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

ÅREN 

1896-1900. 

KOPPARBERGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

L iinets ytinnehåll, som i nästföregående femårsberättelse upp-
gifvits till 28,849 kvadratkilometer, däraf 28,150-50 kvadrat
kilometer land och l,698-50 kvadratkilometer vatten, liar under 
nu ifrågavarande period icke undergått någon förändring. 

I länets administrativa och judiciella indelningar har icke 
heller under perioden någon förändring egt rum. Länet består 
sålunda af tre städer, Falun, Säter och Hedemora, alla med 
egen jurisdiktion, och sex fögderier, innefattande trettiofem liins-
mansdistrikt. I judiciellt afseende var vid 1900 års slut länets 
landsbygd fortfarande indelad i fem domsagor med nitton tings
lag, men, sedan häradshöfdingeämbetet i Vesterdalarnes domsaga 
under periodens sista år blifvit ledigt, har genom nådigt beslut 
den 14 juni innevarande år förordnats, att från och med näst
kommande år Grangärde, Norrbärke och Söderbärke tingslag, som 
tillsammans, bilda. Vester-Bergslags fögderi, skola utgöra en dom
saga, benämnd Smedjebackens domsaga, samt Nås och Malungs • 
tingslag, motsvarande Vesterdals fögderi, bilda en domsaga, kallad 
Nås och Malungs domsaga. 

Den kyrkliga indelningen inom länet har under perioden 
bibehållits oförändrad. Det i senaste feinårsberättclsen omför-

mälda, genom nådiga brefvet den 1 maj 1891 meddelade för
ordnande om Avesta församlings skiljande från Grytnäs pastorat 
för bildande af ett särskildt konsistoriellt gäll med egen kyrko
herde har icke heller under nu ifrågavarande period kunnat 
vinna tillämpning. 

Antalet kommuner inom länet har under, perioden ökats 
med en, sedan genom nådigt bref den 1 juli 1897 medgifvits, 
att det område af 50'8'n hektar vid Borlänge järnvägsstation, 
hvarå genom nådiga brefvet den 29 maj 1891 ordningsstadgan, 
byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer förklarats 
skola i tillämpliga delar gälla, finge under vissa villkor från och 
med ingången af år 1898, såsom en kommun för sig, hvilken 
jämväl skulle utgöra särskildt skoldistrikt, bilda en, äfven i 
fattigvårdshänseende, från Stora Tuna socken afskild köping, 
benämnd Borlänge. Länet hade sålunda vid nu ifrågavarande 
periods slut 51 kommuner, nämligen 3 stadskommuner, 1 köping 
och 47 andra landskommuner. 

Därjämte funnos 3 municipalsamhäUen, nämligen Avesta 
och Mora Strand, där, likasom i Borlänge köping, ordningsstad
gan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer samt 
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hvad i hälsovårdsstadgan för riket föreskrifves om stad lända 
till efterrättelse, samt Smedjebacken, dock allenast i fråga om 
tillämpningen af bestämmelserna i sistnämnda stadga. 

I fråga om dessa författningars tillämpning inom nämnda 
områden är att anteckna, dels, beträffande Borlänge köping, att 
Eders Kungl. Maj:t genom nådiga bref den 9 september och 
den 21 oktober 1898 fastställt nya hufvudgrunder att från och 
med 1899 års ingång gälla för författningarnas bringande till' 
verkställighet inom köpingen, samt att Länsstyrelsen, enligt nå
digt uppdrag, den 27 december 1898 med tillämpning af dessa 
hufvudgrunder till efterrättelse utfärdat erforderliga bestännnel-
ser i ämnet, dels ock, hvad de öfrigamunicipalsamhällena angår, 
att, med föranledande af stadgandena i lagen den 27 maj 1898 
angående tillägg till förordningen om kommunalstyrelse på lan
det, genom nådiga bref den 5 maj och den 8 december 1899 
fastställts förändrade hufvudgrunder för samma författningars 
tillämpning från och med ingången af år 1900, för hvilka huf-
vudgrunders tillämpning Länsstyrelsen sedermera, den .30 decem
ber 1899, utfärdat erforderliga bestämmelser. 

För bebyggandet af en del af Borlänge stationssamhälles 
område blef genom nådigt bref den 17 april 1896 regleringsplan 
fastställd, hvareftev Länsstyrelsen den 25 september 1897 fast
ställde tomtindelning för det planlagda området. Reglerings-
plan har jämväl, enligt nådigt bref den 4 maj 1900, fastställts 
för en del af Mora Strands municipalsamhälles område. 

Det redan i senaste femårsberättelsen omnämnda förslaget 
om förvärfvande af köpingsrättigheter för sistberörda samhälle 
har under perioden blifvit väckt. Frågan härom var vid perio
dens utgång beroende på Länsstyrelsens förberedande handlägg
ning, och först den 22 april innevarande år kunde Länsstyrelsen 
öfverlemna ärendet till Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning, där
vid Länsstyrelsen i underdånighet tillstyrkte, att samhällets om
råde, omfattande delar af Morkarlby, Lisselby och Strandens 
skifteslag, af de ecklesiastika boställena i Mora samt af egen
domen Kristineberg och Norets by med en areal af saminan-
lagdt 117-89 hektar, finge, såsom en kommun för sig, bilda.en, 
äfven i fattigvårdshänseende från Mora socken afskild köping, 
benämnd Mora Strand. 

Provinsialläkaredistrikten äro fortfarande 6. I deras om
fattning hafva under perioden inträdt de förändringar, som för-
anledts af bildandet af tre. nya extra provinsialläkaredistrikt, 
nämligen Smedjebackens, By och Grängesbergs, äfvensom af 
ombildandet af Avesta extra provinsialläkaredistrikt. Smedje
backens distrikt, inrättadt enligt nådigt medgifvande den 29 
april 1897, omfattar Norrbärke, Söderbärke, Ludvika och Ma-
lingsbo socknar. Sedan jämväl Grängesbergs extra provinsial
läkaredistrikt, enligt nådiga brefvet den 8 februari 1900, nybil

dats, med område bestående af Grängesbergs grufskog i Gran
gärde socken och innefattande samtliga inom denna grufallmänninw 
belägna torp och lägenheter äfvensom'Grängesbergs och Björn
bergs gruffält samt med station för läkaren vid Grängesbergs 
grufvor, omfattade vid periodens slut Grangärde provinsialläkare
distrikt allenast Grangärde socken med undantag af området 
för Grängesbergs distrikt. By distrikt, med station vid Hede 
gård, omfattar, enligt nådiga brefvet den 10 november 1899 
By socken, som därmed utgått ur Hedemora provinsialläkare
distrikt. Till sistnämnda distrikt har däremot återgått Fol-
kärna socken, som från och med utgången af år 1899 utträdt 
ur Avesta extra provinsialläkaredistrikt, enligt nådiga brefvet 
den 8 december 1899 omfattande allenast Avesta och Grytnäs 
kommuner, med station för läkaren inom Avesta municipalsam-
hälle. 

Beträffande veterinärväsendet har under perioden den för
ändring inträffat, att två veterinärdistrikt nybildats, med rätt 
för där anställda veterinärer till tjensteårsberäkning lika med 
länsveterinär. Det ena distriktet omfattar, enligt nådiga brefvet 
den 18 december 1896, Folkare härad, eller Folkärna, By, Gryt
näs och Ayesta socknar, med station för veterinären i Fors. 
Det andra distriktet utgöres, jämlikt nådiga brefvet den 31 de
cember 1900, af Grangärde socken, som från och med den 1 
oktober sistnämnda år utträdt ur Vesterbergslagens veterinär
distrikt, enligt nådigt bref den 13 februari 1880 omfattande 
Grangärde, Ludvika, Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo sock
nar. Veterinären i Grangärde distrikt skall hafva sin station 
antingen i Grangärde kyrkoby eller i Sunnansjö. 

Länets indelning för skogsförvaltningen var under perioden 
oförändrad; men blef genom nådiga skrifvelsen till Domänsty
relsen den 20 juli 1900 förordnadt om förändrad revirindelning 
från och med ingången af innevarande år. 

Länet, som tillhör Gefle-Dala-bergmästaredistriktet och Nedre 
Norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, tillhörde fortfarande 
vid periodens slut i fråga om yrkesinspektionen det Vestra distrik
tet, men från och med innevarande år Gefle distrikt. 

• Angående länets naturbeskaffenhet är icke något att till-
lägga, utöfver hvad i föregående femårsbei-ättelser härom anförts. 

Bristen på pålitliga topografiska kartor öfver länet har under 
perioden till en ganska väsentlig del afhjälpts, i det att af Gene
ralstabens karta i skalan 1:100,000 utgifvits, år 1898 bladet 
Hedemora, år 1899 bladet Falun och år 1900 kartbladet Gefle, 
det sistnämnda upptagande mindre delar af Svärdsjö och Husby 
socknar. 

Af Rikets Allmänna Kartverk har dessutom under år 1900 
utförts triangelmätning af andra ordningen inom sex kvadratmil 
af länet. 

2. Invånare. 

För folkmängden inom länet finnes närmare redogjordt i 
bifogade tabell 1. 

Af densamma framgår, att länets hela folkmängd, som en
ligt prästerskapets uppgifter vid 1895 års slut utgjorde 206,774 
personer, under perioden ökats till 217,708 personer. Af denna 
ökning komma på landsbygden 10,021 och på städerna 913, 
därvid dock är att märka, att folkmängden i Säter under perio

den något minskats. Hela folkökningen under perioden har så
lunda uppgått till 10,934 personer eller 5-29 procent, under det 

• ökningen under närmast föregående femårsperiod besteg sig till 
8,793 personer eller 4-46 procent och perioden näst därförut 
allenast till 4,289 personer, motsvarande 2"22 procent. Af ök
ningen kommer största delen på periodens sista år, då den upp
gick till 2,847 personer. 
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Af den uiaiitalsskrifna befolkningen, som enligt mantals-
|;in"derna vid periodens slut utgjorde 216,887 personer, eller så
lunda 821 mindre än den kyrkoskrifna, voro 97,408 befriade 
från mantalspenningars erläggande. 

I fråga om befolkningsförhållandena i öfrigt tillåter sig 
Länsstyrelsen åberopa den af Statistiska Centralbyrån upprät
tade befolkningsstatistik. 

Hälsotillståndet bland länets invåuare har under femårs
perioden varit öfvervägande godt. Dock hafva bland de smitto-
saiuma sjukdomarna difteri och strypsjuka årligen tilltagit i 
frekvens och under år 1900 uppgått till 1,522 sjukdomsfall. 
Äfven scharlakansfeberfallen hafva något ökats, men denna sjuk
dom har i de flesta fall visat en mycket lindrig karaktär. Under 
år 1898 uppkom inom Orsa socken en ganska utbredd rödsots-
epidemi, hvilken uppgifves hafva föranledts däraf, att befolk
ningen af bekvämlighetsskäl hämtade vatten till sitt husbehof 
ur de stora, öppna och ofta förorenade kanalerna för jordens 
utdikning och torrläggning. Under de båda följande åren hade 
sjukdomen ock visat tendens att sprida sig till flere af de norra 
socknarna i länet. 

Om de gängse sjukdomarna under perioden inhämtas när
mare upplysningar af nedanstående tabell A. 

Dödligheten har under nu ifrågavarande period, jämfördt 
med den nästföregående, i någon mån ökats, nämligen från 1629 
till 16-49 på hvarje tusental af folkmängden. Under periodens 
olika år har dödligheten utgjort: år 1896 16-16, år 1897 14-90, 
år 1898 15-79, år 1899 17-19 och år 1900 18-36 °/oo-

Ofver dödsfallen i de smittosamma sjukdomarna på lands
bygden hafva exakta uppgifter icke kunnat erhållas, då skyldig
het att till vederbörande läkare därom göra anmälan icke före
finnes. Emellertid anses anledning vara att antaga, att den 
ökade dödligheten under periodens två sista år föranledts af 
den gängse difterisjukdomen. 

För de anstalter, som under perioden tillkommit i afseende 
å hälso- och sjukvården, vill Länsstyrelsen i senare afdelning 
af berättelsen lemna redogörelse. 

Beträffande den ekonomiska ställningen inom länet har pe
rioden i sådant hänseende varit synnerligen gynnsam. Till be
styrkande af detta allmänna omdöme får Länsstyrelsen till en 
början meddela, att den uppskattade inkomsten af olika be
skattningsföremål, hvilken år 1895 uppgick till 13,213,548 kro-

Tab. A. Antal insjuknade i gängse sjukdomar i Kopparbergs län åren 1896—1900. 

nor, under perioden stigit till 24,673,805 kronor eller med icke 
mindre än 86'73 procent. Denna ökning är för de olika beskatt-
ningsföreinålen fördelad sålunda: 

För periodens särskilda år har den uppskattade inkomsten 
utgjort, i kronor: 

Antalet lag sökning smal, däri betalningsskyldighet ålagts, 
samt till betalning utdömda beloppet hafva utgjort: 

Antalet personer ålagda betalningsskyldighet, som under 
perioden 1891—1895 i årligt medeltal utgjorde 579, hade under 
nu ifrågavarande period minskats till 311. 

Antalet inkomna konkurs- och urarfoamål utgjorde: 
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Saluvärdet å den fasta egendom, som gått i köp och hvarå 
lagfart blifvit beviljad, äfvensom å den del häraf, som efter ut
mätning eller konkurs blifvit köpt, utgjorde för hvart och ett 
år i perioden: 

Slutligen må tilläggas, att vid nu ifrågavarande periods slut 
å depositionsräkningar i länets bankinrättningar, å folkbankernas 
sparkasseräkningar samt i sparbanker och postsparbanksanstalter 
funnos insatta tillhopa 36,806,000 kronor, mot 20,976,000 kro
nor vid 1895 års slut. 

Länets fastigheter beräknades år 1895 vara intecknade för 
gäld till ett belopp af 41,497,000 kronor, motsvarande 34-6 % 
af taxeringsvärdet, 119,797,250 kronor, och voro år 1900 in
tecknade till ett belopp af 58,278,000 kronor eller 38-6 % af 
fastigheternas taxeringsvärde, 150,833,250 kronor. Motsvarande 
procenttal för riket i dess helhet utgjorde för år 1895 45'3 och 
för år 1900 47-8. 

1 byggnadssättet hafva under senaste åren gjorts märkbara 
framsteg. Vid uppförande af nya bostäder hafva nämligen i 
allmänhet gjort sig gällande större anspråk på stilfullhet, be
kvämlighet och omsorgsfull inredning. 1 synnerhet har detta 
varit fallet i städerna. Stadsfullmäktige i Falun hafva ock för 
att tillgodose' behofvet af sakkunnigt biträde vid uppgörande af 
byggnadsritningar beslutit för stadens räkning anställa och an
slagit lön till en stadsarkitekt. 

Jämväl stall och ladugårdar äfvensom andra ekonomihus 
uppföras numera efter tidsenligare modell. 

Den enkelhet och anspråkslöshet i fx-åga om klädedräkten, 
som af ålder rädt bland länets allmoge, kunna numera knappast 
spåras annat än hos den äldre befolkningen och på mera afsides 
belägna orter. Till och med i Mora och Orsa socknar af Ofvan-
Siljans fögderi, inom socknarna af Nedan-Siljans fögderi och 
i Flöda socken af Vesterdals fögderi, där nationaldräkt intill 
senaste åren allmänt bibehållits, förmärkas moderna inflytelser 
på klädselsättet. Från Nedan-Siljans fögderi meddelas härom, 
att, åtminstone inom Leksands och Als socknar, det är högst 
sällsynt att finna någon af den yngre manliga befolkningen på 
sön- och helgdag iklädd nationaldräkt, hvaremot sådan inom 
Gagnefs, Rättviks och Boda socknar bibehålies mera allmänt. 
Den kvinnliga delen af befolkningen inom fögderiets socknar, 
med undantag af Al, har däremot hittills tämligen allmänt bi
behållit nationaldräkt, fastän densamma bos de yngre kvin
norna oftast på betänkligt sätt moderniserats. 

Beträffande lefnadssättet hafva några mera anmärknings
värda förändringar i allmänhet icke kunnat förspörjas; dock upp-
gifves från vissa delar af länet, att såsom följd af rikliga ar-
betsförtjenster arbetarnes lefnadssätt blifvit mer anspråksfullt 
och dyrbart. 

Det religiösa och sedliga U/vet torde under nu ifrågavarande 
period hafva, i stort sedt, varit enahanda som under närmast 

föregående period. I många fall kan det väl vara svårt att 
märka, om någon förändring inträffat och i hvilken riktning 
denna gått, men i andra fall kunna ej så få förändringar på
visas. De stora hufvudströmningarna hafva naturligtvis äfven 
här åstadkommit vissa verkningar, liksom ock följderna af åt
skilliga rörelser nu börjat tydligare än förut visa sina följder 
både i godt och ondt. 

I flere af de stora församlingarna inom länet kan de guds-
tjenstbesökandes antal vara ganska stort. Detta gäller särskildt 
socknarna omkring Siljan, de större stadsförsamlingarna samt 
i öfrigt en och annan församling med talrikare befolkning inom 
ett mindre område samt församlingar med mera afskildt läge. 
Inom öfriga församlingar kan, att döma efter därom lemnade 
uppgifter, antalet gudstjenstbesökande i de flesta fall vara långt 
ifrån obetydligt, men måste i ett flertal församlingar betecknas 
såsom ringa, särskildt i de tiakter, där separatism af ålder fun
nits. 1 åtskilliga församlingar har dock under de sista åren 
kunnat iakttagas ett lifligare deltagande i gudstjensten än under 
tiden närmast förut. 

Hvad de separatistiska församlingarnas gudstjenster angår 
torde i hufvudsak de däri deltagandes antal vara ungefärligen 
enahanda som under sista perioden. I några socknar har denna 
rörelse varit mycket liflig och gått framåt, i ej så få andra 
synes intresset för dess verksamhet hafva märkbart aftagit. 
Gemensamt kännetecknande för separatismen inom länet, åtmin
stone i de trakter, där den någon tid fortgått, är, att dess forna 
bitterhet mot olika tänkande i väsentlig grad minskats och att 
dess arbete på sådana platser, i stort sedt, inskränker sig till 
att söka ordna och bevara, hvad den vunnit för sig. 

Af de separatistiska rörelserna torde den s. k. waldenström
ska vara den, som under perioden vunnit de flesta anhängarne. 
Den baptistiska rörelsen, som af gammalt funnits inom vissa 
socknar, har väl i dessa förlorat ej så få anhängare, men där
emot vunnit nya på andra platser. Ett ej ringa antal mormoner 
lärer finnas inom mellersta delen af länet, och dessutom finnas 
spridda mindre församlingar af adventister och helgeanister. I 
många socknar, där sedan längre tid slitningar på det religiösa 
lifvets område fortgått, hafva följderna däraf visat sig uti en 
öfverhandtagande likgiltighet för allt religiöst lif, något som 
särskildt framträder uti bortavaro från all gudstjänst och ring
aktning för söndagens helgd. 

Angående fastigheter och bönehus, som år 1895 egdes af 
frikyrkliga föreningar, meddelades i senaste femårsberättelse ut
förlig redogörelse, utvisande, att bönehusens antal då utgjorde 
151 med ett sammanlagdt värde af 548,750 kronor. Af dessa 
hafva under perioden 12 bönehus till värde af 47,150 kronor 
nedrifvits, försålts eller upphört att såsom sådana användas, 
hvaremot 31 bönehus till sammanlagdt värde af 125,200 kro
nor tillkommit. Sammanlagda antalet bönehus vid 1900 års 
slut utgjorde sålunda 170. Deras taxeringsvärde uppgick till 
595,900 kronor. Närmare upplysningar om deras fördelning på 
kommuner och trossamfund inhämtas af tabell B (sid. 5). 

Vid bedömande af befolkningens sedliga ståndpunkt torde 
till ledning kunna tjena uppgifter om antalet för brott och för
seelser sakfällda personer. I detta hänseende meddelas följande, 
efter Chefens för Justitiedepartementet årsberättelser samman
ställda, uppgift å antalet vid domstolarna i länet under perio
den för brott och förseelser sakfällda personer: 
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Tab. B . Bönehusen i Kopparbergs län år 1900 och deras 
fördelning på kommuner och trossamfund. 

Till jämförelse meddelas följande redogörelse för antalet 
sakfällda på 100,000 persöner i länet och i hela riket: 

Af denna sammanställning framgår, att förhållandet i länet 
icke är sämre än i riket i dess helhet. Därvid är ock att märka, 
att i antalet sakfallde äro inräknade alla vid länets domstolar 
dömde, men att enligt den officiella statistiken i allmänhet om
kring 33 % af alla sakfallde varit kyrkoskrifne å ort utom länet. 
Den under periodens senare år inträffade afsesrärda ökningen af 
brott och förseelser torde hufvudsakligen kunna tillskrifvas den 
stora mängd lösa arbetare, som dessa år inom länet sysselsatts 
med arbeten, hvilka kraft en större tillfällig arbetspersonal, så
som järnvägs- och landsvägsbyggnader. 

För höjande af befolkningens sedliga ståndpunkt har ett 
flertal nykterhetsföreningar verkat dels med, dels utan omedel
bart samarbete med det religiösa arbetet. Af inkomna upp
gifter framgår, att inom hvarje kommun en eller flere sådana 
föreningar varit verksamma. Af tabell C.(sid. 6), som lemnar när
mare redogörelse för de olika föreningarna inom länet åren 1895 
och 1900 och deras medlemsantal, inhämtas, att antalet såväl för
eningar som medlemmar under perioden i afsevärd grad ökats. 
I sammanhang härmed har ock föreningarnas ekonomiska för
måga ökats, till bevis hvarom må anföras, att skilda föreningar 
vid 1900 års slut egde 46 lägenheter till värde af 148,100 kronor. 
Härom meddelas närmare uppgifter i tabell D (sid. 7). 

Att dessa föreningar sålunda vuxit sig starkare genom ökadt 
medlemsantal och ekonomisk bärkraft, måste vara glädjande, då 
deras under perioden bedrifua verksamhet ovedersägligen åstad
kommit goda frukter, särskildt bland den äldre bofasta befolk
ningen. I ett flertal socknar, särskildt inom södra'och mellersta 
delarna af länet, torde ock missbruket af starka drycker vara 
Jämförelsevis ringa och det öfver hufvud taget betraktas såsom 
ovärdigt att vara berusad. 

Detta oaktadt äro fylleriförseelserna inom länet icke säll
synta och hafva, enligt den officiella statistiken, under perioden 
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årligen ökats, från 756 år 189(5 ända till lfioi år 1900. Emel
lertid är förhållandet icke heller i detta hänseende sämre i länet 
än i riket. Antalet för fylleriförseelser sakfällde på 100,000 in
vånare i länet och i riket utgjorde nämligen: 

Jämväl denna beklagliga tillökning i antalet fylleriförseelser 
torde vara föranledd af det starka tilloppet af lösa arbetare 
hvilka i regel hafva god arbetsförtjenst, som de förslösa pa 
starka drycker. Men ehuru, såsom nyss oinförmälts, den äldre 
bofasta befolkningen låtit påverka sig till nykterhet, har dock 
den största delen af ungdomen ställt sig likgiltig därför. Största 
delen af de för fylleriförseelser sakfällde, utom de notoriska drin
karne, torde ock vara att söka bland ungdomen. Af åtskilliga 
tecken att döma synes det ock, som om särskildt ungdomen 
skulle inom vissa socknar i sedligt hänseende vara i tillbaka-

Tab. C. Nykterhetsföreningar i Kopparbergs län och deras medlemsantal vid slutet af åren 1895 och 1900. 
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gående, något som i ej ringa grad måste tillskrifvas den bri
stande föräldramyndigheten. 

En bidragande orsak till det ökade rusdrycksniissbruket är 
aifvetvis lättheten att på järnväg och post erhålla spirituösa 
till snart sagdt hvilken plats som helst och på jämförelsevis 
kort tid. Från länets nordligaste och mest afsides från kom-
inunikationslederna belägna socken, Särna, meddelas härom, att 
under tiden från den 1 januari 11)00 till och med den 1 sist-
lidne oktober dit per post ankommit icke mindre än 813 kolly 
spirituösa med en postbefordringsafgift af 2,245 kronor 10 öre. 
Lika stor, om icke större, mängd sådan vara antages hafva dit-
fraktats af formän. 

Från tlcre delar af länet uppgifves väl brännvinsmissbruket 
vara i aftagande, men att med maltdryckerna förhållandet är 
motsatt. De öltappnings- och ölförsäljningsaffärer, som finnas 
inom ett flertal socknar, och särskildt vid de stora arbetare-
centra, hafva härtill stor skuld, helst ölet af utkörare bered
villigt fraktas till de platser där större folksamlingar för till
fället kunna vara att vänta. 

För öfverträdelser af maltdrycksförordningens stadganden 
hafva ock under perioden upprepade åtal måst anhängiggöras, hvar-

Tab. D. Nykterhetssällskapen i Kopparbergs län tillhöriga 
lokaler vid slutet af år 1900. 

jämte flerfaldiga gånger af Länsstyrelsen meddelats förbud för 
maltdrycksförsäljare att fortsätta rörelsen eller ock bestämmel
ser om lämpliga inskränkningar i sättet för försäljningen. 

I syfte att motarbeta ungdomens förvildning ocli höja be
folkningens bildning hafva på några orter förcläsningsföreningar 
bildats. I Falun och lledemora hafva Kristliga föreningen af 
unge män och Kristliga föreningen af unga kvinnor sökt genom 
föreläsningar och sammankomster arbeta för de ungas väl i 
fysiskt, moraliskt och intellektuellt hänseende. 

1 sammanhang härmed får Länsstyrelsen, i likhet med livad 
i föregående fcmårsberilttelser egt rum, meddela uppgifter om 
länets sockenbibliotek, hvilka uppgifter återfinnas i tabell E (sid. 8). 
Dessa sockenbibliotek torde emellertid numera i allmänhet icke 
vara föremål för något större intresse, då den rika tidnings
litteraturen, däraf alster finnas i hvarje hem, knappast lemna 
någon tid öfrig för annan läsning. 

Det frivilliga sh/ltecäsendet har jämväl utvecklats under 
perioden. Dalarnes skytteförbund, som omfattar alla skytteför
eningar och skyttegillen inom länet och vid 18flf) års slut hade 
1,458 medlemmar, fördelade på 31 föreningar och gillen, bestod 
vid periodens utgång af 40 föreningar eller gillen med snmman-
lagdt 2,201 medlemmar. 

Vid de olika föreningarnas skjutöfningar hafva skarpa skott 
lossats till följande antal, nämligen år 189(5 131,71)2, år 181)7 
13i),77.r), år 181)8 125,282, är 1891) 113,320 och år 1900 131,471, 
hvartill komma de skott, som skjutits vid de hvarje år an
ordnade förbundstäflingarna, gemensamma för alla föreningar 
i länet. 

Vid öfningar hafva i allmänhet användts gevär af 18G7 
års modell, af hvilka en del lånats från statens förråd. Under 
år 1900 inköptes af förbundsmedlemmar 74 GT> mm. mauser-
gevär, hvilka användts vid skjtitöfningarna och varit till stor 
nytta för skjutfärdighetens uppdrifvande och skytterörelsens fram
gång. Resultatet af öfningarna lärcr ock, särskildt under år 
1900, hafva utvisat en betydligt ökad skjutskieklighct. 

Ärliga täflingar om statspris hafva hållits såväl för hela 
förbundet som ock af de i verksamhet varande särskilda för
eningarna. Ett stort antal af statens skyttemärken af guld, silf-
ver och brons liar under femårsperioden utdelats till förbun
dets medlemmar, hvarjämte är 1897 och följande år för skjut-
skicklighet utdelats förbundets medalj i silfver och brons. 

Frän och med är 189(5 har skytteförbundet årligen af länets 
landsting till skyttcrörclsens befrämjande inom länet åtnjutit ett 
anslag af 300 kronor. Till pris vid förbundställingsskjutningarna, 
anordnande af dessa täflingar samt bestridande af förvaltnings
kostnader har förbundet af statsmedel tilldelats ur 189(i 1,270 
kronor, år 1897 1,35!) kronor, är 1898 1,208 kronor, år 1899 
1,977 kronor och år 1.000 1,911 kronor, hvarjämte de sär
skilda skytteföreningarna inom förbundet till pris vid föreningar
nas täflingsskjutningar, till arfvode åt instruktörer samt till 
ammunition och öfriga omkostnader för verksamheten af stats
medel erhållit år 1890 2,575 kronor 50 öre, år 1897 3,187 
kronor 50 öre, år 1898 3,230 kronor 50 öre, år 1899 2,803 
kronor ocli år 1900 2,948 kronor. 

Allt mer synes skytterörelsen vinna för sig den allmänna 
opinionen inom länet, och helt säkert kommer den att ytterligare 
gä framåt, för sävidt fullt tillräckliga anslagsmedel komma att 
stå till förbundets förfogande. 
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Tab. E. Sockenbiblioteken i Kopparbergs län år 1900. 

I uppgifvet ändamål att höja sin ställning hafva arbetame 
här i Falun saranianslutit sig - i s. k. fackföreningar, hvilkas 
mål är att förbättra medlemmarnas såväl ekonomi som yrkes-
duglighet äfvensom att fostra arbetarne till socialt intresserade 
medborgare. De första fackföreningarna bildades redan omkring 
år 1893 inom bokbindare- och typografkårerna. Fackföreningen 
af bokbinderiarbetare uppgifves hafva haft ringa tillslutning, be
roende däraf, att en myckenhet kvinnor och barn arbeta i facket. 
Däremot sägas typograferna hafva i det närmaste mangrant 
anslutit sig till fackförening. Ar 1900 funnos härstädes 14 fack
föreningar, nämligen typograf-, bokbindare-, fabrikssnickare-, grof-
arbetare-, järnarbetare-, metallarbetare-, möbelsnickarc-, skoma
kare-, skräddare-, målare-, garfvare-, murare-, tunnbindare- och 
byggnadsarbetarefackföreningarna. Det sammanlagda medlems
antalet torde vara 400 ä 500. Hvarje fackförening för sig är 
ansluten till sitt speciella yrkesförbund, med förbundsstyrelse i 
Stockholm, Malmö eller Helsingborg. Förbundsstyrelserna hafva 
att, så långt möjligt är, granska och undersöka, om fackförenin
garnas anspråk hos arbetsgifvarne äro berättigade eller icke. 
För den händelse förbundsstyrelsen finner fordringarna berätti
gade, erhålles för anspråkens genomdrifvande förbundets, d. v. s. 
de organiserade yrkeskamraternas, hjälp från hela landet. 
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Oafsedt anslutningen till yrkesförbunden äro nästan samtliga 
föreningar sammanslutna i en samorganisation i Falun, kallad 
:Falu arbetarekommun». Dess ändamål är at t bilda fackför
eningar samt stödja redan befintliga föreningar, då de det begära 
och deras förbundsstyrelser så önska. Dessutom är kommunens 
uppgift a t t väcka intresse hos arbetareklassen för sociala och 
politiska frågor. Arbetarekommunerna äro åter anslutna till 
Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti, som uppgifves hafva 
till mål a t t organisera landets arbetare i ett enda politiskt ar
betareparti för a t t tillvarataga arbetarnes allmänna intressen. 

Af fackföreningarna hafva löneförhöjningar genoiudrifvits, 
i allmänhet genom underhandling mellan arbetsgifvarne och 

arbetarnes organisationer. Dock hafva arbetarne inom skoma-
keriyrket två gånger under perioden genomdrifvit sina ford
ringar genom strejk. Förutom dessa hafva andra arbetsinställel
ser icke, sävidt till Länsstyrelsens kännedom kommit, under 
perioden förekommit, mod undantag diiraf a t t den 2 april 1898 
omkring .'100 vid Norbergs elektriska aktiebolags arbeten inom 
Avesta socken anställda arbetare nedlade arbetet i afsikt at t 
tilltvinga sig högre timpenning, ltedan den 4 i samma månad 
var emellertid strejken Inlagd, i det samtliga arbetare förutom 
2f>, som afskedades, återgingo till arbetet, ehuru deras anspråk 
på högre aflöning lemnats obeaktade. 

3. Näringar. 

A) Jordbruk och boskapsskötsel. a) Jordbruk. Af länets 
hushållningssällskaps årsberättelser framgår, att jordbruksför
hållandena under den period, redogörelsen omfattar, hafva, i stort 
sedt, bibehållits tämligen oförändrade, och den skiljaktighet mellan 
länets olika delar, som af klimat, jordmån och topografiskt läge 
in. m. framkallas och som i föregående femårsberättelse närmare 
angifvits, kan anses fortfarande förefinnas. 

I allmänhet är den odlade jorden obetydlig i förhållande 
till hela egovidden, klimatet hård t och jordmånen karg. Det är 
sålunda allenast i länets sydligare delar för befolkningen möjligt 
att vinna sin utkomst uteslutande af jordbrukets produkter, 
under det at t jordbrukaron i de nordligare trakterna nödgas an
lita andra hjälpkällor för sin bärgning. Utom dessa af rent 
naturliga orsaker framkallade svårigheter står emellertid jord
bruket under inflytande af en del förhållanden, som på dess 
utveckling och fördelaktiga bedrifvande måste anses utöfva ett 
ogynnsamt inflytande, nämligen den till ytterlighet utsträckta 
jordstyckningen, fäbodesystemet och bolagens jordförvärf. 

I senaste femårsberättelsen omnämndes, at t storskiftet visser
ligen afslutats inom länet, men att den i mellersta och norra 
områdena, synnerligast socknarna omkring Siljan och Orsasjön, 
till en onaturlig utsträckning drifna jordstyckningen framkallat 
sådana väsentliga hinder för ett raskt framåtskridande jordbruk, 
att samma skäl, som åberopades för storskiftets upphof, skulle 
kunna anföras för dess begynnande på nytt. En inom dessa 
trakter vanlig företeelse, som snart sagdt kan sägas vara regel, 
är, at t en afliden jordegares egendom icke öfvertages af en bland 
hans arfvingar, utan fördelas mellan dem alla, och detta icke på 
ilet sätt, att livar och en får sin del i ett någorlunda samman
hängande område, utan hvarje liten åkerteg styckas i lika många 
skiften, som arfvingarna äro. Häraf framgår uppenbarligen, a t t 
missförhållandena af jordstyckningen skolat under den period, 
som utgör föremål för denna redogörelse, än ytterligare utveckla 
sig. A vissa orter, t. ex. inom Sollerö socken, har härigenom 
framkallats et t . tillstånd, som måste anses nästan outhärdligt 
och rent af tvinga till försäljning af jorden. Det uppgifves, att 
där finnas hemniansegare, som hafva sina jordegor inom ej mindre 
än sex olika byar, så a t t flyttning af kreatur, redskap och gödsel 
frän hufvudgården till de olika egorna och transporter mellan 
dessa taga ända till en tredjedel af arbetstiden. Dessutom torde 
oftast vara fallet, a t t jorden inom hvarje by är fördelad i flere 

tegar på skilda afstånd, hvarigenom jordbruket än ytterligare 
fördyras. I vissa fall läror till och med jordstyckningen föran-
ledt praktisk svårighet att utföra nödiga åkerbruksarbeten, i det 
åkertegarna genom oupphörliga särdelningar blifvit så förmin
skade, at t det icke lemnas utrymme att vända med dragare och 
redskap. En följd af denna jordstyckning är äfven, a t t afdik-
ningsätgärder måste nära nog åsidosättas. Ofta anses fördel
aktigt at t sälja egendomen, men köpare kan endast i undantags
fall finnas bland andra jordbrukare vare sig i orten eller från 
andra trakter, livadan regeln blir, a t t egendomen köpes af något 
af de större bolag, som drifva trävarurörelse inom länet. Dessa 
nu anmärkta missförhållanden kunna, enligt Länsstyrelsens me
ning, icke afhjälpas annorledes än genom laga skifte. Visser
ligen hafva, såsom Länsstyrelsen i en annan afdelning af berättel
sen vill oinförmäla, laga skiften under perioden utförts, men 
för visso icke ens tillnärmelsevis i den utsträckning, som af om
ständigheterna påfordras. Det antages, at t befolkningens visade 
motvilja mot laga skiften föranledes af fruktan för därmed för
enade kostnader och för förlust af vid sådant skifte nödvändig
gjorda egoutbyten. 

F('ibodesi/sle?iiet torde ursprungligen hafva uppkommit dels 
till följd af åkerjordens ringa omfattning i förhållande till all 
annan mark, dels ock därigenom at t på grund af befolkningens 
hopande i större byar tillräckliga betesmarker icke kunnat er
hållas i närheten af bostäderna. Äfven där betesförhållandena 
numera skulle låta sig tillfredsställande ordnas utan att därför 
anlita fäbodar, har befolkningen fortfarande fasthållit vid den 
sedan flere generationer fortlefvande vanan at t föra kreaturen 
å bete i fäbodar, ofta milslånga vägar från den egentliga byg
den. Detta gäller synnerligast Ofvan- och Nedan-Siljans fögde
rier och Vesterdals fögderi; inom Falu och Vcster-Bergslags fög
derier finnas fäbodar endast i de nordligaste socknarna, och inom 
Hedemora fögderi torde sådana endast högst undantagsvis före
komma. 

