer, 
i öfrigt dels här nedan, likasom i förra femarsberättelsen skett, 
meddela uppgift a de mera betydande sågverken i länet och a 
den afverkning, som under perioden vid samma sågverk blifvit 
tillgodogjord, dels ock medelst några upplysningar och anmärk
ningar ånyo beröra en äfvenledes i den föregående femarsberät
telsen behandlad, med trävarurörelsen sammanhängande vigtig 
fråga. 

Förhallandet med sågverken inhemtas af efterföljande tabell, 
som jemväl angifver de vid verken försägade timmerqvantiteter: 

Antal försågadt timmer. 

Härtill bör luggas det vid 
Torsång frånskilda, tor 
Skutskärs sågverk af-
sedda virke, utgörande.. 

Summa 1,689,531 1,728,372 | 1,509,480|l,600,174 1,502,625 

Såsom af förestående tabell framgår, har försagningen af 
trävaror under hela perioden hvarje är varit i det närmaste lika 
stor och ej heller i nämnvärd man öfverstiait försagningen under 
den förra femårsperioden, hvilken utgjorde 187(i 1,499,836, år 
1877 1,603,383, år 1878 1,583,283, ar 1879 1,172,990 och år 
1880 1,553,945 timmer. Under perioden hafva tillkommit, förutom 
Avesta sågverk, tvenne mindre ångsågar, nemligen den ena a 
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Tyllsnäs udde i Torsångs socken och den andra i Naglarby i 
Gustafs socken. 

I den förra femårsberättelsen uttalade Länsstyrelsen den 
asigten, att den missrigtning i trävarurörelsens utveckling, hvilken 
i berättelsen blifvit antydd, hade sin grund uti bristande kommu
nikationer, hvilka omöjliggjorde en fri täflan om skogsalstren, och 
att denna brist icke kunde afhjelpas annorledes än genom an
läggning af en jernväg, som medelst billigare transportkostnader, 
än pa de vanliga flottlederna till Östersjön, möjliggjorde trä
varornas utfraktande frän öfre Dalarne till Vesterhafvet och så
lunda kunde innefatta en uppmuntran för flere nya sågverksbolag 
att uppträda täflande med de gamla; hvarjemte Länsstyrelsen 
upplyste att, då för framgången af en sådan jernvägsplan nödigt 
var, att en i möjligaste måtto noggrann utredning vunnes rörande 
skogstillgångarne inom de orter, som af jernvägen skulle komma 
att beröras, eller Rättviks, Boda, Ore, Orsa, Våmhus, Elf dals, 
Särna, Transtrands, Lima, Malungs, Venjans, SoIIeröns och Mora 
socknar, numera aflidne storskifteslandtmätaren Adolf Dahlgren 
ar 1881 erhållit uppdrag att verkställa en sådan utredning, på 
grund hvaraf Länsstyrelsen sedermera lät upprätta och i femårs
berättelsen offentliggöra en tabell, som utvisade arealerna dels af 
hela den skogbärande marken, dels af kronoparker och boställs-
skogar, dels af häradsallmänningar och enskildes disponibla skogar, 
dels af skogsmark, som af sågverksbolagen disponerades under 
full eganderätt, och dels af skogar, hvarå afverkningsrätten blifvit 
upplåten — allt inom ofvannämnda socknar. Af denna tabell 
framgick, att hela den skogbärande marken inom den öfre Dal
orten uppgick till 2,467,216 tunnland och att af denna mark 
redan vid den tid, då undersökningen verkstäldes, sågverksbolagen 
disponerade dels under full eganderätt 69,355 tunnland och dels 
under afverkningsrätt 870,357 tunnland eller tillhopa 939,712 
tunnland; och då dertill lades den icke obetydliga skogsmark, 
som sedan den tiden utaf bolagen blifvit inköpt, samt derjemte i 
betraktande toges, att bolagen innehade högst betydande afverk-
ningsrättigheter inom Leksands, Siljansnäs, Flöda, Nas, Jerna 
och Äppelbo socknar, så kunde, anmärkte Länsstyrelsen, den far
hågan svårligen undertryckas, att om utvecklingen af trävaru
industrien vidare fortginge i samma rigtning, som densamma då 
inslagit, större delen af skogarne inom hela den öfre Dalorten 
efter hand, och i den män storskiftena nalkades sitt slut, skulle 
komina att disponeras nästan uteslutande af de ifrågavarande 
fåtaliga bolagen, hvilka, liksom de förut dikterat prisen pa sjelfva 
skogsköpen, sa äfven sedermera skulle komma att efter godttin-
nande bestämma prisen på allmogens dagsverken och körslor, dä 
nemligen tillfälle till annan biförtjenst för allmogen icke ater-
stode än den, som kunde upphemtas vid de för skogarnes till
godogörande nödiga timmerdrifningarna. 

Den farhåga, som Länsstyrelsen sålunda redan i förra fem
årsberättelsen uttalade, har af den sedermera vunna erfarenheten 
blifvit. ytterligare befäst. Under den period, hvarom nu är fråga, 
har nemligen, såsom kändt är, den storartade Skutskärsaffären 
uppgått i och assimilerats med de öfriga trävarubolagens verk
samhet, hvilka derigenom, till lika mycken skada för det all
männa och den skogsegande befolkningen, som till gagn för dem 
sjelfva, blifvit befriade från den ende konkurrent af någon be
tydelse, som under vissa tider och i vissa trakter kunnat bjuda 
dem spetsen. Vid detta förhållande och da dertill kommer, dels 
att de förenade trävarubolagen äfVen under denna period verk

stält köp af skogar och afverkningsrätter, särskildt inom Elfdals 
och Särna socknar i betydande utsträckning, och dels att Korsnäs 
bolag särskildt utvidgat sitt egovälde genom inköp af Furudals 
bruk med tillhörande ansenliga skogar, så Järer fullt fog före
finnas för det påstående, att Kopparbergs Bergslag, Kopparbergs-
Ilofors och Korsnäs bolag, ehuru till namnet tre, i sjelfva verket 
måste betraktas såsom ett enda, hela trävarurörelsen i öfre Da
larne dominerande bolag, samt att, om trävarurörelsens utveckling 
kommer att fortgå i samma rigtning som hittills, den tid icke 
kan ligga långt borta, då, till följd af den ekonomiska attraktio
nens naturlag, nästan all skog i öfre Dalorten skall blifva de 
stora bolagen underlagd. 

Att under sådana förhållanden också nästan all konkurrens 
i virkeshandeln måste komma att saknas, ligger i sakens natur. 
Betydelsen häraf — äfven och särskildt för Kronan, som inom 
öfre Dalorten eger skogar till en ytvidd af mer än 440,000 tunn
land ren skogsmark — har helt nyligen på ett slående sätt fram-
trädt vid jemförelse emellan, å ena sidan, det gynsamma re
sultat, som de under 1886 års höst härstädes hållna auktioner 
för försäljning af afverkningsrätten å vissa för utdrifning å Voxna 
elf afsedda, Orsa besparingsskog tillhörande skogslotter lemnat, 
i det att å dessa auktioner, vid hvilka de stora trävarubolagen i 
Helsingland uppträdde såsom spekulanter, afverkningsrätten å de 
utbjudna skogslotterna, hvilken, efter räkning och mätning af 
träden, utaf jägmästaren i Södra Helsinglands revir blifvit upp
skattad till ett värde af 1,027,535 kronor 84 öre, betingade en 
köpeskilling af 1,056,955 kronor eller 29,419 kronor 16 öre nt-
öfver uppskattningsvärdet; och, å andra sidan, de fruktlösa försök, 
som under samma höst härstädes gjordes att försälja, dels ett 
sedan år 1881 på Furudals kronopark utstämpladt virkesparti 
om 39,800 träd, dels ett annat å samma kronopark, sedan 1885 
utstämpladt virkesparti om 16,600 träd och dels ett tredje å Lima 
kronopark utstämpladt virkesparti om 51,944 träd, å hvilket 
sistnämnda parti det afgifna högsta anbudet med 1 krona 50 öre 
per träd, såsom allt för lågt, icke kunde antagas. 

Det anmärktes härofvan, att den vida öfvervägande delen af 
de skogar, som för närvarande disponeras af bolagen, innehafves 
under afverkningsrätt på viss tid, efter h vars slut skogarne återgå 
till jordegarne, hvilka, i mån af ökad insigt uti livad deras sanna 
intresse kräfver, dock möjligen skola betänka sig, innan de ånyo 
upplåta sina skogar på afverkning och i stället, såsom det nu
mera allinänneligen Järer tillgå med allmogens skogar i Norge 
eller åtminstone inom hela öfre Glommens floddal, endast under 
tider, då konjunkturen är gynsam, sjelfva afverka, till vatten
dragen utfrakta och derefter till trävaruhandlarne försälja tim
merskogen. Betänkligare Mifver dock ställningen, om allmogen 
under full eganderätt afliänder sig sina skogsmarker, h varigenom 
dess ekonomiska sjelfständighet måste komma att undergräfvas. 
Beklagligen gifver äfven i detta hänseende erfarenheten under 
den sista femårsperioden anledning till oro. Af ofvannämnda 
tabell framgår, att år 1881 den skogsmark, som under full egande
rätt disponerades af sågverksbolagen, uppgick till 69,355 tunnland, 
men, sedan den tiden har, enligt hvad lagfartskungörelserna gifva 
vid handen, icke mindre än 38,656 tunnland afsöndrad skogs
mark inom Mora, SoIIeröns, Malungs, Lima, Äppelbo, Svärdsjö, 
Knvikens, Leksands, Als, Bjursås, Nås, Jerna, Flöda, Rättviks 
och Ore socknar öfvergått till och lagfarits af sågverksbolagen. — 
Om hushållningen med de enskilda skogarne yttrar t. f. krono-
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fogden i Nedan-Siljans fögderi, att densamma oligger nu nästan 
uteslutande i händerna på de stora skogsbolagen, som på viss tid 
arrenderat eller för alltid inköpt större delen af allmogens ut-
och fäbode-, ja äfven hemskogar, men afverkningen bedrifves dock 
ganska rationelt och omfattar för det mesta endast mogen skog». 
Om samma ämne yttrar likaledes t. f. kronofogden i Ofvan-Sil
jans fögderi, att »ej obetydligt med jordegendom blifvit den skuld
satta delen af befolkningen afhänd, medelst försäljning till såg
verksbolagen och andre köpare». Sjelfbevarelseinstinkten har 
nödgat till och med kommunerna i vissa delar af länet att vid
taga åtgärder för att värna sig emot den hotande faran. Så 
hafva särskildt Lima och Transtrands socknar, för socknarnas 
räkning, från de skuldbelastade innehafvarne inköpt åtskilliga 
hemmansdelar, för att freda dem från utmätning och att derefter 
hemfalla till bolagen. I Särna socken hafva jordegarne uti an
sökning, som för närvarande är på Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
pröfning beroende, anhållit, att af Särna skogsmedelsfond få an
vända 30,000 kronor för att dermed för kommunens gemensamma 
räkning inköpa sådan jord med tillhörande skog, som vederbö
rande jordegare eljest nödgades till underpris försälja; och hafva 
socknemännen till stöd för ansökningen anfört, att en icke ringa 
del af befolkningen nödtvunget redan försålt sin jord, företrädes
vis till trävarubolagen, hvilka med sina köp uteslutande åsyftade 
att för afverkning komma i besittning af skogen till de försålda 
jordlotterna sedan storskiftet afslutats. Enär härigenom utsigten 
till framtida bergning för dem, som sålunda försålt eller komma 
att försälja sin jord, måste ingifva allvarsamma bekymmer, så 
har Konungens Befallningshafvande uti infordradt underdånigt 
utlåtande öfver ofvanberörda ansökning under vissa vilkor under-
stödt densamma, till förekommande deraf, att en del mindre jord
egare i socknen från sjelfegande jordegare skulle komma att för
vandlas till backstugusittare eller falla fattigvården till last. 

För att häfva det missförhållande i trävarurörelsen, som 
sålunda redan eger rum, och jemväl afvärja den fara, hvarmed 
denna rörelse under sin vidare utveckling hotar, gifves det, såsom 
Länsstyrelsen äfven tillförene yttrat, blott ett enda räddnings
medel : utvidgade kommunikationer och särskildt jernvägar, h vari
genom skogarne blifva föremål för nu saknad konkurrens. För 
ansträngningarna i denna rigtning får Länsstyrelsen tillfälle att i 
en efterföljande afdelning af berättelsen närmare redogöra. 

E) Jagtvården. Äfven beträffande detta ämne torde det 
tillåtas Länsstyrelsen att hänvisa till den härom uti Kungl. Do
mänstyrelsens årsberättelser förekommande redogörelse, utöfver 
hvilken Länsstyrelsen har blott föga att tillägga. Endast i fråga 
om elgskyttet bör Länsstyrelsen upplysa, att särdeles under åren 
1884 och 1885 krono- och jägeribetjeningens bemödanden att 
förekomma sådant skytte under otillåten tid visat sig otillräck
liga, så att det blef nödvändigt att inom vissa delar af länet, 
såsom i Elfdals, Malungs och Jerna socknar, anställa särskilde 
polismän för att biträda krono- och jägeribetjeningen i fråga om 
beifrandet af den olofliga elgjagten, i hvilket afseende polismän
nen bemyndigats att vid domstol anställa åtal och jemväl verk
ställa beslag, der sådant i lag är medgifvet. 

F) Bergs- och Brnkshandteringen. Med hänvisning till de 
detaljerade redogörelser, beträffande dessa näringsgrenar, hvilka 
förekomma i Kungl. Kommerskollegii årsberättelser, tillåter sig 
Länsstyrelsen att, såsom jemväl i förra femårsberättelsen skedde, 

härnedan meddela en på bergmästareembetets uppgifter grundad 
summarisk öfversigt rörande bergshandteringens tillstånd och ut
veckling inom länet under den sista femårsperioden, i hvilket 
afseende alltså Länsstyrelsen får åberopa de uppgifter, rörande 
dels malmbrytningen, dels jern-, gjutgods-, stål- och manufaktur-
tillverkningen, dels tillverkningen af s. k. ädlare metaller och 
tekniska produkter och dels antal arbetare, använda vid bergverks-
och bruksrörelsen, hvilka innehållas uti tabellerna å följande sida. 

Vid en jemförelse af de i dessa tabeller angifna medel
talen för malmbrytningen, tillverkningen af gröfre och ädlare 
metaller samt antalet arbetare under både den förra och den 
senare femårsperioden springer genast i ögonen den betydande 
tillökning i både produktionen och antalet af dervid använde 
arbetare, som den senare femårsperioden har att uppvisa, gent 
emot den förra, i det att brytningen af jernmalm stigit från 
3,642,427 till 5,050,151 centner, af guld, silfver och blymalm 
från 3,356 till 17,993 centner, af zink från 557 till 10,020 cent
ner; tillverkningen af tackjern från 1,669,213 till 2,234,029 cent
ner, af gjutgods från 28,799 till 41,856 centner, af stångjern från 
668,240 till 992,774 centner, af stål från 94,768 till 408,737 
centner, af jern- och stålmanufaktur från 87,151 till 117,206 
centner, af guld från 13 till 54 skålpund, af svafvel från 4,711 
till 5,688 centner, af jernvitriol från 5,041 till 7,048 centner; 
samt antalet vid grufvorna och jernverken anstälde arbetare från 
3,710 till 5,009 — allt i medeltal, hvaremot endast brytningen af 
kopparmalm och tillverkningen af koppar något nedgått, den förra 
från 463,974 till 436,288 centner och den senare från 13,865 
till 12,211 centner. Tillökningen i jernmalmsbrytningen samt 
tackjerns-, jern- och ståltillverkningen har sin förklaringsgrund 
förnämligast uti den storartade utvidgning, som under den sista 
femårsperioden gifvits åt Kopparbergs Bergslags jernförädlingsverk 
vid Domnarfvet och, livad särskildt angår malmbrytningen, jemväl 
uti den icke obetydliga export af malm, som under de senare 
åren egt rum från Grängesbergs grufvefält öfver Oxelösund till 
Schlesien. Emellertid skulle man helt visst mycket misstaga sig, 
om man af denna tillökning i produktionen och dervid använd 
arbetskraft ville draga den slutsats, att bergshandteringen och 
jernindustrien befunne sig i ett blomstrande tillstånd. Längre 
fram under denna afdelning skall det visa sig, att detta inga
lunda är förhållandet. Här inskränker sig Länsstyrelsen till den 
erinran att, med hänsyn till den ringa vinst, som hvarje särskild 
arbetsprodukt bereder gruf- och jernverksegaren, denne natur
ligtvis måste låta sig angeläget vara, att för rörelsens uppehål
lande och intill, ja till och med någon gång tillfälligtvis utöfver 
den punkt, då tillverkningskostnaden öfverstiger kostnaden för 
produktionen, utvidga denna senare, hvilken alltså jemväl tager 
i anspråk en ökad arbetskraft. 

I sammanhang härmed, och såsom ett ytterligare bevis på 
de stora svårigheter, med hvilka jernhandteringen på senare tider 
haft att kämpa, må här tilläggas, att bruksdriften numera blifvit 
nedlagd vid alla förutvarande bruk i öfre Dalarne, med unda ntag 
endast af Långö i Elfdals socken, hvarest, under oförtröttad och 
insigtsfull ledning af bruksförvaltaren C. E. Pettersson fortfa
rande kunnat uppehållas en antagligen föga lönande tillverkning 
af liar, hvilka under en följd af år inom och utom landet till
vunnit sig erkännande, såsom exempel hvarpå det för Länssty
relsen är en glädje att här kunna omnämna, att liesmidet vid 
Långö bruk hugnats med följande utmärkelser, nemligen : 
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Tab. Li t t . A. Malmbrytningen. 

Tab. Litt. B. Jern-, gjutgods-, stål- och manufakturtillverkningen. 

Tub. Litt. C. Tillverkningen af s. k. ädlare metaller och tekniska produkter. 

Tab. Litt. D. Antal arbetare, använda vid bergverks- och bruksrörelsen. 
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1871, Bronsmedalj vid landtbruksmötet i Göteborg; 
1872, Bronsmedalj vid skandinaviska utställningen i Köpenhamn 

jemte diplom; 
» Silfvermedalj i Moskwa jemte diplom; 

1873, Förgyld bronsmedalj i London vid internationela utställ
ningen derstädes; 

» Anerkennungs-diplom vid utställningen i Wien; 
» Erkännande från Real Museo Industriale Italiano A Torino; 

1874, Silfvermedalj vid landtbruksmötet i Mariestad; 
1876, » » » i Norrköping; 

» Stora bronsmedaljen jemte diplom vid verldsutstä 11 ningen 
i Filadelfia; 

1881, Silfvermedalj och hedersdiplom vid landtbruksmötet i Malmö; 
1882, Stora silfvermedaljen in duplo vid landtbruksmötet i Sunds

vall; 
1883, Bronsmedalj vid landtbruksmötet i Örebro; 

» Silfvermedalj vid Kopparbergs läns landtbruksmöte i Mora. 
Beträffande särskildt tillverkningen vid Falu kopparverk och 

antalet dervid anstälde arbetare har magistraten i Falun med
delat följande uppgift; 

och uttalar i sammanhang härmed magistraten sin farhåga, att 
om nuvarande förekomsten af guld i Falu grufva skulle aftaga, 
kopparhandteringen och med denna äfven öfriga tillverkningarna 
skulle komma att upphöra, enär, med den förminskade koppar
malmfyndigheten i grufvan och kopparens låga pris, denna till
verkning drefves med daglig förlust, som guldet efter förmåga 
finge ersätta; »och», tillägger magistraten, »skulle grufverksam-
heten upphöra, då stundar för Falun en svår tid, folkmängdens 
nedgående, sjunkande näringslif i handel och handtverk och ökad 
fattigvårdstunga.» 

Enligt magistratens uppgift köptes i Falun under år 1885 
1,400 stigar träkol för kopparverkets räkning, men genom korn-
missionärer upphandlades i staden för Domnarfvets, Bångbro och 
andra jernverks räkning och afsändes pr jernväg 

Läster om 
12 tunnor. 

under vintern 1881—1882 18,168 

1882—1883 19,296 

1883—1884 15,960 

1884—1885 17,670 

1885—1886 - ^ - j ^ i J M 6 ^ 

Summa läster 86,057 

representerande ett kapital, efter sex kronors medelpris, af 516,342 
kronor; och lärer minskningen i tillförseln de senare åren vara 
beroende derpå, att det varit förin ån ligare att transportera längre 
bort belägna koltillverkningar direkte till Domnarfvet eller till 
stationer å Bergslags- och Siljansbanorna. 

Den i förra berättelsen omnämnda kalkbränningen i Rätt
viks och Boda socknar har äfven under denna period fortgått 
och lemnat en varuqvantitet af omkring 1,000 tunnor årligen. 

Slipstenslilherhiingen i Orsa har äfvenledes fortfarande 
bedrifvits, antagligen i ungefär samma omfattning och för visso 
pä samma opraktiska och äfven för helsan skadliga sätt som 
tillförene. Vid Sågmyra har tillverkningen af nickehpeis tidtals 
återupptagits. För alla tre handteringarne gäller, att rörelsen 
hämmas af tunga transporter och icke lärer kunna vinna någon 
nämnvärd lyftning annorledes än genom jernvägens utsträckning 
från Falun öfver Rättvik till Mora, för förverkligandet af hvilket 
önskningsmål dock, såsom längre fram i denna berättelse skall 
närmare omnämnas, för närvarande goda utsigter förefinnas. 

Vid Avesta bruk, som år 1872 försåldes af Kopparbergs 
Bergslag, och vid Avesta sågverk har den industriela verksam
heten medelst jern- och träförädling gått framåt, såsom jemväl 
bestyrkes af den inom Avesta lilla församling betydligt ökade 
folkmängden, hvilken från 810 personer år 1872 stigit till 2,225 
personer vid 1885 års slut. 

G) Fabriker, Manufakturer ocb Handtverk. Då jemväl för 
dessa ämnen detaljerad redovisning lemnas i Kungl. Kommers-
kollegii årsberättelser, torde det vara tillfyllestgörande att här 
nedan endast meddela några summariska uppgifter beträffande 
fabrikerna och handtverkerierna, desto hellre, som Länsstyrelsen 
har för afsigt att längre fram under denna afdelning af berät
telsen återkomma till ämnet och dervid tillägga några upplys
ningar rörande den industriela verksamheten vid fabrikerna och 
handtverkerierna inom länet. 

Enligt från kronofogdarne inkomna uppgifter utgjorde/a/'n'-
kernas och manufakturinrättningarnas antal på landsbygden vid 
periodens slut 85, med tillhopa 1,052 arbetare, hvaribland 3 
bryggerier med 18 arbetare, 9 färgerier med 8 arbetare, 30 
garfverier med 47 arbetare, 3 kopparslagerier med 2 arbetare, 
1 pappersbruk med 66 arbetare, 2 snickerifabriker med 14 ar
betare, 17 tegelbruk med 109 arbetare, 1 tobaksfabrik med 20 
arbetare, 1 tändsticksfabrik med 42 arbetare, 6 vadmalsstampar 
med 6 arbetare, allt förutom égare eller innehafvare af fabrikerna. 
Härtill kommer 2 krutbruk och 1 tegelbruk, hvilka dock icke 
begagnats. Tillverkningsvärdet vid samtliga fabrikerna är upp
taget till 2,737,580 kronor och egarnes bevillning i och för 
rörelsen till 7,065 kronor. 

Antalet handtverkare, hvilka vid periodens slut ensamme 
eller med biträde af annan än hustru och hemmavarande barn 
till afsalu tillverkat handtverksarbeten eller såsom yrke utöfvat 
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annan handtering, uppgick till 395 med biträdande 390 arbetare 
jemte 29 qvinnor, hvaribland 123 skomakare med 117 arbetare, 
45 snickare med 39 arbetare, 98 skräddare med 89 arbetare och 
15 arbeterskor, 26 målare med lika många arbetare, 13 sadel-
makare med 12 arbetare, 12 kopparslagare med 13 arbetare, 19 
smeder med 24 arbetare, 10 urmakare med 8 arbetare, 19 bagare, 
hvaraf 17 män och 2 qvinnor, med 25 arbetare, hvaraf 14 män 
och 11 qvinnor. Bevillningen i och för rörelsen utgjorde 503 
kronor 2 öre. 

Vid jemförelse med förhållandet, sådant det var vid förra 
femårsperiodens slut och i förra femårsberättelsen äfven blifvit 
angifvet, framgår, att fabrikernas och manufakturinrättningarnes 
äfvensom handtverkeriernas antal samt antalet af dervid anstälde 
arbetare på landsbygden icke obetydligt ökats under den senare 
femårsperioden. 

Vid Grycksbo pappersbruk har tillverkningsvärdet under 
perioden i medeltal uppgått till 132,000 kronor, motsvarande 
ungefärligen tillverkningsvärdet äfven under förra femårsperioden. 

Någon bränvinsbränning har under denna period icke före
kommit inom länet. 

H) Husslöjden. I förra femårsberättelsen omnämndes, att 
länets hushållningssällskap, med tillhjelp af de anslag, som af 
stat och landsting blifvit dertill beviljade, verkat mycket för 
husslöjdens ytterligare utveckling, dels genom anordnande af sär
skilda slöjdkurser för utbildande af slöjdlärare och dels genom 
understöd åt i flere socknar inrättade slöjdskolor; och antydde 
Länsstyrelsen i sammanhang dermed, att åtgärder vore vidtagna 
för inrättandet af flere dylika skolor, hvilket bådade godt för 
husslöjdens framtid. Äfven under den period, hvarom nu är 
fråga, har husslöjden omfattats med Hfligt intresse, hviiket bäst 
ådagalägges deraf, att då slöjdskolor vid förra periodens slut funnos 
inom endast 16 af länets socknar, sådana skolor till ett antal af 
68 numera finnas inrättade i icke mindre än 37 socknar, eller i 
Hedemora, Gustafs, Stora Tuna, Grangärde, Säfsnäs, Ludvika, 
Norrbärke, Söderbärke, Als, .Siljansnäs, Leksands, Djura, Gagnefs, 
Flöda, Nås, Äppelbo, Malungs, Lima, Transtrands, Venjans, Elf-
dalens, Mora, Särna, Orsa, Ore, Boda, Sundborns, Svärdsjö, En-
vikens, Kopparbergs, Garpenbergs, Folkärna, By, Malingsbo, Husby, 
SiIfbergs och Jerna socknar. Inom några af dessa socknar finnas 
icke mindre än 4 skolor och inom flere socknar 3 skolor. Denna 
glädjande företeelse ingifver förhoppning, att det icke skall dröja 
länge, innan åtminstone en slöjdskola skall finnas inom hvarje 
socken i länet. För att utöfva kontroll öfver slöjdskolornas 
verksamhet har statens undervisare i slöjd, W. Nordin, på hus
hållningssällskapets bekostnad årligen inspekterat skolorna och 
derom till hushållningssällskapet afgifvit berättelse. Sålunda 
inspekterades exempelvis under år 1884 icke mindre än 30 slöjd
skolor inom skilda delar af länet. Af den berättelse, som slöjd-
ingeniören Nordin deröfver afgaf, inhemtas, att af dessa skolor 
endast en var fristående, men alla öfriga förenade med folk
skolorna; att såsom följd häraf undervisningen i de flesta skolorna 
meddelades af folkskollärare; att dessas aflöning för slöjdunder
visningen vexlade från lägst 37 kronor 50 öre till högst 100 
kronor; att 21 skolor hade egen lokal och öfriga skolor hyrd 
sådan; att lokalen var tillräckligt stor vid 20 skolor, men otill
räcklig vid de öfriga; att undervisningstiden i allmänhet om
fattade 32 veckor på året, men med ett mycket ojemnt dagatal 
och timtal, i det att i de flesta skolor undervisning meddelades 

endast en dag i hvarje vecka, i några två, fyra till sex dagar, 
under en timme i några och i andra tre, ända till sju timmar 
om dagen; att arbetets beskaffenhet kunde anses godkänd i 3 
skolor, försvarlig i 23 och dålig i öfriga; att undervisningsämnena 
utgjordes af snickeri i alla skolorna, af svarfning i 22 skolor 
och korgmakeri i 2 skolor; att råämnena anskaffades af kommu
nerna i 18 skolor och af läraren i öfriga skolor; att materielen, 
som var tillräcklig i 10 skolor och otillräcklig i 20 skolor, till
hörde sjelfva skolan vid alla skolor, utom 2, och befans i godt 
skick vid alla skolor, utom 2; att premier för flit utdelats vid 5 
skolor; samt att, beträffande skolornas verksamhet, det allmänna 
vitsord afgifvits, att densamma varit »öfver medelmåttan» vid 3 
skolor, »medelmåttig» vid 23 skolor och »under medelmåttan» vid 
4 skolor. 

Sedan landstinget år 1880, i sammanhang med beviljande 
af anslag till slöjdundervisningens befrämjaude, uttalat den önskan, 
att länets hushållningssällskap måtte vidtaga åtgärder för af-
sättning af de alster, hvilka tillverkats i länets slöjdskolor, be
viljade hushållningssällskapet år 1881 ett anslag af 1,200 kronor 
till bestridande af kostnaderna för hyra m. m. af en försäljnings
lokal i Falun, afsedd för afsättning af alster, tillverkade dels 
vid slöjdskolorna och dels af enskilde idkare af husslöjd; och 
blef på grund häraf under sommaren samma år ett slöjdförsäljnings-
magasin öppnadt här i staden. Magasinets verksamhet fortgick 
till och med 1885 års slut, men måste då upphöra, sedan hus
hållningssällskapet genom Konungens Befallningshafvande hos 
landstinget förgäfves gjort framställning om bidrag för dess uppe
hållande och, i anseende till minskade egna inkomster, nödgats 
indraga det för magasinet beviljade anslag. 

Beloppen af de anslag, som under femårsperioden blifvit för 
slöjdundervisningens inom länet befrämjande beviljade af staten, 
landstinget och hushållningssällskapet, finnas upptagna i efter
följande tabell. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 19 mars 
1886 funnit godt tillsätta en komité för att inkomma med för
slag till de åtgärder, som, utan att beröra tullagstiftningens om
råde, kunde vara egnade att underlätta vilkoren for jordbrukets 
och andra näringars bedrifvande eller eljest bidraga till upp-
hjelpande af den ekonomiska ställningen i landet, aflät be-
mälde komité till Länsstyrelsen under den 13:de påföljande juli 
en skrifvelse, uti hvilken komitén, enär för bedömande af be-

') 1881 års anslag ar först under år 1882 anordnadt. 
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skaffenheten och omfånget af de åtgärder, hvilka kunde böra i 
ofvanomförmälda hänseende föreslås, det synts komitén i främsta 
rummet behöfligt att kunna förskaffa sig en såvidt möjligt full
ständig och tillförlitlig utredning om det ekonomiska tillståndet 
och näringarnes verkliga ställning i alla delar af landet, an
modade Länsstyrelsen att till komitén afgifva utlåtande angående 
den ekonomiska ställningen i detta län, med hänsyn tagen sär-
skildt till stad och särskildt till landsbygd, samt dervid, såvidt 
möjligt, affatta utlåtandet i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
ett skrifvelsen åtföljande frågoformulär, som var af följande 
lydelse: 

l:o) Råder inom det eder anförtrodda län någon allmän 
klagan öfver ekonomiskt betryck? 

2:o) Finnas några bestämda anledningar att anse en sådan 
klagan berättigad beträffande a) jordbruket och dess binäringar; 
b) bergshandteringen; c) fabriksindustrien; d) handel och sjöfart; 
e) öfriga näringar? 

3:o) Om nyssberörda klagan är berättigad, hvilka äro då 
de orsaker, hvaruti den öfverklagade olägenheten har sin hufvud-
sakliga grund? Böra dessa tillskrifvas «) bindande af större 
kapitaler, än den verkliga förmögenheten medgifvit; b) bristande 
företagsamhet och deraf föranledd minskad arbetsförtjenst; c) 
bristande planmässighet och beräkning i näringsföretagen ; d) ut
ländsk konkurrens; e) inhemsk öfverproduktion;/) för dyra pro
duktionskostnader; g) dyrbara lefnadsvanor och ökade behof; 
A) andra förhållanden? 

