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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1901—1905. 

K O P P A R B E R G S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

XV opparbergs län har under de fem år, som denna be
rättelse omfattar, icke undergått någon förändring till sina 
gränser, och är sålunda länets areal, som beräknas till 
29,841) kvadratkilometer,1) däraf 28,15050 kvadratkilometer 
land och 1,698-50 kvadratkilometer vatten, fortfarande oför
ändrad. 

I länets administrativa indelning har under perioden 
icke någon förändring ägt rum. Den judiciella indelningen 
har icke heller undergått ,annan förändring än den, som 
redan i senaste femårsberättelsen omförmäldes, eller att, en
ligt nådiga brefvet den 14 juni 1901,. Väster-Dalarnes dom
saga från och med år 1902 delats i två domsagor, hvaraf 
den ena, med benämning Nås och Malungs domsaga, om
fattar Nås och Malungs tingslag, motsvarande Väster-Dals 
fögderi, och den andra, som benämndes Smedjebackens dom
saga, omfattar Grangärde, Norrbärke och Söderbärke tings
lag. Sistnämnda domsaga har, enligt nådigt bref den 14 
augusti 1903, från 1904 års början benämnts Västerbergs-

') Till följd af tryckfel angafs i föregående femårsberättelse total
arealen uppgå till 28,849 kvkm. 

lags domsaga. Vid 1905 års slut var länet sålunda in-
deladt i 3 städer, Falun, Säter och Hedemora, alla med 
egen jurisdiktion, 6 fögderier, innefattande 35 länsmansdis
trikt, samt 6 domsagor med 19 tingslag. 

Beträffande den kyrkliga indelningen inom länet er
inras, hurusom enligt nådig resolution den 31 december 1891 
i norra delen af Ljusnarsbergs socken af Örebro län och' 
i södra delen af Grangärde socken af detta län inrät tats 
ett kapellag, Grängesberg-Hörken, omfattande af Grangärde 
socken Grängesbergs, Järphöjdens, Bifallets och Bringsjö-
bergs skriftlag med en kapellpredikant, bosatt i Gränges
berg. Genom nådigt bref den 4 april 1902 medgafs, a t t 
i stället för den för nämnda kapellag inrättade extra ordina
rie prästerliga beställningen en dylik befattning finge från 
och med den 1 maj 1902 tills vidare inrättas för den del af 
Grangärde församling, som omfattar Grängesbergs grufskbg 
med samtliga därå belägna torp och lägenheter jämte Grän
gesbergs och Björnbergs grufsamhällen. På ansökan af Gran
gärde församling fann Eders Kungl. Maj :t därefter den 29 
juli 1904 godt medgifva att, utan rubbning i bestående kom-
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munala förhållanden, en särskild kapellförsamling under 
namn af Grängesbergs kapellförsamling finge, så fort sig 
göra läte, bildas af nyssnämnda område af Grangärde för
samling, med rä t t för kapellförsamlingen a t t med Gran
gärde församling hafva gemensam kyrklig ekonomi äfven-
som gemensamt skolväsende, därest ej annan öfverenskom-
melse i berörda hänseende träffades mellan de båda försam
lingarna. I sammanhang därmed förordnades, a t t domka
pitlet skulle äga at t åt den anställde prästmannen i ka
pellförsamlingen uppdraga a t t på eget ansvar, dock under 
ordinarie pastors tillsyn, föra alla kyrkoböcker samt ut
färda därpå grundade betyg och lysningar till äktenskap. 
Denna kapellförsamling, för hvilken såväl kyrka som be-
grafningsplats finnes i Grängesberg, har sedermera kommit 
till stånd. Det i föregående femårsberättelser omförmälda, 
genom nådiga brefvet den 1 maj 1891 meddelade förordnande 
om Avesta församlings skiljande från Grytnäs pastorat för 
bildande af et t särskildt konsistoriellt gäll med egen kyrko
herde har däremot icke heller under nu ifrågavarande period 
kunnat vinna tillämpning. 

Antalet kommuner inom länet var vid periodens ut
gång oförändradt eller 51, däraf 3 stadskommuner, 1 kö
ping, Borlänge, och 47 andra landskommuner. 

Den i senaste 'femårsberättelser omnämnda fråga om bil
dandet, af en ny köping, afskild från Mora socken, har under 
perioden på det sätt vunnit sin lösning, att Eders Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 7 mars 1902 medgifvit, a t t 
ett område aj Mora strand, som, upptagande en areal af 
117 hektar 80 ar, funnes utmärkt å en af förste landtmä-
taren i Blekinge län Daniel Kjellin år 1891 upprättad karta 
finge under vissa villkor såsom en kommun för sig bilda 
en jämväl i fattigvårdshänseende från Mora socken afskild 
köping, benämnd Morastrand. Dessa villkor hafva emeller
tid icke under perioden blifvit fullgjorda, i följd hvaraf 
området icke inom samma tid kunnat inträda i utöfningen 
af köpingsrättigheten. 

Detta område utgjorde sålunda fortfarande vid periodens 
slut ett municipalsamliälle, benämndt Mora strand. Till 
detta och de öfriga i senaste femårsberättelsen omförmäl
da municipalsamhällena, Avesta och Smedjebacken, hafva 
under nu ifrågavarande period tillkommit ytterligare 4 muni-
cipalsamhällen, nämligen Ludvika, Orsa, Leksands Noret och 
Krylbo. Om dessas tillkomst är1 a t t anteckna följande. 

Enligt beslut å kommunalstämma med Ludvika socken 
den 4 september 1900 hemställdes hos Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande, att, som området omkring Ludvika 
kyrka i såväl kommersiellt som industriellt afseende vore 
stadt i raskt framåtskridande och efter öppnandet af den 
under anläggning då varande järnvägen mellan Vansbro 
och Ängelsberg blefve en betydelsefull föreningspunkt för 
flera järnvägar, hvarigeirom en liflig byggnadsverksamhet 
och en afsevärd ökning i invånareantalet med säkerhet vore 
at t förvänta, samt området, hvarinom vore bosatta mer än 
1,000 personer, sålunda redan ägde och i ännu högre grad 
komme att äga en större sammanträngd befolkning, bygg
nadsstadgan, brandstadgan och ordningsstadgan för rikets 
städer äfvensom hvad i hälsovårdsstadgan för riket funnes 
föreskrifvet för stad måtte få i tillämpliga delar gälla för 

det område af Ludvika gårdshemman samt - öfre Marnas 
och Härnäs byar inom Ludvika socken, som funnes närmare 
angifvet å en af kommissionslandtmätaren Alfred Lejdström 
år 1900 upprättad karta med därå tecknad beskrifning. 
Genom utslag den 3 juli 1901 förordnade ock Länsstyrel
sen, med afseende å hvad upplyst blifvit angående förhål
landena inom området omkring Ludvika kyrka och järnvägs
station, att hvad i ofvanberörda stadgar funnes föreskrifvet 
om stad skulle i tillämpliga delar gälla inom det å ofvan-
nämnda karta närmare angifna område med en areal af 363 
hektar 42 kvadratmeter. Detta utslag, som underställdes 
Eders Kungl Maj:ts nådiga pröfning och godkännande, blef 
af Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 18 oktober 
sistnämnda år gilladt. 

Redan på 1890-talet väcktes fråga om tillämpning af 
ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för ri
kets städer samt hvad i hälsovårdsstadgan för riket finnes 
föreskrifvet för stad inom visst område omkring Orsa kyrka 
och järnvägsstation. Genom utslag den 20 juli 1895 för
ordnade ock Länsstyrelsen, a t t hvad i dessa stadgar funnes 
föreskrifvet om stad skulle gälla för ett område af Orsa 
kyrkoby om 121 hektar 24 ar och 50 kvadratmeter. Men 
genom nådigt bref den 24 januari 1896 pröfvade Eders Kungl. 
Maj:l, enär med afseende å hvad upplyst blifvit angående 
antalet invånare och förhållandena i öfrigt samma område 
vore större, än hvad af omständigheterna under en längre 
tid påkallades, skäligt att, med upphäfvande af Länsstyrel
sens utslag, visa ärendet åter till Länsstyrelsen, som skulle 
hafva at t efter det vederbörande blifvit hörda angående det 
område, inom hvilket tillämpning af berörda författningar 
lämpligen borde äga rum, ärendet ånyo hos Eders Kungl. 
Maj:t anmäla. Frågan blef häruppå hvilande i afvaktan på de 
förändrade förhållanden, som projekterade järnvägar kunde 
åstadkomma. Emellertid blef större delen af Orsa kyrkoby 
förstörd genom vådeld den 13 juli 1901. Omedelbart där
efter och under åberopande af nämnda omständighet hem
ställde hos Länsstyrelsen Orsa sockens kommunalnämnd, a t t 
å ett, å karta utmärkt område inom kyrkobyn intill och 
i närbeten af Orsa järnvägsstation ofvanberörda stadgar 
måtte förordnas skola äga tillämpning, »dock till en början 
endast byggnadsstadgan». Sedan under ärendets behandling 
föreslagits, a t t jämväl brandstadgan för rikets städer i till
lämpliga delar måtte för området omedelbart blifva gällande, 
förordnade Länsstyrelsen genom utslag den 7 mars 1902, a t t 
hvad i byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer 
funnes föreskrifvet om stad skulle i tillämpliga delar gälla 
inom ett område af Orsa kyrkoby om 80'0670 hektars areal, 
hvilket område vore å karta närmare angifvet och utmärkt. 
Den 13 juni sistnämnda år blef detta, Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga pröfning underställda utslag af Eders Kungl. Maj:t 
fastställdt. 

Vådeld torde jämväl hafva varit närmaste anledningen 
till uppkomsten af Leksands Norets munieipalsamhälle. Den 
28 och 29 juni 1902 härjades nämligen Norets by i Leksands 
socken af en omfattande eldsvåda. Till följd häraf och under 
åberopande, att en ansenlig folkmängd funnes sammanträngd 
inom samma by, väcktes af åtskilliga Norets byamän hos 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fråga om tillämp-
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ning af ifrågavarande stadgar inom et t t i l l gränserna när
mare angifvet område af byn. Efter det under ärendets; 
handläggning förslag afgifvits för samma områdes begräns
ning samt för vinnande af regelbunden och lämplig form 
därå, meddelade Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
den 31 maj 1904 v frågan utslag, hvarigenom förordnades, 
att hvad i samtliga of vanberörda stadgar funnes föreskrifvet 
om stad skulle i tillämpliga delar gälla för ett område 
af Norete by, som på en kommissionslandtmätaren Oscar 
Bergström upprättad karta vore utmärkt ; och blef detta 
utslag gilladt af Eders Kungl. Maj:t den 11 november 
1904. 

Krylbo är liksom Smedjebacken municipalsamhälle alle
nast i fråga om tillämpning af hälsovårdsstadgans för riket 
föreskrifter rörande stad. Detta municipalsamhälle tillkom 
efter framställning af förste provinsialläkaren i länet ge
nom Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes, enligt nå
diga brefvet den 10 juni 1904 gillade utslag den 28 oktober 
1902. Samhället utgöres af Krylbo järnvägsstation med det 
område däromkring, som begränsas af gränslinjen till Ströms
näs egendom. Dalälfven till Svartbro, landsvägen till folk
skolehuset, gränslinjerna i söder och väster för trafikchefen 
Ponsbachs egendom och Avestagårdarne samt Lerbäcken. 

Beträffande området för Avesta stationssamhälle, hvil-
ket enligt nådiga brefven den 28 juni och den 23 augusti 
1889 hade en areal af 77-8lG hektar, blef efter väckt fråga om 
dess utvidgning af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
genom utslag den 10 september 1904 förordnadt, a t t hvad 
i byggnadsstadgan, brandstadgan, hälsovårdsstadgan och ord
ningsstadgan för rikets städer funnes föreskrifvet om stad 
skulle, i tillämpliga delar gälla jämväl för ett närmast om
kring ofvanberörda område beläget och å en af kommissions
landtmätaren E. Ekenstedt år 1899 upprättad karta när
mare angifvet område af 176-56 hektar. Detta utslag blef 
af Eders Kungl. Maj:t den 2 juni 1905 gilladt. Avesta 
municipalsamhälles område innehåller sålunda vid periodens 
slut sammanlagdt 254'376 hektar. 

Eör berörda författningars tillämpning inom dessa om
råden hafva hufvudgrunder blifvit af Eders Kungl. Maj :t 
fastställda, hvarefter af Länsstyrelsen, enligt meddelade nå
diga uppdrag, utfärdats erforderliga bestämmelser för dessa 
hufvudgrunders tillämpning genom särskilda ordningsföre
skrifter, för Ludvika municipalsamhälle den 8 november 1901, 
hvarefter byggnads- och brandordningar för samhället fast
ställts den 10 maj 1902, för Orsa municipalsamhälle den 14 
juli 1902 och för Leksands Norets municipalsamhälle den 23 
december 1904. Enligt ofvanberörda nådiga bref den 2 juni 
1905 gälla för bringande till verkställighet inom det utvid
gade området för Avesta municipalsamhälle de hufvudgrun
der, som med afseendo å Avesta municipalsamhälles ursprung
liga område tillförene fastställts. För sistnämnda samhälle 
blef ny brandordning fastställd den 22 oktober 1902. 

Provinsialläkardistrikten äro fortfarande 6 med enahan
da omfattning som under senaste femårsperiod, allenast med 
den förändring, att, sedan Oro socken vägrat deltaga i af-
löning af extra provinsialläkare i Itättviks distrikt, som 
enligt nådigt beslut den 30 augusti 1901 består allenast af 
Rättviks och'Boda socknar,. Ore socken återfallit till Leksands 

provinsialläkardistrikt. Från det enligt nådiga brefvet den 
20 april 1897 inrättade extra provinsialläkardistrikt, som 
omfattade Norrbärke, Söderbärke, Ludvika och Malingsbo 
socknar med station för läkaren i Smedjebacken, har dock, 
efter onedgifvande i nådigt bref den 23 november 1900, 
från och med år 1902 Ludvika kommun utbrutits till et t 
särskildt extra provinsialläkardistrikt med station för läka
ren i Ludvika kyrkoby. 

Beträffande veterinärväsendet är, enligt nådiga kungö
relsen den 4 januari 1902, länet indeladt i 2 länsveterinär
distrikt, det ena omfattande Ofvan-Siljans fögderi, Järna, 
Äppelbo, Malungs, Lima och Transtrands socknar af Väster-
Dals fögderi samt Rättviks, Boda och Ore socknar af Nedan-
Siljans fögderi, med benämning Dalarnes öfre länsveterinär
distrikt, och det andra, omfattande öfriga delar af länet, 
med benämning Dalarnes nedre länsveterinärdistrikt. E t t 

Tab. A. Siljans isläggning fr. o. m. år 1874 och isloss-
ning fr. o. m. år 1849 t. o. m. år 1905. 
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veterinärdistrikt har, enligt nådigt bref den 22 mars 1901, 
nybildats med rä t t för där anställd veterinär till tjänsteårs-
beräkning lika med länsveterinär, nämligen Leksands distrikt 
med station för veterinären i Leksands Norets by. 

Enligt nådiga skrifvelsen till Domänstyrelsen den 20 
juli 1900 är länet för skogsförvaltningen deladt på 7 revir, 
nämligen l:o) Kopparbergs revir, som omfattar samtliga 
socknar i Falu domsaga, Gagnefs socken af Nedan-Siljans 
domsaga och samtliga socknar i Hedemora domsaga med 
undantag af de områden af Avesta, Grytnäs och Folkärna 
socknar, som tillagts Bjurfors kronopark och räknas till 
nästfoljande revir; 2:o) Köpings revir; 3:o) österdalarnes 
revir,- omfattande samtliga socknar i Rättviks, Leksands^ 
Älfdalens, Orsa och Mora tingslag; 4:o) Särna revir, som 
utgöres af de trakter af Särna socken och Idre kapellför
samling, som äro belägna öster om österdalälfven samt norr 
om Storån; 5:o) Transtrands revir, omfattande återstående 
delar af Särna socken och Idrc kapell samt Transtrands 
socken; 6:o) Västerdalarnes revir, som omfattar socknarna 
i Malungs och Nås domsaga utom Transtrands socken samt 
samtliga socknar i Västerbergslags domsaga med undantag 
af de områden af Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo 
socknar, hvilka inköpts från Klotens aktiebolag och tillagts 
Klotens kronopark. Dessa områden tillhöra 7:o) Klotens re
vir. Samtliga revir tillhöra Gäfle-Dala öfverjägmästar-
distrikt utom Köpings revir, som ingår i- Bergslags-
distriktet. 

Länet, som ensamt utgör ett landtbruksingenjörsdistrikt, 
tillhör Gäfle-Dala bcrgmästardistrikt och Nedre Norra väg-
och vattenbyggnadsdistriktet samt, i fråga om yrkesinspek
tionen, Gäfle distrikt. 

I afseende å länets naturliga beskaffenhet är icke något 
ny t t a t t omförmäla. Såsom bidrag till kännedomen om lä
nets klimat har Länsstyrelsen ansett en Länsstyrelsen till-

I bifogade tabell 1 lämnas redogörelse för folkmängden 
inom länet under perioden. 

Af denna tabell framgår, att länets hela folkmängd, 
som enligt prästerskapets uppgifter vid 1900 års slut ut
gjorde 217,708 personer, under perioden ökats till 223,893 
personer. Af denna ökning komma på landsbygden 4,721 
och på städerna 1,464. Hela folkökningen under perioden 
har sålunda uppgått t i l l 6,185 personer eller allenast 2'84 o/0| 

under det att ökningen under närmast föregående femårs
period besteg sig till 10,934 personer eller icke mindre än 
5 29 o/0. Under femårsperioderna därförut uppgick ökningen, 
åren 1891—1895 till 4-46 o/0 och åren 1886—1890 till 2-22 o;0. 
Af ökningen, som icke har fortgått i jämnt stigande, kom
mer största delen på periodens första år. År 1903 hade 
folkmängden minskat såväl inom länet i dess helhet som 
å landsbygden och i städerna Falun och Hedemora, under det 
i Säter folkmängden årligen ökats. 

Af den mantalsskrifna befolkningen, som enligt mantals-
längderna vid periodens slut utgjorde 223,714 personer, eller 

handakommen, på enskilda anteckningar grundad uppgift 
å tiden för isläggningen och islossningen å länets största 
insjö, Siljan, kunna vara af intresse. Af denna uppgift, 
som återfinnes i tabell A (sid. 3), och som angifver dagen för 
sjöns fullständiga tillfrysande och den dag sjön årligen blif-
vit fri från is, framgår, a t t under tiden från år 1848 Siljans 
istäcke afkastats tidigast (år 1854) den 8 april och senast 
(år 1867) den 5 juni, samt att efter ,år 1874 sjön i medel
tal varit isbelagd 127 dagar, kortast (vintern 1889—90) 
2. månader 17 dagar och längst (vintern 1880—81) 5 må
nader och 25 dagar. 

I Generalstabens karlverk pfver riket finnas kartblad 
allenast öfver länets sydligaste och östligaste delar. Bristen 
på kartor öfver länets öfriga delar har till en del afhjälpts 
genom en år 1904 utgifven, på uppdrag af Svenska Turist
föreningen af ingenjören E. Peterson-Berger utarbetad, karta 
i skalan 1 : 100,000 öfver Siljanstrakten, upptagande delar 
af Åls, Leksands, Siljansnäs, Rättviks, Mora och Solleröns 
socknar. Af rikets allmänna kartverk hafva under perioden 
inom länet utförts triangelmätningar af första och andra 
ordningen äfvensom stomkartearbeten i skalan 1:50,000 öf
ver et t område af 26-4 kvadratmil. 

Förutom Länsstyrelsens allmänna kungörelser hafva in
om länet ntgifvits följande tidningar och periodiska skrifter, 
nämligen: Avestaposten, Borlänge tidning, Dalpilen, Falu-
kuriren, Mora tidning, Södra Dalarnes tidning, Tidning för 
Falu län och stad och Vägbrytaren, programskrift för Da
larnes goodtemplare, hvilka alla utkommit under perioden 
i dess helhet, samt Borlängeposten, som utgafs åreri 1901 
och1 1902, Dalarnes Nyheter åren 1902—1904, Landtbruks-
tidskrift för Dalarne åren 1902—1905, Leksands tidning 
åren 1903 och 1904, Siljan år 1905, Upplysningens vän 
åren 1904 och 1905 och Vägvisare för resande i Falun år 
1905. ' •' i ' •: 

sålunda 179 mindre än den kyrkoskrifna, voro 98,599 eller 
44-07 o/o befriade från mantalspenningars erläggande. 

I fråga om befolkningsförhållandena i öfrigt tillåter sig 
Länsstyrelsen åberopa den af Statistiska Centralbyrån upp
rättade befolkningsstatistik. Här vill Länsstyrelsen alle
nast erinra, a t t länet, enligt denna statistik, öfver hufvud 
taget har 8 invånare på 1 kvadratkilometer land, under det 
hela riket på samma areal har något me£ än 12 personer. 
Folkmängdstätheten är inom länets skilda delar synnerligen 
olika och varierar, hvad landsbygden angår, mellan högst 
320 invånare på kvadratkilometer, i Avesta församling, och 
lägst 0-5 person på kvadratkilometer, i Särna socken med 
Idre kapell. 

Beträffande hälsotillståndet bland länets invånare är 
i första rummet att omförmäla, hurusom länet i början af 
perioden var rä t t betydligt hemsökt af smittosamma sjuk
domar, särskildt af difteri, hvaraf under år 1901 för läkare 
voro anmälda 1,766 fall. Denna sjukdom har emellertid 
under perioden visat ett stadigt nedgående och i regel kun-

2. Invånare. 
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nat hållas begränsad till smärre lokala epidemier eller en-
staka»fall; under år 1905 uppgick de anmälda sjukdomsfallens 
antal till 504. Den i regel periodiskt uppträdande mäss
lingen förekom under år 1901 såsom fortsättning af före
gående års epidemi, men har, frånsedt år 1904, då sjuk
domen åter i en del trakter af länet hade epidemisk ut
bredning, eljest varit obetydligt gängse. Bödsot, som under 
föregående tider flerstädes varit allmänt gängse, särdeles 
under torra och varma somrar, visade äfven under år 1901 
ett relativt stort antal fall eller 221, men med den under 
senare åren mångenstädes å landsbygden förbättrade vatten
tillgången hafva otvifvelaktigt åtskilliga härdar för denna 
sjukdom utslocknat. Scharlakansfeber uppträdde under åren 
1901 och 1902 med något talrikare fall, eller resp. 483 och 
325, än under de senare åren af perioden, då dess utbredning 
varit tämligen ringa. Likaså har under denna period ingen 
mera utbredd nervfeberepidemi förekommit, utan har denna 
sjukdom kunnat begränsas till enstaka fall eller smärre lo
kala epidemier. Under åren 1903 och 1904 förekom ett r ä t t 
stort antal sjukdomsfall i kikhosta, som då i stor del af 
länet hade epidemisk utbredning. Af den på sista tiden i 
en del provinser som epidemi uppträdande akuta barnför
lamningen förekom inom länet under år 1905 inalles 14 
kända fall, de flesta inom Nås och Säfsnäs socknar. 

Närmare upplysning om de gängse sjukdomarna under 
perioden inhämtas af nedanstående tabell B. 

Af kroniska smittosamma sjukdomar utgör här i länet 
som annorstädes lungtuberkulosen den mest framträdande. 
En så vidt möjligt noggrann utredning om dess frekvens 
har utvisat, a t t under år 1904 i lungsot afledo 41G per
soner i länet, och a t t denna sjukdom orsakat ungefär hvart 
åttonde dödsfall samt att omkring hälften af do nämnda 
dödsfallen inträffat i den tidigare verksamhetsåldern, 20— 
40 år. En räkning af de inom länet vid årsskiftet 1904— 
1905 befintliga, i lungsot sjuka personerna gaf till resultat 
821. . , 

Samtliga akuta smittosamma sjukdomar hafva under 
femårsperioden till sin karaktär varit jämförelsevis god
artade, och hafva de, frånsedt år 1901, icke i väsentlig grad 
påverkat mortalitetsprocenten för länet. Totaldödligheten, 

som för år 1901 steg till 18-14 pro mille, har sedermera 
varit jämförelsevis låg, och medeltalet för perioden utgör 
15-90 °/oo, under det motsvarande tal för närmast föregå
ende femårsperiod utgjort 16-49 °/00 och perioden därförut 
16-29 o/»"-

I senare af delning af berättelsen vill Länsstyrelsen läm
na redogörelse för de anstalter, som under perioden till
kommit för hälso- och sjukvård. 