Fäbodarna äro antingen sommarfäbodar, bestående uteslu
tande af betesmarker, eller kombinerade sommar- och höst-
fäbodar, där, förutom att kreaturen gå å bete, jordbruk idkas. 
Emot båda slagen kunna med skäl framställas de anmärkningar, 
at t deras användande är tidsödande och kräfver byggnader och 
inventarier, som eljest icke vore nödiga. Därutöfver vore dock, 
livad sommarfäbodarna angår, icke något a t t anmärka, för så vid t 
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mjölken därstädes ordentligen tillgodogjordes. Visserligen hafva 
de numera tillgängliga handseparatorerna kommit till användning 
därstädes, men det kan dock aldrig undvikas, att smöret skadas 
af den längre förvaringen i otjenliga lokaler, så att det måste 
afyttras till jämförelsevis billigt pris, hvarförutom skummjölken 
sällan kan komma att väl realiseras. Systemet med kombinerade 
sommar- och höstfäbodar måste däremot under alla omständig
heter blifva förlustbringande. I allmänhet torde medelafståndet 
mellan bolbyn och fäbodarna kunna uppskattas till två mil. Då 
nu äfven vid fäbodarna idkas jordbruk, måste gifvetvis en resa 
dit företagas strax på våren för såningen; senare skola kreaturen 
ditföras för att gå i bete; och vidare erfordras särskilda besök 
för att verkställa slåttern, för att inbärga höet, för att skära 
säden, för att inlåda densamma och slutligen för att tröska, 
höstplöja och »stilla upp» en del af det erhållna fodret. 1 bästa 
fall erfordras sålunda minst 7 till 8 fäboderesor om året. Är 
väderleken under sådd och bärgning ostadig och regnig, kommer 
resornas antal naturligen att ökas. Detta system medför så
lunda en stor misshushållning med tid och arbetskrafter, hvarför
utom icke ringa kostnader måste onödigtvis nedläggas i hus och 
inventarier. Detta erkännes väl af flere, men de böja sig under 
omständigheternas och vanans makt. En och annan lärer dock 
söka ordna sitt jordbruk mera rationellt. Någon genomgående 
förbättring härutinnan torde dock icke vara att förvänta, förr 
än laga skifte med åtföljande utflyttningar till fäbodarna öfver-
gått byarna. 

Hvilket inflytande de stora trävarubolagens jordförvärf ut-
öfvat på jordbruket, är ett spörsmål af största såväl sociala som 
ekonomiska betydelse. I senaste femårsberättelse anmärktes, att 
bolagen för att komma i besittning af så stora skogskomplexer 
som möjligt nödgades förvärfva de hemman, hvartill skogen 
hördo. Man kunde haft skäl förvänta, att efter utfärdandet af 
lagen om hemmansklyfning, egostyckning och jordafsöndring den 
27 juni 189(5 bolagens förvärf af inegojord icke. bort synner
ligen ökas, helst det gifvetvis ligger i bolagens eget intresse att 
uteslutande förvärfva mark, som är af nytta för skogshand-
teringen. Men förhållandena här i länet hafva icke utvisat en 
utveckling i sådan riktning, beroende dels därpå, att egostyck-
ningsinstitutet inom den del af länet, där skogshandteringen 
hufvudsakligen bedrifves, i regel icke eger tillämpning, dels ock 
därpå att förfarandet vid jordafsöndring förorsakar såväl köpare 
som säljare rätt stora svårigheter, och i de flesta fall till följd 
af hemmanens stora skoganslag skogsmark, som ifrågasattes att 
afsöndras, betydligt öfverstiger en femtedel af hemmanets hela 
egoområde. Afsöndring af skogsmark, inköpt af trävarubolag, 
har sålunda af Länsstyrelsen under perioden fastställts allenast 
till följande antal, nämligen år 1897 1, år 1898 24, år 1899 35 
och år 1900 42. 

Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har icke kunnat 
vinna exakta uppgifter om vidden af den inegojord, som under 
perioden af trävarubolagen förvärfvats, men har af inhämtade 
upplysningar i ämnet kommit till den öfvertygelse, att dessa 
förvärf äro af afsevärd omfattning. Denna Länsstyrelsens upp
fattning synes jämväl vinna stöd däraf, att under det,' såsom 
ofvan oinförmälts, åren 1897—1900 fastställelse meddelats allenast 
å sammanlagdt 102 afsöndringar af skogsmark till trävarubolag, 
med en köpeskilling af tillhopa 183,365 kronor, enligt Chefens 
för Eders Kungl. Maj:ts Justitiedepartement underdåniga ämbets-

berättelser sammanlagda saluvärdet för de under samma år vid 
domstolarna inom länets landsbygd lagfarna köp från enskilda 
till »allmänna inrättningar, menigheter, bolag, eller andra sam
fund», förnämligast trävarubolagen, uppgått till 11,574,801 kronor 
72 öre. 

Att dessa bolagsförvärf af inegojord i allmänhet måste vara 
till förfång för jordbruket, torde framgå af följande redogörelse 
för brukandet af bolagens hemman. 

Den jord, som af bolagen förvärfvas, lärer nämligen i all
mänhet icke brukas af bolagen själfva, utan Jemnas ut till bru
kande af säljaren emot skyldighet för denne att erlägga arrende, 
merendels bestående i utgörandet af vissa arbeten, såsom körslor 
huggningar, kolning och dylikt. Oftast får säljaren sitta kvar 
å egendomen utan andra kontanta utgifter än skatterna, och det 
uppgifves, att i vissa fall säljaren till och med fått fortfarande 
bebo och bruka egendomen mot skyldighet allenast att betala 
egendomen åliggande onora. Emellertid torde med allt skäl kunna 
sägas, att arrendena icke äro höga. Af denna anledning ocli 
med hänsyn i synnerhet till möjligheterna att inom bolagens 
verksamhetsområde erhålla goda arbetsförtjenster, torde nog kanna 
sägas, att landtbonden efter försäljningen af sin egendom fått 
lugnare dagar. Men, äfven om gifvetvis härutinnan råder mycken 
olikhet mellan olika orter, måste det vara uppenbart, att en 
arrendator, synnerligast dä han, såsom . här i allmänhet lärer 
vara fallet, icke har kontrakt om arrendet eller, om sådant oek 
finnes, detta vanligen gäller blott en kortare tid och icke medgifver 
ersättning för verkställda grundförbättringar, icke har intresse 
att sköta jorden lika väl, som om den vore hans egen. Då nu 
jorden är dålig och klimatet hårdt, så att äringen äfven med 
den omsorgsfullaste brukning ocli gödsling af jorden kan utfalla 
knapp, under det arbete i skogsbruk och därtill hörande industri
grenar ger god förtjenst, kominer gifvetvis intresset för jord
bruket i allmänhet att blifva tillbakasatt. En på detta område 
erfaren nian yttrar härom: »Arrendatom är måhända skyldig 
utföra körslor och han vill i alla händelser verkställa sådana 
för den goda inkomst, därmed är förenad. Han skaffar sig för 
ändamålet så många hästar, han kan utfodra; med dessa är 
han ute i skogen större delen af vintern, fodrar på dem upp allt 
sitt hö, under det hans kor svältfödas och gödseln förspilles. Vid 
tiden för vårbruket är han visserligen återkommen med sina 
dragare, men är då själf ofta borta på flottningsarbeten, öfver-
lemnande åt hustru och barn eller lejda personer att nödtorftigt 
verkställa sådden. Sedan kommer kolvedshuggning och allehanda 
andra, allt annat än till landtbruket hörande göromål. Att ett 
sådant tillvägagående måste vara till skada för jordbruket, är 
lätt att inse.» 

Då jordbruk icke tillhör trävarubolagens intressesfär, kan 
det gifvetvis icke heller påräknas, att de skola egna uppmärk
samhet åt, huru deras arrendatorer häfda jorden. Emot skötseln 
af den jord, trävarubolagen själfva bruka, lärer däremot någon 
anmärkning icke kunna framställas, utan uppgifves denna jord i 
allmänhet skötas fullt lika väl, och i vissa fall till och med bättre 
än den jord, som tillhör ortens allmoge. 

Ur synpunkten af jordbrukets intresse måste det sålunda, 
enligt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes mening, vara 
af största vikt, att trävarubolagens förvärf af inegojord förhindrat", 
och då "dessutom den själfegande jordbrukareklassen icke torde 
utan social våda kunna i större omfattning decimeras, anser 
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Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande lagstiftningsåtgärder i 
ofvanberörda syfte högst nödiga. 

Odlingsarbetet har under perioden icke varit synnerligen 
stort, detta en naturlig följd af de ofta rådande höga arbets
prisen. Äfven under vanliga förhållanden är — med undantag 
allenast för vissa orter, t. ex. Rättviks socken, där odlings
arbeten med mycken möda och kostnad ofta utföras — allmogen 
obenägen att begagna sig af befintliga fördelaktiga odlingslägen
heter, hvilket i många fall föranledes af de genom jordstyck-
iiingen uppkomna invecklade eganderättsförhållandena. Vanligen 
är det den lösa myr- eller mossmarken, som blir föremål för 
odling; af deii fasta jorden uppodlas i regeln allenast obrutna 
stycken i åkrar och efter åkerkanterna. 

Om den genom odlingar vunna arealen saknas fullt säkra 
uppgifter. Enligt de af Hushållningssällskapet insamlade sta
tistiska redogörelserna rörande jordbruket och boskapsskötseln i 
länet utgjorde hela åkerarealen år 1895 98,972 hektar och år 
1900 100,686 hektar. Åkerarealen skulle alltså under periodon 
ökats med 1,714 hektar, men en icke ringa del af denna åker
vidd lärer dock förut funnits, ehuru densamma först under peri
oden blifvit uppmätt och beräknad. Arealen af den mark, som 
under samma tid i verkligheten nyodlats, anses knappast uppgå 
till fjärdedelen af den vidd, som sålunda angifvits såsom ökning, 
och angifves i Hushållningssällskapets årsberättelser till samman
lagt 420-s hektar. 

Inom det egentliga jordbruksområdet hafva under perioden 
åtskilliga agronomiska förrättningar egt rum i ändamål att 
genom afdikning, sjösänkning och åreglering bereda förbättrad 
torrläggning af redan odlad jord och af sänka egor, hvilka efter 
företagets utförande med lätthet kunna odlas. Täckdikning i 
större skala uppgifves mera sällan förekomma, hvilket torde bero 
dels af okunnighet om fördelen af en verklig dränering, dels ock 
däraf att den allmänt förekommande sandjorden är ytterst genom
släppande för vatten. I norra delarna af länet hafva torrlägg
ningania däremot till följd af därstädes rådande jordbruksför
hållanden till hufvudsakligt ändamål att minska frostländigheten 
och påskynda mossarnas förmultning för beredande af framtida 
odlingslägenheter; men förbättrade aflopp från den merendels 
starkt lutande inegojorden samt de underjordiska vattenådrornas 
utskärande hafva äfven stor betydelse för jordbrukets förbättring 
inom dessa bygder. 

Biträde af statens landtbruksingeniör har under femårs
perioden tagits i anspråk vid 386 förrättningsställen under 661 
dagar, rese- och inarbetsdagar oräknade, hvarvid enligt inlem-
nade årsredogörelser planer upprättats för do arbeten och till 
det omfång, som följande tablå utvisar: 

De viktigaste af dessa förrättningar hafva efter Länssty
relsens förordnande varit handlagda enligt dikningslagens före
skrifter medelst syn, hvarigenom deltagarne i företagen erhållit 
sin bidragsplikt därtill närmare bestämd och företagets ställning 
i rättsligt afseende blifvit utredd. Sjuttiofyra sådana laga syner 
hafva under perioden blifvit afslutade. 

Under denna period hafva endast tvänne torrläggningsföretag 
erhållit understöd af statsmedel, i det nämligen till reglering af 
Ilorndalsån samt afdikning och odling af sänka egor inom Inge-
borgsbo och Rossberga i By socken, på grund af nådigt bref den 
30 december 1899, såsom lån från odlingslånefonden anvisats ett 
belopp af 7,100 kronor, och till reglering af Täftån och delvis 
odling af sänka egor inom Tommesbo, Ingeborgsbo och Ross-
berga i By socken, genom nådigt bref den 27 juli 1900, från 
samma års odlingslånefond lemnats ett låneunderstöd af 8,600 
kronor. Båda dessa"företag hafva fortgått under år 1900, och den 
därigenom torrlagda arealen utgör 81 hektar 04 ar. 

Dessutom har för torrläggning af den s. k. Digermyren inom 
egor till Envikens kyrkoby och Klockarnas by uti Envikens socken, 
för hvilket företag kostnaden beräknats till 6,834 kronor, genom 
nådiga brefvet den 31 december 1900, tilldelats ett statsanslag 
utan återbetalningsskyldighet af 2,800 kronor. 

Såsom i senaste femårsberättelsen omförmäldes, hade under 
föregående femårsperiods sista år inom Orsa och Elfdalens socknar 
omfattande arbeten för den odlade jordens fullständigare af dikande 
blifvit planlagda och utförda med anslag af ränteafkomsten af 
socknarnas skogsmedelsfonder. Dessa arbeten, som under denna 
period fortsatts och hufvudsakligen afsett torrläggning af inego
jorden och därmed jämförlig mark å afrösningsjorden, hafva 
under perioden varit särdeles omfattande, såsom framgår af föl
jande sammandrag: 

Härvid är- att märka, att en mängd förut inom Orsa socken 
upptagna diken år 1900 blefvo reparerade och försatta i afsy-
ningsgiltigt skick. 

För dessa arbetens utförande äro af Länsstyrelsen särskilda 
reglementen fastställda, enligt hvilka en å kommunalstämma vald 
kommitté, bestående inom Orsa socken af fem och inom Elf
dalens socken af tre personer, har att under ledning af en utaf 
Länsstyrelsen förordnad kontrollant ombesörja arbetets verk
ställande. 

I den här ofvan angifna arbetskostnaden är inräknad kost
naden för gräfning och sprängning för sten- och torfsätt-
ning af doseringarna samt andra förstärkningsarbeten, för broar 
och trummor, för jordbankars bortförande m. m. Skillnaden 
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mellan anslagsbeloppen och arbetskostnaderna liar åtgått till 
undersökningar och syner samt kartors och handlingars upp
rättande i vida större omfattning än de hitintills utförda ar-
betona, till arfvodo åt kontrollant, schaktmästare och kommitte-
rade, till hyror och inventarier samt till återbetalning af odlings-
lån m. in. 

Arealberäkningar saknas i regeln vid de upprättade pla
nerna, hvarför i stället, med så pass noggrannhet som möjligt 
varit, å öfversiktskärtorna utlagts och beräknats de områden, 
som blifvit torrlagda, utgörande de under perioden torrlagda om
rådena inom Orsa socken omkring 1,400 hektar och inom Elf-
dalens socken omkring 800 hektar. 

De utförda arbetena äro visserligen betydande, men af ringa 
omfattning i förhållande till de stora arealer af vattendränkt 
och frostförande mark, som finnas inom dessa socknar. Oaktadt 
de stora mossarna å skogsmarken ännu icke blifvit för afdik-
ning undersökta, återstå sålunda planlagda arbeten inom Orsa 
socken för öfver 900,000 kronor och inom Elfdalens socken till 
något lägre belopp. 

Äfven inom Särna och Venjans socknar hafva anslag af 
skogsmedelsfondernas ränteafkomst beviljats till afdikningars ut
förande, och uppgifves, att med dessa anslag torrlagts omkring 
15 hektar inom Särna socken och omkring 60 hektar inom 
Venjans socken. 

Tillika bör anmärkas, att inom Transtrands socken om
fattande förslag till torrläggningsarbeten blifvit upprättade, men 
under perioden icke kommit till utförande. 

I detta sammanhang har Länsstyrelsen ock att omförmäla, 
att, sedan länets hushållningssällskap samt Orsa, Elfdalens, Särna 
och Svärdsjö socknar anvisat årligt anslag af tillhopa 1,075 
kronor, att utgå under fem års tid från och med år 1899, i och 
för anordnande af hydrografiska undersökningar inom länet, under 
åren 1899 och 1900 stationer för dagliga vattenståndsobserva
tioner blifvit anordnade på ett tjugotal olika platser vid Dal-
elfvens vattensystem. Observatörerna insända månatligen rap
porter till landtbruksingeniören, som på grund däraf upprättar 
såväl tabeller som vattenståudsdiagrain, hvilka hållas tillgängliga 
å Hushållningssällskapets lokal i Falun. Strömmätare hafva äfven 
blifvit anskaffade, men mätningarna därmed hafva under perioden 
icke hunnit taga sin början. 

Brukningssystem. Fullt ordnad växtföljd torde knappast 
förekomma annat än i de sydligare delarna af länet, där van
ligen användes cirkulation med åtta skiften, nämligen: 1) träda, 
2) råg, 3) 4) 5) och (!) vall samt 7) och 8) vårsäd; eller med 
sju skiften, då växtföljden är densamma endast- med den för
ändring, att vallarna äro treåriga. I norra delarna af länet är 
skiftesindelning och ordnad växtodling i allmänhet okänd, men 
det förtjenar att bemärkas, att mera kortvariga vallar å den 
gamla odalåkern börja användas, i hvilket fall vanligen någon 
gräslinda å egendomen pä hösten upplöjes, besås med hafre första 
året, hafre med konstgödsling andra året och hafre eller korn 
med full gödsling och isådt gräsfrö tredje året, för att sedan 
fyra år läggas i vall. Träda för rågsådd brukas endast på för
svinnande små fläckar och utan någon omloppsplan. Potatis 
(och rofvor) odlas på lämpligt, närbeläget land, år efter år på 
samma jord, som dock på sina ställen någon gång besås med 
korn. 

Brukningssättet. Inom Iledemora och större delen af Falu 
och Vester-Bergslags fögderier brukas jorden i allmänhet ganska 
tillfredsställande. Den kuperade och af impediment mer eller 
mindre uppfyllda terrängen hindrar visserligen icke så sällan 
åkerjordens fältläggning, men med afseende på bearbetningens 
djup, trädans brukning och åkerns renhållning från ogräs anses 
södra Dalarnes jordbrukare ingalunda stå efter sina sydligare 
grannar. I nordligare delarna af länet blir dock bruknin<»en 
ytligare och mindre fullständig. Trädning af jorden förekommer 
såsom förut antydts, här mera sällan, och där sådan finnes, Ienmar 
dess skötsel åtskilligt öfrigt att önska. Den i allmänhet lätta 
och af naturen grunda jordmånen berättigar dock, och nöd
vändiggör delvis, en mindre djup brukning, och grundens be
skaffenhet samt åkrarnas belägenhet i v ätten föran de dalgångar 
eller sluttningar medföra, att grödorna, detta oaktadt, sällan lida 
af torka. Ett allmänt misstag är dock, att å såväl styf som 
lätt jord den påförda naturliga gödslingen icke nedbringas annat 
än medelst en grund harfning, vanligen i samband med sådden, 
hvarigenom gifvetvis en större del af gödselns värde går för
lorad. 

Ät kreatursspillningen egnas en ganska omsorgsfull behand
ling. Visserligen äro icke alltid golf och rännor i ladugårdarna 
af önskad täthet och ännu mera sällan är gödselplanen stensatt 
eller cementerad, men detta är af behofvet mindre påkalladt 
därigenom, att torkad torf eller dyjord i icke ringa utsträckning 
användes, icke allenast som strö i bås och rännor, utan äfven 
i bottnen af gödselkomposten och lagervis inuti densamma. Dess
utom är gödseln i vanligaste fall af tak och icke sällan äfven 
af omgifvande väggar skyddad för urlakning och påverkan af 
sol och vind. 

Konstgödsling användes inom länet i icke ringa mängder, 
och synes förbrukningen däraf vara i jämn tillväxt. Fortfarande 
är det dock hufvudsakligast myrarna, som däraf komma i åt
njutande. Om totalmängden i länet förbrukad konstgödsling 
finnas fullt tillförlitliga uppgifter icke att tillgå. Vid Domn-
arfvets järnverk, som lärer till större delen förse länet med 
thomasslagg, tillverkades under perioden i medeltal 8,500 ton 
årligen, däraf omkring 50 % anses hafva förbrukats inom länet. 

Den använda mängden af konstgödsel uppgifves för hvarje 
hektar utgöra för fosfaten och kaiuit 4—8 deciton, för supcrfos-
faten och mossgödning 3—5 deciton och för chilesalpetcr 1—3 
deciton. Att döma af den ökade förbrukningen synas resultaten 
af dessa försök vara tillfredsställande; dock lärer jorden efter 
någon tid icke så väl reagera för thomasslagg, hvarför den till 
någon del utbytts mot superfosfat och mossgödning, hvilka ämnen 
hälla fosforsyran i mera lätt tillgänglig form. 

Till vinnande af en säkrare kännedom om de olika göds
lingsmedlens rentabilitet och rationella användning har Hushåll
ningssällskapet anslagit medel för anordnande af lokala fält
försök. 

Kalk förbrukas i icke ringa mängder för jordbrukets beliof. 
Detta jordförbättringsmedel påföres dels såsom vanlig bränd och 
släckt kalk, dels såsom pulveriserad kolsyrad kalk (kalkmjöl), dels 
ock slutligen som afterkalk och slamkalk, hvilka utgöra affalls-
produkter vid hyttor och pappersbruk. Vid Hyttqvarn i när
heten af Sågmyra järnvägsstation och inom Rättviks socken hafva 
anlagts fabriker för tillverkning af kalkmjöl, och inom Skattunge 
kapellförsamlings område har en större kalkugn uppförts, allt i 
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ändamål att, hufvudsakligast för jordbrukets behof, bearbeta den 
i Siljanstrakterna förekommande kristalliniska kalkstenen. Märgel 
lärer icke någonstädes numera användas, ehuru god tillgång däråt' 
flerstädes förefinnes. Däremot användes allmänt till gödselns 
och jordens förbättrande torf- och dyjord, som allestädes före
kommer, ofta af god beskaffenhet. 

De viktiga och betydelsefulla hjälpmedel, som lemnas jord
bruket i och med mera fulländade och arbetsbesparande maskiner 
och redskap för jordens bearbetning för sådd och skörd, trösk
ning in. m., tillgodogöras af länets jordbrukare i en utsträckning, 
som måste anses öfverraskande i betraktande af jordlotternas 
sönderstyckning och vissa orters aflägsna läge. Slåttermaskiner 
kunna sålunda nu räknas i dussintal inom hvarje större by; 
tjäder- och tallriksharfvar äro i bruk till och med inom Särna och 
Idre nordliga bygd; radsåningsinaskiner börja komma till an
vändning inom de södra delarna och själfrensande tröskverk, 
drifua af fotogenmotorer, finnas flerstädes. Till och med en 
och annan själfbindande skördemaskin har anskaffats. 

Länets hufvudsäden äro hafre (hvit) och höstråg, Höst-
hvete odlas, ehuru till ringa utsträckning, endast i de södra 
delarna och vårhvete begagnas i obetydlig mån i Gustafs socken 
och däromkring liggande lättjordstrakter. Sexradigt korn är före
mål för odling i de nordligare delarna, förnämligast i Siljans
trakten, där jämväl allmänt odlas s. k. blandsäd, hvilken utom 
de vanliga delarna korn och hafre äfven innehåller gråärter. En 
del af vårsäden skördas grön och användes otröskad till kreaturs
foder. Linodlingen är i aftagande och rotfrukter, utom potatis, 
förekomma sällan som åkerväxter. 

Enligt Länsstyrelsens årsberättelser till Statistiska Central
byrån liar under perioden skörden utfallit sålunda: 

är 1896 god och af god beskaffenhet, 
» 1897 medelmåttig och af god beskaffenhet, 
» 1898 fullt medelmåttig och af god beskaffenhet, 
» 1899 medelmåttig och af god beskaffenhet, 
» 1900 medelmåttig och af god beskaffenhet. 

Skörden i korntal, beträffande hö i deciton per hektar, har en
ligt Hushållningssällskapets beräkningar under perioden utgjort: 

Till följd af regn och kyla under 1898 och 1899 års somrar 
nådde vårsäden endast undantagsvis den utbildning, som är nödig 
Mr dess användning till utsäde. 

Försäljningsprisen å jordbrukets produkter hafva, enligt af 
Hushållningssällskapet insamlade uppgifter, under perioden i medel
tal varit följande, för säd och hö per deciton och för potatis per 
hektoliter: 

Markegångsprisen i kronor per hektoliter angifvas i nedan
stående tabell: 

Arbetsprisen inom jordbruket hafva, i enlighet med Hushåll
ningssällskapets uppgifter, i medeltal under perioden varit föl
jande: 

Såsom häraf framgår, hafva arbetsprisen från periodens början 
till dess slut varit i jämnt stigande. Då denna stigning icke 
alltid åtföljts af en proportionell stegring i priset på landtmanna-
produkter, har gifvetvis häraf föranledts ett ogynnsammare eko
nomiskt resultat af jordbruket och på samma gång till viss grad 
ett hämmande af dess utveckling. 

De i föregående femårsberättclser omförmälda landtmanna
föreningar, som haft till uppgift uteslutande att åstadkomma 
gemensamma inköp af för jordbruket oumbärliga förnödenheter, 
såsom gödslingsmedel, kraftfoderämnen in. m., hafva, den ena 
efter den andra, upplösts eller ställts i samband med handels-
eller s. k. konsumtionsföreningar. Idén med de egentliga landt-
iiiannaföreningarna stötte, vid dess förverkligande i större skala, 
pä svårigheten för landtbrukarne att i god tid beräkna sina 
behof och undvara längre tids kredit. 

Då inom länet icke finnes legitimerad frökontrollanstalt eller 
kemisk station, har Hushållningssällskapet gått i författning därom, 
att länets jordbrukare kunna få fröundersökningar och kemiska 
analyser utförda vid anstalt inom Vestmanlands län. Därvid 
betalar Hushållningssällskapet halfva afgiften för undersökningen 
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efter fastställd taxa. Emellertid lärer allmogen sällan begagna 
sig af denna fordel. 

Länets Hushållningssällskap, som stiftades den 11 september 
1850 och sålunda numera haft sin tillvaro i femtio år, har under 
perioden fortfarande verkat till befrämjande af landthushållningen 
och därtill hörande näringar med samma organisation som under 
senaste femårsperioder. Nya stadgar för sällskapet hafva visser
ligen genom nådiga resolutionen den 7 februari 189G utfärdats, 
men de nya bestämmelser, som därigenom infördes, afse hufvud-
sakligen allenast, att två ordinarie sammankomster årligen skola 
hållas i stället för en sammankomst enligt förutvarande stadgar-
Dessa tvä sammankomster skola hållas en i mars för behandling 
af dechargefrågor och en i december för fastställelse af kommande 
års utgifts- och inkomststat och för förrättande af val till upp
drag inom sällskapet. 

Ledamöternas antal har under perioden utgjort: 

Såsom af denna uppgift inhämtas, har från ocli med år 
1899 antalet betalande ledamöter blifvit nära lika med matrikel
förda antalet, medan under periodens tre första år icke ens halfva 
antalet ledamöter erlade sina afgifter. Denna förändring är gifvetvis 
en följd däraf, att medlemsavgifter från och med år 1899 enligt 
Länsstyrelsens medgifvande debiteras och uppbäras i samman
hang med kronouppbörden. 

För att tillhandagå länets jordbrukare med anvisningar och 
föreskrifter i vissa yrkesdetaljer, som för allmogen äro mera 
främmande, såsom användandet af konstgödningsmedel, anskaffande 
af bättre sades- och fröslag m. m., lät Hushållningssällskapet 
engagera förutvarande mejeriinstruktören äfven såsom jordbruks
konsulent. 

Till spridande af upplysning och inhämtande af nya rön uti 
hvad till landthushållningen hörer har Hushållningssällskapet bi
dragit genom att fortfarande afgiftsfritt till inedlemmarne utdela 
tidskriften »Uppsatser i landtbruk, med särskildt afseende på 
norrländska förhållanden, ur veckotidskriften »Landtmannen». 

Medelst den s. k. »skånska gåfvomedelsfonden till vårsädets 
befordrande i Dalarne», hvilken fond redan år 1855 öfverlemnats 
till Hushållningssällskapets förvaltning, har sällskapet inköpt 
lämpligt rågutsäde, som sedan utlemnats till mindre bemedlade 
jordbrukare med 20 •/. rabattafdrag ä inköpspriset. 

Afkastningen af fonden »för linkulturens och linneväfnadens 
befrämjande», hvilken fond Länsstyrelsen år 1857 öfverlemnade 
till Hushållningssällskapet, har användts till premiering af inom 
länet odladt, färdigberedt lin. Dessa premieringar sättas i sam
band med sällskapets utställningar af spannmål och frö samt 
mejeriprodukter, som årligen förekomma samtidigt med sällskapets 
marssammankomst. Under perioden hafva af Hushållningssäll
skapet anordnats s. k. distriktslandtbruksmöten, år 1898 vid 
Domnarfvet och år 1899 i Leksand. Båda dessa möten, hvilka 
omfattade vissa närliggande socknar, omfattades af orternas be
folkning med synnerligt intresse. 

Till upplysning om Hushållningssällskapets ekonomiska ställ
ning får Länsstyrelsen meddela, att sällskapet, som vid förra 

femårsperiodens slut hade en behållning uti besparade medel af 
62,000 kronor, under år 1900 haft inkomster till sammanlagt 
belopp af 61,941 kronor 35 öre och utgifter till belopp af 46 231 
kronor 65 öre, samt att ställningen vid sistnämnda års slut ut
visade en behållning utöfver skulder af 203,278 kronor 8 öre 
däraf besparade medel utgjordes af 110,845 kronor 98 öre. 

A Hushållningssällskapets egendom Vassbo har fortfarande 
upprätthållits länets med statsmedel understödda landtbruksskolu. 
Vid densamma hafva under perioden 58 lärlingar erhållit under
visning. Af dessa hafva de flesta efter afslutad kurs fått tjenst 
som rättare eller fördrängar vid jordbruk. Under periodens sista 
år har, med anledning af den rika tillgången på arbetsförtjenst 
vid industrien eller pågående arbetsföretag, antalet inträdessökande 
varit något minskadt, utan att dock det föreskrifna minimi
antalet understigits. Emellertid har Hushållningssällskapet, för 
underlättande af skolans genomgående, ansett nödigt anslå medel 
till beklädnadshjälp åt lärlingavne, uppgående i medeltal till 75 
kronor per år och lärling. 

Ar 1898 uppfördes vid egendomen en provisorisk ladugårds
byggnad för åtskiljande af de efter förutgången profning för 
tuberkulos misstänkta nötkreaturen i afsikt att därigenom så 
småningom erhålla en fullt frisk kreatursstam, hvilken åtgärd 
måste anses vara af så mycket större betydelse, som hjorden 
därstädes lärer vara afvelscentrum för ayrshirerasen inom länet. 

Till skolegendomen inköptes år 1899 för 10,000 kronor en 
inom dess områden bolagen egendom, litt. B i Utanmyra, hvari
genom, utom den ökade arealen, egofigureu erhållit mera sam
manhang och fördelaktigare gränser. 

Sällskapet och dess förvaltningsutskott hafva härigenom och 
genom öfriga åtgärder fortfarande arbetat på att sätta landt-
bruksskolan och därtill hörande egendom i bästa skick, så att 
den icke allenast må vara en god utbildningsanstalt för jord
brukare utan äfven kunna tjena såsom mönsterbild för äldre 
yrkesutöfvare inom området. 

I sammanhang härmed är att omförmäla, hurusom länets 
landsting lemnat årligt anslag för upprätthållandet af ett par 
månaders kurs i landibruksämnen vid folkhögskolan å Fornby i 
Stora Tuna socken. Dessa kurser hafva varit rätt talrikt be
sökta, utom under de sista åren, då de dyra arbetstiderna äfven 
här utöfvat inflytande. 

Genom svenska mosskulturföreningen, som åtnjutit anslag 
af såväl Hushållningssällskapet som Landstinget, hafva under peri
oden icke mindre än 615 af de inom länet befintliga möss- och 
myrmarkerna blifvit undersökta med afseende på deras värde 
och lämplighet för odling. Af den berättelse, som öfver under
sökningen afgifvits, framgår, att af dessa undersökta mossar ut
göras 7 % af örtrika starrmyrar, brunmossbevuxna starrmyrar 
och backmyrar med synnerligen högt odlingsvärde, 38 % af rena 
starrmyrar med högt odlingsvärde, 35 % af skogsmyrar och livit-
mossbevuxna starrmyrar med skiftande odlingsvärde och 20 % af 
högmossar, mindre tjenliga för odlingsändamål, men väl mer 
eller mindre användbara för torfströberedning. / 

b) Boskapsskötsel. Såsom i föregående femårsberättelser om-
förmälts, har hästen alltjämt här i länet räknats som det för
nämsta af husdjuren och väl vårdats, ofta till förfång för nöt
boskapen. Samma förhållande är fortfarande rådande. Till dra-
gare användas ock nästan uteslutande hästar. Kreatursstati
stiken för år 1900 uppvisar endast 97 dragoxar, och antagligt 
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är att användningen af dragoxar inom kort helt och hållet upphör. 
Till körslor begagnas någon gång tjurar och i enstaka, högst 
sällsynta, fall kor. 

Uppfödning af hästar förekommer fortfarande i vissa delar 
af länet, men icke i så stor utsträckning, att den egna stammen 
därmed kan till fullo remonteras; än mindre blir tillfälle till för
säljning. Större delen af årliga hästbehofvet inköpes dels frhn 
J\or"e, dels ock från Norrland, synnerligast Jemtland. På grund 
liäraf och då endast undantagsvis hingstar af annat än norsk 
ras användas, har häststammen i allmänhet rätt väl bibehållit 
sin nordiska typ. 

De på grund af flerc orsaker under senaste tider stegrade 
hästprisen — Hushållningssällskapet har beräknat medelpriset för 
en häst under denna femårsperiod till 537 kronor, mot 420 kronor 
under närmast föregående period och 340 kronor under perioden 
188G—1890 — och ännu mera de af staten, Hushållningssäll
skapet och Landstinget bekostade hästpremieringarna hafva emel
lertid åstadkommit under de senaste åren afsevärdt ökadt in
tresse för hästafvel och hästuppfödning. Från och med år 1898, 
dä Hppvisningsställenas antal ökades från två till tre årligen, 
hafva såväl Landstinget som Hushållningssällskapet ökat anslaget 
till hästpremieringen från 700 kronor till 1,200 kronor årligen. 
Af dessa medel, tillhopa 2,400 kronor årligen, äro 2,000 kronor 
afsedda till premier och 400 kronor till rese- och traktaments-
crsättningar. Därförutom har Hushållningssällskapet årligen an
visat 300 kronor till inlösen af språngsedlar för vid premie
ringarna godkända ston. 

Antalet af vid de årliga liästpre.mierin garna under perioden 
uppvisade och premierade hästar framgår af följande tabell: 

Under perioden liar den i senaste femårsberättelsen om för
mälda hästafvelsföreniugen »Södra Dalarnes hästvänner» alltjämt 
fortsatt sin verksamhet för renafvel af den inhemska hästen, 
den »nordsvenska hästen», utan annan inblandning än af den när
besläktade norska östlandshästen. Som mål säges föreningen 
hafva uppställt att »genom detaljeradt påverkande på hästafvels-
arbetet söka få fram en medelstor, 150—156 centimeter hög 
häststam, helst brun och utan tecken, med ett rent, vinnande 
steg, härdig och förnöjsam samt därigenom lämplig äfven för 
skogs- och bergsbruk». Föreningens verksamhet har ock vunnit 
understöd af länets hushållningssällskap; och, sedan enligt för
nyade nådiga premieringsreglementet den 23 november 1900 jämväl 
hästar af »nordsvensk typ» få genom statspremiering belönas, hafva 
länets hästuppfödare allmänt förenat sig om det mål, föreningen 
för sig uppställt. Föreningen har med framgång sökt öka in
tresset för hästafveln genom årligen återkommande hästuppvis
ningar på skilda ställen inom dess område. Vid dessa uppvis

ningar, i sammanhang hvarnied föredrag hållas, hafva utdelats 
pris för däraf förtjenta hästar, hvarjämte hingstar och ston 
öfver fyra år med lämplig typ och lämpliga mått inregistrerats i 
stambok. Prisen, som dels utgått i penningar, dels bestått i 
mindre silfverpjeser och frisedlar, hafva vissa år uppgått i värde 
till 550 kronor. Till dessa pris hafva medel anskaffats genom 
medlemsafgifter till föreningen, hvarjämte Hushållningssällskapet 
därtill bidragit med ett årligt anslag af 250 kronor. Såsom en 
följd af föreningens verksamhet angifves, att inom området för 
densamma redan nu finnes den jämnaste och talrikaste nord
svenska stostam i hela landet. 

Inom de nordligare delarna af länet försvåras hästuppföd
ningen däraf, att den manliga befolkningen vintertid längre tider 
vistas borta frän hemmet på skogsarbeten, då unghästen får 
sakna den för hans utveckling nödiga omvårdnad, framför allt 
rörelse i det fria. 

I detta sammanhang får Länsstyrelsen omförmäla, att Hus
hållningssällskapet under perioden lemnat. årligt anslag af 150 
kronor till utbildande af kunniga hofslagare. 

Inom nötkreatursskötseln äro sedan senaste femårsperiod få 
förändringar att påvisa. Denna för länet så viktiga gren af 
landthushållningen liar visserligen i någon mån gjort framsteg, 
föranledda däraf, att foderväxterna så småningom fått intaga allt 
större plats af den odlade jorden och att bättre tillfällen till af-
sättning af mejeriprodukter vunnits, men förnämligast till följd 
af den med statsmedel understödda nötboskapspremieringen, som 
visat sig verka såväl uppmuntrande som upplysande. Gamla in
rotade vanor och fördomar, förutom andra omständigheter, för
anleda dock, att utvecklingen först efter många år kan göra sig 
egentligt märkbar. 