4:o) Inom hvilka närings- eller yrkesklasser hafva lagsök
ningar och konkurser under de senaste fem åren företrädesvis 
egt rum, och kan i jemförelse med förut varande torhållanden 
någon afsevärd förändring härutinnan förmärkas? 

5:o) Gifva förhållandena vid de under de senaste fem åren 
förekomna utmätnings- och konkursauktioner anledning till an
tagande, att saluvärdet å dervid afyttrad fastighet i verkligheten 
nedgått under taxeringsvärdet? 

För att kunna på ett någorlunda tillfredsställande sätt full
göra komiténs uppdrag ansåg sig Länsstyrelsen nödsakad att till 
ledning för sitt utlåtande infordra upplysningar och yttranden 
från samtliga magistrater, kronofogdar och domhafvande inom 
länet, styrelserna för Kopparbergs enskilda bank och Uplands en
skilda bankafdelningskontor i Ludvika, styrelserna vid alla länets 
sparbanker, hushållningssällskapets förvaltningsutskott, domän
intendenten, rederierna för de bolag, hvilka idka sjöfart, samt 
disponenterna och förvaltarne vid de flesta större jern- och såg
verk inom länet, hvarefter — under erinran derom att den korta 
tid, som för utlåtandets afgifvande förunnats, icke medgifvit en 
så fullständig utredning af alla till frågan hörande förhållanden, 
som densammas vigt kräfde och för densammas allsidiga be
lysning varit önskvärd, helst dertill komme, att Länsstyrelsens 
tid varit och fortfarande vore upptagen af flerehanda delvis 
ganska omfattande göromål för beredande af åtskilliga frågor, 
hvilka borde behandlas dels af det kort derefter sammanträdande 
landstinget och dels af pröfningsnämnden — Länsstyrelsen under 
den 11 september 1886 till komitén afgaf det begärda utlåtandet. 

Enär detta utlåtande dels afser den ekonomiska ställningen 
inom länet under samma tidrymd, som utgör föremål för denna 
berättelse, och dels innefattar en redogörelse för näringarnes inom 
länet tillstånd från synpunkter, hvilka härofvan antingen alldeles 
icke eller endast i förbigående framhållits, jemte några af denna 

redogörelse sjelfmant framkallade antydningar, hvilka möjligen 
kunna vara förtjenta af någon uppmärksamhet vid försöken att, 
såvidt ske kan, icke blott på lagstiftningens väg, utan jemväl 
medelst enskildes initiativ i någon mån underlätta näringarnes 
höjande ur det betryck, hvari desamma under den sista perioden 
befunnit och fortfarande befinna sig, har Länsstyrelsen, utan 
hinder deraf, att några af de ämnen, som i utlåtandet beröras, 
väl kunde hafva sin rätta plats i andra afdelningar af berättelsen, 
ansett lämpligt vara att afsluta denna afdelning, som afser nä
ringarne, genom att här i sin helhet infora ifrågavarande ut
låtande, som, med uteslutande af ingressen, är af följande lydelse: 

»Då Länsstyrelsen nu går att besvara den första af de utaf 
komitén uppstälda frågor, så lydande: »Råder inom det Eder an
förtrodda län någon allmän klagan öfver ekonomiskt betryck?» så 
får Länsstyrelsen, under antagande att komitén, oaktadt frågan 
blifvit formulerad på ett något oegentligt sätt, önskar vinna upp
lysning, icke huruvida någon allmän klagan öfver ekonomiskt be
tryck råder inom länet, utan huruvida sådant betryck verkligen 
derstädes förefinnes, till en början anmärka, att förhållandena 
inom länet äro sädana, att frågan i sin allmännelighet icke kan 
besvaras vare sig med ett obetingadt ja eller ett obetingadt nej, 
enär svaret utfaller olika, allt eftersom man med frågan vänder 
sig till en hvar af de tre hufvudnäringarna inom länet, jord
bruket, bergshandteringen och trävarurörelsen, samt, livad jord
bruket särskildt beträffar, äfven väsentligen olika inom olika 
delar af länet, såsom komitén behagade finna af den redogörelse 
för tillståndet inom dessa hufvudnäringar, som Länsstyrelsen 
härnedan skall Iemna. 

Hvad sålunda först beträffar jordbruksnäringen, så och enär 
hushållningssällskapets förvaltningsutskott utgör den förnämsta 
naturliga målsmannen för denna näring och, efter hvad Läns
styrelsen har sig bekant, förvaltningsutskottet grundat sitt till 
Länsstyrelsen afgifna utlåtande icke blott på egen kännedom 
om förhållandet, utan äfven på från de särskilda hushållnings-
nämnderna infordrade upplysningar om jordbrukets ställning i 
länets skilda delar, har Länsstyrelsen desto hellre ansett sig 
böra härnedan i sin helhet återgifva berörda utlåtande, som 
Länsstyrelsen äfven för sin del i allt väsentligt instämmer uti 
detsamma, såsom i Länsstyrelsens tanke innefattande en med 
verkliga förhållandet öfverensstämmande teckning af jordbrukets 
tillstånd inom länet. 

Förvaltningsutskottets utlåtande är, med uteslutande af in
gressen, utaf följande lydelse: 

»»Klagan öfver ekonomiskt betryck är isynnerhet beträffande 
jordbruksnäringen i de delar af länet, hvarest jordbruket utgör 
befolkningens hufvudnäring, allmän, äfvensom i fråga om bergs
handteringen lika allmän; och denna klagan måste anses hafva 
fullt giltiga skäl. De tryckta konjunkturerna inverka menligt 
på alla näringsgrenar, men framför allt är dock jordbruks
näringens och den jordbrukande befolkningens ställning bekym
mersam, hvarför det ock är från jordbrukarnes krets den all
männaste klagan höres. Bergs- och skogsbruk, jemte jordbruk 
länets förnämsta näringar, hafva allt mer öfvergått i händerna 
på stora bolag, och om än dessas affärsverksamhet betydligt 
lider af de dåliga konjunkturerna, så gifver dock deras kapital
styrka dem större motståndskraft samt större förmåga än den 
enskilde att afvakta bättre tider. Hvad särskildt skogsbruket 
vidkommer, hafva de härmed arbetande bolagen så till vida 
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fördel af jordbrukarens tryckta ekonomiska ställning, som denna 
ofta tvingar till skogslotters försäljning, trots de jeniförelsevis 
låga försäljningspris, som till följd af ogynsamma afsättnings-
förhållanden för trävaror och kanske i än högre grad på grund 
af bristande konkurrens mellan skogsspekulanter varit rådande 
inom länet. Der bolag som idka bergsbruk äfven bedrifva 
skogsaffärer, får den förra affärsgrenens sämre resultat motvägas 
af den större afkastning den senare lemnar, men äfven der bergs
bruket saknar detta ekonomiska stöd, har det i viss mån fördel 
af jordbrukarens trångmål, i det att desse senare, då deras mesta 
timmerskog är försåld, för att skaffa sig nödiga kontanta medel 
äro tvungna att genom kolning tillgodogöra hvad som återstår 
af skogen, till följd hvaraf också kolprisen så nedgått, att de 
endast lemna ersättning för kolningsarbetet och transporten, utan 
att något återstår för att betala virkets värde; äfven har svårig
heten för jordbrukarne att skaffa sig kontanta inkomster så upp-
drifvit efterfrågan efter körslor, att forlönerna för malmens och 
jernets transport högst betydligt nedgått. Jordbruket arbetar 
deremot, såsom nedan skall närmare utredas, under i allo ogyn
samma omständigheter, och jordbrukarnes ställning gifver derför 
anledning till allvarsamma bekymmer, ehuru dock förhållandena 
i detta hänseende gestalta sig i väsentlig mån olika i olika delar 
af länet. 

I de öfre Dalsocknarna är den odlade jorden, som så godt 
som uteslutande innehafves af allmoge, af så ringa utsträckning 
i förhållande till folkmängden och dess brukning till följd af åt
skilliga nedan berörda missförhållanden så ofullkomlig, att dess 
odling i regel ej lemnar en afkastning, på långt när motsvarande 
befolkningens behof. Allt hvad jordbruket här alstrar, förbrukas 
hemma, och intet blir öfver till afsalu, utan tvärtom måste såväl 
lifsmedel och beklädnadsartiklar som ock kreatursfoder inköpas 
från andra orter. Under sådana förhållanden äro de låga prisen 
på jordbruksprodukter naturligtvis ej till men, utan tvärtom till 
fördel för befolkningen, men trots detta är ännu i dessa trakter 
ställningen ingalunda bekymmerfri, beroende på en i samman
hang med det allmänna betrycket inträdd minskning i de in
komstkällor, från hviika folket är vandt att hemta de kontanta 
medel de behöfva till utskylder och för fyllande af nyss antydda 
behof. Sålunda är redan nämndt, att timmerskogen till största 
delen är försåld, att hvad som ännu tins att sälja betingar jeni
förelsevis låga pris samt att kolning lemnar ringa inkomst. 

För timmerdrifning och andra skogsarbeten, som förr lemnat 
en väl betald sysselsättning under vintern åt karlar och dragare, 
hafva till följd af den stora tillströmningen af vid utdrifnings-
arbete vane arbetssökande från andra län, isynnerhet från Verm-
land, prisen sä nedgått, att allmogen anser det med stor risk 
förenadt att på beting åtaga sig dylikt arbete. Den mängd af 
män och qvinnor, som särskildt från Siljanssocknarna under större 
eller mindre del af året söker sig arbetsförtjenst utom länet, 
kan, till följd af den minskade efterfrågan på arbetare och sär
skildt för tillfället till följd af den minskade byggnadsverksam
heten i de större städerna, ej hemföra så stora besparingar som 
förr. Forslingen har aftagit och i sammanhang dermed forlönerna 
nedgått. Den lilla industrien, som förr gifvit sysselsättning, 
särdeles åt befolkningen i Mora och Malungs socknar, är i stark 
återgång, och gårdfarihandeln, som förr i ganska stor utsträck
ning bedrefs af folk från de öfre socknarna, har till större delen 
afiösts af fasta landthandlande och kringvandrande schackerjudar. 

Med få ord, alla de förvärfsgrenar, till hviika befolkningen 
i dessa delar af länet äro hänvisade för att fylla den brist, som 
jordbrukets afkastning lemnar, bereda betydligt mindre inkomst 
än tillförene, och att befolkningens ställning i dessa bygder ändock 
ej föranleder mer högljudda klagomål, beror dels derpå, att jord-
egarne ganska allmänt ännu ega besparade medel från tidigare 
skogsförsäljningar, dels på folkets vana vid umbäranden. Ungefär 
enahanda äro förhållandena äfven i de längre ned belägna socknar, 
der jorden är styckad i så små egolotter, att de ej kunna föda 
sina égare. 

I andra delar af länet, såsom i Stora Tuna, Husby, Stora 
Skedvi, Hedemora m. fl. socknar, utgör deremot jordbruk jord-
egarnes enda, eller förnämsta förvärfskälla. Då emellertid jord
bruket äfven i dessa delar af Dalarne arbetar under än ogyn-
sammare omständigheter än i rikets sydligare belägna provinser, 
är också den ekonomiska ställningen i dessa trakter ganska be
kymmersam, och om man bortser från de stora bruken, för hviika 
jordbruket, om än omfattande stora arealer, dock ej är hufvud-
affären, äro de ekonomiska svårigheterna större, ju mer ute
slutande jordbrukaren skall hemta sin bergning från sitt jord
bruk. Allmänt har också skuldsättning under senare år allt 
mer måst anlitas för att uppehålla affärerna. 

»Bindande af större kapitaler, än den verkliga förmögenheten 
medgifvit», torde knappt kunna anses vara ett mer allmänt rå
dande missförhållande. Frånsedt bolagen, för hvilkas affärs
förhållanden förvaltningsutskottet ej kan lemna redogörelse, be
sitta flertalet jordbrukare sin egendom genom arf eller gifte, och 
då bland Dalallmogen är vanligt att vid arfskifte egendomen 
delas mellan alla arfvingarne och ej mot lösen öfvertages af 
någon eller några af dem, har i regel intet eller ringa kapital 
nedlagts på jordens och inventariets förvärf; ej heller pläga några 
i förhållande till tillgångarne mer betydande kostnader nedläggas 
på byggnader, grundförbättringar eller inventarier. Nekas kan 
dock ej, att den lätta penningetillgången äfven i Kopparbergs 
län i sin mån lockat till upptagande af lån mot inteckning i 
egendomen, vare sig för jordköp eller för andra mer eller mindre 
produktiva ändamål, och då dessa lån löpa med högre ränta, än 
jordbruk för närvarande lemnar, måste de verka förfustbringande. 

»Bristande företagsamhet» kan troligen med mindre skäl 
tillvitas dalallmogen än innevånarne i andra delar af landet; 
tvärtom visar den fortfarande samma mänhet om hvarje tillfälle 
till förtjenst som förr. Naturligt är dock, att jordbruksnäringens 
ringa rentabilitet samt jordbrukarnes bristande penningetillgäng 
förhindra påbörjande af nya odlingar eller andra företag, som 
kräfva kostnader, och fördröjer redan pågående odlingar och för
bättringar, liksom ock den i vissa socknar hemmahörande indu
strien, såsom symaskins- och urtillverkningen i Mora, skinn
beredningen i Malung samt hemväfnaden af tyg till folkets kläder, 
är stadd i tillbakagående eller redan dukat under för täflan med 
billigare fabriksalster, och till följd häraf hafva tillfällena till 
arbetsförtjenst väsentligen minskats. 

Åtskilliga missförhållanden i landthushållningens anordning 
äro egendomliga för denna provins och verka förlamande, eller 
rent af förhindra dess utveckling till högre afkastning. Främst 
bland dessa missförhållanden är att nämna den till ytterlighet 
drifna jordstyckningen, som gått så långt, att samme jordegare 
ej sällan har sin obetydliga jordegendom spridd på 10 till 20 
olika ställen, belägna på en utsträckning af flere mil. Under 
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dessa förhållanden är en ordentlig afdikning och brukning af de 
om hvarandra strödda, olika égare tillhöriga, små jordlapparne 
hardt när omöjlig, likasom också svårighet uppkommer att i 
rätt tid företaga skörd af foder och spanmål. Omöjligheten att 
anbringa stängsel mellan de olika åkerlotterna samt saknaden af 
naturliga ängar och betesmarker nere vid odlade bygden tvingar 
till att hålla boskapen uppe på aflägsna skogar och fäbodställen 
och förhindrar mjölkens tillgodogörande på ett ändamålsenligt 
sätt. Mycken tid spilles ock på boskapens drifvande från den 
ena betesmarken till den andra och på de milslånga färderna 
till de olika slàtterplatserna. Det kringdrifvande lif, som denna 
anordning af Iandthushållningen medför, bidrager derjemte i sin 
mån att vänja folket vid att ligga ute på färder och afvänja 
det från ihållande, strängt arbete. Olägenheten häraf inser all
mogen väl, men enda botemedlet deremot, laga skifte och i 
sammanhang dermed utflyttning af gårdarne, vågar den ej till
gripa, såsom varande alltför kostsamt. 

Visserligen skulle det kunna anses, att skogens tillgodogö
rande genom kolning under nuvarande låga kolpris vittnar om 
en dålig beräkning, men, såsom redan nämnts, är det nödtvång 
för mången jordbrukare att härigenom förskaffa sig kontanta 
penningar till de nödvändigaste utgifterna. 

»Utländsk konkurrens.» Inom södra delarne af länet odlas 
höstsäd, isynnerhet råg, utöfver egna behofvet, men till följd af 
en storartad införsel af utländsk spanmål och mjöl, hufvudsak-
ligen öfver Gefle, möter svårighet att afsätta öfverskottet, i det 
att allmänheten så vant sig vid den finska utsädesrågen och det 
vackrare, men ej i näringsvärde öfverlägsna utländska mjölet, 
att den ej vill köpa fullgod inhemsk vara annat än till pris, 
understigande den utländska. Att upphöra med odling af dessa 
förlustbringande sädesslag låter sig dock ej lätt göra, ty det 
skulle förutsätta en öfvergång från det allmänt brukliga, för 
jordens skötsel fördelaktiga koppelbruket, en öfvergång, som ej 
kan ske utan tidsutdrägt, hvarjemte svårighet torde uppstå att 
utfinna en bättre och i längden mer lönande växtföljd på den i 
allmänhet mycket mullfattiga jorden. Men äfven bortsedt från 
detta, torde ej vara önskvärdt, att rågodling allt för mycket in-
skränkes, ty dels är detta sädesslag säkrare än något annat mot 
de svåra nattfroster, som stundom hemsöka Dalabygderna, dels 
kunna omständigheter, såsom missväxt i Ryssland, svenska ham
nars spärrning m. m., inträffa, under hvilka det skulle vara i 
hög grad olyckligt, om landet skulle vara satt ur stånd att af 
egen produktion tillgodose sitt behof af dessa sädesslag. 

För de delar af länet, der ej nog spanmål alstras för till
fredsställande af befolkningens behof, är den utländska importen 
af jordbruksprodukter till afgjord fördel för befolkningen, men 
här verkar i stället spridning af billigt, men dåligt utländskt 
kram mer förderfbringande än annorstädes, ty i dessa bygder 
har funnits en ganska utvecklad hemslöjd, hvilken alltmer går 
under, emedan den ej i prisbillighet kan täfla med fabriksindu
strien och emedan folkets sinne alltmer vänjes från de solida 
hemgjorda varorna till de mera lysande, men ovaraktigare fabriks
alstren. Denna förändring ökar äfven derigenom folkets ekonomiska 
svårigheter, att den gör behofvet af kontanta penningar större, 
under det så godt som all försäljning af jordbruksprodukter för 
närvarande sker under för jordbrukaren ogynsamma förhållanden. 

En af allmogens vigtigaste försäljningsartiklar är smör, men 
priset på detta mindre fina, men kraftiga s. k. bondsmör ned-

sättes mer, än som betingas af dess qvalitet, genom konkurrensen 
med det från Norge införda konstsmöret och billigt, men dåligt 
finnsmör. 

Svinafveln har förr bedrifvits utöfver det egna behofvet i 
vissa trakter af länet och borde vinna i utsträckning, i samma 
mån mejerihandteringen går framåt, men den är tvärtom stadd 
i jemnt aftagande, till följd af att det här producerade fläsket 
ej i prisbillighet kan täfla med det Amerikanska. 

»Inhemsk öfverproduktion.» Smör är den enda inhemska 
vara af betydenhet, som inom den ojemförligt största delen af 
länet produceras öfver eget behof, och efter allt att döma är 
mejerihandteringen äfven här stadd i en lofvande utveckling. 
Till följd af att jordbrukarne i de flesta inom de lätta kommu
nikationernas område liggande länder nu i denna näringsgren 
söka sin förnämsta inkomstkälla, har emellertid redan ett be
tänkligt fall i smör- och ostprisen inträdt, och det synes fara 
värdt, att mejerihandteringens uppblomstring i detta län kommer 
så sent, att den då redan är lika litet inkomstbringande som 
öfriga grenar af Iandthushållningen. 

»För dyra produktionskostnader» ställa jordbruket i en sämre 
ställning i detta län än i sydligare delar af riket. 

I anseende till den odlade jordens knapphet i förhallande 
till folkmängdens antal samt den häfdvunna seden, att nästan 
hvarje person ur allmogens klass sträfvar att besitta egen torfva, 
äro jordprisen orimligt uppdrifna i förhållande till den afkast-
ning jorden kan lemna, och till följd deraf har den jord, som 
förvärfvats genom köp, att förränta ett allt för högt inköpspris. 
Dertill kommer, att de långa afstanden från de förnämsta im
porthamnarna samt de föga utvecklade och dyra kommunika
tionerna, särdeles i öfre delarne af länet, minska landthushåll-
ningens afkastning. För allt hvad jordbrukaren behöfver köpa 
för sitt yrkes bedrifvande, såsom redskap, konstgödningsämnen 
och, i öfre delarne af länet, spanmål, ökas inköpspriset med i 
allmänhet dryga fraktkostnader samt flere mellanhänders vinst, 
under det att ett motsvarande afdrag sker på inkomsten för hvad 
han har att afyttra. Undantag härifrån gör dock hafre för de 
jordbrukare, som hafva sådan att sälja, ty detta sädesslag plägar 
oftast stå högre i pris i dessa bygder än nedåt landet; råg der
emot betalas vanligen här lika lågt som annorstädes, ty denna 
vara införes hit hufvudsakligen öfver Gefle, hvarifrän fraktkost
naden är jemförelsevis mindre betungande. 

Slutligen må såsom en för jordbrukaren ofördelaktig faktor 
anföras de vid jordbruksarbeten höga dagsverksprisen, som ej 
märkbart nedgått sedan de för jordbruket och afsättningen för 
dess alster gynsamma åren under förra årtiondet. Detta torde 
bero af de ofvan påpekade förhållandena, att den öfvervägande 
delen af befolkningen är jordegare samt att en stor mängd af 
det mest arbetsföra folket hvarje år söker arbete i andra lands
delar, hvarjemte bruks- och sågverksrörelsens täflan med jord
bruket om arbetare i sin mån bidrager att hålla dagsverksprisen 
höga. 

»Dyrbara lefnadsvanor» kunna i allmänhet ej tillvitas Da
larnes jordbrukande befolkning. Visserligen har äfven här den 
genom lättad samfärdsel ökade beröringen med den yttre verlden 
medfört någon ändring i lefnadssättet; mer kolonialvaror an
vändas, och fabriksväfnader undantränga allt mer de hemgjorda 
kläderna, men i det stora hela förer dock allmogen nu som förr 
ett enkelt och sträfsamt lif. Arbetarne, och särskildt arbetarne 
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i städer och vid de större industriela anläggningarna, hafva der-
emot nu helt andra vanor och fordringar än förr. Jemförelsevis 
höga dagsverkspris pä samma gång som låga pris på lifsför-
nödenheter borde göra deras ställning bättre än förr, och att den 
ej är det, beror otvifvelaktigt på deras förändrade lefnads-
vanor. Dyrbara, men derför ej mera närande födoämnen samt 
kolonialvaror ingå i ej obetydlig mängd bland deras förbruknings
artiklar, deras klädedrägt röjer mer öfverflöd och prål än förr, 
fridagar med lustresor och andra förlustelser förekomma tidt 
och ofta. 

Af hvad här ofvan blifvit anfördt torde också framgå, att 
en ganska allmän och berättigad klagan öfver ekonomiskt be
tryck råder inom detta län, särskildt hos jordbrukarne, samt att 
orsakerna dertill äro flerehanda, men i främsta rummet den långt 
drifna jordstyckningen, bristen, isynnerhet i öfre Dalorten, på 
tidsenliga och billiga samfärdsmedel samt sist, men ej minst, 
den öfverväldigande utländska konkurrensen, som i hög grad 
nedsätter prisen på landtmannaprodukter och öfversvämmar mark
naden med utländskt kram, som förqväfver hemslöjden och de 
små industriela anläggningarna, på samma gång det ökar folkets 
behof af kontanta medel.»» 

»Såsom härofvan redan blifvit antydt, har Länsstyrelsen äfven 
för sin del ansett sig böra i allt väsentligt biträda förvaltnings
utskottets sålunda utan meningsskiljaktighet afgifna utlåtande, 
desto hellre, som — utom det att undertecknad, Landshöfding, i 
egenskap af utskottets ordförande deltagit i frågans behandling 
inom utskottet — rigtigheten af utskottets framställning af till
ståndet i hufvudsak bekräftas icke blott, såsom förut yttrats, 
af hushållningsnämndernas utsagor, utan jemväl af domäninten
denten och i öfrigt af de fleste i frågan hörda myndigheter, 
tjenstemän, styrelser och industriidkare. 

Då Länsstyrelsen nu öfvergår till en redogörelse för bergs
handteringens tillstånd i länet, ligger den erinran nära till hands, 
att om också en eller annan skulle i fråga om jordbrukets nu
varande ställning hysa en, från förvaltningsutskottets och Läns
styrelsens uppfattning deraf, i mer eller mindre mån afvikande 
mening, en sådan skiljaktighet icke gerna kan göra sig gällande 
vid bedömandet af bergshandteringens tillstånd, enär, såvidt Läns
styrelsen försport, icke mer än en enda tanke råder derom, att 
denna näringsgren sedan flere år tillbaka haft och fortfarande 
har att kämpa med nästan ständigt stegrade svårigheter, Läns
styrelsen vill icke säga, för sin utveckling, utan för sitt bestånd. 
Nästa beviset härför är, att de förut varande, jemförelsevis mindre 
jernverken öfverallt i länet nödgats nedlägga sin rörelse och 
att jernindustrien numera är koncentrerad hos endast de större 
verken, och hafva några äfven bland dessa kunnat hålla sig uppe 
endast af det skäl, att vid sidan af denna industri jemväl idkats 
trävarurörelse, som åtminstone intill sistförflutna år arbetat under 
gynsamma förhållanden och derför äfven kunnat stödja jern
industrien. Likaledes och om än någon meningsskiljaktighet 
här och hvar skulle kunna ega rum beträffande orsakerna till 
landtbrukets svåra ställning, äro dock alla sakkunnige ense 
om orsakerna till bergshandteringens betryck; och då dessa or
saker blifvit på ett slående sätt framhållna uti det utlåtande i 
ämnet, som chefen för Kopparbergs bergslag, disponenten och 
riddaren E. J. Ljungberg till Länsstyrelsen afgifvit, tillåter 
sig Länsstyrelsen att här nedan införa och åberopa samma ut
låtande, så lydande: 

»»Bergshandteringen torde, med större skäl än någon annan 
industri inom landet, hafva rätt att klaga öfver ekonomiskt betryck. 

Sedan uråldriga tider har svenska jernet utgjort ett efter
sökt råämne för den civiliserade verldens behof af goda verktyg, 
vapen, dragen tråd af stål och jern, fjedrar, söm, nubb, nitar 
m. ni. Svenskt jern har deiföre i allmänhet och intill senaste 
decennierna varit lätt såldt och har, trots de dryga omkostnader 
som drabbat våra småtillverkningar och trots de kostsamma 
transporterna till exporthamnarne, lemnat bruksegarne god vinBt. 

Under de senaste decennierna har mycket ändrats i afseende 
å svenska jernets afsättlighet. Den gamla, för Sveriges jern-
tillverkare vanliga förmånen att år efter år få sälja hela eller 
större delen af sin tillverkning till samme afnämare har mer 
och mer aftagit, och om man undantager Dannemoraverken, 
torde ytterst få jernverksegare hafva ännu gällande kontrakt om 
flerårig leverans. 

De stora kulturländernas jerntillverkare, som, utom tillgången 
på billigare kapital, ega förmånerna af lägre transportkostnader, 
billigare malmer och högst betydligt billigare bränsle, hafva med 
de stora inlägg, som vetenskapen och uppfinningarne inom jern-
handteringen verkligen gjort, så utvidgat verkens producerande 
förmåga, att behofven öfverstigits, samt så förbättrat sina slut
produkter, att det svenska träkolsjernet mer och mer utträngts 
af det billigare jern, som tillverkats med fossilt bränsle. Sam
tidigt med att afsättningen blifvit svårare, hafva naturligtvis 
prisen fallit, och då man förr sålde sitt jern fritt ombord i 
närmaste exporthamn, har man af konkurrensen nu blifvit tvingad 
att leverera sina produkter vid konsumentens närmaste jernvägs-
station eller åtminstone i hans närmaste importhamn. De steg
rade fordringarne på lägre och lägre pris hafva haft en motström-
ning af stegrade fordringar på qvalitet. Då man för ett par 
decennier sedan hörde köparne nämna om garanti för rödbräcka 
och kallbräcka för jern, och för stål, att det skulle vara väl 
brändt, har man nu fordringar hos stål på ytterst noggrant 
bestämda hårdhetsgrader, bestämd kemisk sammansättning och 
att det skall motstå en massa fysikaliska prof på hållfasthet, 
tänjbarhet, böjning vid olika temperaturer och olika vinklar 
m. m. På samma sätt är det med fordringarne på det svenska 
jernet, och ofta öfvergå köparnes fordringar på noggrannhet högst 
betydligt de gränser, som, praktiskt taget, kunna anses vara 
möjlighetens. 

För att visa några af de fördelar utlandets jerntillverkare 
hafva framför Sveriges torde tillåtas mig anföra: 

att jernmalm, framforslad till de svenska jernverken, kostar 
omkring 12 kronor (vid Uddeholm cirka 18 kronor) per ton, då 
utlandets malmer kosta 8 à 10 kronor. Spanien tillförer Eng
land, Tyskland och Frankrike årligen cirka sex gånger så mycket 
malm, som allt hvad Sverige sammanlagdt bryter på ett år. De 
spanska malmerna kosta de förenämnda ländernas verk icke mera, 
än hvad de svenska malmerna i allmänhet kosta vid de svenska 
jernverken, och deras qvalitet och jernhalt motsvarar de bättre 
svenska. 

Sommorostromalm noteras för närvarande, levererad i West-
falen, till 12 à 13 mark och i England och Skottland från 11— 
14 shillings pr ton. Priset på den spanska malmen, levererad 
bordfritt i Viscaya, är 5—6 shillings pr ton, och oaktadt detta 
låga försäljningspris utdelade Sommorostro grufvebolag 30 % till 
aktieegarne förra året; 
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att bränslet, som användes för utbringande af en ton tack-
jern ur malmen, kostar den utländske jernproducenten 8 à 9 
kronor, då den svenske jerntillverkaren har att betala sitt bränsle 
för samma ändamål med 28 till 32 kronor, äfven under när
varande förhållanden och med gällande träkolspris; 

att frakterna, dels å råämnen för jerntillverkningen, dels å 
den färdiga produkten till afsättningsorten, äro för utlandets 
jerntillverkare betydligt mindre. Vårt lands stora utsträckning 
och jernfyndigheternas spridda lägen samt de högre jernvägs
taxorna orsaka detta. Beträffande jernvägstaxorna anföres här 
nedan som exempel en jemförelse mellan tariffen för svenska 
stenkol och för jernmalm med den nedsättning för malm, som 
erhölls från 9:de maj förra året. 

Stenkol. Jerumnlm. 

20 kilometer 90 öre pr ton. 130 öre pr ton. 

50 « 130 » » » 250 » « » 

100 » 190 » » » 310 » » » 

150 » 260 » .» » 400 » » •• 

200 •• 330 » » « 480 » » « 

Då stenkolens värde för närvarande torde vara dubbelt så 
högt som jernmalmens, inses lätt, huru oegentligt hög fraktafgiften 
för malm är. I utlandet är visserligen frakten för malm högre 
än frakten för stenkol, men stenkolen hafva der ofta ett lägre 
värde än malm. 

Utom tariffafgifterna förekommer en extra s. k. öfvergångs-
afgift af 50 öre pr ton, då malm transporteras från en jernväg 
till en annan, hvilken afgift gör, att då malm måste transporteras 
öfver flere korta jernvägar, frakten ofta stiger till högre siffra 
än malmens värde vid afgångsstationen. 

Emellan Norberg och Domnarfvet är förhållandet sådant. 
Afståndet är 88 kilometer, och fraktafgiften skulle efter före
stående tariff vara 3'io kronor pr ton, men har debiterats med 
57o intill den 1 dennes, då den nedsattes till 4-40 kr. 

Jemföres denna frakt med malmfrakterna från Spanien till 
England och Westfalen, hvarom uppgifter lemnas, dels i professor 
Nordenströms bok om Bergshandteringen i Spanien, dels i engelska 
och tyska kommerciela tidskrifter, finner man, all jernväg sfr akten 
från Norberg till Domnarfvet och sjöfrakterna från Viscaya till 
Ruhrort, Newport, Cardiff eller Middlesborough äro ungefär de
samma, nemligen omkring 5 shillings pr ton. 