I afseende på det ekonomiska tillståndet har nu ifråga
varande period icke kunnat uppvisa ett sådant uppsving 
som den närmast föregående perioden. Bedan periodens för
sta år var för länets hufvudnäringar mindre gynnsamt än 
de föregående. Inom trävarurörelsen och bergsbruket voro 
priserna i fallande och omsättningen i aftagande, hvilket or
sakade inskränkning i skogsafverkningen och järntillverk
ningen. En bidragande orsak härtill var äfven det låga 
vattenstånd, som till följd af den ringa nederbörden under 
sommaren var rådande i sjöar och vattendrag, hvarigenom 
en del timmer, som afverkades under föregående vinter, icke 
kunde framflottas till sågverken utan funnos kvarliggande 
i vattendragen, hvarjämte järnbruk och andra industriella 
verk på grund af minskad vattenkraft ej kunde hållas i 
full gång. På sina ställen måste utomordentliga åtgärder 
vidtagas för erhållande af den för verkens drift erforder
liga kraften. Denna inskränkning i trävarurörelsen och an
nan industriell verksamhet medförde i sin ordning minskad 
arbetsinkomst för den i dessa näringar sysselsatta talrika 
arbetarebefolkningen. Själffallet led äfven jordbruket af som
marens långvariga torka. Ehuru i allmänhet mindre goda 
tider voro rådande, kunde dock den ekonomiska ställningen 
icke anses hafva i någon betydligare mån försämrats, och 
handelsomsättningen torde icke under året hafva lidit något 
afsevärdare afbräck. 

Följande året, år 1902, sträckte sig den missväxt, hvaraf 
de nordligare delarna af riket drabbades, jämväl till detta 
län, hvars nordliga och västliga delar på ett synnerligen 
kännbart sätt hemsöktes däraf. Till följd af en regnig 
och kall väderlek försenades växtligheten, så a t t säden i 
allmänhet ej hann mogna, hvarjämte den på sina ställen 
skadades af frost, Äfven genom det dåliga bärgningsvädret 

Tab. B. Antalet insjuknade i gängse sjukdomar i Kopparbergs län åren 1901—1905. 
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skadades den minskade foderskörden, som dessutom på sina 
ställen bortflöt vid vattendragens öfversvämning. Väster-
dalälfven t. ex. steg den 1 september 1902 högre öfver 
sina bräddar än förut i mannaminne och bortförde eller 
förstörde en mycket stor del af det bärgade fodret, så a t t 
en del bönder, i synnerhet i öfre Transtrand, blefvo på en 
gång fullständigt blottade på foder åt sina kreatur. För 
länets gamla hufvudnäringar, jordbruk och boskapsskötsel, 
voro förhållandena sålunda synnerligen sorgliga. Befolk
ningen i de nordligaste och västligaste socknarne nödgades 
inskränka kreatursbesättningarna med ända till hälften, hvil-
ket var desto kännbarare, som boskapsskötsel jämte skogs
bruk är denna befolknings förnämsta inkomstkälla. Ej heller 
för de båda andra stora hufvudnäringarna, bergsbruk och 
skogshandtering, voro förhållandena under året synnerligen 
gynnsamma. För at t stadga och upphjälpa de dåliga priserna 
minskades skogsafverkningen inom länet högst afsevärdt i 
förhållande till afverkningen föregående vinter, på sätt fram
deles i denna redogörelse skall närmare omförmälas. Såsom 
följd häraf minskades arbetstillfällen och inkomster jämväl 
för den del af befolkningen, som vanligen söker sin hufvud-
sakliga bärgning genom arbete med timrets utdrifning och' 
flottning. Dessa ogynnsamma förhållanden inverkade gif-
vetvis menligt äfven på handeln och varuomsättningen, hvar-
till dessutom bidrogo de redan under år 1901 rådande mindre 
goda konjunkturerna. Åtskilliga betalningsinställelser ägde 
under året rum, tydande på knapp penningtillgång och min
skad varuomsättning. 

Den under nämnda år inträffade missväxten med dess 
verkningar gjorde sig på ett kännbart sätt märkbar jäm
väl under större delen af år 1903, eller till dess årets skörd 
inbärgats. Ehuru denna skörd inom länet öfver hufvud taget 
utföll ganska god, voro dock af redan antydda skäl förhål
landena icke så goda för den stora del af befolkningen, som 
har sin förnämsta utkomst af jordbruk och boskapsskötsel, 
särskildt i de norra och västra delarna af länet. Till de 
mindre gynnsamma förhållandena medverkade jämväl min
skad tillgång till biförtjänst genom timmerdrifning, i det 
jämväl under detta år en inskränkning i skogsafverkningen 
i likhet med nästföregående år tillämpats. Inom bergsbruket 
voro förhållandena ungefiir desamma som under de föregående 
åren. 

Handeln och varuomsättningen var under dessa förhål
landen icke synnerligen liflig under detta år, men visade år 
1904 något större lifaktighet. Skörden var sistnämnda år 
i allmänhet af god beskaffenhet och till myckenheten medel
måttig. Inom bergsbruket och skogsskötseln var jämväl detta 
år en viss stillhet rådande, särskildt beträffande den senare 
näringsgrenen, beroende på de mindre goda konjunkturer, 
som under året voro rådande i trävarumarknaden. Liksom 
under närmast föregående åren inskränktes under året tim
merfångsten till mindre, än den en del år förut varit. En 
af årets ringa nederbörd vållad vattenbrist uti vattendra
gen föranledde, a t t en del af det afverkade timret icke 
kunde nedflottas till sågverken, hvaraf åter orsakades en 
oberäknad afknappning uti timmertillgången. 

Under periodens sista år, 1905, voro förhållandena inom 
länets hufvudnäringar i allmänhet gynnsammare än under 

de föregående åren under perioden, ehuru hämmande om
ständigheter- icke saknades. Jordbruket och boskapsskötseln 
gynnades af en under lämplig väderlek inbärgad rä t t god-
skörd, särskildt beträffande säd och potatis. På bergsbruket 
och skogshandteringen inverkade menligt det af de senaste 
årets ringa nederbörd vållade låga vattenståndet i Dalälfven 
och andra vattendrag. Verk, som hämtade sin kraft från 
älfvarnes vattenfall, fingo icke sitt kraftbehof fylldt, och 
framflottningen af timret, hvaraf fångsten dock under året 
begränsats till ungefär enahanda myckenhet som under näst 
föregående år, försvårades. Emellertid visade sig, särskildt 
hvad beträffar bergsbruket och trävarurörelsen samt därmed 
sammanhängande industriell verksamhet, mot årets slut tec
ken till en lifligare rörelse i förening med delvis stegrade 
priser. Lifligare än under närmast föregående tvenne år 
syntes ock handeln och varuomsättningen. 

Oaktadt sålunda, på sätt Länsstyrelsen härofvan sökt 
i stora drag angifva, den ekonomiska utvecklingen tidtals 
under perioden motverkats af flera ogynnsamma omständig
heter, utvisar dock för perioden i dess helhet den upp
skattade inkomsten af olika beskattningsföremål en icke 
oväsentlig ökning, dock icke ens tillnärmelsevis så afse-
värd som under senaste period, då den uppgick till icke 
mindre än 86'73 o/0. Under det nämligen denna inkomst 
år 1900 upptogs till 24,673,805 kronor, hade den vid nu 
ifrågavarande periods sista år stigit till 30,015,279 kronor, 
hvilket utgör en ökning af 21-65 o/o. Af denna ökning 
kommer dock allenast 9-93 o/0- på inkomst af rörelse eller 
yrke, hvaremot största ökningen ägt rum i inkomsten af 
tjänst eller pension. Huru inkomstökningen under perio
den fördelar sig på de olika beskattningsföremålen, framgår 
af följande: 

För bedömande af den ekonomiska situationen torde till 
ledning jämväl kunna tjäna en jämförelse i fråga om an
talet laasökningsmål, däri betalningsskyldighet ålagts, samt 
till betalning utdömda belopp liksom ock beträffande antalet 
inkomna konkurs- och urarfvamål. I förstnämnda afseende 
meddelas följande tabell: 

Denna ökning har dock icke, hvad länet i dess helhet 
beträffar, årligen fortgått. Året 1902 visade en nedgång 
för landsbygden, hvilken minskning jämväl inverkade 'på 
inkomstsiffran för länet i dess helhet. För periodens sär
skilda år utgjorde nämligen den uppskattade inkomsten i 
kronor : 



Slutligen må tilläggas, a t t vid nu ifrågavarande periods 
slut funnos å depositions- och sparkasseräkningar i länets 
bankinrättningar samt i sparbanker i rundt tal insatta till
hopa 46,549,900 kronor mot 32,000,000 kronor vid 1900 års 
slut, allt förutom innestående medel å postsparbanken, hvar-
om uppgifter för år 1905 icke kunnat erhållas, men som år 
1900 uppgåfvos till 4,800,000 kronor. 

Länets fastigheter beräknades år 1900 vara intecknade 
till ett belopp af 58,278,000 kronor, motsvarande ,38-6 .% 
af taxeringsvärdet, 150,833,250 kronor, och voro år 1905 
intecknade till ett belopp af 84,721,000 kronor eller 39-9 o/0 

af fastigheternas taxeringsvärde, 212,540,500 kronor. Mot
svarande procenttal för riket i dess helhet utgjorde för år 
1900 47-8 o/o och för år 1905 51-2 o/0. 

Befolkningens lefnadssätt torde i stort sedt vara ena
handa som under nästföregående period. I afseende härå 
vill Länsstyrelsen särskildt erinra, a t t det i åtskilliga sock
nar i Siljanstrakten sedan gammalt gängse bruket at t tid
tals årligen vistas utom orten på tillfälligt arbete fortfarande 
är rådande, åtminstone inom vissa socknar af Nedan-Siljans 
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fögderi. Från Leksands, Rättviks, Gagnefs och Åls socknar 
begifva sig årligen flere hundra personer, såväl män som 
kvinnor, ut för a t t söka arbetsförtjänst, i allmänhet till 
Stockholm samt städer eller större platser i Svealand och 
Norrland, där männen vanligen arbeta som målare och mu
rare samt kvinnorna som biträden i bryggerier, trädgårdar 
o. d. I allmänhet återkomma dessa personer till hemorten 
under oktober eller november månader, därvid de medföra 
en icke obetydlig besparad arbetsförtjänst. Sparsamhet och 
idoghet torde ock få anses såsom et t utmärkande drag för 
dessa orters befolkning 

Med stigande upplysning och förbättrade ekonomiska 
förhållanden följer gifvetvis ock behof af renlighet och snygg
het såväl inom- som utomhus. Förändringar till det bättre 
i dessa afseenden torde ock hafva inom länet ägt rum, ehuru 
öfvergångarne de olika perioderna emellan icke äro så fram
trädande. Eenligheten är nog olika inom olika socknar och 
begreppen därom växlande. I det stora hela är det dock en
dast i undantagsfall, som renlighet och snygghet åsidosättas. 
Ej sällan anträffas emellertid gödselhögen till ladugård och 
stall i alltför nära grannskap till boningshuset eller gårds
brunnen, och gödsel stackarne och afträdena sakna i regel 
hvarje åtgärd till förhindrande af omgifningens förorening. 

1 fattigmans koja framträder osnyggheten oftare, där ej hus
moderns duglighet gifver bostaden en renare anstrykning. I 
synnerhet inom länets nordligare trakter synes allmogen sak
na sinne för hemmets hygieniska beskaffenhet. Såsom exem
pel därpå må anföras, a t t i Lima lärer ännu på ganska många 
ställen finnas en lucka i stugugolfvet för nedsläppande af 
skurvatten, som får nedrinna direkt i markeneller genom 
en ränna ledes ned utanför knuten af byggnaden. I såväl 
Lima som Malung finnas boningsrum, som endast genom en 
tunn brädvägg skiljas från fähuset, och det lärer där liksom 
på Sollerön till och med förekomma, at t getter hållas i sina 
bås i själfva boningsrummet. I Orsa lärer renligheteu inom
hus vara tämligen liten, ty skurning och städning påstås 
ännu i allmänhet anses som öfverflöds- och lyxgöra, och af-
fall, sopor och nat tkärl uttömmas antingen strax utanför 
stugudörren eller ock nedanför fönstret. Jämväl i Mora, 
Våmhus, Venjan, Rättvik, Boda och Ore lärer snygghets- och 
renlighetsbegreppet vara dåligt utveckladt; dock påstås för
hållandet hafva vari t vida sämre. Fortfarande omförmäles 
från Moratrakten, a t t på en del ställen därstädes äi yt terst 
orent och osnyggt inomhus, i det golfven skuras endast 

2 à 3 gånger för år eller möjligen något oftare, säng- och 
gångkläder äro yt ters t smutsiga, gårdarne snuskiga och orena 
samt gödselhögarne belägna tä t t intill boningshusen. 

Såsom ofvan omförmälts, förekomma rä t t talrikt åkom
mor i matsmältningsorganen. Orsaken härti l l torde vara all
mogens i många fall olämpliga föda. Dels af lojhet, dels 
af okunnighet underlåter befolkningen a t t bereda sig goda 
och' lämpliga näringsmedel. Ordning och snygghet vid mat
varors beredning och förvaring saknas mångenstädes helt och 
hållet. Så t. ex. säges från Orsa, a t t »fortfarande ligger 
hela skafferiet i bordslådan och utbreder i synnerhet som
martiden en vedervärdig lukt». De kroniska magkatarrerna 
torde ock i et t stort antal fall förvärfyas redan i barn
domen och särskildt under skolåldern, då barnen, som tidigt 

Antalet inkomna konhtrs- och urarfvamål utgjorde: 

Saluvärdet å den fasta egendom, som gå t t i köp och! 
hvarå lagfart blifvit beviljad, äfvensom å den del däraf, 
som efter utmätning eller konkurs blifvit köpt, utgjorde 
för hvart och ett år i perioden: 
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pä morgonen före sin gång till den aflägsna skolan, i hemmet 
förtära kaffe med smörgåsar, därefter hela dagen få lefva 
på det kalla innehållet i matkorgarne, mest bestående af 
mjölk eller svagdricka, smörgåsar, korf och fläsk, och slut
ligen vid sin hemkomst på aftonen åter bjudas kaffe med 
smörgåsar. Denna matordning måste hos de unga, i utveck
ling stadda och genom skolvandringen ofta nog öfveran-
strängda barnen lä t t åstadkomma en för lifvct kvarstående 
skada å digestionsapparaten. Förändringar till det bättre 
härutinnan har dock länsstyrelsen förhoppning at t snart 
kunna konstatera, då af landstinget bekostade skolkökskurser, 
för hvilka. redogörelse skall lämnas längre fram i denna 
berättelse, synas af allmänheten omfattas med ett synner
ligen stort intresse. 

Bad användes af ungdomen ganska flitigt åtminstone 
sommartiden, men äldre personer uppgifvas yt terst sällan 
företaga någon rengöring af hela kroppen. 

Den sedan gammalt inrotade seden hos allmogen a t t 
under den kallare årstiden sammantränga sig i ett rum fort
far ännu inom största delen af länet. Denna trångboddhet är 
visserligen flerstädes, såsom för många arbetarefamiljei, nöd-
tvungen, men hos den burgnare landtbefolkningen förekom
mer mångenstädes den i regel onödiga trångboddhet, som 
vintertiden äger rum till följd af vanan, a t t husfolket sam
mantränger sig i köket, där tillika de nu allmänna järn-
spislarne ej lämna samma tillfälle till luftväxling som de 
gamla öppna spislarne. Detta för. hälsan menliga bruk synes 
dock vara i aftagande. Någon förbättring i bostadsförhål
landena för skogsarbetarne, hvilka under vinterarbetet i sko
garne fortfarande få vistas i dåliga timmerkojor, har däre
mot icke under perioden kunnat förmärkas. 

Under senare åren uppförda boningshus äro i allmän
het väl ombonade och mera rymliga samt uppförda med 
nödig hänsyn till utrymme, belysning och andra hygieniska 
kraf. Från Nedan-Siljans fögderi meddelas härom, a t t »bygg
nadssättet under de senaste åren gjort märkbara framsteg, 
åtminstone i så måtto, a t t vid bostäders uppförande rä t t 
stora anspråk ställas, om också ej på stilfullhet, så åtmin
stone på bekvämlighet och omsorgsfull inredning. De gamla 
egendomliga och vackra, men möjligen något opraktiska dala
stugorna börja all t mer a t t ersättas af rymliga och1 be
kväma samt praktiskt inredda bostäder, som likväl föga 
tilltala skönhetssinnet». 

Äfven i fråga om byggnadssättet för stallar, ladugårdar 
och öfriga ekonomihus för jordbruk och boskapsskötsel har en 
högst väsentlig förbättring börjat göra sig märkbar. Det 
material, som i vanligaste fall användes vid uppförande af 
ladugårdsbyggnader, är timmer, men icke så sällan brukas 
äfven gråsten, tegel eller gjutmassa. I de fall, då ma
terialet är af mineraliskt ursprung, göras väggarna dubbla 
och beklädas invändigt med bräder. De nya husen hafva 
i allmänhet god takhöjd, höga fönster, samt bottnar, rännor 
och foderbord eller krubbor af cement med anordningar 
för automatisk vattenledning. Hvad öfriga ekonomihus vid
kommer, börjar det förut gängse bruket att kalla en lada 
för hvarje liten äga eller slog a t t så småningom komma ur 
bruk. I stället uppföras hemma vid gården stora loge- och 
ladubyggnader, icke sällan med körbana å skullen och i all

mänhet inrymmande under samma tak spannmålsbod, red
skapslider med mera dylikt. Insikten om virkesvärdet har 
ock föranledt, a t t sådana hus icke vidare byggas af tim
mer, utan därtill användas numera så godt som uteslutande 
stolpar och bräder med part som taktäckningsämne. 

Ehuru sålunda en viss sparsamhet med virke kan för
märkas, har dock jordens sönderdelning i alltför många små
lotter, fäbodesystemet och en del nedärfda vanor gifvit upp-
hof till ett i många orter förekommande mångbyggeri, som 
måste verka i hög grad förödande på virkestillgången, på 
samma gång det kräfver mycken arbetskraft, som för en 
del andra ändamål kunde göras mera produktiv. Särskilda 
sommar- och vinterladugårdar höra sålunda i länets nord
liga delar nästan till hvarje gård, och dessutom sådana 
byggnader jämte lador och icke sällan äfven boningshus å 
en eller flere fäbodar. Kommer så härtill , a t t tomtplatserna 
i allmänhet äro små, uppstår ofta i byarne och å fäbode
platserna en sammangyttring af hus, som gör, att , äfven om 
dessa äro af bästa beskaffenhet, deras rä t ta utnyttjande i 
hög grad försvåras, på samma gång det hela ter sig mindre 
tilltalande och' lä t t 'ger anledning till eldsolyckor af stor 
omfattning. En ändring är dock äfven härutinnan skönjbar, 
ehuru detta bruk, delvis nödvändiggjordt af förhållandena, 
så inväxt i folkets vanor och åskådningssätt, a t t det sanno
likt fortfarande, oaktadt öfriga förhållanden blifva omge
staltade, länge kommer a t t bibehållas. 

I fråga om klädedräkten torde icke några förändringar 
sedan senaste femårsperiod vara at t anteckna. De vackra 
nationaldräkter, som förut allmänt brukats inom åtskilliga 
socknar, hafva i många fall redan längesedan aflagts, och 
till och med inom öfre Dalarne, där dessa dräkter längst 
bibehållits, synas de, åtminstone på vissa trakter, vara på 
väg att försvinna. Dock är- a t t märka, att dessa dräkter, i 
vissa fall likväl smaklöst moderniserade, ännu mycket all
mänt användas inom Rättviks och Boda socknar af såväl 
män som kvinnor, äldre och yngre, samt a t t de ännu inom 
Mora, Orsa, Leksands, Siljansnäs, Gagnefs och Flöda socknar 
mycket allmänt bäras af den kvinnliga befolkningen, så
väl äldre som yngre, äfvensom af den manliga äldre be
folkningen.-

Det landsmål, som af länets allmoge sedan gammalt 
begagnats och som är väsentligen olika inom skilda delar 
af länet, har visserligen ännu icke helt mistat-sin ålder
domliga karaktär, men till följd af de utvecklade kom
munikationsförhållandena och de fortgående bildningssträf-
vandena torde dessa egendomligheter snart varda utjämnade. 
Dalarnes fornminnesförening har genom anslag sökt väcka 
och stödja intresset för ett vetenskapligt studium af detta 
mål, hvarjämte länets landsting sedan år 1904 beviljat an
slag för ändamålet. För vetenskaplig undersökning af Orsa-
målet har medel ock beviljats af Orsa sockens skogsmedels-
fond. Utom Orsamålet hafva under perioden Älfdals- och 
Transtrandsmålen varit föremål för studier. 

Det religiösa lifvet inom länet torde under den gångna 
femårsperioden knappast förete någon anmärkningsvärd för
ändring. Den bofasta, inom orten födda och uppväxta jord
bruksbefolkningen har i stort sedt fasthållit sin religiösa 
ståndpunkt. Någon afsevärd minskning eller ökning i de 
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igudstjänstbesökandes antal har ej ägt rum, om ej möj
ligen i någon enstaka församling, dä beroende hufvudsak-
ligen på mer tillfälligt inflytande. Af gammalt har be-
folkninger i Siljanstrakten samt i vissa socknar i mellersta 
Dalarne varit religiöst lifaktig, och synes detta fortfarande 
vara förhållandet. Särskildt i dessa trakter är befolknin
gens deltagande i kyrkans gudstjänster flitigt, och särskildt 
Leksands och Rättviks kyrkor äro nästan vid hvarje guds
tjänst besökta af ett betydande antal åhörare. 

Från kyrkan afvikande trossamfund finnas på få un
dantag när i alla församlingar i länet. Äfven om dessa 
gäller, a t t någon afsevärd förändring under de sista fem 
åren ej ägt rum. Hufvudsakligast har nu, såsom förut, 
den s. k. waldenströmska rörelsen visat största lifskraften; 
baptismen synes behålla sig vid samma styrka som förut, 
om ock antalet tillfälligt växlar å olika trakter. Samma 
torde förhållandet vara med metodistsamfundet, inom hvilket 
särskild församling i Mora socken år 1903 förklarats vara 
af staten erkänd med rä t t till offentlig religionsöfning enligt 
gällande bestämmelser. Adventist- och helgeaniststimfund 
finnas i vissa socknar. Mormoner finnas, uppgående till några 
tiotal, i en eller e t t par socknar i mellersta Dalarne. 

Antalet bönehus under perioden har ökats från 170 vid 
senaste femårsperiodens slut till 193 vid utgången af år 
1905, liksom ock deras taxeringsvärde stigit från 595,900 
kronor år 1900 till 879,700 kronor år 1905. Närmare upp
lysning om deras fördelning på kommuner och trossamfund 
inhämtas af tabell C. 

En för det kyrkliga lifvet mer än förr märkbar lik
giltighet torde, åtminstone i städerna och de större industri
centra, kunna förspörjas bland den till industrien hörande 
arbetsklassen. Den arbotarerörelse, som för närvarande 
pågår å olika håll i länet, har nämligen ställ t sig mer 
eller mindre främmande för den kyrkliga lifsuppfattnin-
gen. Flera af de ungsocialistiska ungdomsföreningarna hafva 
öppet ställt sig på den ståndpunkten, a t t om de än icke på 
sitt program upptagit a t t motarbeta all religiös lifsåskåd-
ning, de åtminstone förklarat religion vara en för dem 
likgiltig sak. 

Mot denna åskådning har från de religiöst intresserades 
sida mer än förut arbetats a t t fostra de unga till religiös 
lifsuppfattning. E t t flertal ungdomsföreningar hafva under 
sista åren bildats med mer eller mindre afgjordt kristlig 
ståndpunkt. På samma gång som dessa föreningar såsom 
sin uppgift ställt a t t verka för en mer nationell anda bland 
de unga, hafva de ock sökt föra olika klasser tillsammans 
för at t motverka bitterhet och fiendskap dem emellan. 

Med afseende på befolkningens sedlighet må anföras, 
a t t procenttalet af oäkta födda barn är högst olika inom 
länets olika delar, varierande nämligen från 27 o/0 ned till 
4 o/0 såsom medeltal för perioden. I detta hänseende äro 
de socknar, hvars invånare hufvudsakligast utgöras af jord
bruksbefolkning, ingalunda bättre än de, där industriarbe-
tarne utgöra flertalet, snarare tvärtom. Däremot förekom
ma ej skilsmässor i äktenskapet annat än såsom något y t ters t 
sällsynt bland jordbruksbefolkningen. I industrisamhällena 
synas däremot skilsmässor i äktenskapet blifva allmännare, 
liksom ock, särskildt under sista åren, en del af industri-

Kopparbergs län. 9 

Tab. C. Bönehusen i Kopparbergs län år 1905 och deras 
fördelning på kommuner och trossamfund. 
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') Ett af dessa användes tidtals af baptister. — a) Uppgifves tillhöra bap
tister och waldenströmare. — 3) Tillhör baptister och metodister. 
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arbetarne undandrager sig att lagfästa ingångna äktenskap
liga förbindelser. 