Till upplysning om anslutningen till ooh utfallet af nöt-
boskapspremieiingarna under perioden meddelas följande tablå: 

Verkan af nötlioskapspreinieringen och den ståndpunkt, sköt
seln af nötboskapen i allmänhet intager, framgå af följande ut
drag af ordförandens i premieringsnämnden till Hushållningssäll
skapet för år 1899 afgifna berättelse: 

»Mången torde tycka>, yttrar han däri, >ntt de vunna resultaten ej mot
svara de stora omkostnaderna, men må man därvid besinna, att det ligger i sakens 
natur, att lång tid fordras, innan verkningarna kunna mera påtagligt visa sig. 
Många orsaker samverka härtill. Åtskilliga af dessa Jiiinga tillsammans med och 
bero på natur- och kulturförhållanden, hvilka dels icke alls, dels endast ytterst 
långsamt och med stora svårigheter kunna öfvervinnas. Så t. ex. iir klimatet 
hårdt, jordmånen oftast svag och karg. Befolkningens hopande i byar och inego-
jordens otroliga styckning nästan nödvändiggöra fäbodsystemet — visserligen af 
gammal vana bibehållet, ufven där det möjligen kunde undvaras — hvilket system 
i hög grad försvårar, ja, nästan omöjliggör eu rationellare kreatursskötsel och afvel. 
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Det vidsträckta och ofta goda sommarbetet förleder folket hålla ett långt större antal 
kreatur, iin hvad tillgången pil vinterfoder egentligen medgifver. Hiiraf ett högst 
ojämnt underhäll och ofta rent af svältfödning. Vid pålägg tages alltför liten 
hänsyn till afvelsdjureo, och i synnerhet tages ingen hänsyn till tjurens beskaffenhet. 
Hållandet af tjur, som plägar gå i tur och ordning bknd grannarne, betraktas 
som ett grufligt onus, som hvar och en vill komma ifrån så lätt som möjligt, 
hvaraf följden blir,, att snart sagdt endast knlfvar hållas. Sammanslutning i tjur
föreningar, som å andra orter på ett förträffligt sätt löser tjurfrågan, försvåras 
och nästan omöjliggöres genom allmogens misstänksamhet och afnudsjnka. Dal
karlen håller ej på ett premieradt djur, utan det högre handelsvärde, det genom 
premieringsmärket fått, föranleder honom lätt att afyttra detsamma till uppköpare från 
andra orter. Vöi öfrigt är bonden i de norra orterna ofta mycket mera intresserad 
af skogsarbete, handelsaffärer, slöjd o. d. än för jordbruk och kreatursskölsel. Att 
premieringarna under dessa förhållanden hastigt -skola kunna genomföra några för
ändringar till det bättre, är ju ej att förvänta, och erkännas måste, att de på ett 
och annat ställe uträttat platt intet. Att de i stort sedt redan verkat icke så 
litet goilt, våga vi dock påstå. Det intresse, som nn förefinnes, ocli de framsteg, 
som redan gjorts inom Vcsterdalarne i allmänhet, särskildt inom Transtrands krets, 
samt älven inom Elfdalcn, Orsa och Sollerön 111. fl. socknar, äro i sig själfva ej 
så obetydliga, båda godt för framtiden och nro nog till ej ringa del följder af 
premieringen. > 

Till befrämjande af mjölkhushållningen och mejerihand-
terhujen liar Hushållningssällskapet fortfarande haft anställd en 
mejerikonsulent, till hvilkens aflönande länets nödhjälpskassa år
ligen bidrager med 1,000 kronor. Dessutom anordnar sällskapet 
hvarje år utställningar af mejeriprodukter, betalar halfva af-
giften för de i svenska sniörprofningarna deltagande mejerierna 
inom länet samt bidrager med understöd till två elever vid Emaus 
radiatorsinejeri. Vid Näs kungsgård är förlagd en med stats
medel understödd mejeristation, vid hvilken årligen intagas tvä 
kvinnliga elever, som där erhålla första årets utbildning. 

Öfver verksamheten vid inom länet befintliga mejerier med
delas nedanstående tabellariska öfversikt, sammanställd enligt 
uppgifter, som af mejerikonsulenten årligen inhämtats. 

Såväl mejeriernas antal som myckenheten mjölk, som till 
dessa levererats, har sålunda under perioden väsentligen minskats, 
men denna minskning anses dock icke antyda ett nedgående i 
mjölkproduktionen, utan får tillskrifvas det förhållande att, fastän 
priset på exporteradt smör under perioden varit tillfredsställande, 
det ansetts vara med fördel förenligt att hushållsvis förädla 
mjölken och afyttra dess produkter inom hemtrakten. Till ut
veckling af detta hushållningssystem uppgifvas de fulländade och 
jämförelsevis billiga skumningsmaskiner, som under namn af hand
separatorer, centrifuger m. m. funnit en stor spridning, hafva i 
afsevärd mån bidragit. 

Getternas antal lärer enligt Hushållningssällskapets årsberät
telse under perioden hafva minskats från 14,2(55 vid periodens 
början till 12,8"20 Vid dess slut. De uppgifvas numera hufvud-
sakligen underhållas allenast i några nordligare belägna socknar 
af länet. 

Äfven antalet fur har under perioden nedgått, nämligen från 
50,370 till 48,169. Orsaken därtill uppgifves vara, att större 
utbyte af produkter i allmänhet kan beräknas af nötkreaturs
skötseln, och därtill torde jämväl komma, att allmogen numera 
mindre än förr använder hemmagjorda päls- och yllevaror. — Den 
inhemska fårstammen är i allmänhet förkrympt till växten oeh 
har dålig, raggliknande ull. Genom korsning med bättre raser 
företrädesvis cheviotrasen, låter den sig dock snart förbättras. 
För fårafvelns höjande inom länet har ock Hushållningssällskapet 
verkat genom årliga utplanteringar af afvelsdjur af cheviotras 
från en stam vid dess egendom Vassbo. 

Svinskötseln har i och. med uppkomsten.af större mejerier 
blifvit mera känd och utvecklad, men ännu förekommer icke 
svinuppfödning i så stor omfattning, att länets behof af slakt
djur och ungsvin fylles. 

c) Landtbrukets binäringar. Fjäderfäskötseln har allt intill 
de sista åren varit föremål för ringa uppmärksamhet inom länet, 
men under denna period har hönsskötseln gått ansenligt framåt. 
Enligt af Hushållningssällskapet infordrade uppgifter har antalet 
höns, som vid periodens början utgjorde 31,270, vid periodens 
slut stigit till 46,415. De långa kalla vintrarna lägga natur
lagen ett svårt hinder för en gifvande hönskultur, åtminstone i 
större skala. Vid periodens slut finnas emellertid moderna 
hönserier så långt norrut som i Orsa och Mora socknar, förutom 
fem till sex i de sydligare orterna. Till följd af rådande höga 
äggpris lär driften hafva lemnat godt ekonomiskt resultat. 

Biskötsel förekommer inom länet jämförelsevis obetydligt 
och endast i länets sydligare delar. 

För en rätt utveckling af trädgårdsskötseln lägger gifvetvis 
det stränga klimatet och den karga jordmånen tillika med bo
städernas satnmangyttrande i stora byar rätt afsevärda hinder, 
men härförutom torde ock gjort sig gällande stor liknöjdhet för 
denna nyttiga och förädlande gren af landthushållningen. Ännu 
kan inom vissa bygder knappast anträffas en vanlig »kålgård», 
än mindre någon ordnad, med frukt- och prydnadsträd planterad 
trädgård. Glädjande är därför att omfönnäla, att en högst 
märkbar förändring till det bättre härutinnan börjat inträda. 
Hushållningssällskapet har ock under de senaste åren uttalat, 
att inom ingen af de grenar, som höra till dess verksamhets
område, visar sig ett så lifligt och hastigt tilltagande intresse 
som inom trädgårdsskötseln. Sålunda har ytterligare en läns
trädgårdsmästare måst anställas, så att nu finnas tre sådana, 
som stå till allmänhetens biträde, och samtliga äro under plan-
teringstiderna så starkt eftersökte, att alltid betydliga inskränk
ningar måste göras i den tid, för hvilken biträde begärts. Från 
Hushållningssällskapets trädskolor å Vassbo, hvilka dock icke på 
långt när kunna fylla behofvet af växter för plantering inom 
länet, har efterfrågan på dess alster betydligt stigit, sä att för
säljningssumman för därifrån försålda träd och buskar, som under 
år 1895 belöpte sig till 3,086 kronor 31 öre, under år 1900 upp
gick till 5,457 kronor 78 öre. Knligt Hushållningssällskapets års
berättelser hafva under perioden utplanterats sammanlagdt 19,341 
fruktträd, emot 10,158 under perioden 1891—1895. För att i 
möjligaste mån stödja och uppmuntra intresset för trädgårds
odlingen har Hushållningssällskapet anslagit 500 kronor årligen 
att användas till prisnedsättning å trädskolealster, som rekvi
reras till folkskolor, där undervisning i trädgårdsskötsel lcmnas, 
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eller af mindre bemedlade jordbrukare, som visat sinne och båg 
för trädplantering. Dessutom bidrager Landstinget årligen med 
800 kronor till trädgårdsskötselns befrämjande. 

En annan näring, som under perioden tagit ett glädjande 
uppsving, är insamlingen af skogsbår, särdeles lingon, för ex
port till Tyskland. I större omfattning torde insamlingen ske 
endast inom Vester-Dalarne, där från en enda järnvägsstation för 
export afgått följande lingonpartier, nämligen: 

B) Skogshushållning. Länets skogbärande mark, som i 
senaste femårsberättelsen angafs utgöra 2,111,252 hektar, har 
enligt Hushållningssällskapets årsberättelse vid periodens slut 
nedgått till 2,072,433 hektar. Sedan under perioden flere, förut 
till järnverk och hyttor hörande skogar med en uppgifven sam
manlagd areal af 42,823 hektar, däraf delar dock äro belägna 
inom Gefleborgs och Örebro län, genom köp öfvergått i kronans 
ego för att såsom kronoparker vårdas och förvaltas, har med 
motsvarande areal minskats vidden af de enskilda skogarna inom 
länet, hvilka för senaste femårsperioden angåfvos innehålla om
kring ],(524,680 hektar. 

För hushållningen med länets skogar måste ofvanberörda 
inköp anses vara särdeles lyckliga. Sedan, med ett undantag 
när, förändrade förhållanden föranledt nedläggandet af en förut 
lönande järntillverkning eller annan industri å de egendomar, 
hvarifrån ofvanomförmälda skogar inköpts, ålitades skogstill
gångarna af egendomarnas innehafvare såsom enda återstående 
inkomstkälla utan hänsyn till skogens framtida afkastningsför-
måga. Genom förvärfvandet för statsverket af ifrågavarande goda, 
växtliga och väl belägna skogsmarker, å hvilka genom omsorgs
full vård ökade skogstillgångar skapas, beredes möjlighet att 
åstadkomma förråd af virke för orternas år för år stegrade behof 
samt for nya industriella anläggningar, grundade på beräknelig 
årlig, uthållig skogstillgång. 

Dessa verkningar af inköpen torde emellertid icke blifva de 
luifvudsakliga, då ju de inköpta markerna i jämförelse med länets 
hela skogsmark äro obetydliga till arealen. Af större betydelse 
är, att den vinst ett rätt skogsbruk skall komma att lemna, 
måste mana till efterföljd i bättre hushållning med de enskilda 
skogarna. 

I fråga om'do enskilda skogarna inom länet anförde Läns
styrelsen i sitt den 23 februari innevarande år afgifna under
dåniga utlåtande öfver Skogskommittons förslag till lag angående 
värden af enskildas skogar ni. m. följande: 

växt af plantor vax det däremot ej väl heställdt utom på sådana öppna platser 

där de nya plantorn hade fri tillgång till ljus. T)å tillgången på grofra, till 

sågtimmer dugliga triid ansågs snart sagdt outtömlig och dä det exporterade virket 

ännn betingade jämförelsevis låga priser, uttoga timmerhehofvet genom 8. le. bläd-

ning af de vackraste grofva trädei). Samma afverkningssätt har allt sedermera 

här i länet fortsatts på sådant sätt, att man nnder en visa längre tidrymd endast 

tillgodogjort sig de hvarje tid i skogen förekommande största träden intill en viss 

minimidimension, som ej underskrides. ett afverkningssätt som, där det utan nödiga 

modifikationer tillämpas, kommer skogen att långsamt utiilcsua, samtidigt med det 

att dess virkesförråd alltmera inskränkes till de små oväxtliga och behärskade 

träden. Vrån denna allmänna regel vid afverkningarna i Dalarne har visserligen 

förekommit undantag, särskildt i afseende a de gamla järnbrukens skogar, från 

hvilka kolveden hämtades och där sedermera, i anseende till den företagna kolieds-

afverkningen, vackra och kraftiga ungskogar uppstått.> 

»Så Vinge ingen inkomst kunde erhållas för de små dimensionerna, Wilka 

vanligen utgöra hnfvudmassan af de behärskade träden, nödsakades man att in

skränka sig till nyssnämnda blädningssätt. Högre priser i förening med förbätt

rade kommunikationer göra det numera möjligt att med fördel för såväl skogs-

egaren som för skogsåterväxtcn tillgodogöra sig större dcle.n af skogsprodukterna 

utan hänsyn till dimension.» 

»Uppenbart är, att om en större del af skogsmarken, såsom un här i länet 

är fallet, ej producerar, hvad den kunde och borde i tillväxt, utan i stället för

vildas, häraf blir en gifven följd minskad afkastning och ett ogynnsamt inflytande 

på den ekonomiska ställningen, särdeles i ett län som Kopparbergs, där skogs

hushållningen är den förnämsta inkomstkällan.» 

»Genom den storartade utveckling, som såväl kommunikationsväsendet som 

industrien numera uppnått inom länet, har efterfrågan på skogsprodukter alltmera 

stigit. Härigenom kunna ock alla virkeBsortcr å skogen tillgodogöras, ehuru just 

häraf uppstår faran, att skogen mångenstädes sköflas utan hänsyn till framtida 

återväxt.» 

Utöfver hvad Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande så
lunda anförde, är nu foga att tillägga. Att de enskilda sko
garna ålitas utöfver sin afkastningsförmåga, är uppenbart. 
Dessutom, vare sig afverkning egt rum efter skogsbeståndets 
försäljning till afverkning inom viss tid eller skogen af egaren 
själf utdrifvits, vidtagas i regel icke några som helst åtgärder 
för skogens återväxt. Där, såsom på ett eller annat ställe egt 
rum, frösådd verkställes, är marken sällan så röjd och beredd, 
som för fröets gro ning och plantornas fortkomst måste anses 
nödigt, och ofta förekommer, att ett ungt plantbestånd icke till
räckligt skyddas, utan vid betande förstöres. Detta allmänna 
omdöme bestyrkes jämväl af kronofogdens i Nedan-Siljans fög
deri härom afgifna rapport, däri han yttrar, att »skogshand-
teringen bediifves på ett för skogens framtida tillväxt och be
stånd högst ruinerande sätt af de enskilda affärsmän, som för 
den köpeskilling, de utbetalt för en skogsareal, endast söka be
reda sig största möjliga vinst, utan att fråga efter skogens be
skaffenhet, sedan allt af värde tagits därur, än mindre tänka på 
att göra något för skogens återväxt till gagn för kommande 
generationer. De stora skogsbolagen bafva äfven gjort sig skyl
diga till ett allt förödande sköfleri på en del arrendeskogar, 
hvarom stora, helt och hållet kalhuggna vidder på ett alltför 
sorgligt sätt bära vittnesbörd.» 

Dä emellertid, såsom ofvan omförniälfs, trävaruhandteringen 
och annan industri, som till råmaterial förbrukar skogsalster, 
gått afsovärdt framåt och lemna vida större behållning än till-
förene samt tillvarataga och nyttiggöra stora kvantiteter förut 
värdelöst skogsaftail, och skogarna följaktligen erhålla ökadt 
värde, kan måhända härigenom jämväl hos den enskilde väckas 
håg för skogens bättre vård. 

ICn bidragande orsak till de mindre hemmansbrukarnes bri
stande intresse för vården af deras skogar och därtill att de icke 
draga i betänkande att försälja skogsmarken torde ock kunna 
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sökas i svårigheten att åt skogarna lemna nödig vård. Denna 
svårighet är' åter beroende såväl af den här ofvan omförmälda, 
långt utsträckta jordstyckningen, hvilken utöfvar inflytande jäm
väl pä fördelningen af skogsmarken, som ock af den omständig
heten att hemmanens skogsanslag, för vinnande af en rättvis 
fördelning, i regel måst utläggas i minst tre skiften, hemskog, 
fäbodeskog och utskog, den sistnämnda ofta belägen på flere 
mils afstånd från byn. Äfven om hemmanets hela skogsanslag 
icke är obetydligt, kunna dess särskilda skogsskiften sålunda 
i många fall blifva jämförelsevis små. Då vid skogsåbodelnin-
garna på grund af terräng- och växtlighetsförhållanden samt 
andra likartade hänsyn skogsskiftena icke lämpligen kunnat ut
läggas annat än jämnsides till samma längd, förekomma nu här 
och där skiften med en bredd af allenast sex till sju meter. 
Och å dessa kan någon skogsvård rimligen icke ifrågakomma. 

För skogens, rätta vård och skötsel är gifvetvis, hvilket 
ock af erfarenheten ådagalagts, särdeles fördelaktigt, att skogarna 
sammanföras i större komplexer. Sådana inom länet belägna 
skogar, tillhöriga större bolag, enkannerligen de, som drifva trä
varurörelse, egnas i allmänhet god omvårdnad och skötas efter 
sådan plan, att deras framtida bestånd kan anses betryggadt. 

Af de inom länet befintliga sockenallmänningar eller s. k. 
besparingsskogar intaga Svärdsjö och Envikens socknars all-
männingar den från öfriga ifrågavarande skogar säregna ställ
ning, att för dem gäller enahanda lagstiftning som för härads-
allmänningar. Orsa och Elfdalens socknars besparingsskogar för
valtas fortfarande på enahanda sätt som tillförene och hvaroin 
Länsstyrelsens berättelse för åren 1886—1890 Jämnar fullständig 
redogörelse. Förvaltningen öfver Särna sockens besparingsskog 
är ordnad på enahanda sätt och ombesörjes närmast af en ali-
männingsstyrelse jämte skogsförvaltare och skogvaktare. 

Med afseende å dessa besparingsskogars storlek och bety
delse liar Länsstyrelsen ansett sig böra bär lemna en öfversikt 
af de hushållningsåtgärder, som under perioden å dem vidtagits. 

I senaste femårsberättelsen omförmäldes, att å Orsa socken 
besparingsskog åtgärder skulle vidtagas för skogens kultur och 
för införande af en ordnad hushållning. Genom Länsstyrelsens 
beslut den 20 april 1806 föreskrefs, att en fullständig hushåll-
ningsplan skulle upprättas enligt de grunder, som tillämpas och 
gälla för statens skogar, och förordnades skogsförvaltaren att 
verkställa nämnda arbete under de närmaste sju åren. Arbetet 
har under perioden så fortskridit, att kartor, taxeringslängder 
och beståndsbeskrifningen blifvit fullbordade. Utarbetandet af 
själfva hushållningsplanen pågår. Samtidigt hafva upprättats 
planer och profiler för utdikning af dels odlingsbara myrar, dels 
och hufvudsakligen till skogsbörd tjenliga myrar äfvensom för 
sådana afdikningar, som äro erforderliga till förekommande och 
utrotande af försumpning. Länsstyrelsen bestämde tillika, att 
för skogens föryngring skulle å besparingsskogen utsyning för 
afsalu ega rum af dels sådana träd under den dittills följda af-
verkningsdimensionen, hvilka af en eller annan orsak vore ska
dade, dels ock sådana undertryckta träd, hvilka med säkerhet 
ej kunde uppnå ofvannämnda dimensioner och hvilkas borttagande 
vore nödvändigt eller nyttigt för skogens naturliga föryngring, 
äfvensom torrträd och vindfällen. På grund häraf verkställdes 
aren 1896 och 1897 utsyning af tillhopa 463,851 träd, hvilka å, 
auktion inför Länsstyrelsen försålts för en sammanlagd köpe
skilling af 640,552 kronor. 

Någon skogsodling har under perioden ej förekommit, då 
det ansetts lämpligast att låta därmed anstå, till dess i sam
manhang med skogshushållningsplanens upprättande undersök
ning om återväxtens beskaffenhet företagits. 

För afdikning af myrar hafva upptagits 26 kilometer aflopps-
kanaler och diken. Synbar nytta däraf uppgifves redan hafva för
märkts genom den bättre återväxt, som omgifvande skog kan uppvisa. 

För hämmande af tillbud till skogseldar hafva kraftiga åt
gärder vidtagits. På Pilkalambinoppi, ett 645 meter öfver hafvet 
beläget berg, hvarifrån en vidsträckt utsikt öfver besparings-
skogen förefinnes, har anordnats en brandstation, där under tiden 
från medlet af maj till slutet af september årligen är anställd 
en vakt, med åliggande allenast att spana efter skogseldar. Vid 
upptäckande af sådan insyftar vakten stället för elden å en i 
stationen befintlig karta. Därest ej härigenom platsen kan exakt 
bestämmas, har han att medelst telefon ställa sig i förbindelse 
med ett i Qvarnberg befintligt utkikstorn och Hamra by tor 
erhållande därifrån af syftningsvinkel. På detta sätt kan en 
skogselds läge bestämmas säkert och omedelbart, samt såväl 
skogvaktare som de under sommarmånaderna anställda tvänne 
brandpoliserna genast underrättas om skogseldens läge, så att 
de kunna begifva sig direkt till brandstället. Elden hinner så
lunda icke taga någon vidare spridning, innan släckningsmanskap 
är på platsen. 

För skogens bevakning hafva åtskilliga telefonledningar dels 
nyanlagts, dels ombyggts, hvarjämte flere vägar anlagts. Härom 
vill Länsstyrelsen i en senare afdelning lemna närmare redo
görelse, men dessa åtgärder omförmälas här såsom af största 
nytta för besparingsskogens skötsel och vård. 

A Elfdalens sockens besparingsskog hafva de i senaste fem
årsberättelsen omförmälda åtgärderna för införande af vederbörlig 
hushållningsplan fortgått, i det torra träd och sådana träd, som 
icke uppnått 13 engelska tum vid brösthöjd, men synbarligen 
voro så skadade, att de icke kunde tillväxa eller ock i följd 
af växt- och ortförhållanden antogos icke kunna uppnå nämnda 
dimension, till ett antal af 719,947 utstämplats och försålts till 
sammanlagdt belopp af 169,257 kronor. Arbetet ined skogens in
delning till ordnad hushållning, hvilket beräknats vara afslutadt 
under år 1900, har emellertid af oförutsedda omständigheter 
blifvit fördröjdt och är ännu icke fullbordadt. I afvaktan på 
denna hushållningsplan har skogsfrösådd eller plantering icke å 
skogen verkställts, hvaremot i och för främjande af återväxt 
s. k. kulturstämplingar med följande rensnings- och berednings
huggningar egt rum öfver hela skogen. Uppkvistning af tim-
merskatar för underlättande af naturlig sådd har äfven före
tagits. För befordrande af skogstillväxten å vattensjuk mark 
hafva försöksvis företagits dikningsarbeten, därvid diken upp
tagits till en längd af omkring 2,500 meter. • 

Såsom i senaste femårsberättelsen jämväl omförmäldes, lilef 
under förra perioden afverkningsrätten till Surna sockens bespa
ringsskog försåld. Afverkning å skogen har under denna periods 
alla år fortgått. Till följd häraf och då tiden för afverknings
rätten icke gått till ända, hafva några direkta åtgärder för en 
befrämjad skogsskötsel icke vidtagits. Dock hafva här och där 
företagits rensningshuggningar af till hinder för återväxten stå
ende torrträd. 

Till främjande af den enskilda skogsvården hafva af stats
medel tilldelats länets hushållningssällskap för hvartdera af åren 
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1896 och 1897 500 kronor och för livart af periodens öfriga är 
1,000 kronor. Enahanda belopp hafva Landstinget och Hushåll
ningssällskapet med hälften hvartdera för ändamålet anslagit. 
Dessa till Hushållningssällskapets förfogande ställda medel hafva 
anviindts hufvudsakligen på samma sätt, som i föregående fem-
årsberättelse finnes omförmäldt, eller till inköp af skogsfrö, som 
efter därom gjord anmälan kostnadsfritt utdelats till enskilda 
skogsegare, hvarjämte Hushållningssällskapet tillhandahållit in
struktör för såddens verkställande. Härigenom har under perio
den verkställts skogssådd till följande omfattning, nämligen: 

Intresset för skogsodling har dock visat sig sä ringa, att 
Hushållningssällskapet vissa år icke på nämnda sätt kunnat få 
full användning för anslaget. Dels af denna anledning, dels ock 
for att kunna till skogbärande återställa några i annat fall för 
långliga tider åt ödeläggelsen hemfallna marker, på samma gång 
allmänheten därigenom gafs ett manande föredöme, har Hushåll
ningssällskapet beslutit för kulturändamål inköpa större kal-
inarkskomplexer. Några sådana marker af mera betydenhet 
hafva dock hittills icke kunnat för skäligt pris erhållas. 

Vid periodens början hade Hushållningssällskapet föranstaltat 
om inköp af kottar och om hemklängning af frö, för att, på 
samma gång en del mindre arbetsföra personer bereddes för-
tjenst, visshet skulle förefinnas att till kulturerna ega tillgång 
till godt frö, men sedermera har af ett bolag anlagts en skogs-
(iöklängningsanstalt inom Rättviks socken, hvarigenom Hushåll
ningssällskapets åtgärder i förenämnda syfte blifvit mindre af 
nöden. 

Till upplysning om storleken af den afverkning, som under 
perioden egt ruin inom länet, har Länsstyrelsen från vederbörande 
flottningsföreningar infordrat uppgifter om mängden af det virke, 
som för hvart af periodens år anmälts till jiottning. Enligt 
dessa uppgifter skulle från länets skogar hafva flottats: 

hvarjämte erinras, att åtskilligt afvcrkadt virke, om livars 
myckenhet upplysning icke kunnat vinnas, icke framgått i all
män flottled. 

Vid denna uppgift är att märka, att timmerantalet är iedu-
ceradt till enhetstimmer efter de för flottningsföreningarna gäl
lande, i dessa afseenden hufvudsakligen lika lydande reglementen, 
pa det sätt, att ett timmer öfver fyra, men under nio meters 
längd räknas såsom enhetstimmer, samt virke af större längd 

räknas såsom ilere, ända till åtta timmer, och virke af fyra 
meters längd eller därunder räknas till ett tredjedels timmer. 

Någon ens tillnärmelsevis exakt beräkning af värdet af det 
sålunda afverkade virket är Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande icke i stånd att framlägga, men får Länsstyrelsen, som 
i detta afscende tillåter sig hänvisa till de i Kungl. Domänsty-
relsens årsberättelser uppgifna »priser på vanligast förekommande 
skogseffekter», här nedan meddela en till Länsstyrelsen på en
skild väg inkommen uppgift på det under vintern 1895—1896 
å sågtinimer gällande medelvärde, i kronor: 

1 dessa pris, som gälla furutimmer, har under perioden 
en högst betydlig stegring ägt rum. Under vintern 1896—1897 
hade prisen i allmänhet stigit omkring 5 procent, men under 
vintern 1897—1898 varit 10 å 20 procent högre, vintern 1898 
—189!) 15 k 30 procent högre och periodens sista vinter 30 å 
•10—50 procent högre. För grantimmer har priset stått "10 k 
15—20 procent, lägre. Slutligen anmärkes, att prisen äro satta 
med beräknande af af drag för flottningskostnader ä dyrare bi-
vattendrag. 

De väsentligen olika prisen under periodens senaste år 
torde hufvudsakligen hafva varit beroende af uppgående kon
junkturer, men gifvetvis hafva jämväl olika virkespartiers kvalitet 
och sortiment därå utöfvat inverkan, likasom tilläfventyrs ökad 
konkurrens. 

livad om sågverken och trämassefabrikerna är att meddela, 
återfinnes på annat ställe af berättelsen. 

Bland de till skogsbruket hörande binäringar intager kol-
ningen främsta rummet. Särskildt anmärkningsvärd är den kol-
niugsrörelse, som af Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag be-
drifves vid Domnarfvets järnverk. Aren 1893—1895 uppfördes 
där åtta kolugnar, genom hvilka bolaget ville tillgodogöra sig 
från deras skogar outflottadt affallsvirke och gallringsved för att 
därigenom såväl främja skogsåterväxten som ock spara växande 
skog. Ej mindre än omkring 30 procent af verkets stora behof 
af träkol uppgifvas hafva på detta sätt framställts af skogs-
affall. Som biprodukter från dessa kolugnar erhållas icke obe
tydliga kvantiteter tjära och kreosot samt träsprit och träättika, 
livilken senare bindes vid kalk och försäljes som ättiksyrad kalk. 

Den metod för kolning, som af nämnda bolag sålunda in
förts, anses vara af största ekonomiska betydelse. Härom yttrar 
bolagets disponent följande: 

>Hvilkcn betydelse för landet, som denna eller liknande kolningsmetods in
förande i hela Norrland skulle medföra, kan bedömas af Kungl. Skogskommitténs 
utlåtande, hvaraf framgår, att ej mindre än 4,249,000 kubikmeter virke inom 
Dalarne och Norrland årligen förfaras, en kvantitet sä stor att den genom välskött 
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kolning kunde fylla hela landets nuvarande bchof af träko). Växande skog, som 
nu i mellersta Sverige vanligen använde» till träkol, kunde därigenom sparas ocli 
gifvas tid att utväxa till värdefullare virke för export, hvarjänile de norrländska 
skogarnas produktionsförmåga genom rensning och gallring kunde höjas. 

En mäktig häfstång för att nä delta mål vore den tillämnade Ostkustbanans 
förbindning med bergslagernas järnvägar via Kilafors—Falun, ty genom den järn
vägen kommc de mäktiga floderna Ängermnnelfven, Indalsclfven, Ljungan och Ljus
nan, vid hvilkas järnvägskorsningar eller utlopp större kolningsaustalter kunde 
läggas, i kort och direkt förbindelse med mellersta Sveriges järnverk. Härigenom 
och med en mindre ändring af flottuingsstadgau till förmån för flottuing af affalls-
och gallringsved från skogarna möjliggjordes norrlaudsskogarnas rationella skötsel. 

Hvilkcn oerhörd betydelse för landets finanser de norrläudska skogarnas sköt
sel innebär, framgår tydligast af en jämförelse mellan produktionen på de skogar, 
som tillhöra aktiebolagets gamla järnverk, och dem, som aktiebolaget under senare 
tider tilldelats vid skifte i Orsa och Elfdalen. Aktiebolagets bruksskogar, som 
under senaste århnndrade truktvis varit totalafverkade och därå nya slutna skogs
bestånd hlifvit uppdragna, auses producera cirka fyra kubikmeter per hektar, då 
däremot återväxten på urskogarna i Elfdalen och Orsa icke producera mera iiu 
tiondedelen däraf. 

Enligt Skogskommitténs förcuämnda betänkande uppgå Dalarnes och Norr
lands skogsbärande marker till 13,749,590 hektar; med hvarjc tiondels kubikmeter 
producerad virkesmassa per år och hektar ökas virkestillgången med ej mindre än 
1,374,959 kubikmeter. En kubikmeters ökning i produktionen per år och hektar, 
eller 13,749,590 kubikmeter, motsvarar enligt Skogskommittéus utredning hela 
landets träexport, 6,130,000 kubikmeter, jämte allt virke, som till trämassa för
brukas, 1,419,000 kubikmeter, och allt hvad som nu åtgår till träkol, 5,087,000 
kubikmeter. Skulle de träkol, landet behöfver, kuuna, som förut angifvits, erhållas 
uteslutande af virkesaffall och gallringsved, kunde exporten af virke fördubblas 
ensamt med den ökade produktionen.» 

Och, tillägger han slutligen, af beräkningar öfver den olika 
produktionen pä urskogar och kulturskogar i Dalarne synes en 
sådan produktionsökning möjlig. 

För att understödja den praktiska utbildningen i kolning 
hafva under perioden länets landsting och hushållningssällskap 
hvartdera beviljat årligt anslag af G00 kronor till stipendier åt 
länet tillhörande lärlingar vid Järnkontorets kolareskola, hvilken 
likasom under förra perioden varit förlagd inom länet, till en 
början i Lennviken af Malungs socken och därefter till Fager
berg i Rättviks socken. För samma ändamål har dessutom 
Elfdalens sockens allmänningsstyrelse årligen anslagit 500 kro
nor till reshjälp och understöd åt lärjungar, födda och boende 
i socknen. 

C) Jakt och djurfångst. Tillståndet med jakten, som, på 
sätt i föregående femårsberättelser anmärkts, icke här i länet 
kan anses hafva betydelse af ett särskildt näringsfång, är sedan 
föregående period i hufvudsak oförändradt. 

Intresse för en förbättrad jaktvård har dock under perioden 
gifvit sig tillkänna. Sedan den i Länsstyrelsens redogörelse för 
åren 1886—1890 omförmälda Svenska jägareförbundets afdel. 
ning i Falun blifvit upplöst, bildades år 1897 Dalarnes jakt
vår dsförening, med syfte att främja jakthusbållningen ocli jakt
kunskapen inom länet. Enligt föreningens stadgar söker för
eningen uppnå detta mål genom att, si mån af dess tillgångar, 
upprätta jaktpolis, utbetala belöningar för anhängiggörandet af 
behöriga åtal mot öfverträdelser af jaktstadgan, sprida upp
lysande skrifter och i allmänhet vidtaga åtgärder, ledande till 
ett lämpligt ordnande inom länet af jaktvården». 

I detta syfte har länet indelats i 46 jaktvårdsdistrikt. För 
hvarje distrikt har af föreningens styrelse utsetts en jaktchef 
att närmast tillhandagå med utförande af styrelsens uppdrag i 
jaktvårdens intresse, äfvensom ett varierande antal jaktuppsy-
mngsmän, hvilkas åliggande är att hålla vaksamt öga på tjuf-

skyttar och vederbörligen anmäla förseelser mot jaktstadgarua. 
Dessa jaktuppsyningsmän hafva efter styrelsens framställning' 
af Länsstyrelsen tilldelats polismans skydd och befogenhet i jakt
vårdsärenden. Föreningen utgjordes vid periodens slut af \% 
medlemmar. 

Beträffande förekomsten af rofdjur och nyttigt villebråd 
i hvilket afseende Länsstyrelsen tillåter sig i öfrigt hänvisa till 
Domänstyrelsens årsberättelser, har föreningens styrelse i sin 
berättelse öfver föreningens verksamhet under år 1900 meddelat, 
att tillgången på skogsfågel, i synnerhet järpe, i oroväckande 
grad minskats, hvartill anledningen uppgifvits böra sökas, i fråga 
om tjäder och järpe uti den ökade skogsafverkningen och be
träffande orren uti bulvanskyttet, som tämligen allmänt bedrefves; 
att and förefunnes inom hela länet, ehuru tillgängen därpå under 
året något minskats på grund af ogynnsam vår med lågt vatten
stånd; att morkullan tämligen allmänt förekomnie inom länet, 
men icke af befolkningen jagades; att tillgången på ripa i norra 
och nordvästra delarna af länet vore god, synnerligast i Särna 
socken; att på grund af ogynusamma vintrar rapphönsstammen 
högst betydligt minskats; att tillgången på älg däremot ej obe
tydligt ökats, hvilket ansåges hufvudsakligen kunna tillskrifvas, 
att, till följd af utfästa belöningar för upptäckande och beif-
rande af tjufskytte af älg, sådana förseelser icke oväsentligt 
aftagit i mängd; att harstammen minskats, beroende dels på 
sjukdomar, som under de senare åren uppträdt, dels ock på de 
mindre rofdjurens anmärkningsvärda ökning; att af de sist
nämnda särskildt mården börjat uppträda mera allmänt, synner
ligast i västra Dalarne, hvarjämte antalet räfvar och hökar sta
digt visat ökning; samt att uf icke syntes förekomma i sådan 
myckenhet, att den kunde anses afsevärdt skadlig för det nyt
tiga vilda. 

I fråga om fångstsättet meddelas i nyss åberopade berät
telse, att det inom länet förut allmänt brukliga, genom nådiga 
kungörelsen den 6 november 1891 förbjudna, fångandet af skogs
fågel med giller och snaror alltmera aftagit och att grundad 
förhoppning förefunnes, att sådant fångstsätt snart skulle all
deles upphöra; att jakt efter hund blifvit mera allmän, men att 
allt fortfarande skogsfågel skötes »på spel» under våren och »efter 
lock» under hösten, hvarjämte bulvanskytte till stort men for 
orrstaminens tillökande allmänt öfvades; att skytte ä s. k. tjä
derlekar syntes sällan förekomma, men att inom Särna socken 
snaror å tjäderlekar utsattes, därvid såväl hönor som tuppar 
i mängd fångades; att för jakt efter älg mer och mer användes 
hund, dock stundom dreffolk, men att det förut ofta använda 
sättet att under den förbjudna tiden jaga älgen på skare och 
efter skidor mycket aftagit; att räf mestadels fångades i sax, 
vanligen trampsax, men äfven genom utläggande af förgiftade 
åt lar; samt att i öfrigt rofdjuren nedlades med skjutvapen. 

Tillstånd att under vintertiden bruka stryknin till rofdjurs 
dödande har under perioden lemnats i medeltal 32 sökande 
årligen. 

Till jaktvårdens befrämjande hafva åtskilliga åtgärder vid
tagits af länets landsting. Sedan Landstinget, såsom i senaste 
femårsberättelse förmäles, indragit förut beviljadt anslag till 
skottpenningar för dödande af räf, berguf och hönshök, förmärk-
tes en väsentlig ökning af dessa rofdjur, hvarför Landstinget 
år 1898 fann sig föranlåtet att för hvart af åren 1899—1901 
anvisa ett förslagsanslag af, 1,000 kronor att utgå som skott-
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premier för dödande af räf under tiden april—november med 
;> kronor ocli af berguf och hönshök under hela året med 1 
krona. Därjämte anvisade Landstinget ar 189!) ett förslags
anslag af 600 kronor årligen för åren 1000—190:2 att användas 
såsom skottpremier med 10 öre för livarje inom länet dödad 
kråka, under villkor att kommuner eller enskilde bidroge med 
minst lika stora skottpenningar. Dessutom antecknas, att 1895 
års landsting bos Eders Kungl. Maj:t hemställde om förbud att 
inom länet fånga eller döda årskalf efter älg, med bifall till 
hvilken hemställan Eders Kungl. Maj:t genom nådig kungörelse 
den lo mars 1896 förordnade, att inom länet fångande eller 
dödande af årskalf efter älg skulle vara förbjuden under åren 
1896—1900. Slutligen ock i syfte att skydda skogsfågeln, af 
hvilken orren till följd af det allmänna bullvanskyttet är mest 
hotad, gjorde Landstinget är 1898 underdånig framställning ej 
mindre därom, att jakt å tjäder- och orrhönor mätte inom länet 
vara tillåten allenast från och med den 16 augusti till och ined 
den 31 oktober årligen, än äfven att allt skytte för bulvan måtte 
varda inom länet förbjuden, hvilken framställning emellertid, sä-
vidt Länsstyrelsen har sig bekant, fortfarande är på Eders Kungl. 
Maj:ts pröfning beroende. 