Till jemförelse i öfrigt anföres nedanstående: 

för jernmalm: Rotterdam—Essen 172 km. 2'54 öre pr ton. 

» —Dortmund 199 » 2'ä» » » » 

Norberg—Domnarfvet 88 » fvoo » » » 

Grängesberg—Domnarfvet 44 » 6'40 » » « 

för jern: Essen—Amsterdam 159 » 2'25 » » » 

Rnhrort—Kiel 525 » 1'87 « » » 

Domnarfvet—Göteborg 456 » 2'4l » » » 

Domnarfvet—Gefle 114 « 4'40 » » » 

för stenkol: Morgearoth—Königsberg 631 » 1'97 » » » 

Wanne—Hamburg 273 « 1'84 » « » 

Durham—London 196 » 2'91 « » » 

Svenska statens taxa för sven

ska kol 200 » 2-60 » » » 

Gefle—Domnarfvet 114 » 4'40 » » » 

för träkol är frakttaxan å Bergslagernas jern vägar: 

Falun—Domnarfvet 22 km. 9'54 pr ton och kilometer. 

» —Ramen 52 » 7 l 0 » » » 

>> —Ludvika 70 » 4'90 •> » » 

» — Grythyttehed 152 » 4'26 » » » 

». - K i l 246 » 3'8o 

Beträffande värdet af det skydd, som frakterna från utlandet 
till Sverige lemna den svenska jernindustrien i dess konkurrens 
med utlandets jerntillverkningar, må anföras, att frakterna från 
Englands hamnar till svenska och norska torde utgöra 4-5 o à 
5T>U kronor pr ton samt att frakten från Domnarfvet till 

Gefle är 5'10 kronor pr ton. 

Göteborg 11-10 » » 

Stockholm 9'20 » « 

Jönköping 13'30 » » 

Malmö 16io » » 

Kristiania 12'CO » » 

Troudhjem 16'10 '> » 

Nu är sannt, att de utländska verken icke alltid ligga vid 
kusten, men afståndet till kusten är vanligtvis ej stort och frak
terna så billiga, att om man exempelvis sammanlägger frakten 
från Essen till Amsterdam, 3"-r>7 pr ton, med sjöfrakten Amster
dam—Stockholm, högst 5-50 för d:o, erhålles en lägre siffra, än den 
som representerar fraktkostnaden från Domnarfvet till Stockholm. 

Kunna de svenska jernvägarne nedsätta sina frakter för 
bergverksprodukter? — är en fråga, som vid betraktande af före
stående siffror sjelfmant framställes. 

Som svar derpå tager jag mig friheten vördsamt hänvisa till 
Sveriges officiela statistik L för år 1883. På pag. 14 finner inan, 
att samtliga utgifterna för uti gods- och arbetståg framdragen 
lastvagn en kilometer i medeltal varit 8-1 öre, samt å pag. 53, 
att med godsvagnarne befordrad nettolast i procent af lastnings-
förmågan varit 36-68. 

Då en vagnslast malm, jern eller stenkol bör kunna beräknas 
till vagnens fulla bärighet, eller till minst 10 ton, skulle jern-
vägarnes sammanlagda kostnader för malmtransport en kilome
ter vara: 

för den lastade godsvagnens framdragning en kilometer 8 l öre 

för återgående tomvagn, lika mycket 8 i » 

tillsammans 16'2 öre. 

Härtill torde böra luggas 8 H 8 % förhöjning för den 
ökade kostnad, som ökad nettolast medför l-4 «re, 

hvilket fördeladt på 10 ton gods gör 1-75 öre pr ton-kilometer. 
Vid tråkolsfrakt lasta vagnarna icke mera än 7 ton, hvadan 

kostnaden fördelad på denna vigt gör 2-31 öre pr ton-kilometer. 
Jemför man senast anförda siffror med de afgift er, som nu 

erläggas, nemligen efter statens taxa 

för jernmalm i partier om minst 8,000 kg. 

20 kilometer 7'5 öre pr ton kilometer. 

50 u 5'G » i. » » 

100 » 4 o » » » » 

150 » 3'3 » u « « 

200 » 2'9 » » » 
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för träkol och jern i partier om minst 5,000 kg. 

20 kilometer 7'5 öre pr ton kilometer. 

50 » «'O. » » » 

100 » 4-5 » » » 

150 " 4'0 « » » « 

200 « 3'76 « « .. 

fm ner man, at t en högst betydlig reduktion af nu gällande frakt
taxor kan göras. At t reduktion bör göras, framgår af mera-
näiiiijde statistik pag. 85, der mängden af särskilda varuslag i 
förhållande till hela godsmängden angifves, nemligen: 

Jeru och stål 13'5 "/i 

Malmer (J3 ",i 

Stenkol 4 c % 

Träko) 4'2 % 28'8 %. 

Jern och råämnen för jernhandteringen utgör, som synes, 
fulla 25 procent af hela den ä svenska jernvägarne trafikerade 
godsmängden, ett bidrag till trafiken, som det nu gäller at t be
hålla eller sa småningom förlora.»» 

»Alla frän öfrige yrkesmän till Länsstyrelsen inkomna ytt
randen i ämnet gå i samma rigtning som disponenten Ljungbergs 
ofvanstaende utlåtande, livaraf framgår, att , med undantag af 
arbetskraften, som hos oss är billigare, alla öfriga i jernhand
teringen ingående hufvudfaktorer, malmer, bränsle och frakter, 
ställa sig betydligt lägre i pris för utlandets jernproduktion och 
.sålunda göra en tullan med denna för den inhemska produktionen 
omöjlig. 

Flere bland dessa utlåtanden innehålla ock åtskilliga, helt 
visst värdefulla, anvisningar rörande de åtgärder, som till jern-
handteringens upphjelpande kunna vidtagas; men da komitén 
begärt endast en utredning af det faktiska tillståndet inom nä
ringarna, har Länsstyrelsen ansett sig böra här endast omnämna 
förhållandet, utan a t t redogöra för de förslag, som i ofvan an
tydda syfte blifvit af yrkesmännen framstälda. 

Beträffande koppartillverkningen och de omständigheter, hvilka 
med undergång hota denna näringsgren, icke blott vid koppar
verket inom detta län, utan vid alla öfriga verk i hela landet, 
leinnar disponenten Jjjungberg följande redogörelse: 

»»Koppartillverkningen inom Sverige lider af så svårt eko
nomiskt betryck, a t t denna handterings tillvaro inom landet sy
nes blifva helt kort. 

/ Amerika hafva kopparinalmsfyndigheter af stor mägtighet, 
förande dels gedigen koppar, dels mycket rika kopparmalmer, 
upptäckts och på senare åren sä intensivt bearbetats, att Amerika, 
som för icke många år sedan knappast producerade koppar för 
eget behof, numera exporterar stora «jvantiteter deraf till Europa. 

Amerika tillverkade nemligen år 

1881 - 30.&S2 tous. 

1882 40,464 „ 

1883 51,574 » 

1884 63,556 » 

1885 75,500 » 

7 Tyskland, der den inhemska produktionen sedan några år 
tillbaka skyddas af tullar, har koppartillverkningen ökats ganska 
betydligt, ehuru Tysklands kopparmalmer ingalunda äro sa öfver-
dådigt rikhaltiga som Amerikas. 

K. M:ta tie/allningshafvandes femårsberättelser 1881 — 1885. Koppurbergs län 

Tysklands kopparproduktion var nemligen: 

1881 l i s t o n s . 
1882 13,316 » 
1883 14,643 « 
1884 21,782 » 

Prisfallet under förra året lär dock hafva medfört, a t t ett 
af Tysklands största kopparverk nedlagt sin tillverkning och af-
skedat sina arbetare. 

Öfriga länder tillsammantagne tillverkade år 

1881 127,652 tons. 
1882 124,878 ». 
1883 135,006 » 
1884 139,810 » 

Verkningarna af den stora kopparproduktionen i Amerika 
hafva varit, a t t prisen nästan oafbrutet och med hvarje månad 
nedgått. 

»Le Génie Civil» för 17 sistlidne juli, hvarur förestående 
siffror tagits, anför derjemte, att kopparpriset i Frankrike 

för år 1882 var 1,250 kronor pr ton. 

» 1883 « 1,100 » « » 

1884 -. 978 » » » 

» 1885 » 740 » » •> 

Innevarande år tyckes priset ytterligare hafva fallit, ty den 
3:dje dennes noterades kopparpriset i London, enl. »Iron», till 
£ 39 ä / 0 pr engelsk ton, eller omkring 695 kronor pr meterton. 

Oaktadt de oerhörda prisfallen år från år och oaktadt det 
låga kopparpriset förra året, lemnade nedanstående, med rika 
och billiga malmer försedda kopparverksbolag, delvis storartade 
utdelningar: 

Kngelska Cope Copper Mining (.':(>.__ 50 # 

Amerikanska Calumet & Hecla 26'4 » 

Qviucv 22'4 " 

Ceutral 10 

Franklin 7'C » 

Alantie 4'4 « 

Spanska Tharsis 10 » 

Rio Tinto 5'5 » 

på de ifrågavarande verkens aktiekapital. 

Vid det förhållandet, a t t de verk, som producera största 
qvantiteten koppar, kunna lemna sa höga utdelningar äfven med 
nuvarande laga försäljningspris, synes, att nian icke har skäl till 
berättigade förhoppningar om prisstegring, förrän tillgångarne i 
en och annan af de större kopparfyndigheterna utsinat. 

Ehuru de svenska verken, särskildt det inom Dalarne be
lägna, med stora kostnader infört de allra nyaste och bästa me
toder dels för kopparns utbringande ur malmen, dels för tillgodo
görande af de ädla metaller, som kopparmalmen för med sig, 
torde dock härvarande kopparverks sammanlagda kostnader för 
tillverkning af en ton koppar vara omkring 930 kronor, således 
235 kronor utöfver det här ofvan anförda, i England senast no
terade priset. 

Orsaken till detta höga tillverkningspris beror derpå, a t t det 
ur härvarande grufva brutna och uppförda berget håller cirka 
25 % malm och denna malm endast 3 till 4 % koppar. 

4 
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Då frakten från England till svensk hamn utgör 5 à 6 
shillings pr ton, och frakten â våra jernvägar för koppar är från 
Falun 

till Göteborg 23T>0 kronor 

» Stockholm 17'50 » 

« Malmö 4Ö90 » 

» Gette 7'90 » 

finner man, att här är icke ensamt nedsättning af jernvägsfrak-
terna tillräckligt att hålla den minst fem sekler gamla svenska 
koppartillverkningen vid lif någon längre framtid.» 

»Om den tredje af länets hufvudnäringar, trävarurörelsen, 
kan väl icke sägas, att densamma i egentlig mening lider af 
ekonomiskt betryck, om också konjunkturen för denna närings
gren från och med sistlidna år varit och fortfarande är ogynsam. 
Det har redan i det föregående blifvit anmärkt, att de stora 
holag, hvilka här i länet idka trävarurörelse, så till vida måste 
anses hafva fördel af jordbrukarnes betryckta ställning, som desse 
ofta nog, i trots af de jemförelsevis låga pris som erbjudits, sett 
sig nödsakade att till bolagen afyttra sina skogslotter. De låga 
försäljningsprisen åter hafva sin konstanta grund uti otillräckliga 
kommunikationer och i bristande konkurrens, enär, såsom kändt 
är, bolagen verkställa sina skogsköp för gemensam räkning. Att 
en sådan ställning, så länge den kan uppehållas, måste för bo
lagen vara lika fördelaktig, som den för skogsegaren är menlig, 
ligger i öppen dag. Att också under vanliga förhållanden rö
relsen måste lemna god vinst för bolagen, är naturligt. Så har 
äfven händelsen varit intill de senare åren, då trävarorna börjat 
blifva trögsålda och prisen fallit. Enligt uppgift från tillför
litligt håll lära dessa pris från och med år 1882 hafva stält sig 
på följande sätt, nemligen för en Petersburgerstandard, levererad 
fritt ombord i Gefle: 

omkring 123 kronor år 1882 

110 » » 1883 

103 « » 1884 

102 » » 1885 och 

98 » » 188G. 

Häraf visar sig, att prisfallet under femårsperioden 1882— 
1886 varit betydligt, eller omkring 20 procent af varans värde 
1882. Detta prisfall, en naturlig följd af en större produktion, 
än som för fyllande af de senare årens inskränkta behof erfor
drats, har medfört den verkan, att icke allenast vinsten blifvit 
reducerad för sågverksbolagen, så att, efter hvad Länsstyrelsen 
har sig bekant, dessa under de senaste tvenne åren delvis nöd
gats anlita från föregående år reserverade medel för att kunna 
bibehålla sina vanliga utdelningar, utan äfven att ett af de 
större sågverksbolagen inom länet nedsatte sin utdelning för förra 
året med icke mindre än 33 ' 3 procent. Prisfallet å trävarorna 
i förening med angelägenheten att tillgodogöra sig afverknings-
rätten å inköpta vidsträckta skogstrakter i de socknar, som på 
senare åren undergått storskifte, har äfven föranledt de stora 
sågverksbolagen att nästan helt och hållet inställa sina skogsköp 
under afvaktan på bättre tider eller ett prisfall på skogar och 
köptimmer, som motsvarar prisfallet å exportvaran. 

Utom de hufvudnäringar, för hvilkas tillstånd Länsstyrelsen 
i det föregående lemnat redogörelse, förekomma på landsbygden 
icke några näringar af större omfattning eller annorledes än 
såsom husslöjd. Att denna slöjd, der den förekommer, såsom 

exempelvis tillverkningen af laggkärl, slipstenar, korg- och hår
arbeten, stolar, skinn och yllevaror m. in. måste lida af den all
männa förlägenheten, ligger i sakens natur. 

Enahanda är förhållandet med sjöfarten, hvilken dock icke 
bedrifves i någon större utsträckning, med undantag af på Ströms
holms kanal. Äfven här har trafiken under de senare åren 
icke obetydligt minskats, ett förhållande, som dock i första rum
met måste tillskrifvas nya jernvägskommunikationer, hvilka af-
skära den och till befraktande upptaga en dryg del af bergshand-
teringens alster samt lifsförnödenheter af h varjehanda slag, men 
derjemte de nog höga afgifterna till kanalverket å såväl fartyg 
som gods. Endast på sjön Siljan lärer någon inskränkning i 
trafiken icke hafva försports, hvilket torde förklaras deraf, att 
detta vattenbäcken genom Siljansbanan under de senare åren 
erhållit en beqväm förbindelse med hufvndstaden och andra öster 
och söderut belägna orter. 

Hvad slutligen stadsmannanärbigarna angår, tilltror sig 
Länsstyrelsen icke att, i brist på ett tillräckligt och fullt tillför
litligt material för frågans bedömande, afgöra, om och i hvad 
mån dessa näringar må hafva under sista femårsperioden undergått 
någon nämnvärd förändring sedan närmast föregående tid. Sak
naden af handels- och handtverksföreningar i städerna försvårar 
möjligheten att erhålla säkra uppgifter i ifrågavarande hänseende 
och de upplysningar, som magistraterna lemnat, äro ytterst knapp
händiga. 

En ledning för bedömandet af handelns och handtverkerier-
nas framåtskridande eller tillbakagång skulle väl hafva kunnat 
vinnas genom en jemförelse af bevillningen för handlandes och 
handtverkares rörelse i städerna under de båda perioderna, hvarom 
här är fråga, men, såsom redan i början af detta utlåtande blif
vit antydt, tiden har icke medgifvit den granskning af bevill-
ningslängderna, som för anställandet af en sådan jemförelse skulle 
hafva erfordrats. Då likväl af kronofogdarnes rapporter framgår, 
att landthandeln och handtverkerierna på landsbygden allt mer och 
mer utvidgas och att resande handelsagenter, gårdfarihandlande och 
kringvandrande judar öfversvämma landet, så och enär uppenbart 
är, att desse både fasta och lösa yrkesmän måste dela vinsten 
på omsättningsrörelsen med de bofaste handlandena och handt-
verkarne i städerna, och härtill kommer, att köpförmågan hos 
landsbygdens innevånare genom det allmänna betrycket minskats, 
torde häraf den slutsats kunna dragas, att handlandenas och 
handtverkarnes i städerna ekonomiska ställning under de senare 
åren i allmänhet icke förbättrats, utan snarare försvagats. 

Sedan Länsstyrelsen i det föregående meddelat en allmän 
öfverblick öfver det ekonomiska tillståndet i länet och derunder 
haft tillfälle att besvara de tre första utaf de af komitén fram-
stälda frågor, följer nu i ordningen att, med anledning af komi-
téns fjerde fråga, lemna en redogörelse för förhållandet med lag
sökningar och konkurser under de senaste fem åren, med angif-
vande af de närings- och yrkesklasser, inom hvilka sådana före
trädesvis egt rum och för utrönande, om och i hvad mån någon 
afsevärd förändring härutinnan i jemförelse med förutvarande 
förhållanden må hafva inträffat. 

För detta ändamål har Länsstyrelsen, med ledning af de till 
justitiedepartementet årligen ingående uppgifter rörande utsök-
ningsärenden hos Länsstyrelsen, upprättat följande tablå, uppta
gande för hvarje af de sist förflutna tio åren antalet inkomna 
lagsökningar, antal personer, som ålagts betalningsskyldighet och 
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sammanräknade kapitalbeloppet, för hvilket betalningsskyldighet 
ålagts. 

Vid granskning af denna tablå framträder såsom synnerligen 
anmärkningsvärd den stora minskning ej mindre i lagsökningarnas 
antal och antalet personer, som ålagts betalningsskyldighet, än 
älven i kapitalbeloppet, för hvilket betalningsskyldighet ålagts, 
som inträffat under sista femårsperioden, gent emot hvad förhål
landet varit under den närmast föregående. Helt visst misstager 
man sig dock, om man uti denna omständighet ville söka ett 
bevis för ett i allmänhet ökadt välstånd hos befolkningen, utan 
torde förhallandet finna sin förklaringsgrund deruti, att den nya 
utsökningslagen, som började tillämpas år 1879, medfört en be
tydlig inskränkning i kredit- och utborgningssystemet. 

Magistraterna i Falun och Hedemora upplysa, att lagsök
ningarnas antal under sista femårsperioden nedgått. 

För Säters stad har någon uppgift i detta hänseende icke 
lemnats. 

Hvad äter konkurserna angår, kan Länsstyrelsen, i saknad 
af uppgifter härom frän tvenne af länets domsagor, icke meddela 
upplysningar om konkursernas antal, vare sig under sistförflutna 
femårsperiod eller under de närmast föregående fem åren, dock 
vill det af domhafvandenas utlåtanden synas, såsom skulle kon
kurserna på senare tiden i allmänhet minskats. Endast inom 
Hedemora domsaga har deras antal ökats frän 69, under åren 
1876—1881, till 86, under sista femårsperioden. 

Nästan alla kronofogdars uppgifter sammanstämma deri, att 
antalet af under de sist förflutna fem åren till verkställighet af-
lemnude utslog betydligt nedgått, inom några fögderier ända till 
omkring hälften mot under föregående år. 

Hvad angår frågan om de närings- eller yrkesklasser, inom 
hvilka lagsökningar och konkurser egt rum, möter svårighet att 
i detta afseende meddela exakt upplysning, enär anteckning härom 
i diarierna för en stor mängd lagsökningsmål icke skett och hvad 
särskildt konkurserna beträffar, uppgifter härom för några dom
sagor saknas. Utaf den för Falu fögderi inkomna uppgift in-
hemtas, att, utaf 926 under hela sista femårsperioden till verk
ställighet remitterade utslag, 506 afsett jordbrukare, 233 tjenste-
hjon, 62 handlande, 58 handtverkare och 67 personer tillhörande 
andra samhällsklasser, äfvensom att under deu närmast föregående 
femårsperioden, af 1,919 utslag, 1,211 afsett jordbrukare, 436 ar
betare och tjenstehjon, 41 handlande, 70 handtverkare och 161 
personer tillhörande andra samhällsklasser. Såvidt Länsstyrelsen 

af öfriga hithörande uppgifter kunnat sluta, torde äfven inom 
öfriga fögderier förhällandet vara ungefärligen detsamma som i 
Falu fögderi, sä att antagas kan, att lagsökningar företrädesvis 
drabbat mindre jordbrukare, dernäst arbetare och tjenstehjon och 
sedermera handlande och näringsidkare, öfver hufvud i samma 
proportion som uppgiften för Falu fögderi utvisar. Äfven vill 
det synas af de från domhafvandena inkomna uppgifter, såsom 
skulle de fleste konkurser under sista femårsperioden hafva in
träffat inom de mindre jordbrukarnes klass och dernäst bland 
Iandt- och gårdfarihandlare samt arbetare. 

Beträffande slutligen den femte och sista utaf de af komitén 
framstälda frågor, hvilken afser utredning, huruvida under de 
senaste fem åren saluvärdet å vid utmätnings- och konkursauk
tioner afyttrad fastighet nedgått under taxeringsvärdet, gifva 
de flesta från magistraterna och kronofogdarne inkomna uppgifter 
vid handen, att sådant verkligen varit förhållandet i allmänhet, 
enär samtlige magistrater vitsorda, att köpeskillingarna under
stigit taxeringsvärdena och af kronofogdarnes rapporter framgår: 
att i Falu fögderi köpeskillingen för 15 af 27 försålda fastig
heter understigit taxeringsvärdet och endast för 12 motsvarat 
eller öfverskjutit detta värde; att i Vester-Bergslags fögderi köpe
skillingarna för 8 försålda fastigheter uppgått till 114,685 kronor, 
under det att fastigheternas taxeringsvärde utgjort 131,000 kronor, 
dervid endast 3 af de mindre egendomarne betingat köpeskillingar, 
som motsvarat eller öfverskjutit taxeringsvärdena; att i Hedemora 
fögderi af 21 för 39,755 kronor försålda, men till 51,300 kronort axe-
rade fastigheter, endast 3 fastigheter betingat köpeskillingar mot
svarande eller öfverskjutande taxeringsvärdet samt att i Vester-Da-
larnes fögderi vid 46 exekutiva auktioner köpeskillingen endast vid 
17 motsvarat eller öfverskjutit taxeringsvärdet, men vid 29 under
stigit detsamma. Endast inom Nedan- och Ofvan-Siljans fögde
rier synes förhållandet hafva gestaltat sig på annat sätt, enär 
kronofogden i det förra fögderiet uppgifver, att vid 34 exekutiva 
fastighetsförsäljningar och ett tiotal konkursauktioner köpeskil
lingarna högst sällan understigit taxeringsvärdena, utom då in
tecknade födorådskontrakt eller andra servituter nedtryckt för
säljningsbeloppen; hvarjemte kronofogden i Ofvan-Siljans fög
deri, utan att närmare uppgifva antalet exekutivt försålda fastig
heter, deras taxeringsvärden och derför erhållna köpeskillingar, 
inskränker sig till det förklarande, att saluvärdet icke nedgått 
under taxeringsvärdet. Ehuru sålunda af den redogörelse, som 
nu lemnats för förhållandet emellan taxeringsvärdena å exekutivt 
försålda fastigheter och för de samma erhållna köpeskillingar, 
den slutsats måste dragas, att, såsom här ofvan antyddes, köpe
skillingarne i allmänhet understigit taxeringsvärdena, torde 
dock den anmärkning, som kronofogden i Falu fögderi härvid 
framstält, ega sin rigtighet, att ncmligen af denna omständighet 
icke obetingadt följer, att saluvärdet å jord i allmänhet skulle 
hafva nedgått under taxeringsvärdet, enär nogsamt kändt är, att 
vid exekutiva fastighetsförsäljningar åtskilliga andra faktorer än 
jordens verkliga värde ega betydande inverkan pä köpeskillings
beloppen, såsom exempel hvarpå samma kronofogde särskildt 
upplyser, att vid de flesta af de i uppgiften för Falu fögderi 
omförmälda fastighetsförsäljningar, der köpeskillingen understigit 
taxeringsvärdet, detta föranledts deraf, att fastigheterna varit 
högt intecknade, och att tilläfventyrs varande spekulanter icke 
ansett det löna mödan att onödigtvis uppdrifva köpeskillingen 
för sista inteckningsegaren, hvilken för att skydda sin fordran 
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vore nödsakad inropa fastigheten till hvad pris som helst inom 
inteckningssumman. Härtill kunde läggas äfven en erinran derom, 
att i de fall, da svårighet möter för spekulanterna att med in-
teckningshafvaren träffa uppgörelse om öfvertagande af inteck
ningar och de förra alltså måste på en gång anskaffa större kon
tanta penningebelopp för betäekandet af köpeskillingen, detta 
förhållande jemväl ofta måste bidraga till att inskränka spekula
tionen och följaktligen äfven nedtrycka saluvärdet. 

Slutligen och ehuru icke direkt derti 11 föranledd af komiténs 
frågeformulär, har Länsstyrelsen likväl ansett sig böra från sty
relserna för bankinrättningarna i länet och från sparbankssty
relserna införskaffa uppgifter om depositionerna i bankerna och 
ddegarnea sammanlagda behållning i sparbankerna under sist-
förflutna femårsperiod, särskildt för h varje år, enär kapitalbild
ningen i dessa anstalter ju under vissa förhållanden kan anses 
vara en mätare af den ekonomiska ställningen i orten. Enligt 
nyssnämnda uppgifter utgjorde depositionerna i bankerna vid 
slutet af hvarje år under femårsperioden följande belopp, nem-
ligen i: 

Depositionerna i Kopparbergs Enskilda bank och Upplands 
Enskilda banks afdelningskontor i Ludvika uppgingo under fem
årsperioden 1876—1880 vid hvarje års slut till nedanstående 
belopp, nemligen: 

År 1876 5,517,730 kronor. 
» 1877 6,211,379 » 
» 1878 5,697,690 » 
» 1879 5,572,980 » 
» 1880 5,538,690 » 

I sparbankerna åter utgjorde delegarnes sammanlagda behåll
ning och delegarnes antal vid hvarje års slut under femårsperioden : 

Sparbanksdelegarnes antal och sammanlagda behållningar 
under femårsperioden 1876—1880 vid hvarje års slut voro: 

Om nu depositionerna i bankerna och behållningarna i spar
bankerna under sistförflutna femårsperiod, sädana dessa finnas 
angifna i ofvanstående tablåer, jemföras med depositionerna och 
behållningarna under närmast föregående femårsperiod, visar 
det sig, att både depositionerna och behållningarna i sparbankerna, 
likasom också sparbanksdelegarnes antal, under den senaste fem
årsperioden ökats och att denna ökning stadigt fortgått är för är, 
med den inskränkning allenast, att sparbanksdelegarnes antal 
under det sista året i perioden något nedgått sedan det närmast 
föregående året. Sammanställer man detta förhållande med den 
här ofvan anmärkta omständigheten, att jemväl lagsökningarnas 
antal samt antalet personer, som ålagts betalningsskyldighet äfven-
som sammanräknade kapitalbeloppet, för hvilket betalningsskyldig
het ålagts, betydligt minskats sedan åren 1876—1880, kunde den 
toreställning lätt uppstå, att dessa företeelser, hvilka alla peka at 
samma häll, antyda en icke oväsentlig förbättring i det allmänna 
ekonomiska tillståndet sedan femårsperioden 1876—1880 och så
lunda i sjelfva verket jäfva den framställning deraf, som förut i 
detta utlåtande förekommit. En sådan slutsats vore dock förhastad. 

Hvad nemligen angår minskningen i utsökningsärendenas antal, 
är redan anmärkt, att densamma måste tillskrifvas den inskränk
ning i utborgnings- och kreditsystemet, som följde med tillämp
ningen af den nya utsökningslagen, hvartill här må läggas den erin
ran att, såsom af Konungens Befallningshafvandes berättelse för 
femårsperioden 1876—1880 framgår, den ekonomiska ställningen i 
länet äfven under förra perioden och särdeles under året 1879, då 
lagsökningarne uppnådde sin höjdpunkt, var stadd i tillbakagång, 
hvadan, äfven om en förbättring i tillståndet sedermera kunde 
antagas hafva egt rum, deraf ingalunda följer, att det ekono
miska tillståndet för närvarande är tillfredsställande. Hvad vi
dare beträffar tillökningen i depositionerna, har Länsstyrelsen 
sig bekant, att denna företrädesvis härleder sig derifrån, att all
mogen i Orsa, Elfdalens och Särna socknar, hvarest storskifte 
pågätt och pågår, under de senare åren försålt betydande jord-
och skogsområden samt i bankerna placerat sina derför erhållna 
valutor, hvadan den nämnda tillökningen i depositionerna inga
lunda representerar några genom ökad produktion uppkomna be
hållningar, utan endast utgör en omflyttning af ett slag af egen
dom till ett annat slag — en omflyttning af mycket tvifvelaktigt 
värde, om saken betraktas ur synpunkten af densammas infly
tande på allmogens framtida ekonomiska oberoende. Deremot 
lärer det ingalunda kunna förnekas, att de ökade insättningarna 
i sparbankerna äfvensom tillökningen i sparbanksdelegarnes an
tal hänvisar på en förbättring i tillståndet, men det är härvid 
att märka, att denna förbättring ingalunda gäller jordbrukarne 
i allmänhet, utan de egentliga arbetare- och tjenstehjonsklasserna, 
hvilka företrädesvis i sparbankerna insatt de besparingar, som 
dessa klasser kunnat göra, såsom en följd deraf att, på sätt 
förut blifvit anmärkt, dagsverksprisen och aflöningarna äfven vid 
de stora industriela verken i allmänhet hållit sig oförändrade, 
under det att prisen på lifsförnödenheter fallit, 

Då, med hänsyn till det samband, som eger rum emellan 
bankernas verksamhet och näringslifvet i orterna, det måste vara 
af intresse att erfara, om ocb i hvad mån den uppfattning af 
det ekonomiska tillståndet inom länet, som Länsstyrelsen här 
ofvan uttalat, sammanfaller med det åskådningssätt, som i ena
handa hänseende gjort sig gällande hos styrelsen för länets för
nämsta bankanstalt, har Länsstyrelsen ansett lämpligt att till 
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jemförelse härutinnan afsluta sitt utlåtande med ett utdrag af 
det yttrande i ämnet, som Kopparbergs enskilda banks styrelse 
till Länsstyrelsen afgifvit. Sedan nemligen styrelsen meddelat 
följande uppgift ä in- och utlåningsrörelsen i banken under 
sistförflutne fem aren 

Depositioner: den 81 december 1881 3,135 stycken 4,325,400'— 

» •> .. 188L> 3,5!» » 4,490,657-— 

» » » 1883 4,052 » 4,655,430— 

» » » 1884 3,967 » 5,063,6(30— 

» » » 1885 4,(380 » 5,877,2(30— 

deraf jordbrukare 3,799,090 -

» handlande och näringsidkare 178 ,55— 

<> andra personer oeh kassor 1,899,620'— 5 877 260' -

VtlÄnte medel den 31 december 1881 3,470,248 a 7 

deraf till jordbrukare 832,724-95 

» » handlande oeh näringsidkare 2,349,340'fiS 

» » ofrige personer 288,18274 3,470,24837 

den 31 december 1882 3,496,858-03 

» .. » 1883 4,183,0Ï)'2'26 

.. .. » 1884 4,231,375-87 

» » »> 1885 5,732,809-S7 

deraf till jordbrukare 1,382,842-37 

» » handlande och näringsidkare 3,755,56438 

» » öfrige personer 594,402-02 5 732,809-37 

och hänvisat till samma uppgift, yttrar styrelsen: »»Såsom 
häraf synes, har det belopp, som af jordbruksidkare inom länet 
i bankon upplånats, under femårsperioden stigit med icke mindre 
än 550,117 kronor 32 öre. Denna ökning har egt rum mesta
dels under de sista tvenne åren och synnerligen under år 
1885. Anledningen är uppenbarligen jordbrukets mindre goda 
ställning, beroende derpä, att jordbrukarne för sina produkter 
erhålla så låga pris, att de inom denna ort, der bruks- och såg
verksrörelse konkurrera i fråga om arbetslöner, kunna med visshet 
sägas understiga produktionskostnaderna. Orsaken åter till dessa 
låga pris ligger, åtminstone livad beträffar råg, tvifvelsutan i ut
ländsk konkurrens, då stora qvantiteter af detta sädesslag årligen 
hit införas till pris, hvarmed ortens produktion icke kan täfla. 
Länets ofri ga näringar aro hufvudsakligen sågverks- och bruks
rörelse. Den förra torde, trots de låga prisen å trävaror pä 
den utländska marknaden, lida jemförelsevis mindre af nu rå
dande tryckta konjunkturer. Åtminstone har någon afsevärd 
återverkan deraf icke kunnat förmärkas i de trakter af länet, 
der sågverksrörelsen egentligen utöfvas och hvarest ställningen 
synes vara jemförelsevis god. Inom bruksrörelsen äter råder 
allmän klagan öfver låga pris å produkterna, hvarigenom också 
priset på kol och malm betydligt nedgått, till skada för vid
sträckta delar af länet, der isynnerhet kolning af ålder varit 
en af landtbrukets väsentligaste binäringar.»» 