Bland den bofasta befolkningen, särskildt i de socknar 
inom södra och mellersta delarne af länet, där jordbruket 
utgör hufvudnäring, synes dryclienslcapcn alltfort vara i af-
tagande. Någon märkbar förbättring torde däremot i andra 
delar al' länet ej vara a t t anteckna, om ej så skulle vara 
förhållandet bland do äldre åldersklasserna. I vissa sock
nar af österdalarne förekomma ännu talrika fylleriförseel
ser, och ingalunda obetydliga förråd af spirituösa drycker 
hemtagas till dessa trakter, då större helger tillstunda. Bland 
industriarbetarne torde ej heller någon afsevärd förändring 
ägt rum i afseende på nykterhet. De lösa arbetarne i länet 
äro i regel icke »nykterister», och dryckenskapen florerar 
på många håll vid de större tillfälliga arbeten, som kräfva 
ett flertal sådana arbetare. Särskildt är fallet, a t t vid 
någon längre ledighet i arbetet en mängd fylleriförscelser 
begås, och våldsamma uppträden gent emot polismakten och 
de kringboende äro ej sällsynta. En bidragande faktor här
till är, a t t »langare», som olagligen sälja sprithaltiga dryc
ker, ännu, trots polismaktens ifriga arbete a t t få dem 

straffade för deras brottsliga handtering, finnas i de aflägs-
nare trakterna. Därjämte försäljas här och där i handels
bodar hvarjehanda till användning r ä t t allmänt komna sur
rogat för sprit, såsom eau de cologne, salubrin, azymolsti-
mulus o. s. v. Försök a t t under föregifvande af allehanda 
krämpor utbekomma eter- och sprithaltiga droppar från 
apoteken lära icke så sällan göras, särskildt i skogssocknarne, 
och trots försiktighet i fråga om utlämnande af dylika varor 
uppgifves berusning däraf emellanåt äga rum. Från många 
håll höres ock klagan öfver tilltagande elförbrukning bland 
ungdomen. En annan jämväl bidragande orsak ti l l dryc
kenskap torde vara, a t t de lösa arbetarne, bland hvilka de 
flesta äro jämförelsevis unga och utan några kostnader för 
familj eller stora utgifter för si t t eget uppehälle erhålla 
en rä t t afsevärd arbetsförtjänst, icke häfva någon tanke 
på a t t spara, hvad de ej för stunden behöfva; och då äd
lare nöjen och förströelser icke stå dem till buds, komma, de 
lä t t i frestelse at t använda öfverskottet till inköp af rus
drycker. ' ! ; " ' i i i ' i î i j'jiwji'ïl j:il 

Antalet fylleriförseelser, som under senaste femårsperiod 
årligen ökades, intill 1,654 år 1900, har, enligt den offi-

Tab. D. Nykterhetsföreningar i Kopparbergs län och deras medlemsantal vid slutet af år 1905. 



ciella statistiken, under nu ifrågavarande period varit af-
sevärdt lägre och' minst år 1903, hvarefter antalet ånyo 
har ökats. Med afseende å hvad härofvan anförts i fråga 
om den ekonomiska situationen under periodens skilda år, 
torde det kunna antagas, a t t den något knappa penning
tillgången under en del af perioden i sin mån inverkat 
hämmande på dryckenskapen. Antalet för fylleri inom länet 
sakfällde utgjorde år 1901 1,389, år 1902 1,281, år 1903 
929, år 1904 987 och år 1905 1,133. I jämförelse med mot
svarande siffror för riket i dess helhet intar länet dock 
liksom under senaste period en relativt fördelaktig ställning 
X detta afseende, hvilket förhållande är, beträffande nu ifrå
gavarande period, för länet ännu gynnsammare än under 
den nästföregående perioden. Antalet för fylleriförseelser 
sakfällde på 100,000 invånare i länet och i riket utgjorde 
nämligen: 

Dessa nykterhetsföreningar, om hvilkas fördelning på 
olika orter inom länet vid periodens slut redogörelse lämnas 
i tabell D (sid. 10), hafva liksom under föregående perioder 
bedrifvit sitt nykterhetsarbete såväl genom föredrag och 
diskussioner som medelst spridande af nykterhetsskrifter samt 
sällskapliga sammankomster. Länets landsting har ock ansla
git medel för understödjande af deras verksamhet, nämligen 
för år 1903 150 kronor och för år 1904 200 kronor ti l l hvar 
af goodtemplarorden, templarorden och blåbandsföreningen 
samt för år 1905 600 kronor till länets nykterhetsförbund, 
hvilka medel skulle mot redovisningsskyldighet användas till 
befrämjande af nykterhet inom länet, öfverallt i länet torde 
deras verksamhet vunnit erkännande såsom ett för sam
hället och dess framtid synnerligen nyt t ig t arbete. E t t fler
tal af dessa föreningar har under sista åren börjat på si t t 
program upptaga a t t söka genom studier utvidga särskildt 
de yngre föreningsmedlemmarnes kunskaper för a t t på detta 
sätt behålla dem vid ett nyktert lefnadssätt. 

Nykterhetsföreningar. Sakfällde. Kopparbergs län. 11 

I sammanhang härmed torde böra framhållas, a t t en stor 
del af länets invånare, utan at t vara medlemmar af någon 
nykterhetsförening, iakttager fullständig afhållsamhet från 
alkoholhaltiga drycker. 

Om nykterhetssällskapens fastigheter, hvilka år 1900 
uppgåfvos till sammanlagdt 46 med ett värde af 148,100 
kronor, meddelas, a t t år 1905 ensamt goodtemplarorden ägde 
hus med samlingslokaler till ett antal af 48 med e t t uppgifvet 
värde af 123,400 kronor. För öfriga föreningar hafva exakta 
uppgifter icke kunnat erhållas. 

Hvad sedligheten i öfrigt vidkommer får Länsstyrelsen 
hänvisa till Chefens för Justitiedepartementet årsberättelser 
angående antalet för olika brott sakfällda personer under 
perioden. Där af framgår, a t t antalet för gröfre brott sak
fällde under periodens båda första år vari t synnerligen stort, 
och högst år 1901, för a t t därefter årligen nedgå. Af dessa 
gröfre brott hafva misshandelsbrotten intagit främsta rum
met. Antalet af samtliga för brott och förseelser sakfällde 
inom länet har dock under perioden nästan årligen minskats. 
Det årliga medeltalet för perioden visar ock såväl beträffande 
sammanlagda antalet sakfällde som ock för ringare brott 
och förseelser sakfällde en afsevärd förbättring under se
naste femårsperiod. Detta förhållande belyses närmare af 
följande efter nämnda årsberättelser sammanställda uppgift 
å antalet vid länets domstolar sakfällda personer: 

Brottsligheten torde dock icke inom länet vara större 
än inom riket i dess helhet, hvilket framgår af följande 
redogörelse för antalet enligt strafflagen och tryckfrihets
förordningen sakfällde på 100,000 personer i länet och i 
hela r ike t : 

I nykterhetens intresse äro liksom under föregående 
perioder ett flertal nykterhetsföreningar verksamma inom 
länets skilda delar, och hafva dessa föreningar under perioden 
tillvuxit såväl i antal som beträffande medlemsantalet, på 
sätt framgår af följande sammanställning : 
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Största antalet förbrytelser inom länet, af hvilka de 
flesta äro begångna under rusets inflytande, kommer under 
ifrågavarande period liksom under närmast föregående på 
de lösa arbetarnes konto, och1 om flera förbrytelser är kändt, 
att, äfven om de icke direkt föröfvats af dessa lösa per
soner, indirekta orsaken till deras begående varit dessa lösa 
arbetares trotsiga och utmanande beteende gent emot den 
bofasta befolkningen. Någon särskild förbrytarestam finnes 
för närvarande icke inom länet. De sakfällde hafva vari t 
till öfvervägande antalet unga personer; under 25 års ålder, 
de flesta, straffade blott en gång och ett fåtal straffade mer 
än två gånger. 

I fråga .om brottsligheten inom länets olika delar .må 
meddelas, a t t det ojämförligt största procenttalet af inom 
länet dömde tillhört de större socknarne inom österdalarne, 
Mora, Orsa och Rättvik. Af öfriga kommuner har Gran
gärde socken nu såsom förut ett stort antal dömde och 
för brott straffade. E t t fåtal förbrytelser äro begångna 
af Västerdalarnes bofasta befolkning. Synnerligt ringa är 
procenttalet dömde tillhörande kommunerna närmast intill 
Falun samt socknarne SiJjansnäs, Bjursås och Al. I en kom
mun, Gustafs, har under denna period ingen vari t för brott 
tilltalad eller bestraffad. Brottsligheten i länets städer synes 
icke vara svårare än i kommuner med större byar. 

I fråga om antalet vanartade och i sedligt afseende 
försummade barn inom länet tillåter sig Länsstyrelsen anföra, 
att enligt den utredning, som härutinnan år 1903 afgifvits 
af en utaf länets landsting t i l lsatt kommitté, inom länets 
skoldistrikt då funnits 26 vanartade barn, 20 gossar och 6 
flickor, samt 49 i sedligt afseende försummade barn, 27 
gossar och 22 flickor, hvarvid dock anmärkts, a t t inom 
Järna och Malungs äfvensom andra skoldistrikt af Väster
dalarne esomoftast kringströfvade s. k. tattarefamiljer, som 
icke vore någonstädes mantalsskrifna och hvilkas barn, som 
vanligen ej fått någon undervisning, vore a t t räkna åt
minstone till de sedligt försummade. Särskilda skyddshem 
för vanartade barn finnas icke inom länet, men hav lands
tinget anslagit medel för dylika barns vård d andra upp
fostringsanstalter för vanartade minderåriga, nämligen 100 
kronor om året från och med år 1903 för hvarje å åker
brukskolonien Hall intagen gosse och l ika stort belopp år
ligen från och med år 1904 för hvarje å Diakonissanstal-
tens skyddshem intagen vanartad flicka. Enligt dessa beslut 
har landstinget fått under perioden bidraga till vanartade 
barns uppfostran med följande belopp, nämligen år 1903 
63 kr. 29 öre, år 1904 300 kr. 4 öre och år 1905 417 
kr. 78 öre. Det enligt lagen om vanartade och i sedligt 
afseende försummade barns uppfostran barnavårdsnämnd ålig
gande arbete handhafves i de flesta kommuner af skolrå
den, och har deras arbete mer och mer utvidgats, så a t t 
statsunderstöd för barn, utackorderade genom barnavårds
nämndernas försorg, årligen ökats intill 275 kr. 59 öre år 
1905. . , , 

Folkbildningsarbetet har under perioden hastigt utveck
lats genom bildande af föreläsningsföreningar, hvaraf vid 
periodens slut en eller flerc funnos nästan inom hvarje 
större kommun. Tvenne eller flerc mindre kommuner hafva 
i några fall förenats om en sådan förening. Ar 1905 åt-

njöto 25 föreläsningsföreningar och dylika anstalter statsun
derstöd till sammanlagdt belopp af 7,895 kronor. På be
kostnad af länets landsting och genom en af landstinget 
t i l lsatt kommitté hafva under åren 1903—1905 populära 
föreläsningar hållits inom skilda delar äf länet, företrädesvis 
å sådana platser, där statsunderstödda föreläsningsföreningar 
icke organiserats. Dessa föreläsningar, hvaraf år 1905 höllos 
34, hafva med noggrant undvikande af religiösa och poli
tiska tvistfrågor varit ägnade att väcka intresse för vidgad 
kunskap och upplysning på skilda områden. Om också det 
arbete, som sålunda uppblomstrat, ännu icke burit någon 
märkbar frukt, har det dock verkat uppryckande på be
folkningen, gifvit den smak för ädlare nöjen och förströelser, 
än hvad förut varit fallet, samt särskildt för många unga 
haft den betydelse, a t t det hos dem väckt håg och ifver 
at t förskaffa sig ökade kunskaper. 

På flera orter hafva sångföreningar bildats bland all
mogen, och under sista åren hafva, särskildt sommartid, 
stora ungdomsskaror samlats till gemensam sång. 

Sockenbiblioteken inom länet, hvilka år 1900 utgjorde 
59 med iillhopa 33,281 boknummer, hafva visserligen under 
perioden till antalet nedgått, nämligen till 56, men detta 
oaktadt har bibliotekens sammanlagda bokantal något ökats, 
nämligen till 33,664. Närmare uppgifter om dessa socken
bibliotek återfinnas i tabell E (sid. 13). Ursprungligen torde 
de äldre af dessa sockenbibliotek hafva innehållit postillor 
och utläggningar af bibelns olika delar 'och anlitades då blott 
af ett fåtal, mest äldre personer. Sedan under de senaste 
åren till sockenbiblioteken i flera kommuner anskaffats nyare 
litteratur, hafva biblioteken blifvit mer än förr anlitade 
till utlåning. Särskildt betjänar sig ungdom af detta tillfälle 
till inhämtande af kunskap. 

För upprättande af 3 vandringsbibliotek anslog länets 
landsting år 1903 ett belopp af 500 kronor och år 1904 ena
handa belopp för anskaffande af ytterligare 3 dylika bib
liotek. Dessa vandringsbibliotck, hvilka omhänderhafvas och 
förvaltas utaf en af landstinget t i l lsatt kommitté, hafva 
varit föremål för stor efterfrågan och flitigt anlitande å 
de platser, där desamma varit uppställda. 

Uppgifter t i l l kännedom om den utsträckning, i hvil-
ken tidningar läsas inom länet, är Länsstyrelsen icke i 
tillfälle att meddela. Men för så vidt kan bedömas af 
postupplagorna för de tidningar, som utgifvas inom länet, 
och hvilka torde till allra största delen utgå till prenume
ranter här i länet, har någon afsevärd förändring härut
innan icke under perioden ägt rum. Dessa postupplagor 
uppgingo i årligt medeltal under perioden till 25,694, högst 
år 1904 med 27,022. 

Det frivilliga shjtteväsendd inom länet har under pe
rioden vunnit betydligt ökad tillslutning. Dalarnes skytte
förbund, som omfattar alla skytteföreningar och skyttegillen 
inom länet och vid 1900 års slut hade 2,201 medlemmar, 
fördelade på 40 föreningar eller gillen, bestod vid perio
dens utgång af 77 föreningar eller gillen med sammanlagdt 
4,918 medlemmar. Medlemsantalet har sålunda under pe
rioden mer än fördubblats. 

Vid de olika föreningarnas skjutöfningar hafva skarpa 
skott lossats till följande antal, nämligen år 1901 204,309 
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(mot 131,471 år 1900), år 1902 257,805, år 1903 297,218, 
år 1904 327,046 och' år 1905 358,400, hvart i l l komma de 
skott, gom skjutits vid de hvarje år anordnade förbunds-
täflingarna, gemensamma för alla föreningar i länet. 

,Vid öfningarna användes under år 1901 i allmänhet 
gevär af 1867 års modell, men från och med påföljande år 
hafva dessa i det närmaste undanträngts af 6-ö mm. mauser-
gevär, som, inköpta af förbundsmedlemmar och föreningar, 
varit till stor nyt ta för skjutfärdighetens uppdrifvande och 
skytterörelsens framgång. Kesultatet af öfningarna har också 
år efter år utvisat en betydligt ökad skjutskicklighet. 

Årliga täflingar om statspris hafva hållits såväl för 
hela förbundet som ock af de i verksamhet varande sär
skilda föreningarna. E t t stort antal af statens skyttemärken 
af guld, silfver och brons har under perioden utdelats till 
förbundets medlemmar, hvarjämte årligen för skjutskick
lighet utdelats förbundets medalj i silfver och brons samt 
de sista åren äfven i guld. . 

Af länets landsting har skytteförbundet årligen ti l l 
skytterörelsens befrämjande åtnjutit anslag, nämligen år 1901 
500 kr., år 1902 800 kr., år 1903 1,000 kr., år 1904 
1,500 kr. och år 1905 2,000 kr. Dessutom har förbundet år 

Tab. E. Sockenbiblioteken i Kopparbergs län år 1905. 
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1903 af landstinget uppburit et t särskildt anslag af 3,000 
kr. till inköp af 6-5 mm. mausergevar, af hvilka et t till
delats hvarje skytteförening, som under år 1902 vari t i 
aktiv verksamhet. Till pris vid förbundstäflingsskjutnin-
garna, anordnande af dessa täflingar samt bestridande af 
förvaltningskostnader har förbundet af statsmedel tilldelats 
år 1901 1,684 kr., år 1902 1,590 kr., år 1903 1,736 kr., 
år 1904 2,077 kr. och' år 1905 i2,436 kr., hvarjämte för
bundet fått af statsmedel uppbära anslag för anläggande 
af en skjutbana invid Falun. De särskilda skytteförenin
garna inom förbundet liafva till pris vid sina täflingsskjut-
ningar, till arfvode åt instruktörer samt till ammunition 
och öfriga omkostnader för verksamheten af statsmedel, er
hållit år 1901 4,680 kr., år 1902 7,001 kr., år 1903 7,831' 
kr. 50 öre, år 1904 10,681 kr. och år 1905 12,485 kr. 

Skytterörelsen har sålunda, såvidt af denna redogörelse 
kan bedömas, af allmänheten omfattats med allt liiligarc 
intresse. Då emellertid, enligt hvad från vissa delar af 
länet försports, det understöd skytteföreningarna erhållit 
af stat och landsting vari t alltför ringa, så at t föreningarna 
endast med svårighet kunnat bestrida nödiga utgifter, som 
numera, efter det mausergevar med därtill hörande dyr
bar ammunition kommit i bruk, blifvit mer och mer känn
bara, torde ökade anslag för ändamålet blifva af nöden, därest 
fortsatt lifaktighet inom skytterörelsen skall kunna påräk
nas, helst andra folkrörelser, som alltmera träda i förgrun
den, synas intaga en mot skytterörelsen fientlig ståndpunkt. 

Af dessa rörelser tilldrager sig den socialistiska rö
relsen ovedersägligen den största uppmärksamheten. Från 
flere trakter, i synnerhet i sydvästra delarna af länet, om-
förmäles, a t t denna rörelse bland folket vinner stor ut
bredning. Bland industri- och verkstadsarbetarne lärer rö
relsen hittills hafva gjort sig mest gällande, men den synes 
med stor hastighet utbreda sig äfven till skogsarbetare och' 
vanliga grofarbetare i de mest aflägsna skogsbygder. Här 
i Falun bildades redan på våren 1902 en s. k. socialdemo
kratisk ungdomsklubb, som vid 1905 års slut räknade 140 
medlemmar Dylika ungdomsklubbar lära finnas jämväl på 
flere ställen å länets landsbygd, synnerligast vid större 
industricentra. Om deras antal och storlek är dock Läns
styrelsen icke i tillfälle a t t lämna närmare upplysningar. 

De socialdemokratiska åsikterna torde omfattas af samt
liga de arbetare, hvilka tillhöra den redan i senaste fem
årsberättelsen omförmälda arbetareorganisation i Falun, som 
benämnes Falu arbetarekommun. Till denna, som uppgifves 
vara ansluten till Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, 
hafva ett flertal lokala arbetareorganisationer i Falun, s. k. 
fackfäreningar, anslutit sig. Af dessa fackföreningar fun-
nos, enligt vunna upplysningar, här i Falun vid periodens 
utgång 14 med ett sammanlagdt medlemsantal af 551, näm
ligen: järn- och metallarbetarefackföreningen med 234 med
lemmar, bergverksarbetarefackföreningen med 32, möbelsnic-
karefackföreningen med 28, fabrikssnickaref ackf öreningen med 
28 och 'måleriarbetarefackföreningen med 14 medlemmar, alla 
anslutna till arbetarekommunen, äfvensom skrädderiarbetare-
fackföreningen med 30, grofarbetarefackföreningen, bildad 
i augusti 1903, med 18, kakelugnsmakerifackföreningen, bil
dad i november 1903, med 7, tapetserarefackföreningen, bil

dad i december 1903, med 10, sömmerskefackföreningen, bil
dad i januari 1904, med 32, gjuteriar be tarefackf öreningen 
med 10, bleck- och plåtslagarefackföreningen med 13, ty
pograf arbetarefackföreningen med 35 samt byggnadssnickare
fackföreningen, bildad i juni 1905, med 60 medlemmar. Un
der perioden bildade Kopparverkets arbetarefackförening och' 
skoarbetarefackföreningarna blefvo före periodens utgång 
upplösta. Samtliga dessa fackföreningar likasom de fackför
eningar, som finnas inom länets öfriga delar, men om hvilka 
Länsstyrelsen icke kunnat erhålla närmare kännedom, lära 
tillhöra olika, hela riket omfattande fackförbund, på sät t 
redan i senaste femårsberättelsen omnämndes. 

I sammanhang härmed torde förtjäna omnämnas de sam
manslutningar i kooperativa föreningar för inköp, hufvud-
sakligast af lifsförnödenheter, som på flere ställen inom 
länet uppstått bland arbetare. 

Likartade föreningar hafva under perioden jämväl under 
namn af landtmannaföreningar bildats bland jordbrukare för 
gemensamma iinköp af för jordbruket nödiga varor. Dy
lika sammanslutningar för ekonomiska ändamål, som mel
lan jordbrukare inom andra delar af riket i r ä t t stor ut
sträckning kommit till stånd, hafva ända till det sista 
endast mycket sparsamt vunnit utbredning inom länet. Sedan 
emellertid år 1904 bildats Aktiebolaget Landtmannaförbun-
det, till hvilket landtmannaföreningar inom detta och Gäfle-
borgs län ägde att vända sig för erhållande af fullgoda varor 
till moderat pris och' med r ä t t till delaktighet i uppkom
mande handelsvinst, hafva 11 landtmannaföreningar bildats 
inom olika delar af länet, alla med anslutning till nämnda 
aktiebolag såsom centralorgan. 

Här ofvan hafva redan ömförmälts de för arbetsklassens 
upplysning tillkomna föreläsningskurser, som af föreläs
ningsföreningar och dylika anstalter äfvensom a£ lands
tinget anordnats. ' 

Bland öfriga för arbetarnes bästa afsedda åtgärder un
der perioden torde böra omförmälas stadsfullmäktiges i Falun 
särskilda beslut a t t »för uppförande af arbetarebostäder eller 
andra nykterheten befrämjande ändamål» af staden tillkom
mande brännvinsmedel afsätta sammanlagdt 15,000 kronor. 
Närmare beslut om användningen af denna fond, som vid 
periodens slut. med tillagda räntor uppgick till 15,608 kro
nor, haj' dock icke fattats. Vidare har af Falu stad under år 
1905 för koloniträdgårdars anläggande afsatts ett område, 
beläget å den staden tillhöriga egendomen Manhem, hvar-
vid af stadsfullmäktige utsetts en koloniträdgårdsstyrelse,, 
som har at t ombestyra trädgårdstäppornas utarrendering 
samt i öfrigt vidtaga för trädgårdars anordnande erforderliga 
åtgärder. Af de intill Hedemora stad belägna egendomarna 
Bro och Svedj an hafva afsatts stora områden, som uppdelats 
i mindre tomter för att bereda arbetarne vid de industriella 
verken inom staden möjlighet a t t förvärfva egna hem. 

För befordrande af uppkomsten af egna hem för mindre 
bemedlade arbetare liar dessutom länets hushållningssäll
skap, i öfverensstämmelse med nådiga kungörelsen den 17 
juni 1904, förmedlat lån ur egnahemslånefonden. Enligt 
specialstadgar, som upprättats för denna lånerörelses be-
drifvande inom området för sällskapets verksamhet, utgör 
sällskapets förvaltningsutskott styrelse för lånerörelsen. Un-
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der år 1905 hade af inkomna 45 ansökningar om lån till 
sammanlagdt belopp af 96,620 kr. kunnat, enligt grunderna 
för lagstiftningen i ämnet, beviljas allenast 13 lån till sam
manlagdt belopp af 23,300 1er., däraf 10 till belopp af 
15,400 kr. för bostadslägenheter och 3 till belopp af 7,900 
kr. för jordbrukslägenheter. 