För jaktvården hafva jämväl flere kommuner och enskilda 
större jaktmarksegare visat intresse genom att på egen bekost
nad antaga lämpliga personer med uppdrag att iakttaga efter-
lefnaden af jaktförfattuingarna, synnerligast beträffande jakt 
efter älg. 

Såsom ofvan antydts, förekomma öfvcrträdelsor af gällande 
jaktstadga tämligen allmänt, förnämligast i de norra delarna af 
länet, ehuru förseelserna i brist af bevisning endast i få fall 
kunna lagligen beifras. Särskildt anmärkningsvärdt är, att an
nans rätt till jaktmarken föga respekteras, hvilket förhållande 
i första hand dock af jaktvårdsföreningens styrelse tillskrifvas 
•de inom länet rådande egendomliga förhållandena med en mång
fald smålotter och gemensamhet i skogarna, däraf uppstått den 
gängse föreställningen, att jakt finge öfvas hvar som helsb. Dessa 
säregna jordstyckningsförhållanden uppgifvas jämväl vara orsak 
därtill, att jakten å matnyttigt vildt icke inom länet kan varda 
af betydelse såsom näringsfång eller biinkomst för jordegaren. 

Fiske bedrifves icke heller inom länet i sådan omfattning, 
att det kan sägaa utgöra någons yrke eller hufvudsakliga närings
fång. Genom klok omvårdnad af fisket i de talrika, inom länet 
förekommande större och mindre vattenområdena, torde dock afse-
värda bidrag till befolkningens utkomst däraf kunna hämtas. 

Till befrämjande af fiskodling och fiskevård har under perio
den till Hushållningssällskapets förfogande ställts statsmedel till 
belopp af 800 kronor för hvartdera af åren 1898 och 1899 samt 
1,000 kronor för hvart af öfriga år. Hushållningssällskapet, som 
för enahanda ändamål själft bidragit med årligt anslag af 1,000 
—1,200 kronor, har af dessa medel aflönat en fiskeriinstruktör, 
som förestår Hushållningssällskapets i föregående femårsberättel
ser omförmälda, vid Ljusåsen i Norrbärke socken belägna fisk
odlingsanstalt äfvensom kostnadsfritt tillhandagår länets inbyg
gare med biträde och råd vid anskaffning och inplantering af 
rom och fiskyngel, beredande af lämpliga lekplatser m. m. Från 
denna anstalt äfvensom från fiskodlingsanstalten vid Frostbrunn 
i Stora Tuna socken utkläckas årligen flere tiotusental yngel, ute
slutande af laxsläktet, hvilka därefter utplanteras i Siljan och 
andra lämpliga vattendrag; och meddelar kronofogden i Nedan-

Siljans fögderi, att hänif ?god verkan redan kunnat skönjas. 
Hushållningssällskapet, som, enligt nådig föreskrift i samman
hang med beviljandet af ofvannämnda anslag, haft att till Landt-
bruksstyrelsen öfverlemna bland annat beskrifningar på inom 
länet förekom mande sjöar, bar på grund däraf under perioden 
låtit upprätta fullständiga beskrifningar ötver icke mindre än 93 
sjöar inom länet. De statistiska uppgifter angående fisket, som 
jämväl af Hushållningssällskapet meddelats, utvisa fä ngn t en af 
fisk och kräftor på följande sätt: 

För fiskevården i sjön liunn och tillstötande vattendrag 
verkar fortfarande Fahi fiskcriföreiiiiuj. Under de senaste åren 
har intressot för fisket jämväl föranledt Orsa och Elfdalcns 
socknemän att genom anslag frän socknarnas skogsmedelsfonder 
nedlägga kostnader för att genom utsättande af lekvålar och 
inplantering af gifvande fiskarter söka förbättra fisket inom till 
socknarna hörande vattenområden, Orsa socknemän med sam-
manlagdt 5,936 kronor 37 öre under åren 1897—1900 och Eli-
dalens socknemän med l,(if>0 kronor under periodens sista år. 

Inom flere orter hafva jämväl särskilda fiskeriuppsynings-
män blifvit af kommunerna utsedda för att öfvervaka fiskeri-
stadgarnas efterlcfnad. 

Slutligen har Länsstyrelsen att tillägga, att Länsstyrelsen 
genom utslag den 10 januari 1900 meddelat särskilda bestäm
melser angående fiske efter sik och siklöja i de till Mora socken 
hörande fiskevatten vid Venjanssjöns västra strand, hvilket stad
gande jämte andra angående fisket inom länet, under föregående 
perioder tid efter annan utfärdade, ännu gällande bestämmelser 
finnes intaget i »Sveriges landtbruksförvaltning», IV och V, till 
hvilken samling Länsstyrelsen tillåter sig hänvisa. 

D) Bergs- och brukshandtering samt fabriker och handtverk. 
Utöfver de detaljerade redogörelser beträffande dessa näringsgre
nar, som Kungl. Kominerskollegium i sina årsberättelser afgifver 
och till hvilka Länsstyrelsen tillåter sig hänvisa, är i hufvudsak 
icke mycket att omförmäla. Angående bergs- och brukshandte-
ringen får Länsstyrelsen emellertid, såsom jämväl i föregående 
femårsberättelser egt rum, meddela en från vederbörande berg
mästare inkommen öfversikt angående denna närings utveckling 
under perioden, till hvilken redogörelse Länsstyrelsen fogar när
mare upplysningar om särskilda mera betydande anläggningar, 
hvarjämte Länsstyrelsen får lemna en sammanfattning af de 
uppgifter, som på enskild väg blifvit till Länsstyrelsen lemnade 
till upplysning om öfriga ifrågavarande förhållanden. 

a) Bergs- och brnkshnndlcring. 1. Gruf brytning. År 1900 
funnos enligt bergmästarens grufmatvikel inom Kopparbergs län 
497 försvarade utmål för järnmalmsfyndiglieter, hvaraf inom 
Vester-Bergslags fögderi 354, inom Falu fögderi 64, inom Hede-
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mora fögderi 62, inom Nedan-Siljans fögderi 16 samt inom Vester-
dals fögderi 1. Största antalet af dessa utmål eges numera af 
taokjärnsproducenter antingen direkt eller så att utmålen egas 
af aktiebolag och aktierna i dessa innehafvas af tackjärnsprodu
center. Af grufspekulanter egas omkring 70 utmål ocli af gruf-
aktiebolag, som exportera malm, 32 utmål. 

Den brutna malmen kan efter dess fosforhalt fördelas i tre 
olika kvaliteter, nämligen kvalitet A, så fosforren att den lemnar 
tackjärn lämpligt för tillverkning af vanliga eller s. k. sura göt, 
kvalitet B, lämplig för tillverkning af tackjärn, afsedt att färskas 
i härd eller s. k. basisk martinugn, samt kvalitet C, starkt fosfor
förande malm, hvaraf fosforsyrerik biprodukt kan utvinnas. Bryt
ningen af de olika kvaliteterna har utgjort: 

Järnmalmsbrytningen, som under åren 1896—1900 ökats 
mod i medeltal 314,033 ton per år, eller med 66-6 procent, liar 
varit fördelad på i medeltal 84 utmål, på sätt framgår af tabell F. 

De grufvor, som egas af Aktiebolaget Svartviks grufvor, 
liafva förut tillhört Lernbo nya aktiebolag. Grufvorna Sju-
stjcrnsbrottot, Ivlenshyttebrottet och Enkullgrufvan i Gränges
berg egdes och arbetades år 1896 af tackjärnsproducenter, ined 
en sammanlagd malmfängst af 151,431 ton. Från och med år 
1897 liafva dessa grufvor arbetats af Grängesbergs grufaktiebolag. 

Förutom i ofvannämnda samt öfriga Grängesbergs grufaktie
bolag tillhöriga grufvor har starkt fosforförande malm brutits af 
Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag (medelårsbrytning 17,037 
ton), Aktiebolaget Ludvika bergverk (medelårsbrytniiig 7,128 ton), 
samt af Bergverksaktiebolaget Vulcanus, hvilket bolag bildats 
under år 1900 och inköpt Ko- och Flygrufvorna i Blötbergs-
fältet, Ludvika socken. 

Af den brutna starkt fosforförande malmen, 3,006,308 ton 
liafva omkring 260,000 ton, eller 8'6r> %, förbrukats inom länet 
och återstoden exporterats till utlandet. Af den mer eller mindre 
fosforrena malmen har vida största delen användts för järntill
verkning inom läuet och en mindre del gått till järnverk i andra 
län, livaremot några järnverk i Hedemora, Falu och Vester-
Bergslags fögderier hämtat en betydande del af sitt malmbehof 
från grufvor i Vestmanlands län. 

Antalet försvarade utmål å annan fyndighet än järnmalm 
var år 1900 76, nämligen: 

Af utmålen liafva i medeltal 3 brutits hufvudsakligen ä 
kopparmalm, 4 å zinkmalm samt 1 å blymalm. 

Under åren 1896—1900 har brytningen i inedeltal per år 
SjilVit i ton: 

Tab. F . Järnmalmsbrytningen i Kopparbergs län åren 1896—1900. 



Grufbrytning. Kopparbergs län. 23 

Enligt grufegarnes uppgifter har den under åren 1896—-1900 
vunna, delvis guldförande kopparmalmen haft ett värde af 1,426,902 
kronor och zinkmalmen af 2,489,424 kronor. 

Under åren 1896—1900 hafva 954 mutsedlar blifvit utfär
dade, däraf 289 å fyndigheter, som uppgifvits icke förut varit 
arbetade, och 665 å förut arbetade. Af dessa afsågo resp. 195 
och 507 eller tillhopa 702 järnmalm-, 100 kopparmalm-, 81 
zinkmalm-, 45 silfvermalm- och 6 nickelmalmfyndigheter. De 
öfri"a 20 afsågo guldmalm, manganmalm och svafvelkis. Under 
samma tid hafva 66 utmål tilldelats, däraf 54 åt järngrufvor, 
6 åt zinkgrufvor, 4 åt koppargrufvor samt 1 .åt silfvergrufva 
och 1 åt svafvelkisgrufva. 

Brytning i öppna brott pågår ännu i det stora malmfältet i 
Grängesberg, där dock tillredningsarbeten för djupbrytning pågått 
under de senare åren. Rätt långt på sidan om fyndigheten hafva 
två stora schakt drifvits till 160 och 110 meters djup samt 
emellan dessa och närmare fyndigheten två schakt till 111 och 
och 102 meters djup. Dagbrotten äro nu omkring 72 meter 
djupa, och för att fortfarande kunna uttaga hela malmbredden 
nedsprängas och bortskaffas årligen omkring 150,000 ton ofyndigt 
berg från dagbrottens väggar. 

De flesta mindre fyndigheter inom länet brytas med pall-
strossning och öppna rum, hvaremot malmen i åtskilliga af de 
större fyndiglieterna uttages med igensättningsbrytning, därvid 
de uppkomna rummen fyllas med ofyndigt berg. 

Beträffande malmens lösbrytning må nämnas, att maskin
borrning, som under åren 1891—1895 endast användes i Falu 
grufva, sedan fått så ökad användning, att minst två tredjedelar 
af all under år 1900 inom länet vunnen malm blifvit lössprängd 
från borrhål, som uppslagits med maskinkraft. Förutom i Falun 
finnas nu anläggningar för borrning mod komprimerad luft såsom 
drifkraft utförda vid Grängesbergs grufaktiebolags, Vestra -Orm
bergs aktiebolags och Björnbergs grufbolags grufvor i Grangärde 
socken samt för borrning med elektricitet såsom drifkraft vid 
Grängesbergs grufaktiebolags norra dagbrott, vid Ryllshyttefältet 
i Garpenbergs socken samt vid Rällingsbergs aktiebolags grufva 
i Husby socken. De elektriska borrmaskiner, som nu användas 
här, äro s. k. solenoidmaskiner af Marwins konstruktion och in
fördes år 1899. 

Vare sig den ena eller andra sortens borrmaskiner användas, 
ställer sig kostnaden för borrhåls uppslående, per meter räknadt, 
nära nog dubbelt så hög vid användning af maskinkraft som af 
handkraft, men om fyndigheten har större bredd, Iösspränges 
mera än dubbelt så stor vikt berg från ett maskinborrhål som 
från ett handborradt hål. 

Bland anläggningar för vatten- eller berguppfordring må 
nämnas dels en tryckpump med elektrisk motor om 50 häst
krafter, uppsatt på 200 meters djup i Granlundsgrufvan i V est ra 
Ormbergsfältet, med hvilken uppfordras 750 liter vatten per 
minut från detta djup till dagytan, och dels stora grufspel, upp
satta för samma grufva samt för Knuts och Möllers schakt vid 
Exportfältet i Grängesberg och för Gambettas schakt i Björn
bergsfältet. 

För anrikning eller malmseparering hafva uppförts: 
vid Ryllshyttefältet i Garpenbergs socken ett verk för an

rikning af zink- och blymalm, hvarmed 4 ton fattigmalm per 
timme finkrossas och anrikas; 

vid Silfhytteqvarn i Norrbärke socken ett liknande verk, 
anlagdt af aktiebolaget Schisshyttan och afsedt att per dygn 
anrika 40 ton blandad eller fattig malm från de 1\5 km. där
ifrån belägna Stollbergsgrufvorna (förut benämnda Vester-Silf-
bergs grufvor); 

vid Rommefältet i Stora Tuna socken ett i det närmaste 
färdigbyggdt verk för magnetisk anrikning af fattig järnmalm och 
kvarliggande grufvarp; 

vid Grängesberg ett verk för tillvaratagande af den malm, 
som vid sprängningen i dagbrotten sönderkrossas. Vid verket, 
som är i gång endast under blidare årstid, utvinnas per dag 
omkring 500 ton småmalm och malmmull, hufvudsakligen genom 
magnetisk separation. 

För transport af malm hafva uppförts: 
linbana af 5,140 meters längd från Ryllshyttefältet till Fersbo 

i Garpenbergs socken, hvilken bana den 1 augusti 1898 igång
sattes för transport af tio ton per timme; 

linbana af 2,080 meters längd från Långfallsgrufvan till 
vaskverket vid Räfvåla i Grangärde socken; samt 

linbana af 1,350 meters längd från Stollbergsgrufvorna till 
vaskverket vid Silfhytteqvarn i Norrbärke socken. 

För öfverföring af kraft till Grängesberg hafva anlagts sär
skilda elektriska kraftledningar, livarom närmare förmäles här 
nedan. 

Motorer. Användningen af maskinkraft för grufdriften under 
åren 1896—1900 synes af följande tabell: 

Bland gas- och fotogen motorerna må nämnas en gasmaskin 
om 45 hästkrafter jämte tillhörande s. k. Dawsongasverk, upp
satt vid Gubbgrufvan i Norrbärke socken. 

Förutom de i tabellen nämnda motorerna användas åtskil
liga elektriska motorer för belysning i och vid grufvor samt för 
magnetisk separation. 

Antalet för grufdriften använda arhetare har i medeltal per 
år utgjort 3,191, nämligen: 

Till arbete under jord eller i dagbrott hafva uteslutande 
manliga arbetare blifvit använda, hvaraf för brytning af järn
malm 1,376 män (öfver 18 år) och 22 pojkar samt för brytning 
af annan malm 320 män. 
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Under åren 1896—11)00 hafva tillsammans 357 olyckshän
delser inträffat, vid hvilka sammanlagdt 25 män och 1 pojke 
omkommit samt 324 män och 10 pojkar så skadats, att däraf 
uppstått oförmåga till arbete under minst fjorton dagar. 

Hvad särskildt angår järnmalmsbrytningen vid Grängesberg, 
livilken rörelse är af så stor omfattning, att inom landet endast 
brytningen vid Gellivare malmfält kan därmed jämföras, liar den
samma under perioden försiggått i alltjämt stegrad skala. Till 
närmare upplysning härom meddelas följande af Grängesbergs 
gemensamma förvaltning meddelade uppgift, utvisande, att dess 
malmbrytning under perioden utgjort: 

Denna ökning i produktionen har i sin ordning inverkat på ut
vecklingen i dess helhet; och betecknar den gångna femårsperioden 
för Grängesberg ett oafbrutet framåtskridande på alla områden. 

I Exportfältet, d. v. s. de stora fosforförande fyndigheterna, 
hafva dagbrotten utvidgats och fördjupats, så att under de se
nare åren allt brutet berg och malm måst uppfordras genom lod
räta schakt eller på lutande banor och ej, som under föregående 
femårsperiod, till stor del gonom lastning direkt på i dagbrotten 
insatta järnvägsvagnar. Som den nuvarande dagbrytningen ej 
kan fortgå i någon längre framtid, utan småningom måste ut
bytas mot någon lämplig djupbrytningsmetod, hafva förberedelser 
därför vidtagits, hufvudsakligen med påbörjande af tvenne stora 
uppfordringsschakt, genom hvilka i framtiden all berg- och vatten
uppfordring kominer att ske. Dessutom har en del tillrednings
arbeten bedrifvits för blottande af malmen och för iordningstäl
lande af arbetsrum på djupare nivåer. 

I öfriga grufvor har arbetet fortgått på vanligt sätt, utom vid 
Björnbergsfältet, där den gamla pallbrytningsmetoden utbytts mot 
takbrytning och de utbrutna rummens fyllande med ofyndigt berg. 
I Vestra Orm bergsfältet har grufvornas' afsänkning mot djupet 
raskt fortgått, så att vid 1900 års slut den s. k. Pickgrufvan 
därstädes nått ett djup efter stupningen af 425 meter, hvari-
genom denna grufva blifvit Sveriges djupaste järngrufva. 

Användandet af maskiner för brytningen har år från år 
utvecklats, så att vid periodens slut nästan all bergborrning i 
fast klyft verkställdes medels borrmaskiner, antingen pneuma-
tiska eller elektriska. De pneumatiska äro i användning i södra 
delen af Exportfältet, i Vestra Ormbergsfältet och Björnbergs
fältet, hvaremot de elektriska maskinerna begagnats i norra och 
mellersta delarne af Exportfältet. Moderna hissar med säkerhets
inrättningar äro införda i alla de större grufvorna, hvarigenom 
persontrafiken i dessa grufvor väsentligt underlättats. 

För tillvaratagandet af småmalm ur s. k. grufsylta har upp
förts ett magnetiskt separeringsverk, som sedermera betydligt 
utvidgats och förbättrats, så att det under de sista åren kunnat 
under den varma årstiden leverera 50,000 k (50,000 ton småmalm 
och malmmull af fullgod beskaffenhet. Ett liknande separerings-
verk, ehuru i mindre skala, har uppförts vid Björnbergsfältet 
för att tillgodogöra grufsylta och gamla varphögar. 

För malmlastning frän upplag har anskaffats en amerikansk 
lastningsmaskin, s. k. ångskopa, hvilken med en besättning af 
sex man kan lasta en järnvägsvagn om 20 ton på 5 å G mi
nuter, hvarigenom en betydlig arbetsstyrka kan inbesparas. 

Den ökade verksamheten i Grängesberg har nödvändiggjort 
anskaffandet af nya kraftkällor, då den år 1893 fullbordade kraft
stationen vid Hellsjön ej längre var tillfyllest. Hösten 1898 
fullbordades sålunda en kraftstation vid Enkullen i Ludvika 
socken, från hvilken station erhållas omkring 300 hästkrafter. 
På sommaren sistnämnda år påbörjades arbeten för en stor elek
trisk kraftstation vid Lernbo i Norrbärke socken, där Gränges
bergs konst- och järnvägsaktiebolag förvärfvat uteslutande egande-
rätt till vatten och stränder vid den s. k. Lernboströmmen. Ar
betena här fortgingo så raskt, att i december ] 899 den nya kraft
källan kunde tjenstgöra. Det 26 meter höga vattenfallet är full
ständigt uttaget, hvarvid vattnet först ledes genom en stor kanal 
af 480 meters längd och därefter genom en tub, delvis af trä 
och delvis af järn, med 2-5 meters diameter, till den nära sjön 
Leran belägna kraftstationen. Här drifver vattnet två turbiner 
om 750 hästkrafter hvardera, hvilka i sin ordning sätta de elek
triska generatorerna i rörelse. Den elektriska kraften ledes den 
28 kilometer långa vägen till Grängesberg genom koppartråds
ledningar och lemnar vid gruffältet omkring 1,000 hästkrafter. 
Kraftstationen är byggd så, att den inom kort kan utvidgas och 
leverera ytterligare 1,500 hästkrafter. 

För den alltjämt ökade arbetspersonalen har under femårs
perioden uppförts ett fyrtiotal nya bostäder, innehållande lägen
heter för cirka 160 familjer. Efter denna ökning härbärgera 
grufegarne öfver 400 arbetarefamiljer. 

Dessutom hafva grufegarne uppfört nya bostäder åt sina 
tjenstemän, hvarjämte grufkontoret flyttats och utvidgats. Nya 
ekonomibyggnader, ladugård och stall, hafva uppförts mera af-
lägset från grufvorna, som allt mera inkräktat på platsen för 
de gamla förvaltningsbostäderna. 

Grängesbergs arbetare erhöllo år 1896 af Sir Ernest Cassel 
i London en gåfva af 250,000 kronor, hvilken, under namn af 
Cassels donationsfond, enligt donators föreskrift har användts till 
uppförande af dels ett rymligt och tidsenligt varmbadhus, äfven 
inrymmande mekanisk tvättinrättning, dels ock en storartad för
samlingsbyggnad, benämnd Cassels donation. Denna monumen
tala byggnad, i grekisk stil, innehåller en aula, rymmande SOQ 
personer, bibliotek och läsrum, festsal och museisal, till hvilken 
sistnämnda Tekniska aftonskolans undervisning är förlagd. 

2. Järntillverkning. Tackjärnstillverkning har under åren 
189C—1900 egt rum i 32 masugnar vid 24 järnverk, såsom 
tabell G (sid. 25) närmare utvisar. 

Af ofvannämnda masugnar hafva flere under femårsperioden 
bytt om egare. Så har Björsjö masugn inköpts af staten och 
utarrenderats, Korsnäs har inköpts af Sandvikens järnverks 
aktiebolag och Marnas af Aktiebolaget Ludvika bruksegare. 

Medelblåsningstiden per är och masugn bar ökats till 260 
dygn, emot 254 under åren 1891—1895, hvarjämte dygnstill
verkningen i medeltal per masugn ökats från 149 till 10'5 ton. 
På grund häraf har tackjärnstillverkningen per år med 12,b'U 
ton, eller 10-1 o procent, öfverstigit tillverkningen under näst före
gående femårsperiod, medan samtidigt antalet använda masugnar 
minskats med 3. • ., 
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Masugnarna vid Annefors, Löfsjö och Dormsjö bruk samt 
den ena af masugnarna vid Abäekshyttan hafva varit använda 
under föregående, men ej under denna femårsperiod, hvaremot 
en masugn blifvit uppförd vid Domnarfvet. 

Beräknad efter kvantiteten basiska bessemergöt liar tillverk
ningen af basiskt bessemertackjärn uppgått till omkring 147,000 
ton, eller till i medeltal 29,400 ton per år. Denna tillverkning 
börjades år 1893 och utgjorde under åren 1893—1895 tillsam
mans omkring 42,000 ton. Vid blåsningen af denna tackjärns
sort samt af spegeljärn, hvaraf i medeltal per år tillverkats 
1 647" i ton, användes jämte träkol äfven koks. 

De särskilda årens tackjärnstillverkning har utgjort: 

Tab. G. Tackjärnstillverkningen i Kopparbergs län åren 
1896—1900. 

Större delen af det inom Vesterbergslagen tillverkade tack
järnet har blifvit dels exporteradt dels af tillverkarne själfva 
förädladt vid dem tillhöriga verk inom andra län. Den öfriga 
delen af länets tackjärnstillverkning har blifvit därstädes använd 
till bessemer-, martin- och uchatiigöt, lancashiresmältstycken samt 
för tillverkning af gjutgods. 

Genom gjutning direkt från masugn hafva tillverkats i medel
tal 1,929 ton enklare gjutgods per år, till större delen afsedt 
för verkens eget behof. Dessutom hafva genom omsmältning af 
tackjärn med tillsats af utländskt gjuttackjärn tillverkats i 
medeltal 3,328 ton gjutgods vid järnverken Domnarfvet (0>3-8 ;»)• 
Avesta (1.5-o ;£), Långshyttan (103 %), Dormsjö, Nyhammar och 
Korsnäs. 

b) Tillverkning af smidbart järn eller stål. Sammanlagda 
tillverkningarna af lancashirsmältstycken, göt och skrotadt stål-
gjutgods hafva i medeltal per år uppgått till 118,700 ton och med 
23,679 ton öfverstigit samma tillverkningar under föregående 
femårsperiod. Denna ökning, nära dubbelt sä stor som ökningen 
i tackjärnstillverkningen, har möjliggjorts genom omsmältning af 
stora kvantiteter järnskrot i martinugnar. De särskilda årens 
tillverkning utvisas af följande tabell: 

Tillverkningen af lancashiresmältstycken har, såsom ofvan-
stående tabell angifver, minskats med 18-3 %. Af 14 smält-
smedjor, som voro i gång under föregående femårsperiod, hafva 
12 varit i gång under en del af denna och vid dess slut endast 
följande 9 med här angifna medeltillverkning per år, nämligen 
Horndal 7,3942 ton, Gravendal med "Fredriksberg 5,752-6, Ny
hammar 3,954-3, Korsa 3,572'e, Hagge 2,240-2, Larsbo med Saxe-
hammar 2,198-0 samt Garpenberg 1,320-4 ton. Under en del af 
perioden bar tillverkning drifvits vid Korsnäs med en medel
tillverkning per år af 1,529-4 ton, Nyfors mod 790-3 och Lud
vika med 84-4 ton. 

För ifrågavarande tillverkning användes åren 1891—1895 
i medeltal (>2 härdar, emot 47 under åren 1896—1900. Till
verkningen per härd har således ökats från 570 till 615 ton, 
bvilket bufvudsakligen bör tillskrifvas införandet af s. k. me
kaniska hjälpbrytare. 

Tillverkningen af bessemergöt bar såsom förut egt rum vid 
4 verk med tillsammans 10 ugnar; däremot har tillverkning af 
martingöt drifvits vid 5 järnverk med tillsammans 11 ugnar, 
emot 2 verk med tillsainmans 7 ugnar år 1895, och degelstål-
tillverkning vid 1 järnverk med 3 ugnar. 

Göttillverkningen bar varit fördelad på följande verk med 
här angifna inedelproduktion i ton per år: 
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Tillverkningen af »basisk bessemer» och af »basisk martin» 
har hvardera varit omkring 4 gånger så stor som under åren 
1891—1895, hvaremot tillverkningen af sur bessemer minskats 
med 312 % och af sur martin med 379 %. Denna minskning 
i tillverkningen af vanlig eller sur och ökning i tillverkningen 
af basisk götmetall beror på framsteg i tillverkningssättet, hvari-
genom fosforrena råmaterialier icke numera äro i samma grad 
som förut nödvändiga för erhållande af god produkt. 

För bessemertillverkningen hafva användts 10 ugnar liksom 
under föregående femårsperiod, men martintillverkning bedrefs 
år 1895 allenast vid Domnarfvet och Avesta och med tillsam
mans 6 ugnar och år 1900 vid ofvannämnda 5 järnverk med 
tillsammans 10 ugnar. För tillverkning af degelstål (uchatiigöt) 
hafva sedan 1897 2 ugnar blifvit uppförda. 

Genom utsmidning af smältstycken eller afgöt hafva tillverkats 
af lancashiresmältstycken smidt stångjärn i medeltal per år 5,6796 
ton vid Horndal, Korsa, Garpenberg och Fredriksberg samt af 
göt i medeltal per år 698 ton axlar och 6933 ton stångjärn vid 
Avesta, Domnarfvet, Vikinanshyttan och Långshyttan. 

Genom utvalsning hafva vid Domnarfvet, Avesta, Horndal, 
Gravendal, Smedjebacken, Stjernsund, Långshyttan och Korsnäs 
tillverkats i medeltal per år af smältstycken: stångjärn 7,8538, 
afhugg 5031, valstråd i ringar 1,8965 och band- eller finjärn 
5,470o ton; samt af göt: stångjärn 14,944o ton, afhugg 2,6768, 
biooms och billets 3,784o, valstråd i ringar 8,5524, band- eller 
finjärn 9,3899, fasonjärn 6,6672, fartygsplåt 9,7168, tubämnen 
(massiva) 1,6857 samt järnvägsskenor 1059 ton. 

c) Manufakturering. Vid mekaniska verkstäder eller andra 
till järnverk hörande manufakturverk hafva af ämnesjärn till
verkats i medeltal per år: 7,6177 ton tunnplåt vid Domnarfvet, 
Avesta och Stjernsund, 939o ton spik vid Domnarfvet och Avesta, 
3647 ton söm vid Domnarfvet, 4677 ton rälsspik vid Domn
arfvet, 9,434 dussin liar vid Långö samt diverse järnmanu
faktur och maskingods vid Domnarfvet, Nyhammar, Stjernsund, 
Avesta, Långshyttan och Vikmanshyttan med ett värde af om
kring 400,000 kronor per år. 

d) Nybyggnader och nya anordningar vid eller för järnverken. 
Vid Domnarfvet hafva uppförts en ny masugn, två vällugnar för 
kontinuerlig inmatning af bränsle, finvalsverk med tillhörande 
förverk, verkstad ined fullständiga uppsatser, maskiner för till
verkning af transmissionsaxlar samt för bearbetning af stålgjut-
gods, kondensationstorn för tillvaratagande af vissa ämnen nr 
kolugnarnas rökgaser samt fabriker för att däraf bereda sådana 

produkter som tjära, ättiksyrad kalk, metylalkohol ni. m. samt 
tegelverk för tillverkning af murtegel af granulerad masugnsslagg. 
Dessutom har för minskande af antalet transmissioner i verket 
ett trettiotal elektriska motorer blifvit uppsatta. Den dispo
nibla drifkraften har ökats med 2,000 hästkrafter genom elek
trisk kraftöfverföring från den 5 km. från verket belägna kraft
stationen vid Qvarnsveden. 

Vid Avesta hafva uppförts två martinugnar, däraf en för 
85 och en för 5 tons charge, en vällugn med kontinuerlig in
matning af bränsle, verkstad för tillverkning af klippspik med 
12 spikmaskiner, gjuteri med kupolugn samt mekanisk verkstad 
för verkets eget behof. Dessutom hafva en af masugnarna och 
en vällugn blifvit ombyggda. 

Vid Horndal och Näs hafva uppförts ny masugn i stället 
för en af äldre konstruktion, två martinugnar för 10 tons charge, 
götvalsverk, grofvalsverk och mediumvalsverk samt kraftstation 
för 15 turbiner om tillsammans 5,000 hästkrafter, hvaraf om
kring 1,000 hästkrafter öfverföras med elektrisk ledning 14 km. 
från kraftstationen till Horndal. 

Vid Långshyttan hafva uppförts ny masugn i stället för en 
af äldre konstruktion samt fabrik för tillverkning af fjädrar. Dess
utom har mekaniska verkstaden utvidgats. 

Vid Stjernsund hafva uppförts ett mindre fin valsverk samt 
kompressor jämte öfriga anordningar för pneumatisk diktning. 

Vid Nyhammar hafva uppförts smältvalsverk samt mekanisk 
verkstad. 

Vid Smedjebacken hafva uppförts martinverk och gjuteri 
för stålgjutgods samt kupolugn för omsmältning af tackjärn. 

Dessutom hafva vid flere af de ofvannämnda samt vid 
åtskilliga andra järnverk tillbyggnader blifvit gjorda eller an
ordningar vidtagna för produktionens ökande eller för minskad 
åtgång af bränsle. 

Vid Ulfshyttan, Avesta, Ludvika m. fl. verk hafva lin
banor blifvit byggda för transport af malm och järn eller för 
transport af träkol från kolhusen till masugnarna. 

e) Motorer och arbetspersonal. För järntillverkningen och 
med järnverken förenade järnmanufakturverk hafva under femårs
perioden blifvit använda 190 vattenhjul och turbiner af tillsam
mans omkring 13,400 hkr, 19 ångmaskiner af tillsammans 937 
likr samt en gaskraftmaskin af 40 hkr. 

Arbetspersonalen har utgjort i medeltal per år: 

Häri äro dock ej inräknade de arbetare, som användts för 
tillverkning af träkol. 

Bland dessa arbetare hafva vid deras arbete inträffat 453 
olyckshändelser, därvid 13 män blifvit dödade och 443 män 
samt 23 pojkar så skadade, att oförmåga till arbete under minst 
fjorton dagar däraf uppstått. 

f) Råmaterialier och pris. Järnmalmsbrytningen, som under 
åren 1886—1890 uppgick till i medeltal per år 248,581 ton, 
ökades under åren 1891—1895 med 8977 % till 471,744 ton 
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samt under åren 1896-1900 med 66-57 % till 785,777 ton. 
Denna ökning härrör dock helt och hållet från ökad brytning 
af starkt fosforhaltig malm, hvaraf största delen exporterats, under 
det att brytningen af mindre fosforhaltig malm under samma 
tid minskats, oaktadt priset å dylik malm varit stigande. Bryt
ningen af mindre fosforhaltig malm utgjorde under åttiotalet 
200,000 ä 210,000 ton per år, under åren 1891—1895 i medel
tal 195,487 ton per år och under åren 1896—1900 184,516 ton 
per år. 

Frånräknas tillverkningen af basiskt bessemertackjärn, under 
åren 1896—1900 omkring 29,400 ton per år, från hela tackjärns-
produktionen, så befinnes tillverkningen af öfriga tackjärnssorter 
hafva nedgått från i medeltal 115,870 ton under åren 1891— 
1895 till 107,600 ton under denna femårsperiod. Under åren 
1899 och 1900, då tackjärnsprisen voro högst, sjönk tillverk
ningen af dylika tackjärnssorter till resp. 96,700 och 103,600 
ton eller till de lägsta belopp, som under de senaste 15 åren 
torde hafva förekommit. 

Som i allmänhet 2 ton malm åtgå för tillverkning af 1 ton 
tackjärn, framgår af de ofvan anförda siffrorna, att den ur länets 
järngrufvor vunna fosforrenare malmen icke varit tillräcklig för 
tackjärnstillverkningen, utan måste införseln af dylik malm till 
länet med omkring 30,000 ton om året hafva öfverstigit ut
förseln. 

Under alltjämt stigande tackjärnspris ökades tillverkningen 
af fosforrenare tackjärn under åren 1896 och 1897, och sedan 
en del gamla malmförråd förbrukats, förblef en kännbar malin-
brist rådande till femårsperiodens slut, bidragande till ofvan-
nämnda nedgång i tackjärnstillverkningen. 

Med kännedom om, att icke några afsevärda nya malmtill
gångar blifvit blottade, att de kända malmtillgångarna flere-
städes äro hård t medtagna och att vissa järngrufvor till följd af 
stort djup och betydande vattentillopp icke torde synnerligen 
länge kunna med fördel drifvas, har en stor del tackjärns
producenter sökt skaffa sig ett antal grufvor för framtida behof, 
hvarigenom en liflig spekulation i grufvor uppkommit. 

För järnhandteringen i sin helhet voro femårsperiodens tre 
första år synnerligen gynnsamma. Prisstegringen å järn fortfor 
visserligen ända till midten. af år 1900, men prisen å bränsle 
samt arbetslöner och frakter stego under åren 1899 och 1900 i 
proportion mera än järnprisen. 

Enligt erhållna uppgifter, har medelpriset per stjälpt läst 
träkol om 20 hektoliter samt per ton prima stenkol (South York-
shire vällugnskol) fritt å vagn vid Domnarfvet varit: 

Under förra, delen af år 1900 förekommo försäljningar till 
betydligt högre pris än ofvan angifna medelpris. 

Förbrukningen af träkol, hvaroin uppgifter endast inkommit 
för de senaste tre åren, har uppgått år 1898 till 12,086,902, 
år 1899 till 11,173,771 samt år 1900 till 10,746,424 hektoliter. 

3. Öfriga tillverkningar. Af produkter från Fala grufva 
hafva vid Falu kopparverk tillverkats 487-121 kg. guld, 1,382-4 

kg. silfver, 6,538,742 kg. kopparvitriol, 655,015 kg. järnvitriol, 
3,153,109 kg. rödfärg, 3,987,481 kg. svafvelsyra och 197,100 kg. 
svafvel. Tillverkningen af guld och silfver har varit resp. 37-33 
och 86'2 kg. större under denna än under föregående femårs
period. Tillverkning af raffinerad koppar, som sedan urminnes 
tider här bedrifvits, har sedan 1894 icke förekommit, utan har 
den utfällda kopparen efter nedsmältning och granulering blifvit 
löst i svafvelsyra till kopparvitriol, hvilket tillvägagåendo varit 
ekonomiskt fördelaktigare, särskildt som därigenom äfven vunnits 
afsättning för en del af den tillverkade svafvelsyran. 

Under år 1896 uppfördes Näfverbergs kopparverk vid Skytt-
grufvefältet för att af där vunnen kopparhaltig malm tillverka 
skärsten med en kopparhalt af omkring 20 •/.. Tillverkningen 
under perioden har uppgått till 989,210 kg. 

För samtliga här ifrågavarande tillverkningar hafva användts 
3 turbiner af tillsammans 115 hästkrafter samt 2 ångmaskiner 
af tillsammans 25 hästkrafter. Arbetspersonalen har i medeltal 
per år utgjort 293 män. 

b) Fabriker och liandtverk. Enligt Kungl. Kommerskollegii 
årsberättelse funnos inom länet under periodens första år 287 
fabriker med sammanlagdt 5,357 arbetare och med ett samman-
lagdt tillverkningsvärde af 15,765,870 kronor. År 1900 hade antalet 
fabriker stigit till 423 och i sammanhang därmed hade arbetare-
autalet ökats till 8,782 och tillverkningsvärdet till 22,041,093 
kronor. 