4. Kommunikationsanstaller och varubyten. 

;l) Landsvägar. Uti tabellen N:o 2 redogftres för allmänna 
vägarne och skjutsiiingen inom länet och in hem tas af denna 
tabell bland annat: 

att vid periodens slut de allmänna vägarnes längd utgjorde 
216-765 mil; 

att under perioden fullbordats nya vägar till en längd af 
0-02 m i l ; 

att de under perioden omlagda och förbättrade vägsträckorna 
i längd deremot uppgått till 5-85 mil; 

att kostnaden för dessa arbeten uppgått till 91,069-87 kronor 
och blifvit bestridd dels af staten, med 39,500 kronor, och dels af 
kommunerna, med 51,569-8 7 kronor; samt 

att längden af indelade och med skjutsanstalter försedda 
vägar vid periodens slut utgjort 15151 mil. 

De vägarbeten, hvilka i tabellen upptagas såsom under 
perioden verkstälda, äro följande, nemligen: 

l:o) En till allmän väg omlagd byväg frän Dicka till Fors 
station och derifrån öster om sjön Asgarn till lägenheten As-
garn, utgörande i längd 0'J mil, för hvilken arbetsplanen blifvit 
af Eders Kungl. Maj:t faststäld den 23 december 1881; varande 
i stället ett- stycke af den förut vester om sjön Asgarn, till en 
längd af 0-8 mil, löpande allmänna landsvägen i Folkärna socken 
såsom allmän väg förlagd. Arbetet har utförts af Folkare härad 
för en kostnad af sammanlagdt 15,500 kronor, hvartill erhållits 
statsanslag dels under arbetets fortgång, 5,700 kronor, och dels, 
efter dess afsynande den 30 oktober 1883, 1,800 kronor, eller 
tillsammans 7,500 kronor; 

2:o) Åtskilliga delar af allmänna landsvägen inom Lima 
och Transtrands socknar, hvilka blifvit omlagda, inom Lima 
socken till en längd af 30,100 fot för en kostnad af 21,311 
kronor och inom Transtrands socken till en längd af 34,315 fot 
för en kostnad af 20,064 kronor — allt på kommunernas be
kostnad ; 

3:o) Vägsträckan från Kopparbergs sockens gräns till Ertled 
vid Rättviks socknegräns. A denna väg har en sträcka emellan 
Skarpsveden och Andersbo blifvit omlagd för en kostnad af 
12,691 kronor 87 öre, hvartill staten bidragit med 12,500 kronor 
och Bjursås socken med 191 kronor 87 öre; varande i samman
hang härmed gamla landsvägen från Bjursås kyrka till Andersbo, 
med en längd af 06 mil, såsom allmän väg förlagd och seder
mera endast såsom byväg begagnad; 

4:o) Vägarne emellan byarne Holen och Skattungbyn samt 
Orsa kyrkby och Hansjö, hvilka vägar blifvit omlagda för en 
kostnad af 19,500 kronor statsmedel; varande detta vägarbete 
afsynadt den 17 oktober 1884. 

Det har icke undgått Länsstyrelsens uppmärksamhet, att 
oaktadt de allmänna vägarnes längd vid förra femårsperiodens 
slut upptagits tiJl i rundt tal 234 mil, samma vägars längd vid 
nu ifrågavarande femårsperiods slut, enligt livad tabellen N:o 2 
utvisar, angifves utgöra endast 216 mil, likaledes i rundt tal, 
hvadan skilnadssumman, uppgående till icke mindre än 18 mil, 
skulle representera sammanlagda längden af de vägar, hvilka 
under sista perioden blifvit helt och hållet aflysta, med tillägg af 
de förkortningar i våglängden, som genom omläggning af äldre 
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vägar uppkommit; men da, såvidt Länsstyrelsen kunnat utröna, 
några andra allmänna vägar under sista femårsperioden icke 
blifvit från begagnande aflysta än de jemförelsevis korta väg-
sträckorna från Orsa kyrkoby dels till Holens by, dels till Skatt-
ungbyn och dels till Hansjö, jemte vägen ifrån Johannesholm i 
Venjans socken till allmänna landsvägen mellan Jerna och 
Äppelbo, utgörande högst 4 mil, så och enär den förkortning i 
våglängden, som uppkommit genom omläggning af gamla vägar, 
näppeligen kan vara synnerligen betydande, har Länsstyrelsen 
uti svårigheten att kunna på ett tillfredsställande sätt sanunan-
jemka och förklara skiljaktigheten emellan de båda tabellernas 
sifferuppgifter uti ifrågavarande hänseende funnit ett nytt bevis 
på vanskligheten i hvarje försök att bringa tabellen N:o 2 i 
femårsberättelsen i ett sådant skick, som någorlunda motsvarar 
de anspråk på tillförlitlighet, man på densamma gerna skulle 
vilja ställa, en vansklighet, som naturligtvis ytterst har sin grund 
uti den bristfälliga beskaffenheten af de primäruppgifter, som 
ligga till grund för tabellen, hvilken bristfällighet åter i sin ord
ning delvis förklaras deraf, att dessa uppgifter afgifvas för hvarje 
särskildt länsmansdistrikt och att en del vägars längd inom hvarje 
sådant distrikt ofta icke blifvit uppmätt eller eljest är känd. 

I fråga om vägarnes beskaffenhet åberopar Länsstyrelsen hvad 
derom i den förra femårsberättelsen blifvit anfördt, utöfver hvad 
Länsstyrelsen icke har något att tillägga. 

Jemte redogörelse för de allmänna vägarne innehåller tabellen 
N:o 2 jemväl uppgift om skjutsanstalterna vid 1885 års slut, 
skjutslegans belopp och antalet utgångna hästar under perioden. 

De vid förra periodens slut gällande skjutsentreprenad-
kontrakten tilländagingo med 1884 års utgång. Derförinnan 
hade Länsstyrelsen i författningsenlig ordning uppdragit åt veder
börande magistrater och kronofogdar att förrätta auktioner för 
åstadkommande af nya skjutsentreprenader vid samtliga skjuts
anstalter inom länet för tiden från och med den 1 januari 1885 
till och med den 31 december 1887. Uti den härom utfärdade 
kungörelsen fäste Länsstyrelsen uppmärksamhet på den af 
Länsstyrelsen i förra femårsberättelsen uttalade åsigt, att den för 
detta län gällande höga skjutslegan, till belopp af 2 kronor per 
mil, verkat hämmande på samfärdseln, hvilket förhållande bäst 
ådagalades af det jemförelsevis låga antal hästar, som, enligt 
hvad förut i femårsberättelsen blifvit upplyst, under periodens 
sista år, då den nya skjutsstadgan började tillämpas, utgått från 
skjutsanstalterna i länet. Såsom ytterligare bevis derpå, att legan 
vore för hög, erinrade Länsstyrelsen jemväl om det förhållande, 
att medelbeloppet af postskjutslegan under år 1880 utgjort endast 
1 krona 27 öre per mil, äfvensom derom, att, enligt hvad Läns
styrelsen hade sig bekant, resande i anseende till den höga legan 
icke sällan nödgats betjena sig af betingsskjuts. I sammanhang 
härmed framhöll Länsstyrelsen, att, utom nyss anmärkta olägen
het, den höga legan jemväl medförde en annan, i det att den
samma bidroge till att onödigtvis uppdrifva entreprenadbeloppen. 
Förhållandet kunde synas besynnerligt, men vore dock vid när
mare begrundande ganska naturligt. Då nemligen entreprenören 
städse måste vara försedd med ett visst antal hästar, fordon och 
betjening för resandes fortskaffande, följde häraf, att entrepre
nören, om han skulle erhålla godtgörelse för dermed förenade 
kostnader, icke kunde åtnöjas med den betalning, hvartill skjuts 
efter beting kunde lemnas af den, hvilken icke vore skyldig att 
skjutsa och således icke heller behöfde vidkännas entreprenörens 

skjutsomkostnader. Skjutslegan finge följaktligen icke sättas så 
hög, att densamma innefattade full ersättning för skjutsens värde, 
sådant det stälde sig för entreprenören, enär om legan stegrades 
utöfver skjutsens betingsvärde, det alltid blefve billigare för den 
resande att söka fortskaffa sig medelst ackord, i hvilket fall 
entreprenörens hästar finge sta obegagnade och den i den höga 
legan påräknade ersättningen för entreprenadomkostnaderna ute-
blefve eller förminskades. Entreprenören vågade alltså icke 
åtaga sig skjutsen med beräkning att uti en hög skjiitsiega få 
sina kostnader ersatta, utan måste företrädesvis söka betryggandet 
för dessa omkostnader uti entreprenadbidraget, hvilket derför 
alltid måste blifva högt, om legan vore hög. Ville man ned
tvinga entreprenadbidraget, måste man alltid söka afpassa legan 
så, att den resande kunde begagna entreprenadskjutsen. 

Då nu af sålunda anförda orsaker det syntes Länsstyrelsen 
kunna antagas,att under vissa förhållanden lägre skjutsentreprenad-
bidrag kunde komma att betingas, derest skjutslegan utginge 
med belopp, understigande den af Kungl. Maj:t bestämda maximi-
lega, hade af sådan anledning Länsstyrelsen trott sig böra under
söka, huruvida någon utväg gåfves att, utan kränkning af skjuts
stadgans föreskrifter, genom sjelfva sättet för utropens verk
ställande, vid auktionerna framkalla en sådan täflan emellan 
vederbörande spekulanter, hvarigenom, till fördel för både den 
resande samt staten och landstinget, ej mindre legan, än äfven 
entreprenadbidraget nedtrycktes till minsta möjliga belopp; och 
då detta ändamål borde kunna uppnås genom skjutshållningens 
förnyade utbjudande ined i utropen minskad lega, förordnade 
Länsstyrelsen, beträffande sjelfva auktionssättet, såsom orden 
lyda i kungörelsen: 

»Sedan utrop å skjutsningens öfvertagande skett i öfverens-
stämmelse med 13 § af skjutsstadgan den 31 maj 1878, skall 
vid alla de auktioner, å hvilka skjutshållningen inropats med 
vilkor af bidrag och mot rättighet att uppbära maximilegan, 
skjutshållningen ånyo utbjudas till öfvertagande mot bidrag och 
rättighet att uppbära nedsatt lega, som vid utropen till beloppet 
bestämmes sålunda, att legan minskas vid första utropet med 
10 öre under maximilegan och sedermera vid hvarje nytt utrop 
med ytterligare 10 öre, intill dess antingen intet anbud afgifves 
ellor ock lägsta anbudet Öfverstiger det vid närmast föregående 
utrop afgifna lägsta anbud, då utropet stannar. För att ytter
ligare förtydliga nyssnämnda förfarande vid utropens verkställande 
må följande exempel framställas: om sålunda skjutshallningen 
vid någon gästgifvaregård, efter utrop enligt 13 § i skjutsstadgan, 
blifvit inropad med rättighet för entreprenören att uppbära 
maximilegan, 2 kronor, jemte bidrag till belopp af 1,000 kronor, 
så utbjudes skjutshallningen ånyo med vilkor af bidrag och med 
rätt att i lega uppbära 1 krona 90 öre. Göres dervid intet 
anbud eller om det lägsta anbud, som afgifves, afser högre entre
prenadbidrag än 1,000 kronor, sker ej vidare utrop. Om der-
emot det lägst afgifna anbudet understiger sistnämnda belopp 
och uppgår exempelvis till endast 800 kronor, så fortsattes ut
ropet, dervid skjutshållningen ännu en gång utbjudes med vilkor 
af bidrag och 1 krona 80 öre i lega. Om härvid intet anbud 
göres eller det lägst afgifna öfverstiger 800 kronor, afbrytes ut
ropet, hvaremot, om samma anbud understiger 800 kronor, nytt 
utrop verkställes, dervid skjutshållningen för tredje gången ut
bjudes med vilkor af bidrag och 1 krona 70 öre i lega o. s. v., 
hvarmed fortsattes, intill dess att antingen intet vidare anbud 
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göres eller det lägst afgifna öfverstiger det vid närmast före
gående utrop afgifna lägsta anbudet.» 

Vid de på grund af ofvannämnda kungörelse hållna auk
tioner visade det sig, att, såsom jemväl af tabellen N:o 2 fram
går, det med det sålunda påbudna utropssättet åsyftade ändamål 
att nedtvinga både skjutslegan och entreprenadbidraget uppnåddes 
vid 8 .skjutsanstalter, hvarest legan med tio, tjugo, trettio och 
ända till fyratio öre understeg maximilegan. Att likväl legan 
fortfarande vid de flesta skjutsanstnlter utgår med det högst 
tillåtna beloppet, bör icke väcka någon förundran, med hänsyn 
dertill, att här för första gången tillämpades ett nytt auktionssätt 
och att någon tid måste komma att åtgå, innan vederbörande 
få en klar insigt uti fördelarne deraf. Att en sådan insigt dock 
småningom skall vinna insteg äfven inom detta län, derom är 
Länsstyrelsen så mycket mer öfvertygad, som •— utom det att i 
fråga varande auktionssätt, efter hvad undertecknad, Landshöfding, 
liar sig bekant från den tid, då styrelsen öfver Yesternorrlands 
län var mig i nåder anförtrodd, med framgång blifvit användt 
inom samma län — vid sist hållna landsting här i länet åtskilliga 
representanter ifrån Y ester-Dalarne väckte motion i syfte att 
utverka nedsättning uti den för länet gällande maximilegan, 
hvilken motion föll på endast en enda röst. 

I öfrigt lärer något kraftigare bevis för att maximilegan här 
i länet är för hög svårligen kunna gifvas än det, som sjelfmant 
framgår ur en jenvförelse beträffande häståtgången vid skjuts-
anstalterna under de båda sista femårsperioderna. Sedan nem-
ligen häståtgången från 251,489 hästar under perioden 1871 — 
1875, sjunkit ned till 129,990 hästar under perioden 1876—1880, 
så har under den period, hvaroin här är fråga, antalet utgångna 
hästar ytterligare nedgått till 69,507, eller med icke mindre än 
60,483 hästar, och ehuru denna betydande minskning i häst
åtgången nu som förut delvis får förklaras af den tryckta eko
nomiska ställningen och af de, äfven under den sista perioden 
utvidgade jernvägskommunikationerna inom länet, så bör dock icke 
gerua kunna dragas i tvifvelsmäl, att jemväl den höga skjutslegan 
i väsentlig mån dertill medverkat, i det att, der resande icke 
varit i tillfälle att begagna egna hästar, betingsskjutsen fått 
träda i gästgifveriskjutsens ställe. 

Hvad särskildt beträffar kungs- ock kronosk/uts, kan, efter 
hvad tabellen utvisar, detta onus numera anses liafva nästan 
upphört eller nedgått till en ren obetydlighet. 

För att underlätta en jemförelse emellan de skjutsentreprenad-
bidrag, hvilka landstinget senast, eller under år 1884 beviljat, och 
de bidrag, hvilka utgingo vid förra periodens slut, och för att 
tillika temna upplysning om de från staten och länet utgående, 
Indragen till skjutsens uppehållande, har Länsstyrelsen låtit upp
rätta efterföljande tabell. 

Skjutsen trepren adbelopp. 



32 Kopparbergs län. Jernvägar. Södra Dalarnes jernväg. Siljansbanan. 

Anm. Bidraget till skjutseatreprennderna har under perioden utgått för 
skattskyldig påförd hvarje bevilluingskrona, under år 1881 med 36 öre för jord
bruksfastighet och 18 öre för andra beskattningsföremål, under h vartdera af åren 
1882, 1883 och 1884 med 30 öre för jordbruksfastighet och 15 öre för andra 
beskattningsföremål samt under år 1885 med 28 öre för jordbruksfastighet och 
14 öre för andra beskattningsföremål. 

Såsom af tabellen framgår, har sammanlagda beloppet af 
skjutsbidragen nedgått från 40,840 till 35,467 kronor ocli sålunda 
minskats med 5,373 kronor. 

Ordningen vid gästgifveriernu uppehälles i allmänhet på ett 
nöjaktigt sätt och högst sällan förekomma klagomål emot gäst-
gifvaren eller entreprenören. 

B) Jernvägar. Liksom under förra perioden har äfven under 
den tidrymd, som förevarande berättelse omfattar, länets jern-
vägsnät vunnit en betydande utvidgning, dels genom fullbordandet 
af Södra Dalarnes jernväg och dels genom anläggning af Siljans
banan och en af Kopparbergs Bergslag bygd. smalspårig jernväg 
från Vintje.rns grufvor förbi Ägs masugn till sjön Hinsen, norr 
om Korsa bruk. 

Beträffande Södra Dalarnes jernväg omnämndes redan i förra 
femårsberättelsen, att densamma den 16 oktober 1881 i hela sin 
längd från Krylbo till Borlänge blef öppnad för allmän trafik; 
hvarjemte en redogörelse lemnades för banans längd, anläggnings
kostnad, stationer samt tjenstemän och betjente, till hvilken redo
görelse Länsstyrelsen nu hänvisar, med det tillägg allenast, att 
den i förra femårsberättelsen uttalade förväntan, att inkomsterna 
vid jernvägen åtminstone skulle komma att tillfullo betäcka kost
naderna för jernvägens drift och underhåll, visat sig rigtig, enär 
inkomsterna derutöfver lemnat tillgång icke blott till betalande 
af annuiteterna för statslånet, utan jemväl till någon utdelning 
åt aktieegarne. 

Den utveckling af länets jernvägsnät, som genom anläggning 
af Södra Dalarnes jernväg vunnits, har möjliggjorts endast genom 
stora uppoffringar af kommuner och enskilde i förening med en 
nitisk och omtänksam ledning af bolagets ekonomi. Vid sidan 
af de män, hvilka utöfvat denna ledning, Haradshöfdingen och 
Riddaren / . A. Bovin, Brukspatronen och Kommendören / / . P. 
W. Gahn, Brukspatronen och Riddaren H. A. Cornélius, Fabri
kören G. J. Melin, Gästgifvaren F. Lundberg samt statens om
bud i Styrelsen, Majoren och Riddaren C. F. Toll, skall ej heller 
glömmas den man, som då jernvägsplanen först uppstod, med 

okuflig energi arbetade för densammas förverkligande, Fältläkaren 
och Riddaren A. Dillner. 

Genom anläggningen af Södra Dalarnes jernväg blef jern
vägens utsträckning till Siljansbäckenet endast en tidsfråga, lika
som också genom den rigtning jernvägen fått äfven rigtningen 
för densammas fortsättning var angifven, desto hellre som redan 
innan Södra Dalarnes jernväg blef anlagd, det ingått i Bergs
lagernas jernvägsaktiebolags byggnadsplan att anlägga en sido
bana från Borlänge station till Insjön. Sedan emellertid denna 
plan måst uppgifvas, men behofvet af en jernvägsförbindelse 
emellan Ofre Dalarne och landets stora jernvägsnät fortfarande 
qvarstod, utfärdades under augusti manad ar 1881, under sam
verkan af nere för saken intresserade personer både i Dalarne 
och i hufvudstaden, inbjudning till bildande af ett aktiebolag för 
anläggningen af en bredspårig jernväg, under benämning Siljans
banan, från Borlänge till Insjön, pä grund af en af Ingeniören 
A. T. Wallenius uppgjord plan, enligt hvilken jernvägen skulle 
få en längd af 365 kilometer och komma att kosta 2,203,000 kr. 

Efter kraftiga ansträngningar, särskildt af dalamännen 
Nämndemannen Broms Olof Larsson i Leksands Noret och Riks
dagsmannen TAss Olof Ivarsson i Vestanor, hvilka om detta jern-
vägsföretag inlagt mycken förtjenst, lyckades det att genom aktie
teckningar af Kopparbergs Bergslag, Leksands, Als, Lima och 
Transtrands kommuner samt af enskilda personer hopbringa ett 
aktiekapital af 977,000 kronor, sa att bolag kunde bildas, h var
efter den 1 september 1882 nådig koncession a jernvägsanlägg-
ningen erhölls och genom nådigt bref den 8 oktober samma är 
bolaget förklarades berättigadt dels att bekomma ett af Bergs
lagernas jernvägsaktiebolag, till säkerhet för en jernvägsanläggning 
i enahanda rigtning, uti statskontoret deponeradt, men till stats
verket sedermera förverkadt belopp ä 50,000 kronor och dels att 
för jernvägens utförande tillgodonjuta statslån till belopp af 
950,000 kronor. Derefter påbörjades jern vägsarbetet och bedrefs 
med sådan raskhet, att den 8 kilometer långa bandelen, Borlänge 
—Lennheden, med stationen Lennheden kunde öppnas provisoriskt 
för allmän trafik redan den 1 september 1883, hvarefter jern
vägen i dess helhet den 15 november påföljande ar blef för allmän 
trafik upplåten. Delvis från den 16 juni och fullständigt från 
den 1 oktober 1885 står Siljans jernväg i direkt sam trafik med 
de flesta öfriga svenska jernvägar, och från förstnämnda datum 
förmedlar jernvägen sådan samtrafik mellan stationerna Stock
holm, Liljeholmen, Uppsala, Gefle, Falun och Göteborg å ena 
sidan, samt Angbåtsaktiebolaget Österdalarnes stationer, Leksand, 
Rättvik, Mora, Våmhus och Orsa å andra sidan. Under 1884—85 
års vinter uppehöll jernvägsl«)laget jemväl daglig angbåtsförbin-
delse mellan Insjön och Leksand, hvilken trafik dock sedermera 
öfvertagits af Österdalarnes ångbåtsaktiebolag. 

Till upplysning om trafikens omfång må tilläggas, att från 
densammas öppnande till 1885 års slut å Siljansbanan infordrats, 
bland annat, 2,885 resande i l:a klass, 46,268 i 3:e klass och 
27,188 tons fraktgods, företrädesvis träkol. Enligt revisionsbe
rättelsen för samma år utgjorde kostnaden för jernvägsbyggnaden 
vid årets slut 1,803,037 kronor 45 öre, hvarjemte värdet af den 
rörliga materielen, bestående af 2 lokomotiv, 6 personvagnar och 
58 lastvagnar, upptagits till 218,895 kronor 8 öre. 

Bruttoinkomsten af jernvägsrörelsen för samma år uppgick 
till 115,081 kronor 13 öre och utgifterna till 67,606 kronor 61 
öre, hvadan behållningen å trafiken blef 47,474 kronor 52 öre. 
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Så nödvändig och gagnelig anläggningen af Siljansbanan än 
var för förbindelsen emellan öfre Dalarne och landets öfriga jern
vägar, så är det dock att beklaga, att, till följd af otillräckliga 
medel, Siljansbanan erhöll sin ändpunkt vid Insjön, i stället för 
att utläggas vester om Dalelfven till Öfvermo i närheten af Lek
sands kyrka, hvilken sträckning dels bättre skulle hafva betjenat 
Vesterdalarnes intresse och dels skulle hafva underlättat jernvägens 
fortsättning vidare uppåt öfre Dalarne. 

Såsom här ofvan antyddes, har äfven Siljansbanan för sin 
tillvaro kraft betydande uppoffringar af kommuner och enskilda 
samt särskildt af Kopparbergs Bergslag. — I öfrigt står länet 
för det förtjenstfulla företagets utförande i tacksamhetsskuld hos 
bolagets styrelse, Häradshöfdingen och Riddaren //. Claeson, Pos
sessionaten G. Ros, Bruksförvaltaren C. M. Landberg, ofvanbe-
mälde Broms Olof Larsson och TJ.ss Olof Larsson samt statens 
ombud i styrelsen, Majoren och Riddaren Toll. 

Den här ofvan omnämnde, på Kopparbergs Bergslags be
kostnad anlagde jernvägen emellan Vintjems grufvor och sjön 
Hinsen, bygdes under åren 1883 och 1884. Jernvägens längd 
är 21 kilometer, dess spårvidd 3 fot, rälens vigt 9296'lnO0 kilogram 
per meter och godsvagnarnes bärighet 8 tons per kilometer ban
längd. Sammanlagda kostnaden utgör 204,783 kronor 3 öre utom 
rörlig materiel. 

Redan från längre tid tillbaka, eller vid den tid, då Gefle— 
Dala jernväg bygdes, var det ifrågasatt att utsträcka denna 
jernväg till Siljans strand. Sedermera har tid efter annan 
detta önskningsmål varit under öfverläggning hos för saken in
tresserade personer, utan att föras framåt, intill dess, efter Sil
jansbanans anläggning och da man började inse, att denna bana, 
så berättigad den än var, dock icke kunde för största delen af 
befolkningen i öfre Dalorten tillgodose behofvet af en beqväm 
och gen utfartsväg till residensstaden Falun och till Gefle, frågan 
i början af år 1885 ånyo upptogs. Sedan nemligen medel af 
enskilda personer sammanskjutits till betäckande af kostnaden för 
undersökning för en jernväg från Falun till lämplig punkt eid 
sjön Siljan i närheten af Rättviks kyrka, utsågs vid samman
träde i Falun den 11 februari samma år en interimsstyrelse för 
att befordra framgång åt denna jernvägsplan, hvarefter jernvägs-
linien undersöktes af Ingeniören och Riddaren T. Danielsson, som 
i afgifvet kostnadsförslag beräknade, att en bredspårig jernväg i 
ofvan angifna rigtning och berörande Bergsgården, Grycksbo, 
Sågmyra och Slättbergs grufvor, med en längd af 49,500 meter 
och en sken vigt af 24-8 kilogram skulle komma att kosta 1,700,000 
kronor, dock utan rullande materiel, hvilken icke upptogs i kost
nadsförslaget, af det skäl att man egde giltig anledning antaga, 
att öfverenskommelse angående jernvägens trafikerande på billiga 
grunder skulle kunna träffas med Gefle—Dala jernvägsaktiebolag. 
Derefter och sedan inbjudning till bildande af ett aktiebolag för 
anläggning och trafikerande af den i fråga varande jernvägen 
under september månad 1885 utfärdats af undertecknad, Lands-
höfding, Borgmästaren C. C. F. Mellin, Grosshandlaren Sten Nord
ström, Apotekaren T. Göransson, Handlanden G. A. Thunmark, 
Prosten och Ordensledamoten P. Pettersson och Jones Erik An
dersson i Boda socken, visade det sig, att jernvägsförslaget om
fattades med så lifligt intresse, att redan under påföljande de
cember månad 763,700 kronor i aktier blifvit tecknade, så att 
bolag den 18 samma månad kunde konstitueras och bolagsordning 
antagas, hvarefter för det sålunda konstituerade bolaget Eders 
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Kungl. Maj:t under den 2 april 1886 meddelade nådig koncession 
ä jernvägens anläggning. Oaktadt alla förberedande åtgärder 
sedermera vidtagits för att jernvägsarbetet må kunna taga sin 
början, har dermed måst anstå, i afbidan på Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga pröfning af bolagets ansökning om erhållande af statslån 
till företagets utförande. 

Genom Siljans- samt Falu—Rättviksbanorna, allra helst om, 
såsom med all sannolikhet kan antagas, den sistnämnda banan 
varder utsträckt till Mora, blifver öfre Dalarnes behof af jern-
vägsförbindelser öster- och söderut på ett nöjaktigt sätt tillgodo-
sedt; men ortens behof af jernvägskommunikationer jemväl i 
andra rigtningar och företrädesvis ledande till hamnarne vid 
Vesterhafvet qvarstår oförminskadt. Såsom i förra femårsberät
telsen omnämndes, voro redan vid den tiden förberedande åtgärder 
vidtagna i syfte att söka åstadkomma närmare utredning af ett, 
redan år 1877 af ingeniörerna Sandell och Wessel väckt förslag 
om anläggning af en jernväg emellan Östersjön och Vesterhafvet, 
som med Söderhamn och Kristiania till ändpunkter skulle lieröra 
Mora i Dalarne och Fryksände i Vermland. 

Sedan denna linie i hela dess utsträckning blifvit undersökt 
och kostnadsförslag uppgjordt, visade det sig emellertid snart, att 
företaget var outförbart, hvaremot och då de verkstälda trafik
beräkningarne gåfvo starkt stöd för den åsigt, att företaget, om 
det, i stället för att utsträckas till Östersjön, begränsades till 
bandelen Mora—Kongsvinger, till följd af det vida mindre kapi-
t al behofvet, lättare borde kunna bringas till utförande, på samma 
gång som det för intressenterne borde blifva mera lönande, an
strängningarna sedermera koncentrerades på att söka iills vidare 
bringa till utförande sistnämnda bandel. Men äfven denna plan, 
oaktadt densamma omfattades med lifligt intresse af befolkningen 
i öfre Dalarne, måste efter ett par års förlopp öfvergifvas, huf-
vudsakligen till följd af otillräckligt finansielt understöd från 
norsk sida. Vid sådant förhållande och då berörda jernvägs-
förslag, hvars ändamål var att för skogsprodukterna i öfre Da
larne bereda en utfartsväg till Vesterhafvet äfvensom att möjlig
göra afsättning af samma orters koltillgång på bergslagerna i 
Vermlands och Örebro län, onekligen led af tvenne väsentliga 
brister, i det att genom anläggning af den ifrågasatta jernvägen 
förbindelse skulle hafva åstadkommits med endast en af de ham
nar vid Vesterhafvet, från hvilka utskeppning af trävaror eger 
rum, eller Kristiania, äfvensom koltrafiken från öfre Dalorten 
endast medelst särskilda bibanor skulle hafva kunnat inledas till 
ofvannämnda bergslager, så återstod försöket att, utan att på 
något sätt förfela hufvudsyftet med jernvägsanläggningen, afhjelpa 
nyss anmärkta brister genom en sådan förändring i jernvägspla-
nen, som beredde möjlighet dels för trävarorna att taga vägen 
ej mindre till Kristiania än äfven sommartiden, till stor minsk
ning i transportkostnaden, öfver Venern och vintertiden öfver 
statsbanan, via Laxå, Bergslagsbanan och Dalslandsbanan till 
Göteborg, Fredrikshall och Fredriksstad, och dels för träkolen 
att öfver Geijersholms station på Uddeholmsbanan eller Deje 
station på Bergslagsbanan transporteras till bergslagerna; och så 
uppstod tanken på Mora—Venernjernvägen. 