Hvad slutligen vidkommer under perioden inträffade 
arbetsinställelser, tillåter sig Länsstyrelsen för åren 1903 
—1905 hänvisa till de detaljerade uppgifter, som för nämnda 
år härom meddelats af Kommerskollegii afdelning för ar-
betsstatistik och' som utvisa, a t t under nämnda år före
kommit följande antal arbetsinställelser med nedan angifna 
högsta antal direkt berörda arbetsgifvare och arbetare, näm
ligen år 1903 2 inställelser, berörande 3 arbetsgifvare och' 
191 arbetare, år 1904 6 arbetsinställelser, berörande 7 ar
betsgifvare och 268 arbetare, och år 1905 6 arbetsinstäl
lelser, som berörde 8 arbetsgifvare och 893 arbetare. Här
vid får Länsstyrelsen anmärka, a t t den sistnämnda år öfver 
hela riket sig sträckande arbetsinställelsen inom den me
kaniska verkstadsindustrien inom länet visserligen direkt 

A) Jordbruk och boskapsskötsel, a) Jordbruk. Om jord
brukets tillstånd i allmänhet gäller i hufvudsak äfven för 
nu ifrågavarande period, hvad i nästföregående femårsberät
telse härom anfördes. Fortfarande intager jordbruket inom 
större delar af länet en mera underordnad ställning, så a t t 
dess idkare måste genom skogsbruk eller arbete för industrien 
söka skaffa sig nödiga medel för sin bärgning. Och äfven 
nu kan sägas, att jordstyckningen, fäbodesystemet och de en
skilda egendomarnes öfvergående i bolags ägo sätta en stark 
prägel på större delen af länets jordbruk, som af dessa för
hållanden hindras a t t uppnå den utveckling, som omständig
heterna eljest erbjuda. 

Beträffande särskildt jordstyckningen synes visserligen 
efter många uttalanden a t t döma, den jordbrukande befolknin
gen hafva kommit till insikt om, a t t söndersplittrandet af 
ägorna i den stora utsträckning, som mångenstädes äger 
rum, måste, verka högst ofördelaktigt på jordens skötsel, och 
a t t de åtgärder, såsom hemmansklyfningar m. m., hvilka 
företagas till undanröjande af de svåraste olägenheterna där
af, endast äro palliativ. Men å andra sidan anses laga skifte 
kräfva så stora kostnader och medföra så omfattande och 
oberäkneliga förändringar i det bestående, a t t sådan åtgärd 
i allmänhet icke vedervågas. Hellre afyttras då jorden, så 
snart anbud därå erhålles, i många fall till trävaru- eller 
annat bolag. I hvad mån bolagens jordförvärf under perioden 
ökats, kommer att framdeles i denna redogörelse närmare 
beröras. 

Hvad som emellertid framför all t orsakar jordbrukaren 
bekymmer och som för jordbruksnäringens framtida bestånd 
och utveckling måste anses i hög grad betänkligt är den hos 
befolkningen alltmer tilltagande obenägenheten att ägna sig 
åt jordbruksarbete. Den mindre jordinneliafvaren, som knap
past har full sysselsättning med skötandet af sin egen jord, 

berörde allenast Vagn- och fabriksaktiebolaget i Falun, men 
indirekt menligt inverkat på flera företag inom länet genom 
försenad leverans af maskiner och andra tillverkningar från 
de af arbetsinställelsen berörda verkstäderna/ Under pe
riodens båda första år hafva, förutom de 'under maj år 
1902 förekomna arbetsinställelser i angifvet syfte at t gifva 
uttryck åt vissa önskemål beträffande den på Iliksdagens 
behandling då beroende frågan om utsträckning af den poli
tiska rösträtten, och om hvilka särskild redogörelse afgif-
vits, icke inträffat andra arbetsinställelser än en den 24 
januari 1902 vid Grängesbergs grufbolags verkstad utbru
ten strejk.j Orsaken till strejken var, a t t verkstadens arbe
tare vid en af grufboladet beslutad allmän lönereducering, 
som uppgifvits vara förorsakad af dåvarande tryckta kon
junkturer inom järn- och malmmarknaden, yrkade at t få 
bibehålla sina löner oförändrade. Efter ömsesidiga efter
gifter från arbetarnes och arbetsgifvarnes sida bilades strej
ken den 21 april samma år. De strejkande utgjordes en
dast af vid verkstaden arbetande, hvarför arbetet i gruf-
vorna kunde utan egentlig svårighet fortgå. 

än mindre har behof af andras hjälp, har väl häraf icke 
någon känning, men vid de större jordbruken, där arbets
hjälp måste anskaffas för de nödvändiga göromålens jämna 
gång, hafva kännbara olägenheter försports, i det icke alle
nast höga aflöningar fordrats, utan jämväl icke sällan all 
möjlighet saknats a t t till något som helst pris erhålla lejda 
arbetare. Icke ens jordbrukare med vuxna barn äro, såsom an
tagas kunde, helt oberoende af dessa olägenheter. Härom med
delar en erfaren jordbrukare till Länsstyrelsen, att»äfven 
där man till en början kan hafva l i tet hjälp af barnen, det 
icke dröjer länge, innan dessa finna stugan för t rång och' 
lämna hemmet för a t t antingen i en annan världsdel pröfva 
lyckan eller, om icke färden utsträckes så långt, åtminstone 
i närmaste stad eller vid något industriellt verk söka ett 
mindre träget, men dock mera aflönadt arbete». »Det sorg
ligaste härvid är dock», fortsätter han, »att det förefaller, 
som om det icke vore så mycket den mindre lönen, hvilken 
drifver de unga från jordbruket, utan fastmer ringaktningen 
för detsamma och längtan från det ensamma mera obemärkta 
lifvet därvid ut i stora världen, där lyckan och njutningen 
vinka under så många skepnader. Man har i allmänhet 
för sig, a t t jordbruket icke kan gifva den utkomst, man 
önskar, och lämnar det därför åt sitt öde. Under sådana för
hållanden synes det ock, som om detta snart skulle vara 
besegladt. Men midt under denna pessimism och ringaktning 
för landtmannayrket kan man icke undgå at t märka, huru
som det där och hvar inom de olika orterna börjar uppstå 
en stam, om än hit t i l ls af ringa styrka, med fast tro på 
jordbrukets framtid och som icke blott med ord utan också 
i handling visar, att , äfven där jordmånen är karg och' kli
matet sträft, jorden icke allenast kan lämna dess brukare 
en nödtorftig bärgning, utan därutöfver en behållning-, fullt 
likvärdig med hvad af andra yrken kan påräknas». 

3. Näringar. 
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Undei sådana förhållanden, som här ofvan angifvits, 
kan odlingsarbetet gifvctvis icke omfattas med något större 
intresse eller föra till mera betydelsefulla resultat. Så har 
icke heller under perioden ägt rum. Utom svårigheten a t t 
kunna anskaffa för sådana arbeten tillräckliga arbetskrafter 
torde detta sakförhållande jämväl kunna tillskrifvas den 
långt drifna jordstyckningen och de mer eller mindre in
vecklade äganderättsförhållandena, hvilka i hög grad för
svåra den för sådana företag nödiga afdikningen, på samma 
gång äganderätten till just de för odling ägnade jordom
rådena ofta nog kan vara oviss. Enligt de uppgifter, länets 
hushållningssällskap årligen inhämtat från de olika distrik
ten, hvilka uppgifter dock måste anses mera beräknade 
än fullt exakta, skulle under perioden njyodlats år 
1901 51-35 hektar, år 1902 57-30 hektar, år 1903 96-77 hektar, 
år 1904 63-70 hektar och år 1905 125-50 hektar eller tillhopa 
394.-G2 hektar, största delen bestående af möss- eller myr
marker. Intresset för afdikning af dylika marker såväl 
för frostländighetens minskande som för beredande af od.r 
lingslägenheter synes dock vara i stigande. 

De flesta förrättningar, som under perioden företagits 
af statens landtbruksingenjör, hafva afsett torrläggning af 
mark genom sjösänkning, reglering af vattendrag och afdik
ning i och för torrläggning af odlad eller odlingsbar mark. 
Landtbruksingenjörens hufvudsakliga verksamhet inom länet 
under perioden framgår af tabell F. 

Af förslagen till täckdikningsarbeten, hvilka i allmän
het inom länet utföras med gärdsel såsom fyllnadsmateriell 
i dikena och jämväl, ehuru i mindre omfattning, med sten, 
märkas förslag till täckdikning med rör vid A-vesta och' 
Vikmanshyttans bruksegendomar. Endast vid den förra hafva 
dräneringsarbetena under perioden kommit till utförande. 

De i senaste femårsberättelsenomförmälda, af statsmedel 
understödda odlingsföretag, nämligen reglering af 'fäftån 
och delvis odling af mark tillhörande Tommesbo, Ingeborg-
bo och Eossberga i By socken äfvensom reglering af Horn-
dalsån samt afdikning och odling af ägor tillhörande Inge-
borgbo och Eossberga byar i By socken, hafva under perioden 
fullbordats och godkänts, det förra företaget år 1901 och det 

Tab. F. Statens landtbruksingenjörs hufvudsakliga verksam-
het inom Kopparbergs län åren 1901—1905. 

senare år 1903. Den genom dessa företag vattenbefriade area
len utgör sammanlagdt 81-G4 hektar, däraf 58'96 hektar genom 
regleringen af Täftan och 22-08 hektar genom regleringen af 
Horndalsån. 

Jämväl arbeten för minskning af frostländigheten hafva 
med understöd af statsmedel under perioden ägt rum. Torr
läggningen af den s. k. Digermyren inom ägor till Envikens 
kyrkoby och Klockarnas by uti Envikens socken, till hvilket 
företag statsanslag redan under senaste perioden beviljades, 
har under denna period pågått och blef år 1905 fullbordad. 
Samma år fullbordades jämväl arbetet för utdikning af Lom-
tjärns- och Intjärnsmyrarne, tillhörande Limbäcks och Höjens 
skifteslag i V(åmhus socken, till hvilket företag genom nå
diga brefvet den 25 juli 1902 beviljats ett statsanslag utan 
återbetalningsskyldighet af 2,900 kronor. Den genuin sist
nämnda arbete vattenbefriade marken har en areal af 63'09 
hektar. 

Dessutom har statsanslag utan återbetalningsskyldighet 
under perioden beviljats för följande sjösänknings- och vak 
tenaftappningsföretag, hvilkas ändamål är a t t minska frost
ländigheten för närliggande bygd, nämligen enligt nådiga 
brefvet den 26 juni 1903 1,900 kronor för afdikning af den 
s. k. Tåfåsmyren inom Vikarbyns och Granmors skifteslag 
i Rättviks socken, enligt nådiga brefvet den 17 juli samma 
år 2,400 kronor för torrläggning af torfmossar vid Ålhusån 
och Skiftstjärn inom Lingheds skifteslag i Svärdsjö socken, 
och enligt nådiga brefvet den 19 augusti 1904 6,000 kronor 
för afdikning af frostförande mossar vid Valla i By socken, 
hvilka samtliga arbeten under perioden påbörjats, men icke 
hunnit fullbordas, äfvensom enligt nådiga bref dels den 26 
april 1905 36,100 kronor för utdikning af Näsänget m. fl. 
myrar, tillhörande Oljonsbyn, Viborg och Holens byar i 
Orsa socken, dels den 30 december 1905 19,500 kronor för 
torrläggning af frostförande mossar inom Prästhyttans ägor 
u t i Hedemora socken, dels ock berörda den 26 april 1905 
1,900 kronor för torrläggning af de s. k. Höksmossarna, 
tillhörande Morshyttan, Ingeborgbo, Eossberga och östan-
hedc i By socken. För sistnämnda företags utförande har 
jämväl enligt nådigt bref sistnämnda dag af statsmedel be
viljats ett lånebidrag af 4,700 kronor. 

Den under föregående femårsperiod mycket lifliga verk
samheten för torrläggning af inägor och närmast därintill 
belägna utmärker inom Orsa och Älfdalens socknar har i 
den förra socknen blifvit betydligt inskränkt och i den senare 
alldeles upphört. Anledningen därtill torde kunna tillskrifvas 
den omständighet, a t t räntemedlen af dessa socknars skogs-
medelsfonder, af hvilka medel ifrågavarande arbeten bekos
tats, på senare tiden måst i stor utsträckning tagas i anspråk 
för andra ändamål. Sedan, på sätt nyss omförmälts, statsbi
drag erhållits för ett större torrläggningsföretag inom Orsa 
socken, torde möjligen kunna påräknas, a t t intresset för 
såväl afdikning som nyodling ökas inom socknen. I sam
manhang härmed förtjänar antecknas, att, efter afdikning 
å block n:r 65 af nämnda sockens besparingsskog, odlingsför
sök med framgång verkställts å den på nämnda block be
lägna Delåsmyran, där af grönfoder erhöllos 22,000 kilo
gram per hektar och' hafre uppnådde en höjd af 110 centi
meter. . 
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Såsom i senaste femårsberättelsen omförmäldes, börjades 
år 1899 hydrografiska undersökningar inom länet. Dessa ar
beten liafva under hela denna period fortgått medelst vat
tenstånds- och vattenmängdsmätningar efter samma plan som 
förut, hvarvid särskildt uppmärksammats de afvikelser, som 
förekomma från de normala förhållandena, såsom ovanligt 
lågt eller högt vattenstånd, hastiga stigningar och dylikt. 
Rörande dessa förhållanden har särskild berättelse afgifvits 
till länets hushållningssällskap, på hvars bekostnad undersök
ningarna hufvudsakligen ägt rum. 

Brukningssystem. I de södra delarne af länet är mesta
dels infördt växelbruk med vanligen 7 till 8 skiften, hvaraf 
1 träda, 1 höstsäd, 3 eller 4 vall och 2 vårsäd. Trädan besås 
icke sällan ti l l en del med grönfoder. Uti de norra och väst
liga trakterna, där sällan fullt genomfördt brukningssystem 
finnes, varieras mest mellan vårsäd och mångåriga vallar. 
Träda nyttjas där endast i ringa utsträckning, och det lilla 
område, som upptages af råg, har i allmänhet icke trädats, 
utan sås denna säd på upplöjd vall. För potatis och egent
liga rotfrukter, som börja intaga en mera uppmärksammad 
plats, användas vanligen särskilda, för sådan odling mera läm
pade jordområden, som ej ingå i den egentliga cirkulationen. 

I hvilken utsträckning den odlade jorden, som enligt 
hushållningssällskapets berättelse för periodens sista år om
fattar en areal af 102,681 hektar, användes för olika växtslag 
m. m., lämnas detaljerade upplysningar i den officiella stati
stiken. Enligt däri meddelade uppgifter för år 1905 användes 
i procenttal af hela den odlade jordens areal för höstsäd 10 "3 °/0, 
för vårsäd 28 -1 °/0, för potatis, andra rotfrukter, lin m. m. 
3-8 °/o, för gräs och andra foderväxter 49-0 °/o och för träda 
8 "8 u/o- Utsädet har i procent af utsädesmängden för hela lä
net, oberäknadt potatis och gräsfrö, uppgifvits utgöra: hvete 
0-64 °/o, råg 14-10 °/o, korn 3:56 °/o, hafre 79-49 °/0, blandsäd 
1-22 °/o, baljväxter 0-95 °/o samt lin och hampa 0-04 %• Rot
fruktsodlingen synes vara i ganska raskt tilltagande, under 
det utsädet af korn, blandsäd, baljväxter till mogen skörd 
samt spånadsväxter alltmer aftager. 

Jordens brukning utföres inom Hedemora, Västerbergs
lags och större delen af Falu fögderi ganska tillfredsställande, 
och i allmänhet kan sägas, a t t framåtgåendet härutinnan 
följer jämna steg med införandet och användandet af för
bättrade redskap för jordens bearbetning. I de norra orterna, 
där jorden är mera grund och åkrarne äfven till sin belägen
het mindre lämpade för större och djupgående redskap, blir 
brukningen dock ofta mera ytl ig. Likväl finnas där, egen
domligt nog, oftast särdeles frodiga och rena grödor, hvilket 
förhållande dock mera torde få tillskrifvas den jämförelse
vis goda gödseltillgången och belägenhetens mindre känslig
het för torka än brukningssättet. 

Kunna, såsom nyss antydts, de redskap och maskiner, som 
användas vid jordbruksarbetenas utförande, i viss mån anses 
såsom gradmätare för jordvården inom samma ort, lära länets 
jordbrukare härutinnan icke få anses efterblifna. De för 
jordens luckrande på djupet och rotogräsets uppryckande så 
nödvändiga fjäderharfvarne saknas sålunda knappast vid nå
got, ens det minsta jordbruk, och de för jordens under vissa 
omständigheter nödvändiga hoppressning och söndersmulning 
i ytan oumbärliga ring- eller cambridgevältarne börja ock 

rä t t mycket komma i bruk. Radsåningsmaskiner hafva nu
mera fåt t så ökad användning, a t t mera radsådt än bred-
sådt påträffas. Gräs- och rofsåningsmaskiner användas ock 
i myckenhet. A ett och annat ställe brukas t. o. m. maskiner 
för såning af pulverformig gödsel. För skördearbetet bespa
rande slåtter- och skördemaskiner samt körräfsor förekomma 
öfverallt. Till och med en och annan själfbindande skörde
maskin anträffas. Tröskslagan och kastskofveln betraktas 
numera som alltför urmodiga, och öfverallt användas trösk
verk samt kast- eller andra rensningsmaskiner. Bland maski
ner af senare slag torde böra omnämnas Tidaholms sädes-
sorterarc, som till ett stort antal spridts genom hushåll
ningssällskapet och som uti icke ringa mån bidragit till vår
utsädets höjande med afseende på kornvikt och renhet. För 
arbetet med rotfrukterna finnas, äfven hos småbrukarne, 
hästhackor för såväl hand- som körkraft i användning. 

A t vården af kreatursspillningen har inom länet alltid 
ägnats stor omsorg, hvilket särskildt gifvit sig till känna 
genom begagnande af ganska stora mängder torf- och dyjord 
som inströmedel. Då, oaktadt detta, förluster af flytande 
spillning icke kunna förekommas, hafva i nästan alla nya 
ladugårdar införts cementerade gödselrännor. Dessutom har 
gödselstaden i botten belagts med cement samt försetts med 
vattentät gödselvattenbehållare. För a t t befordra tillkomsten 
af sådana anläggningar har hushållningssällskapet dels hos 
vissa lämpliga landtmän i socknar, som haft ambulatoriska 
jordbrukskurser, bekostat för sådant arbete erforderlig cement 
jämte aflöning till sakkunnig förman vid arbetets utförande, 
dels ock lämnat räntefria lån för företag af ifrågavarande art. 
Sättet för användningen af den naturliga gödseln kan dock' 
icke anses odeladt tillfredsställande. Ännu tillämpas ganska' 
ofta sättet a t t under vintern köra u t gödseln i småhögar, 
och på många trakter lämnas gödseln utan annan myllning, 
än som åstadkommes samtidigt med utsädets nedharfning. 
Ännu vidhålles här och hvar det gamla bruket a t t endast 
gödsla en gång under omloppet, och detta då under trädes
året, hvilket har t i l l följd en synnerligt rik utveckling af 
rågen, under det a t t vårsäden, som först inkommer i slutet 
af omloppet, gärna ställer sig tunn, oaktadt utsädesmäng
den är nära dubbelt större än den å sydligare orter vanliga. 

Såsom ersättning för den naturliga gödseln användes 
konstgödsel i ganska stora' mängder. Angående förbrukningen 
af sådana ämnen kunna icke exakta uppgifter lämnas. Hus
hållningssällskapet har dock med stöd af de siffror, som från 
vissa håll lämnats, beräknat, a t t den årliga förbrukningen 
för länet skulle uppgå ti l l omkring 7,000 ton. Häraf utgör 
thomasfosfat hufvuddelen. Vid Domnarfvet, där detta göd
ningsmedel tillverkas, uppgifves den årliga tillverkningen 
däraf i medeltal under de fem åren ti l l omkring 10,000 ton. 
Huru mycket däraf, som stannar inom länet, kan ej uppgifvas, 
men torde ej understiga 3,000 ton. 

Då de fältförsök, som medelst hushållningssällskapets 
anslag af Centralanstalten för lokala gödslingsförsök blifvit 
å olika orter och med olika växter utförda, visat synnerlig 
god verkan af lättlösligt kväfve, har användningen af chile
salpeter, oaktadt dess höga pris, väsentligt stigit. Dessutom 
påföres också rä t t mycket superfosfat och benmjöl samt på 
möss- och myrmarker kalisalter af olika slag. 
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Af egentliga jordförbättringsmedel är det dyjord, som, 
dels inblandad med gödseln, dels direkt påförd den styfva 
jorden, mest kommer till användning. Bränd kalk påföres 
ock där och hvar, fastän i mindre utsträckning, än antagas 
kunde, då kalkfyndigheter finnas i många af länets delar. 
Undantag härifrån utgöra dock de öfre Västerdalssocknarne, 
dit icke obetydliga kvantiteter kalk från Närke och Väster
götland införskrifvas. Märgel förekommer icke så sällsynt, 
ehuru densamma med anledning af dess djupa läge i all
mänhet icke kan komma till afsevärd nytta. Sandkörning 
af mossmarker har icke blifvit så använd, som önskligt skulle 
vara och den stora tillgången på sand kunde medgifva. 

Enligt Länsstyrelsens till Statistiska Centralbyrån in-
gifna årsberättelser har skörden under perioden utfallit ' så
lunda: 

år 1901 medelmåttig och af god beskaffenhet, 
år 1902 betydligt under medelmåttan och af dålig be

skaffenhet, 
år 1903 öfver medelmåttan och af god beskaffenhet, 
år 1904 medelmåttig och af god beskaffenhet, samt 
år 1905 medelmåttig och af god beskaffenhet. 
Angående skörden, beräknad i korntal efter utsädet och 

för hö i deciton per hektar, lämnar hushållningssälskapet 
följande uppgifter : 

Såsom häraf framgår, har utfallet af jordbruket under 
perioden i stort sedt varit mindre gynnsamt. Detta omdöme 
gäller i synnerhet foderskörden, som icke under något af 
åren, med undantag möjligen för 1903, kan anses hafva 
varit fullt medelmåttig och ett par år till och med betydligt 
understigit medelmåttig skörd. Då sålunda icke något kunnat 
besparas från det ena året till det andra, utan snarare den 
skörd, som afsetts för en kommande vinter, måst redan ti
digt på sommaren anlitas, skulle gifvetvis periodens sista 
år med sin enormt klena höskörd gifva upphof till en sådan 
brist på foder, att, oaktadt ett betydligt minskande af krea
tursstocken, rä t t stora kvantiteter såväl hö som halm måste 
införskrifvas, hvilket i sin ordning, och då förråden äfven 
på andra håll icke voro så synnerligen stora, framkallade 
ovanligt höga pris på dessa varor. Härigenom blefvo svårig
heterna ännu mera kännbara. 

Till periodens låga medeltal för sades- och potatisskörden 
har året 1902 mest bidragit. Uti många orter närmado sig 

skörden då missväxt, och ingenstädes blef den af beskaffen
het a t t kunna anses som fullgod handelsvara, än mindre som 
duglig till utsäde. För at t lämna befolkningen i de nord
ligare socknarne, som mest lidit af det dåliga skördeåret och' 
som saknade egna undsättningsfonder, något bistånd för an
skaffande hufvudsakligen af dugligt vårutsäde, men äfven 
af lifsförnödenheter, lät Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande på framställning af hushållningssällskapets förvalt
ningsutskott til lsätta en nödhjälpskommilté, uti hvilken un
dertecknad, landshöfding, inträdde som ordförande och som 
i öfrigt bestod af två utaf hushållningssällskapets förvalt
ningsutskott och två utaf direktionen för länets nödhjälps
kassa utsedde ledamöter. För at t genast kunna vidtaga mått 
och steg till behofvens afhjälpande och nödens förebyggande 
ställdes af nödhjälpskassan till kommitténs disposition ett 
belopp af 50,000 kronor. Dessutom inflöto i gåfvor utom 
en stor del naturapersedlar, såsom foder, säd och potatis 
till icke obetydliga belopp, följande kontanta medel, näm
ligen af Centrala nödhjälpskommittén 36,673 kr. 27 öre och 
af enskilda personer m. fl. direkt öfverlämnade 65,481 kr. 
70 öre eller tillhopa 102,154 kr. 97 öre. 