Bland de förändringar, som under perioden i detta afseende 
inträffat, får Länsstyrelsen först, såsom af största betydelse för 
länet, omförmäla de fabriker, som stå i samband med skogs-
haudteringen. 

Antalet sågverk och hyfierier, som år 1896 uppgick till 51 
med en arbetarestam af 2,727, utgjorde år 1900 64 med 2,587 
arbetare. Dessa fabriker hade sålunda under perioden till an
talet ökats, men sammanlagda årliga tillverkningsvärdet af deras 
produkter hade nedgått från 9,130,480 kronor till 6,566,510 
kronor. Denna nedgång i tillverkningsvärdet torde förnämligast 
vara att söka däri, att Korsnäs sågverksaktiebolags vid Korsnäs 
i Kopparbergs socken belägna stora ångsåg om 24 ramar på 
hösten 1898 nedlades i följd af bolagets beslut att förlägga sin 
sågverksrörelse till Bomhus i närheten af Gefle. Med år 1898 
upphörde ock Kopparbergs-Avesta aktiebolag med all tillverk" 
ning vid sitt sågverk i Säter. 

Nya sågverk och hyflerier hafva däremot anlagts på åt
skilliga orter inom länet. Bland dessa äro särskildt att omför
mäla den af Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag år 1897 
uppförda ångsåg, Lingheds såg, vid nordligaste viken af Svärd
sjön i Svärdsjö socken och invid västra slutpunkten af Dala— 
Ockelbo—Norrsundets järnväg, Lingheds station, hvilket verk 
har fyra sågramar, två kantverk, en mindre hyfvel och två staf-
verk och är afsedt att försåga från bolagets skogar efter Svärdsjö 
vattendrag framflottadt virke, som därefter å nämnda järnväg 
transporteras till Norrsundets hamn vid Östersjön för att där 
utskeppas; den af Trävaruaktiebolaget Dalarne år 1900 invid 
Ludvika järnvägsstation nybyggda ångsåg om tre ramar; Siljans 
sågverksaktiebolags i närheten af Mora-Norets järnvägsstation 
år .1897 uppförda ångsåg om två ramar; och Elfdalens sågverks
aktiebolags ångsåg, likaledes om två ramar, uppförd år 1898 vid 
Dalelfven i trakten af Elfdalens kyrka. 
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Om verksamheten vid de större sågverken inom länet in
hämtas upplysning af nedanstående, efter uppgifter från sågverken 
sammanställda tabell H. 

Trämassefabriker hafva anlagts vid Annefors i Säfsnäs 
socken och vid Ellingeåus utlopp i Vesterdalelfven inom Malungs 
socken, bvarjärate det under förra perioden planlagda Eldforsens 
träsliperi under nu ifrågavarande period fullbordats. Under tiden 
från den 1 september 1900, då träsliperiet inköptes af Trävaru-
aktiebolaget Dalarne, intill samma års slut tillverkades därstädes 
1,620,000 kilogram torr mekanisk trämassa. En under förra 
perioden anlagd trämassefabrik vid Skifsforsen har betydligt 
utvidgats. Turbo pappersmassefabrik, belägen i Hedemora socken, 
blef genom vådeld den 3 februari 1897 förstörd, men uppbyggdes 
äter, hvarefter fabriksrörelsen under sommaren 1898 ånyo tog 
sin början. 

I nära samband med trävaruindustrin står det af Stora 
Kopparbergs Bergslags aktiebolag vid Qvarnsvedsfallet inom Stora 
Tuna socken, 1/i mil ofvan Domnarfvets järnverk, uppförda pappers
bruk, hvarigenom bolaget beräknat att på bästa sätt tillgodogöra 
sig sina tillgångar af mindre granvirke. Pappersbruket, det andra 
inom länet, igångsattes i oktober 1900 och är beräknadt för en 
årstillverkning af 10,000 ton, som i mån af behof kan ökas till 
30,000 ton. Af vattenfallets 18,000 hästkrafter beräknas 12,000 
till pappersproduktionen och 6,000 till kraftöfverföring till järn
verket medelst elektrisk kraftstation. 

Vid det sedan lång tid tillbaka inom länet befintliga Grycksbo 
pappersbruk har, hufvudsakligen till följd af de i senaste femårs
berättelsen omförmälda nya maskiner och elektriska kraftanlägg-

Tab. H. Antal försågadt timmer vid sågverk i Kopparbergs 
lån åren 1896—1900. 

ningar, fabrikationen under nu ifrågavarande period ständigt ökats 
Tillverkningen utgjorde sålunda år 1896 1,370,000 kilogram år 
1897 1,828,000 kilogram, år 1898 2,560,000 kilogram, år 1899 
2,960,000 kilogram och är 1900 3,351,000 kilogram, med ett till
verkningsvärde af resp. 610,000, 780,000, 910,000, 1,000,000 
och 1,180,000 kronor. Under perioden bar antalet arbetare varit 
nästan oförändradt, med lägst 235 åren 1898 och 1899 samt 
högst 259 år 1900. 

Inom stenindustrin kunna däremot några större framsteg icke 
påvisas. Det vid Backa i Orsa socken befintliga porfyrsliperiet 
som under periodens senare år drifvits i högst ringa omfattning 
är numera fullständigt nedlagdt. Hösten 1897 anlades väl i Vester 
Myckeläng, Elfdalens socken, ett porfyrsliperi, som drifves under 
firma Elfdalens nya porfyrverk F. A. Larsson, men arbetet där
städes pågår endast vintertid med en arbetsstyrka af två till 
tre man. Under de första åren var tillverkningen helt obetydlig. 
Tillverkningsvärdet uppgick år 1900 till 1,300 kronor. De sten-
arter, som vid detta sliperi förädlas, hämtas såväl i Elfdalens som 
ock i Lima och Transtrands socknar. 

Förutom dessa porfyrsliperier och de förut i denna berät
telse omförmälda fabriker för tillgodogörandet af Siljanstraktens 
kalksten, representeras stenhuggeriindustrin uteslutande af sand
stensbrytning uti stenbrotten i närheten af Kalhnora by inom 
Orsa socken. Brytningen af slipstensämnen har under perioden 
fortgått på enahanda sätt som under senaste femårsperiod. Af 
slipstensämnen hafva undrr perioden brutits tillhopa 10,288 al-
ningar, däraf år 1896 3,197, år 1897 1,659, år 1898 1,700, 
år 1899 1,785 och år 1900 1,947, och har inkomsten däraf be
räknats till omkring 50,000 kronor. Slipstensbrytningen har så
lunda icke visat någon ökning sedan senaste femårsperiod. Där
emot har under nu ifrågavarande period sandstenen i ganska 
hög grad tagits i anspråk för.byggnadsändamål, särskildt i Stock
holm, der flere hus blifvit helt eller delvis med densamma be
klädda. Till och med i Finland har sandstenen funnit marknad 
för byggnadsändamål, och jämväl från Norge hafva spekulanter 
å sten afhörts. Allestädes har stenen blifvit af fackmän på det 
varmaste lofordad. Så som slipstensbrytningen af ålder bedrifvits 
och fortfarande bedrifves, måste den anses mindre lönande. Såväl 
denna som brytningen af byggnadssten torde dock för framtiden 
kunna lemna goda arbetsförtjenster, därest brytningssättet för
bättras, men denna fråga, som redan i senaste femårsberättelsen 
omförmäldes som ett önskemål, är fortfarande olöst. Under 
bildande är likväl för närvarande ett bolag för att å plats vid 
Mässbackens station vid Dala—Helsinglands järnväg rationellt 
bedrifva sandstensbrytning och stenhuggeri. Orsa socknemän) 

hos hvilka en allmän önskan lärer förefinnas, att sandstenen, 
hvilken anses inom socknen förefinnas i oberäknelig mängd, skall 
komma till vidsträcktare användning, uppgifvas hafva å kom
munalstämma under ompröfning, huruvida kommunen bör med
verka för bildande af det sålunda ifrågasatta bolaget, som anses 
af största behof påkalladt, men antages icke kunna utan bidrag 
af kommunen komma till stånd. 

För tegeltillverkningen hafva under perioden nya tegelbruk an
lagts, år 1897 vid Backa i Sundborns socken af Nittsjö tegel
verksaktiebolag och år 1899 inom Falu stads område af Falu 
tegelverksaktiebolag, hvarjämte Källvikens tegelbruksaktiebolag 
efter inköp år 1899 af Källvikens tegelbruk i Kopparbergs socken 
ombyggt tegelbruket för ökad tillverkningsförmåga. 
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Nittsjö tegelverksaktiebolag, som under senaste perioden egde 
Nittsjö tegelverk i Rättviks socken, där tillverkningen under nu 
ifrågavarande period fortfarit, anlade år 1896 från nämnda bruk 
en rälsbana till Akernäs vid Falun—Rättvik—Mora järnväg 
och utvidgade samma år sin verksamhet därstädes med en 
fabrik för tillverkning af lergods och kakel. Tillverkningarna 
omfattade år 1896 omkring 600,000 murtegel, 200,000 taktegel 
samt lergods och kakelugnar till ett värde af 8,000 kronor, samt 
år 1900, förutom enahanda myckenheter mur- och taktegel, ler
gods och kakel till värde af 20,000 kronor. År 1897 inköptes 
af bolaget Backa ångsåg i Sundborns socken, där bolaget samma 
år byggde nytt tegelbruk, från hvilket trafiken förmedlas genom 
en, åren 1899—1900 anlagd, rälsbana till Hosjö vid Gefle—Dala 
järnväg i förening med en färja för lastade vagnar. Tegeltill
verkningen vid Backa utgjorde år 1900 1,838,000 murtegel och 
424,000 taktegel till sammanlagdt värde af 64,800 kronor. 

Falu tegelverk har en årlig produktion af omkring 1,500,000 
murtegel och omkring 200,000 taktegel äfvensom dräneringsrör. 
Anläggningen är inrymd uti ett enda hus med s. k. ringugn af 
större sort, tegellada i fyra våningar med hissinrättning, upp
fordringsverk och sänkstolar samt maskinhus med särskildt upp
fordringsverk för lera och sand samt desintegrator för pulverise. 
ring af torkämnen. Drifkraften är tills vidare ångkraft, men 
det planlägges att utbyta denna mot på elektrisk väg öfverförd 
vattenkraft. Bolaget har anlagt särskildt järnvägsspår till Falu 
norra järnvägsstation för att med lätthet kunna sälja sina till
verkningar för leverans per järnväg. 

Det vid sjön Runn belägna Källvikens tegelbruk, som efter 
ombyggnad till ringugn har en årlig tillverkningsförmåga af 
1,000,000 å 1,500,000 tegel, tillverkade år 1900 något öfver 
600,000 murtegel. Dess maskineri består af en 40 hästars ång
maskin med inmurad panna, en större tegelpress för mursten, 
en mindre lerkran för taktegel, sandharpa för maskinkraft ni. ni. 
Teglet levereras medelst pråm i Falun och Korsnäs äfvensom 
vid öfriga lastageplatser inom Runns trafikområde. 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda, af Stockholms 
superfosfatfabriks aktiebolag vid Månsbo i Grytnäs socken an
lagda fabrik har under perioden utvidgats, så att i augusti 1900 
för kloratfabrikation ytterligare sex turbiner med tillhörande 
dynamomaskiner voro i gång, eller inalles 14 turbiner med sam
manlagdt 4,600 använda hästkrafter. Tillverkningen under pe
rioden har i medeltal för år utgjort 1,000,200 kilogram kal-
wumklorat och 116,630 kilogram natriumklorat. Ar 1899 ut
vidgades fabriken för tillverkning jämväl af kalciumkarbid. 
Fabriken härför, som igångsattes under senare delen af år 1900, 
är beräknad för en årlig tillverkning af omkring 1,000 ton. 
Under sistnämnda år tillverkades 315 ton. På grund af kar
bidmarknadens ogynnsamma läge inställdes fabrikationen under 
december månad samma år, men sedan marknadsläget betydligt 
förbättrats, har fabrikationen ånyo upptagits. Karbidfabriken 
byggdes för omkring 1,000 hästkrafter, men den växelströms-
generator, som levererar den elektriska strömmen, kan lemna 
1,600 elektriska hästkrafter. 

Bland öfriga större fabriker, som under perioden anlagts, 
märkes den af Vagn- och Maskinfabriksaktiebolaget i Falun an
lagda fabrik för tillverkning hufvudsakligen af rullande järn-
vägsmateriel. Fabriksanläggningen, som är förlagd inom Kop
parbergs socken nära gränsen till Falu stad, påbörjades våren 

1899, och utgör byggnadsarealen 4 7 tunnland. Verkstäderna, 
som helt och hållet äro uppförda af sten och järn, kommo i 
gång år 1900. Lokalerna äro ljusa och luftiga, och på bästa 
sätt är sörjdt för ventilation samt arbetarnes säkerhot och be
kvämlighet i öfrigt. Drifkraften utgöres tills vidare af ånga, 
men kraftstationen är så planerad, att i framtiden kraft kan 
tagas genom elektrisk öfverföring från närliggande vattenkrafts
anläggningar. Verkstäderna uppgifvas vara de största och mo
dernaste i sin bransch inom landet. Verksamheten har, trots 
de tryckta tiderna, varit liflig. För arbetarne, som utgjort om
kring 600, men hvilkas antal beräknas varda ökadt till 1,000, 
har af bolaget uppförts en del egna hus i verkstädernas närhet, 
men större delen af arbetarne bor inom Falu stad. 

Därförutom äro följande nyanlagda fabriker att omförmäla, 
nämligen: ett ånggarfveri i Grönland, Malungs socken, en torf-
ströfabrik inom Jerna socken, Elektriska aktiebolaget Magnets 
i Ludvika socken anläggning för tillverkning af elektriska maski
ner, Falu yllefabrik i Bjursås socken, bestående af ullspinneri, 
väfveri och raffelstoppsfabrik, med en tillverkning under år 1900 
till värde af 170,000 kronor förutom beredningslön för främ
mande gods af 30,000 kronors värde, samt Leksands åkdons
fabrik för tillverkning af bättre åkdon och, hufvudsakligast, ar
betsåkdon; hvarjämte slutligen anmärkes, att flere maltdrycks-
bryggerier, de flesta för tillverkning af svagdricka, under perioden 
anlagts. 

Däremot har under perioden nedlagts den i Torsångs socken 
belägna Haganäs tändsticksfabrik för tillverkning af fosfortänd
stickor. Korsnäs sågverksaktiebolags lådfabrik vid Korsnäs ned
brann i oktober 1896 och har icke återuppbyggts. 

Brännvinstillverkning har icke heller under nu ifrågavarande 
period förekommit inom länet. 

Beträffande antalet handtcerJcare, deras arbetare och den 
för bevillning uppskattade inkomst af handtverksdriften inhämtas 
af Kuugl. Kommerskollegii underdåniga ämbetsberättelser, att 
under år 1896 inom länet funnits 903 handtverkare och 764 
handtverksarbetare samt att den uppskattade inkomsten utgjort 
449,012 kronor. För periodens sista år uppgifves antalet handt
verkare till 1,322, deras arbetare till 1,085 och inkomsten af 
driften till 711,833 kronor. Äfven på detta område har sålunda 
afsevärd utveckling under perioden egt rum. 

Husslöjden, som sedan långt tillbaka för länets befolkning 
varit en viktig inkomstkälla, åtnjuter fortfarande ett väl berät-
tigadt anseende och utöfvas ännu, i synnerhet i de öfre dal-
socknarne, ganska allmänt. De olika slag af hemslöjd, som för 
särskilda delar af länet kunna anses mera karakteristiska, äro: 

Bjursfis socken: möbler och byggnadsarbeten; 
By > : hästskor, koskällor och likslädar; 
Elfdalcns » : laggkärl, ehuru deuna slöjdgren allt mer och mer upphör af 

brist pä tjcnligt virke; 
Flöda » : korgaliidar, vufnadcr (>äklän>), broderingsarbeteii (förlåter, vantar 

och väskor); 
Gafnefs » : väfda band, knypplingsarbctcn (Mockfjärd) och tagelduksvnror; 
Gustafs > : gelligjutcri, tillverkning af stolar och linberedning; 
Iledcinora J : liar och svartsmide i allmänhet; 
Husby » : spinnrockar, lioler och gitarrer; 
Leksands och Siljansnäs socknar: möbler (stolar), vufnadsarbeten: vepor, dukar och 

band, samt broderier il linne; 
Lima och Transtrands socknar: yxor, bätar och brynstenar; 
Malungs socken: beredda skinn samt däraf förfärdigade pälsar, fållar, skinntröjor 

och handskar; 
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Mora socken: spolmaskiuer, mässings- och gelbgjutoriarbcten, leksaker (trä

hästar), väfskedar, korgarbeten, väfnader (vcssleu) samt fållar; 
Orsn • : sandstensarbeten (slipstenar), näfVcrarljetcn och väfnader iifVcn-

som laggkiirl; 
Jliittviks » : målningar och väfnader; 
Sollerö » : båtar ocb laggkärl; 
Stora Tuua > : konstväfnader oeh andra handarbeten ; 
Svärdsjö och Envikens socknar: möbler och linberedning; 
Torsångs socken: väfskedar. väfnader och målade pappen-gardiner; 
Tynggjö kapcllug: väfnader (hufvuddukar af bomullsgarn); 
Venjans socken: båtar och laggkärl; samt 
Våinhus ' > : korg- ocb hararbeten. 

Alster af hemslöjd från länet liafva varit utställda, för
utom vid landtbruksmötet i Leksand år 1899, jämväl vid all
männa konst- och industriutställningen i Stockholm år 1897 
genom en särskild kommitté och vid världsutställningen i Paris 
år 1900 genom länets hushållningssällskap. Vid båda dessa ut
ställningar blefvo de utställda slöjdalstren mycket uppmärksam
made och belönades vid bådadera med guldmedalj. På detta 

A) Landskommunikationer. För de allmänna vägarnes längd 
vid periodens slut lemnas redogörelse i tabellen 2, hvilken jäm
väl utvisar kostnaden för vägarnes underhåll år 1900. 

Vid jämförelse med den i senaste femårsbeiättelsen om de 
allmänna vägarnes längd meddelade uppgift märkes, att längden 
af städernas vägar nu upptages till 24ooc kilometer, mot 28990 
vid 1895 års slut. Denna skillnad uppgifves vara beroende af 
en för år 1895 lemnad felaktig uppgift för Falu stad, hvars 
vägar hafva en sammanlagd längd af 12-707 kilometer. Hvad 
de allmänna vägarne å landet beträffar, förefinnes jämväl där-
utinnan skiljaktighet med uppgifterna for år 1895. Enligt • sist
nämnda uppgifter skulle landsvägarne hafva en längd af 1,584 
kilometer och bygdevägarne en längd af 633-9 kilometer eller 
sammanlagdt 2,2179 kilometer. .Vid 1900 års slut hade, oak-
tadt nya landsvägar till en längd af 30907 kilometer under 
perioden anlagts, längden af landsvägarne nedgått till l,457-969 
kilometer, hvaremot bygdevägarne, hvaraf under perioden nyan
lagts 596 9 9 kilometer, i längd ökats med 2575 44 kilometer 
till 891-444 kilometer. Denna skiljaktighet torde förnämligast 
vara beroende däraf, att vid under perioden verkställda vägdel-
ningar förutvarande landsvägar förändrats till bygdevägar. 

Längden af samtliga allmänna vägar inom länet har emeller
tid ökats från 2,24689 kilometer vid 1895 års slut till 2,373-419 
kilometer vid 1900 års slut, eller med 1265 2 9 kilometer, under 
det hela längden af under perioden fulländade och afsynade nya 
vägar, bland hvilka inräknats äfven sådana förutvarande en
skilda vägar, som under perioden öfvergått till allmänna, upp
går till allenast 90606 kilometer. Skillnaden, inberäknadt den 
förändring i våglängd, som tilläfventyrs uppkommit genom om
läggning af gamla vägar, nu upptagna till en längd af tillhopa 
51-028 kilometer, torde föranledas däraf, att till följd af nya 
vägdelningar vunnits mera exakta uppgifter om vägarnes längd, 
än hvad därförut stått att erhålla. 

De väghyggnaäsföretag, som under perioden utförts med 
bidrag af statsmedel samt blifvit afsynade och godkända, utgöra; 

sätt och äfven genom turister och sommargäster, som årli»eii 
besöka länet, har dalaslöjden, synnerligast den kvinnliga, som 
är utpräglad . för olika orter, blifvit känd och dess produkter 
rönt stark efterfrågan. Då emellertid värdet af dessa varor till 
hufvudsaklig del beror af mönstrens ursprunglighet och stilren-
het, men under sista tiden däri icke saknats spår af moderna 
inflytelser, har Hushållningssällskapet låtit genom artisten Einerik 
Stenberg uppsöka och inköpa fullt genuina och stilenliga prof 
på väfnader och handarbeten från Siljanstrakterna för att, sedan 
de blifvit med bibehållande af deras stilrenhet oinarbetade med 
hänsyn till smakens och nyttans fordringar, utlemnas som mön
ster och prof till den slöjdidkande allmänheten. 

För hemslöjdens befrämjande liar Hushållningssällskapet 
under perioden åtnjutit i statsanslag 800 kronor och af Lands-
tinget 500 kronor årligen, hvilka medel jämte sällskapets egna 
anslag genom dess förvaltningsutskott gjorts fruktbärande medelst 
anslag för slöjdundervisning och dylikt, hvarom Länsstyrelsen 
vill i en senare afdclning lemna närmare redogörelse. 

l:o). Anläggning af väg mellan Falun och Röundalen i Envikens socken med 
en längd af 15'200 kilometer inom Svärdsjö och Envikens socknars väghållnings
distrikt, af 4'379 kilometer inom Sundboras sockens vöghålluingsdistrikt och af 
8'300 kilometer inom Kopparbergs sockens väghållningsdistrikt, fÖT hvilket företag 
statsbidrag utgått med 42,300 kronor; 

2:o) Vägomläggning med bro öfver Vestcrdalelfven mellan Nordanholen och 
Mockfjärds kapell inom Gagnefs tingslags väghållningsdistrikt med en längd af 
157 kilometer, därtill statsbidrag utgått med 24,474 kronor 50 öre; 

3:o) Tillfartsvägar till kombinerade landsvägs- och järnvägsbron öfver Oster-
dnlelfven vid Mora inom Mora tingslags väghålloingsdistrikt med en längd of 
0i>8 kilometer, därtill staten bidragit med 4,500 kronor; 

4:o) Anläggning af väg från Djurås station å Siljans järnväg till landsvägen 
mellan Djurmo och Komtillmåtta inom Gagnefs tingslags väghållningsdistrikt, med 
en längd af 1355 kilometer, därtill statsbidrag utgått med 4,000 kronor; 

5:o) Omläggning af landsvägen i Norets by af Mora socken, Mora tingslags 
väghållniugsdistrikt, mellan södra järnvUgsöfvcrgången och Orsabacken samt mellan 
nämnda järnvägsöfvergång och Noreberg, en sträcka af 0819 kilometer, därtill 
staten bidragit med 1,600 kronor; ocb 

6:o) Ombyggnad af den s. k. Dragbron öfver Djuraån inom Djura kapell
församling, Leksands tingslags väghållningadistrikt, i kostnaden hvarför staten bi
dragit med 18,000 kronor. 

Förutom dessa vägbyggnadsarbeten hafva enligt Länsstyrel
sens särskilda beslut under perioden utförts åtskilliga, i allmän
het mindre omfattande arbeten å de allmänna vägarne, därtill 
bidrag af statsmedel icke sökts eller erhållits. 

Af statsanslagen för anläggning af nya samt förbättring 
eller omläggning af backiga eller eljest mindre goda vägar hafva, 
förutom ofvannämnda anslagsbelopp, anvisats: 

enligt nådigt bref den 19- februari 1897, 14,800 kronor för väganläggning 
mellan Roddarhedens by i Äppelbo socken och Trekärns hållplats å Mora—Vcnerns 
järnväg inom Jerna socken; 

enligt nådiga bref den 4 februari 1898, den 10 februari 1899 och den 16 
februari 1900 tillhopa 77,800 kronor för anläggning af väg från Tyngsjö kapell 
förbi Sågens station å Mora—Venerns järnväg till Klackbodarne vid landsvägen 
från Lindesnäs bruk till Nås kyrka inom Äppelbo, Jerna och Nås socknar; 

enligt nådigt bref sistnämnda dag 35,600 kronor för anläggning af tillfarts
vägar till bro öfver Osterdalelfven vid Badstubacken i Mora socken; och 

enligt nådigt bref samma dag 19,400 kronor för omläggning af den mellan 
Ingelsqvarn och Boda kyrka fallande delen af landsvägen från Ingelsqvarn i Hatt-
viks socken till och genom Gulleråsens by i Boda socken. 

4. Kommunikationer och varubyten. 
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Dessutom liafva af anslagsfonden för understödjande af bro-
bvenader enligt nådigt bref den 30 december 1890 anslagits 
59 000 kronor för anläggning af landfästen och pelare för bro 
öfver Österdalelfven vid Badstubacken i Mora socken. 

Samtliga dessa vägföretag hafva under perioden påbörjats, 
sedan kontrakt härom mellan Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
och vederbörande afslutats. 

För verkställande af valundersökningar inom länet hafva under 
perioden anvisats för hvartdera af åren 1896 och 1897 800 kro
nor, för år 1898 1,000 kronor, för år 1899 2,000 kronor och 
för år 1900 1,500 kronor; och liafva under perioden på stats
verkets bekostnad verkställts undersökningar för sju särskilda väg-
anlä^aningar för en sammanlagd kostnad af 5,828 kronor 87 öre. 

Inom länets 27 väghållningsdistrikt, hvilken indelning under 
perioden bibehållits oförändrad, hafva de såsom beslutade i se
naste femårsberättelsen omförmälda väg delningarna inom Folkare 
härads, Mora tingslags, Stora Tuna och Silfbergs socknars, Hede-
mora sockens, Nås tingslags och Malungs tingslags särskilda väg-
hållningsdistrikt pågått, och hafva af dessa förrättningar följande 
vägdelningar afslutats, nämligen inom Folkare härads väghåll
ningsdistrikt år 1896, inom Stora Tuna och Silfbergs socknars 
väghållningsdistrikt är 1897, inom Hedemora sockens väghäll-
ningsdistrikt år 1898 och inom Nås tingslags väghållnings
distrikt år 1899; inom Husby tingslags väghållningsdistrikt var 
vägdelningen afslutad redan år 1895. Öfriga vägdelningar hafva 
icke under perioden hunnit fullbordas. Samtliga dessa afslutado 
förrättningar hafva under perioden tagit åt sig laga kraft för
utom vägdelningarna inom Stora Tuna och Silfbergs socknars 
samt Hedemora sockens väghållningsdistrikt, mot hvilka förrätt
ningar anförts besvär, som emellertid icke föranledt ändring i 
förrättningarna. -

Under perioden hafva af Länsstyrelsen meddelats beslut om 
verkställande af vägdelningar inom Leksands tingslags, Norr-
bärke tingslags, Söderbärke tingslags, Kopparbergs sockens, Aspe-
boda sockens, Vika sockens och Garpenbergs sockens väghåll
ningsdistrikt. Af dessa vägdelningar har under perioden alle
nast en blifvit afslutad, nämligen vägdelningen inom Norrbärke 
tingslags väghållningsdistrikt, hvilken förrättning afslutades år 
1899. Emot förrättningen anförda besvär föranledde icke änd
ring däri. 

Vid nu ifrågavarande periods slut, då vägdelning inom sex 
väghållningsdistrikt fullbordats, fortgingo sålunda vägdelningar 
inom åtta väghållningsdistrikt. 

I sammanhang med de nya vägdelningarna har förnyad 
uppskattning egt rum af årliga kostnaden för underhållet den 
tid mark är bar af de i vägdelningarna ingående vägarne. Emot 
dessa uppskattningar har klagan icke blifvit förd. 

Oaktadt verkställda vägomläggningar hafva fortfarande skäl 
förekommit till anmärkningar emot vissa allmänna vägars be-
»kaffenhet. I dessa fall äro emellertid vägarne dels till följd af 
deras anläggande, dels på grund af trafikens omfattning, dels 
ock slutligen af brist på tjenliga väglagningsämnen synnerligen 
svåra att underhålla. Kopparbergs sockens väghållningsdistrikt, 
hvars samtliga vägar leda till Falun och synnerligen starkt tra
fikeras, har för anskaffande af dugligt väglagningsämne nödgats 
inköpa en stenkrossningsmaskin, hvilken åtgärd redan visat sig 
vara till stor båtnad för vägarnes underhåll. Sedan under perio
den undersökningar egt ruin för omläggning af de mest trafike

rade och i underhållet svåraste vägarne, samt beslut om en del 
af dessa vägars omläggning jämväl af Länsstyrelsen meddelats, 
hyser Länsstyrelsen den förhoppning att snart kunna vitsorda, 
att åtminstone de mera trafikerade vägarne befinnas i fullt far-
gillt skick. 

De till allmänna vägarne hörande färjor utgjorde vid perio
dens slut sex, nämligen vid Badstubacken i Mora socken, vid 
Båtsta och vid Forshufvud, båda i Stora Tuna socken, vid Bro
valls färjställe i Husby socken, där färjhållningen enligt Läns
styrelsens utslag den 19 november 1894 af Husby tingslags 
väghållningsdistrikt öfvertagits att af vägkassan bekostas, vid 
Utsund i Folkärna socken och vid Södernäs i By socken, alla 
for öfverfart af Dalelfven. Vid Båtsta och Forshufvud affordras 
vägfarande icke vidare fäijpenningar enligt vederbörande väg
hållningsskyldiges därom fattade beslut. Däremot upptagas fort
farande, enligt särskilda, år 1884 af Eders Kungl. Maj:t fast
ställda taxor, fäijpenningar för öfverfart vid Badstubacken, 
Utsund och Södernäs, hvarjämte genom nådigt bref den 1 sep
tember 1899 taxa fastställts för begagnande af Brovalls färja. 

I fråga om broar, som höra till det allmänna vägväsendet, 
har Länsstyrelsen här ofvan omförmält de båda nya broar, som 
anlagts öfver Vesterdalelfven vid Moekfjärds kapell och öfver 
Djuraån inom Djura kapellförsamling. Därförutom hafva de 
förändringar beträffande broarna förekommit, att genom utslag 
den 12 februari 1897 vederbörande väghållningsskyldige ålagts 
att öfvertaga underhållet af flottbron öfver Dalelfven vid Husby 
kyrka, hvilken bro därförut underhållits af enskild person, samt 
att, sedan den redan i senaste femårsberättelsen omnämnda kom
binerade landsvägs- och järnvägsbron öfver Österdalelfven vid 
Mora under nu ifrågavarande period börjat användas för lands
vägstrafik, den i närheten belägna flottbron blifvit, enligt Läns
styrelsens utslag den 1 december 1898, förlagd. 

På sätt • i senaste femårsberättelsen omförmäldes, hade till 
Eders Kungl. Majrts nådiga pröfning af Länsstyrelsen öfverlem-
nats fråga om rätt till fortsatt uppbärande af broafgifter för 
begagnande af flottbroarna öfver Dalelfven vid Gustafs kyrka 
och vid Nyckelby, af två vid Torsångs kyrka uppförda broar, 
den ena öfver Dalelfven och den andra öfver den så kallade 
Lillelfven, af flottbron öfver Dalelfven vid Uppbo och af flott
bron öfver Dalelfven vid Grådö. Genom nådiga brefvet den 13 
augusti 1897 förordnades, att den för öfverfart af bron öfver 
Lillelfven den 28 februari 18G2 fastställda taxan skulle med 
1897 års utgång upphöra, hvaremot Eders Kungl. Maj:t, be
träffande taxorna å afgifter för öfverfart af öfriga broar, ansåg 
föreskrift om dessa afgifters upphörande icke för det dåvarande 
böra meddelas, men anbefallde Länsstyrelsen att vidtaga åtgär
der i syfte att undanrödja hindren för afgifternas borttagande. 
I sådant syfte af Länsstyrelsen vidtagna åtgärder hafva emeller
tid icke under perioden föranledt dessa afgifters upphörande, 
utan uppburos fortfarande vid periodens slut bropenningar för 
broarna vid Gustafs kyrka, vid Nyckelby, öfver Dalelfven vid 
Torsångs kyrka, vid Uppbo och vid Grådö. 

Vägpenningar uppbäras icke någonstädes inom länet. 
Om antalet grindar öfver de allmänna vägarne är Läns

styrelsen icke i tillfälle att meddela någon exakt uppgift. Dock 
anmärkes, att Länsstyrelsen genom särskilda, under perioden med
delade utslag, jämlikt 31 § väglagen, förordnat om åtskilliga 
grindars borttagande. 
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Af under perioden inträffade förändringar angående de en
skilda vågarne äro särskildt anmärkningsvärda de nyanlägg
ningar, som utförts inom Orsa, Elfdalens och Särna socknar. 
De inom förstnämnda socken anlagda vägarne omfatta en sam
manlagd längd af 163 kilometer, däraf 104 kilometer utgöra 
vägar, anlagda hufvudsakligen för underlättande af skötseln af 
socknens besparingsskog, och 59 kilometer byvägar, för hvilka 
sistnämnda kostnaden, jordlösen och två större järnbroar inbe
gripna, uppgått, till 205,116 kronor 62 öre, som utgått af ränte
medel af socknens skogsmedelsfond. Byvägar hafva inom Elf
dalens socken anlagts till en längd af 92-3 80 kilometer, däri 
inräknadt fem järnbroar och en annan bro, samt föranledt en 
kostnad af sammanlagdt 410,355 kronor 95 öre. Denna kostnad 
har bestridts genom ett i socknens skogsmedelsfond upptaget lån, 
som amorteras genom fondens ränteafkastning. Inom Särna 
socken har anlagts en 26 kilometer lång väg från Elfros till 
Lillfjäten för en kostnad af 55,911 kronor, hvaraf socknen bi
dragit med 15,000 kronor och återstoden tillskjutits af Lillfjätens 
byamän. 

Angående skjutsväsendet inom länet lemnas likaledes redo
görelse i tabell 2. 

Antalet gästgifverier är sedan senaste periods slut oföränd-
radt, men har genom Länsstyrelsens laga kraftvunna utslag den 
8 december 1898 gästgifveriet i Håen från och med 1899 års 
början förflyttats till Uddeholm. 

Af skjutsstationerna hafva från och med 1897 års utgång 
Tyngsjö och Öje indragits, hvarefter antalet skjutsstationer ned
gått till 24. I sammanhang med inrättande af nya entreprena
der för åren 1898—1902 och i följd af tillstånd att förflytta 
skjutsningen till entreprenörens bostad hafva benämningarna å 
tvenne skjutsstationer blifvit förändrade, nämligen Larsbo till 
Fulunäs och Ofvanheden till Äppelbo. 

Samtliga skjutsanstalter å landsbygden äro belägna vid lands
vägar förutom Uddeholms gästgifveri och Lindesnäs skjutsstation. 

Om entreprenadbidragens belopp vid periodens slut meddelas 
upplysning i tabell I, som tillika uppgifver skjutsanstalternas 
namn och antalet därifrån under periodens sista år utgångna 
hästar. Beträffande entreprenadbidragen märkes vid jämförelse 
med senaste femårsberättelse, att bidragens sammanlagda årliga 
belopp med 2,695 kronor understiger bidragen under förra en
treprenadperioden. 

Lega, öfverstigande maximilegan, eller 2 kronor 25 öre, ut
går allenast vid den, enligt 26 § 1 mom. skjutsstadgan inrättade 
skjutsstationen i Borlänge.' Lega, understigande maximilegan, 
utgår med 1 krona 80 öre vid skjutsstationerna i Rusgården, 
Skattungbyn och Vika samt med 1 krona 70 öre vid skjuts
stationen i Ytter-Malung. 

I fråga om antalet från de särskilda skjutsanstallerna under 
år 1900 utgångna hästar märkes den betydande olikhet, som i 
detta afseende råder mellan såväl gästgifverierna inbördes som 
skjutsstationerna sinsemellan, i det antalet vid skjutsning ut
gångna hästar varierat vid gästgifverierna mellan högst 1,621 
vid Buskåker och lägst 93 vid Strand samt vid skjutsstationerna 
mellan högst 1,770 vid Borlänge och lägst 11 vid Garsås. 

Antalet vid samtliga skjutsanstalter utgångna hästar har 
årligen under perioden ökats, på sätt af tabellen 2 närmare in
hämtas. Sammanlagda antalet i skjutsning utgångna hästar 
under perioden företer ock i jämförelse med föregående perioder 

en synnerligt afsevärd ökning, bestyrkande att, oaktadt de under 
samma tid betydligt förbättrade järnvägskommunikationerna allt 
lifligaré landsvägstrafik egt rum. Till sådan jämförelse anteck
nas, att under nedan angifna femårsperioder inom länet i skjuts
ning utgått följande antal hästar, nämligen: 

Vid nu ifrågavarande periods början funnos inom länet stats
banor till en längd af 41 kilometer med sex stationer, nämligen 
Byvalla, Horndal, Morshyttan, Fors, Jularbo och Krylbo. Sedan 
den nya statsbaneanläggningen Krylbo—Örebro å sträckan Krylbo 
—Vestanfors blifvit vid början af juli månad år 1900 öppnad 
för allmän trafik, uppgick vid periodens slut längden af stats-

Tab. I . Skjutsanstalterna i Kopparbergs län, för dem beviljade 
entreprenadbidrag och därifrån utgångna hästar år 1900. 
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jiirnvägarne inom länet till 50 kilometer, men utan ökning af 
stationer. 

De enskilda järnvägarna inom länet, livilka vid periodens 
början hade en längd af 594-3 kilometer, hafva under perioden 
i längd vunnit en ganska afsevärd tillökning. 