För åstadkommande af en sådan förbindelseled ifrågasattes 
till en början, att jernvägen borde framdragas från Mora öfver 
Malung till Deje station vid Bergslagsbanan, hvarifrån trävarorna 
kunde öfver Kil föras dels till Karlstad vid Venern och dels 
direkt på jernväg till hamnarna vid Vesterhafvet. 

lan. 5 
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Sedan inbjudning utgått till bildande af ett aktiebolag för 
anläggning af en jernväg i nyssnämnda rigtning, beslutade samt
liga kommuner i öfre Dalarne å för sådant ändamål i juli månad 
1885 hållna kommunalstämmor, att uti det sålunda tillämnade 
bolaget teckna aktier till sammanlagdt belopp af 2,010,000 kro
nor, men fäste tillika vid aktieteckningen det vilkor, att jern-
vägen borde utsträckas från Deje till Karlstad eller annan när
belägen hamn vid sjön Venera. Sedan undersökningen af jemväl 
sistnämnde bandel blifvit verkstäld och kostnadsförslag för hela 
jernvägslinien upprättadt, hvaraf framgick, att jernvägen, ineden 
längd af 230-354 kilometer, skulle komma att kosta 13,000,000 
kronor, väcktes under 1886 års riksdag motion om beviljandet 
af statsbidrag för jernvägsanläggningen, hvilken motion likväl 
blef af statsutskottet afstyrkt och af Riksdagen afslagen. Under 
tiden hade förslag blifvit väckt att från Mora draga jernvägen 
i mera sydlig rigtning utefter Vanan öfver Yesterdalelfven och 
vidare förbi Ramens och Lesjöforsverkens samt Långbanshytlans 
grufvor i Vermland för att vid Persberg sammanbindas med 
Östra Vernilands jernväg, som leder till Kristinehamn vid Venern. 
Denna nya jernvägslinie undersöktes af Trafikchefen Jacques Wall-
ner, som i upprättadt kostnadsförslag beräknade anläggningskost
naden för jernvägen från Mora till Persberg, med en längd af 
165'50o kilometer, till 9,000,000 kronor, hvarjemte och för att 
på bästa möjliga sätt tillgodose äfven de öfre Vesterdalssoek-
narnes eller Malungs, Lima och Transtrands socknars intresse, 
jemväl en bibana från Brintbodarne vid hufvudbanan till Of ver -
Malung blef undersökt och befans utgöra i längd 26-5 kilometer 
och i anläggning kosta 900,000 kronor. Derefter och sedan nö
diga öfverenskominelser träffats angående åtskilliga med jernvägs-
företagets utförande sammanhängande frågor, hvaribland om sam
trafik med Östra Vernilands jernväg och om éventuel rätt att 
inlösa samma jernväg, utfärdades af undertecknad, Landshöfding, 
Borgmästaren och Riddaren C. Nordenfelt, Grosshandlaren och 
Kommendören A7. G. Sörensen, Kaptenen och Riddaren P. Laurel!., 
Trafikchefen ./. Wallner, Bruksdisponenten I. C:so» Kjellberg, Pro
vinsialläkaren M. Simon, Kronolänsmannen O. Stadig och Hem-
mansegaren Munters Anders Andersson i Jerna inbjudning till 
bildande af ett aktiebolag för anläggning och trafikerande af en 
bredspårig jernväg från Mora Strand till Persberg, med eller utan 
bibana till Öfver-Malung; hvarjemte och enär, med hänsyn dels 
till det obestridliga förhållande, att denna jernväg, jemte det den
samma bättre än någon annan måste komma att betjena trä
kolens afsättning på vederbörande bergslager i Vernilands och 
Örebro län, tillika i öfrigt skulle komma att tillskynda såväl de 
respektive orter, hvilka af jernvägen berördes, som staten vä
sentligen enahanda fördelar som en jernväg från Mora till Karl
stad, dels till den betydliga skilnaden i anläggningskostnaden, 
utgörande till förmån för Persbergslinien minst 3,000,000 kronor 
och dels till osannolikheten att kunna åstadkomma det för Karl-
stadslinien erforderliga aktiekapital, antagligt vore, att statsmag-
terna af alla dessa skäl hellre skulle bevilja understöd för Pers
bergslinien än för Karlstadslinien, Konungens Befallningshafvande 
ansåg sig böra bereda de kommuner i öfre Dalarne, hvilka teck
nat aktier för Karlstadslinien, tillfälle att besluta, huruvida de 
ville öfverflytta sina aktieteckningar till Persbergslinien, hvadan 
för detta ändamål kommunalstämmor under oktober månad sist
lidet år höllos med samma kommuner, hvilka dervid beslutade 
att till Persbergslinien öfverflytta sina aktieteckningar och att 

sålunda uti det tillämnade bolaget för anläggning af nämnde 
jernväg teckna aktier till följande belopp, nemligen: Kärna högst 
200,000 kronor, Elfdalen högst 500,000 kronor, Våmlius 25,000 
kronor, Orsa 600,000 kronor, Mora 200,000 kronor, Venjan 50,000 
kronor, Malung 175,000 kronor, Lima 200,000 kronor, Transtrand, 
med förhöjning af sin aktieteckning för Karlstadslinien, 75,000 
kronor och Kollerön 10,000 kronor; hvarjemte likaledes Äppelbo 
och Jerna kommuner, hvilka icke tecknat aktier för Karlstads
linien, beslutade att för Persbergslinien teckna aktier, Äppelbo 
med 40,000 kronor och Jerna ined 60,000 kronor; hvadan sålunda 
de af samtlige kommuner tecknade aktiebelopp uppgingo tillhopa 
till 2,135,000 kronor. Det intresse, som öfre Dalarnes kommuner 
sålunda ådagalagt för företaget, visade sig äfven inom Vermland, 
hvarest aktier för jernvägen tecknades till betydande belopp såsom 
exempelvis af Östra Vernilands jernvägsbolag 500,000 kronor, af 
Kristinehamns stad 200,000 kronor, af aktiebolaget Rämen-Lil-
jendahl 100,000 kronor, af Lesjöfors aktiebolag 30,000 kronor 
o. s. v.; också hade aktieteckningen redan i novemlier månad 
år 1886 fortgått, så raskt, att aktietecknarne kunde kallas till 
konstituerande bolagsstämma i Falun den 3 december samma år, 
dervid och sedan upplyst blifvit, att aktieteckningen dittills upp
gått till 3,251,700 kronor, tillstädeskomne intressenter beslöto att 
för anläggning af jernvägen konstituera sig till bolag under be
nämning af »Mora—Yenerns jernvägsaktiebolag». Vid samma 
bolagsstämma antogs bolagsordning, hvilken, liksom underdåniga 
ansökningar om koncession å jernvägsanläggningen ocli om statslån 
för utförandet af densamma, för närvarande äro beroende på Eders 
Kungl. Maj:t9 nådiga pröfning. 

Då de betydande aktiebelopp, hvilka kommunerna i Öfre 
Dalarne tecknat för den ifrågavarande jernvägen, möjligen kunde 
hos den om rätta förhållandet okunnige framkalla farhåga derför, 
att aktieteckningen måste komma att föranleda en för kommu
nerna synnerligen betungande skuldsättning, så torde här böra 
Jemnas den upplysning, att Länsstyrelsen, som hos Eders Kungl. 
Maj:t gjort underdånig framställning om nådig fastställelse å 
kommunernas beslut rörande aktieteckningen, derunder sökt åstad
komma en i möjligaste måtto fullständig utredning beträffande 
kommunernas förmåga att bära de uppoffringar, som af aktie
teckningen föranledas, af hvilken utredning framgår, bland annat, 
att Kärna, Elfdalens, Orsa, Transtrands och Lima kommuner 
redan ega eller inom kort erhålla betydande skogsmedelsfonder, 
hvilka lemna mer än tillräckliga tillgångar för betäckande af de 
respektive aktiebeloppen och att inom Mora, Våmhus, Kolleröns, 
Yenjans, Malungs, Äppelbo och Jerna socknar, hvarest uttaxering 
af annuiteterna å de för aktiebeloppens inbetalande erforderliga 
lånen måste ega rum, åtminstone jordens bidrag till dessa annu-
iteter icke kan blifva betungande, enär de skattelindringsbelopp, 
som blott under de senare åren i form af lättnader i skjuts-, 
grundskatte- ocli roteringsbördorna tiligodokommit jordbruksfastig
heterna, inom Mora, Våmhus, Kolleröns, Malungs och Jerna kom
muner betydligt öfverstiga och endast inom Äppelbo och Venjans 
socknar obetydligt xmderstiga de bidrag, som jordbruksfastighe
terna inom samma socknar skulle komma att lemna till annui
teterna för jernvägslånen. 

I öfrigt och såsom betecknande för sjelfva befolkningens 
uppfattning af jernvägsföretagets betydelse för hela öfre Dalorten 
bör Länsstyrelsen icke underlåta att här framhålla såväl den säll-
sporda uthållighet och enighet, hvarmed jernvägsfrågan inom kom-
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mimerna blifvit behandlad och afgjord, i det at t kommunernas beslut 
om aktieteckning ej mindre vid de under ar 1885 hållna kom
munalstämmor, dä teckningen gälde Karlstadslinien, än äfven vid 
de under år 1886 hållna kommunalstämmor, då, efter moget be
grundande, aktieteckningen öfverflyttades till Persbergslinien, i de 
flesta kommuner tillkommit utan meningsskiljaktighet i hufvud-
saken och utan votering, samt, der sådan i några få kommuner 
förekommit, denna meningsskiljaktighet endast afsäg aktieteck
ningens belopp, utan at t inom någon enda kommun något enda 
afslagsyrkande blifvit framstäldt, som ock den anmärkningsvärda 
omständigheten, at t besvär öfver besluten om aktieteckningen för 
Persbergslinien icke förekommit inom mer än en enda, eller 
Malungs kommun, hvarest intresset för Karlstadslinien hos en 
del af befolkningen fortfarande lärer vara öfvervägande och hafva 
föranledt besvären. Vid detta förhållande är det också naturligt, 
att befolkningen i öfre Dalorten med glädje helsar det utvecklings
skede, till hvilket deras jernvägsfraga efter fleråriga ansträngningar 
numera hunnit, och med tillförsigt emotser förverkligandet af 
dess lifligaste önskningsmäl. 

Upplysning om bruttoinkomsten af rörelsen å jernvägame 
inom länet inhemtas af följande tabell: 

Yintjerns—Björmnossetis jernväg begngnns uteslutande för Ockelboverkens 
malmtransport från Vintjerns gruffält och hur under femårsperioden i medeltal 
per är fruktat 200,000 centner malm. 

I ögonen fallande är, å ena sidan, den betydande tillökningen 
i tra ti k inkomst på Södra Dalarnes jernväg och, å andra sidan, 
den icke obetydliga minskningen i samma inkomst pa Getle— 
Dala jernväg, ett förhallande, som torde hafva sin förklarings
grund dels uti det inträng, som den förra jernvägen utöfvat pa 
den senares förut varande trafik, och dels uti den nedsättning 
uti trävarufrakten, som Getle—Dala jernvägsbofag under de senare 
aren medgifvit. 

C) Post- och telegrafanstalter. Under femå rsperioden 1881 — 

1885 hafva nya, postgångar öppnats å linierna Enviken—Svabens-
verk, Falun—Smedsbo, insjön—Gärde, Insjön—Leksand, Mora— 
Ore, Särna—Idre, Transtrand—Grundforsen—Dalens by, Rättvik 
—Ickholmen och Ornäs—Torsång. 

Under samma tid har postföringen å linierna Avesta—Ornäs 
och Falun—Leksand indragits. Derjemte hafva under perioden 
mom länet öppnats 16 nya poststationer, nemligen: Bredgrind, 
Domnarfvet, Djuräs, Dufnäs, Gagnef, Grundforsen, Idre, Insjön, 
Kullsveden, Malingsbo, Mockfjerd, Näs, Stjernsund, Strömsdal, 
Tyngsjö och Ytter-Malung, hvaremot postkontoret i Gagnef och 

') Vessman—Karkens jernväg blef den 1 januari 1883 öfverläten till Sinedje-
Wkena jernvägsaktiebolag. 

2) Uppgiften ufsev endast de inom liinet belägna stationer. 

poststationen i Tunsta indragits. Postioringskostnaden för hela 
perioden kan väl icke exakt uppgifvas, men torde hafva utgjort 
omkring 125,800 kronor, emot 155,576 kronor under närmast 
föregående period. 

Beträffande telegramvexlingen vid telegrafstationen i Falun 
har Länsstyrelsen erhållit följande uppgift, nemligen: 

; .Vfsända Ankomna Influtet 

telegram. telegram. porto. 

1881 6,339 st. 6,075 st. 6,949-34 kr. 

1882 6,663 » 6,171 » 6,833-04 » 

1883 7,015 » 6,279 » 7,197-84 » 

1884 7,091 » 6,158 » 7,064'33 » 

1885 6,701 « 6,251 » 6,61937 » 

Med afseende på telegramexpeditionernas antal i sin helhet, 
jemförd med öfriga stationers i riket, har Falun intagit följande 
ordningsnummer: år 1881 N:o 18, år 1882 N:o 16, år 1883 N:o 
15, är 1884 N:o 15 och år 1885 N:o 15. 

Genom telefonledningar, hvilka blifvit inrättade genom bolags 
och enskilda korporationers försorg, star residensstaden numera i 
förbindelse med länets öfriga städer och följande socknar, nemligen: 
Orsa, Mora, Solleröns, Siljansnäs, Leksands, Rättviks, Gagnefs, 
Flöda, Nås, Jerna, Grangärde, Stora Tuna, Torsångs, Als, Svärd
sjö, Envikens, Sundborns, Husby, Stora Skedvi, Gustafs och 
Kopparbergs socknar. 

D) Sjökommunikationer. Utöfver hvad föregående femårs-
berättelse härom innehåller, är föga a t t tillägga. Efter det Siljans
banan blifvit till allmän trafik upplåten, upphörde ängbåtskommu-
nikationen a Dalelfven frän Gråsta till Insjön. 

Under perioden har flottningen genom af Konungens Be-
fallningshafvande meddelade särskilda utslag blifvit reglerad ä 
följande vattendrag, nemligen: Arån, Alman, Särkån, Stora 
Höljån, Färihjövalla, Gårdån med Grafån, [Junån med bi vatt net 
JBrindsjön, Stora Granån med biflödet Kullkärn, Vakerån med 
Mörttjernsbäcken, Stora Eldan, Lilla Eldan, Gruckån, Herjån, 
Vanan, Litterån, Kräggån, Ogströmrnen från och med Dragg-
sjön, Häsjön med tläsjöån, Tandsjön med Tandån, Stora Lyan 
med dess bivatten Buhåen, vattendraget frän och med Tyngen 
till Ojesjön, Vallsjöarne med Långsjön och Drömbäcken, Kjettbo 
vattendrag, Lödderån, Sexan med tillflöden, Flögån, Rutan, 
I/ulån, Flätan, TAssjö vattendrag, Marsjöbäcken, Mossabäcken, 
Säfån, nedre delen af Snöån, från och med sjön Snesen till sam-
manflödet med Vesterdalelfven, med tillflödet Idflon, Käringsjöns 
vattendrag, Fänån med bivattnet Grafkärn, Flosjön och Sångån 
med bivattnen lAngkäm och Mossel Orxla, Granån, Rotelfven 
med biflödet LAnån, Lådeån, Våmån med biflödet Vasselnäs-
bäcken, Böjån, Indån, Mångåny Ryssån, Sörelfven med tillflödena 
Storbrunna och Herjeån, Vanan inom Elfdals socken med bi
flödena BUlingån och Tennån, Emån med tillflöden, Unån med 
dess bifloder Dyfverån och Nackan eller Djupan, Tenningån 
med tillflöden, Ore elf frän föreningen med Sandsjöån till Furu
dals bruk och Finnsjöåu från Finnsjön till Ore elf, Dalelfven 
frän Torsångs bro till Djurås och vidare i Osterdalelfven till 
Särnasjön samt farleden vid Mora-A'oret, Ickån med dess till
flöden Brunvasselån, Etlvasslan och Ilohnbäcken, Görelfven frän 
norska gränsen, Fuluelfven frän gränsen mellan Särna och Tran
strand, Vesterdalelfven ner till Djurmo, vattendraget Aflassen— 
Mellassen—Grafsjön—Källassen till sjön Ijjugaren, fJormunds-
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valla med Björnån, Kinvullaån, Fejmanmii, Gälhjöån, Bäfverån, 
Gåtlsjöbäcken, Myggsjöåit, Myygxjöcasslan, Griffelbergsvasslan 
och Osterån. 

E) Sjöfart OCh handel. För antalet och dvägtigheten af 
fartyg och båtar af 3 nyläster och derutöfver, hvilka egas af 
länets innevånare, jemte antalet af skeppare och besättning à 
desamma lemnas redogörelse uti Kungl. Kommerskollegii ofticiela 
årsberättelser, hvarutöfver Länsstyrelsen icke har något att tillägga. 

Antalet utaf dem, hvilka vid 1885 års slut på landsbygden 
drefvo grosshandel eller försålde varor i bod eller annat upplags-
ställe, uppgick till 467 män och 29 qvinnor med en betjening, 
bestående af 191 män och 63 qvinnor; hvarjemte antalet af sä-
dane handlande, hvilka anmält sig att utom den ort, der de voro 
bosatte, sjelfve eller genom andra kringföra eller annorledes än 
å marknad till salu utbjuda varor, utgjorde 141 män och 22 
qvinnor, med biträde af 4 män och 1 qvinna, de fleste tillhörande 
socknarne inom Ofvan-Siljans fögderi och bland dessa företrädesvis 
Elfdalens socken. Några utländingar hafva icke sökt tillstånd att 
idka handel eller handtverk å landsbygden. 

Beträffande föremålen för ortens handel samt gårdfari-
handeln åberopar Länsstyrelsen de redogörelser härför, som före
komma dels i föregående femårsberättelse och dels i Länsstyrelsens 
här ofvan införda utlåtande till 1886 års Ekonomiska komité, 
hvarjemte, livad särskildt angår gärdfarihandeln, Länsstyrelsen 
underdånigst får erinra derom, att sedan riksdagen i underdånig 
skrifvelse den 1 maj 1886 anhållit om åtgärders vidtagande för 
afhjelpande af åtskilliga vid varors kringförande till försäljning 
annorlunda än å marknad förekomna olägenheter, i hvilket af-
seende Riksdagen anmärkt, dels att ej mindre från handlande 
i åtskilliga af rikets städer och på landsbygden än äfven från 
den stora allmänheten, synnerligen utom städerna, på senare tider 
klagomål försports, öfver att de varor, som kringfördes till för
säljning annorlunda än å marknad, i allmänhet vore af en ytterst 
underhaltig beskaffenhet och att de personer, som utbjödo dem, 
icke tvekade att, för att bereda afsättning åt sina varor, lemna 
bedrägliga uppgifter om deras värde, och dels att ett ofog af nära 
likartad beskaffenhet med det, som sålunda bedrefves af kring
resande handelsmän, också ofta utöfvades på det sätt, att en 
handlande för kortare tid sloge sig ned på en plats, vare sig i 
stad eller å landet, och der till stort förfång för ortens bofaste 
handlande och skada för allmänheten utsålde en mängd mer eller 
mindre värdelöst kram, vanligen under benämning »realisation 
för en utländsk konkursmassas räkning» eller dylikt, för hvilken 
rörelse, och dermed följande ofta ganska betydliga vinst, försäljaren 
vanligen undginge att erlägga någon skatt till den kommun, i 
hvilken försäljningen egde rum, — så har Länsstyrelsen i här-
öfver infordradt underdånigt utlåtande den 2 oktober 1886, på 
grund af från samtliga magistrater och kronofogdar i länet med
delade upplysningar, vitsordat, att de af riksdagen anmärkta miss

förhållanden egde tillämplighet äfven inom detta län, i det att 
handeln med varor medelst deras kringförande till salu annorledes 
än a marknad, såväl i stad som pä landet, om den ock på en 
eller annan ort, såsom i Hedemora stad och dess omnejd, aftagit, 
dock i allmänhet i icke ringa omfattning bedrefves och tillika ut
öfvades pä sådant sätt, att de i riksdagens skrifvelse omför-
mälda klagomål verkligen uppstått och funnits vara berättigade. 

Omfattningen af minut- och atnkänkningshandeln med bränvin 
och öfriga spirituösa drycker jemte derför utgångna afgifter och 
evlagda vinstmedel inhemtas af följande tabell: 

Om denna tabell jemföres med motstående tabell för förra 
femårsperioden, visar det sig, att antalet minuthandelsrättigheter i 
städerna är oförändradt, men på landsbygden nedgått; att antalet 
utskänkningsrättigheter såväl i städerna som pa landsbygden icke 
obetydligt förminskats och att det kanntal, hvarefter försäljnings-
afgiften beräknats, som under förra femårsperioden uppgick till 
1,307,728 kannor eller i medeltal för hvarje år till 261,546 
kannor, under den sista femårsperioden utgjort i rundt tal 1,180,059 
kannor eller i medeltal för hvarje år 236,012 kannor, och sålunda 
något nedgått. Denna minskning är vid bedömandet af frågan, 
huruvida förbrukningen af starka drycker under sista femårs
perioden må hafva aftagit, af mindre betydelse än det af tabellen 
upplysta förhållandet, att vinstmedlen på bränvinsförsäljningen, 
som vid periodens början uppgingo till 60,541 kronor 86 öre, 
vid dess slut sjunkit ned till 38,483 kronor 62 öre. 

I Falun har bränvinshandeln fortfarande bedrifvits af samma 
bolag, hvilket i flere föregående berättelser tinnes oinnämndt. 
För bolagets äfvenledes förut omnämnda besparingsfond skall 
Länsstyrelsen redogöra i en följande afdelning af berättelsen. 

Förhållandet med marknader och torgdagar är oförändradt 
sedan förra femårsperioden. 

5. Kameralförhållanden. 

Tabellen N:o 3 redovisar för heminan och lägenheter å landet 
samt stadsjordar jemte hus och tomter i städerna äfvensom alla 
dessas taxeringsvärden. 

Vid motsvarande tabell i femårsberättelsen för aren 1871— 
1875 anmärkte Länsstyrelsen, att jordeböckerna i detta län icke, 
såsom i andra orter, innefattade bevis om särskilda egendomars 
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Tab. Litt. E. Mantal, delegare, skiftesantal samt mätte och skiftade arealer och längder vid afslutade landtmäteriförrättningar 
inom Kopparbergs län under femårsperioden 1881—1885. 

hemmantal; att, på sätt närmare är vordet förklaradt genom Kungl. 
brefvet den 28 oktober 1864, mantalsberäkningen, förutom inom 
Vester-I3ergslags fögderi, icke läge till grund för jordbesittningame 
och utskylders utgörande af hvarje särskild by och hemman samt 
i följd deraf icke heller, utom nämnda del af länet, hade annan 
tillämpning än för skattebeloppet i det hela för hvarje socken, 
hvilket gemenligen rotevis fördelades på soeknemännen och flere-
städes dem emellan af rotehufvudbönderna efter andel i soldatars-
penningarne, men på andra ställen påfördes jordegarne efter inne-
hafvande, reducerade eller vid verkstälda storskiften fullgodt 
efter gradering ansedda jordetalet, samt att den ovisshet, som 
till följd häraf förekoinme i afseende på de särskilda fastig
heternas omfång och skattetal, befunnits utgöra ett hinder för 
tillämpning på landsbygden i detta län af Kungl. förordningen 
den 14 september 1875 om lagfarts- och inteckningsböcker, hvilket 
föranledt undersökning om utvägarne till detsamm undanröd-
jande för ernående af likställighet med landet i öfrigt uti be
rörda ärendens behandling. 

Beträffande gången af denna undersökning får Länsstyrelsen 
underdanigst erinra derom, att sedan numera aflidne Landssekre
teraren i detta län, P. de Laval, och Häradshöfdingen A. M. 
Myrtin, på grund af Eders Kungl. Maj:ts nådiga uppdrag, den 
9 februari 1874 afgifvit underdånigt betänkande angående undan-
rödjandet af de hinder för fastiglietsböckers införande, som före-
konimo särskildt inom Vermlands och Kopparbergs län, så ock 
jemte det Eders Kungl. Maj:t under den 16 juni 1875 låtit ut
färda nådiga förordningarne angående lagfart å fång till fast 
egendom och angående inteckning i sådan egendom, hade Eders 
Kungl. Maj:t i nådigt bref den 14 september 1875 dels förklarat, 
att Eders Kungl. Maj:t, som samma dag låtit utfärda nådig 
kungörelse, huru lagfarts- och inteckningsböcker skulle föras, 
funnit godt medgifva, att tills vidare tinge anstå med ifråga
varande fastighetsböckers införande vid häradsrätterna inom 
Kopparbergs län, dels ock anbefalt Länsstyrelsen att efter veder-
börandes hörande inkomma med underdånigt utlåtande, inom 
hvilka delar af länet och under hvilka särskilda vilkor eller 
bestämmelser fastighetsböcker kunde inom en snar framtid vid 
häradsrätterna införas. Sedan med anledning häraf Länsstyrelsen 
infordrat yttranden frän samtlige domhafvande, kronofogdar och 
häradsskrifvare i länet och i öfrigt sökt åstadkomma nödig ut

redning af frågan, afgaf Länsstyrelsen den 26 juli 1884 till Eders 
Kungl. Maj:t underdånigt utlåtande i ämnet, uti hvilket Läns
styrelsen — efter att hafva sökt gendrifva den af de Meste i 
ärendet hörde domhafvande och fögderitjenstemän uttalade mening, 
att nya jordeböcker borde i behörig ordning uppgöras och till 
efterrättelse fastställas, innan fastighetsböcker kunde införas — 
förfäktade den asigt, att fastighetsböcker kunde och borde upp
läggas med ledning, i vissa delar af länet, af de upprättade 
delningsbeskrifningarne vid de socknarna öfvergangna storskiften, 
och, i andra delar, på grund af delningsbeskrifningarne för de 
byar, som blifvit laga skiftade. Uti det förslag till förordning i 
ämnet, som sedermera blifvit inom Kungl. Justitiedepartementet 
utarbetadt och derefter Länsstyrelsen delgifvet, har den af Läns
styrelsen sålunda framhållna asigt vunnit tillämpning; och är 
det alltså att hoppas, att da nådig pröfning af ärendet inom 
kort lärer vara att förvänta, denna magtpaliggande fråga skall 
tinna en tillfredsställande lösning, hvarigenom en länge saknad 
säkerhet, ordning och reda i fasdghetsbesittiiingen inom detta län 
skall åstadkommas. 

Under perioden hafva följande till Statsverket indragna 
kronohemman och lägenheter blifvit försålda, nemligen: 

år 1884: sergeantbostället fs mantal Gårdvikstorp i Svärdsjö 
socken ; 

år 1885: sergeantbostället j \ mantal Nordanbäck i Gagnefs 
socken; 

rustmästarebostället jS mantal Mossby i StoraTunasocken; och 
rustmästarebostället | mantal Svedjan i Hedemora socken. 
Genom nådigt bref den 13 november 1885 är förordnadt, att 

kronolägenheten »Silfbergstägterna» skall till kronopark afsättas. 
Att ny jordebok för Vester-Bergslags fögderi år 1883 blifvit af 

Kungl. Kammarkollegium faststäld, är redan förut anmärkt. 
Under perioden äro från krono till skatte omförda: 

iir 1881 8 hemman om tillhopa -̂ jç,' mantal och 4 lägenheter, 

» 1882 41 » » » » » 4 

» 1883 18 » » » 5 i « « 8 

» 1884 22 » .. .. 1,70 » » 2 

» 1885 13 » » » li'\l\ » •> 6 

Afgäld har under perioden blifvit bestämd för 6 frän hemman 
afsöndrade lägenheter. 
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Tab. Litt. F. Tjenstepersonal, arbetstid och förrättningsantal m. m. vid allmänna 

I afseende ä förhållandet är 1885 med egendomar af fidei
kommissnatur, egendomar tillhörande inhemska aktiebolag samt 
egendomar tillhörande främmande magters undersåtar hänvisas 
till tabellerna N:ris 4, ö och 6. 

Da fullständig redogörelse för de under femårsperioden för
rättade laga skiften lemnas uti Kungl. Landtmäteristyrelsens års-
berättelser, torde Länsstyrelsen kunna här inskränka sig till att 
endast meddela och med några anmärkningar beledsaga den all
männa öfversigt af skiftesväsendets fortgång och tjenstepersonalen 
m. m. under perioden, som innefattas uti de af förste landt-
mätaren i länet aflemnade uppgifter i tabb. Litt. E. och F. 

Vid granskning af ofvannämnda uppgifter är det hufvud-
sakligen tvenne omständigheter, hvilka synas egnade att ådraga 
sig uppmärksamhet. 

Antalet delegare vid laga skiftesförrättningarna och antalet 
utlagda egoskiften ådagalägga nemligen, huru stor nytta laga 
skiften äfven här i länet kunna medföra. Sålunda hafva af 
antalet delegare blifvit: 

Q,varboende 170 eller 75'5 procent. 

Utflyttade 55 » 24'5 » 

Tilldelade 1 egoskifte 111 » 49'4 » 

2 egoskiften 73 » 32'4 

» 3 » 26 » ll-o » 

» 4 >> 15 » 6É6 » 

Detta resultat synes vara ganska nöjaktigt, då nästan hälften 
af delegarne fått endast ett skifte. 

Dervid biir likväl anmärkas, att ett stort antal delegare 
endast ega den tomt, hvarå bostaden är uppförd, och att dessa 
derför hänförts till de enskiftade, hvaraf förklaras det höga 
procenttalet. Resultatet för endast verkligt jordbrukande del
egare blir derför icke lika gynsamt, ehuru äfven det kan anses 
fördelaktigt. Allt talar för, att laga skiften äfven i de norra och 
vestra delarne af länet, då de en gång komma till användning, 
skola medföra samma fördelar, och det är derföre att beklaga, 
att laga skiftesverket derstädes ej ens är börjadt och att, såsom 
här nedan skall visa sig, de åtgärder, hvilka af Länsstyrelsen 
föreslagits i syfte att möjliggöra och framkalla laga skiften i 
de delar af länet, hvarom här är fråga, ännu icke kommit till 
verkställighet. 

Vidare är i ögonen fallande det förhållande, att snart sagdt 
ingen odlingsmark ingått i delning, hvilket ej allenast synes 
strida emot skiftesstadgans föreskrifter, utan äfven bekräftar all
mogens kända obenägenhet för den qvantitativa utvecklingen af 
jordbruket medelst nyodlingar. 

De kostnader delegarne fatt vidkännas i och för laga skif

ten äro föi-

ar 1881 13,442 kronor 25 öre 

. .1882 9,500 .. 61 » 

» 1883 7,964 » 02 » 

.. 1884 11,821 » 65 .. 

.. 1885 35,572 » 89 » 

Summa 78,307 kronor 42 öre. 

Da den areal, som blifvit laga skiftad, utgör 5,176 hektar, 
blir medelkostnaden 15 kronor IS öre pr hektar eller 7 kronor 
13 öre per tunnland, — detta medeltal så högt derför, att fiere 
skiften endast omfattat inegor. 

För utflyttningar till följd af laga skiften och storskiften 
har understöd af allmänna medel utgått till följande belopp, 
nemligen : 

under ar 1881 2,902-74 

.. » 1882 841-66 

» .. 1883 3,175-32 

•i » 1884 15,478-89 

.. » 1885 : 662'5o 

Den jemförelsevis höga utftyttningskostnaden för är 1884 
härleder sig förnämligast frän utflyttningar efter laga skifte i 
Jälkarbyns, Bya och Norrhyttans m. fl. byars skifteslag i Hede-
niora socken. 

Länsstyrelsen antydde härofvan, att laga skiften allt hitin
tills icke kommit till stånd i de norra och vestra delarne af 
länet och att åtgärder af Länsstyrelsen föreslagits i syfte att be
fordra laga skiftesverkets fortgång äfven i dessa delar af länet. 