Sedan behofven, som genom särskilda platskommittéer ut
rönts, blifvit på bästa möjliga sätt afhjälpta, hvarvid man 
i första hand afsåg tillgodoseendet af fullgodt utsäde, och 
alla omkostnader gäldats, återstod en kontant behållning af 
21,854 kr. 53 öre jämte reverser för erhållna varor, som utläm
nats på tre års räntefri inbetalning, till ett bokfördt värde af 
39,958 kr. 17 öre. Af dessa medel skulle 18,992 kr. 70 öre 
fonderas hos länets nödhjälpskassa och resten af det kontanta 
öfverskottet eller 2,861 kr. 83 öre jämte de utlånade medlen, 
i den mån de komme a t t inflyta, fonderas hos hushållnings
sällskapets förvaltningsutskott för at t användas till hemslöj
dens uppmuntrande eller andra åtgärder till förekommande 
och lindrande af nöd. Som bevis på befolkningens i dessa 
orter, äfven då lefnadsvillkoren äro mycket torftiga, punkt
lighet i uppfyllandet af åtagna ekonomiska förpliktelser, må 
nämnas, a t t alla dessa till flera hundra uppgående låntagare 
med undantag endast af ett ringa fåtal hittills på bestämd 
tid fullgjort sina inbetalningar. 

Försäljningsprisen å jordbrukets produkter hafva, enligt 
hushållningssällskapets årsberättelser, under perioden i me
deltal varit följande: 

Markcgångsvrisen i kronor per hektoliter angifvas i föl
jande tabell: 
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Arbetsprisen inom jordbruket hafva, i enlighet med hus
hållningssällskapets uppgifter, under perioden varit följande: 

Uti ofvanstående dagsverkspris och' löner hafva ej inräk
nats värdet af husrum och vedbrand, som alltid lämnas lön-
tagars och ofta nog äfven dagsverkare. Dessutom erhålla 
också stattagare i de flesta fall potatisland och en del andra 
förmåner. Jämförda med priserna under sista året af före
gående femårsperiod, eller år 1900, hafva arbetslönerna ej 
stigit, hvilket väl får anses beroende af den nedgång uti det 
starka industriella uppsving, som under de sista åren af förra 
perioden gjorde sig gällande. Några s. k. fackföreningar 
bland arbetarne vid jordbruket hafva ej kunnat förmärkas. 

Som förut antydts, torde icke så mycket arbetspriser, 
utan fastmera svårigheten a t t kunna erhålla folk, synnerli-
gast då det är fråga om kreatursskötsel, vålla mesta svårig
heterna för landtbrukarne. 

Länets hushållningssällskap, som med periodens början 
ingick i sitt femtiförsta arbetsår, har under samma organisa
tion som förut fortfarande verkat till främjande af jordbru
kets och näringarnas förkofran. A t t döma af det antal nya 
ledamöter, sällskapet årligen vinner, är intresset för dess 
arbete alltjämt lifligt och i tilltagande. Hela ledamots
antalet, hvaraf alla, med undantag af ett fåtal heders- och 
korresponderande ledamöter, voro betalande, utgjorde 3,687 
år 1901, 4,292 år 1902, 4,770 år 1903, 5,118 år 1904 och 
5,999 år 1905. 

Ledamöterna äro uppdelade på 47 s. k. hushållningsdi
strikt, för hvilka å hvarje ort finnes en nämnd, bestående 
af ordförande och' visst antal ledamöter. Årsafgiften till 
sällskapet utgör 1 krona, och af denna, som uppbäres samti
digt med kronouppbörden, hafva distrikten erhållit hälften 
eller 50 öre för medlem at t användas för bestridande af min

dre omkostnader inom distriktet, såsom inköp af skrifter och 
material m. m. Behållningen i dessa, på sådant sät t bil
dade distriktskassor utgjorde 1905 omkring 15,000 kronor. 

För a t t lämna råd och undervisning uti till jordbruket 
direkt hörande delar, såsom mindre afdikningsföretag, an
vändning af konstgödsel och nyare redskap, växtkulturer 
m. m., användes intill sista året i perioden mejerikonsulenten, 
men sedan verksamheten på detta område alltmera vuxit ut, 
har därefter anställts en särskild länsagronom, hvilken utom 
förenämnda konsulterande verksamhet vari t lärare vid am-
bulatoriska lärokurser, ledare af studieresor m. m. 

Å hushållningssällskapets egendom Vassbo har länets, 
med statsmedel understödda landtbrulcsslcola fortfarande 
varit förlagd. Kursen där är i enlighet med Kungl. .Maj:ts 
nådiga reglemente den 11 juni 1894 tvåårig och afser a t t 
i första hand utbilda praktiskt dugliga män til l arbetsbefäl 
eller skötande af egna jordbruk. Ansökningar till lärlings
platserna hafva i allmänhet inkommit till nöjaktigt antal, 
och hafva under perioden 40 unge män vid skolan aflagt 
fullständig afgångsexamen. De flesta af dessa hafva erhållit 
platser som förmän vid jordbruk inom länet. 

Som emellertid frukterna af denna läroanstalt icke kun
nat i egentlig mening nås af det stora antal jordbrukare i 
länets olika delar, som vore i lika stort behof af som emot-
tagliga för ökade yrkeskunskaper, beslöt sällskapet år 1903 
anslå 2,000 kronor för anordnande af ambulatorislc under
visning i jordbrulcsämncn. Under år 1904 höllos 5 sådana 
undervisningskurser, hvardera å omkring tre veckor; seder
mera har hvarje kurs ej omfattat mera än två veckor, genom 
hvilken anordning 6 à 7 kurser årligen kunna hållas och' 
nyt tan af dem komma flera af länets kommuner till godo. 
Kurserna hållas under tiden 14 mars—1 maj samt 1 novem
ber—15 december, då befolkningen mestadels är hemma och 
ej upptagen af några särskildt brådskande arbeten. För a t t 
emellertid jordbrukarne skola kunna blifva i tillfälle a t t 
äfven under kursen sköta om det nödvändigaste hemma vid 
sina gårdar, har undervisningstiden per dag endast utsträckts 
till fyra timmar, som förlagts till eftermiddagen. Under
visningen har mestadels skett genom föredrag, hvaraf huf-
vudsakliga innehållet följande dag genom framställda frågor 
och erinringar rekapitulerats. Hufvudlärare vid kurserna 
hafva vari t länsagronomen och mejerikonsulenten, hvarjäm-
te veterinärer, jägmästare och fiskeriinstruktörer biträdt som 
extra lärare i sina ämnen. 

För deltagarne äro kurserna afgiftsfria, och kommu
nerna behöfva för desamma icke vidkännas andra utgifter, 
än som kunna belöpa sig för undervisningslokalen, dess upp
värmning, upplysning och städning. Såväl kvinnor som män 
hafva haft tillträde till undervisningen, och har för kvin
norna särskild praktisk handledning i mjölkens behandling 
och smörberedning inom hushållet varit anordnad. 

Antalet deltagare har varit: 
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Om intresset för denna undervisning talar icke allenast 
det stora antalet i densamma ganska regelbundet deltagande 
lärjungar utan äfven de rätt många ansökningar om kur
ser, som frän kommunerna inkomma. Och ehuru nyttan af 
desamma ännu icke kunnat hinna göra sig fullt gällande, 
synas redan i de trakter, där kurser hållits, goda verkningar 
af kurserna genom förbättrad kreatursutfodring, ökad odling 
af rotfrukter och grönfoder samt omsorgsfullare gödselvård 
m. m. 

Med understöd af statsmedel har sällskapet anordnat 
studieresor för småbrukare inom länet. Resorna hafva van
ligen räckt omkring 14 dagar och gäll t sevärda jordbruk 
och institutioner såväl inom eget land som i Danmark. För 
a t t få i dessa resor deltaga fordras, utom at t hafva jordbruket 
t i l l hufvudsaklig näring, a t t ej äga eller bruka öfver 40 
hektar jord. Utom fri resa erhåller hvarje deltagare 3 kr. 
50 öre J>er dag af hushållningssällskapet, som dessutom 
bekostar särskild reseledare. Institutionen trädde i verk
samhet år 1902, och intresset för densamma har varit sär
deles lifligt, på sä t t framgår af följande tablå: 

A t t antalet anmälningar med undantag af första året 
varit jämförelsevis obetydligt, torde mera få tillskrifvas inne-
hafvarnes själfunderskattning och obenägenhet a t t under
kasta sin hushållning en af främmande personer företagen 
genomgående granskning än bristen på prisgilla jordbruk. 
Genom den uppmuntring, premieringsnämnden har varit i 
tillfälle a t t sålunda lämna, och de anvisningar, den under 
sina besök kunnat meddela, uppgifves dock inom åtskilliga 
trakter hafva uppkommit en del jordbruk, som såväl genom 
det sätt, på hvilket de skötas, och den behållning, de lämna 
sina ägare, kunna anses som verkliga mönster för ett litet 
landtbruk, lämnande åt närbelägna ett lockande och ledande 
föredöme. Härförutom har premieringsnämnden under sina 
resor kommit i beröring med en del andra icke täflande, till 
hvilka den kan gifva nyt t iga vinkar och råd angående 
ortsförhållanden, som den under resorna i orten fått när
mare lära känna. 

För a t t lämna sina ledamöter tillfälle a t t inhämta 
en del nya rön inom landtbruket och sätta sig in uti en 
del detsamma berörande viktiga frågor har hushållnings
sällskapet föranstaltat om utgifvandet af en tidskrift : Landt-
brulcstidsJcrift för Dalarne, som utkommer i sex häften per 
år och kostnadsfritt erhålles af hvarje medlem. 

För utrönande af olika gödslingsmedels inverkan på olika 
växter å skilda växtplatser har hushållningssällskapet år
ligen anslagit 1,000 kronor till Centralanstalten för lokala 
fältförsök, som anställt 15 à 20 försök med konstgödslings-
medel hvarje år. 

Svenska mosskulturföreningen har af såväl landstinget 
som hushållningssällskapet fått uppbära ett årligt bidrag 
af 200 kronor. Föreningen har anlagt försöks- och förevis
ningsfält vid Vassbo samt förevisningsfält vid Nusnäs i 
Mora och Brunnsmyran i Orsa. Dessutom har lämnats bi
träde af föreningens kulturingenjör dels afgiftsfritt, dels 
ock mot en afgift af 4 kr. 50 öre per förrättningsdag. 

I ändamål att söka tillgodogöra till odling icke lämp
liga möss- och myrmarker för industriella behof, såsom be
redning af bränntorf och torfströ, har hushållningssällska
pet på sin bekostnad låt i t genom statens torfingenjör verk
ställa undersökningar och uppgöra förslag ti l l anläggningar 
dels hos enskilde, hvilka därför anmält sig, dels ock å större 
mosskomplexer, som, synnerligast inom Västerdalarne, r ä t t 
mycket förekomma och innehafvas af många olika ägare. 
Företag hafva också kommit till stånd för fabriksmässig 
torfströberedning. 

Beträffande nyttan af dessa exkursioner yt t ras af rese
ledaren: »Många goda lärdomar hafva deltagarne säkert 
hemfört från dessa resor, hvilka lärdomar de hvar och en 
i sin stad efter bästa förmåga nog skola omsätta i praktiken. 
Men resorna hafva äfven verkat godt på annat sätt. Den 
har vidgat deltagarnes vyer och gifvit dessa en annan och 
bättre uppfattning af si t t yrke, hvilket de efter en sådan' 
resa mera lärt sig sätta värde på och hålla af. Genom 
resorna hafva de äfven blifvit sporrade till a t t mera än 
hittills lägga ned sin kraft och förmåga på a t t drifva sitt 
jordbruk framåt, så a t t dess skörd kommer jämsides, ja, 
om möjligt, framför de jordbruks, hvilka de varit i till
fälle att se». 

Alla, som deltagit i dessa studieresor, upptagas seder
mera i en förening, som under namn af Dalarnes jordbruks
stipendiaters förening genom diskussioner, anordnande af för
sök och anskaffande af undervisande lektyr verkar för a t t 
förkofra sig och andra i yrkesskicklighet och 'därigenom 
höja jordbrukets ståndpunkt i sin helhet. Denna förening 
har af sällskapet erhållit ett årligt anslag af 200 kronor. 

Från år 1902 räknar äfven institutionen för premiering 
af mindre jordbruk med understöd af statsmedel sin första 
tillämpning inom länet. För denna premiering är länet in-
deladt i tre distrikt, så a t t premiering inom hvarje ort icke 

återkommer oftare än hvart tredje år. I täflan få deltaga en
dast sådana jordbrukare, som bruka en areal öppen jord af 
högst tio hektar och däraf hafva sin hufvudsakliga utkomst. 
Till upplysning om deltagandet i täflingarna och däri ut
delade pris meddelas följande: 
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Resultatet däraf har ock redan lå t i t sig förmärkas, bland 
annat därigenom at t den för sådana kulturer använda area
len för år 1905 uppgår till 0-46 °/o och är i hastigt stigande. 

Afkastningen af den år 1855 till hushållningssällskapet 
öfverlämnade »skånska gåfvomedelsfonden till rågsädets be
främjande i öfre Dalarne» har användts för anskaffning af 
vasaråg till utsäde, hvarå till köpare, som däraf kunde 
vara i behof, lämnats 20 o/o rabatt. Då emellertid denna ut
sädesdistribution numera ansetts vara af mindre betydelse, 
beslöts, att för år 1905 och tills vidare afkastningen skulle 
användas för at t medelst utställningar och premieringar af 
goda utsädesvaror, producerade inom länet, verka för er
hållande af afkastningsrikare och lämpligare utsäde. 

Till Sveriges utsädesförening å Svalöf har under de fyra 
första åren af perioden af hushållningssällskapet lämnats 
ett årligt anslag af 500 kronor. Föreningen har å sin sida 
till mindre jordbrukare inom länet som lån utlämnat utsädes-
.hafre till myckenhet af 15 deciton årligen samt dessutom an
ordnat sortförsök tillika med förevisningsfält för nya för
bättrade utsädessorter. 

b) Boskapsskötsel. Ej blott för arbeten på åker och äng, 
utan i de flesta fall äfven för erhållande af nödiga bi
förtjänster genom tillgodogörandet af skogens produkter och 
medelst forsling af gods, malm och industrialster har jord
brukaren i länet behof af dragare. De långa afstånden samt 
den ofta svåra och starkt kuperade terrängen kräfva för 
sådana ändamål användandet af hästen, hvarför också nästan 
uteslutande detta slags dragare hålles. Enligt kreaturs
statistiken funnos ock inom länet under periodens sista år 
sammanlagd! 16,671 hästar öfver tre år samt 1,711 hästar 
under tre år och föl, medan allenast 49 dragoxar samma tid 
voro i bruk, de flesta inom Västerbergslags fögderi. 

Hästen ägnas af sin ägare framför andra husdjur den 
bästa skötsel och utfodring. Detta af ålder för dalkarlen 
betecknande hästintresse har ock under den. period, • hvarom 
nu är fråga, icke allenast bibehållits, utan äfven af vissa 
samverkande orsaker ökats. I första rummet torde härti l l 
hafva bidragit det erkännande, som af fackmän och hästägare 
uttalats om den genuina dalahästens många goda egenskaper 
och synnerliga värde för orten, hvarom jämväl många pris 
och utmärkelser vid landtbruksmöten samt höjda köppris 
kunna anses som mera påtagliga bevis. 

Bestämmelsen i det förnyade nådiga reglementet för sta
tens häsipremiering om a t t endast en kallblodig hästras 
skulle inom underdistriktet kunna blifva föremål för premie-

ring och at t därtill den nordsvenska eller den af ålder 
i länet hållna häststammen blifvit utsedd, har också i icke 
ringa mån åstadkommit ett ökadt intresse för afveln, på 
samma gång denna afvel därigenom blifvit till sin riktning 
fast utstakad och hänvisad till et t bestämdt mål. 

I och med det nya premieringsreglementets första till-
lämpning år 1901 ökades ock uppvisningsplatsernas antal 
i länet från 3 till 7. I sammanhang härmed hafva jämväl 
premieringsanslagen så småningom ökats. Närmare upplys
ningar om hästpremieringen och därför beviljade anslag in
hämtas af följande tabell: 

Dessutom hafva för ston utom premieringsåldern utde
lats betäckningsfrisedlar, som af hushållningssällskapet in
lösts. 

En synnerligen betydelsefull åtgärd för afveln med nord
svenska hästar är inrättandet af hingstuppfödningsanstal-
ten å Tången. Hushållningssällskapen i Kopparbergs, Gäfle-
borgs, Jämtlands och Västernorrlands län beslöto år 1902 a t t 
å en väl belägen plats, där lämpliga betesmarker med fjäli-
natur kunde erhållas, gemensamt uppföda hingstar af nord
svensk ras. För detta ändamål utsågs kronohemmanet Vån-
gen i Jämtlands län, och utverkades också af Eders Kungl. 
Maj:t förmånen a t t få här t i l l utan arrendeafgift använda 
nämnda domän. Därefter företogs uppförandet af nödiga 
stallbyggnader, och på hösten 1903 ditsändes den första af-
delningen hingstföl, 5 från hvar t af nämnda län och dess
utom 2 från Västerbottens län. De unga hingstämnena be
hållas vid anstalten, tills de uppnått 3 års ålder. Då år
ligen insättas 5 föl från hvar t län, kommer sålunda a t t vid 
anstalten alltid finnas tre årsklasser med minst 20 i hvarje 
klass, eller tillsammans 60 unghingstar och föl. Genom det 
noggranna, urvalet af föl och den rationella och naturenliga 
uppfödningen anses tillgång på ett fullgodt hingstmaterial 
härigenom städse vara a t t påräkna. De hitt i l ls nådda resul
taten lämna också utsikter för, a t t dessa beräkningar skola 
blifva förverkligade. 

Såsom bidragande till hästafvelns främjande verka också 
några föreningar mellan hästuppfödare, af hvilka må sär-
skildt nämnas den redan i senaste femårsberättelsen omför-
mälda föreningen »Södra Dalarnes hästvänner» samt »Väster
bergslagens hästafvelsaktiebolag», som stiftades i maj 1901 
med ett aktiekapital af 7,850 kronor. Detta bolag, hvars 

x) Utom en del unghingstar, som hänvisats till att ånyo uppvisas. 

Odling af foderrotfrnhter har under föregående perioder 
endast undantagsvis förekommit inom länet. Sålunda ut
visade 1900 års jordbruksstatistik, att endast 0-03 °/o af länets 
hela åkerareal därför blifvit använd. För att söka höja denna 
för såväl husdjursskötseln som landthushållningen betydelse
fulla odling har hushållningssällskapet dels anordnat före
drag och utdelat skrifter i ämnet, dels ock afgiftefritt ut
delat rotfruktsfrö, hvaraf utdelades: 
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ändamål angifves vara at t väcka och öka intresset för nord
svensk hästafvcl, äger 3 hingstar och 3 ston. Hingstarne 
hafva årligen betäckt omkring 100 ston, samt hvarje sto 
lämnat 2 föl årligen. 

Af nötkreatur funnos, enligt kreatursstatistiken för pe
riodens sista år, tillhopa 1,208 tjurar, 60,512 kor samt 13,477 
ungnöt och kalfvar. Till uppmuntrande och befrämjande af 
nötboskapens skötsel torde den med statsmedel understödda 
premieringen af denna husdjursklass få anses, som mest bi
dragande. Till upplysning om anslutningen till och ut
fallet af dessa premieringar under perioden meddelas föl
jande tablå: 

Då premieringsområdets stora utsträckning, efter livad 
erfarenheten visat, nödvändiggjorde ökning i antalet upp-
visningsplatser, men det hittills använda systemet med 
premierings återkommande ti l l hvarje ort hvartannat år 
skulle kräfva mera tid och arbete för premieringsnämnden, 
än skäligcn kunde ifrågasättas, helst dess ledamöter hade sin 
hufvudsakliga verksamhet förlagd å annat område, beslöts 
vid periodens början att, samtidigt som platserna för premie-
ring ökades med ungefär en tredjedel af förra antalet, in
dela området i tre distrikt med premiering inom hvartdera 
icke oftare än hvart tredje år. Men då under en så lång 
mellantid ett stort antal tjurar icke kunde hinna blifva 
för premieringsnämnden uppvisade, beslöts anordna särskilda 
tjurbesiktningar inom något af de distrikt, hvarest ordinarie. 
premiering under året icke hållits. För a t t därjämte ännu 
mera uppmuntra och stödja hållandet af goda tjurar har hus : 

hållningssällskapet beviljat räntefria lån för anskaffning 
af prisgilla tjurar utaf ayrshire- eller fjällras, ökat pri
serna för- sådana samt infört s. k. perforerade frisedlar, 
hvarigenom koägare skulle icke allenast få sitt godkända 
hondjur utan afgift betäckt af en premierad tjur utan jäm
väl därför erhålla ersättning. Icke desto mindre torde den 
utsträckta användningen af alltför unga och underhaltiga 
tjurar fortfarande vara det väsentligaste hindret för, att 
de kostnader och det arbete, som nedlagts å premieringsin-
stitutionen, skola kunna medföra väntad nytta. Enligt Läns
styrelsens mening vore för denna frågas lösning af stor vikt, 
att här i länet liksom annorstädes tjurföreningar bildades, men 
de försök, som af premieringsnämnden gjorts för åstadkom
mande af sådana, hafva tyvärr hitt i l ls krönts med föga fram
gång, alldenstund inom hela länet endast ett femtal sådana 

kommit till stånd. Den viktigaste faktorn för premierings-
arbetets framgång synes vara, a t t det inom orten finnes 
någon eller några personer med förmåga och intresse a t t 
för befolkningen närmare klargöra idéerna med denna verk
samhet och göra dem fruktbringande. Där sådana personer 
funnits, såsom t. ex. i Transtrand, Järna, Ål och Svärdsjö, 
hafva ock uppnåtts synnerligen goda resultat, och hushåll
ningssällskapet har lå t i t sig angeläget vara a t t lämna 
dessa den uppmuntran, deras verksamhet förtjänat. 

Profmjölkningar begagnas endast i de större ladugår
darne, och något egentligt kontrollarbete kan under perioden 
knappast sägas hafva kommit till stånd. Den långt drifna 
jordstyckningen och begagnandet af vidt aflägsna beten 
under somrarne torde ännu för en tid komma at t uppställa 
svåra hinder för et t mera allmänt införande af kontroll
föreningar. Innan så skett, kommer dock premieringsnämn
den at t sakna den för kreatursförädlingens ledande i en fullt 
ekonomisk riktning nödiga kännedomen om såväl de enskilda 
djurens som stammarnes afkastningsförmåga. 

De rena raser, som inom länet förekomma, äro uteslu
tande ayrshire- och fjällras, den förra i de södra och den 
senare i de norra delarne. Största delen besättningar kunna 
dock icke sägas tillhöra,' någon bestämd ras, utan utgöra 
en blandning, hvaruti vanlig s. k. landtras utgör huvud
beståndsdelen. 

Hvad utfodringen beträffar, torde densamma numera 
i allmänhet hafva förbättrats, så a t t den mera ställes i öfver-
ensstämmelse med den högre afkastning, som af djuren for
dras. Svältfödning under vintern lärer dess bättre ' numera 
endast kunna räknas till undantagen och förekommer knap
past annat än under ogynnsamma år i de nordligaste trak
terna, där befolkningen, lockad af de vidsträckta sommar
betena, ofta håller större antal djur, än fodertillgången å 
de små åkerlapparne och de underhaltiga slogarne annars 
skulle föranleda. 

Kreaturens hälsotillstånd har i allmänhet varit mycket 
tillfredsställande, och med undantag af något enstaka fall 
af mjältbrand har ingen farsotartad kreaturssjukdom före
kommit. Tuberkulos bland nötkreaturen förekommer, efter 
hvad en del utförda undersökningar gifva vid handen, endast 
mera sällan i de små af genuin landtras bestående besätt
ningarna, och, beträffande större ladugårdar, hafva de flesta 
af dem underkastats tuberkulinprof och med ledning af 
dessas utfall åtgärder vidtagits till sjukdomens häfvande 
och förekommande af smittans vidare utbredning. I Landt-
bruksstyrelsens underdåniga berättelse för år 1905 uppgif-
ves, att under samma år 2,819 kreatur, tillhörande 100 in
om länet varande besättningar, blifvit med turberkulin under
sökta och a t t af dessa 38 besättningar befunnits vid första 
undersökningen reaktionsfria. 54 besättningar hade förut 
vari t undersökta. 

Hushållningssällskapet aflönar en sakkunnig person, som 
kostnadsfritt lämnar allmänheten biträde i till boskapens 
utfodring och vård hörande frågor. Denne tjänstgör äfven 
som mejerikonsulent. Enligt de uppgifter, konsulenten in
samlat och till hushållningssällskapet afgifvit, har öfver 
mejeridriften i länet under perioden sammanställts följande 
tabell : 
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Yid jämförelse med motsvarande siffror för nästföre
gående period märkes en tydlig nedgång såväl ut i antalet 
mejerier, hvilket 1896 var 72 och 1900 63, som beträffande 
mängden af de vid desamma förarbetade produkterna. Detta 
torde dock icke, särskildt med hänsyn till den bättre vård 
och utfodring, som numera komma kreaturen ti l l del, kunna 
tillskrifvas minskning ,i mjölkproduktionen, utan orsaken 
torde få sökas däri, a t t t i l l följd af uppsvinget inom indu
strien och däraf följande bättre lefnadsvillkor för arbetarne 
den inhemska, konsumtionen af smör och ost betydligt ökats, 
så att äfven andra än å mejeri tillverkade produkter kunnat 
vinna fördelaktig afsättning. Härt i l l kommer, a t t i mark
naden utsläppts en mängd praktiska, lättskötta och jäm
förelsevis billiga maskiner för skumning och smörberedning 
i mindre skala, hvarigenom smörberedningen i hemmet lä t t 
kunnat ökas på bekostnad af mejeridriften, som i allt fall 
försvåras af de ofta långa afståndon. till mejerierna. 