Den 6 november 1896 öppnades för trafik den 1-5 kilo
meter långa bansträckningen Mora Noret—Mora, hvarigenom 
Falun—Rättvik—Mora—Orsabanans station Mora Noret medelst 
den i senaste feniårsberättelsen omförmälda kombinerade lands
vägs- och järnvägsbron öfver Osterdalelfven kom i spårförbin
delse med Mora—Venernsbanans vid Mora Strand belägna änd
station Mora. A denna bandel, som utgör en del af Mora— 
Elfdalens järnväg, för hvilken nådig koncession den 24 augusti 
1894 meddelats, blef koncessionen enligt nådigt medgifvande den 
30 december 1898 öfverlåten å Falun—Rättvik—Mora järnvägs
aktiebolag, i sammanhang med hvars öfriga järnvägar den seder
mera trafikerats. 

Under år 1897 tillkom den smalspåriga linien Linghed— 
Vintjern, med en längd af 12 kilometer. Linien, som utgör en 
utsträckning åt väster af bansträckningen Vintjern—Jädraås, 
livars särskilda delar redan under åren 1876—1881 öppnats för 
allmän godstrafik, tillhör Kopparbergs och Hofors sägverksaktie-
bolag. Sedan de koncessioner, som meddelats för anläggning af 
järnväg från Vintjern till Jädraås, blifvit på nämnda bolag 
öfverlåtna och utsträckningarna väster ut till Linghed och öster 
ut till Ockelbo fullbordats, samt banbyggnaden Ockelbo—Norr
sundet slutligen äfven tillkommit, blefvo samtliga ifrågavarande 
trafikleder, sträckande sig i ett sammanhang från Linghed i 
Svärdsjö socken öster ut till Norrsundets vid Bottenhafvet be
lägna hamnplats i Hamrånge socken af Gefleborgs län, under 
benämning Dala—Ockelbo järnväg, vid början af november må
nad år 1897 upplåtna för fullständig trafik. Stationerna vid 
denna trafikled äro inom länet:' Linghed, Vintjern (11 km.), 
Rysjön (17 km.) och Lilla Björnmossen (22 km.; alla afstånd 
räknade från Linghed). 

De båda i senaste femårsberättelsen omnämnda järnvägs
förslagen Elfdalen—Mora och Orsa—Bollnäs hafva i sin helhet 
kommit till utförande. 

Beträffande järnvägen Mora—Elfdalen omförmälde Läns
styrelsen, att förslag förelåg om ändring i järnvägens ursprung
ligen koncessiouerade sträckning. Järnvägens tillkomst var till 
hufvudsakligaste del beroende af det ekonomiska understöd, som 
af Elfdalens socknemän kunde erhållas. Då dessa lemnades till
fälle att besluta, huruvida de ville medelst aktieteckning bidraga 
till åstadkommande af järnvägen, framhölls af dem, att den järn
väg, som för ortens behof vore den ändamålsenligaste, vore en 
linie, som från Mora Strand droges å västra sidan af Dalelfven 
till och genom Oxbergs by samt vidare öfver Osterdalelfven i 
närheten af den så kallade Dämbforsen och inpå den förut kon
cessiouerade linien samt vidare till västra sidan af Rotelfven i 
Rots by; och beslöto socknemännen å kommunalstämma den 
19 maj 1896, att i det bolag, som vore afsedt att bildas för an
läggning af en bredspårig järnväg från Mora Strand till Rots 
by, teckna aktier till belopp af en million kronor under villkor 
bland andra, att nådigt tillstånd lemnades, att medlen finge utgå 
af socknens skogsmedelsfonds kapitaltillgång samt att järnvägen, 
med anordnande af fullständig förbindelse med Mora—Venerns 
järnväg och med denna gemensam station å Mora Strand, från 

lämplig punkt å nämnda järnväg droges i den af kommunal
stämman såsom fördelaktigast angifna sträckningen till Rots by. 
Sedan Eders Kungl. Maj:t den 9 december 1896 i nåder med-
gifvit, att af skogsmedelsfondens kapitaltillgång en million kro
nor finge användas för teckning af aktier, under af kommunal
stämman beslutade villkor, i det bolag, som visade sig vara 
innehafvare af koncession å järnvägsanläggning i den af kom
munen ifrågasatta riktning från Mora till Elfdalens kyrkoby och 
därifrån till Rots by, samt ändring i den vid koncederandet 
fastställda byggnadsplanen medgifvits den 31 december 1896, då 
anläggningens utsträckning till Rots by koncederades, bildades 
Mora—Elfdalens järnvägsaktiebolag, som den 30 december 1898 
berättigades öfvertaga koncessionen. Järnvägen, hvarå arbetet 
påbörjades i oktober 1897, öppnades för trafik i början af no
vember 1900 och har följande trafikstationer: Morkarlby (2 km.), 
Eldris (9 km.), Gopshus.(22 km.), Oxlerg (27 km.), Blyberg 
(31 km.), Gåshvarf (36 km.) och Elfdalen (40'7 km.; afstånden 
räknade från Mora). 

Järnvägen Orsa—Bollnäs tillhör Dala—Helsinglands järn
vägsaktiebolag, som den 20 december 1895 berättigades att öfver
taga den enskilda personer meddelade koncessionen å järnvägs
anläggningen. Arbetet å järnvägen påbörjades under är 1897, 
och den 18 januari 1900 blef järnvägen i dess helhet upplåten 
för allmän trafik. De å järnvägen inom länet belägna statio
nerna äro, förutom Orsa: Mässbacken (10 km.), Skattungbyn 
(17 km.), Furudal (32 km.) och Dalfors (49 km.; afstånden 
räknade från Orsa). 

Af den i senaste feniårsberättelsen omförmälda, för enskilda 
personers räkning koncederade järnvägssträckningen från Vans
bro öfver Ludvika till Engelsberg har delen Engelsberg—Lud
vika under perioden färdigbyggts. Koncessionen å järnvägsan
läggningen, för hvilken aktieteckning visserligen af Flöda kommun 
beslutits, men sedermera förfallit, blef med Eders Kungl. Maj:ts 
samtycke öfvertagen af Stockholm—Vesterås—Bergslagens nya 
järnvägsaktiebolag, som i följd af bestämmelser i koncessionen 
jämväl förvärfvat eganderätt till Smedjebackens järnväg, med 
hvilken den nya järnvägslinien, som utgår från Ludvika järn
vägsstation å Bergslagernas järnväg, löper delvis jämnsides mellan 
sjöarna Wessman och Barken. Därefter genomgår järnvägen 
Norrbärke och Söderbärke socknar och utmynnar i Engelsbergs 
station å Stockholm—Vesterås—Bergslagens järnväg. Trafik
leden, å hvilken arbetet påbörjades år 1898 och som den 26 
november 1900 öppnades för trafik, har inom länet mellansta
tionerna Hagge (9 km.), Smedjebacken (16 km.), Söderbärke 
(27 km.) och Vad (35 km.; afstånden räknade från Ludvika). 

Genom dessa järnvägsanläggningar hade längden af de en
skilda järnvägarna inom länet vid periodens slut ökats till 745 i 
kilometer. 

Närmare upplysning om dessa järnvägars längd, spårvidd 
och trafikinkomst för hvart af periodens år inhämtas af efter-
stående tabell K (sid. 34). 

Länet, som vid nu ifrågavarande periods början sålunda 
hade järnvägar till en sammanlagd längd af 635'3 kilometer, 
var då, enligt Kungl. Järnvägsstyrelsens beräkningar, med hän
syn till dess ytvidd sämre försedt med järnvägar än riket i dess 
helhet, i det länet då hade järnvägar till en längd af 2"i5 kilo
meter per kvadratmyriameter, under det motsvarande tal för 
riket utgjorde 2'2i. Vid periodens slut, då järnvägarna inom 
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länet uppnått en längd af 795'i kilometer, hade längden af järn
vägar per kvadratmyriameter för la.net uppgått till 268 kilo
meter, medan den för riket utgjorde 25 6 kilometer. I förhål
lande däremot till folkmängden intog länet i fråga om längden 
af järnvägar redan vid periodens början fördelaktigare ställning 
än riket, som då hade 20o2 kilometer järnväg per 10,000 in
vånare, medan länet på samma antal invånare hade 31'13 kilo
meter. Vid periodens slut hade länets ställning härutinnan blifvit 
än gynnsammare, i det att längden af järnvägar per 10,000 in
vånare då uppgått för länet tili 369 5 kilometer och för hela 
riket allenast till 22'17 kilometer. 

Den koncession, som den 11 oktober 1895 beviljades för 
anläggning af järnväg från Orsa öfver Skattungbyn till Svegs 
kyrkoby i Herjeådalen, blef år 1900 förverkad till följd af under
låtenhet att inom föreskrifven tid å järnvägen påbörja arbetet. 
För en järnvägsanläggning enligt den koncessionerade sträck
ningen kunde nämligen icke erforderligt byggnadskapital anskaffas. 
Inom Orsa kommun, från hvilken afsevärdt bidrag påräknats, 
hade visserligen uttalats den mening, att en järnväg från Orsa 
till Sveg vore för kommunen fördelaktig, men socknemännen 
ansågo en västligare sträckning än den koncessionerade vara för 
kommunen af större vikt och betydelse. Under år 1897 verk
ställdes på deras initiativ undersökning och upprättades plan 
och kostnadsförslag för en dylik linie, som skulle utgå från 
Orsa järnvägsstation och efter öfvergång af Ore elf framgå i 
nästan rak linie till fäbodestället Tallhed, därefter mot nordost 
öfver Emån, utefter detta vattendrag och Granvasslan fram till 
Vallsjön, vidare utefter Brynbergsbäcken och åter öfver Ore älf 
efter Vassjöåns dalgång förbi stora Vassjön samt därefter i nord
västlig riktning till Tandsjö och öster om Fågelsjön, hvarefter 
den skulle anknytas med den förut koncessionerade sträckningen. 

Tab. K. De enskilda järnvägarne i Kopparbergs län vid 1900 
års slut samt deras inkomst per dag och bankilometer åren 

1896—1900. 

Med hänsyn särskildt därtill att, enligt verkställda beräkningar 
en järnväg med sådan hufvudsträckning. skulle föranleda ned
bringandet af kostnaderna för en rationell skötsel af socknens 
besparingsskog och ökning af inkomsterna af skogen, beslöto 
de jordegande socknemännen å kommunalstämmor den 31 maj 
1899 och den 14 mars 1900 att för kommunens räkninc teckna 
aktier för ett sammanlagdt belopp af 1,250,000 kronor i bola» 
för anläggning af järnväg i hufvudsaklig överensstämmelse med 
det sålunda uppgjorda förslaget. Sedan af åtskilliga kommuner 
inom Gefleborgs och Jemtlands län beslutits aktieteckningar i 
sådant bolag, blef i oktober 1900 för anläggningens utförande 
bildadt Orsa—Herjeådalens järnvägsaktiebolag, som sedermera 
fått å sig öfverlåten den koncession, som den 12 september 
samma år beviljats å järnvägsanläggning »från Orsa station å 
Mora—Orsa järnväg till Sveg i Herjeådalen» om 128-5 kilome
ters längd, däraf 50 kilometer här i länet. 

Förutom de järnvägskoncessioner, som här ofvan omförmälts 
hafva under perioden koncession beviljats, den 2 september 1898 
åt enskilda personer för anläggning af järnväg från Malungs 
järnvägsstation å Mora—Venerns järnväg till Limedsforsen i 
Lima socken, för hvilken järnvägs utförande Lima och Tran-
strands kommuner på det sätt bidragit, att de i Mora—Venerns 
järnvägsaktiebolag, som sedermera fått öfvertaga koncessionen å 
anläggningen, beslutit teckna stamaktier till ett belopp, Lima 
socken af 200,000 kronor och Transtrands socken af 50,000 
kronor, och den 17 mars 1899 för anläggning dels af järnväg 
från Falun öfver Repbäcken vid Siljans järnväg till Vansbro 
station å Mora—Venerns järnväg, dels ock af järnväg från 
Knippboheden å Siljans järnväg inom Als socken öfver Dalelfven 
nedanför Leksands Noret till Rättviks station å Falun—Rättvik 
—Mora järnväg. • 

Vid periodens utgång funnos inom länet sålunda följande 
koncessionerade, icke fullbordade jårnvägslinier, nämligen: 

Allenast å linien Falun—Repbäcken—Vansbro har arbetet 
under perioden påbörjats. 

I sammanhang härmed anser sig Länsstyrelsen jämväl böra 
omförmäla de järnvägsanläggningar, som under perioden därutöfver 
varit ifrågasatta. 

Ett förslag, hvarå nådig koncession sökts, afser fortsättning 
af Falun—Repbäcken—Vansbro järnväg från Vansbro station å 
Mora—Venerns järnväg till Näsets by i Äppelbo socken. Sara-
tidigt söktes koncession å järnväg från kilometer 86 å Mora— 
Venerns järnväg till Rågsveden i Äppelbo socken. Af dessa 
förslag kan gifvetvis endast ettdera komma till utförande. 

Koncession söktes ock samtidigt å järnvägsanläggning från 
Falun genom Sundborns och Svärdsjö socknar till Kilafors sta
tion å Norra stambanan och för anläggning af järnväg frän 
Hosjö hållplats å Gefle—Dala järnväg genom Sundborns socken 
till Borgärdets by i Svärdsjö socken. Vederbörande ortsinvånare 
inom länet hafva sammanstämmande uttalat sig till förmån för 
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förslaget Falun—Kilafors såsom af största nytta för bygden. I 
sitt den 31 december 1898 öfver dessa sistnämnda koncessions
ansökningar afgifna underdåniga utlåtande uttalade Länsstyrel
sen den uppfattning, att en järnväg Falun—Kilafors i fortsätt
ning af Bergslagernas järnväg mellan Göteborg och Falun borde 
blifva af väsentligt större nytta för länet och dess hufvudort 
Falun än järnvägen Hosjö—Svärdsjö, i följd hvaraf och då den 
förra järnvägen skulle komma att förmedla trafiken inom högst 
väsentliga delar af hela landet, förbindande Norrland, och mel
lersta Sverige med sydvästra delarna af riket, Länsstyrelsen i 
likhet med ortsinvånarnes samstämmande mening tillstyrkte bi
fall till ansökningen om koncession tå järnvägen Falun—Kilafors. 
Om denna järnvägs stora betydelse såväl för länet som för riket 
i dess helhet har Länsstyrelsen i annan afdelning af denna redo
görelse tillåtit sig erinra, men anser sig ytterligare i detta sam
manhang böra framhålla angelägenheten af detta järnvägsförslags 
snara förverkligande. 

Slutligen är nådig koncession sökt för anläggning af en järn
väg från Rots by i Elfdalens socken förbi Sveg i Ilerjeådalen 
till Östavalls järnvägsstation i Vesternorrlands län. Denna järn
väg skulle lända såväl Elfdalens, Mora och Våmhus socknar 
som ock Särna socken, hvilken järnvägen skulle närma sig på 
ett afstånd af 3 V2 mil, till stort gagn, men utsikterna för för
slagets utförande synas Länsstyrelsen allt annat än ljusa, helst 
sedan järnvägen Orsa—Sveg af Eders Kungl. Maj:t koncederats. 

Under perioden är den första elektriska järnvägen inom 
länet anlagd. Efter därtill den 23 januari 1899 meddeladt nå
digt tillstånd använder nämligen Stora Kopparbergs Bergslags 
aktiebolag elektricitet med anordning efter så kalladt stolpsystem 
med luftledningar såsom drifkraft å en för bolagets eget trans-
portbehof anlagd, 10 kilometer lång järnväg om 693 mm. spår
vidd mellan bolagets järnverk vid Domnarfvet och dess pappers
bruk vid Qvarnsveden. 

Vid redogörelsen för bergs- och brukshandteringen samt 
fabrikerna har Länsstyrelsen redan omnämnt dels de hästbanor, 
som af Nittsjö tegelbruksaktiebolag anlagts år 1896 från dess 
tegelbruk i Rättvik till Akernäs vid Falun—Rättvik—Mora järn
väg, om 2 kilometers längd, och åren 1899—1900 i förening 
med färja för lastade vagnar från Backa bruk till Hosjö vid 
Gefle—Dala järnväg, hvilken senare bana har en längd af 1-s 
kilometer, dels ock de linbanor, som utförts från Ryllshytte-
fältet till Persbo i Garpenbergs socken, från Långfallsgrufvan 
till vaskverket vid Räfvåla i Grangärde socken och från Stall-
bergsgrufvorna till vaskverket vid Silfhytteqvarn i Norrbärke 
socken. Förutom dessa anläggningar är att anteckna en af Ulfs-
liytte järnvägsaktiebolag år 1900 utförd linbana om 2T, kilo
meters längd från Ulfshytte järnverk till Ulfshyttans järnvägs
station, äfvensom en af samma bolag anlagd kortare linbana till 
en närbelägen grufva. 

B) Sjökommunikationer. I länets sjökommunikationer har 
sedan senaste femårsperiod någon anmärkningsvärd förändring 
icke inträffat. Dock är härvid att omförmäla, att Vika socknemän 
genom nådigt bref den 22 maj 1896 berättigats att intill 1905. års 
slut för öppnande af bron öfver sundet mellan sjön Runn och Vika
sjön uppbära afgift för hvarje gång, bron öppnas för genomfart. 

Genom särskilda, tid efter annan af Länsstyrelsen meddelade 
utslag hafva åtskilliga vattendrag blifvit upplåtna till allmän 

flottled, nämligen en del af Särkån, biflod till Vesterdalelfven 
och infallande i Fululefven, samt Storån med dess biflöde Gröf-
velån och Uxiån med dess biflöden Skålan och Aborrleden, alla 
utgörande bifloder till Österdalelfven, hvarjämte förändrade be
stämmelser meddelats angående flottningen dels i en del af Ve
sterdalelfven, dels ock i delar af Österdalelfven. De vid afsy-
ningarna å dessa nya flottledsbyggnader bestämda värden uppgå 
till ett sammanlagdt belopp af 220,680 kronor. Enligt senaste 
femårsberättelsen hade kostnaderna för reglering enligt nu gäl
lande flottningsstadga af flottlederna i Öster- och Vesterdal-
elfvarne med deras bifloder samt i Dalelfven till länsgränsen vid 
förra periodens slut utgjort 2,260,347 kronor och hafva sålunda 
nu stigit till 2,481,027 kronor. Den 31 oktober 1900 återstod 
såsom af dessa kostnader oamorteradt ett belopp af 522,710 
kronor. 

Förutom de arbeten, som verkställts för aptering af dessa, 
efter afsyning till allmänna flottleder upplåtna vattendrag, hafva 
efter Länsstyrelsens medgifvanden i åtskilliga andra vattendrag 
arbeten utförts för inrättande af flottled därstädes. Samman
lagda beloppet af kostnaderna för dessa arbeten uppgifvas hafva 
vid periodens utgång uppgått till nära 800,000 kronor. 

Om de för flottningen i länets flottleder befintliga flottnings-
föreningar lemnade Länsstyrelsen i sin senaste femårsberättelse 
redogörelse, därvid dock Länsstyrelsen underlät att omnämna 
Ilosjön—Runns flottningsförening, som ombesörjer flottningen i 
Ilosjön och genom Korsnäsströmmen till sjön Runn och hvars 
reglemente af Länsstyrelsen fastställdes den 4 december 1895. 
Hvad de öfriga flottningsföreningarna angår, anmärkes, att genom 
Länsstyrelsens den 21 april 1897 meddelade resolution, däri än
dring icke -blifvit gjord, fastställts ändrad lydelse af reglementet 
för Dalelfvarnas flottningsförening, samt att nytt reglemente för 
Amungen—Hosjö flottningsförening den 14 september 1898 blifvit 
af Länsstyrelsen fastställdt. Nedre Dalelfvens flottningsförening 
och Ellingeåns flottningsförening bestå fortfarande med oför
ändrade reglementen. 

C) Post- och telegraf-jämte telefoninrättningar. Vid senaste 
femårsperiodens utgång funnos inom länet tillhopa 107 postan
stalter, däraf 10 postkontor och 97 poststationer. Sedan Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 31 december 1895 med-
gifvit, att inom Stora Tuna socken finge inrättas ett postkontor 
med benämning Borlänge, blef år 1896 postkontor i Borlänge 
inrättadt, hvarvid förutvarande poststationen därstädes indrogs. 
Nya poststationer hafva under perioden öppnats i Björbo, Bly
berg, Folkärna, Gopshus, Gåshvarf, Hagge, Linghed, Mässbacken, 
Risätra, Räfvåla, Sellnäs, Torgås, Torsång och Vintjern. Post
stationen vid Grundforsen har erhållit den förändrade benäm
ningen Fulunäs. Vid periodens slut funnos inom länet 11 post
kontor och 110 poststationer eller tillhopa 121 fasta postanstalter. 
Vid alla af dessa var postsparbanksrörelse anordnad. 

I sammanhang med öppnande för allmän trafik af stats
banedelen Krylbo—Vestanfors och af de enskilda järnvägslinierna 
Linghed—OckTelbo, Ludvika—Engelsberg, Mora—Elfdalen och 
Orsa—Voxna har postbefordran med järnväg å dessa sträckor 
vidtagit. 

Därförutom har karterad post befordrats å aDgbåtslinien 
Insjön—Leksand—Orsa, hvilken postlinie under perioden för
ändrats till linien Insjön—Leksand—Mora. 
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Postföring har anordnats dels med häst och åkdon å linierna 
Jularbo—Folkärna, Linghed—Enviken, Linghed—Svärdsjö och 
Orsa—Våmhus, dels ock medelst landtbrefbäring å linierna Bor
länge—Lisselåker—Borlänge, Borlänge—Ofvandal—Borlänge, Bor
länge—Ängesgårdarna—Borlänge, Bredgrind—Gårsbo, Dufnäs— 
Djurmo—Dufnäs, Dufnäs—Gagnbro—Dufnäs, Falun—Nedre Skog, 
Fors station—Persbo, Gustaf—Bodarne—Gustaf, Hedemora— 
Ingvallsbenning, Idre—Storsätern, Insjön—Helgbo, Insjön—Kilen, 
Korsnäs—Tofta, Ludvika—Lilla Snöån, Malung—Gärdas, Ma
lung—Östra Utsjö, Mora—Östnor—Långlet—Mora, Mora Noret 
—Risa—Mora Noret, Norhyttan—Gensen—Ramen—Laxsjön, Sil
jansnäs—Alvik, Siljansnäs—Hjulbäck, Smedjebacken—Gubbo— 
Smedjebacken, Stora Tuna—Grängshammar, Sågmyra—Solarfvet, 
Särna—Gärdalen, Söderbärke—Larsbo—Söderbärke, Tyngsjö— 
Afradsberg, Våmhus—Bonas, Våmhus—Heden och Äppelbo— 
Sörombäcken, hvarjämte gångpost börjat å linierna Torgås— 
Rörbäcksnäs och Grundforsen (Fulunäs)—Östby (Norge). Där
emot har indragning egt rum af dels kärrposterna Mora—Våmhus 
och Svärdsjö—Enviken, dels gångposterna Lima—Rörbäcksnäs 
och Orsa—Skattungbyn, dels ock landtbrefbäringen Svärdsjö— 
Svartnäs. 

I förutvarande postföring hafva de ändringar vidtagits, att 
landtbrefbäringslinien Insjön—Gärde ändrats till Insjön—Mjelgen 
—Vestannor samt att postföringen ökats från tre till fem vecko
turer å linien Ludvika—Grangärde samt med en veckotur å hvar 
af linierna Elfdalen—Evertsberg, Enviken—Svabensverk, Falun 
—Smedsbo, Hedemora—Norshyttan—Hedemora, Hedemora—Nås 
—Hedemora och Särna—Idre. 

Till upplysning om posttrafikens utveckling under perioden 
antecknas, att, enligt Kungl. Generalpoststyrelsens årsberättelser, 
antalet inom länet till postbefordran aflemnade försändelser ut
gjorde år 1895 2,747,265 och år 1900 5,256,231. Antalet dy
lika postförsändelser har sålunda under perioden nära fördubblats. 
Medeltalet däraf på hvarje invånare i länet uppgick' år 1895 
till 13 och år 1900 till 24, under det att motsvarande medeltal på 
hvarje invånare i hela riket utgjorde respektive 32 och 50. 

I telegrafinrättningarna har under perioden icke inträffat 
annan förändring, än att järnvägstelegrafstationer inrättats vid 
stationerna å de under tiden för allmän trafik upplåtna enskilda 
järnvägslinierna Ludvika—Engelsberg, Mora—Elfdalen och Orsa 
—Voxna, äfvensom vid Sellnäs nyinrättade station å Bergslager
nas järnväg. 

Telefonvåsendet har under perioden undergått åtskilliga för
ändringar. Af de enskilda telefonnäten, hvilka i senaste fem

årsberättelsen uppgåfvos utgöras af ledningar med en sammanlaod 
längd af 1,716 kilometer, hafva för statens räkning inköpts år 
1896 Grangärde och Ludvika telefonföreningars nät och år 1897 
Husby—Stora Skedvi och Falu telefonföreningars nät. Dess
utom hafva under perioden flere nya ledningar blifvit genom 
Kungl. Telegrafverkets försorg anlagda till en längd af tillhopa 
430-3 kilometer, nämligen år 1896 Norberg—Avesta, Falun-
Korsnäs (2 ledningar), Falun—Sundborn (2 ledningar) och Falun 
—Vika,.år 1897 Borlänge—Stora Tuna, Ludvika—Grangärde 
och Falun—Mora, år 1898 Avesta—Fors och Avesta—Jularbo 
år 1899 Avesta—By, Avesta—Hedemora, Borlänge—Hedemora 
Falun—Rättvik, Ludvika—Grangärde, Mora—Orsa och Vika— 
Hageisnäs, samt år 1900 Avesta—Krylbo och Falun—Leksand. 

Jämväl flere enskilda telefonledningar funnos fortfarande vid 
periodens slut inom länet. Af dessa märkas förnämligast föl
jande: 

Enligt Kungl. Telegrafstyrelsens årsberättelse hade under år 
1900 antalet samtal å rikstelefon inom länet utgjort tillhopa 
2,678,200, däraf inom Falu telefonnät 2,292,100, inom Hede
mora 168,900, inom Smedjebackens 128,600 och inom Mora 
88,600. Om antalet samtal å de enskilda ledningarna hafva 
några tillförlitliga upplysningar icke kunnat inhämtas. 

D) Sjöfart och handel. I fråga om antalet i länet hemma
hörande, i sjöfart använda fartyg äfvensom deras dräktighet till
låter sig Länsstyrelsen hänvisa till Kungl. Kommerskollegii un
derdåniga årsberättelser. 

I tabell L lemnas redogörelse för antalet handlande och 
deras betjening under perioden, särskildt för städerna, Borlänge 
köping och landsbygden. Såsom af denna tabell framgår, har 
väl under perioden antalet handlande inom länet något ökats, 
men denna ökning berör helt obetydligt landsbygden. 

Det förut allmänt brukliga sättet att befolkningen i länets 
från städerna aflägsnare delar någon gång under året i närmaste 
stad eller å annan större handelsplats själf anskaffade sina för
nödenhetsvaror och på samma gång afyttrade sina egna alster, 

Tab. L. Handlande och deras betjening äfvensom deras för rörelsen uppskattade inkomst i Kopparbergs län åren 1896—1900. 
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har numera fullständigt upphört. Denna förändring beror väl 
till någon del på ändrade kommunikationsförhållanden, men för
nämligast därpå, att alla slags varor numera saluhållas hos 
handlandena i orten, hvilka ock mottaga och försälja ortens 
produkter. 

Från vissa delar af länet förspörjes fortfarande klagomål 
öfver det redan i senaste femårsberättelsen omnämnda skadliga 
inflytande, denna landthandel utöfvar genom frestelsen för be
folkningen till onödiga inköp af öfverflödsartiklar, som i hvarje 
handelslokal utbjudas. Största skulden till förekomsten af dessa 
varor anses ligga hos de tidt och ofta förekommande handels
resandena, genom hvilka handlandena å landsbygden numera 
göra sina flesta inköp. Dessa handelsresande, som vanligen, med
förande profver af sina varor, besöka hvarje trakt två gånger, 
ibland till och med fyra till fem gånger om året, sägas rent 
af med tvång förmå handlandena att »på försök» taga deras 
varor, som sedan gifvetvis med lätthet finna afnämare. 

Här och hvar inom länet hafva handelsagenter jämväl ut
bjudit varor omedelbart till befolkningen. Särskildt oinförmäles, 
att agenter för tygfinnor rest ur gård och i gård for att sälja 
kostymtyger, hvilka sedan postledes från firman mot postförskott 
öfversändts till köparen, som sålnnda efter ofta dyrt inköp fått 
ytterligare betala postafgift och öfriga omkostnader. Detta för-
säljningssätt synes dock, dess bättre, numera vara i aftagande. 
Afven agenter för spirituosaförsäljare hafva, dock jämförelsevis 
sällan, inom länets landsbygd utbjudit sina varor. 

Antalet utländska handelsresande har under perioden upp
gått år 1896 till 10, år 1897 till 9 och hvart af åren 1898, 
1899 och 1900 till 7. 

Gårdfarihandel har under perioden utöfvats i ungefär ena
handa omfattning som under senaste femårsperiod. Tillstånd 
därtill meddelades år 1896 för 182 personer, år 1897 för 179, 
år 1898 för 190, år 1899 för. 177 och år 1900 för 153 perso
ner, alla nästan utan undantag inom länet bosatta personer, 
hvilka förut egnat sig åt denna handel. 

A landsbygden har handel jämväl drifvits af registrerade 
föreningar för ekonomisk verksamhet till ett antal af 1 år 1897, 
3 år 1898 och 5 hvartdera af åren 1899 och 1900. 

Tillstånd till s. k. realisation enligt bestämmelserna i 
kungl. förordningen den 23 september 1887 har under perio
den utfärdats allenast i fem fall, nämligen fyra år 1896 och ett 
år 1900. 

Beträffande de allmänna marknaderna inom länet blef, en
ligt Kungl. Kommerskollegii, redan i senaste femårsberättelsen 
omförmälda utslag den 28 april 1896, marknaden i Säter från 
och med år 1897 indragen. Den därefter enda för länet åter
stående marknad, som varit medgifven att årligen hållas i februari 
månad, skall enligt Kommerskollegii utslag den 21 augusti 1900 
från och med år 1902 upphöra. 

Af de torgdagar, som i senaste femårsberättelsen omför-
mäldes, hafva torgdagarna i Smedjebacken och i Rättvik indra-
gits hufvudsakligast till följd af de oordningar, som däraf för
anleddes, hvaremot torgdagar fortfarande hållas i Orsa kyrkoby, 
och sedan år 1900 ä Mora Strand, båda uteslutande afsedda 
för handel med kreatur och landtmannaprodukter. 

Hvad angår minuthandeln med och utskänkningen af bränn
vin inom länet har antalet ständiga försäljningsrättigheter ut
gjort under försäljningsäret 1895—1896 13 i städerna och 6 på 
landsbygden samt följande försäljningsår, efter det en utskänk-
ningsrättighet i Iledemora indragits, 12 i städerna och 6 på 
landsbygden. Med försäljningsåret 1899—1900 blefvo försälj
ningsrättigheterna i Hedemora och Säter öfverlåtna till bolag, 
hvarefter sålunda alla rättigheter i länets städer innehafvas af 
bolag. Samtliga rättigheter å landsbygden tillgodonjutas, jäm
likt 7 § 1 mom. i gällande brännvinsförsäljningsförordning, fort
farande af innehafvarne af do i senaste femårsberättelsen upp
räknade gästgifverier. 

Till upplysning om förhållandet mellan antalet ständiga 
rättigheter i länet och länets invånareantal meddelas, att för
säljningsåret 1895—1896 funnos 10,882 invånare för hvarje 
rättighet och försäljningsåret 1899—1900 11,937, medan för 
hela riket antalet invånare för hvarje rättighet utgjorde alle
nast respektive 4,795 och 4,982. 

Tillfälliga utskänkningsrättigheter hafva såväl i städerna 
som på landsbygden äfvensom å några ångbåtar under perioden 
beviljats för kortare tid än år. 

Tab. M. Minuthandeln med och utskänkningen af brännvin i Kopparbergs län försäljningsåren 1895—1900. 
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Såsom sammanfattning af dessa uppgifter angående bränn-
vinsbandeln äfvensom till upplysning om brännvinsförsäljnings-
medlen och deras fördelning tillåter sig Länsstyrelsen hänvisa 
till tabell M (sid. 37). 

Af denaturerad sprit har försäljning under perioden egt 
ruin på följande antal ställen, nämligen: 

5. Kameralförhållanden. 

A) Hemman och lägenheter samt stadsjordar m. m. Härom 
lenmas redogörelse i bilagda tabell 3. Uppgifterna till denna 
tabell äro, livad beträffar landsbygden och kol. 2—11, hämtade 
ur sammandraget öfver 1900 års jordebokssumma inom länet. 
Den icke oväsentliga skillnad, dessa uppgifter förete i jämförelse 
med motsvarande uppgifter uti senaste femårsberättelsen, föran
leder till följande anmärkningar. 

Kronoegendomar; 1) Under allmän disposition, a) Boställen, 
hemman: minskning med 1 om -fe mantal, som blifvit såldt till 
allmänt frälse; b) hemman: minskning med 3 om tillhopa %•£$•$ 
mantal, som försålts till allmänt frälse, och ökning dels med 58 
om 25-/^Ws n i a n t a l) utgörande af kronan inköpta skattehemman, 
dels ock med 1 om {• mantal i följd af rättelse i 1897 års jorde
boksförändringsextrakt för Hedemora fögderi; c) Jordlägenheter: 
ökning med 2, förut af skattenatur, som blifvit för kronans räk
ning inköpta; d) Fiskerier: i senaste femårsberättelsen fanns intet 
fiskeri under denna titel angifvet, men enligt jordeboken bör ett 
sådant upptagas; och e) Verk och inrättningar: i förra femårs
berättelsen funnos 7 omförmälda, men då enligt jordeboken verk 
och inrättningar under ofvanstående titel ej förefinnas, blifva så
dana nu ej upptagna. 2. Under enslcild disposition, a) Hem
man: minskning med 2 om jgo^y mantal, som blifvit skatteköpta; 
och b) jordlägenheter: ökning med 1, som blifvit skattlagd, och 
minskning med 13, som skatteköpts. 

Skatteegendomar: a) Boställen, hemman: minskning med 1 
om \ mantal på grund af en vidtagen rättelse uti 1897 års 
jordeboksförändringsextrakt för Hedemora fögderi; b). Boställen, 
lägenheter: tillkommer 1 genom rättelse i Vester-Bergslags fögderis 
jordeboksförändringsextrakt för år 1896; c) Hemman: minskning 
med 59 om 25 $ 2 ^ 5 mantal, som för kronans räkning inköpts, 
samt ökning med dels 2 om 4~Uim mantal, som blifvit skatteköpta, 
dels 7 om 2|g§ mantal, som efter inlösen af frälseräntor öfverförts 
från frälse till skatte, dels ock 2 genom vidtagen rättelse i 1896 
års jordeboksförändringsextrakt för Vester-Bergslags fögderi; d) jord
lägenheter: minskning med 2, som blifvit för kronans räkning in
köpta, och ökning med 13, som blifvit skatteköpta; och e) Verk 
och inrättningar: minskning med 49 enligt rättelse i 1896 års 
jordeboksförändringsextrakt för Vester-Bergslags fögderi. 

Frälseegendomar: a) Hemman: minskning med 7 om 2 §§§ 
mantal, som efter inlösen af frälseräntor öfverförts från frälse 
till skatte, samt ökning med 8 om 2 j 8 ^ mantal, som försålts 
till allmäSt frälse (förut krono under allmän disposition) och 
b) Verk och inrättningar: efter vidtagen rättelse i 1896 års 
jordeboksförändringsextrakt för Vester-Bergslags fögderi upptages 
antalet till 2 (förut 3). 

Under perioden hafva följande skatteköp från kronan egt 
rum, nämligen: 

Följande till statsverket indragna militieboställen hafva under 
perioden blifvit försålda till allmänt frälse, nämligen: 

År 1896: sergeantsbostället |f-| mantal Solfvarbo i Gustafs 
socken, majorsbostället | | | mantal Munkbo i Husby socken,-
|§§ mantal af fanjunkarebostället §§§ mantal Fagerberg i Rätt
viks socken, | | | mantal af kompanichefsbostället fff mantal 
Tibble i Leksands socken och ^ mantal af kompanichefsbostället 
jL mantal Stensbo i Äppelbo socken; 

år 1897: fänriksbostället ^ mantal Grada i Gagnefs socken; 
samt 

år 1898: mönsterskrifvarebostället i§§£ mantal Nordanö i 
Torsångs socken. 
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Vid försäljningen af ofvanberörda indragna militieboställena 
Fa^erberg, Tibble och Stensbo afsattes till kronoparker följande 
områden, nämligen £f| mantal af Fagerberg, ,25 mantal af Tibble 
och 3» mantal af Stensbo. 

Till allmänt frälse har dessutom under år 1898 försålts 
förra kronoklockarebolet ^ mantal i Als socken. 

För kronans räkning hafva under perioden förvärfvats be
tydande områden, hvilka ställts under Kungl. Domänstyrelsens 
inseende och förvaltning, nämligen år 1897 åtskilliga under 
Grönsinka bruksegendom hörande fastigheter om tillhopa 1 ^f.2 

mantal i By socken, år 1898 Storskogen n:r 1, afsöndrad skogs
lägenhet från hemmanet n:r 1 litt. A i Risshyttan, Silfbergs 
socken, samt, Nisshytte bruks- och landtegen dom om tillhopa 
2 1 | | mantal i Säters socken, och år 1899 Forsbacka järnverks
aktiebolags fastigheter om 1 $§ mantal i Laxsjön och Lång
myran inom Laxsjö skriftlag, Grangärde socken, samt Klotens 
aktiebolags samtliga egendomar, tillhopa 17 i|g- mantal inom 
Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo socknar. 

Enligt Eders Kungl. Maj-.ts nådiga bref don 29 maj 1896 
har ock för kronans räkning inköpts den s. k. Ornässtugan med 
tillhörande byggnader och jordområde i Torsångs socken. 