Till närmare upplysning härom tillåter sig Länsstyrelsen un-
derdånigst erinra, hurusom — sedan landtmäteridirektören uti af-
gifven underdånig berättelse, rörande en af honom under 1882 
års sommar företagen embetsresa inom detta län, anmärkt, att 
ehuru de stora, tätt sammanbygda byarne, de mänga små ego-
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mftesverket inom Kopparbergs län under femårsperioden 1881—188Ô. 

lotter af inrösningsjord, ofta belägna på långt afstånd från hvar-
amlra, samt de flere olika skogsskiften, som allmänt förekomme, 
nogsamt vittnade om det stora behofvet af laga skiften, det a l l 
männa skiftesverket härstädes likväl af åtskilliga orsaker kommit 
i en alldeles egendomlig ställning och mött hinder och svårig
heter, hvilka icke till samma grad förekommo inom andra delar 
af riket, i hvilket afseende landtmäteridirektören framhöll, bland 
annat, skifteslagens stora utsträckning, den inskränkning i det 
sa kallade skiftesvitsordet, som enligt gällande Iwstämmelser före-
funnes i Dalarne, samt den langa tidsutdrägt och den stora 
kostnad, som erfordrades tor att till lyckligt slut bringa laga 
skiften af den stora utsträckning, som här allmänneligen före
komme — Eders Kungl. Maj:t genom nådig remiss den 19 januari 
1883 häröfver frän Länsstyrelsen infordrade underdånigt utlåtande, 
hvilket också den 31 juli följande år afgafs, sedan Länsstyrelsen 
derförinnan, för a t t åt detta vigtiga ärende bereda så fullständig 
utredning som möjligt, infordrat yttranden i ämnet från styres
mannen för storskiftesverket, förste landtmätaren i Janet samt 
länets hushållningssällskap. Uti detta utlåtande framhöll Läns 
styrelsen, hurusom det låge i öppen dag, at t då en jordegares 
odlade jord vore sönderstyckad i många små delar, ofta nog be
lägna på betydliga afstånd från hvarandra, på arbetares och 
dragares samt den inbergade grödans förflyttning från den ena 
jordegan till den andra måste användas till och med mera tid 
och arbete än på det egentliga odlings- och skördearbetet, och 
att skördens produktionskostnad i följd deraf icke sällan be
tydligt öfverstege det i orten eljest gängse priset på landtbruks-
produkter. Dessa onyttiga transportkostnader skulle naturligtvis 
helt och hållet försvinna eller åtminstone förminskas, i den man 
jordegaren kunde fa sin odlade jord sammandragen så mycket 
som möjligt på ett enda eller några fa ställen, hvilket just genom 
laga skiften skulle åstadkommas. 

Beträttande de väsentligaste hindren för skiftesverkets fort
gång i länet delade Länsstyrelsen landtmäteridirektörens asigter, 
såsom beroende dels pa. skifteslagens stora utsträckning och dels 
på den för Dalarne gällande inskränkningen i skiftesvitsordet. 
1 förra hänseendet vore det uppenbart, att saknaden af en tydlig 
och klar bestämmelse om livad med begreppet skifteslag i Dalarne 
borde förstas och det dermed följande äfventyret, att om laga 
skifte i socken der storskifte föregått söktes, Ma socknens jord. 

möjligen kunde förklaras utgöra ett enda skifteslag och sålunda 
böra ingå i skiftet, naturligtvis måste afskräcka jordegaren från 
att begära laga skifte till följd af dermed förenade både stora 
kostnader och oberäknelig tidsutdrägt. Med hänsyn härtill och 
da, om skifteslagets storlek skulle bestämmas först i sammanhang 
med sökt laga skifte, ett dylikt förfarande, i händelse ärendet 
droges under egodelningsrätts prof ning, både skulle komma att 
öka kostnaderna för laga skiftet och derjemte, hvad värre vore, 
antagligen föranleda långvariga och kostsamma tvister, förorsa
kade af åtskilliga delegares förhoppningar att kunna undandraga 
sig deltagandet i skiftet, syntes det Länsstyrelsen lämpligast vara, 
at t en allmän definitiv skifteslngsindelving, för hvilken kostnaden 
beräknats uppgå tili endast omkring 7,000 kronor och alltså icke 
vore afsevärd.i förhällande till den allmänna nyttan dermed, 
borde sä snart som möjligt på statens bekostnad verkställas. 
Det vore nemligen påtagligt, at t om denna skifteslagsindelning 
på förhand, utan sammanhang med sökt laga skifte, blefve verk-
stäld och allmogen finge kännedom derom, a t t sådan skifteslags
indelning måste öfvergå hvarje socken, en mängd tvister af ofvan-
nämnda slag skulle undvikas; och hvad åter den för Dalarne 
gällande inskränkningen i skiftesvitsordet anginge, vore det 
tydligt, att då enligt Kungl. Kungörelsen den 18 februari 1859 
samtycke af jordegare, innehafvande minst 2

3 af skifteslagets 
skattetal, erfordrades, för att skiftet skulle kunna företagas, en 
sådan bestämmelse måste verka synnerligen hämmande för till-
vägabringandet af laga skiften, helst i en landsort, hvarest för 
flertalet af de små jordegarne laga skifte vore en okänd sak, 
livars namn knappast vore liekant och om hvars verkningar all 
upplysning och erfarenhet saknades. 

I öfverensstämmelse med hushållningssällskapet i länet om
fattade alltså Länsstyrelsen den åsigt, a t t den undantagsställning, 
som Dalarne i ifrågavarande hänseende intoge i förhållande till 
öfriga delar af riket, icke vidare borde bibehållas, utan att sådan 
utvidgning af skiftesvitsordet äfven här borde ega rum, a t t laga 
skifte finge erhållas, då skiftessökanden antingen ensam eller till
sammans med öfrige delegare, som med honom sig förenade, egde 
sa stor del i skifteslaget, a t t en åbo dera vore besuten. 

Pa dessa och i öfrigt anförda skäl hemstälde Länsstyrelsen, 
bland annat, att Eders Kungl. Maj:t täcktes i nåder förordna: 
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att de af länets socknar, der storskifte på statens bekostnad 
eller med understöd af statsmedel försiggått, likväl med undantag 
af Svärdsjö, Envikens, Lima, Transtrands och Orsa socknar, 
skulle, för af hjelpande af den befintliga, för länets jordbruk sär
deles skadliga egoblandningen och underlättande af laga skiftens 
allmännare införande, med ledning af de i länets landtmäteri-
kontor tillgängliga kartor och handlingar samt efter undersökning 
på stället af förste landtmataren i länet eller, derest hans bi
träde ej kunde erhållas, när skifteslagsindelningen komme att 
verkställas, af annan af Konungens Befallningshafvande utsedd 
landtmätare, som dertill egde erforderlig skicklighet och lokal
kännedom, med biträde af gode män indelas i vissa smärre 
skifteslag; 

att vid denna skifteslagsindelning af förrättningsmännen borde 
meddelas bestämmelse icke allenast om hvarje skifteslags blif-
vande omfång, utan jemväl, i hvad mån skifteslagets afrösningsjord 
skulle vid blifvande laga skifte i skiftet ingå, samt om erfor
derliga egoutbyten till undvikande af egoblandningar olika skiftes
lag emellan; 

att besvär öfver dessa skifteslagsindelningar finge inom den 
i Kungl. Förordningen den 14 december 1866 stadgade tid hos 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ingifvas och till pröf-
ning upptagas, hvarefter besvär öfver Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes utslag borde i den för storskiftesärenden stad
gade ordning hos Eders Kungl. Maj:t fullföljas; 

att den i rundt tal till 10,000 kronor beräknade kostnaden 
för dessa skifteslagsindelningar finge af allmänna medel bestridas; 

att inom Svärdsjö, Envikens, Lima, Transtrands och Orsa 
socknar, hvarest storskifte på senare tiden försiggått, samt Elf-
dalens och Särna socknar, der storskifte nu påginge, hvarje vid 
storskiftet som särskild by behandladt byalag skulle i fråga om 
laga skifte utgöra ett skifteslag; 

att inom genom den sålunda föreskrifna inledningen bildadt 
skifteslag, som bestode af flere byar, Jaga skifte ined verkstäl
lande af de vid skifteslagsindelningen föreskrifna egoutbyten med 
främmande skifteslag först skulle företagas emellan byarne, så 
att egorna till hvarje by hlefve från samfälligheten åtskilde, samt, 
efter det byskiftet vunnit laga kraft, skifte mellan delegarne i 
hvarje by sedermera särskildt verkställas; 

att, efter det byskiftet vunnit laga kraft, klagan öfver ego-
gradering icke finge ega rum vid skifte mellan delegare i by; 

alt, med ändring af 1 § i Kungl. Kungörelsen angående un
derstöd af allmänna medel till utflyttningar i följd af laga skiften 
samt inom Kopparbergs län verkstälda storskiftesförrättningar 
den 27 september 1861, understöd till utflyttning vid laga skifte 
inom sådant skifteslag här i länet, der mantalsindelning icke 
egde rum, skulle, ehvad hemmanet eller hemmansdelen vore med 
flere eller färre hus försedd, beräknas till hälften af hela den 
uppskattade utflyttningskostnaden, men icke i något fall ut öfver 
400 kronor; 

samt att, med upphäfvande af punkten 2 i nådiga kungö
relsen den 18 februari 1859, hädanefter skulle för Kopparbergs 
län gälla till efterlefnad nådiga stadgan om skiftesverket i riket 
den 9 november 1866 med vissa deri föreslagna, af förhållandena 
inom detta län föranledda ändringar och tillägg. 

Öfver detta underdåniga utlåtande har enligt Polers Kungl. 
Maj:ts nådiga befallning landtmäteristyrelsen afgifvit underdånigt 
yttrande, hvarefter Eders Kungl. Maj:t nådigst infordrat under
dånigt yttrande i ärendet från länets landsting, som Iteslutat 
öfverlemna ärendet för vidare utredning åt en komité, på livars 
åtgärd detsamma för närvarande är beroende. 

De åsigter Länsstyrelsen i ofvannämnda utlåtande uttalat 
angående nödvändigheten att preliminärt bestämma skifteslagens 
omfång och att utvidga skiftesviUordet, såvida laga skiften i 
öfre Dalorten skola komma till stånd, vidhållas fortfarande af 
Länsstyrelsen, som är öfvertygad derom, att sålänge jordegaren 
icke vet, huru mycket jord som kommer att ingå i laga skiftet, 
och följaktligen är urståndsatt att på förhand beräkna både den 
kostnad, som skiftet medför, och den tid, som dertill åtgår, och 
sålänge den nu gällande inskränkningen i skiftesvitsordet skall 
tillämpas, sålänge skall också skiftesverket fortfarande stå stilla, 
till stort men för jordbrukets utveckling i de vidsträckta delar 
af länet, h varom här är fråga. 

Till upplysning om storskiftes- och afviltringsverkets fort
gång får Länsstyrelsen ål>eropa nedanstående sammandrag öfver 
de under åren 1881—1885 utförda arbeten, tah. Litt. G. 

I öfrigt får Länsstyrelsen beträffande detta ämne meddela 
följande: 

Såsom i föregående femårsberättelse delvis redan blifvit upp
lyst, börjades inom Orsa socken med Hamra kapellag storskiftes
förrättningen 1859, hvarefter egomätningen och graderingen fullbor
dades 1871, inegobeskrifningen 1873 och skogslteskrifningen 1875. 
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fortgång åren 1881—1885. 

Bydelningen å inegorna afslutades 1874 och faststäldes af Läns
styrelsen den 27 november samma år. Abodelning af inegorna 
inom byalagen afslutades 1876 och faststäldes af Länsstyrelsen 
ined vissa ändringar den 15 december 1877. Besutenheternas 
antal är l,454,02i. Sedan Eders Kungl. Maj:t den 19 september 
1879 bestämt skogsanslaget till besutenheterna, har delning af 
skogsmarken mellan byar och lägenheter samt mellan dem och 
kronan egt rum, sä att förrättningen kunde afslutas den 12 
december 1881, livarvid af sattes en kronoallmänning med 328,449 
qvadratref skogsmark och 94,812 qvadratref impedimenter, en 
häradsallmänning eller så kallad besparingsskog för Orsa socken 
med 631,007 qvadratref skogsmark och 154,685 qvadratref impe
dimenter och en häradsallmänning för Hamra kapellag med 35,652 
qvadratref skogsmark och 5,199 qvadratref impedimenter. An
förda besvär ogillades af Länsstyrelsen och under den 4 februari 
1884 af Eders Kungl. Maj:t, hvarefter förrättningen den 30 derpå-
följande mars blef af Länsstyrelsen faststäld. 

Inom Elf dalens socken böljade storskiftesförrättningen 1870, 
inrutningen fullbordades 1876, egomätningen 1879 och egograde-
ringen 1881, utom beträffande de två skogstrakter, som, belägna 
inom Lillherdals socken i Jemtlands län, tillhöra Elfdalens soc
ken, hvilka skogstrakter under ar 1883 inrutades, afmättes, gra
derades och uträknades. Bydelningen å inegorna afslutades den 
16 juli 1883 och faststäldes af Länsstyrelsen den 20 juni 1884. 
Abodelningen å samma inegor är nära sin fullbordan, så att för
hoppning finnes, att storskiftet kan under loppet af är 1888 
afslutas. 

Genom nådigt bref den 3 september 1885 har Eders Kungl. 
Maj:t i nåder förordnat, dels att af den i Elfdalens socken befint
liga graderade skogsmarken trettiotre qvadratref skola tilldelas 
hvarje reduceradt snesland inegojord, dock så, att deraf graderad 
skogsmark, motsvarande elfva qvadratref för hvarje reduceradt 
snesland inegojord, afsättes för socknens räkning såsom sam-
fällighetsmark, â hvilken, sedan nödigt antal träd för återväxtens 
befordrande blifvit undantaget, afverkningsrätten till det virke, 
som 17 eller högst 20 fot från roten håller 8 decimaltum i dia
meter, må antingen på öppen auktion till den högstbjudande, 
som derför ställer godkänd säkerhet, eller ock, derest omständig
heterna dertill föranleda, genom aftal under hand af jordegarne 
upplåtas för en tid af högst 50 år, med vilkor att de antagna 
anbuden sä i ena som andra fallet underställas Eders Kungl. 

Maj:ts Befallningshafvandes pröfning och att de inflytande medlen 
skola såsom en besparingsfond under Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvandes inseende förvaltas i enlighet med af Eders 
Kungl. Maj:t faststäldt reglemente, och dels att jordegare inom 
socknen, som med laglig rätt innehar myrslog på kronans öfver-
loppsmark eller på skogsmark, hvilken genom skifte tillfaller 
annan, må bibehållas i orubbad besittning deraf under 20 år 
efter storskiftets slut, men derefter vara skyldig att af skogs
markens égare för myrslogen taga lösen efter niätismannaordom, 
samt att égare af myrslog, som finnes å kronopark eller ofvan 
omförmälda samfällighetsmark, må derifrån, efter anvisning af 
vederbörande revirförvaltare, kostnadsfritt erhålla det virke, som 
åtgår till behöfliga hägnader, hässjor och hölador vid myrslogar. 
Den besparingsskog, som genom förberörda nådiga bref blifvit 
Elfdalens jordegare tillerkänd, omfattar omkring 83,000 tunnland 
ren skogsmark och är redan till sitt läge provisionelt bestämd. 

Inom Särna socken med, Idre kapellag började storskiftes
förrättningen år 1880. Inrutningen är fullbordad, egomätning 
och egogradering å inrösningsjorden är under handläggning. Un
derdånig framställning om utbrytning, så snart ske kan, af den 
jordegarne genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 29 juni 
1879 tillerkända besparingsskog om 60,000 tunnland har, i en
lighet med jordegarnes begäran, skett och är på Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga pröfning beroende. Storskiftesförrättningens af-
slutande torde icke vara att förvänta förr än 6 à 7 år härefter. 

De skogsmarker, hvilka under namn af »besparingsskogar» 
sålunda genom ofvan omförmälda särskilda nådiga bref blifvit 
Orsa, Elfdalens och Särna jordegare tillerkända, tillsammans med 
de besparingsskogar, som redan förut under afvittringens fortgång 
blifvit anslagna till Lima och Transtrands socknemän, omfatta 
tillhopa en ytvidd af icke mindre än omkring 360,000 tunnland 
ren skogsmark, hvaraf afkastningen för all framtid är tillför
säkrad jordegarne. Genom upplåtelse af afverkningsrätten å 
dessa skogar och af derför influtna köpeskillingar äro, såsom i 
föregående berättelser blifvit omnämndt, för några socknar så 
kallade skogsmedelsfonder redan bildade, hvarjemte för andra 
socknar dylika fonder framdeles komma att bildas. Vidare har 
under afvittringen i Svärdsjö och Envikens socknar för jord
egarnes räkning afsatts tvenne skogstrakter af omkring 17,000 
tunnlands vidd för att såsom häradsallmänningar nyttjas. Genom 
försäljning af afverkningsrätten å denna allmänning är likaledes 
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bildad en skogsmedelsfond, hvaraf ränteafkastningen tillgodokom-
mer jordegame. Ändtligen har äfvenledes inom Venjans socken 
en skogsmedelsfond blifvit bildad af köpeskillingen för femtioårig 
afverkningsrätt å den jordegame vid afvittringen beviljade skogs
tilldelning, omfattande omkring 98,000 tunnland; och har Eders 
Kungl. Maj:t förbehållit sig att efter afverkningstidens slut, med 
af seende å den då inträdande förändrade dispositionsrätten öfver 
skogsmarken, meddela de bestämmelser, som roa finnas nödiga i 
ändamål att åt socknemännen fortfarande i någon mån bereda 
gemensam fördel af skogens afkastning. Under närmast efter
följande afdelning af denna berättelse skall närmare redogörelse 
lemnas för de ifrågavarande skogsmedelsfondernas behållningar 
vid periodens slut, dervid det skall visa sig att dessa behåll
ningar redan uppgå till 3,321,840 kronor 95 öre — ett belopp, 
som, isynnerhet om genom jernvägskommunikationer trävaru
transporten underlättas och konkurrens i virkeshandeln fram
kallas, helt visst framdeles kommer att flerdubblas, sedan genom 
försäljning af afverkningsrätten å de Orsa, Elfdalens och Särna 
jordegare tilldelade besparingsskogar, äfven dessa socknars skogs-
medelsfonder blifvit bildade. Det får vidare icke heller förglöm
mas, att i den mån skogarne hinna återväxa och kunna till för
nyad afverkning upplåtas, skogsmedelsfonderna derigenom efter 
hand erhålla nya betydande tillflöden. 

Vid tanken derpå, att befolkningen i de socknar, hvarom 
här är fråga, som — liksom i Dalarnes öfriga skogsbygder — 
icke kan vinna sin bergning uteslutande af jordbruket, uti de nu 
omnämnda skogsmedelsfonderna för all framtid eger tillgångar, 
som jemte afkastningen af jorden och biförtjensterna från egna 
skogar bör kunna bereda samma befolkning en bekymmerfri ut
komst, kan man icke undgå att se en synnerligen lycklig skickelse 
deruti, att afvittringen så sent som skedde hann upp till dessa 
bygder, eller först vid en tidpunkt, då skogarne redan kommit i 
värde och det kortsynta skogshushållningssystem, som under de 
första årtiondena af århundradet gjorde sig gällande och slutligen 
ledde till sockenallmänningarnas utskiftande, redan lemnat rum 

for en förståndigare lagstiftning och administration på detta om
råde. Ty det lärer väl icke kunna uppstå ringaste tvifvel deroni, 
att om afvittringen kommit att börja i stället för att, såsom nu 
skett, sluta sin verksamhet i de öfre dalsocknarne, följden 
deraf skulle hafva blifvit den, att några besparingsskogar icke 
blifvit afsatta och att man äfven i dessa socknar fått bevittna 
samma sorgliga företeelse, som uti de nedre socknarne, hvarest 
skogarne till största delen redan äro afverkade eller bortsålda, — 
med den skilnad allenast, att ställningen i de öfre socknarne 
måste hafva blifvit så mycket svårare, i samma mån som all
mogen der är vida mer beroende af inkomsten från skogarne, än 
hvad förhållandet är i de nedre socknarne, hvarest en bättre 
jordmån, ett bättre jordbruk och bättre kommunikationer under
lätta allmogens bergning och under ekonomiskt tryckta tider er
bjuda en större motståndskraft. Det var emellertid naturligt, att 
innevånarne i de aflägsnare skogsbygderna, hvilka fingo vänta pä 
afvittringen och den dermed följande fria dispositionsrätten öfver 
skogen, skulle afundas sina grannar i de nedanför liggande sock
narne, som genom afvittringen tidigare kommit i åtnjutande af 
nyssnämnda förmån, men så visade utgången, att hvad de förre 
ansågo såsom en olycka i sjelfva verket blef deras lycka. 

Dock — det kan å andra sidan icke förnekas, att de rik
liga tillgångar, som innevånarne i de öfre dalsocknarne redan 
ega och framdeles erhålla uti sina skogsmedelsfonder, äfven kunna 
innebära faror af hvarjehanda slag, beroende af det sätt, hvarpå 
fondernas afkastning kommer att användas; och Länsstyrelsen 
förutser, att sedan öfre dalortens behof af jernvägar och förbätt
rade landsvägskommunikationer blifvit tillgodosedt och sedan de 
vidsträckta kärr- och myrtrakterna på socknarnes samfällighets-
marker blifvit torrlagda — hvilket allt väl lärer komma att te-
kostas af skogsmedelsfonderna —, så skall nog en gång förr eller 
senare den tid komma, då Länsstyrelsen, som eger att öfvervaka 
fondernas användning för de med desamma afsedda ändamål, 
härvid kan få en rätt brydsam uppgift att lösa under bemö
dandet att förekomma, det de ymniga penningtillgångarne, i stället 
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för att befordra uppkomsten af ett allmännare ekonomiskt och 
sedligt välstånd hos befolkningen, blifva missbrukade till att upp
fostra ett slägte, som framlefver sina dagar i lättja och ofVerflöd. 
Symptom af missrigtningar åt, visserligen icke direkt detta, men 
dock ett närliggande håll saknas ingalunda redan nu. Så har 
Länsstyrelsen sig bekant, att inom Lima och Transtrands socknar, 
hvilka för närvarande af sina skogsmedelsfonder årligen tillgodo-
njuta betydliga utdelningar, uppgående för den förra till omkring 
60,000 kronor och för den senare till omkring 45,000 kronor, 
fattigvårdstungan under de senare åren icke obetydligt ökats och 
ställer sig vida mer tryckande än i andra socknar, hvilka sakna 
skogsmedelsfonder. Orsaken härtill är lätt förklarad, då man 
erinrar sig, att utgifterna för fattigvärden måste blifva mindre 
kännbara, da de fyllas af skogsmedelsfonden, än om de skulle 
uttaxeras, — en omständighet, hvilken äter i sin ordning måste 
leda dertill, att understödssökandes verkliga behof af fattigvård 
icke alltid blifver prof vad t så noga, som antagligen skulle ske, 
om utgifterna till fattigvärden blefve uttaxerade. 

Förhållandet med den till staten utgående bevillningen efter 
Andra artikeln under perioden inhemtas af följande öfversigt. 

Det visar sig häraf, att bevillningen för jordbruksfastighet 
och annan fastighet något ökats under de senare åren af perioden, 
men att deremot bevillningen för inkomst af kapital och arbete 

ständigt varit i nedgående och under periodens sista år med icke 
mindre än 15,716 kronor 10 öre understigit inkomstbevillningens 
belopp under dess första är. Jemförd ined bevillningen under 
förra perioden, har bevillningen i sin helhet under den senare 
något ökats. 

I sammanhang härmed torde Länsstyrelsen böra omnämna 
en reform beträffande jordbruksfastighetsta.reringen, som blifvit 
genomförd under den period, hvarom här är fråga. I analogi 
med det för räntans och kronotiondens debiterande genom Kungl. 
Brefvet den 22 augusti 1855 medgifna förfaringssätt hade nem-
ligen, sedan läng tid tillbaka, i de fleste fögderier inom detta län 
iakttagits, att jorden jemväl taxerades till bevillning rotevis, 
hvadan mantals- och bevillningstaxeringslängderna i dessa fögderier 
icke upptogo hvarje särskild fastighet med dess égare, utan endast 
soldatrotarnes namn med en hvar af dessa rotar åbelöpande andel 
af beskattningen för hela socknens jordbruksfastighet. Emellertid 
och under framhållande af de olägenheter, hvilka med nyssnämnda 
taxeringssätt voro förenade, ingick redan 1879 års pröfningskomité 
till Konungens Befallningshafvande med framställning om vidta
gande af åtgärder i sådant syfte, att i Ofvan-Siljans, Nedan-Sil-
jans, Vester-Dalarnes och Kopparbergs fögderier en sådan förän
drad anordning af förfärandet vid taxeringen måtte genomföras, att, 
i enlighet med föreskriften i 4 § Bevillningsstadgan, vid uppskatt
ning af fast egendom på landet, särskilda värden kunde blifva 
utsatta ä hvarje särskildt hemman eller hemmansdel samt från 
annan egendom för alltid eller under viss tid afsöndrad lägenhet. 
I anledning af berörda framställning lät Länsstyrelsen, i syfte 
att bringa ordning och framför allt rättvisa uti beskattningen af 
jordegendomarne och för att på samma gång befordra den reda 
och säkerhet i fråga om eganderätten, som utgör vilkoret för till
förlitliga fastighetsböckers förande, genom kungörelse den 24 
oktober 188], förordna, att ofvanberörda dittills följda taxerings-
sätt icke skulle vidare tillämpas uti de till ofvannämnda fyra 
fögderier hörande socknar, med undantag af Särna och Elfdalens 
ännu icke storskiftade socknar, utan att vid derefter verkstälda 



44 Kopparbergs län. Landstingsskatt. Kronouppbörd. Undervisningsanstalter. 

taxeringar af fast egendom skulle iakttagas h vad af pröfnings-
komitén föreslagits. Derjemte och för att möjliggöra tillämp
ningen af hvad sålunda förordnadt blifvit ålades vederbörande 
häradsskrifvare genom samma kungörelse att tillhandahålla be-
villningsberedningarna på mantalslängderna grundade och i öfrigt 
så inrättade längder, att en sådan fastighetsvärdering kunde af 
beredningarna företagas, äfvensom och för att häradsskrifvarne 
i sin ordning skulle blifva i stånd att fullgöra hvad sålunda 
blifvit dem ålagdt vederbörande länsmän anbefaldes att vid 
mantalsskrifningarne tillställa häradsskrifvarne bestyrkta afskrifter 
af de röstlängder, som, jemlikt Kungl. Förordningen om kommunal
styrelse på landet den 21 mars 1862, skola finnas i sockenstugan 
anslagna, och å hviika afskrifter, såvidt ske kunde, länsmannen 
skulle för hvarje särskild fastighetsdel anteckna de nummer, med 
hviika fastigheterna finnas i storskifteshandlingarna betecknade. 
Genom de af Länsstyrelsen sålunda vidtagna åtgärder är nu det 
resultat vunnet, att i bevillningslängderna för samtliga de socknar, 
som med kungörelsen afsägos, tinnes vid hvarje jordegares namn 
utsatt huru mycket, uttryckt i reduceradt jordetal, den jord utgör, 
som han eger eller innehar. 

A) Undervisningsanstalter. Fulu allmänna högre läroverk 
har räknat följande antal lärjungar, nemligen: år 1881 227 lär
jungar, år 1882 230 lärjungar, år 1883 223 lärjungar, är 1884 
225 lärjungar och år 1885 224 lärjungar. 

I Hedemora 2-klassiga pedagogi har lärjungarnes antal under 
de nämnda åren varit: år 1881 14 lärjungar, år 1882 11 lär
jungar, år 1883 11 lärjungar, år 1884 14 lärjungar och ar 1885 
15 lärjungar. 

För Säters enhlassiga pedagogi saknas redogörelse under hela 
perioden. 

Statens seminarium för bildande af folkskolelärarinnor in
flyttade i det nya läroverkshuset vid början af 1882 års höst
termin. Vid seminariet äro anstälde 5 ordinarie lärare, 3 ordi
narie lärarinnor, 1 extra lärare i trädgårdsskötsel och 2 extra 
lärarinnor vid öfningsskolan. 

Antal elever och lärjungar i öfningsskolan: 
Elever. . . ^ r J u n Ç r , ! 

öfningsskolan. 
Vid början af läsåret 1880—1881 61 46 

» » » 1881—1882 73 52 

» » » 1882—1883 81 52 

„ 1883—1884 74 52 

» 1884-1885 70 53 

» 1885—1886 74 55 

Antal utexaminerade folkskolelärarinnor: år 1881 12; 1882 
18; 1883 13; 1884 23; 1885 18. 

I afseende på lägre Bergsskolan i Falun meddelas följande 
för den nu ifrågavarande tidsperioden. 

Lärarepersonalen har utgjorts af 2 ordinarie lärare och 1 
extra lärare. 

Antalet elever: 
År 1 8 8 1 . 

i öfre afdelningen 4 

i lägre » 3 

extra 1 g 

Landstingsskatt har inom länet utgått med följande belopp, 
nemligen: år 1881 med 12 öre, är 1882 med 23 öre, ar 1883 
med 22 öre, är 1884 med 29 öre och ar 1885 med 33 öre; allt 
för skattskyldig påförd hvarje bevillningskrona. 

En allmän öfversigt af landstingets inkomster och utgifter 
lemnar förestående tabell Litt. II. 

Af ofvanstående uppgifter framgår bland, annat, att lands
tingets inkomst af bränvinsmedel under periodens lopp minskats 
samt att landstingsskatten ökats äfvensom att lasarettet, i syn
nerhet mot periodens slut, tagit i anspråk ständigt stegrade anslag. 

Beloppet af under periodens sista år debiterad kronouppbörd 
inom länet utgjorde 632,479-34 kronor, hvaraf 417,873-9 7 kronor 
statsmedel och 214,605-3" kronor diverse verks medel. Iläraf 
voro den 30 augusti 1886 redovisade 628,149-2 3 kronor, dä re-
stantiebeloppet sålunda utgjorde endast 4,330-n kronor. Vid 
jemförelse med förhållandet under förra femårsi>eriodens sista är, 
eller år 1880, då den debiterade uppbörden uppgick till 671,211-04 
kronor och restantiebeloppet till 12,329-39 kronor, visar det sig 
sålunda, att såväl debiterade kronouppbördens belopp som restantie
beloppet minskats. 

Af eleverna i lägre afdelningen voro 2 grufarbetare och 1 
byggmästare. 

År 1882. 

i öfre afdelningen 6 

i lägre » 7 j;.j 

Af lägre afdelningens elever voro 2 byggmästare, 2 gruf
arbetare och 3 masmästare. 

Ar 1883. 
i öfre afdelningen 5 

i lägre » 3 $ 

Af lägre afdelningens elever voro 2 grufarbetare och 1 mas
mästare. 

År 1884. 
i öfre afdelningen 2 

i lägre » 4 

extra i öfre afdelningen 2 g 

Af lägre afdelningens elever voro 3 masmästare och 1 bygg
mästare. 

År 1885. 
i öfre afdelningen 5 

i lägre » 4 

extra i öfre afdelningen 3 \2 

Af lägre afdelningens elever voro 2 grufarbetare, 1 mas
mästare och 1 byggmästare. 

Hela årliga kostnaden för bergsskolan uppgår till 10,500 
kronor, inberäknadt statens anslag, som uppbäres af Jernkontoret, 
hvilket ock anslagit åt' extra eleverna 75 kronor för hvardera. 

Elementarläroverket för flickor i Falun, som, sedan af eko
nomiska skäl den med läroverket förenade treklassiga förberedande 
skolan år 1884 måst indragas, numera omfattar endast 7 klasser, 

6. Politi. 
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har under hela femårsperioden fortsatt sin verksamhet, dervid 
understödd med ärliga bidrag dels af staten till belopp af 1,5(10 
kronor, dels af stadskassan till belopp af 1,600 kronor ocli dels 
af utskänknings- och minuthandelsbolagets i Falun besparinixs-
fond till belopp af 600 kr. jemte tillskott af skolans principaler. 

Undervisning har meddelats för följande antal elever, nemligen: 

år 1881 75 lärjunglir. 

» 1882 68 

.. 1883. . . . Ti 

» 1884 75 

» 1885 53 

Vid läroverket tjenstgjorde under sistnämnda ar 7 lärare och 
6 lärarinnor. 