Till befordrande af tillverkningen af goda produkter, 
vare sig det gällt tillverkning i stort eller småproduktion, 
har hushållningssällskapet årligen anordnat utställningar 
af mjölkprodukter; och för möjligast fullständiga kontrol
lerande af de för export afsedda varorna har anslag läm
nats för deltagande i de »svenska smörprofningarna». Af 
detta hafva dock endast 4 à 5 mejerier per år begagnat sig. 

Antalet får har under perioden afsevärdt minskats, 
nämligen från 48,169 år 1900 till 40,078 under periodens 
sista år. Då ull numera icke så mycket som förr har an-f 
vändning i hemmen för tillverkning af kläder och bonader 
samt de för tillverkning af pälsar och fällar nödiga får
skinnen ti l l större delen införas från Norge, synes det ock, 
som om dessa husdjur numera böra kunna alltmer undvaras, 
helst fodret anses kunna med större ekonomisk fördel till
godogöras af mjölkkor. Den ursprungliga fårstammen i länet 
är tämligen småväxt och med dålig ;ull. I södra delarne 
af länet, där ännu å åtskilliga orter fårskötsel bedrifves, 
göras försök att förbättra stammen medelst korsning med 
cheviotras. Afvelsdjur af sådan ras erhållas från hushåll
ningssällskapets egendom Vassbo. 

I samma mån som ett mera ordnadt jordbruk tillämpas, 
inträder jämväl minskning i antalet getter. De stora flockar 
af sådana djur, som man förr såg betande i norra och' 
västra Dalarnes skogstrakter, blifva allt mindre och mindre. 
Under perioden har ock antalet getter, enligt hushållnings
sällskapets årsberättelser, varit i ständigt aftagande, från 
12,820 vid periodens början till 11,468 vid dess slut. För 
skogsåterväxten bör ju detta anses som särdeles fördelaktigt. 

Däremot torde geten icke få alldeles utdömas som hemdjur, 
då hon som bekant i förhållande till det foder, hon kräfver, 
lämnar både mycken och näringsrik mjölk. Sannolikt torde 
därför vara, att, äfven om antalet ytterligare kommer a t t 
icke obetydligt nedgå, särskildt småbrukarne i skogstrak
terna skola finna med sin fördel förenligt a t t bibehålla detta 
nyt t iga husdjur. 

Svinstammen har däremot, enligt livad kreatursstatisti
ken utvisar, något ökats. År 1900 uppgifves nämligen anta
let svin och grisar till 19,405, under det att mängden därai 
år 1905 upptagits till 21,414. .Emellertid kan behofvet al 
dessa djur icke fyllas inom länet, utan import af små
grisar från Skåne och andra sydligare trakter måste i icke 
ringa omfattning äga rum. Grissuggor börja dock alltmera 
hållas, och hushållningssällskapet har sökt tillgodose afveln 
genom att, bland annat, på billiga villkor anskaffa fargaltar 
af yorkshireras. 

c) Landtbrukcts binäringar. Under perioden har fjä-
derfäsMtseln, som nästan uteslutande utgöres af hönsskötsel, 
gå t t stora steg framåt. Därom vit tnar ej mindre de statis
tiska uppgifterna, hvilka utvisa, en ökning i antalet höns 
frän 46,415 år 1900 till 70,960 år 1905, än äfven upp
komsten af flera väl skötta hönsgårdar, från hvilka såväl 
afvelsmaterial som intresse för denna hushållning sprida sig 
bland de omgifvande jordbrukarne. Fyra af dessa höns
gårdar hafva af konsulenten i fjäderfäskötsel blifvit som 
allmänna afvelscentra godkända. Någon äggexport från lä
net har dock hit t i l ls icke förekommit och torde knappasti 
kunna snart åstadkommas, då äggkonsumtionen bland här
varande stora arbetarbefolkning stigit och synes fortfarande 
ökas. 

För hönsodlingens befrämjande har hushållningssällska
pet anskaffat och till småbrukare och andra lämpliga per
soner gratis utdelat rufägg af goda och härdiga värpraser. 
Sedan emellertid år 1904 [Dalarnes fjäderfäodlareförening 
trädde i verksamhet, har hushållningssällskapet årligen läm
nat denna förening, som räknar mellan 200 och 300 med
lemmar, ett bidrag af 600 kronor för a t t fortsätta den af 
sällskapet började äggutdelningen och dessutom genom an
skaffande af goda afvelsdjur, anordnande af föredrag och' 
utdelning af skrifter verka till fjäderfäskötselns fromma. 

Den utveckling af trädgårdsskötseln, som Länsstyrelsen 
redan i redogörelsen för närmast föregående femårsperiod 
kunde konstatera, har äfven under de fem år, livarom nu är 
fråga, fortgått, om ock densamma af såväl naturliga som 
en del andra orsaker, hvilka äfven då berördes, icke på långt 
när hunnit nå den ståndpunkt, som önskligt vore. Hushåll
ningssällskapet, till hvilket landstinget för ändamålet lämnat 
800 kronors årligt bidrag, har aflönat tre ordinarie länsträd
gårdsmästare, som under beskärings- och planteringstiderna 
varit så upptagna, a t t dessutom extra biträden ibland måst 
anlitas för rekvisitionernas fullgörande. Biträde af dessa 
har erhållits afgiftsfritt, endast mot skyldighet för rekvi-
renten a t t lämna skjuts till och från närmaste kommunika
tionsanstalt eller förrättningsställe. Dessutom har hushåll
ningssällskapet anslagit 1,000 kronor för utdelning af frukt-
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träd till folkskolor, där undervisning i trädgårdsskötsel läm
nats, samt för prisnedsättning å sådana växter jämte bär-
och prydnadsbuskar till mindre bemedlade odlare, som visat 
håg och intresse för trädgårdsskötsel. Om verksamheten på 
området lämnar följande tablå närmare upplysning: 

Kon om Falun blir fruktodlingen mer eller mindre 
vansklig, synnerligast i de västra delarne af länet, där jord
månen är kalkfattig och ofta ganska steril samt belägenheten 
öfver hafvet högre än vid samma breddgrad i östra delarne. 
Sålunda vill det knappast lyckas frambringa förädlad frukt 
i Malung, under det sådan af utmärkt beskaffenhet erhålles 
i Orsa. Den i Siljan belägna Sollerön är en synnerligen 
god fruktort, likasom den vid sjöns västra strand sig ut
bredande Siljansnäs socken utmärker sig för jämförelsevis 
stora trädgårdar med förnämligast päron- och körsbärsträd 
— allt å vildstam — hvilka uppnått afsevärd storlek. I 
södra delen af länet, i synnerhet i Husby socken, liafva 
å s. k. brinkar utmed Dalälfven börjat planteras körsbärs
träd, hvilka där trifvas synnerligen väl 'och lämna god 
afkastning. Perioden hade dock endast a t t uppvisa ett enda 
någorlunda godt fruktar, nämligen ur 1904, och icke ens 
då nåddo all frukt önskvärd utbildning. 

Grönsaksodlingen står på et t och annat undantag när 
synnerligen lågt, och däraf frambragta födoämnen ingå en
dast t i l l yt ters t ringa del uti den egentliga befolkningens 
mathållning. Möjligt är, a t t de hushållskurser, som nu
mera li tet hvarstädes inom länet anordnats, och hvarom 
Länsstyrelsen i annat sammanhang vill lämna redogörelse, 
kunna härutinnan åstadkomma någon ändring. 

I trakten af Hedemora och äfven längre" söderut före
finnes rä t t stort intresse för biskötsel. Biodlare i dessa 
trakter hafva sammanslutit sig i flera mindre föreningar 
och genom anskaffande af kringresande undervisare sökt 
verka för biskötselns främjande. Såsom bidrag till bekostande 
af denna undervisningsverksamhet har hushållningssällska
pet beviljat dessa föreningar ett årligt anslag af 200 kronor. 

Såsom en med jordbruket sammanhängande binäring 
förtjänar slutligen omnämnas, a t t insamling af skogsbär, 
som redan under senaste perioden börjat äga rum i större 
skala för export, under nu ifrågavarande period synes hafva 
tagit ännu större uppsving. Några ens tillnärmelsevis exakta 
uppgifter om den myckenhet skogsbär, som inom länet in
samlats utom för det egna behofvet och för försäljning 
inom fångstorten, samt om den inkomst, som däraf kunnat 

erhållas, är Länsstyrelsen tyvärr icke i tillfälle at t lämna. 
Dock meddelas, a t t allenast af Aktiebolaget Lingon i Gö
teborg under åren 1903—1905 från länet inköpts lingon 
till följande myckenhet och värde, nämligen år 1903 27,390 
kg. för 5,680 kronor, år 1904 68,539 kg. för 17,100 kronor 
och år 1905 121,780 kg. för 27,500 kronor. 

B) Skogshushållning. Enligt länets hushållningssäll
skaps årsberättelse för år 1905 skall länets skogbärande 
marie, som vid periodens början upptogs till 2,072,433 hektar, 
under perioden hafva nedgått till 2,071,946 hektar. Hela 
länets afrösningsjord lärer, enligt en å länets landtmäteri-
kontor verkställd utredning, upptaga en sammanlagd areal 
af 2,672,584 hektar, och då impedimenten, som icke för 
länet i dess helhet kunna exakt angifvas, anses böra be
räknas till omkring 33 % af afrösningsjorden, kommer åter 
vid sådan beräkning den skogbärande marken at t innehålla 
allenast omkring 1,782,000 hektar. Af denna areal upp
taga, enligt Domänstyrelsens årsberättelser, de allmänna sko
garne en areal af 438,418 56 hektar, oberäknadt därinom 
belägna inägor och impediment. 

Af afrösningsjorden äro 247,433 hektar belägna inom Sär-
na socken, där sedan år 1866 den s. k. lapplandslagen ägt 
tillämpning. Till följd däraf hafva de enskilda skogarne 
i denna t rakt icke därefter varit föremål för öfverafverk-
ning, i det af verkningsbeloppet uttagits efter en på fastställd 
hushållningsplan grundad och af vederbörande jägmästare 
verkställd utstämpling. För närvarande finnas ock oerhördt 
stora skogskapital besparade i dessa på ansenlig höjd öfver 
hafvet belägna marker. Största delen af denna areal är dock 
at t hänföra till fjällmarker och tillhör kronan. Kalfjället; 
har ock stor utsträckning i sydvästra och nordvästra de
larne af socknen. Fjällplatåer och fjällsträckningar fin
nas, som äro belägna 900 à 1,200 meter öfver hafvet. 

I fråga om de enskilda skogarnes tillstånd inom lä
nets öfriga delar, som angifvas innehålla skogbärande mark' 
till en sammanlagd areal af 1,688,826 hektar, omförmäler 
i sin berättelse för år 1905 den för länets landstingsområde 
tillsatta skogsvårdsstyrelsen, för hvilken reglemente blif-
vit den 20 januari 1905 af Eders Kjungl. Maj:t fastställdt, 
a t t förhållandena härutinnan äro väsentligen olika inom lä
nets olika delar. De stora obebyggda skogsvidderna i länets 
nordligaste socknar ofvan Siljan, hvilka skogar saknat andra 
kommunikationsleder än förefintliga upprensade vattendrag, 
hafva nästan utan undantag exploaterats genom sågverksin
dustriens i orten större och mäktigare representanter. Ge
nom af tal, oftast på mycket långa tider, 30—50 år, hafva 
här skogarne upplåtits på full afverkning eller till viss 
dimension. Det häraf föranledda skogsbrukssättet har visat 
sig medföra Åtskilliga menliga verkningar, olika i olika 
skogsbestånd. Inom de rena tallbestånden, hvilka intaga 
den ojämförligt största arealen, hafva vid de först öfver-
gångna afverkningarna uttagits alla träd, som då håll i t 
kontrakterade dimensioner, hvilken afverkning redan i och 
för sig i de i stort sedt glesa bestånden vari t alltför hård 
för skogens fortbestånd. Sedermera hafva skogarne ytter
ligare beskattats genom en eller flera afverkningar, därvid 
fällts de träd, som efter föregående afverkning utvuxit t i l l 
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minimidimension. Efter dessa flera gånger och med längre 
eller kortare mellanrum företagna afverkningar återstå van
ligen endast skadade och undertryckta samt ett eller annat 
fortplantningsdugligt träd. Samma menliga inverkan hafva 
dessa dimensionsafverkningar haft å tallbestånd med un-
derväxt af gran på tallmark. Då här endast tallen i re
gel uppnår gröfre dimensioner, har detta trädslag efter 
öfvergångna dimensionsafverkningar helt och hållet försvun
nit, och skogstypen därigenom öfvergått till den ingalunda 
sällsynta beståndsformen gran på tallmark med oförmåga 
at t vidare utväxa. Mest ödesdigra visa sig följderna af 
denna planlösa af verkning i de rena granbestånden genom 
därstädes allmänt förekommande torka och vindfällen, or
sakade genom hastiga' rubbningar i beståndens slutenhet. 
I de delar af länet, där äfven andra kommunikationsmedel 
än flottleder, i all synnerhet järnvägar, förefinnas, är å 
skogar med i sådant afseende gynnade lägen skogssköfling 
tämligen allmän. Skogsbrukssättet öfvergår här till kal
huggning, och 'anföras såsom exempel härpå de trakter, som 
genomlöpas af Mora-—Vänerns järnväg nedåt gränsen mot 
Värmlands län. 

Förhållandena under nu ifrågavarande period utvisa, 
hvad de mindre skogsägarnes marker angår, en i stort sedt 
tilltagande öfverafverkning, i synnerhet till följd af arren
deupplåtelser till mindre skogsköpare, hvilka numera drifva 
sina affärer öfver nära hela länet. På samma gång som 
afverkningarna därvid bedrifvas utan hänsyn till skogens 
naturliga föryngring, vidtagas icke heller några som helst 
kulturåtgärder. E t t sakernas bättre tillstånd torde kunna 
påräknas först i den mån, som intresse för skogskapitalets 
bevarande väckes och insikt om skogens rä t ta vård och 
skötsel vinnes. Till skogsvårdsstyrelsens redan löftesbrin-
gande verksamhet står hoppet om bättre förhållanden här-
utinnan. 

De större trävarubolagens egna skogar torde däremot 
icke kunna sägas afverkas utöfver deras afkastningsförmåga. 
Afverkning äger där' rum efter rationella utstämplingar, 
hvarvid i allmänhet ej dimensionen utan trädets allmänna 
betingelser som moget är bestämmande. Nödig hänsyn till 
skogens naturliga föryngring anses jämväl vara iakttagen, 
och det uppgifves, a t t , där naturlig föryngring icke an-
tages kunna påräknas, kulturåtgärder inom därför lämplig 
tid vidtagas. 

I detta sammanhang vill Länsstyrelsen icke underlåta 
at t framhålla, hurusom flera omständigheter sannolikt kom
ma a t t motverka den anmärkta, alltfort tilltagande öfver-
afverkningens snara hämmande. In t e t af länets sågverks
bolag lärer nämligen äga tillräckligt stora skogsvidder för 
att , med iakttagande af skogens rationella skötsel, endast 
därifrån hämta det årliga behofvet af råmaterial. Den 
nya lagstiftningen om förbud för bolag a t t förvärfva fastig
het torde jämväl mana de sågverksbolag, hvilka hit t i l ls 
sökt förstärka sin framtida ställning genom inköp af skogs
marker, att iakttaga den största möjliga sparsamhet med 
egna skogsfastigheter. Härt i l l kommer, att, då en mindre 
hänsynsfull arbetarerörelse — som redan lärer hafva för
märkts — kan, sedan den hunnit fullt utveckla sig bland 
skogsarbetarne, orsaka allvarsamma svårigheter vid utdrif-

ningen af virke, bolagen själffallet komma a t t söka, såvidt 
möjligt, ställa sig oberoende af skogsarbetarne och äfven 
i sådant syfte minska drifningen från egna skogar så myc
ket lämpligen kan ske. I stället torde bolagen i högre grad 
än hitt i l ls söka fylla sitt årliga timmerbehof medelst inköp 
af redan afverkadt virke å vattendragen. Härigenom komma 
de mindre jordägarnes, skogar at t i ännu högre grad än förut 
blifva föremål för enskilda skogsköpares spekulation och, 
enligt hvad erfarenheten ådagalagt, af dem utsättas för 
hårdare afverkning, än hvad med skbgarnes uthållighet 
kan vara förenligt. 

Förutom de i föregående femårsberättelser omnämnda 
sockenallmänningar eller fresparingsslcogar äro a t t omför-
mäla de på senare tider tillkomna dylika skogar inom 
Venjans socken. Sedan nämligen genom nådigt bref den 
8 juni 1894. förklarats, att, därest från skifteslag inom denna' 
socken en tredjedel af skifteslagets hela afrösningsjord efter 
uppskattning aflämnades lagligen utbruten till en under 
allmän vård ställd och i e t t sammanhang belägen bespa
ringsskog, jordägarne inom sådant skifteslag skulle äga 
att, såvidt annans r ä t t därigenom icke förnärmades och 
därest icke genom lag annorlunda vore eller blefve be-
stämdt, fritt förfoga öfver återstående två tredjedelar af 
afrösningsjorden med därå växande skog, hafva jordägarne 
i åtskilliga skifteslag ti l l besparingsskog öfverlämnat för 
sådant ändamål utbrutna delar af skifteslagens afrösnings
jord. I anledning häraf har Domänstyrelsen, med tillämp
ning af § 14 mom. 2 af gällande instruktion för skogs
staten af den 29 november 1889 och nådiga brefvet den 9 
november 1861 angående Venjans sockens skogsafvittring, 
genom särskilda beslut förordnat jägmästaren i österdalar-
nes revir a t t taga flera skogsområden såsom lagligen ut
brutna besparingsskogar under uppsikt och kontroll, näm
ligen den 16 november 1896 Kjettbo och Landbobyns be
sparingsskogar, den 25 januari 1904 Gäfvunda besparings
skog, den 31 maj samma år Finngrufvans besparingsskog, 
den 2 augusti 1904 Johannisholms bruks skifteslags bespa
ringsskog och den 26 maj 1905 öje byamäns besparings
skog. Flera skogsområden hafva till besparingsskogar ut-
brutits, men icke förr än efter femårsperiodens utgång blifvit 
såsom dylika ställda under allmän uppsikt. 

Om besparingsskogarnes inom länet tillstånd har, i 
anledning af väckt fråga om ändrade lagbestämmelser rö
rande dylika skogar, undersökning blifvit under perioden 
verkställd genom Domänstyrelsens försorg. De öfver denna 
undersökning upprättade instrument utvisa hufvudsakligen 
följande. 

Orsa sockens iesparingsskog, bildad enligt bestämmel
serna i nådiga brefvet den 19 september 1879, innehåller 
69,258-60 hektar, däraf 28,356-79 hektar inom Orsa socken 
och 40,901-87 hektar inom Hamra kapellag af Gäfleborgs 
län. Enligt under utarbetning varande förslag till skogs-
hushållningsplan för skogen utgöras häraf 52,468-79 hektar 
af skogbeväxt mark, 1,142-10 hektar af kalmark samt åter
stoden af impediment. Skogen är indelad i 76 block, hvilka 
till sina gränser bestämts med hänsyn till läge och virkes
tillgång vid den .uppskattning för försäljning, som i slutet 
af 1880-talet å skogen verkställdes. 
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Från samtliga dessa block hafva virkesförsäljningar 
en eller flera gånger skett efter i hufvudsak följande grunder. 
A de block, som hafva sitt läge i Voxna älfs ådal (n :r 1—7, 
9, 52, 54 och 56), äro försålda alla träd, som fem fot från 
marken hålla 13 engelska tum och däröfver, samt å öfriga 
block alla träd, som vid samma höjd hålla 14 engelska tum 
och däröfver med undantag för blocket n:r 75, inom hvilket 
besparing af gröfre dimensioner för socknens möjliga behof 
finnes gjord. Sedermera har å blocken n:r 1—6, 8, 9, 
36—38, 41, 42, 45, 46, 48, 51—56, 58—70, 72—76 rens
ningshuggning af skadade, undertryckta, ej tillväxande samt 
torra träd verkställts intill 9 engelska tum vid brösthöjd 
för tall, 10 engelska tum för gran samt 11 engelska tum för 
torrträd. Från skogens utbrytning, den 20 mars 1884, till och 
med 1903 års utgång hade afverkats genom förstnämnda 
dimensionsafverkning intill 13 engelska tum vid brösthöjd 
357,131 och intill 14 engelska tum 1,807,032 träd samt 
genom rensningshuggning ,571,638 träd, eller tillsammans 
2,735,801 växande träd, samt därjämte 413,141 torra träd 
från och med 11 tum vid brösthöjd, eller på hela besparings
skogen 3,148,942 stammar. 

Om flera af blocken anmärkes, a t t afverkningarna synas 
i allmänhet för hårdt förda. Genom den af afverkningarna 
åstadkomna glesställningen hafva stormar och insekthärj
ningar så godt som totalt ramponerat granbestånden, hvilka;, 
hvad ståndskogen beträffar, voro nästan torra. Föryngring 
uppgifves i allmänhet icke nöjaktig. Om ett och annat block 
fälles dock omdömet, a t t tillståndet i allmänhet varit godt 
och naturliga föryngringen nöjaktig. 

Denna besparingsskog har under perioden, nämligen i 
juni 1905, besökts af generaldirektören och chefen för Do
mänstyrelsen, hvilken i protokollet öfver sin ämbetsresa om 
skogen bekräftar förut anförda allmänna omdöme. Han1 ytt
rar nämligen: i ! • 

»Granbestånden voro i allmänhet genom de öfvergångna 
dimensionsafverkningarna och' därefter företagna s. k. rens
ningshuggningarna ramponerade, hvarjämte grantorka i 
myckenhet förekom. Inom de rena tallbestånden hade af
verkningarna likaledes förts så hårdt, a t t nödiga fröträd 
för föryngringen icke alltid förefanns, hvarför kraftiga åt
gärder omedelbart erfordrades för ändring af nu rådande 
förhållanden, såväl genom markberedning, direkta kulturer 
och torrläggning af under försumpning varande skogsmark 
som genom tillvaratagande af öfverallt kvarliggande affall 
äfvensom förefintlig torrskog, hvarför emellertid den nu 
befintliga bevakarepersonalen vore allt för otillräcklig».. 

Af Älfdalens sockens besparingsskog, som enligt nådiga 
brefvet den 3 september 1885 afsatts och innehåller samman-
lagdt 54,191-50 hektar, utgöra 41,187-25 hektar ren skogsmark. 
Denna skog är förlagd på tre skilda ställen. Efter läget 
benämnas de olika delarna ös t ra besparingsskogen, Västra 
besparingsskogen och Tvåråbergsskogen. Vid år 1888 verk
ställd uppskattning och värdering af timmertillgången in
delades besparingsskogen i 67 afverknings- eller försäljnings
block med tillsammans 1,557,700 träd 13 engelska tum vid 
brösthöjd och däröfver med ett beräknadt nettovärde af 
6,051,670 kronor. Samtliga dessa block, med undantag af 
n:r 44, 48 och 49, med därå uppskattade träd af nämnda 

dimensioner, eller 1,536,465 träd, hafva af Länsstyrelsen för
sålts för 6,070,467 kronor. Sedermera hafva efter s. k. rens
ningshuggningar försålts 576,459 träd under 13 engelska tum 
vid brösthöjd, 74,354 timmerdugliga torrfuror, 249,470 andra 
torra träd, 16,528 timmerdugliga vindfällen och 199,078 ku
bikmeter kol och pappersved för ett sammanlagdt belopp af 
325,928 kr. 54 öre, hvarjämte mindre underhandsförsäljnin
gar, hufvudsakligen af vindfällen och torrskog, verkställts 
med en sammanlagd försäljningssumma af 48,871 kr. 29 öre. 
Försäljningssumman för samtliga afverkningar uppgår så
lunda till sammanlagdt 6,445,266 kr. 83 öre. 