Under år 1898 hafva frälseräntorna af två tredjedelar af 
hemmanen Sunnanö n:r 1—7. i Torsångs socken blifvit för ett 
pris af 9,939 kronor. 50 öre för statsverkets räkning inlösta, 
hvarefter nämnda delar af hemmanen eller 2 |§jj- mantal blifvit 
från frälse till skatte omförda. 

Endast en skattläggning har under perioden förekommit, 
nämligen år 1898 af kronolägenheten Örnbacken n:r 1 i Gran
gärde socken. 

Afgäld har under ifrågavarande tidrymd blifvit bestämd 
dels för 10 af Mora—Venerns järnvägsaktiebolag exproprierade 
jordområden, dels för 4 afsöndrade lägenheter. 

Från ödesmål har något hemman icke blifvit under perio
den upptaget, lika litet som något hemman under samma tid 
förfallit till skattevrak. 

Beträffande antalet och beskaffenheten af de jordafsönd-
ringar, som af Länsstyrelsen blifvit fastställda från och med år 
1897, då lagen om hemmansklyfning, egostyckning och jord-
afsöndring af den 27 juni 1896 trädde i kraft, hänvisas till 
nedanstående tabell N. 

Rotereglering för Stora Skedvi socken har af Länsstyrelsen 
fastställts genom ett den 21 mars 1898 meddeladt utslag, där
vid Kungl. Kammarkollegium lät bero. 

Tab. N. Fastställda jordafsöndringar i Kopparbergs län åren 
1897—1900. 

Af tabellen 3 framgår, att antalet brukningsdelar å lands
bygden, som år 1895 utgjorde 54,045, vid periodens slut stigit 
till 61,627. 

Taxeringsvärdet å jordbruksfastigheterna å landsbygden, 
hvilket år 1895 uppgafs vara 103,036,800 kronor, utgjorde år 
1900 123,580,000 kronor, däraf för fastighet, hvarför bevillning 
icke erlägges, 13,650,400 kronor år 1895 och 15,4-50,400 kronor 
år 1900. 

I ännu högre proportion har taxeringsvärdet för annan faslig-
het å landsbygden under perioden ökats, nämligen från 27,612,590 
kronor år 1895 till 38,744,200 kronor år 1900 eller med icke 
mindre än 11,131,610 kronor. Af denna ökning faller omkring en 
tiondel, eller 1,165,610 kronor, på kyrkor och andra offentliga 
byggnader, hvaremot återstoden kommer på öfriga lägenheter, 
hvilkas hufvudsakliga värde utgöres af åbyggnaden. 

I fråga om de förändringar härutinnan, som förekommit 
inom Borlänge köping (stationssamhälle) och de öfriga områden 
å landsbygden, därinom byggnadsstadgan för rikets städer till-
lämpats, är följande att anteckna. ' • 

Inom Borlänge stationssamhälles område, som numera, på 
sätt här ofvan omförmälts, utgör Borlänge köping, funnos vid 
1895 års slut 120 bebyggda tomter med ett sammanlagdt taxe
ringsvärde af 537,000 kronor. Under perioden hafva uppförts 
tillhopa 39 byggnader, däraf ett folkskolehus och ett bonings
hus, hvartdera af sten i tre våningar, hvarjämte åtskilliga till-
och påbyggnader af boningshus företagits, men i slutet af perio
dens sista år, den 3 december 1900, ödelades genom vådeld helt 
och hållet 8 byggnadstomter med 12 boningshus och 11 uthus, 
hvarförutom å 5 tomter nedbrunno 3 boningshus och 2 uthus 
samt skadades betydligt 2 boningshus, så att vid periodens slut 
antalet af de bebyggda tomterna icke ökats mer än till 123. 
Taxeringsvärdet å annan fastighet hade dock under perioden 
stigit med icke mindre än 316,300 kronor, till 853,300 kronor. 

Inom Avesta municipalsamhälles område med en areal af 
17,816 hektar har ifrågavarande taxeringsvärde under perioden 
ökats från 1,417,600 kronor till 1,864,900 kronor. 

Jämväl för Mora Strands municipalsamhälle, omfattande 
i dess helhet 103'2"93 hektar, har taxeringsvärdet å annan fa
stighet i betydlig grad ökats, i det samma taxeringsvärde år 
1895 utgjorde 470,000 kronor och år 1900 871,700 kronor. 

Tabellen 3 utvisar jämväl, hvad städerna angår, åtskilliga 
förändringar sedan senaste femårsperiod. • , 

Antalet tomter i Falun uppgafs vid 1895 års slut utgöra 
929 och upptages nu till 967. Denna ökning är föranledd af 
den utvidgning af stadsplanen, som af stadsfullmäktige den 10 
december 1896 beslutits och Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt 
bref den 30 april 1897 fastställt. Detta nya planlagda område 
är beläget mellan Svärdsjögatan, länslasarettet, arbetsinrättningen 
och lägenheten Kullen å ena, samt den :9. k. promenaden å 
andra sidan, och innehåller 11 nu hektar. Genom. Länsstyrel^ 
sens utslag .den 15 juli sistnämnda år fastställdes för det nya 
området tomtindelning, upptagande 31 tomter.. Af de vid perio
dens början bebyggda tomterna uppstodo genom tomtregleringar 
och klyfningar 7 nya bebyggda tomter, hvaremot 8 bebyggda 
tomter sammanslagits till 4. Af de obebyggda tomterna blefvo 
under perioden 8 bebyggda, hvarjämte 4 tomter å nya stads
plansområdet vid .periodens slut voro bebyggda. Vid periodens 
slut funnos sålunda, å sistnämnda, område 27 obebyggda "tomter, 
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hvarjämte dels genom klyfning uppstått 2, dels ock genom tomt-
reglering uppkommit 2 obebyggda tomter. Utvidgningen af stads
planen, hvars nya område utgör en del af lägenheten Kullen, 
har icke föranledt minskning i brukningsdelarnas antal, som 
tvärtom genom uppdelning af förutvarande ökats till det antal 
tabellen, i öfverensstämmelse med taxeringslängden, upptager. 

I Hedemora hafva under perioden 6 tomter bebyggts. An
talet jordlotter har under perioden minskats med 33 till 175, 
beroende däraf, att en del mindre lotter sammanslagits till färre 
brukningsdelar. 

För Säter fastställdes genom nådiga brefvet den 18 juli 1884 
plan för utvidgning och reglering af staden. Enligt af Läns
styrelsen den 1 oktober 1894 fastställd tomtindeJning innehåller 
det nya stadsområdet 92 tomter, däraf vid 1900 års slut 4 voro 
bebyggda. Antalet landerier, jordlotter eller andra bruknings
delar är upptaget efter 1900 års taxeringslängd, men möjligt är, 
att i detta antal till någon del ingår jämväl obebyggda tomter, 
hvilka fortfarande brukas såsom jordbruksfastighet. Exakt ut
redning härom har icke kunnat erhållas. 

Såsom af tabellen framgår, har byggnadsverksamheten under 
perioden icke varit synnerligt liflig. Bland större byggnads
företag märkas här i Falun stadens arbetsinrättnings nya hus, 
färdigt till inflyttning år 1896, ett större boningshus af sten vid 
Stora Torget, fullbordadt år 1897, samt tvenne större stenhus 
vid Asgatan och ett trevånings stenhus vid Svärdsjögatan, hvar
jämte under år 1900 vid Asgatan uppförts ett stenhus, afsedt 
till lokaler för riksbanken, post och telegraf. Dessutom har 
under perioden i det närmaste fullbordats ett omfattande restau
reringsarbete af Kopparbergs församlings kyrka i staden. 

Oaktadt dessa större nybyggnader, i hvilka finnas, förutom 
butiker och andra lägenheter, 14 tidsenligt inredda våningar, och 
oaktadt dessutom flere mindre boningshus uppförts, råder i Falun 
en kännbar bostadsbrist. 

Taxeringsvärdet å stadsfastigheterna har under perioden icke 
undergått någon afsevärd förändring. 

Värdet af all fastighet i länet, såväl å landsbygden som i 
städerna, utgjorde år 1900 176,605,950 kronor, mot 142,270,840 
kronor år 1895. 

B) Fideikommiss. Tabell 4, som härom innerhåller upp
gifter, utvisar den olikhet med motsvarande tabell i senaste femårs
berättelsen, att egendomen Finnbo bruk, som förut upptagits att 
utgöra 2 | | mantal skatte, nu upptages till 24/? mantal, sedan 
Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt genom laga kraft-
vunnen dom förklarat det under Finnbo lydande V6 mantal 
Täppan, som förut antagits vara af fideikommissnatur, sakna 
sådan natur. Af de till Finnbo bruk år 1895 hörande verk 
och inrättningar har under perioden Källdals kvarn nedrifvits. 
Björnhytte fideikomuiissegendom är oförändrad. Oafsedt denna 
minskning i egendomarnas mantal och i antalet verk har likväl 
egendomarnas sammanlagda taxeringsvärde, som år 1895 utgjorde 
245,700 kronor, år 1900 ökats med 16,100 kronor till 261,800 
kronor. 

C) Fastigheter, tillhörande inhemska aktiebolag. Uppgifter 
om ifrågavarande fastigheter lemnas i tabell 5. Sedan år 1895 
liar väl mantalet af bolagens fastigheter väsentligt minskats, 
beroende däraf att Klotens aktiebolag år 1895 tillhöriga egen

domar under perioden blifvit för statsverkets räkning inköpta 
men taxeringsvärdet af aktiebolagens fastigheter har detta 
oaktadt högst betydligt ökats. Denna ökning har under nu 
ifrågavarande period varit större än under någon af de senaste 
perioderna. Detta förhållande, som, beträffande jordbruksfastig
heter, väl i någon mån torde bero, förutom på en allmän höjning 
af taxeringsvärdet, jämväl däraf att bolagens från hemman af-
söndrade skogsfastigheter numera påföras särskildt taxerings
värde, men förnämligast föranledes af förvärf af nya fastigheter 
belyses närmare af följande öfversikt, som jämväl utvisar antalet 
fastighetsegande aktiebolag vid de särskilda periodernas slut: 

D) Fastigheter, tillhörande främmande makters undersåtar. 
Tabell 6, som härför lemnar redogörelse, utvisar vid jämförelse 
med motsvarande tabell i senaste femårsberättelsen, att antalet 
utländske fastighetsegare, fortfarande såsom förut uteslutande norr
män, ökats från 6 år 1895 till 13 år 1900, men att däremot 
taxeringsvärdet nedgått från 447,400 kronor, däraf 444,400 för 
jordbruksfastighet, år 1895 till 308,200 kronor, allt för jordbruks
fastighet, år 1900. 

E) Skiften. Vid allmänna skiftesverket har under perioden 
varit anställd följande arbetande personal, nämligen år 189Ö IG 
landtmätare och 12 inedhjälpare, hvart af åren 1897 och 1898 
15 landtmätare och 11 medhjälpare, år 1899 17 landtmätare och 
8 medhjälpare samt år 1900 20 landtmätare och 9 medhjälpare. 

Förordnanden till landtmäteriförrättningar hafva under hvart 
af periodens år utfärdats till följande antal: 

Under perioden hafva afslutats 11 laga skiften, omfattande 
tillhopa 16-217 mantal inom Ore, Jerna, Hedemora, Husby och 
Kopparbergs socknar. Vid dessa laga skiften hafva blifvit dels 
afmätta, dels delade följande antal hektar af olika egoslag: 

och hafva därvid delegarne bekommit sina egor i följande antal 
skiften, nämligen: 
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Delegarnas kostnader förutom kostnaden för utgjorda dags
verken hafva för dessa laga skiften utgjort tillhopa 93,132 kronor 
30 öre eller, närmast, per mantal 5,742 kronor 88 öre och per 
skiftad hektar 12 kronor 54 öre. 

Vid periodens slut pågingo laga skiften i Sundborns, Ore, 
Mora och Vika socknar, därvid 8 mantal voro föremål för laga 
skifte å alla egorna och 2 mantal allenast å inegorna. 

Förutom ofvannämnda laga skiften hafva under femårs
perioden afslutats 1,216 andra förrättningar eller i medeltal år
ligen 243 förrättningar, bestående af egostyckningar, hemmans-
klyfningar, skogs- och undantagsåbodelningar, egoutbrytningar, 
väg- och stängseldelningar samt biträde vid domstolar. Vid 
dessa förrättningar hafva blifvit mätta och delade följande antal 
hektar: 

Af denna delade areal äro 9,318 hektar delade genom ego
styckning. 

Vid längddelningar hafva dessutom blifvit mätta 831,040 
meter och delade 774,316 meter. 

Till ytterligare upplysning om allmänna skiftesverkets i 
länet ställning vid periodens slut meddelas följande öfversikt: 

Länets hela mantalssumma utgör 1,891, hvilken summa ock 
erhålles, då summan i en af de båda senare kolumnerna, hvilka 
motsvara hvarandra, lägges till summan i första kolumnen. 

Flyttning'shjälp efter skiften har under perioden utbetalts 
med följande belopp, nämligen: 

F) Kommunernas finanser. Utöfver hvad härom innehålles i 
Kungl. Statistiska Centralbyråns underdåniga årsberättelser, till 
hvilka Länsstyrelsen tillåter sig hänvisa, må allenast här om-
förmälas dels de tillstånd till upptagande af lån, som blifvit af 
Eders Kungl. Maj:t under perioden meddelade kommuner inom 
länet, dels ock de inom länet befintliga skogsmedelsfonderna, 
hvilka icke förvaltas i enahanda ordning som kommunernas 
öfriga tillgångar och förty icke heller äro uti förberörda berät
telser bland dessa tillgångar inräknade. 

De lån, till hvilkas upptagande nådigt tillstånd under peri
oden erhållits, uppgå till ett sammanlagdt belopp af icke mindre 
än 3,981,100 kronor. Om detta lånebelopps fördelning mellan 
kommunerna och de särskilda lånens ändamål lemnas redogörelse 
i tabell O. 

Härvid är emellertid att märka, att detta belopp icke fullt 
exakt motsvarar den verkliga ökningen af kommunernas skulder 

K. Majstt Befallning skaf v andes femårsberättelifr 1B96—1900. Kopparberg! 

under perioden, då vissa lån, dock till jämförelsevis mindre be
lopp, användts till konvertering af förut befintliga lån. 

Beträffande skogsmedelsfonderna, om hvilkas tillkomst full
ständig redogörelse i föregående femårsberättelser lemnats, får 
Länsstyrelsen här nedan omfuriuäla de förändringar, som under 
perioden med dem egt rum. Angående användningen af skogs-
medelsfondernas ränteafkastning inhämtas väl af Statistiska Cen
tralbyråns årsberättelser åtskilliga upplysningar, men har Läns
styrelsen dock ansett sig här böra, i likhet med hvad i senaste 
femårsberättelser egt rum, meddela från vederbörande kommuner 
härom infordrade mera detaljerade uppgifter, oaktadt desamma 

Tab. O. Lån, som kommuner i Kopparbergs län åren 1896 
—1900 erhållit nådigt tillstånd att upptaga. 

län. 
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vid granskning befunnits såväl ofullständiga som ock i vissa af-
seenden stridande mot de uppgifter, som af Statistiska Central
byrån lemnats. 

Venjans sockens skogsmed'elsfond, som vid periodens början 
besteg sig till 210,150 kronor 42 öre, egde vid periodens slut 
en behållning af 228,7G4 kronor 46 öre och har alltså under 
perioden ökats med 18,614 kronor 4 öre. Den del af fondens 
räntemedel, som af socknemänuen disponerats, lärer hafva an-
vändts till följande ändamål: 

Behållningen af Svårdsjö och Envikens socknars skogsmedels-
fond, som vid periodens början uppgick till 645,186 kronor 68 
öre, har vid periodens slut stigit till 752,450 kronor 98 öre. 
Den betydliga ökningen af 107,264 kronor 30 öre är beroende 
af under perioden försåld afverkningsrätt till utstämpladt virke. 
Den af socknemännen disponerade andelen af fondens ränte
medel uppgifves hafva på följande sätt användts: 

Redan i senaste femårsberättelsen omförmäldes det af Eders 
Kungl. Maj:t under nu ifrågavarande period, den 9 oktober 1896, 
meddelade nådiga beslut angående fördelning af Särna sockens 
äldre skog smedels fond. Sedan de fonden tillhörande obligationer 
genom Länsstyrelsens försorg blifvit å fondbörsauktion försålda, 
verkställdes den 31 maj 1897 fördelning af fondens tillgångar, 
som då utgjorde tillhopa 318,298 kronor 74 öre, däri inberäk-
nadt de belopp, 102,050 kronor 66 öre, Särna socknemän i för
skott från fonden uppburit, hvaraf 29,193 kronor 50 öre ut
gjorde köpeskillingen för de för fondens räkning inköpta fastig

heter. Vid denna fördelning blefvo tre femtedelar af fondens 
tillgångar med 190,979 kronor 23 öre till länets ränteri leve
rerade och bland statsverkets skogsmedel uppdebiterade samt 
efter det af öfriga två femtedelar först afräknats berörda af 
socknemännen i förskott uppburna belopp, återstående 25,268 
kronor 85 öre öfverlemnade till den genom försäljning af afverk
ningsrätt till socknens besparingsskog bildade fond. 

Denna fond, Särna sockens skogsmedelsfond, hvars kapital
behållning vid 1895 års slut uppgick till 2,187,847 kronor 17 öre, 
hade huvudsakligen till följd af berörda tillskott vid periodens 
slut stigit till 2,216,832 kronor 44 öre. Fondens tillgångar vid 
1900 års slut voro på följande sätt placerade, nämligen: 

Af fondens ränteafkastning uppgifvas under perioden de ut
gifter liafva blifvit bestridda, som finnas angifna i tabell P(sid. 43). 

Lima och Transtrands socknars skogsmedelsfonds kapital
behållning har sedan senaste femårsperiodens slut icke undergått 
någon förändring och utgjorde sålunda vid 1900 års utgång 
2,586,000 kronor, med hufvudsakligen enahanda placering som 
vid periodens början. Socknarnas andelar af fondens räntemedel 
hafva anlitats för de i tabell Q (sid. 43) omförmälda ändamål. 

Den största af länets skogsmedelsfonder, Orsa sockens skogs-
medelsfond, har icke heller undergått någon synnerligt afsevärd 
förändring. Den uppgick vid periodens början till 9,602,337 
kronor 62 öre, däri inberäknadt aktier i Mora—Venerna järnvägs-
aktiebolag till nominellt belopp af 600,000 kronor, och hade 
under perioden i följd hufvudsakligen af försäljningar af ut-
stämplade träd af mindre dimensioner ökats med 45,518 kronor 
99 öre, hvadan den vid periodens slut utgjorde 9,647,857 kronor 
61 öre. Detta fondens kapital var i räkenskaperna bokfördt 
sålunda: 
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De af fonden innehafda obligationerna utgjordes af: 

Om användningen af fondens räntemedel under perioden 
meddelas uppgifter i tabell R (sid. 44). 

Elfdalens sockens skogsmedelsfonds kapitalbehållning besteg 
sig vid periodens början till 6,156,699 kronor 24 öre. Under 
år 1896 fick fonden dels i ersättning för timmer till kajbygg
nader, dels ock i indrifningsprovioner vidkännas en kapitalminsk
ning af sammanlagdt 2,261 kronor 61 öre, hvarigenom fondens 
kapital nedgick till 6,154,437 kronor 63 öre, hvilket fondens 
kapitalbelopp därefter intill periodens slut varit oförändradt. 
Denna behållning bokfördes i fondens räkenskaper på följande 
sätt: 

Tab. P. Af ränteafkastning en från Särna sockens skogsmedelsfond bestridda utgifter åren 1896—1900. 

Tab. Q. Anslag af räntemedlen från Lima och Transtrands socknars skogsmedelsfond åren 1896—1900. 



44 Kopparbergs län. Skogsmedelsfonder. Undervisningsanstalter. 

Om de belopp, som af skogsmedelsfondens ränteafkastning 
under perioden användts till skilda ändamål, meddelas upplysning 
i tabell R. 

I denna tabell, liksom i de här ofvan lemnade uppgifter om 
användningen af räntan af Lima och Transtrands socknars och 
Särna sockens skogsmedelsfonder, äro icke upptagna de belopp, 
som enligt Länsstyrelsens medgifvanden till befolkningens under
stöd vid inträffad missväxt fått utgå ur de af skogsmedelfon-
dernas ränteafkastningar bildade så kallade understödsfonderna, 
hvilka komma att i en senare afdelning bland fromma stiftelser 
af Länsstyrelsen vidare omförmälas. 

6. Politi. 

A) Undervisningsväsendet. Enligt senaste femårsberättelsen 
funnos för folkundervisningen vid 1895 års slut 718 skolor. Detta 
antal har vid nu ifrågavarande periods slut ökats till 741. Af 
dessa var en del fasta folkskolor, med en eller flere lärare, andra 
flyttande samt en del fasta eller flyttande mindre folkskolor och 
småskolor. Under perioden hafva åtskilliga flyttande skolor öfver-
gått till fasta, och skolor, som under ifrågavarande år tillkommit, 
ävo alla af sistberörda slag. För undervisning uti vid skolorna 

förekommande läroämnen funnos vid utgången af år 1900 862 
lärare och lärarinnor. Antalet lärjungar i länets samtliga folk
skolor och småskolor uppgick samma år till 33,602. 

För den högre folkundervisningens befrämjande finnas inom 
länet två folkhögskolor, »Dalarnes manliga folkhögskola» och 
»Dalarnes kvinnliga folkhögskola». Vid hvardera af dessa läro
anstalter hafva varit anställde två lärare, af hvilka den ene jämväl 
varit föreståndare, hvarjämte vid den kvinnliga folkhögskole-

Tab. R. Användningen af räntemedlen från Orsa och Elfdalens socknars skogsmedelsfonder åren 1896—1900. 
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kurseu funnits två lärarinnor för undervisning i väfnad, sömnad, 
spånflätning och dylikt. Skolornas elevantal under perioden har 
utgjort: 

Vid Dalarnes manliga folkhögskola, livarest läseåret i regeln 
tagit sin början den 24 eller 25 oktober samt, med ett uppehåll 
af omkring 21/ veckor vid jultiden, varat till den 29 eller 30 
april året därpå, hafva följande läroämnen förekommit: moders
målet, historia och geografi, kommunal- och grundlagar, geometri, 
läkning, linearritning, fältmätning och afvägning, bokföring, natur
kunnighet samt välskrifning, hvarjämte en gång i veckan hållits 
s. k. talöfningar, rörande af eleverna själfva valda ämnen, samt 
sångöfning. 

Vid kvinnliga folkhögskolekursen, som omfattat maj, juni 
och juli månader, har undervisning meddelats uti modersmålet, 
historia och geografi, räkning, naturkunnighet, mjölkhushållning, 
bokföring och välskrifning, äfvensom i väfnad, handarbete och 
sång. 

Kostnaden för uppehållandet af dessa skolor under ifråga
varande år äfvensom de för beredande jämväl åt mindre bemed
lade af tillfälle till folkhögskoleundervisningen af statsmedel år
ligen utgående bidrag hafva utgjort: 

Till länets anstalter för den högre folkbildningen kan äfven 
hänföras Dalarnes landtmannaslcola, hvilken, såsom skolans namn 
antyder, särskildt är afsedd att bibringa för landthushållningen 
och landtbruket nyttiga kunskaper. Under ifrågavarande år har 
vid sistberörda skola varit anställd en lärare samt undervisning 
meddelats uti följande af Landstinget bestämda ämnen: fysik, 
kemi, jordbrukslära, husdjurslära och mjölkhushållning. Skolan 
har under ifrågavarande år haft följande antal elever, nämligen 
år 1896 10, år 1897 6, år 1898 7, år 1899 7 och år 1900 3. 
Kostnaden för skolans uppehållande har under samma år uppgått 
till respektive 905 kronor 34 öre, 803 kronor 90 öre, 640 kronor, 
745 kronor 80 öre samt 710 kronor, eller sålunda under hela 
perioden till sammanlagdt 3,805 kronor 4 öre. 

Vid folkskollärarimieseminariet i Falun har under femårs
perioden för undervisningen i läroämnena varit anställda 3 lärare, 
af hvilka en varit seminariets rektor samt de öfriga adjunkter, 
och 4 lärarinnor, af hvilka 2 innehaft adjunktsbefattning samt 
2 varit lärarinnor i öfningsskolan, hvarjämte för undervisning i 
sång, musik, teckning, slöjd och andra öfningsämnen funnits 

särskilda lärarekrafter. Antalet af dem, som under ifrågavarande 
tid åtnjutit undervisning vid seminariet har varit högst 72 under 
läseåret 1899—1900 och lägst 69 under året 189G—1897. Läro
kursen, som omfattar en tid af fyra år, har hvarje Iäseår pågått 
36 veckor, däraf 16 på höstterminen och 20 på vårterminen. 
Under femårsperioden hafva från seminariet utexaminerats 82 
elever. Kostnaden för seminariets uppehållande bestrides fort
farande af statsmedel och undervisningen är såsom förut afgiftsfri. 

Småskollärarinneseminariet i Falun, som är en Landstingets 
institution, har under den gångna perioden visat sig alltjämt 
vara i besittning af allmänhetens förtroende och intresse. 

Enligt de af Landstinget år 1889 för seminariet fastställda 
stadgar omfattade dess lärokurs en tid af 8 månader, fördelade 
å en vårtermin och en hösttermin. Då •emellertid erfarenheten 
visat, att det vore förenadt med ej ringa svårighet att, utan 
elevernas öfveransträngande, under denna ganska korta lärotid 
bibringa eleverna den för ett blifvande lärarekall erforderliga 
kunskap i seminariets läroämnen, beslöt 1899 års landsting, att 
från och med år 1900 seminariets lärokurs skulle omfatta en 
tid af 12 månader, fördelade på 3 terminer, hvarje om fyra 
månader. 

Vid sinåskolelärarinnescniinariet hafva under perioden varit 
anställda 2 lärarinnor, af hvilka den ena varit seminariets före
ståndarinna. Under åren 1896—1899 hafva från seminariet ut
examinerats 107 elever, och under höstterminen år 1900 funnos 
vid seminariet 29 lärjungar. Kostnaderna för seminariets uppe
hållande hafva tills år 1899 hestridts af Landstinget, men seder
mera till någon del jämväl genom statsanslag. 

Iledemora samskola, för hvars tillkomst, ändamål och hufvud-
sakliga organisation i föregående femårsberättelse närmare redo
gjorts, har under perioden haft följande antal lärare, lärarinnor 
och lärjungar: 

Under två af periodens år hafva därjämte uti latin och kristen
dom funnits särskilda timlärare. 

Dimissionsrätt till allmänna läroverkens sjätte klass har af 
Kungl. Maj:t beviljats sainskolan under villkor: att läroverket står 
under inspektion af eforus öfver Vesterås stifts allmänna läroverk; 
att den närmaste tillsynen öfver sainskolan utöfvas af en utaf 
eforus utsedd inspektor; samt att särskild afgångspröfning från 
skolans femte klass verkställes i närvaro af två af eforus utsedda 
lärare vid allmänna läroverket i Falun. 

Under ifrågavarande period har inom länet uppstått en annan, 
efter samma principer som nyssberörda samskola upprättad läro
anstalt, Avesta elementarskola. Denna skola, som för sin upp
komst har att tacka enskilda personers intresse och offervillighet, 
började sin verksamhet den 2 september 1897 uti särskildt för 
ändamålet uppförd, inom Avesta municipalsamhälle belägen lokal. 

Läroanstalten, som har till ändamål att bereda sina elever 
det mått af kunskaper, som kan vara erforderligt för dem, som 
efter slutad skolkurs antingen vilja egna sig åt det praktiska 
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lifvet eller vid något af rikets högre allmänna läroverk idka fort
satta studier, omfattade under det första året af sin verksamhet 
endast fyra klasser, men förändrades från och med läsåret 1898 
—1899 till femklassigt läroverk, med så anordnade lärokurser, att 
den, som på ett tillfredsställande sätt genomgått skolans fem 
klasser, kan vinna inträde i högre allmänna läroverkens nedre 
sjätte klass. Skolan, som ursprungligen stod under tillsyn af en 
styrelse af fem personer och en inspektor, har numera, från sitt 
andra läseår, såsom beskyddare eforus för Vesterås stifts all
männa läroverk. 

Från en ganska anspråkslös hörjan har skolan under perioden 
vunnit allt större anseende och tillslutning. Med afseende å an
talet lärare ocli elever hänvisas till följande tabell: 

Kostnaderna för skolans uppehållande bestredos till en hörjan 
uteslutande med enskildes frivilliga bidrag och elevernas afgifter. 
Ar 1898 beviljades emellertid skolan af Kungl. Maj:t ett bidrag af 
1,000 kronor att utgå under följande år samt af kommunen ett 
anslag af 750 kronor att utgå med lika belopp under två år. 
Från och med år 1900 åtnjuter skolan ett fast statsbidrag af 
1,200 kronor om året, hvarjämte Avesta kommun från samma 
tid beviljat ett årligt anslag af 750 kronor. 

Dalarnes idiothem har under den gångna perioden oförtrutet 
fortsatt sin gagnande verksamhet. I enlighet med bestämmelserna 
i kungl. kungörelsen den 28 maj 1897 omfattar hemmet numera 
särskilda afdelningar eller klasser, nämligen profklassen, där barnet 
har att kvarstanna i 2 år för att, om det visar sig bildbart, 
sedan uppflyttas i den egentliga skolafdelningen med sexårig läro
kurs. Om barnet därefter icke är tillräckligt utbildadt att kunna 
från hemmet afskiljas, eger styrelsen befogenhet att besluta barnets 
upptagande i arbetsklassen, dock endast för en tid af högst fem år. 

Undervisningen vid anstalten har under denna period, såsom 
förut, omhänderhafts af 2 lärarinnor. Elevernas antal har under 
ifrågavarande tid utgjort, år 1896 12, däraf 5 gossar och 7 flickor, 
år 1897 likaledes 12, däraf hälften gossar, samt åren 1898, 1899 
och 1900 15, af hvilka under år 1899 8 samt åren 1898 och 
1900 7 voro gossar. Vid anstalten förekommande läroämnen 
äro: kristendom, räkning, välskrifning, åskådning, innanläsning, 
rättskrifning och ritning, hvarjämte undervisning meddelats i 
väfnad, sömnad, slöjd, träsnideri och dylikt; och särskildt bör 
nämnas, att styrelsen efter allmänna konst- och industriutställ
ningen i Stockholm tillställts silfvermedalj för åtskilliga af hemmets 
elever förfärdigade utställda arbeten. 

De för idiothemmets uppehållande erforderliga medel hafva 
bestridts dels af länets landsting, dels ock af staten, hvarjämte 
årliga bidrag till anstaltens underhåll utgått från länets nödhjälps
kassa och Malmö barnhusfond. Slutligen erlägges för hvarje elev 
visst årligt belopp, hvarförutom en. om också ringa, inkomst 
beredts anstalten genom försäljning af elevernas arbeten. Kost
naderna hafva under ifrågavarande år uppgått till sammanlagdt 
38,895 kronor 32 öre, däraf anslag af landstinget utgjort 10,200 
samt statsanslag 13,450 kronor. 

Bergsskolan i Falun har under femårsperioden haft 2 ordi
narie och 1 extra lärare. Elevernas antal har under samma 
tid uppgått till: år 1896 17, år 1897 15, år 1898 20, år 1899 
25 och år 1900 33, eller sålunda tillhopa 110, af hvilka 65 till 
hört skolans högre afdelning, 42 den lägre samt 3 varit extra 
elever. Kostnaden för skolans underhåll har uppgått år 1896 
till 11,981-69 kr., år 1897 till 11,794-14 kr., år 1898 till 11,699-18 
kr., år 1899 till 13,185-98 kr. och år 1900 till 14,349-95 kr., eller 
tillsammans 63,010-9i kr. 

För döfstumundervisningen tillhör länet jämte Uppsala och 
Gefleborgs län det sjätte döfstumsundervisningsdistriktet. Under 
år 1897 blef Falu döfstumskola jämte distriktets öfriga döfstum-
skolor i Bollnäs och Uppsala förflyttad till Gefle stad, hvarest 
gemensam undervisningslokal uppförts. 

I kostnaden för döfstumundervisningen har länets landsting 
bidragit med 7,354-58 kr. för år 1896, 8,684-si kr. för år 1897, 
4,559-71 kr. för år 1898, 7,040-39 kr. för år 1899 och 13,427-50 
kr. för år ,1900. Därjämte har Landstinget till beklädnads
bidrag åt de vid distriktets skola intagna, länet tillhörande barn, 
beviljat ett årligt förslagsanslag, som, beräknadt efter 60 kronor 
för hvarje barn, under ifrågavarande år utgått för åren 1896— 
1898 med 2,280 kronor årligen, för år 1899 med 2,160 kronor 
samt för år 1900 med 2,040 kronor. Slutligen har Landstinget 
för beredande 'af undervisning åt äldre döfstumma beviljat ett 
bidrag af 1,000 kronor för år 1896 samt till understöd åt be-
höfvande äldre döfstumma under åren 1897—1899 och 1900— 
1902 anslagit 500 kr. årligen, att utgå med högst 100 kronor 
åt livar och en. 

För blindundervisningen, som genom lagen angående blind
undervisningen och nådiga stadgan för läroanstalter för blinda, 
båda af den 29 maj 1896, blifvit obligatorisk, har länets lands
ting på det sätt bidragit, att Landstinget för blinda barns under
visning under hvartdera af åren 1896—1899 beviljat ett anslag 
å 900 kronor att, med 150 kronor för hvarje, fördelas å de 6 
barn, som från länet kunde komma i åtnjutande af undervisning 
i Vexjö förskola eller annan af landets offentliga anstalter för 
blindundervisning. 

Länets största och mest omfattande undervisningsanstalt är 
fortfarande högre allmänna läroverket i Falun. Närmare redo
görelse för detta läroverk återfinnes i den officiella statistiken. An
talet lärare därstädes under femårsperioden har varit, utom läro
verkets rektor, 5 lektorer, 11 adjunkter, 3 extra lärare samt 3 
öfningslärare. Därjämte fanns år 1896 en biträdande gymnastik
lärare och år 1900 en biträdande lärare i naturalhistoria. Lär-
jungarnes antal har under ifrågavarande år varit högst 344 och 
lägst 291. Af lärjungarne hafva vid läroverket under samma 
tid 74 aflagt mogenhetsexamen, däraf 33 å latinlinien och 41 å 
reallinien. 

YiåFalu elementarläroverk för flickor har under femårsperioden 
ärarnes, lärarinnornas samt lärjungarnes antal varit följande: 



Undervisningsanstalter. Rättsväsende. Fångvård. Kopparbergs län. 47 

Kostnaderna för läroverkets uppehållande hafva bestridts, 
förutom af elevernas afgifter, medelst understöd af statsmedel 
samt anslag af Falu stad och utskänkningsbolagets i Falun be-
sparingsfond äfvensom under livart af åren 1898—1900 af länets 
landsting. 

Undervisningen i slöjd har under perioden väsentligen för
bättrats. Nya slöjdskolor i förening ined folkskolorna hafva i 
flere socknar inrättats, och i flere hafva slöjdskolorna erhållit 
särskilda, tidsenligt anordnade lokaler. Till folkskolor, där slöjd
undervisning bedrifves, har länets hushållningssällskap för den 
första uppsättningen af modeller och verktyg lemnat anslag, år 
1897 med 630 kronor till 9 skolor, år 1898 med 300 kronor till 
4 skolor samt hvart af åren 1899 och 1900 med 1T)0 kronor till 
2 skolor. 

Undervisning lemnas såväl i manlig som i kvinnlig slöjd, 
men den kvinnliga slöjdskolan har icke vunnit den utbredning, 
som önskligt vore. I de egentliga dalsocknarna, Mora, Orsa, 
Rättvik, Boda, Ore, Leksand och Gagnef är endast ett fåtal 
dylika skolor i verksamhet, möjligen beroende därpå, att de unga 
kvinnorna i hemmen få undervisning i slöjd och hafva full syssel
sättning med tillverkning af folkdräkterna. Husby, Hedemora och 
Elfdalens in. fl. socknar hafva infört dylik slöjd i alla sina folk
skolor. 

Af statsmedel hafva för år 1900 utbetalats för undervisningen 
i manlig slöjd 14,775 kronor och i kvinnlig slöjd 3,030 kronor, 
tillhopa 17,805 kronor. 

För utbildande af undervisare i såväl manlig som kvinnlig 
slöjd har länets hushållningssällskap anordnat kurser, förlagda 
till Hedemora. Den manliga kursen, anordnad åren 1896 och 
1898, har föreståtts af föreståndaren för Bachmanska slöjdskolan 
därstädes och den kvinnliga af en skicklig slöjdlärarinna. 

Till utvecklande af den vanliga slöjdskickligheten har Hus
hållningssällskapet dessutom årligen understödt Bachmanska stif
telsens slöjd- och tekniska skola i Hedemora. Undervisning vid 
denna skola har under perioden fortgått efter samma plan som 
förut och omfattar vid slöjdafdelningen olika slag af träslöjd, 
smide och hofbeslag samt vid tekniska afdelningen modersmålet, 
skrifning, räkning, bokföring, yrkesritning in. m. Lärjungeantalet 
har under perioden varit vid slöjdskolan 333, hvaraf flertalet 
allmogeynglingar från skilda delar af länet; vid tekniska skolan 
660, utgörande yrkesarbetare och ungdom från staden och när
maste landsbygd samt ofvannämnda slöjdelever. 

Vid skolan äro anställde, förutom föreståndaren, 3 lärare i 
slöjd och smide samt 5 timlärare i tekniska skolans ämnen. 
Skolan har under femårsperioden åtnjutit sammanlagdt följande 
understöd: af statsmedel 5,150 kronor, af länets hushållnings
sällskap 5,000 kronor, af länets landsting 1,000 kronor samt 
af Hedemora stads- och landskommuner 1,900 kronor. Öfriga 
inkomster hafva varit: terminsavgifter 4,618 kronor 82 öre, ränte
medel 4,202 kronor 70 öre och genom försäljning af slöjdalster 
12,874 kronor 65 öre. Utgifterna för verksamheten hafva under 
samma tid uppgått till 34,006 kronor 68 öre. Stiftelsens be
hållna tillgångar uppgingo vid femårsperiodens början till 40,684 
kronor 11 öre och vid dess slut till 40,956 kronor 25 öre, däraf 
i räntebärande kapital 15,590 kronor. 