Vid det af landstinget l>ekostade srnåskolelärarinneseminarium 
har undervisningen, alltid med fullt antal elever, fortgått såsom 
förut. Ärliga kostnaden för anstalten har utgjort omkring 4,000 
kronor. 

Likaledes har den år 1873 i Falun upprättade undervisnings
anstalten för dö/stumma fortsatt sin verksamhet i ungefär ena
handa omfattning som förut med ett antal af omkring 30 lär
jungar. Anstalten har fortfarande uppehållits dels genom bidrag 
af statsmedel med omkring 2,500 kronor årligen, dels med under
stöd af länets nödhjelpskassa till belopp af 600 kronor, likaledes 
årligen, och dels med skolafgifter, utgörande 100 kronor för hvarje 
ordinarie samt 40 kronor för extra elev; livad som derutöfver er
fordrats har tilJskjutits af landstinget, h vars anslag utgjort 9 à 
10 tusen kronor årligen. Vid skolan hafva varit anstälde 1 före
ståndare och 2 lärarinnor för den egentliga undervisningen, en 
lärare och en lärarinna i slöjd samt en husmoder och nödig be-
tjening. Sedan skolans öppnande hafva varit inskrifna 103 lär
jungar, af hviJka 33 fortfarande åtnjuta undervisning och 69 
blifvit utskrifna, 55 efter afslutad kurs, 7 såsom idioter, 4 såsom 
omöjlige för undervisning efter talmetoden, 1 för grof vanart och 
2 enligt föräldrarnes önskan, hvarjemte en med döden afgått. 

Såsom i förra berättelsen omnämndes, liar genom statistiska 
undersökningar blifvit utrönt, att antalet döfstumma barn inom 
skolåldern i detta län uppgår till något öfver 70, vid hvilket för
hållande och då skolans nuvarande inskränkta lokal icke med-
gifver emottagandet af mer än omkring 30 elever, styrelsen för 
afhjeipande af detta behof hos länets landsting gjort förnyade 
framställningar om anskaffande af ny, rymlig lokal för skolan, 
hvilka framställningar likväl, till följd af de dryga kostnaderna, 
icke ledt till någon påföljd. 

Dalarnes folkhögskola, för hvilken målsmanskapet tillförene 
utöfvades af Dalarnes folkhögskoleförening och landstinget gemen
samt, var under läsåret 1884—1885 förlagd till egendomen Häst
berg i närheten af Falun, men bief under hösten sistnämnda ar 
återflyttad till Fornby i Stora Tuna socken, sedan landstinget 
under samma år uteslutande öfvertagit målsmanskapet för skolan 
och af folkliögskoleföreningen inköpt den för skolan förut upp
låtna fastighet i Fornby med tillhörande inventarier och under
visningsmateriel. 

Sedan nemligen under år 1884 fråga blifvit hos landstinget 
väckt om folkhögskolans flyttning från Fornby till Hästberg 
äfvensom om anslag till skolans vidare uppehållande, om ned
sättning af årsafgifterna för skolans elever och om ändring af 

skolans stadgar samt det för frågans beredning af landstinget 
tillsatta utskott i afgifvet utlåtande uttalat den åsigt, att skolan 
vore »förfelad till grund, metod och kontroll och derför icke gjort 
den nytta, som med dess upprättande varit afsedd», hvilket visat 
sig jemväl deruti, att allmänhetens i början lifliga intresse för 
skolan efter hand svalnat, så att densamma de senare åren varit 
föga besökt, sa beslöt landstinget tillsätta en komité af fem per
soner med uppdrag att gemensamt med skolans styrelse granska 
stadgarne och uppgöra förslag till nya sådana samt dermed till 
landstinget inkomma; hvarjemte landstinget afslog förslaget att 
förflytta skolan frän Fornby till Hästberg. Den sålunda af lands
tinget tillsatta komité afgaf sedermera till 1885 års landsting 
utlåtande i ärendet, dervid komiterade beträffande den grund, pa 
hvilken folkhögskolan borde hvila, uttalade den åsigt, att de förut 
gällande föreskrifterna om det kunskapsmått, som fordrades för 
inträde i läroanstalten, borde närmare bestämmas och inträdes-
fordringarne i någon mån höjas, enär mycken tid måste gå för
lorad för den egentliga undervisningen, om man i folkhögskolan 
skulle sysselsätta sig med att hos eleverna inlära äfven det kun
skapsmått, som dessa både kunde och borde förvärfva sig i folk
skolan, samt en jemnare och större underbyggnad onekligen under
lättade arbetet vid en folkhögskola samt bidroge till ett grund
ligare inhemtande af dennas lärokurs. I fråga åter om metoden 
eller undervisningssättet hade komiterade, med blicken fäst pä 
nödvändigheten för folkhögskolan att bibringa exakta kunskaper 
och på faran af ett ensidigt begagnande af föreläsningsmetoden, 
omfattat den grundsats, att äfven vid en folkhögskola den vanliga 
skolmetoden vore den lämpligaste samt att till följd häraf den 
frågande låroformen, hvarförutan några nämnvärda framsteg ens 
i en folkhögskola icke kunde vinnas, borde användas omvexlande 
med den föreläsningsvis meddelande läroformen äfvensom att repeti
tioner borde anställas vid läseårets slut i de kurser, som under 
lärotiden blifvit genomgångna. I fråga slutligen om målsman
skapet eller kontrollen öfver skolan ansågo komiterade att skolan, 
helst som folkhögskoleföreningen under de sista åren fört ett så 
tynande lif, att den egentligen blott till namnet egde bestånd, och 
intresset inom föreningen till den grad slappats, att endast mindre 
l>enningebidrag från densamma inflöto, borde ställas uteslutande 
under landstingets målsmanskap och kontrollen öfver anstaltens 
verksamhet utöfvas genom en af landstinget utsedd styrelse. 

I öfverensstämmelse med dessa grunder hade komiterade 
äfven utarbetat förslag till nya stadgar för folkhögskolan, hvilket 
med några oväsentliga förändringar blef godkändt af landstinget, 
som jemväl, i enlighet med komiterades hemställan, beslöt att på 
vissa bestämda vilkor öfvertaga egendomen Fornby med till
hörande inventarier och undervisningsmateriel samt med till
trädesrätt den 1 november 1885, efter hvilken tid skolans ange-
lågenheter vårdats af en utaf landstinget utsedd styrelse, be
stående af fem ledamöter. Undervisningen vid skolan ombesörjes 
nu af 1 föreståndare och 1 andre lärare. Skolafgifter erläggas 
af lärjunge, tillhörande länet, med 20 kronor och af lärjunge 
som tillhör annat län med 50 kronor; dock må, der medellöshet 
styrkes, skolans styrelse kunna eftergifva den stadgade afgiften 
för högst 4 elever, tillhörande Kopparbergs län. Till skolans 
underhåll för läsåret 1885—1886 beviljade landstinget 3,527 
kronor 72 öre; hvarjemte landstinget förband sig att ansvara 
för folkhögskoleföreningens och folkhögskolans gäld inom ett 
belopp af 5,257 kronor 72 öre. 
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Efter den omorganisation, som skolan sålunda undergått, har 
den glädjande erfarenheten vunnits, att skolan under ledning af 
en nitisk styrelse och förtjente lärare återvunnit förtroende hos 
allmänheten, hvilket visar sig uti ett betydligt iikadt antal in
trädessökande. 

Kostnaden för uppehållandet af folkhögskolan har utgjort: 

ar 1881—1882 6,235OG 

» 1882-1883 6,650-79 

» 1883-1884. 4,113-45 

» 1884-1885 6,585-»» 

» 1885 trim maj månads början till årets slut... 1,542'61 

Antalet elever har utgjort: 

Är 1880-1881 10 st. 

» 1881—1882 23 » 

» 1882-1883 14 » 

» 1883—1884 11 » 

» 1884—1885 18 » 

Statens bidrag till folkhögskolan har utgått med följande 
belopp, nemligen under ar 1881 1,200 kronor; ar 1882 2,000 
kronor; ar 1883 1,100 kronor; år 1884 1,600 kronor och är 1885 
2,200 kronor, hvarjemte understöd lem näts ät mindre bemedlade 
lärjungar är 1883 med 350 kronor för manliga och 500 kronor 
för qvinliga elever, är 1884 med 200 kronor för manliga och 
enahanda belopp för qvinliga elever samt för är 1885 med 375 
kronor för manliga och 350 kronor för qvinliga elever. 

Vid den i förra femärsberättelsen omnämnda slöjdskolan i 
Hedemora, kallad Backmanska stiftelsen, har undervisningen äfven 
under denna period fortgått under ständigt ökadt tillopp af elever, 
utgörande under samma tid 257, hvaraf 241 frän detta och 16 
från annat län, och med det bästa vitsord af statens slöjdingeniör, 
hvilken inspekterat anstalten. Det förtroende anstalten vunnit 
lärer böra tillskrifvas, utom föreståndarens- nit och skicklighet, 
den praktiska rigtningen i sjelfva undervisningen, hvilken gått 
ut på att, utan underskattande af skönhetssinnets fordringar, i 
främsta rummet bibringa eleverna skicklighet i förfärdigandet af 
företrädesvis sädana slöjdföremal, hvilka behöfvas och kunna 
komma till användning i allmogens hem. Anstalten har fort
farande erhållit understöd af hushållningssällskapet, uppgående 
under de senare åren till 500 kronor ärligen. 

Kostnaderna för skolan hafva utgjort i medeltal omkring 
3,000 kronor årligen. Elevernas terminsafgifter hafva likaledes i 
medeltal uppgått till omkring 600 kronor ärligen. Inkomsten af 
skolans donation utgör numera 735 kronor. Bristen i skolans 
stat betäckes genom försäljning af de vid skolan förfärdigade 
slöjdalstren. 

Slutligen må tilläggas, att statens bidrag till folkskolelärares 
aflöning har under perioden utgått med följande belopp, nemligen: 

år 1881 122,945-82 

» 1882 128,066-37 

» 1883 130,356-66 

» 1884 142,09112 

» 1885 146,753-90 

B) Rättsväsende OCh fångvård. I förra femärsberättelsen 
upplystes, att fråga blifvit väckt om införande af tvenne laga 
ting årligen inom Orsa socken. Denna fråga har blifvit afgjord 

genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Kungl. Svea 
hoträtt den 8 december 1882, hvarigenoni förordnats, att frän 
början af ar 1883 tva lagtima ting skola ärligen hallas i Orsa 
tingslag, det ena emellan 20-dag jul ocli midsommardag och det 
andra mellan midten af september och Tomasinessan. 

Den äfvenledes i samma berättelse omnämnda frågan om 
Falu domsagas onibildning till tvenne tingslag är fortfarande pä 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning beroende. 

Upplysning om de under perioden handlagda skuldforJrings-
målen inhemtas af Länsstyrelsens förut i denna berättelse in
tagna utlåtande till 1886 ars Ekonomiska komité. 

Antalet af handlagda ekonomi- och pvlilimâl utvisas af föl
jande tabell: 

Eders Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 12 juni 1885 
om ändringar i förordningen angående fattigvärden den 9 juni 
1871 ocli Eders Kungl. Maj:ts lag angående lösdrifvares behand
ling den 12 juni 1885 trädde båda i tillämpning frän och ined 
den 1 oktober sistnämnda år. För att underlätta möjligheten 
att redan nu kunna bedöma verkningavne af den sålunda införda 
nya lagstiftningen emot lômlrifcare och hetlare har Länsstyrelsen, 
ined ledning af de vid härvarande länsfängelse förda fångrullor 
för de 4 första åren af perioden eller åren 1881—1884 och år 
1886, låtit upprätta en tabell, utvisande antalet af de under 
ofvannämnda fem år häktade lösdrifvare och betlare samt den 
behandling dessa undergått. Anledningen, hvarför Länsstyrelsen 
i denna tabell icke angifvit förhållandet under år 1885, eller 
periodens sista år, är den, att då, såsom här of van antyddes, den 
äldre lagstiftningen var gällande under de nio första månaderna 
af samma år och den nya endast under de tre sista månaderna, 
en redogörelse för förhållandet under år 1885 skulle hafva varit 

c? 

föga upplysande och möjligen vilseledande för det ändamål, som 
Länsstyrelsen med tabellens upprättande afsett och hvartill Läns
styrelsen härnedan vill återkomma. Endast sä mycket ma här 
i förbigående anmärkas, att under det att de häktades antal 
under de nio första månaderna af år 1885 uppgått till 69, så 
nedsjunker detta antal under årets 3 sista månader till endast 10. 

Den ifrågavarande tabellen bar följande utseende: 
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Vid en blick på förestående tabell finner man, att under det 
under periodens 4 första år, då den äldre lagstiftningen var gäl
lande, medeltalet utgjorde: 

nf inom länet hälctade 63 

« från annat lan Ii it förpassade 45 

» lösgifne 56 

» förpassade till annat liin 33 

» till allmänt arbete dömde 15 

så har under år 1886, då den nya lagstiftningen varit tillämpad, 

antalet inom länet häktade utgjort 12 

» från annat län hitförpassade 2 

»> lösgifne 6 

» förpassade till annat län 4 

" till tvångsarbete dömde 3 

Helt visst är sålunda, att, såsom den för utarbetande af 
förslag till förändrad lagstiftning angående lösdrifvares och betlares 
behandling i nåder förordnade komité åsyftat, genom den nya 
lagstiftningen en betydande inskränkning uti de många förut 
vanliga häktningarne och fångtransporterna åstadkommits; men, 
huruvida dereniot luifvudändamålet med samma lagstiftning, eller 
tryggandet af rättssäkerheten, ordningen och tiefnaden inom sam
hället på samma gång må hafva uppnåtts, synes Länsstyrelsen 
vara minst sagdt tvifvelaktigt. Redan uti det underdåniga ut
låtande, som Länsstyrelsen den 14 mars 1884 afgaf öfver komi-
terades förslag, uttalade och utvecklade Länsstyrelsen sina be
tänkligheter emot mildrandet af de då gällande ansvarsbestäm
melserna mot betleriet, hvilka, enligt Länsstyrelsens förmenande, 
fasthellre borde i viss mån skärpas genom uttrycklig föreskrift 
derom, att för betleri anhållen arbetsför person i regel, och så
vida icke synnerligen mildrande omständigheter förekomme, borde 
till allmänt arbete dömas. En sådan föreskrift, trodde Läns
styrelsen, skulle ur alla synpunkter verka välgörande. Den skulle 
medföra minskning uti statens dryga utgifter för de många och 
långa tiggartransporterna, då betlaren icke behöfde, såsom oftast 
skedde, försändas till sin hemort, utan kunde, efter uttjent ar
betstid, förpassas att gående begifva sig hem. Den skulle hos 
allmänheten framkalla bemödande att understödja kronobetje-
ningen i dess tillsyn öfver betlare, då allmänheten egde förvissning 
derom, att endast en enkel anmälan hos kronobetjeningen vore 
tillräcklig för att föra betlaren till arbetsanstalten. Den skulle 

af samma skäl för kronobetjeningen innefatta en uppmuntran til) 
ökade ansträngningar att i detta hänseende fullgöra sin tjenste-
pligt. Den skulle på den til/ allmänt arbete dömde betlaren 
sjelf utöfva ett i flere hänseenden helsosamt inflytande, bland 
annat genom nödvändigheten för honom att underkasta och vänja 
sig vid den i arbetsanstalten rådande tukten och ordningen. Den 
skulle ändtligen verksamt bidraga till inskränkning uti betleriet 
och derigenom betrygga rätts- och säkerlietstilJståndet samt be
främja samhällstrefnaden. A andni sidan behöfde man icke be
fara, att en sådan föreskrift skulle leda till någon alltför hård 
och obillig behandling af betlaren, då nogsamt kändt vore, att, 
åtminstone på landet, i allmänhet endast sådane betlare, hvilka 
uppträdde på ett pockande och hotfullt sätt, blefve anhållne, men 
att deremot sådana personer, hvilka under ett ärligt, men miss-
lyckadt försök att förskaffa sig arbetsförtjenst ginge omkring för 
att söka arbete och under tiden nödgades för sitt uppehälle anlita 
menniskors barnihertighet, sällan blefve antastade. En onödig 
stränghet emot tiggare af detta slag borde dessutom icke vara 
att befara äfven af det skäl, att tillsyningsmännen ju icke vore 
ovilkorligen förbundne att införpassa dylika tiggare till Läns
styrelsen, utan egde att vidtaga sådan åtgärd, endast då skäl 
dertill förefunnes. 

Den erfarenhet af den nya lagstiftningens verkan, som inom 
detta län vunnits och jemväl funnit sitt uttryck uti ofvan in
tagna tabell, måste naturligtvis hos Länsstyrelsen stärka öfver-
tygelsen om rigtigheten af den uppfattning Länsstyrelsen uttalat 
i sitt ofvannämnda utlåtande. Länsstyrelsen kan nemligen omöj
ligen föreställa sig, att då, såsom af tabellen framgår, antalet 
för lösdrifveri häktade, hvilket under åren 1881—1884 i medeltal 
uppgick till 108 personer, under år 1886 nedgick till endast 14 
personer, detta förhållande får anses innefatta bevis derom, att 
lösdrifveriet och betleriet aftagit. Utaf notiser i tidningarna bar 
Länsstyrelsen tid efter annan inhemtat, att landet här och hvar 
öfversvämmas utaf stora skaror af lösdrifvare, ett förhållande, 
som jemväl, i synnerhet på senaste tid, inträffat äfven inom detta 
län, och om också saken i viss mån förklaras af den tryckta 
ekonomiska ställningen och arbetslösheten i landet, så torde nog 
äfven lagstiftningen ega sin goda anpart uti skulden för det 
florerande lösdrifveriet. Hnfvudvilkoret för att det ändamål, som 
åsyftas med hvarje lagstiftning på detta område,skall kunna uppnås, 
har Länsstyrelsen här ofvan antydt, då Länsstyrelsen framhållit 
angelägenheten att hos sjelfva befolkningen framkalla bemödande 
att understödja kronobetjeningen i tillsynen öfver betlare. En 
sådan samverkan skall likväl aldrig kunna påräknas, så länge 
en hvar vet, att om han för att få husfrid underkastar sig be
sväret att. alltid med uppoffring af sin tid och oftast med livarje-
handa obehag, afföra lösdrifvaren till den kanske aflägset boende 
tillsyningsmännen och om denne sedermera med samma besvär, 
tidsuppoffring och ol.hag inställer lösdrifvaren på det oftast ändå 
längre bort belägna länsmanskontoret, enda påföljden af allt detta 
i nio fall af tio blifver den, att lösdrifvaren efter erhållen varning 
af länsmannen — lössläppes, för att kanske redan i nästa gård 
fortsätta betlandet, livarvid han icke riskerar någonting, enär han 
nogsamt vet, att han icke kan häktas, innan han efter den nyss 
erhållna varningen tillgodonjutit sin besvärstid och Konungens 
Befallningshafvande gillat varningen. Att med så milda och lätt 
gäckade lagbestämmelser man aldrig skall lyckas hämma lös
drifveriet, ligger för öppen dag. 
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Tab. Litt. I. Hästförsäkrings-inrättningarnas verksamhet åren 1881—1885 i Kopparbergs län. 

C) Kreditanstalter. För de inom länet varande enskilda 
bankernas verksamhet under perioden har Länsstyrelsen redogjort 
i sitt här ofvan införda utlåtande till »1886 års Ekonomiska 
komité», hvarutöfver Länsstyrelsen icke har att tillägga annat, 
än att Kopparbergs enskilda bank vid 1884 års början öppnat 
ett afdelningskontor i Borlänge. 

I Gefle—Dala hypoteks förening hade vid 1885 års slut in
träde vunnits af jordegare inom detta län för egendomsvärden, 
bestämda medelst bevillningstaxering till 3,435,298 kronor och 
genom särskild värdering till 5,827,528 kronor. Amorterings
lånen för länet utgjorde vid samma års slut sammanlagdt 
3,915,500 kronor. Vid samma tid uteblifna årsliqvider uppgingo 
för hela föreningens verksamhetsområde till endast 3,097 kronor 
50 öre. 

D) Sparbanker. Äfven om dessa inrättningars verksamhet 
åberopar Länsstyrelsen den redogörelse, som förekommer i dess 
ofta berörda utlåtande till 1886 års Ekonomiska komité. 

Länet är fortfarande i saknad af en egen lifräute- och 
kapitalförsäkringsanstalt. I förra berättelsen omnämndes, att 
fråga om inrättande af en dylik anstalt redan under 1879 års 
landsting blifvit väckt, men förfallit, äfvensom att Länsstyrelsen 
ansett sig böra återupptaga frågan och sålunda gjort framställning 
till 1881 års landsting om nedsättande af en komité för frågans 
utredning. En sådan komité blef äfven af landstinget utsedd, 
hvarefter och i enlighet med komiténs förslag Länsstyrelsen hos 
1882 års landsting gjorde framställning om anslag för upp
rättandet af en lifränteanstalt inom länet, hvilken framställning 
likväl af landstinget afslogs. Länsstyrelsen hyser dock numera 
det bästa hopp, att, genom samverkan af flere för den goda saken 
intresserade krafter, länet inom kort skall erhålla en sjelfständig 
anstalt af detta slag, förutan hvilken hågen för insättningar icke 
kan hos det stora flertalet af befolkningen väckas och under
hållas. 

E) Ffirsäkringsinrättningar. Härom åberopas dels den tabell, 
som, enligt gifven föreskrift, blifvit upprättad och härhos bifogas 
beträffande brandförsäkringsinrättnirigar, eller tabellen N:o 7, 

och dels den tabell öfver hästförsäkringsaristaltema i länet, som, 
likaledes enligt föreskrift, härnedan införes, tab. Litt. T. 

Såsom i förra femärsberättelsen omnämndes, finnes här i 
länet en nr 1853 genom framlidne Landshöfdingen m. m. P. I). 
Lorichs försorg stiftad pensionsinrätlning för länsmäns inom 
länet i fattigdom efterlemnade enkor och barn, hvilken inrättning, 
enligt af Länsstyrelsen den 1 februari samma år faststäldt regle
mente, förvaltats af en direktion, bestående af landshöfdingen, 
landssekreteraren och en af länsmännen utsedd ledamot. Enär 
emellertid det icke syntes lämpligt, att landshöfdingen och lands
sekreteraren voro redovisningsskyldige inför sina underordnade 
tjenstemän, och äfven i öfrigt reglementet tarfvade omarbetning, 
ingick direktionen till Eders Kungl. Maj:t med ett af Läns
styrelsen förordadt förslag till nytt reglemente för pensions
inrättningen, hvilket förslag med vissa ändringar af Eders Kungl. 
Maj:t faststäldes den 12 september 1884. Enligt detta regle
mente benämnes pensionsinrättningen numera »Länsmännens i 
Kopparbergs län enskilda enke- och pupillkassa». I afseende å 
vården och förvaltningen af kassan har den förändring vidtagits, 
att detta åliggande öfverflyttats å en af tre personer bestående 
styrelse, vald af och bland delegarne i kassan, dock med den 
kontroll frän Konungens Befallningshafvandes sida, att ej mindre 
styrelsens än äfven delegarnes vid allmänt sammanträde fattade 
beslut skola underställas Konungens Befallningshafvandes pröfning 
och vinna dess godkännande, innan besluten må bringas till verk
ställighet. Kassans behållning, som vid förra periodens slut ut
gjorde 13,000 kronor, uppgick vid 1885 års slut till 16,015 kr. 
35 öre, hvadan kassans tillgångar sålunda ökats med 3,015 kronor 
35 öre. Sammanlagda beloppet af de under år 1885 utbetalda 
pensioner uppgick till 320 kronor, fördeladt i en pension å 40 
kronor, 8 pensioner à 30 kronor och 2 pensioner à 20 kronor. 

Ehuru de inom länet befintliga sockenmagasinen och skogs-
medelsfonderna icke i egentlig mening utgöra försäkringsanstalter, 
så torde dock redogörelsen för dessa fonder, såsom i viss mån 
jemförliga med nyssnämnda anstalter, här hafva sin rätta plats. 

Hvad sålunda sockenmagasinen angår, inhemtas af efter
följande tabell, Litt. K., att sådana magasin, till ett antal af 
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36 stycken vid periodens slut, funnos inrättade inom 24 socknar 
samt att magasinens sammanlagda behållningar då uppgingo till 
210,866 kronor 57 öre i penningar och 77,570 kubikfot 7-81 
kannor i spanmål, hvadan en jemförelse med förhållandet vid 
förra femårsperiodens slut visar, att behållningarna ökats med 
23,077 kronor 96 öre i penningar och 17,570 kubikfot 2 kannor 
i spanmal. I öfrigt bör erinras, att tabellen upptager 5 maga
sin, nemligen 2 i Stora Tuna, 2 i Bjursås och 1 i Gagnefs 
socknar, lrvilka icke återfinnas i motsvarande tabell för förra 
femårsperioden, ehuru antagligt är, att magasinen redan vid den 

tiden funnits, men af förbiseende blifvit i kronobetjeningens pri
märuppgifter uteslutne. 

De i flere föregående femårsberättelser omförmälda så kal
lade skogsmedelsfond er hade vid 1885 års slut följande ställning: 

a) Svärdsjö och Envikens socknars härads alimänningsfond. 
Denna fond har genom ytterligare försäljning frän allmänningarne 
ej obetydligt ökats och utgjorde vid 1885 års slut 601,260 kronor 
9 öre, deraf 133,000 ki'onor voro nedlagda i Stora Kopparbergs 
bergslags 5X;2 procents obligationer, 449,040 kronor deponerade 
hos enskilda banker, 16,941 kronor 20 öre utlånade åt Svärdsjö 
kyrka och återstoden dels utestående på löpande räkningar och 
dels bestående i inneliggande kassabehållning. 

b) Urna och Transtrands socknars skogstnedelsfond. Fon
dens kapitalbehållning uppgick den 31 december 1885 till 2,586,000 
kronor, hvartili komina de båda socknarnas undsättningsfonder 
till befolkningens understöd vid inträffande missväxter, uppgående 
för Lima socken till 100,000 kronor och för Transtrands socken 
till 75,000 kronor; och voro af fondens tillgångar 2,447,618 
kronor placerade i räntebärande obligationer samt återstoden till 
en del innestående på depositionsräkningar i Kopparbergs och 
Upplands enskilda banker samt på upp- och afskrifningsräkning, 
äfvensom å diverse låneräkningar. För fondens förvaltning har 
nytt reglemente blifvit af Konungens Befällningshafvande fast-
stäldt den 15 januari 1887. 

c) Venjans sockens skogsmedelsfond hade vid 1885 års slut 
en behållning af 134,581 kronor 18 öre, fördelad emellan de en
ligt reglementet i hufvudfonden ingående specialfonderna sålunda, 

att på skolfonden belöpte sig 13.137 kr. 56 öre 

» » undsättningsfonden » » 29,349 » 77 » 

» » odlingsfonden » » 26,255 » 15 » 

» » allmänna fonden » » 65,838 » 70 » 

Fondens i ränteriet förvarade säkerhetshandlingar bestå fort
farande hufvudsakligen af räntebärande obligationer och depo
sitionsbevis. 

d) Såma skogsmedelsfond. Fondens behållning uppgick den 
31 december 1885 till 210,650 kronor 23 öre, till största delen 
placerade uti räntebärande obligationer samt i Kopparbergs en
skilda bank på deposition. 

e) Elfdalens sockens skogsmedelsfond, afsedd att underlätta 
socknens kostnader för storskiftet, bildades på grund af Kungl. 
Brefvet den 22 december 1868. Behållningen utgjorde den 31 
december 1885 10,857 kronor 99 öre, insatta på deposition i 
Kopparbergs enskilda bank. 

F) Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter, sjuk
kassor och dermed jemffirliga inrättningar. Härom åberopas 
tabellen N:o 8, hvaraf framgår, bland annat, att stiftelser af 
detta slag finnas i alla länets städer och socknar med undantag 
endast af Grytnäs, Våmhus, Orsa, Särna, Jerna, Äppelbo och 
Malungs socknar. Likaledes visar sig af tabellen, att stiftelsernas 
sammanlagda behållning, som vid 1880 års slut uppgick till 
545,391 kronor 26 öre, förutom 1,008 riksdaler 3 skillingar spe-
cie äfvensom 11/2 fjerdepart i Falu grufva, tolf tunnor korn och 
63 skeppund tackjern, vid 1885 års slut utgjorde 746,818 kronor 
18 öre jemte il/2 fjerdeparter i Falu grufva, 18 tunnor korn, 
1,008 Riksdaler specie och 63 skeppund tackjern; att antalet 
understödstagare, hvilket under år 1880 utgjorde 1,618, år 1885 
ökats till 2,194 samt att, då under år 1880 från fonderna utbe-

län. 
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tälts i understöd 25,683 kronor 97 öre, understödsbeloppet under 
år 1885 utgått med 39,493 kronor 13 öre. 

I öfrigt och då det syns Länsstyrelsen endast vara en skälig 
tacksamhetsgärd att äfven här i berättelsens text särskildt hug
fästa minnet af de personer, hvilka under ifrågavarande femårs
period genom gåfvor och testamenten ökat antalet af förutvarande 
fromma stiftelser inom länet, må här, med hänvisning till ta
bellen, erinras, att de sålunda under perioden tillkomna fromma 
stiftelser äro följande: 
Elzvikska fonden å 3,000 kr., stiftad af mamsell Karin Elzvik, 

» » å 1,000 » » » » » » 
Humbles skolfond å 125 kr., stiftad af kapellpredikanten J. F. 

Humble. 
Samuelssonska fonden å 1,000 kr., stiftad af häradsdomaren An

ders Samuelsson och hans hustru i Husby socken. 
»Back-fars minne» å 100 kr., stiftad af bruksegaren F. Lagergren. 
Vestholmska fonden å 2,000 kr., stiftad af prosten J. D. Vestholms 

arfvingar. 
Gåfvofonden G. B. Ros' minne å 8,000 kr., stiftad af enkefru 

Charlotta Ros. 
Jons Margreta Ersdotters donation å 3,000 kr., stiftad af enkan 

Jons Margreta Ersdotter i Leksand. 
Mamsell Augusta Lagerstedts fond å 20,000 kr., stiftad af handels-

idkerskan Augusta Lagerstedt i Falun. 
Ericssonska fonden å 20,000 kr., stiftad af jernkramhandlaren 

C. E. Ericsson och fru Wilhelmina Ericsson i Falun. 
Dahlströmska fonden å 10,000 kr., stiftad af medicine doktor 

E. G. Dahlström i Göteborg. 
Källströmska donationen å 3,000 kr., stiftad af f.d. läroverksadjunk-

terne A. V. Källström och C. J. Källström i Husby. 
Fonden för Sonahemmet å 5,000 kr., stiftad af handelsidkerskan 

Augusta Lagerstedt i Falun. 
Lovisa Göthes testamente å 300 kr., stiftadt af fru Lovisa Göthe 

i Falun. 
Augusta Lagerstedts testamente å 3,000 kr., stiftadt af handels

idkerskan Augusta Lagerstedt i Falun. 
J. E. Rosbergs testamente å 500 kr., stiftadt af handlanden J. E. 

Rosberg i Falun. 
Bengts Gustaf Janssons fond å 1,000 kr., stiftad af bergsmannen 

Bengts Gustaf Jansson i Långshyttan, Husby socken. 
Sundeilska donationen å 1,000 kr., stiftad af borgmästaren och 

riddaren E. M. Sundeli i Falun. 
Gustaf och Maria Falhems gåfva till de fattige i Falun å 10,000 kr., 

stiftad af brukspatronen G. Falhem och hans fru i Stockholm. 
Betulanderska donationen å 600 kr., stiftad af mamsell Erika 

Betulander i Hedemora. 
Fahlanderska tomten, afsedd till lekplan för högre allmänna 

läroverkets ungdom, kostat 4,000 kr., som anskaffats af vän
ner till läroverkets ungdom. 
Härtill komma Husby sjukhjelpsföreningsfond å 155 kr. 52 

öre, stiftad af arbetare och hemmansegare i Husby socken, Avesta 
sågverksarbetares sjuk- och begrafningskassa å 619 kr. 67 öre, 
stiftad af sågverksarbetare, Furudals sjuk- och begrafningshjelps-
fond å 228 kr. 25 öre, stiftad af inspektören S. J. Johansson i 
Ljusne, Nyhammars bruks sjuk- och begrafningshjelpskassa å 
3,244 kr. 21 öre, stiftad af Nyhammars bruksegare, samt läro
verkets för flickor premie- och stipendiifonder å tillhopa 1,202 kr., 
stiftade af läroverkets vänner. 