A Tvåråbergsskogen, omfattande blocken n:r 1—9, ut
göras bestånden nästan uteslutande af tall i gamla, men där
jämte äfven i unga bestånd. Medelåldersbestånd äro däremot 
mindre representerade. Slutenheten är såväl inom yngre som 
äldre bestånden god, om ock något växlande. 

Västra besparingsskogen, omfattande blocken n:r 10—53, 
utgör den största sammanhängande komplexen. Marken ut-
göres till öfvervägande del af mer eller mindre kuperadt, 
stenbundet hedland med skogsbestånd af tall. Endast väster 
om Vanan (blocken n:r 19—24) samt i skogens sydöstra 
del (blocken n:r 29, 31) förekommer gran såsom bildande 
rena bestånd af någon betydelse. Skogsbeståndens sluten
hetsgrad är mycket växlande; bestånd finnas alltifrån full
slutna till sådana, hvilka genom afverkningarna förvandlats 
till för föryngring för närvarande icke mottagliga kalmar
ker. Särskildt hvad trakten väster om Vanan beträffar, 
hafva afverkningarna till den lägre dimensionen utförts på 
ett för föryngringen ofördelaktigt sätt. Här befintliga gran
bestånd, som hafva en icke obetydlig utsträckning, äro ge
nom de öfvergångna afverkningarna så godt som spolierade. 
Den företagna försäljningen af alla timmerträd på en gång 
och i allt för stor utsträckning har beröfvat skogen alla 
gröfre träd, hvarjämte ingen hänsyn tagits till förhållanden, 
som utöfva inflytande på beståndsvården och på möjlighet 
a t t sedermera fördelaktigt afyttra äfven mindre virkessorti
ment, hvilka på grund af afslutad tillväxt eller skada böra 
borttagas Men dessutom hafva ytterligare företagna s. k. 
rensnings- och beredningshuggningar än mera skadat och 
utglesnat bestånden, inom hvilka inga afsevärda arbeten 
till främjande af återväxt blifvit utförda. Då sålunda ingen 
hänsyn tagi ts till uthållig timmer af kastning från dessa sko
gar, hvilka genom både sit t läge och' skogsmarkens beskaffen
het härt i l l varit i synnerligt hög grad ägnade, samt äfven 
försäljning af andra skogseffekter företagits i stor utsträck
ning, är uppenbart, a t t öfverafverkning här föreligger. 

ös t ra besparingsskogen omfattar blocken n:r 54—67, 
af hvilka de fyra första äro belägna på östra sidan af Rot-
älfven och de öfriga å västra sidan. A blocken öster om 
Rotälfven bildas bestånden i allmänhet af gammal tall, i 
de nedre lägena äfven medelålders med slutenheten väx
lande från medelmåttig till mycket gles. I höjdlägena haf
va afverkningarna utförts så hårdt, a t t marken i det när
maste kallagts, och nödiga betingelser för naturlig föryngring 
saknas. De afverkade bestånden synas här hafva varit myc
ket grofstammiga, hvadan det nuvarande tillståndet torde 
till största delen vara a t t tillskrifva de först öfvergångna 
dimensionsafverkningarna. Den å västra sidan af Eotälfven 
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belägna delen af skogen med undantag af block 58, beläget å 
näset mellan Rotälfven och Aspvasslan samt bevuxet med 
yngre och medelålders tall af i allmänhet nöjaktig slutenhet, 
bildar en tämligen skarp ostlutning. Bestånden bildas här 
af dels tall dels ren gran. Inom båda äro afverkningarna 
hårdt utförda, och framgår med all tydlighet, a t t de här 
verkställda s. k. föryngringshuggningarna endast varit en 
afverkning med nedsatt dimension. Härti l l kommer, a t t efter 
afverkningarna inträffad torka inom granbestånden orsakat, 
a t t icke obetydliga kalmarker nu äro till finnandes. 

Särna besparingsskog, tillkommen enligt nådiga brefvet 
den 27 juni 1879, utgör en tredjedel af socknens hela skogs-
anslag och innehåller 29,619-30 hektar skogsmark, 12,840-50 
hektar berg och myrar samt 1,882-70 hektar vatten eller 
tillhopa 44,342-50 hektar. Skogen är indelad i 39 försälj
ningslotter eller block,. och har såsom grund för denna in
delning lagts markens lutningsförhållande till förefintliga 
flottleder. För försäljning har därjämte värdering af sko
gen ägt rum, därvid uppräknats å de särskilda blocken alla 
träd, som fem fot från marken hålla 13 engelska tum i 
diameter. Denna uppräkning har upptagit 746,490 friska 
och 77,522 skadade träd af tall samt 96,899 friska ochJ 
9,411 skadade träd af gran, tillhopa 930,322 träd. Enligt nå
digt tillstånd har år 1892 afverkningsrätten till omförmäldä 
minimidrmension under tio år upplåtits å blocken n:r 18, 23, 
24 och 35 samt år 1893 under tolf år afverkningsrätten till 
enahanda minimidimension à öfriga block. Sedermera har 
efter öfverenskommelse med vederbörande köpare minimi-
dimensionen för en del block nedsatts till 1 2 % tum, mot 
det a t t från dessa block endast en afverkning finge företagas 
och skogen sålunda efter en enda drifning återlämnades till 
socknens fria disposition. Från en del mera välbelägna block 
har vid dessa afverkningsupplåtelser torrskogen undan-
tagits för a t t under hand försäljas till husbehof åt enskilda 
personer inom socknen. 

I stort sedt kan besparingsskogen, som omfattar en enda 
sammanhängande skogstrakt, efter sin västra gräns stötande 
intill Fuluälfven, delas uti tvenne olikartade områden, det 
norra och det södra. Norra delen eller höglandsområdet upp
tages af i nordväst och sydost gående åsar, hvilkas höjd 
öfver hafvel uppgår ända till 765 meter, och1 däremellan' 
liggande myrsträckningar. Detta höglandsområde omfattar 
blocken n:r 1—16, 38 och 39, i allmänhet glest bevuxna med 
gammal tall. Södra delen innehåller någon blandning af 
gran. Skogen anses utgöra det allra största och värdefullaste 
samt bäst belägna skogsområdet inom socknen. 

För förvaltningen af Svärdsjö och Envihens sochiars 
allmänningar, som innehålla, den förra 4,185-88 hektar pro
duktiv skogsmark och 1,905-41 hektar impediment eller till
hopa 6,091-29 hektar, förutom 603 hektar inägor, och' den 
senare 2,171-41 hektar produktiv skogsmark samt 346-G8 hekt
ar impediment, tillhopa 2,518-09 hektar, blefvo hushållnings-
planer den 3 november 1868 fastställda a t t gälla t i l l år 1889. 
Sistnämnda år fastställdes af Domänstyrelsen nya hushåll
ningsplaner till efterrättelse under tjugu år från den 1 
januari 1889. Enligt dessa planer utgör å Svärdsjö sockens 
allmänning, indelad till trakthuggning i sju afverknings-
block, årliga ordinarie afverkningsbeloppet sammanlagdt 

3,900-9 kubikmeter, hvarjämte under indelningsperioden ge
nom extra afverkning finge uttagas 6,791 kubikmeter. À 
Envikens sockens allmänning utgör årliga ordinarie afverk
ningsbeloppet 1,606 timmerträd a t t uttagas genom timmer-
blädning, hvarförutom genom extra afverkning skulle ut tagas 
5,240 skadade timmerträd äfvensom vindfälld och' torr skog. 
A dessa skogar anses skogsföryngringen i allmänhet vara 
nöjaktig, men ytterligare arbeten nödiga för a t t å dessa 
värdefulla skogsmarker frambringa ökad afkastning. 

Lima och Transtrands sochiars allmänningar, som en
ligt nådiga brefvet den 8 april 1870 äro bildade genom 
afsättning af en tredjedel af socknarnes skogsanslag, inne
hålla, Lima sockens 47,714-06 hektar, däraf 31,629-42 hektar 
produktiv skogsmark, och Transtrands sockens 24,861-08 
hektar. Hvardera skogen är indelad i fyra afverkningsblock. 
Genom offentlig auktion inför Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande den 16 mars 1872 försåldes afverkningsrätten: 
å skogarne under en tid af femtio år af träd, som 17—20 
fot från marken hålla 8 decimaltum i diameter, och inflöto 
genom denna försäljning från Lima sockens allmänning 
838,000 kronor och från Transtrands sockens allmänning 
1,629,000 kronor. 

Lima besparingsskogs block n:r 1, som är skildt från' 
de öfriga, i et t sammanhang belägna blocken, ligger i sock
nens nordvästra del med Transtrands socken i norr och Norge 
i väster. Detta block om 4,393-91 hektar har t i l l allra största 
delen tall i unga och medelåldriga bestånd, någon gång 
äfven af gammal skog. Gran förekommer yt ters t sparsamt. 
Bestånden äro i blockets nordvästra del fullslutna. I östli
gaste delen förekomma kalmarker, uppkomna efter öfver-
gångna skogseldar. Växtligheten är i allmänhet god med 
undantag för de högsta lägena. Blocket n:r 2, som gränsar 
mot Värmlands län och omfattar den nordvästra delen af 
de i ett sammanhang belägna 2:dra, 3:dje och' 4:de blocken, 
innehåller 14,598-86 hektar. Denna t rak t anses såsom be
sparingsskogens växtligaste skogsjord. Bestånd af värdefull 
gran med inblandning af tall omväxla med vackra och växtv 
liga tallbestånd. Inom granskogsbältet företagen dimensions-
afverkning har dock orsakat inträdande grantorka dels grupp
vis, dels å enstaka stammar. Blocket n:r 3, beläget öster 
och sydost om andra blocket, innehåller 8,093-93 hektar skogs
mark. Skogsbestånden, som å blocket mestadels bildas af 
tall, äro mycket ojämna, ofta luckiga och glesa. Unga och! 
medelålders bestånd med god slutenhet, uppkomna efter kal-
huggning, förekomma dock å en del trakter. Blocket n:r 4 
innehåller 4,542-72 hektar och utgör besparingsskogens syd
västra del mot Värmlands län. Skogsbestånden bildas mesta
dels af tall och dessutom af tall och' gran af i allmänhet 
medelåldriga och yngre, fullslutna bestånd. 

.Transtrands besparingsskogs l:sta block, som är beläget 
väster om Fuluälfven i socknens norra del och i areal inne
håller 4,074-09 hektar, har delvis varit underkastadt afverk^ 
ning tvenne gånger, därvid alla träd ti l l konlraktsenligaj 
dimensioner borthuggits. Växtligheten' inom kvarvarande be
stånd anses mycket god. Stora trakter förekomma med full
sluten 80- à 100-årig tallskog. Andra områden utgöra för-
sumpade marker, bevuxna med gran af föga värde och med 
svag växtlighet. Atcrväxt anses icke kunna påräknas, därest 
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icke kraftiga åtgärder vidtagas för a t t minska försumpningen 
och befordra naturlig föryngring. Andra blocket är beläget 
i socknens norra och östligaste del emot Särna och Älfdalens 
socknar. Det omfattar en areal af 4,399-17 hektar produktiv 
mark. Skogsbestånden bildas mestadels af ung och medel
ålders tall i fullslutna bestånd. Till en del är blocket be
växt med gran i gamla och yngre bestånd af växlande sluten
het. Söder om detta block äro tredje och fjärde blocken 
belägna, det förra om 3,63086 hektar och det senare om 
569-90 hektar produktiv mark. Blocken äro i stort sedt be
växta med gammal och medelåldrig gran i ganska jämna 
bestånd. Däremot har tallen genom öfvergångna dimensions-
afverkningar uthuggits. Betydliga arealer, beväxta med myc
ket gles gran med afslutad tillväxt, äro närmast at t hän
föra till kalmarker, där föryngring icke utan kultur torde 
vara a t t påräkna. 

Af besparingsskogarne inom Yenjans socken är Kjättbo 
besparingsskog den största och innehåller i areal 6,781 tunn
land 10 kappland, däraf 5,480 tunnland 31 kappland skogs
mark. I sydöstra delen af skogen, där den största samman
hängande skogsmarken förekommer, är densamma dels för-
sumpad och dels under försumpning, och uppskattas denna 
t rakt till omkring 1,000 tunnland. Bestånden bildas här 
af gammal skog af ren gran, tal l och gran i blandning samt 
ren tall. Granen är i allmänhet oväxtlig samt tallen, där 
den förekommer i rena bestånd, på stora sträckor redan ut
död. I öfrigt består skogen af ett i allmänhet jämnt och af 
f norr och söder gående myrsträckningar sönderskuret land, 
mer eller mindre stenbundet samt beväxt med gammal medel
sluten eller gles skog af tall, någon gång i blandning med 
gran samt utan föryngring. Ung och medelålders skog före
kommer på några holmar i norra delen af skogen. Land-
bobyns besparingsskog omfattar en sammanlagd areal af 
2,285 tunnland 11 kappland, ös t ra delen, upptagande unge
färligen halfva skogens areal, utgöres af ljungbeväxt, kupe
rad tallhed, beväxt med mestadels ung och något medelålders 
tall med spridda öfverståndare. Bestånden äro ojämna, allt
ifrån fullslutna till glesa. Föryngringen anses i allmänhet 
nöjaktig. Mellersta delen af skogen utgöres af ett af myrar 
sönderskuret bälte, beväxt med dels gammal tall och något 
gran, dels gammal gran utan föryngring. Marken i de egent
liga granbestånden är vattensjuk på grund af ofvanför lig
gande myrar. Längst i väster öfvergår marken till hedland, 
beväxt med omväxlande medelålders, jämnslutna och äldre, 
glesa bestånd af tall med ojämn föryngring. Gäfvunda 
besparingsskog är, enligt nådigt medgifvande den 20 juni 
1900, förlagd i två skiften, det ena omfattande Myckel-
åsens fäbodeskog samt det andra en del af skifteslagets 
utskog, och innehåller sammanlagdt 1,343-79 hektar. A det 
förra skiftet utgöres östra hälften hufvudsakligen af et t 
jämnt, något stenbundet hedland, beväxt med ung och me
delålders tall i jämna och slutna bestånd. A norra delen 
af skogen förekomma icke obetydliga försumpningar, där 
bestånden bildas af gammal, mycket gles tall med ingen 
eller obetydlig föryngring. Västra hälften af skogen före
ter en del olikheter. Kuperade, ljungbeväxta tallhedar 
omväxla med jämnare lägen, bevuxna dels med tall, dels med 
gran, blandad med tall. Bestånden äro här medelåldriga eller 

icke all t för gamla samt i allmänhet af nöjaktig slutenhet. 
Undantag härifrån finnas å mindre trakter af hedlandstyp, 
där bestånden genom öfvergångna dimensionsafverkningar 
blifvit för mycket utglesnade. A den till utskogen förlagda 
delen af besparingsskogen bildas bestånden af medelålders 
eller gammal tall i medelslutna eller glesa bestånd med 
obetydlig föryngring. Finngrufvans besparingsskog omfattar 
en areal af 600-22 hektar skogsmark och 36-06 hektar impe-
diment, eller tillsammans 636-28 hektar. Marken, som bildar 
en svag ostlutning mot Vanan, är i västra delen något 
kuperad samt öfvergår i öster till ett jämnt, torrt hedland. 
Bestånden, som äro medelåldriga, bildas mestadels af ren 
tall samt dessutom af gran med blandning af tall i västrä 
delen af skogen, där äfven mindre bestånd af enbart gran 
förefinnas. Slutenhetsgraden anses vara god. Den till Jo-
hannisholms bruks skifteslag hörande besparingsskogen, ut
görande en areal af 2,271 tunnland 9 kappland skogsmark, 
153 tunnland 6 kappland myrslog, 192 tunnland 30 kapp
land berg och mossar samt 322 tunnland 7 kappland vatten, 
eller tillsammans 2,939 tunnland 20 kappland, gränsar i 
norr till Mora socken och är belägen på båda sidor om 
Venjansjön. Trakten öster-om sjön utgöres af god skogs
mark, beväxt med medelålders tall i slutna bestånd af god 
växtlighet, uppkomna efter trakthuggning under förra hälf
ten af 1800-talet. Af trakten väster om sjön är östra delen 
närmast at t jämföra med den öster om sjön belägna, hvar-
emot västligaste tredjedelen utgöres af mager tallhed, be
växt med ung och medelålders tallskog med spridda öfver
ståndare af tall. Slutenheten är i allmänhet nöjaktig men' 
något ojämn. Mellanliggande trakten, omfattande omkring 
340 tunnland, utgöres af ett flackt, mot norr svagt lutande, 
försumpadt land, beväxt med gammal, till största delen 
numera utdöd tallskog. Någon föryngring förekommer här 
icke och är utan föregående torrläggning och' kultur omöjlig
gjord, öje byamäns besparingsskog slutligen innehåller i 
areal 27-27 hektar och i uppskattning 13-361 hektar samt 
utgör en i ett sammanhang belägen, från byamännens skogs
mark under litt . F i Venjans socken utbruten skogsmark, å 
karta öfver.samma skogsmark betecknad med lit t . B. 

Angående förvaltningen af besparingsskogarne gäller 
fortfarande hvad i föregående femårsberättelser omförmälts 
om då befintliga skogar af detta slag. De nytillkomna be
sparingsskogarne inom Venjans socken stå, såsom redan an-
tydts, under skogsstatens omedelbara tillsyn och uppsikt. 

Af de hushållningsåtgärder som å besparingsskogarne 
under perioden vidtagits, märkas i första rummet arbetena 
för upprättandet af hushällningsplaner för Orsa och Alf-
dalens socknars besparingsskogar. Dessa arbeten, som redan 
under föregående femårsperioder fortgått, hafva under nu 
ifrågavarande period af slutats, i det vederbörande förrätt
ningsmän till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande öf-
verlämnat af dem uppgjorda hushållningsplaner, för Alf-
dalens sockens besparingsskog den 30 november 1903 och 
för Orsa sockens besparingsskog den 7 februari 1904. Ären
dena hafva af Länsstyrelsen öfverlämnats till Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga afgörande. Före periodens utgång hafva emel
lertid hushällningsplanerna icke blifvit till efterrättelse fast
ställda. ' ( ! • < ; 
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A Orsa sockens besparingsskog har vidare företagits ut-
stämpling af torrskog samt tillvaratagits vindfällen, toppar 
o. d. äfvensom verkställts kolning, al l t för befrämjande af 
den naturliga återväxten. Bäckrensning och dikning hafva 
jämväl ägt rum dels till förekommande och hämmande af 
försumpning, dels ock för utvidgande af redan befintlig 
skogsmark. Nyttan häraf uppgifves redan vara synbar ge
nom den bättre tillväxt, omgifvande skogsbestånd kan upp
visa, Sammanlagda längden af upptagna diken utgör 29-1 
kilometer med en kubikmassa af 51,059 kubikmeter, däraf 
46,014 kbm. dy och 5,045 kbm. sten och grus. Samtidigt 
hafva upprensats 42-75 km. bäckar. Kostnaden för samtliga 
dessa arbeten uppgår till 16,590 kr. 78 öre. A skogen hafva 
under perioden uppstått elfva tillbud till skogseldar, men 
dessa hafva till följd af det väl ordnade brandväsendet, för 
hvilket Länsstyrelsen i senaste femårsberättelsen lämnade 
redogörelse, kunnat hämmas, innan större skada uppstått. 
Skogen har i allmänhet varit befriad från större storm
skada. Däremot har, i början af perioden, barkborren upp-
tradt r ä t t hotande. Genom företagen fällning och bark-
ning af angripna bestånd har dock nämnda insekts härjning 
i stort förekommits. Det för skogens bevakning anlagda tele-
fonnätet har under perioden fullbordats medelst anläggandet 
af telefonledningar till en längd af 79 km., hvarigenom 
telefonförbindelse finnes till samtliga byar och' lägenheter 
à skogen. 

Bland kulturåtgärder å Alfdalcns sockens besparings
skog förtjäna särskildt antecknas, hurusom å flera block 
för en kostnad af omkring 4,000 kronor verkställts utdikning 
af försumpad skogsmark. Af utdikningarna uppgifves nyt tan 
redan vara märkbar, i det a t t den ungskog, som på dessa 
trakter före dikningen visade ringa eller ingen växtkraft, 
efter dikningen skjutit långa och kraftiga årsskott. Skogs
frösådd har från och1 med år 1903 årligen med framgång 

•företagits å skilda block; dock inskränktes frösådden under 
periodens sista år i afbidan på hushållningsplanens tillämp
ning. För skogens lättare bevakande har från landsvägen 
emellan Älfdalens kyrkoby och Åsens by pågått anläggning 
af körväg, som utgår ett stycke söder om sistnämnda by 
och går västerut öfver Kärlsarfvets skogsmarker genom Sa
lens och Okbodarnes fäbodar fram genom besparingsskogen, 
genom hvilken vägen är ämnad a t t fortsättas västerut fram 
emot Transtrands sockengräns. Stormskador af afsevärd be
tydelse hafva icke under perioden förekommit, och icke hel
ler hafva skogseldar härjat å skogen, med et t undantag när. 
Den 13 juli 1904 utbröt nämligen, å skogens första block eld, 
som under ett dygn skadade omkring 400 tunnland, beväxta: 
med dels gammal, dels yngre barrskog. Stor fara för eld
skada å skogen förelåg dock midsommartiden år 1902. Mid
sommardagen samma år upptäcktes nämligen eld inom Älf
dalens kronopark invid gränsen ti l l besparingsskogens första 
bevakningsområde, men oaktadt denna eld rasade med sådan 
styrka och vann sådan utbredning, a t t militärhandräckning 
erfordrades för dess hämmande, kunde dess spridning in på 
besparingsskogen förhindras. Härvid befanns den på be
sparingsskogens bekostnad nyanlagda vägen emellan Asp-
dalens flottningsstation och timmerstationen Kronoborg vara 
af stor nytta, då å densamma såväl släckningsmanskap som' 

för släckningen erforderliga materialier och lifsförnödenheter 
fort kunde föras till brandstället. För brandväsendet å sko-
gten hafva brandtorcisbyggnader verkställts vid det s. k. 
Marieberg inom andra bevakningsområdet. 

Såsom redan förut omförmälts, hade afverkningsrätten 
till timmerskogen å Särna sockens besparingsskog försålts 
å viss tid, som först under periodens sista år gick till ända. 
Af sådan anledning liar icke heller under denna periods kunnat 
å skogen företagas på flera ställen erforderliga rensnings
huggningar eller i nämnvärd grad vidtagas andra åtgärder 
i skogsskötselns intresse. A de block,' å hvilka socknemännen 
vid försäljningen förbehållit sig rätten till torrskogen, har 
dock af verkning af dylik skog planmässigt företagits. Äfven 
å några andra block har dylik afverkning för försäljning 
åt enskilda förekommit, likväl icke af andra torrträd än 
sådana, hvilka i anseende till dimensionen utan tvifvel till
hört jordägarne. A öfriga block hafva några åtgärder för 
egentlig skogsvård icke förekommit. Då afverkningarna före
tagits genom s. k. blädning, hafva efter dem icke uppståt t 
större luckor, och på de allra flesta ställen, där skogen ge
nom afverkningarna blifvit utglesnad, lärer finnas en r ik 
återväxt, hvadan särskilda kulturåtgärder där icke ansetts 
erforderliga. Genom kommunalstämmans beslut har emeller
tid under år 1905 lämnats skogstjänsteman i uppdrag a t t 
verkställa fullständig skogsindelning å besparingsskogen, 
jhvilken förrättning skall vara afslutad före den 1 juli 1908. 
A denna besparingsskog har under perioden förekommit två 
skogseldar under hetaste delen af 1901 års sommar, hvar
igenom all skog på ett område af 11 8 hektar förstördes. 
I början af november 1902 hemsöktes skogen af en or
kanlik storm, som kullvräkte träd här och livar å hela 
skogen. 

Till främjande af den enskilda skogsvården hafva af 
statsmedel anslag tilldelats länets hushållningssällskap för 
åren 1901—1904 och skogsvårdsstyrelsen inom länet för år 
1905. Landstinget och hushållningssällskapet hafva jämväl 
för ändamålet beviljat bidrag, om hvilkas belopp äfvensom 
angående storleken af statsanslaget till skogsodlingens be
främjande redogörelse lämnas i följande tablå: 

För dessa medel har under åren 1901—1904 genom hus
hållningssällskapets och år 1905 genom skogsvårdsstyrelsens 
försorg åt olika markägare verkställts skogssådd till följande 
omfattning, nämligen: 
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Något större intresse för skogssådden har dock icke 
hittills kunnat förmärkas, och' torde anledningen därtill vara 
a t t söka dels i allmogens nedärfda åsikt, a t t skogen »har 
sått och kommer a t t så sig själf», utan tanke på a t t nöd
vändiga betingelser för själfsådd, nämligen närvaro af frö-
bar skog, måste förefinnas, dels ock i de ganska dryga kost
nader, som äro förenade med skogssådd å länets ofta ganska 
stenbundna hyggen, där 6—8 mansdagsverken åtgå för en 
hektars kultivering. Med en dagspenning för skogsarbetare 
af 2"50 till 3 kronor belöper sig följaktligen à vissa trakter 
arbetskostnaden för hektar till 15 à 24 kronor eller t,ill 
och med mera. 