Vidare har Hushållningssällskapet låtit utbilda en lärarinna 
i halmfiätning och på Vassbo anordnat odling af fläthalm. Seder
mera hafva kurser i denna slöjdart hållits, dels vid Borlänge, 

dels vid den kvinnliga folkhögskolan. Någon vidare utbredning 
har halmflätningen dock icke vunnit, enär produkterna däraf be
talas jämförelsevis lågt. 

Jämväl i matlagning har under perioden undervisning egt 
rum. Särskildt är att omnämna de skolkökskurser, Stora Koppar
bergs Bergslags aktiebolag vid Domnarfvets järnverk anordnat 
för yngre kvinnor af arbetsklassen. Kurserna, som togo sin början 
redan är 1893, omfatta en lärotid af 50 dagar. Elevernas antal 
har utgjort under kurserna intill år 1898 24 i 4 kurser och 16 
i 7 kurser. Dessutom hafva år 1900 anordnats 2 repetitions
kurser med 25 dagars undervisning, i hvilka deltagit 12 elever. 
Alla omkostnader betalas af aktiebolaget. 

Slutligen är att omförmäla, att undervisning i Falun med
delats i Fala fabriks- och handtverksförenings aftonskola och i 
Falu tekniska aftonskola, äfvensom att föreläsningskurser för 
arbetare anordnats i lledemora och i Grangärde, båda med under
stöd af statsmedel, samt här i Falun. 

B) Rättsväsende, fångvård och polisväsende. Någon förändring 
med afseendo å de i länet befintliga domstolarnas organisation 
liar icke under perioden egt rum. 

Beträffande antalet tvistemål och brottmål, som blifvit af-
dömda vid domstolarna inom länet, visar en jämförelse mellan 
åren 1895 ocli 1900, att antalet tvistemål ökats från 698 år 
1895 till 862 år 1000. Af denna ökning komma allenast 45 
på häradsrätterna, mot 119 på rådstufvurätterna. Antalet af-
dömda brottmål, som år 1895 utgjorde sammanlagdt 1,503, däraf 
425 angående gröfre och ringare brott enligt strafflag och tryck
frihetsförordning, hade år 1900 uppgått till 2,395, däraf 607 an
gående brott af nyssnämnda art. Ökningen i antalet brottmål, 
som sålunda uppgår till 892, däraf för gröfre och ringare brott 
182, utgör för häradsrätterna 411 och för rådstufvurätterna 481. 

Rörande ekonomi- och politimålen, oberäknade på Läns
styrelsen ankommande verkställighets- och handräckningsåtgärder, 
meddelas, att antalet afgjorda dylika mål, som under senaste 
perioden i medeltal utgjorde 1,080 årligen, under nu ifrågavarande 
period i årligt medeltal uppgått till 1,341, högst år 1899 med 
1,554. 

Angående lagsökningsväsendet får Länsstyrelsen hänvisa till 
de under andra afdelningen här ofvan lemnade uppgifter. 

De af Länsstyrelsen under perioden meddelade beslut om 
förvandling af ådömda böter hafva uppgått år 1896 till 769, 
år 1897 till 780, år 1898 till 735, är 1899 till 1,118 och år 
1900 till 868. 

Länets fångar förvaras, förutom tillfälligtvis i stadshäktena 
i Säter och lledemora samt i orternas häradshäkten, i länsfän
gelset här i Falun. I fängelset, som begagnats sedan oktober 
år 1848 och har 66 ljusa och 3 mörka celler, hafva under peri
oden förvarats i medeltal 52 fångar för hvarje dag. Högsta fång
antalet för dag utgjorde år 1896 80, år 1897 78, är 1898 76, 
år 1899 67 och är 1900 68. Om hela antalet i länsfängelset 
förvarade fångar under hvart af periodens år meddelas uppgift 
i tabell S (sid. 48). 

Extra judiciella bestraffningar af fångar hafva under perioden 
förekommit till ett antal af 31, däraf årligen högst 8, åren 1898 
och 1900. 

Angående förekomsten af lösdrifvare och bettlare inom länet 
åberopas efterföljande tabell: 
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Den i föregående femårsberättelser omförmälda Kopparbergs 
läns fångvårdaförening, som har till ändamål att från återfall i 
brott söka bevara straffångar, som från'länets fängelse frigifvits 
eller eljest tillhöra länet, har fortfarande varit i verksamhet. 
Föreningens tillgångar, som vid 1895 års slut utgjorde 3,276 
kr. 45 öre, hade ökats till 5,281 kr. 67 öre vid slutet af år 1900. 
Under perioden har hjälp lemnats åt 6 frigifna fångar. 

Under perioden har polisväsendet i talxin undergått om
organisation, som trädde i verksamhet den 1 november 1896. 
Enligt stadsfullmäktiges heslut skulle poliskåren utgöras af 4 
man, af Iwilka en tjenstgjorde såsom inspektionskonstapel; öfrig 
polisstyrka erhälles från stadens fasta brandkår, som enligt för 
staden gällande ny brandordning, af Länsstyrelsen fastställd den 31 
december 1896, utgöres af, förutom en brandchef, en vice brand
chef och en sergeant, 1 korpral, 1 vicekorpral, 15 brandkon
staplar, förlagda i kasern inom brandstationen, och 4 reserv
konstaplar. Stadssergeanten, som tillika är öfverkonstapel vid 
stadens poliskår, har såsom sådan närmaste inseendet öfver polis
personalen. I anseende till stadens utvidgning och i följd af den 
stora lösa befolkning, som på senaste åren uppehållit sig i staden, 
uppstod behofvet af något ökad polisstyrka, och på framställ
ning af Magistraten blef den 13 december 1900 den ordinarie 
poliskåren ökad med 3 man, af hvilka en skulle tjenstgöra såsom 
inspektionskonstapel. Kostnaderna för ordnandet af brand- och 
polisväsendet beräknades år 1896 till 14,321 kronor, hvartill 
under de senare åren tillkommit omkring 8,910 kronor, bland 
annat för anordnande af brandtelegraf, hvars ledningar med till
hörande brandskåp enligt nådiga brefvet den 11 juni 1897 åt
njuta samma skydd, som jämlikt 19 kapitlet 13 och 21 §§ straff
lagen tillkommer statens telegrafinrättning. De årliga utgifterna 
för polis och brandkår, hvilka i 1897 års stat beräknades till 

Tab. S. Antalet fångar uti Falu länsfängelse åren 1896—1900. 

25,063 kronor, hafva med anledning af ökad polisstyrka och 
nödiga löneförbättringar åt underbefäl och manskap stigit till 
31,653 kronor för innevarande år. 

Utom af den ordinarie kronobetjeningen med biträde af fjär
dingsman uppehälles polistjensten å landsbygden af åtskilliga 
polisuppsyningsmän och polismän. 

I Borlänge köping är i enlighet med Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga föreskrift en af köpingen aflönad polisuppsyningsmän från 
och med den 1 januari 1898 anställd. Dessutom finnas polis
uppsyningsmän anställde, en i Orsa och en i Elfdalens socken 
aflönade uteslutande af kommunerna, och en i Grängesberg, af
lönad af Grängesbergs gemensamma förvaltning, samt inom Avesta 
och Mora socknar och vid Vansbro järnvägsstation i Jerna socken, 
hvilka aflönas till en del af vederbörande kornmun och till en 
del af statsmedel. 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda polismanstjensten 
i Våmhus socken har under år 1898 indragits. 

Därförutom voro vid periodens slut anställde tillhopa 37 
polismän å åtskilliga platser inom länet, alla uteslutande aflönade 
af vederbörande kommuner förutom två, till hvilkas aflönande 
staten bidrager. 

Vidare voro i anledning af järnvägsbyggnader inom länet 
anställde och af vederbörande järnvägsbolag aflönade 1 extra 
länsman och 3 extra polismän för upprättande af ordning bland 
de vid järnvägsanläggningen anställde arbetare. 

Af det utaf Riksdagen beviljade anslag till aflöning och 
underhåll af särskild polisstyrka på landet har till Eders Kungl. 
Majtts Befallningshafvandes förfogande ställts år 1899 2,400 
kronor och för hvart af periodens öfriga år 2,500 kronor. 

C) Kreditväsendet. De bankinrättningar, hvilka under peri
oden utöfvat verksamhet inom länet, hafva varit Riksbanken 
genom dess afdelningskontor här i Falun, Kopparbergs enskilda 
bank, dels vid hufvudkontoret i Falun, dels ock vid afdelnings-
kontoren i Hedemora, Smedjebacken, Borlänge, Mora, Malung, 
Leksand och Orsa, hvilka tre sistnämnda inrättats under nu 
ifrågavarande period, nämligen kontoret i Malung, år 1896 och de 
båda öfriga år 1897, äfvensom Upplands enskilda bank genom afdel
ningskontor i Ludvika, hvarjämte under perioden Kristinehamns 
enskilda bank år 1896 öppnat expeditionskontor i Malung och 
Bankaktiebolaget Stockholm—Öfre Norrland haft afdelningskontor 
här i Falun från och med den 1 januari 1899 samt under kon
toret i Falun lydande expeditionskontor från mars samma år i 
Rättvik, Elfdalen och Säter och från april 1899 i Vansbro. 

Dessutom finnas två folkbanker, nämligen Folkärna folkbank 
samt Grytnäs och Avesta folkbank, båda med afdelningskontor 
i Krylbo. 

Under perioden hafva å depositionsräkning i Riksbankens, 
ofvannämnda enskilda bankers och Bankaktiebolaget Stockholm-
Öfre Norrlands kontor i länet insatts följande belopp: 
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Angående rörelsen vid dessa bankinrättningar åberopas i 
öfrigt tabell T. 

Antalet inom länet befintliga sparbanker är sedan senaste 
perioden oförändradt. Vid de undersökningar af sparbankernas 
förvaltning, som under perioden årligen verkställts af Länssty
relsens ombud, hafva icke mot förvaltningen eller räkenskaperna 
förekommit anmärkningar, som föranlcdt någon Länsstyrelsens 
åtgärd. 

Angående antalet insättare i sparbankerna ocli de båda 
folkbankernas sparkasseafdelningar samt insättarnes behållning vid 
slutet af periodens olika år meddelas upplysning i tabell {/(sid. 50). 

Postsparbankens verksamhet inom länet har under perio
den utvecklats i afsevärd grad. Ar 1895 funnos inom länet 107 
postsparbankskontor med en behållning vid årets slut af 2,804,G22 
kronor, fördelad på 22,258 motböcker. Vid slutet af år 1900 
hade postsparbankskontoren ökats till 121, då insättarnes behåll
ning, fördelad på 26,965 motböcker, utgjorde 4,800,168 kronor. 
Denna ökning såväl af antalet motböcker som af behållningen 
har under perioden fortgått på följande sätt: 

De båda, särskildt för fastighetsbelåning afsedda penninge
inrättningarna Gefie—Dala hypoteksförening och Stadshypoteks-
föreningen i Dalarne liafva under perioden fortfarande haft 
verksamhet inom länet. Den förra hade vid periodens slut 786 
delegare här i länet med ett delaktighetsbelopp af 3,866,900 
kronor for fastigheter, taxerade till 4,204,844 kronor och upp
skattade till ett värde af 4,701,123 kronor. Stadshypoteksför-
eningen hade vid 1900 års slut fordran af 63 delegare å 212,000 
kronor. De för fordringarna pantsatta gårdarnas brandförsäk
ringsvärde uppgick till 456,800 kronor och tillhörande tomters 
taxeringsvärde till 35,860 kronor. 

Vid periodens början funnos inom länet två enskilda pant-
luneinrättningar, båda i Falun, af hvilka den ena, som bedrif-
vits sedan år 1888, fortfarande egde bestånd vid periodens slut, 
hvaremot den andra, som började år 1894, under år 1898 upp
hörde. Sistnämnda år anordnades för Falu stads räkning, en
ligt stadsfullmäktiges därstädes beslut den 9 juni samma år, en 
pantlåneinrättning, därför reglemente är af Länsstyrelsen fast-
ställdt. Inrättningens verksamhet böljade den 19 januari 1899. 
Samma år utlemnades 1,959 lån till sammanlagdt belopp af 
12,152 kronor, och år 1900 2,414 lån till belopp af 14,178 kro
nor. Räntan utgör 7 öre för krona i veckan. Omkostnaderna 
för inrättningen utgjorde år 1899 2,900 kronor och år 1900 
2,363 kronor; ocli visade verksamheten en brist af 2,300 kronor 
år 1899 och 1,176 kronor år 1900. 

D) Försäkringsväsendet. Utöfver de upplysningar härut-
innan, som innehållas i de redogörelser för försäkringsväsendet i 
riket, som från Civildepartementet årligen meddelas, har Läns
styrelsen icke något att tillägga. Här må allenast erinras, att 
inom länet funnos år 1900 två större ömsesidiga brandstods
bolag, Kopparbergs läns och Dalarnes nya brandstodsbolag, med 

en försäkringssumma, det förra af 67,047,250 kronor och det 
senare af 108,700,350 kronor, tre mindre ömsesidiga brandstods
bolag, nämligen Bjursås sockens, Boda sockens samt Gagnefs och 
Mockfjärds, nio kreatursförsäkringsbolag, nämligen Kopparbergs 
läns hästförsäkringsbolag, Bjursås sockens hästförsäkringsbolag, 
Boda kreatursförsäkringsbolag, Gagnefs sockens försäkringsbolag 
å häst- och nötkreatur samt Ore sockens, Rättviks sockens, 
Siljansnäs sockens, Södra Dalarnes och Vesterbergslagens häst
försäkringsbolag. Dessutom finnes ett ömsesidigt olycksfallsför
säkringsbolag, Dalarnes försäkringsförening, som vid 1900 års 
slut hade 8,086 enskilda försäkringar till en försäkringssumma 
af 8,404,000 kronor. 

E) Hälso- och sjukvård. Länsstyrelsen, som i afdelning 2 
här ofvan yttrat sig om det allmänna hälsotillståndet under 
perioden, får här nedan lemna redogörelse för de åtgärder, som 
för hälso- och sjukvården under perioden vidtagits. 

I första rummet är därvid att i afseende på den allmänna 
hälsovården oinförmäla, att renhållningsväsendet i städerna har 
att uppvisa åtskilliga förbättringar, i synnerhet inom Hedemora och 
Falun, hvilka nu erhållit tidsenliga vatten- och afloppsledningar. 

Tab. T. Bankrörelsen i Kopparbergs län åren 1896—1900. 
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Vattenledningen i Falun, som af stadsfullmäktige beslutades 
den 11 februari 1897, är anlagd enligt ett af ingeniören J. G. 
Richert uppgjordt förslag. Den 30 november 1899 hade arbetet 
fortskridit därhän, att vattenledningen då öppnades. Ledningen, 
som hittills införts i 605 af stadens gårdar, har dragit en kost
nad af i rundt tal 570,000 kronor. 

Äfven i Säter har genom enskildt initiativ kommit till stånd 
en källvattenledning, som förser ett tjugutal gårdar. 

Ehuruväl fortfarande många brister i renhållningsväsendet 
kvarstå såväl i städerna som i synnerhet på landsbygden, för
märkas dock här och där smärre förbättringar år från år. På 
landsbygden halva inom flere kommuner källvattenledningar blifvit 
anlagda till en mängd byar och större platser, på några ställen 
för ganska stora kostnader. Intresset för dylika anläggningar 
synes vara i beaktansvärd tillväxt, mest på grund af enskildes 
initiativ. Några kraftigare åtgärder i och för den allmänna 
hälsovården kan man fortfarande endast undantagsvis påräkna 
af vederbörande kommunalnämnder, såsom dessa nu vanligen 
äro sammansatta med hänsyn hufvudsakligast till ledamöternas 
förmåga att förvalta kommunens ekonomiska angelägenheter. I 
hälsovårdens intresse fördelaktigare vore gifvetvis, att hälsovårds
angelägenheterna äfven i landskommunerna öfverlemnades åt en 
särskild nämnd, i likhet med hvad förhållandet är i städer ocli 
municipalsamhällen. 

I Hedemora har tor stadens räkning uppförts ett tidsenligt 
varmbadhus, där. allmänheten för jämförelsevis billigt pris be-
tjenas med varma karbad, duscher och andra vanliga badformer. 

Inom Falun har en erkännansvärd verksamhet utvecklats af 
Falu planteringssällskap, som har till ändamål att höja intresset 
för och verka för anordnande och vård af allmänna planteringar 
ni. m. Genom detta sällskaps försorg hafva åstadkommits dels 
en parkanläggning, kallad Stadsparken, å stadens mark mellan 
Svärdsjögatan och lägenheten Kullen, livars omgifningar jämväl 
af sällskapet ordnats, dels ock trädplanteringar å några öppna 
platser inom själfva staden. Till sällskapets understödjande hafva 
anslag beviljats årligen från och med år 1897 af stadsfullmäk

tige äfvensoiu af brännvinsminuthandels- och utskänkningsbola-
gets i Falun besparingsfond och af Falu stads sparbank. Säll
skapets kostnader för dessa planteringar hade vid 1900 års slut 
uppgått till öfver 12,000 kronor. 

Tillika må omförmälas, att Stora Kopparbergs Bergslags 
aktiebolag låtit på egen bekostnad å ett par öppna platser inom 
staden å egen mark utföra trädplanteringar och parkanläggningar 
till allmänhetens gagn och trefnad. 

I fråga om sjukvårdsinrättningarna inom länet omförniäldes 
redan i senaste femårsberättelsen den vid 1894 års landsting be
slutade tillbyggnaden till länslasarettet i Falun. Denna tillbygg
nad blef under år 1897 fullbordad och fick i oktober samma år 
mottaga sina första patienter. Tillbyggnaden utgöres af två pa
viljonger, den ena för 22 och den andra för 40 patienter. Kost
naden for nybyggnaden uppgick till 284,876 kronor 23 öre, däraf 
81,000 kronor för nytt ekonomihus. De genom nybyggnaden er
hållna 62 sängarna hafva tillagts den kirurgiska afdelningen, som 
dessutom disponerar hela nedre våningen i gamla lasarettet med 
48 sängar, livadan den kirurgiska afdelningen disponerar 110 
sängar. Den medicinska afdelningen disponerar hela andra vå
ningen i gamla lasarettet med 52 sängar, 17 sängar i kurhuset 
och 12 sängar å sinnessjukafdelningen, eller tillsammans 81 sängar. 
Medicinska och kirurgiska afdelningarna disponera sålunda till
sammans 191 sängar. 

I öfrigt är i detta hänseende endast att omnämna, att 
Leksands sjukstuga år 1899 blifvit tillbyggd och förändrad samt 
att ny sjukstuga i Lima, innehållande 3 sjukrum med 2 sängar 
i hvarje, under samma år tagits i bruk. Inom länet funnos så
lunda vid periodens slut sju sjukstugor, nämligen, förutom i Lek
sand och Lima, i Grangärde, i Hedemora, i Mora, i Nås och 
i Smedjebacken. / 

Sjukvårdsafgiften inom länet äfveusom legosängsafgifterna å 
sjukvårdsinrättningarna hafva sedan förra perioden bibehållits 
oförändrade. 

Totalkostnaden för den egentliga sjukvården å dessa an
stalter har under perioden uppgått till följande belopp, näin-

Tab. U. Sparbankerna i Kopparbergs län åren 1896—1900. 
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ligen: ur 1896 87,307 kronor, ar 1897 91,346 kronor, år 1898 
108,387 kronor, år 1899 117,764 kronor och år 1900 122,316 
kronor. 

Antalet å dessa sjukvårdsanstalter vårdade och antalet 
underhallsdagar hafva under livart af periodens år utgjort: 

Länets behof af offentliga sjukvårdsanstalter har emellertid 
ansetts icke vara afhjälpt med lasarettets tillbyggnad och.de 
befintliga sjukstugorna. Vid 1900 års landsting väcktes näm
ligen torslag om inrättande af sjukstugor jämväl inom Elfdalens 
och Rättviks socknar. I anledning häraf tillsattes en kommitté 
för att, efter utredning af behofvet utaf sjukstugor inom skilda 
delar af länet och af den ordning, i hvilken sjukstugorna borde 
anläggas, och dessas storlek, till Landstinget inkomma med fur
slag till fullständigt ordnande af sjukstuguväsendet inom länet. 
Denna kommitté afgaf till innevarande års landsting sitt förslag 
i ämnet, som emellertid icke hittills slutligt pröfvats. 

För sjukvården funnos vid periodens slut 35 läkare, emot 
29 vid dess början. Däraf äro 3 stadsläkare, 1 fängelseläkare, 
6 provinsialläkare, 1 biträdande provinsialläkare och, sedan, så-
såsoni förut omförmälts, nya extra provinsialläkaretjenster under 
perioden inrättats i Smedjebacken, By och Grängesberg, 13 extra 
provinsialläkare, samt 1 gruf- och bergslagsläkare, hvilkens sta
tion numera flyttats från Falun till Domnarfvet. Förutom vid 
länslasarettet anställde 3 läkare finnas dessutom 5 enskildt prakti
serande läkare och 2 militärläkare. 

Tandläkare funnos år 1900 inom länet till ett antal af 7, 
däraf 3 i Falun och 1 i Hedemora, Mora, Borlänge och Avesta. 

Vid periodens slut funnos inom länet 92 barnmorskor, däraf 
7 i städerna och 85 på landsbygden. Af dessa äro alla utom 3 
berättigade till instrumenters bruk. 

För epidemisjukvården, i första rummet å länets landsbygd, 
beslöt 1900 års landsting, att 6 sjuksköterskor, en för hvart af 
länets ordinarie provinsialläkaredistrikt, skulle anställas. Anslag 
därtill beviljades för 5 år med 3,000 kronor årligen. För skö
terskorna blef ock instruktion af Landstinget fastställd. 

Medikamentsförråden i Orsa och Malung hafva under perio
den förändrats till själfständiga apotek, hvarefter vid periodens 
slut inom länet funnos 10 apotek och 7 medikamentsförråd. 
Eders Kungl. Maj:t har väl år 1900 förordnat, att jämväl medi-
kamentsförrådet i Stora Tuna skall förändras till själfständigt 
apotek i Borlänge köping, men har detta apotek först inne
varande år blifvit afsynadt och godkändt. 

Vid To/ta brunn, där särskild läkare på grund af Medici
nalstyrelsens förordnande under sommarmånaderna varit anställd, 
har kurgästernas antal varit lägst under år 1898 ined 58 pa
tienter och högst under år 1896 med 87 patienter. Öfriga 
smärre brunns- och badinrättningar inom länet, såsom Nyhyttan 

i Vika, Lassbo i Hedemora socken, Getbo i Norrbärke och Frost
brunn i Stora Tuna, äro alla af foga betydenhet. Såsom kur
ort eller sanatorium bör numera äfven omnämnas Rättvik, där 
vid de storartade turisthotellen en mängd personer, i synnerhet 
under sommarmånaderna, vistats for sin hälsas vårdande och för 
idkande af ett stärkande friluftslif i förening med såväl kalla 
sjöbad som äfven behandling med vanliga varma badformer. 

Antalet veterinärer inom länet, som år 1895 utgjorde 15, 
var vid periodens utgång 16, däraf 2 länsveterinärer, 7 distrikts
veterinärer, 4 enskilda legitimerade veterinärer och 3 icke legiti
merade privatveterinärer. 

Länets landsting har för tiden till och med innevarande år 
anvisat ett anslag af 3,000 kronor till lönebidrag åt 10 veteri
närer inom länet, med lika belopp till hvarje. 

Smittosam sjukdom bland husdjuren har icke under perio
den uppträdt farsotartad. Ärligen hafva väl sporadiska fall af 
mjältbrand förekommit, men genom i tid vidtagna åtgärder till 
sjukdomens hämmande har sjukdomen kunnat begränsas till de 
ställen, där den uppträdt. Tuberkulos bland de större nötkrea
tursbesättningarna inom länet har genom årligen fortsatta under
sökningar med tuberkulin och därefter vidtagna skyddsåtgärder 
i betydlig grad minskats och å en del egendomar alldeles upp
hört. Öfriga smittosamma djursjukdomar hafva i allmänhet 
uppträdt under lindrig form. 

F) Fattigvård. livad angår den allmänna fattigvården, 
torde Länsstyrelsen i hufvudsak få hänvisa till Statistiska Cen
tralbyråns officiella statistik. 

Enligt denna uppgick år 1900 antalet understödstagare i 
hela länet till 8,111, eller 3'73 % af hela befolkningen. Af detta 
antal belöpte på landsbygden 7,432 personer, eller 3-C4 % under 
det att på städerna och Borlänge köping kommo 679, eller 5-os %. 
Motsvarande antal år 1895 var 8,787 understödstagare i hela 
länet, eller 42 5 % af länets befolkning, däraf belöpte pä lands
bygden 7,107 personer, eller 3-6 3 %, och pä städerna 834, eller 
75 % af folkmängden. Antalet understödstagare har sålunda 
under berörda tid minskats, såväl absolut som relativt, icke alle
nast för hela länet utan jämväl för städerna, hvaremot för lands
bygden förekommit en mindre ökning. 

I hela riket utgjorde år 1900 understödstagarna 4-5 8 °,i af 
folkmängden, på landsbygden särskildt 3-94 ?» och i städerna 
6-86 %. Bland länets fattigvårdssamhällen var under år 1900 
antalet understödstagare störst i Transtrand, där det uppgick 
till 12-o % af befolkningen, och i Lima (11-1) %, samt minst i 
Våmhus, där det uppgick till 06 %, i Sollorön till 0-8 % och 
i Venjan till To af folkmängden. 

1 länet funnos år 1900 7 fattighus med utrymme för 172 
personer, 12 fattiggårdar med utrymme för 991 personer, 3 ar
betshus med utrymme för 165 personer och 64 mindre fattig
stugor med utrymme för 243 personer. 

Under perioden hafva nya fattiggårdar tillkommit i Husby 
och Leksands socknar, den sistnämnda afsedd att inhysa 50 
hjon, för en kostnad af 23,000 kronor. Vid fattiggården Hof-
gården i Stora Tuna socken fullbordades under perioden en för 
150 hjon afsedd logementsbyggnad af trä, äfven innehållande 
kök, mat- och arbetssalar, hvilken byggnad emellertid den 19 
januari 1900 i grund förstördes genom vådeld. Anstalter hafva 
redan samma år vidtagits för uppförande af nytt logementshus 
af sten. 

http://och.de
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Hela kostnaden för fattigvården v länet uppgick år 1900 
till 521,306 kronor, däraf 463,239 kronor koimno på landsbyg
den ooh 58,067 kronor på städerna. Ar 1895 utgjorde hela 
fattigvårdskostnaden 427,306 kronor, däraf 378,128 kronor på 
landsbygden och 49,178 kronor på städerna. 

Såsom ersättning till kommuner inom länet för beviljad 
fattigvård utgingo af allmänna medel år 1896 2,830 kronor 87 
öre, år 1897 2,476 kronor 25 öre, år 1898 2,133 kronor 20 öre, 
år 1899 2,196 kronor 77 öre och år 1900 1.983 kronor 8 öre. 

Liksom under föregående perioder harva fortfarande under 
nu ifrågavarande år de behöfvande inom länet varit föremål för 
enskild välgörenhet. För de inrättningar, som för sådant ända
mål finnas inom länet inrättade, har i allmänhet redogörelse 
kunnat lemnas i tabell 7. 

Af dessa förtjenar att särskildt bemärkas Skyddsmödra-
förbundet i Falun, hvars ändamål, enligt dess stadgar, är att 
»söka samverka till såväl den andliga som den lekamliga nödens 
afhjälpande i hemmen». För vinnande af detta syftemål har 
hvarje ledamot af förbundets direktion uppsikt öfver visst, af 
direktionen bestämdt distrikt af staden, hvilket distrikt åter är 
indeladt i mindre afdelningar med hvar sin s. k. skyddsmoder, 
hvilken det åligger, bland annat, att genom besök i hemmen 
skaffa sig möjligast noggranna kännedom om tillståndet inom 
trakten, samt att, där svår nöd är för handen och behofvet 
icke kan af skyddsmodern afhjälpas, göra anmälan därom till 
vederbörande tillsyningsman. 

Utom de i tabell 7 upptagna inrättningar torde ock böra 
omförmälas barnkrubban i Falun, där fattiga barn, tillhörande 
Falu samhälle och som ännu icke uppnått skolåldern, så långt 
utrymme och tillgångar det medgifva, mottagas och, företrädes
vis om dagarna, vårdas, för att bereda mödrarna tillfälle att 
utom hemmet kunna förvärfva sitt uppehälle. Barnkrubban, 
som tillkommit på en varmhjärtad dams initiativ, började redan 
den 1 oktober 1883 sin gagnande verksamhet, som i början 
uteslutande uppehölls genom enskildes offervillighet. Sedermera 
har barnkrubban af staden åtnjutit anslag, som från och med 
år 1899 utgår med 700 kronor årligen. 

G) Fromma stiftelser. Om fromma stiftelser, stipendiifon-
der, pensionsanstalter, sjukkassor och därmed jämförliga inrätt
ningar lemnas uppgifter i tabell 1, däri upptagits jämte under 
perioden tillkomna stiftelser, några äldre, hvarom uppgifter först 
nu erhållits. 

Vid jämförelse af tabellen med den till senaste femårs
berättelse fogade framgår, att stiftelsernas sammanlagda behåll
ning, som vid 1895 års slut uppgick tiil 2,093,506 kronor, under 
ifrågavarande period ökats med 1,058,158 kronor till 3,151,664 
kronor; att antalet personer, till hvilka utdelning under år 1900 
egt rum, utgjorde 5,038, mot 3,802 år 1895; samt att, då under 
år 1895 från stiftelserna utdelats 101,497 kronor, hela beloppet, 
som år 1900 från stiftelserna utdelats, uppgått till 149,866 kronor. 

Utöfver hvad tabellen innehåller angående Länsmännens 
i Kopparbergs län enskilda änke- och pupillkassa, meddelas, att 
antalet pensionstagare under hvart af periodens år utgjort år 
1896 18, år 1897 15, åren 1898 och 1899 16 och år 1900 15, 
samt att det årligen utdelade pensionsbeloppet uppgått är 1896 
till 1,041 kr., år 1897 till 734 kr., år 1898 till 844 kr., år 
1899 till 860 kr. och år 1900 till 838 kr. 

Antalet sockenmagasin inom länet är sedan senaste perio
den oförändradt, eller 38. Om deras behållning i spannmål odi 
penningar vid 1900 års slut lemnas uppgift i tabell V. Under 
det spannmålstillgångarna under perioden minskats från 13,515-37 

till 12,300'8a hektoliter, har behållningen i penningar ökats från 
239,756 kronor till 276,775 kronor. 

Beträffande Kopparbergs läns nödhjålpskassa och därtill 
hörande fonder anmärkes, att Eders Kungl. Maj:t genom imdi<»t 
bref den 24 februari 1899 medgifvit, att den allmänna fonden 
må efter i viss mån förändrade grunder användas. 

Jämlikt 12 § i nödhjälpskassans reglemente var, i över
ensstämmelse med nådiga brefvet den 30 mars 1849, stadgadt 
att från allmänna fonden finge i rena allmosor, utan återbetal-
ningsskyldighet, utgifvas endast så mycket, som kunde finnas 
behöfligt för att i förening med fattigvårdsanstalterna inom de 
socknar, där en då ännu varande eller blifvande allmännare nöd 
visade sig, lifnära orkeslösa och vanföra personer samt fattiga 
barn, som saknade föräldrars vård eller hvilkas föräldrar icke 
mäktade att genom sitt arbete försörja dem. Då de förhållan
den, som på sin tid föranledde berörda bestämmelser, numera 
väsentligt förändrats, i det att genom lättare kommunikationer, 
förbättradt jordbruk och ett betydligt tillgodogörande af sko
garna det ekonomiska tillståndet i länet högst betydligt för
bättrats, så att antagligt voro, att allmännare nöd sällan, om 
någonsin, numera vore att befara för Dalabygden, ansåg nöd
hjälpskassans direktion motsvarande ändringar i nödhjälpskas
sans reglemente vara af behofvet påkallade, på det att kassan 

Tab. V. Sockenmagasin i Kopparbergs län vid 1900 års slut. 
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måtte kunna motsvara det därmed afsedda ändamål, ocli hem
ställde förty hos Länsstyrelsen om sådan ändring i reglementet 
för nödhjälpskassan, hvarigenom blefve stadgadt, att den all
männa fonden finge användas för de ändamål,' som funnes an-
crifna i nådiga brefvet den 30 mars 1849, med rätt för direk
tionen, efter pröfning af förekommande omständigheter, att, 
ätVen då allmännare nöd ej vore för handen, utdela sådant 
understöd, som i sagda nådiga bref omförmäles, samt att där
jämte från fonden lemna bidrag utan återbetalningsskyldighet 
till sådana företag, som afse förekommande eller lindrande af 
nöd äfvensom befolkningens höjande i ekonomiskt och sedligt 
afseende. I anledning häraf hemställde Länsstyrelsen i under
dånighet, att Eders Kungl. Maj:t täcktes medgifva sådan änd
ring i vederbörande stiftares bestämmelser om användningen af 
ifrågavarande fond, att direktionen skulle ega att, efter pröfning 
af förekomna omständigheter, verkställa utdelning af fonden, 
älven då allmännare nöd ej vore for hand, samt att därjämte 
från fonden lemna bidrag utan återbetalningsskyldighet till så
dana företag, som afse förekommande eller lindrande af nöd 
äfvensom befolkningens höjande i ekonomiskt och sedligt af
seende; och fann Eders Kungl. Maj:t, enligt ofvan berörda nådiga 
bref den 24 februari 1899, godt förklara hinder icke möta för 
den allmänna fondens användning i öfverensstämmelse med direk
tionens för nödhjälpskassan ofvanberörda förslag. 

De till nödhjälpskassan hörande fonder hafva under perio
den förstorats, hvarjämte tillika kassans sammanlagda årliga 
utgifter ökats, allt på sätt närmare inhämtas af tabell X. 

I detta sammanhang äro ock att omfönnäla de understöds-
fonder, som äro bildade till befolkningens understöd vid in
träffande missväxter inom Orsa, Elfdalens, Lima, Transtrands 
och Särna socknar. Dessa fonder bildas genom årlig afsättning 
af viss andel af socknarnas skogsmedelsfonders ränteafkastning 
och få icke användas, förrän behofvet af begärdt understöd af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande pröfvats. 

Till Orsa sockens understöds/ond skall, enligt skogsmedels-
foudens reglemente, årligen afsättas en tiondel af viss behållen 

Tab. X. Kopparbergs läns nödhjälpskassa åren 1896—1900. 

andel af ränteafkastmngen, intill dess fonden uppgått till 300,000 
kronor. Denna fond har under perioden blifvit anlitad till ett 
sammanlagdt belopp af icke mindre än 229,573 kronor, som 
utdelats dels kontant, dels ock i foder och frösäd till socknens 
jordegare efter deras reducerade jordetal. Afsättuingarna till 
fonden, utdelningen därur och fondens behållning vid hvart af 
periodens år uppgingo till följande belopp, nämligen: 

Elfdalens sockens understödsfond bildas likaledes genom är
lig afsättning af en tiondel af skogsmedelsfondens behållna ränte
afkastning, intill dess fonden uppgår till 200,000 kronor. Af 
denna fond hafva under perioden utgått sammanlagdt 88,128 kro
nor, hufvudsakligen till fördelning mellan socknens jordegare på 
enahanda sätt, som inom Orsa socken egt rum. Om fondens 
tillstånd under periodens särskilda år meddelas, att afsättningen 
därtill, utdelning därur och fondens behållning utgjorde: 

Af ränteafkastningen af Lima och Transtrands socknars 
skogsmedelsfond bildas särskilda understödsfonder för Lima och 
Transtrands socknar på det sätt, att för ändamålet årligen af
sättas för Lima socken 10,000 kronor, intill dess fonden uppgår 
till 100,000 kronor, och för Transtrands socken 7,500 kronor, 
intill dess fonden stiger till 75,000 kronor. De årliga afsätt
uingarna till dessa fonder, därur erhållna utdelningar och fon
dernas behållningar under hvart af periodens år bestego sig till 
följande belopp, nämligen: 

Jämväl de ur dessa fonder utdelade understödsbeloppen hafva 
fördelats mellan socknarnas jordegare efter deras reducerade 
jordetal. 

Ur Särna sockens understöds fond, hvilken bildas genom af
sättning af en tiondel af skogsmedelsfondens ränteafkastning, 
intill dess understödsfonden uppgår till 100,000 kronor, har där 
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emot under perioden någon utdelning icke begärts. Afsätt-
ningen till fonden och dess behållning vid slutet af periodens 
olika år utgjorde: 

Falun i Landskansliet den 31 december 1901. 

Antalet registrerade sjuk- och begrafningskassor inom länet 
som år 1895 utgjorde 15, däraf 12 registrerade här hos Läns
styrelsen, hafva under perioden fördubblats och utgör sålunda vid 
periodens slut 30, däraf 27 blifvit härstädes inregistrerade. I 
förvaltningsbidrag hafva till dem under perioden utanordnats föl
jande belopp, nämligen: för år 1896 1,188"25 kr., för år 1897 
1,370-7 8 kr., för år 1898 2,400 kr., för år 1899 3,540 kr. och 
för år 1900 5,534 kr., eller saimnanlagdt 14,033-53 kronor. 

Underdånigst: 

F. HOLMQUIST. 

Jonas Bjurstedt. Kristian Wik. 
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Tab. 1. 

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

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

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

I. Landsbygden. 
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EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I KOPPARBERGS LÄN ÅR 1900. 

Tab. 5. 

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

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

Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I KOPPARBERGS LÄN ÅR 1900. 
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