Då, såsom här ofvan blifvit uppgifvet, fondernas behållningar 
utgjorde vid förra periodens slut 545,391 kronor 26 öre och (frånsedt 
de i Tab. 8 A upptagna fonder) vid senare periodens slut 746,818 kr. 
18 öre och sålunda under sistnämnda period ökats med 201,426 kro
nor 92 öre men ofvannämnda under samma period tillkomna fon
der representera ett belopp af endast 105,624 kronor 81 iire, så 
förklaras detta förhållande deraf, att ur den vid förra femårsbe
rättelsen fogade tabell öfver fromma stiftelser blifvit uteslutna åt
skilliga redan vid den tiden tillkomne stiftelser, hvilka numera fin
nas upptagna å motsvarande tabell för sistförflutna femårsperiod. 

Förutom de å tabellen upptagna fromma stiftelser finnas, 
såsom jemväl i nere föregående femårsberättelser blifvit omnämndt, 
åtskilliga fonder, hvilka ega karaktären af välgörenhetsanstalter 
och för hvilka derför redogörelse nu följer. 

I Kopparbergs läns nödhjelpskassa egde ursprungligen endast 
22 socknar del, nemligen socknarne i Ofvan- och Nedan-Siljans, 
Säters läns och Vester-Dalarnes fögderier, med undantag af Säfs-
näs socken, jemte Svärdsjö socken i Falu fögderi. Emellertid och 
uppå underdånig framställning af nödhjelpskassans direktion, för
klarade Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 7 november 
1884, att hinder icke mötte för inrymmande af rätt för samtliga 
socknar inom länet till delaktighet i nödhjelpskassans »allmänna 
fond» och den under direktionens förvaltning tillika stående 
»Fruntimmersföreningens i Uppsala gåfvofond». Med anledning 
häraf och sedan direktionen utarbetat förslag till förnyadt regle
mente för nödhjelpskassan och landstinget deröfver i vissa delar 
blifvit hördt, faststälde Konungens Befallningshafvande den 1 
november 1885 nytt reglemente för kassans förvaltning. Enligt 
detta reglemente omfattar nödhjelpskassan l:o den allmänna fon
den, till hvilken behållningen af den i förra femårsberättelsen 
omnämnda så kallade »1867 års missväxtfond» blifvit öfverförd; 
2:o ofvannämnda Fruntimmersföreningens i Uppsala gåfvofond; 
3:o den Svenssonska gåfvofonden och 4:o fonden för räddning 
af vanartade och vanvårdade barn. Samtliga fonder förvaltas 
nu af en direktion, bestående af landshöfdingen, såsom ordförande, 
samt 4 utaf landstinget, bland länets innevånare för 2 år i sender, 
utsedde ledamöter, hvilka för utöfvandet af denna förtroendebe
fattning icke uppbära arfvode eller resekostnadsersättning. Vid 
landshöfdingens frånvaro inträder i hans ställe landssekreteraren 
såsom vice ordförande. Direktionen har till sitt biträde en om
budsman, hvilken tillika är räkenskaps- och protokollsförare. 
Vid förvaltningen af kassans tillgångar åligger det direktionen 
att befordra gifvarnes afsigter med de insamlade och donerade 
medlen, i hvilket afseende direktionen har att Btälla sig till efter
rättelse vissa, i reglementet närmare angifna bestämmelser. Om 
allmännare missväxt uppstår, må direktionen, i den mån fondens 
tillgångar sådant medgifva, anskaffa utsädesspanmål och deraf 
tillhandahålla lämpliga partier åt de socknar, hvilka vilja för
binda sig ej mindre att utlåna spanmålen till nödstälde mindre 
jordbrukare och torpare, än äfven att handhafva bestyret med 
lånens indrifning och redovisning för direktionen. Efter direk
tionens bepröfvande må äfven försträckning i penningar af fonden 
lemnas till socken, som förbinder sig att derför sjelf anskaffa 
utsädesspanmål till utlåning. Likaså och om under tider, då af 
annan anledning än missväxt en tryckt ekonomisk ställning är 
rådande, någon kommun önskar att ur fonden erhålla lån för 
att åt den fattigare befolkningen bereda arbetsförtjenst medelst 
utförande af något allmännyttigt företag eller till underlättande 
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af krono- och kommunalutskyldernas erläggande, med mera så
dant, eger jemväl direktionen pröfva, om och under hviika vilkor 
dylikt län ma medgifvas, dock under förbindelse för socknemän-
nen att gemensamt ansvara för lånets återbetalande. Direktio
nens förvaltning granskas årligen af tvenne utaf landstinget ut
sedde revisorer, hviika, i händelse anmärkning emot förvaltningen 
icke förekommer, ega att meddela direktionen décharge, men i 
motsatt fall draga frågan under domstols prof ning. 

De till nödhjelpskassan hörande fonder innehade vid perio
dens slut den ställning, som utvisas af följande tablå. 

Det visar sig häraf, att fondernas sammanlagda behållning, 
som vid förra periodens slut uppgick till 108,604 kronor 1 öre, 
numera ökats till 134,513 kronor 96 öre. Af fondernas afkast-
ning har understöd årligen utgått till barnhemmet i Falun samt 
döfstummeskolan här i staden och af Svenssonska fonden särskildt 
till julgafvor åt behöfvande i vissa af testator bestämda socknar. 
Fondernas säkerhetshandlingar, bestående af depositionsbevis och 
obligationer, förvaras i särskildt i länets ränterihvalf insatt 
kassaskåp. 

Den så kallade Skånska gåfvomedelsfonden, som förvaltas 
af hushållningssällskapet, innehade vid 1885 års slut en behåll
ning af 10,833 kronor 52 öre. 

Den likaledes under hushållningssällskapets förvaltning stå
ende linodlingsfonden uppgick vid periodens slut till 2,774 kronor 
66 öre. 

Bränvinsruinuthandels- och utskänkningsbolagets i Falun be
sparingsfond utgjorde vid slutet af år 1885 89,755 kronor 9 öre, 
häri inbegripet värdet af fastighet och inventarier, jemte fondens 
fordringar. För fondens användande har redogörelse förut i denna 
berättelse förekommit. 

Vid Falu kopparverk utbetalas årligen af Bergslaget grati-
aler till orkeslöse arbetare och enkor. Dessa gratialer hafva 
utgjort: 

ar 1881 1,321 kronor 

.. 1882 1,240 » 

» 1883 1,313 »> 

», 1884 1,322 » 

» 1885 1,191 » 

Magistraten i Falun, som meddelat uppgiften, antager, att 
medlen utgå från den s. k. grufve-hospitalsfonden. 

Skyddsmödraförbundet i Falun, som vid förra periodens slut 
egde till sin disposition 28,113 kronor 96 öre, deri inberäknad 
en fastighet, värderad till 8,000 kronor, egde vid 1885 års slut 
kontanta medel och diverse effekter till värde af 23,588 kronor 
79 öre jemte nyss nämnda fastighet. Förbundet har under hela perio
den åtnjutit följande ärliga bidrag, nemligen af minuteringsbolagets 
besparingsfond 200 kronor; af fattigvårdsstyrelsen (ränta å C. E. 
Erikssons donation till premier) 50 kronor; af skolrådet bidrag 
till aflöning åt lärarinnor i slöjdskolan 200 kronor; ränta å Vi-
dénska danaarfvet 100 kronor, hvartill kommer ränta å Ström-
bladska danaarfvet utgörande för hela perioden 415 kronor 79 öre. 

Barnhemmet i Falun har under perioden åtnjutit understöd 
dels af länets nödhjelpskassa årligen 750 kronor, dels af brän-
vinsbolagets besparingsfond 300 kronor under åren 1881, 1882, 
1884 och 1885 samt 400 kronor under år 1883. Förutom dessa 
bidrag har, på grund af testamentariska förordnanden, nedan
stående belopp kommit hemmet tillgodo, nemligen år 1883 af 
fru Lovisa Göthe 300 kronor och af fröken Augusta Lagerstedt 
3,000 kronor samt år 1884 af handlanden J. E. Rosberg 500 
kronor. En under år 1883 anordnad bazar inbringade 1,072 
kronor 84 öre. Barnhemmets kontanta medel, som vid periodens 
början uppgingo till 15,922 kronor 37 öre, utgjorde vid dess slut 
14,045 kronor 42 öre. Härförutom funnos placerade i den för 
hemmets räkning år 1882 inköpta gården 11,000 kronor. 

Under är 1881 voro i hemmet intagne 9 barn 

,. 1882 » » » 7 » 

» »> 1883 » » » 9 » 

» 1884 » » » 11 » 

» » 1885 » » » 11 » 

Ärliga afgiften för hvarje barn utgör 100 kronor, men för 
några barn betalas endast half afgift, liksom ett barn utan afgift 
varit intaget i anstalten under åren 1883—1885. 

För barnhemmets upprätthållande har kostnaden utgjort: 

är 1881 1,767 kronor 74 öre eller för hvarje barn per dag 54'8 öre 

» 1882 1,829 » 40 » » » » » »> » 62'6 >» 

» 1883 1,541 » 04 » » »» » » » « 52-23 >» 

» 1884 1,655 » 02 » » » » » « » 45'34 » 

». 1885 1,568 » 07 » » » » »> » ». 4456 » 

Barnhemmets fastighet, gården N:ris 4 och 5 i qvarteret N:o 
25, är taxeringsvärderad till 15,000 kronor, och är den till gården 
hörande jord uppskattad till 700 kronors värde. 

Vid barnhemmet i Mora har under perioden elevernas antal 
vexlat mellan 6 och 10. Utgifterna för hemmet hafva i medel
tal årligen utgjort 1,420 kronor, då i denna summa äfven in
räknas värdet af skänkta naturapersedlar, såsom säd, potatis, 
matvaror m. m. Hemmet har icke haft något understöd från 
kommunen, utan uppehållits genom frivilliga gåfvor och årsaf-
gifter af 50 kronor, som erlagts för några af barnen. 

Detta län saknar ännu ett så kalladt idiothem, en väl
görenhetsanstalt, som dock inom många andra län finnes inrättad. 
Väl väcktes af stadsläkaren, Doktorn och Riddaren S. F. Psi-
lander vid 1882 års landsting fråga om åstadkommande af en 
dylik anstalt jemväl inom Dalarne, och af landstinget blef för 
frågans utredning nedsatt en komité, som också till 1883 ars 
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landsting afgaf utlåtande och förslag i ämnet, men landstinget 
ansåg sig icke kunna bevilja det för anstaltens upprättande och 
underhåll erforderliga anslag. Då emellertid Länsstyrelsen hade 
anledning antaga, att denna utgång hade sin förklaringsgrund 
icke uti något underkännande af behofvet utaf en idiotanstalt 
inom länet, utan företrädesvis uti farhågan för de kostnader, som 
anstaltens upprättande och underhåll skulle medföra, så ansåg sig 
Länsstyrelsen böra åter upptaga frågan och väckte sålunda under 
sistlidet år förslag hos landstinget om inrättandet af ett idiothem, 
för hvilket ändamål Länsstyrelsen äskade nödigt anslag af lands
tinget, under vilkor och förutsättning, dels att Eders Kungl. Maj:t 
nådigst medgåfve, att till upprättandet och underhållet finge an
vändas och till landstingets disposition ställas ej mindre den vid 
1887 års utgång blifvande reserverade behållningen af Malmö 
barnhusfonds medel, beräknad till minst 4,444 kronor 50 öre, 
än äfven sedermera årligen hela det från samma fond till länet 
utgående årsanslag, efter afdrag endast för det belopp, som intill 
1890 års slut borde utgå till dittillsvarande understödstagare 
från samma fond, och dels att direktionen för länets nödhjelps-
kassa, i enlighet med dess erbjudande, från och med 1888 af 
»fonden för räddning af vanartade och vanvårdade barn», tills
vidare årligen tillhandahölle landstinget ett bidrag af 400 kronor. 
Denna framställning blef jemväl bifallen af landstinget, som för 
ändamålet beviljade ett anslag af 497 kronor 50 öre, utgörande 
det belopp, som erfordrades för att anstalten skulle kunna träda 
i verksamhet vid början af år 1888. I följd af underdånig hem
ställan har sedermera Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 
22 januari 1887 väl medgifvit, att den vid 1886 års utgång re
serverade behållning af Malmö barnhusfonds medel, beräknad till 
3,808 kronor 50 öre, finge för ofvannämnda ändamål till lands
tinget öfverlemnas, men tillika förklarat, att med användandet 
af de derefter uppkommande besparingarna å samma fond skulle 
förfaras i öfverensstämmelse med föreskrifterna i nådiga brefvet 
den 22 februari 1878; och ehuruväl sålunda Eders Kungl. Maj:t 
icke funnit sig böra lemna bifall till Länsstyrelsens förberörda 
underdåniga hemställan i så vidsträckt måtto, som Länsstyrelsen 
ifrågasatt, så och enär likväl enligt nyssnämnda nådiga bref den 
22 februari 1878 Eders Kungl. Maj:t förordnat, att det till länet 
utgående anslag af Malmö barnhusfonds medel finge, i mån af 
redan varande understödstagares afgång, af Länsstyrelsen användas 
att »åt medellösa döfstumma eller sinnesslöa barn bereda upp
fostran och underhåll vid någon för dylikt ändamål inrättad 
anstalt, vare sig inom eller utom länet», samt antagligt är, att 
hvarje blifvande Länsstyrelse i detta län, liksom den nuvarande, 
skall låta sig angeläget vara, att derest landstinget upprättar ett 
idiothem för Dalarne, underlätta underhållet af detsamma med 
de besparingar, som å Malmö barnhusfondsmedel uppkomma, vill 
Länsstyrelsen icke öfvergifva den förhoppning, att en dylik anstalt 
efter förnyad framställning hos landstinget skall komma till stånd 
och derigenom ett behof blifva tillgodosedt, hvars afhjelpande af 
humanitet och kristlig kärlek högt påkallas. 

G) HelsO- Och Sjukvård. Att någon ändring uti länets förut
varande indelning i provinsialläkaredistrikt icke under perioden 
egt rum, är redan under den första afdelningen af denna berät
telse anmärkt. 

Nya länslasarettet i Falun är fortfarande mycket anlitadt, 
såsom framgår af nedanstående tabell, hvilken jemväl utvisar an
talet underhållsdagar såväl å lasaretts- som kurhusafdelningen, 

inrättningens totalinkomster samt totalkostnaden såväl för hela 
sjukantalet som för hvarje sjuk. 

Härvid är att märka att i förestående uppgifter om »totalin
komster» äro upptagna alla landstingets anslag för sjukvården, 
sålunda också anslagen till sjukstugorna och till nybyggnader och 
reparationer vid lasarettet samt legosängs- och kollektmedel. I 
uppgifterna för »totalkostnaden» äro deremot icke inräknade föl
jande poster, nemligen l:o) till sjukstugorna öfverlemnade medel; 
2:o) ränta och amortering på lasarettets skuld; och 3:o) utgifter 
för nybyggnader och reparationer. Totalkostnaden anger sålunda 
endast hvad som i den officiela uppgiften till Kungl. Medicinal
styrelsen benämnes: »Utgifter för den egentliga sjukvården». 

Under år 1885 uppfördes vid lasarettet för en kostnad af 
5,539 kronor 55 öre ett sjukhus af trä, beräknadt för 20 sängar, 
hvilkets ändamål är att under sommarmånaderna vexelvis upp
taga lasarettshjonen, på det att derunder sjuksalarne å lasarettet 
må kunna fullständigt vädras. 

Kostnaderna för samtliga sjukvårdsinrättningarna i länet, 
inbegripet ränta och amortering, 16,500 kronor, å byggnadslånet 
för nya lasarettet, 190,000 kronor, samt med afdrag af sjukvårds-
afgifterna och inflytande legosängsmedel, beräknades under peri
odens sista år af landstinget till 24,335 kronor. 

Sjukvårdsafgiften har fortfarande under hela perioden utgått 
med det högst tillåtna beloppet, eller med 50 öre af man och 25 
öre af qvinna bland mantalsskrifna och mantalspenningars er-
Iäggande underkastade personer. 

Legosångsafgiften utgick under periodens sista år med föl
jande belopp, nemligen: 

å enskildt rum: för patient från länet 2: — 

» » från annat län 3: — 

å cellafdelningen: för patient från länet 1: — 

» bemedlad patient från annat län 2: — 

å allmänt rum: för patient från länet 0: 50 

» » åtföljd af sköterska 0: 75 

» » från annat län, för hvilken arbetsgifvaren 
betalar 0: 60 

» bemedlad patient från annat lan 1: 20 

De i förra femårsberättelsen omförmälda af landstinget be
kostade sjukstugorna i Hedemora, Leksand, Mora, Nås, Gran
gärde och Smedjebacken hafva fortfarande varit i verksamhet 
under hela perioden, med undantag af sjukstugan i Hedemora, 
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Tab. Litt. L. Grangärde församlings fattigvård, åren 1881—1885. 

för Iivilken landstinget under ett år indrog anslaget. Numera är 
likväl äfven denna sjukstuga äter öppnad. 

Det i Falun belägna, i förra femärsberättelsen omnämnda 
epidemiska sjukhus, numera ytterligare ombonadt, har gjort myc
ket gagn. Alla staden tillhörande, der intagna sjuka värdas 
utan ersättning. Under periodens sista är voro â sjukhuset in
tagna 73 personer. 

Inom länet iiro fortfarande anstälde 2:ve djurläkare med 
lön å stat och med stationer i Falun och Mora, hvarjenite en
skilde djurläkare äro anstälde i Hedemora, .Smedjebacken, Lek
sand, Jerna, Husby och Borlänge, bland h vilka de fleste äro 
aflönade, dels af landstinget och dels af vederbörande kommuner. 

Beträffande apoteksväsendet bör anmärkas, att under perioden 
filialapotek blifvit inrättade i Borlänge och Svärdsjö, det förra 
lydande under apoteket i Säter och det senare under apoteket 
i Falun. 

Il) Fattigvård. Af Statistiska Centralbyråns senast afgifna 
berättelse öfver kommunernas fattigvård, omfattande året 1884, 
inhemtas, att inom detta län da funnos 52 fattigvårdssamhällen, 
hvaribland 13 försedda med fattigbus eller dylik inrättning och 
med utrymme för tillhopa 661 personer, äfvensom att understöds-
tagarnes antal uppgick till 7,514 personer och att af understöds-
tagarne voro fullt försörjda 1,603, i fattighus eller dylik inrätt
ning vårdade 585, utackorderade 1,061, i sjukvårdsanstalt vårdade 
346, annat fattigvårdssamhälle tillhöriga 143, och under året 
aflidna 274; hvarjemte utgifterna för fattigvärden uppgått till 
291,507 kronor. 

Då Statistiska Centralbyråns berättelse för förra periodens 
sista år eller år 1880 upplyser, att under samma år antalet 
fattighjon uppgått till 7,594 personer, deraf 1,395 med full för
sörjning, samt att fattigvårdsutgifterna för samma år utgjorde 
272,699 kronor, så framgår vid en jemförelse med förhållandet 
under år 1884 att, ehuru fattighjonens antal samma ar var något 
mindre än vid förra periodens slut, utgifterna för fattigvården 
under år 1884 likväl med 18,808 kronor öfverstego fattigvårds
kostnaderna för år 1880. 

Uti förra femårsberättelsen egnade Länsstyrelsen en utförlig 
redogörelse för de fattiggårdar, som vid den tiden inom länet 
kommit till stånd inom Grangärde, Xorrbärke, Stora Sked vi 
och Hedemora socknar; och Länsstyrelsen liar desto hellre ansett 
sig böra äfven för den nu föreliggande perioden fullfölja ena
handa förfarande, som, först genom att samla och sammanställa 

upplysningar och erfarenheter från flere fattiggårdar på skilda 
orter och under en längre tidsföljd, det lärer blifva möjligt att 
vinna en omfattande öfversigt af fattiggårdssystemets verkningar 
och att draga säkra slutsatser beträffande systemets lämplighet 
eller de vilkor och förutsättningar, hvarunder detsamma med 
större eller mindre fördel kan tillämpas. 

Hvad sålunda först beträffar fattigvardsväsendet i sin helhet 
inom Gravgärde församling, hvarest en fattiggärd vid egendomen 
Perleby finnes inrättad, far Länsstyrelsen hänvisa till de upp
gifter för åren 1881—1885, hvilka innefattas i nedanstående 
tabell Litt. L., och derjemte upplysa, att vid fattiggarden, hvarest, 
likasom under föregående är, finnas anstälde en föreståndare, en 
skollärare, som tillika undervisar i slöjd, en rättare och en piga, 
underhållskostnaden för hvarje hjon uppgick till följande belopp, 
nemligen: 

år 1881 26'2ä öre per dag eller kronor Î>5l7 per år 

,. 1882 27-97 » » » » » 102-09 » » 

» 1883 23-133 » > » 84-44 « « 

» 1884 (366 dagar) 24" 7 » » » » » 90- 4 o » » 

» 1885 23-3 » » » » » 85-os » » 

I denna kostnad ingå aflöningarna till de vid fattiggarden 
anstälda personer, äfvensom godtgörelse till de extra arbetsbi
träden, som blifvit använda vid skötseln af den till fattiggarden 
hörande jordbruksfastighet, hvilkens afkastning åter kommit fattig
gården tillgodo. ' 

Sammanlagda underhållskostnaden för de i fattiggården in
tagna hjon uppgick: 

&r 1881 till kronor 15,124-47 

,. 1882 » « 17,06ô-i« 

» 1883 » » 15,111-45 

.. 1884 » » 15,393-54 

» 1885 ». » 13,866-54 

Under perioden hafva frän fattiggården afgått en del yngre 
personer af begge könen, hvilka inom för-samlingen erhållit an
ställning såsom tjenstehjon eller arbetare, och hafva de i allmänhet 
erhållit vitsord för duglighet och godt uppförande. 

Vid fattiggården Stormnd i Norrbärke socken, för hvilken 
1885 års räkenskaper icke blifvit afslutade, har under den tid 
fattiggården varit i verksamhet, eller åren 1872—1884, omkost
naderna utfallit, pa sätt inhemtas af följande tabla ä nästa sida. 
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Häruti är inberäknadt aflöning till föreståndaren 1,500 kronor 
jemte fri kost samt alla andra omkostnader för hushållet och 
egendomen, äfvensom afskrifning å inventarier. 

Omkostnaderna för fattiggården hafva under åren 1881 och 
1882 ökats, dels till följd af det ogynsamma ekonomiska tillståndet, 
så att hjonens antal, synnerligast hvad barn beträffar, höjts med 
omkring 75 procent, och dels genom uppodlingen af en mosse 
samt uppförandet af ny bagarstuga, till hvilka arbeten extra 
arbetare blifvit använda, hvarför underhållskostnaden per hjon 
per dag uppgått till 32 à 33 öre. Dessutom hafva utgifterna 
ökats under år 1880 genom reparationer å sjukstugan och under 
år 1881 genom reparationer à andra byggnader. Vissa år, då 
dylika extra utgifter icke ifrågakommit, har dagkostnaden utgjort 
28 öre och år 1884 endast 23.4 9 öre per hjon. 

Motivet för fattiggårdens inrättande har varit önskan att 
kunna bereda verkligt behöfvande ett godt hem. Styrelsen hyllar 
den grundsats, att föräldralösa fattiga barn företrädesvis böra 
utackorderas hos dertill lämpliga familjer, då deremot andra be
höfvande barn jemte sina föräldrar intagas å fattiggården, ett 
förfarande, som också antydes af den form, i hvilken tablån 
blifvit uppstäld. 

Som antalet arbetsföra hjon, synnerligast af mankön, varit 
ringa, är landtegendomen tillräckligt stor, för att åt dem jemte 
en aflönad dagkarl gifva full sysselsättning, då deremot endast 
obetydligt extra arbete kunnat utföras af qvinnorna. Något ved
brand samt tyg till bättre kläder och läder till skodon köpes. 
Vid fattiggården äro för närvarande intagna 110 hjon, deraf 35 
barn, af hvilka 20 äro i skolåldern och läsa för en aflönad lära
rinna, deremellan deltagande uti vid anstalten förefallande göro-
mål. Helsotillståndet bland hjonen har fortfarande varit godt. 

Vid fattiggården i Hedemora socken hafva utgifterna för 
densamma, d. v. s. underhallskostnad, ränta å köpeskillingen, ut-
skylder, nybyggnader och reparationer m. m. utgjort: 

år 1881 6,775-02 kronor 

» 1882 6,325-26 » 

» 1883 5,183-07 » 

» 1884 5,037-21 » 

» 1885 5,052-98 » 

Åren 1881 och 1882 ombygdes ladugården, foderhusen samt 
tröskverket för en kostnad af 3,216 kronor, hvartill kommer vär
det af virket, som hemtades dels frän skogen vid gården och dels 
från socknens allmänning. 

Antalet hjon, som vårdats i fattiggården, har varit: 

år 1881 31 fattighjon 

.» 1882 30 

» 1883 35 

- 1884 37 

» 1885 37 

Fattighjonens underhållskostnad, då afkastningen af jord
bruket och ladugården, som kommit hjonen tillgodo, deras ar
beten, slitningskostnad och föreståndarens halfva lön tagits i 
beräkning, belöper sig till: 

år 1881 3,676-43 kronor eller per hjon 118 kr. 59 öre 

.. 1882 3,996-80 •• •> » » 133 » 22 « 

.. 1883 4,149-85 » » » » 118 « 56 » 

„ 1884 4,474-25 » » » » 120 « 92 » 

» 1885 4,170-77 » » » >- 112 » 72 » 

Kommunens medlemmar hafva fått allt större förtroende för 
anstalten, hvilken numera är »nästan oumbärlig för församlingen 
och för ordnandet af dess fattigvård». 

För anläggningen af fattiggården vid Forsnås inom Stora 
Skedvi socken uppgick, enligt hvad i förra femårsberättelsen om
nämndes, anläggningskostnaden till 35,896 kronor 70 öre. Enligt 
Länsstyrelsen numera tillhandakommen uppgift skulle denna kost
nad hafva utgjort 37,387 kronor 58 öre, deri dock icke inbe
räknad den afskrifning af förbrukade inventarier, som tid efter 
annan blifvit verkstäld. Till amortering af anläggningskostnaden 
har årligen uttaxerats 2,000 kronor, hvarigenom, äfvensom genom 
donationer och bidrag från enskilda, skulden vid 1885 års slut 
nedbringats till 11,626 kronor 76 öre. För skötsel af fattig
gården har varit fast anstäld en gift föreståndare med ärlig lön 
af 600 kronor, fri bostad, vedbrand samt kost för sig och familj. 
Till landtegendomens skötande hade man hoppats att erhålla 
tillräcklig arbetsstyrka af de vid fattiggården till försörjning in
tagna hjonen; men denna förhoppning har dock icke realiserats, 
ity att hjonen varit gamla och i det närmaste orkeslösa, hvadan 
extra arbetspersonal emellanåt måst anlitas. Landtegendomen, 
som föder 11 kor och 2 hästar, har dock i allmänhet gifvit till
fredsställande resultat, och utgjorde vinsten dera vid 1885 års 
slut 323 kronor 32 öre. 

Under femårsperioden har fattighjonens antal och utspis-
ningskostnad stält sig sålunda: 

Den vinst, landtegendomen lemnat, och den inkomst, fattig
hjonens arbeten inbringat, äro härvid icke beräknade, likasom ej 
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heller a andra sidan beräknats räntan på köpeskillingen för fastig
heten med nybyggnader och inventarier. Tages detta i betrak
tande, torde omkostnadssumman böra Jiöjas med omkring 40 procent. 

Under den tid fattiggården varit i verksamhet, hafva kost
naderna för fattigvården varit ytterst tryckande. Oafsedt den 
årliga amorteringen â anläggningskostnaden, lärer detta förhållande 
i icke oväsentlig mån hafva sin orsak dels deri, att utrymmet i 
den för fattighjonen bygda lokalen är nog knappt, och dels i 
sjelfva sättet för fattigvårdens utöfvande. I stället nemligen för 
att till fattiggården förlägga all fattigförsörjning eller åtminstone 
vården af äldre personer och att vid fattiggården tillgodogöra sig 
hjonens arbetskrafter genom att hälla dem till, efter hvar och 
ens förmåga och fallenhet af passad t arbete, lärer fattigvårdssty
relsen hafva utackorderat många fattige i socknen, hvarjemte andra 
fattige qvartalsvis tilldelas s. k. extra understöd, hvarigenom fattig
vårdssamhället går förlustigt den ojemförligt större arbetskraft, 
sådana fattighjon besitta, gent emot dem, som äro intagna å 
fattiggården. »Emellertid», tillägger länsmannen i orten, som 
meddelat dessa upplysningar, »torde nyttan af fattiggården blifva 
bättre insedd, så snart densamma blifvit betald». 

Den redogörelse för fattiggårdarne i länet, som Länsstyrelsen 
nu meddelat, synes icke jäfva, utan fasthellre bekräfta rigtigheten 
af Länsstyrelsens redan i den förra femårsberättelsen uttalade 
åsigt, att fattiggårdssystemet, rätt tillämpadt, bättre än någon 
annan organisation af fattigvårdsväsendet, har förmåga att lösa 
den dubbla uppgiften att inom ett måttligt belopp begränsa fattig
vårdstungan och på samma gång bereda dem, som äro i verkligt 
behof, god fattigvård, men tillika inskränka antalet understöds
sökande. Också framgår af redogörelsen, att i de socknar, hvar-

est fattiggårdar blifvit inrättade, man i allmänhet fortfarande 
synes vara belåten med desamma och att, om Stora Skedvi soc
ken härvid må anses utgöra ett undantag och stämningen inom 
den socknen ännu i någon mån är mindre gynsam för dervarande 
fattiggård, detta lärer hafva sin grund dels i öfvergående för
hållanden och dels i en felaktig anordning af fattigvårdsväsendet 
i öfrigt, hvilken tyder på, att man derstädes ännu icke matte 
hafva kommit till klar insigt om ändamålet med en fattiggård. 
Den undantagsställning, som Stora Skedvi socken i detta hän
seende sålunda måhända intager, kan derför icke ega inflytande 
på omdömet om det allmänna resultatet af fattiggårdarnes verk
samhet inom länet, och det är derför att beklaga, att icke, såsom 
Länsstyrelsen hade hoppats, några flere inrättningar af detta slag 
än de ofvan omnämnda under ifrågavarande period kommit till 
stånd inom länet. Visserligen uppgifves uti Statistiska Central
byråns berättelse om kommunernas fattigvård för år 1884, att 
ytterligare en fattiggård skulle hafva tillkommit i Söderbärke 
socken, men, enligt vunnen upplysning, är denna uppgift bero
ende på misstag, enär den inrättning, som härmed afses, befun
nits vara icke en fattiggård, utan ett vanligt fattighus. Sannolikt 
är, att den första icke obetydliga kostnad, som inrättandet af en 
fattiggård kräfver, måste afskräcka mången kommun från att 
söka tillegna sig en sådan anstalt, men tungan af denna kostnad 
skulle blifva mindre kännbar, om densamma — såsom skäligt är, 
då det gäller en inrättning, hvaraf kommande generationer skola 
draga nytta, — genom upptagande af amorteringslån fördelades 
på flere år och om de mindre kommunerna kunde förena sig 
om inrättandet af gemensamma fattiggårdar. 

Falun i landskansliet och landskontoret den 26 mars 1887. 

CURRY TREFFENBERG. 

Carl Schmidt. Ludv. Almqvist. 
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