För skogsodlingens främjande har hushållningssällskapet 
därutöfver åren 1901 och 1902 i och1 för kultivering inköpt 
åtskillig skogsmark inom Svärdsjö och Hedemora socknar, 
äfvensom sistnämnda år gjort försök med utdelning af plan
tor, hvilket försök dock icke lärer hafva mottagits med för
ståelse. Därjämte är a t t anteckna, a t t på hushållningssäll
skapets föranstaltande under år 1904 på skilda orter inom 
länet hållits tillhopa 23 föredrag i skogsvård. 

Från 1905 års början, då länets slcogsvårdsstyrelse t rädt 
i verksamhet, hafva gifvetvis mera genomgripande åtgärder 
för befrämjande af den enskilda skogshushållningen vidtagits. 
Förutom af underlydande tjänstepersonal har skogsvårds
styrelsen i fullgörandet af sina uppdrag haft bistånd af 11 
i en del socknar bildade skogsvårdskommittéer, hvartill kom
ma en del skogsvårds- och skogsodlingsföreningar, hvilka 
dock icke tillkommit i den ordning, som om skogsvårdskom
mittéers tillsättande är föreskrifvet. Bland dessa af skogs
vårdsstyrelsen under året vidtagna åtgärder märkas i första 
rummet de under kontroll af skogsvärdsstyrelsen, efter där
om af skogsmarksägare gjorda ansökningar, verkställda 
skogskulturer, vid hvilka arbeten grundprincipen i regel va
rit, a t t skogsfrö äfvensom plantor af skogsvårdsstyrelsen 
kostnadsfritt tillhandahållits markägarne, hvaremot all 
handtlangning bekostats af sökanden. Undantagsvis och1 en
dast i ett par fall har ersättning för frö erlagts af sökanden. 
Härofvan har angifvits, huru stor areal under år 1905 å t 
olika markägare skogsodlats. Ansökningar om bidrag till 
skogskulturer å skogsmarker till areal mångdubbelt öfver-
stigande de af skogsvårdsstyrelsen verkställda inkommo emel
lertid från olika markägare, men dessa ansökningar blefvo 
genast återtagna, så snart utgift i någon form, såsom handt
langning vid kulturen, hyggesrensning och dylikt, icke be
kostades af skogsvårdsstyrelsen. Å t enskilda skogsägare har 
dessutom af skogsvårdsstyrelsen tillhandahållits lämpligt 
skogsfrö, dels mot afgift, dels afgiftsfritt. Vidare hafva! 
genom skogsvårdsstyrelsens försorg åt enskilde skogsägare 
lämnats anvisningar och råd vid t i l l tänkta afverkningar, 

fröträdställningar, gallringar m. m. ; och hafva dessa anvis
ningar i regel lämnats på platsen, men äfven genom före
drag. Därjämte hafva af skogsvårdsstyrelsen efter därom 
gjorda ansökningar på skilda orter inom länet anordnats 
87 populära föredrag i till skogsskötsel hänförliga ämnen 
förutom sådana föredrag, som hållits i samband med i sko
gen lämnade anvisningar. Slutligen har skogsvårdsstyrel
sen låt i t bland allmänheten inom länet sprida folkskrifter 
i skogshushållning, hvaribland märkas Fr. Lovens småskrif
ter om skogssådd, afverkning m. m. samt skogsvårdsföre
ningens folkskrifter i skogsskötsel. 

För a t t söka erhålla kännedom om storleken af den 
afverkning, som under perioden ägt rum inom länet, har 
Länsstyrelsen från vederbörande flottningsföreningar in
fordrat uppgifter om mängden af det virke, som under; 
hvart af periodens år inmärkts å flottningsföreningarnas 
flottleder utan a t t förut hafva inmärkts å ofvanför belägen' 
allmän flottled. Dessa uppgifter hafva sammanförts i nedan
stående tabell, som sålunda ungefärligen torde utvisa hvad 
som under perioden flottats från länets skogar, hvarvid dock 
är a t t märka, a t t åtskilligt afverkadt virke, om hvars myc
kenhet upplysning icke kunnat vinnas, icke framgått i all
män flottled. ' , 

I fråga om förhållandet emellan det i tabellen angifna 
stycketal och reduceradt enhetstimmer anmärkes, att , enligt 
de för flottningsföreningarna gällande, i dessa afseenden huf-
vudsakligen lika lydande reglementen, ett timmer öfver fyra, 
men under nio meters längd räknas såsom enhetstimmer, samt 
virke af större längd räknas såsom flera, ända till å t ta tim
mer, och virke af fyra meters längd eller därunder räknas 
till en tredjedels timmer. Dessutom erinras, a t t all t virke 
om tre meter och därunder, utom kolved, i tabellen Hänförts 
till pappersved samt a t t kolved öfver tre meters längd räk
nats till pappersved. 

Denna tabell utvisar hurusom, på sätt förut i berättel
sen omförmälts, afverkningen under 1901—02 års vinter högst 
afsevärdt nedgått i jämförelse med nästföregående års af
verkning för at t därefter åter långsamt stiga, dock icke 
till den myckenhet som under periodens första år. Under 
periodens båda sista år har däremot afverkningen af såväl 
pappersved som kolved betydligt ökats. Dessa virkesslag 
hafva nämligen under de senare åren inom några af de öfro 
socknarne varit föremål för ökad efterfrågan, hvilket lvuf-
vudsakligast torde vara beroende däraf, a t t gynnsammare 
kommunikationsförhållanden öppnat marknaden därstädes för 
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sådant virke. Kolvedsafverkningen, genom hvilken tillvara
tagits smärre torrskog, affall efter timmerafverkning och' 
vindfälld skog, är såväl i ekonomiskt afseende fördelaktig 
som ock ur skogsvårdssynpunkt lämplig och ändamålsenlig. 
I allmänhet torde ock inom dessa socknar kolvedsafverknin-
garna rört sig inom i sådant hänseende lämpliga trakter. 
Om pappersvedsafverkningen kan däremot icke samma om
döme obetingadt fällas. För denna virkessort har nämligen 
icke allenast afverkats skadad och undertryckt skog, utan 
har därför anlitats äfven frisk, växtlig ungskog, allt af 
g r a n . i \ ' • ; ' . 

Priserna å sågbart virke hafva under perioden varierat 
högst betydligt, i det de år 1901 voro mycket höga, men 
redan år 1902 högst afsevärdt sjönko, hvarefter de intill 
periodens slut varit i sakta stigande. Plankdimensionerna 
voro fortfarande vid periodens slut i högt pris, oaktadt 
efterfrågan på utrikes ort af gröfre dimensioner lärer hafva 
varit ringa. Såsom medelpris vid Tägtens skiljebom nedanför 
öster- och Viisterdalälfvarnes sammanflöde har för perioden 
uppgifvits för 6-tums virke 20 öre, för 7-tums 23 öre, för 
8-tums 25 öre, för 9-tums 31 öre, för 10-tums 36 öre och 
för Il-tums och däröfver 42 öre, all t per kubikfot. A pappers
ved lär priset hafva utgjort från 3 kr. 50 öre per kubikmeter 
ända till 4 kr. 50 öre per kubikmeter löst måt t vid järnväg 
och å hufvudvattendragen samt å kolved omkring 1 kr. 
50 öre för samma mått. 

Om de i närmaste samband med skogshandteringen stå
ende fabriker, nämligen sågverk och hyflerier, trämasse
fabriker samt träkolsverk, meddelas redogörelse i annan af-
delning af berättelsen. Här vill Länsstyrelsen endast om-
förmäla, a t t skogskolningen i milor, som sedan gammalt är 
vidt utbredd inom länets bruksdistrikt, d. v. s. länets "södra 
och sydvästra delar, med de förbättrade kommunikationerna 
vunnit afsevärd utbredning öfver öfriga delar af länet. 
Särskild! förtjänar at t antecknas, a t t efter Dala—Hälsing
lands järnväg och den under byggnad varande Orsa—Härjeå-
dalens järnväg äfvensom Mora—Älfdalens järnväg affalls-
virke samt smärre torrskog och vindfälld skog kunnat genom 
kolning i skogen tillgodogöras. Dock anses kolningen icke 
under normala kolpriser (8—11 kronor för stig) kunna med 
ekonomisk vinst företagas på längre afstånd från järnvägs
linjen än 20 kilometer. Virke från sådana längre från järn
väg belägna trakter kolas i stället å särskilda, för milkolning 
inrättade och i närheten af järnväg förlagda kolningsplatser, 
dit virket medelst flottlederna sammanföres. 

För befrämjande af den praktiska utbildningen i kolning^ 
har för hvart af åren 1901 samt 1903—1905, under hvilka 
år Järnkontorets kolarskola varit i verksamhet inom länet, 
u tgåt t anslag af länets landsting och hushållningssällskap 
med G00 kronor af hvartdera till stipendier eller bidrag 
till underhåll under kurserna för länet tillhörande elever 
vid kolarskolan. Anslagen hafva i allmänhet fördelats i 
24 stipendier, hvarje å 50 kronor. Denna skola, i hvilken 
undervisning i en kurs om året gifvits under tiden 1 sep
tember—15 oktober och i medeltal varit besökt af 24 elever, 
var år 1901 förlagd till Fagerberg i Rättviks socken, men 
under öfriga år af dess verksamhet till Korsnäs sågverks
aktiebolags kolningsplats på Bunk i Orsa socken. Under

stöd för bevistande af denna skola hafva därjämte af all-
männingsstyrelserna i Orsa och Älfdalens socknar lämnats 
åt lärjungar från dessa socknar. 

C) Jakt och djurfftngst. Beträffande jakten äro några 
väsentliga förändringar under perioden icke a t t anteckna. 

Den i Länsstyrelsens senaste femårsberättelse omför-
mälda Dalarnes jaktvårds förening, med ett medlemsantal 
år 1905 af 423, har fortfarande i enlighet med sit t upp
ställda program verkat för ordnandet af jaktvården inom 
länet. 

I fråga om förekomsten af rofdjur och nyt t ig t ville
bråd t i l låter sig Länsstyrelsen i hufvudsak hänvisa till Do
mänstyrelsens årsberättelser. Därutöfver får Länsstyrelsen 
särskildt meddela, a t t tillgången på järpe år för år blifvit 
all t mindre, så a t t fara synes föreligga, a t t denna fågel 
småningom utgår ur länets fauna. Anledningen härti l l upp-
gifves vara granskogarnes utglesnande och vindfällenas för
svinnande, hvarti l l kommer en hänsynslös jakt under hösten 
af yrkesjägare och tjufskyttar. Tillgången på tjäder, orre 
och hare synes under perioden hafva stigit» och var under 
jaktåret 1905 ovanligt god öfver hela länet med undantag 
likväl för Särna socken, där tillgången' var ringa. Tillgången! 
på fjällripa inom Transtrands och Särna socknar uppgifves 
däremot vara medelmåttig. Dalripan synes sprida sig öfver 
länets norra och mellersta delar. Med undantag för länets 
sydöstra delar förekomma and och beckasin tämligen spar
samt, hvilket tillskrifves flottningen och i sammanhang där
med försiggående uppdämning och aftappning af sjöar. Sva-
nor, till antal af omkring 50, pläga årligen under vinter
månaderna november—april uppehålla sig i Insjön och när
mast isfria delar af Dalälfven och åtnjuta där i allmänhet 
den kringboende befolkningens skydd; dock lärer inträffa, 
a t t fåglarne af okynne jagas, enligt uppgift, under mån-, 
ljusa nätter. Morkullan förekommer numera sparsamt i södra 
och mellersta delarne af länet och är i norra delen sällsynt. 
Bapphönsstammen uppgifves vara god i socknarne omkring 
Siljan samt i By, Grytnäs och Avesta socknar, men i öfriga 
delar af länet förekomma blott enstaka kullar. Oaktadt denj 
starka beskattningen à älgstammen, uppgående under 1905 
års jaktår t i l l minst 408 djur, är tillgången på älg jäm
förelsevis god. E t t rådjursstånd af 5 djur har iakttagits 
inom Stora Tuna socken. ' 

Af skadedjuren har mården betydligt decimerats i antal 
genom jakt och fångst. Såväl räf som hök förekomma i stort 
sedt sparsamt i skogssocknarne, men mera talr ikt i och om-, 
kring de större, odlade bygderna. Björnstammen slutligen 
har under de sista årtiondena blifvit så pass hardt med
tagen, a t t någon fortplantning af ännu i länet kvarvarande 
djur knappast torde vara möjlig. 

Till upplysning om omfattningen af jakten inom länet, 
får Länsstyrelsen meddela att, enligt inkomna uppgifter 
till jaktvårdsföreningen, under jaktåret 15/2 1905—u/2 1906 
fällts sammanlagdt 45,119 djur af nyt t ig t villebråd med ett 
beräknadt värde af 95,882 kr. 58 öre. Detaljerade upp
gifter härom återfinnas i tabell G (sid. 32), hvarvid dock torde 
böra erinras, a t t tvifvelsutan större antal villebråd, än ta
bellen utvisar, blifvit fälldt, men uppgift därom icke in-
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kommit. Af skadedjur dödades samtidigt 1 björn, 1 lo, 673 
räfvar, G2 gräflingar, 26 uttrar, 190 mårdar, 1 örn, 13 berg-
ufvar, 613 hönshökar och 2,737 kråkor, eller tillsammans 
4,317 djur. 

Användningen af stryknin till rofdjurs dödande vinter
tid synes vara i ständigt nedgående. Tillstånd till brukande 
af stryknin för sådant ändamål har under perioden af Läns
styrelsen lämnats årligen i medeltal 21 sökande, däraf år 
1905 allenast 6, under det motsvarande årliga medeltal under! 
senaste, perioden utgjorde 32. 

Någon egentlig jaktvård kan knappast sägas förekomma 
inom länet annat än på brukens och de större sågverksbolä-
gens i mera betydande komplexer sammanförda skogar. Da 
nämligen den jorden åbelöpande skogen i regel är utskiftad 
på ett flertal ställen, måste jakten, om den skall bedrifvas, 
hållas gemensam, hvaraf följer, a t t al l t utskjutes och intet 
sparas. < 

Till jaktvårdens befrämjande hafva åtskilliga åtgärder 
vidtagits af länets landsting. Såsom redan i senaste femårs
berättelse omnämndes, var af landstinget dels enligt beslut 
år 1898 ett förslagsanslag af 1,000 kronor anvisadt för år 
1901 a t t utgå såsom skottpenningar för räf med 3 kronor,-
och för berguf och hönshök med 1 krona, dels ock enligt 
1899 års beslut ett förslagsanslag af 600 kronor beviljadt 
för åren 1901 och 1902 a t t användas såsom skottpremier med 
10 öre för hvarje inom länet dödad kråka, under villkor a t t 
kommuner eller enskilde bidroge med minst lika stor skott-
penning. 1901 års landsting anvisade ti l l skottpenningar 
för inom länet dödad räf och hönshök med samma belopjp 
och under samma villkor som förut ett förslagsanslag af 1,500 
kronor för hvart-af åren 1902—1904. Efter år 1902 hafva 
däremot, skottpenningar för kråkor och för år 1905 skottpen
ningar vare sig för räf, berguf eller hönshök icke vari t af 
landstinget beviljade. 

Tab. G. Nyttigt villebråd, som fällts i Kopparbergs län 
under jaktåret 15/2 1905—14/2 1906, och dess värde. 

Det genom nådiga kungörelsen den 13 mars 1896 med
delade förbud för fångande eller dödande af årskalf efter älg 
inom länet gick med år 1900 till ända. I anledning härafl 
hemställde sistnämnda års landsting om fortsatt dylikt för
bud till och med år 1905, med bifall till hvilken hemställan 
Eders Kungl. Maj:t genom nådig kungörelse den 26 april 
1901 förordnade, a t t inom länet fångande eller dödande af 
årskalf efter älg skulle fortfarande vara förbjudet intill 
utgången af år 1905. Sistnämnda års landsting beslöt under
dånig framställning om enahanda förbud fortfarande till och! 
med år 1910. 

I senaste femårsberättelse oinförmäldes den af lands
tinget är 1898 gjorda underdåniga framställning1 om inskränk
ning i tiden för jakt å tjäder- och orrhönor samt om förbud 
mot skytte för bulvan. Då nådigt beslut i detta ämne icke, 
såvidt kändt vore, dittills fallit, beslöt Dalarnes jaktvårds
förening vid allmänt sammanträde den 9 december 1904 hos 
Länsstyrelsen hemställa; om vidtagande af åtgärder f ön nådigt 
godkännande af landstingets berörda beslut eller, därest så 
ej kunde ske, för förbud mot skjutande af orr- och tjäder-
hönor inom länet från och med den 1 januari till och med 
den 15 augusti samt från och med den 15 oktober till och 
med den 31 december. I anledning häraf hemställde Läns
styrelsen i' underdånig skrifvelse den 27 januari 1905, a t t 
landstingets ofvanberörda underdåniga ansökning måtte bi
fallas i dess helhet eller i den omfattning, hvarom jaktvårds
föreningen gjort hemställan. Före periodens utgång har nå
digt beslut härutinnan icke afhörts. 

Slutligen antecknas, a t t Länsstyrelsen, enligt jaktvårds-i 
föreningens framställning, i underdånig skrifvelse den 30 
december 1905 hemställt om järpens fridlysning under fem 
år eller om. ytterligare inskränkning af den ti l låtna jakttiden 
å järpe inom länet. ; 

Öfverträdelser af jaktlagarne uppgifvas förekomma 
öfver hela länet och under alla årstider, men åtal kunna van
ligen i brist på bevis icke anställas. Sålunda lärer snarning 
af fågel allmänt förekomma inom et t flertal, af länets socknar 
äfvensom tjufskytte å älg såväl under tillåten tid å annans 
mark som å förbjuden tid samt fågelskytte under vårlekarna 
äga rum inom hela Dalarne. I fråga om tjufskytte är sam
manhållningen förundransvärd, och någon förändring ti l l 
det bättre anses icke på långliga tider kunna förväntas. 

Fiske. Ehuru ingenstädes inom länet fiske bedrifves 
i den omfattning, a t t någon del af befolkningen uteslutande 
lifnärer sig däraf, kan dock, med hänsyn därtil l a t t omkring1 

18 kvadratmil eller ungefär 6 % af länets hela areal upptagas 
af vatten, väl tänkas, a t t det för mången skall vara eller 
åtminstone kunde blifva en ganska god förvärfskälla samt 
sålunda, väl vårdadt och klokt bedrifvet, kunna väsentligt 
bidraga till en icke ringa del af landtbefolkningens utkomst. 

För fiskets vårdande och förbättrande verkar särskildt 
hushållningssällskapet, som vid periodens början hade en 
och sedan år 1902 haft två fiskeriinstrulctörer anställde, 
hvilka efter rekvisition kostnadsfritt få af enskilda fiskvat-
tensägare, föreningar eller kommuner anlitas för råd ut i t i l l 
näringen hörande frågor, uppgörande af planer för fiskets 
skötande och bedrifvande, utplantering af stamfisk, yngel 
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och befruktad rom m. m. Den ene af dessa instruktörer 
förestår därjämte sällskapets romkläckningsanstalt för höst
lekande fiskar å Ljusåsen i Norrbärke socken, hvilken an
stalt blifvit nyligen reparerad och utvidgad. 

Angående en del af verksamheten på detta område upp
lyser följande tabell H. 

Dessutom har befruktad rom af gös, braxen samt nors 
för åstadkommande af betesfisk i icke ringa mängder utplan
terats. 

Beträffande fördelningen af detta material har största 
mängden tillfallit Siljan, där under perioden utsatts 175,000 
yngel af lax och 53,000 yngel af röding äfvensom 220 
större gösar som stamfisk jämte mycket befruktad rom af 
denna fiskart. 

Under sina resor hafva instruktörerna särskildt verkat 
för och lämnat handledning i lekvålars utsättande, håll i t 
föredrag om fiskevård och sökt få fiskeriföreningar till stånd. 
Följande föreningar af detta slag uppgifvas finnas: Falu, 
Envikens, Grangärde, Gustafs, Hosjö, Nittsjö, Bysjöns, Lek
sands, Sollerö, Sundborns, Svärdsjö, Torsångs, Tyngsjö, Vig
gens och Vika fiskeriföreningar. 

Beskrifningar i enlighet med Landtbruksstyrelsens for
mulär hafva upprättats och till nämnda styrelse insändts öfver 
58 olika sjöar inom länet. De statistiska uppgifter angående 
fisket, som insamlats från en del sjöar och af hushållnings
sällskapet meddelats, utvisa fångsten af fisk och kräftor1 

på följande sä t t ; 

Tab. H. Genom hushållningssällskapets fiskeriinstruktörer 
utsatta yngel och stamfiskar samt anslag härtill åren 

1901—1905. 
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at t laxfisket i Dalälfven röner inflytande äfven af i densam
ma inom nedanför liggande länsområden uppförda vattenverk 
och dammbyggnader, har Länsstyrelsen, enligt förvaltnings
utskottets framställning, uti underdånig skrifvelse den 20 
december 1904, enär frågan om utredande om1 och i hvad mån 
i Dalälfven befintliga laxtrappor borde förändras för a t t 
möjliggöra fiskens upp- och nedgång i älfven, enligt Läns
styrelsens mening vore af stor betydelse för länet, hos Eders 
Kungl. Maj:t anhållit om undersökning utefter hela Dal
älfven med tillhörande vattenområden, från Östersjön och! så 
långt upp laxens vandringar sträcka sig, rörande i dessa vat
ten förekommande, på laxfisket skadligt inverkande förhål
landen, äfvensom at t Eders Kungl. Maj:t måtte med ledning 
af den sålunda vunna utredningen föreskrifva de åtgärder, 
som borde vidtagas. Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
beslut den 26 april 1905 har Landtbruksstyrelssn anbe
fallts att , så fort omständigheterna medgifva, hos Eders 
Kungl. Maj:t angifva eller föreslå de åtgärder, som borde 
vidtagas, för a t t ifrågavarande undersökning måtte kunna 
under år 1906 på lämpligt sät t utföras. 

För bedrifvande af fiske och kräftfångst i länet, ut-
öfver hvad i allmän lag och' särskilda författningar härom 
är föreskrifvet, hafva genom Länsstyrelsens resolution den 
19 december 1903 fastställts nya stadgar, som trädde i kraft 
den 1 januari 1905. Utöfver dessa stadgar äro under perioden 
åtskilliga lokala fiskeristadgar äfvensom andra ännu gäl
lande bestämmelser angående fisket fastställda genom sär
skilda af Länsstyrelsen meddelade utslag, nämligen: den 
9 februari 1905 angående fångst af nors och siklöja (s. k. 
blikta) uti de Solleröns socknemän tillhörande fiskvatten ; sam
ma dag angående fångst af nors och siklöja (s. k. blikta) ut i 
Mora socken tillhörande fiskvatten i Siljan och Orsasjön; 
samma dag angående fångst af vissa dvärgartade fiskarter 
uti de inom Tyngsjö kapellförsamling belägna skogstjärnar 
och sjöar; den 3 oktober 1905 angående fångst af fjäll
röding uti sjön Logärden i Sundborns socken; och den 21 
oktober 1905 angående fångst af en i sjön Gimmen i Gag
nefs socken förekommande rödingart. 

D) Bergs- och brukshandtering samt fabriker och 
handtverk. Beträffande dessa näringsgrenar får Länsstyrel
sen i hufvudsakliga delar åberopa hvad Kommerskollegii års
berättelser därom innehålla. I fråga om bergs- och bruks-
handteringen, som sedan lång tid tillbaka intager en' synner
ligt framskjuten plats bland länets näringar, har Länssty
relsen a t t hänföra sig till en af vederbörande bergmästare 
uppgjord öfversikt angående denna närings utveckling under 
perioden. Till fullständigande af denna redogörelse samt 
till upplysning om öfriga ifrågavarande förhållanden lämnas 
därjämte en sammanfattning af de uppgifter, som i dessa 
hänseenden på enskild väg till Länsstyrelsen inkommit. 

a) Bergs- och brnkshandteriii?. 1. Grufbrytning. Hvad 
först järnmalmsbrytningen angår, får Länsstyrelsen erinra, 
a t t länet ännu år 1897 med en produktion af 38 18 o/o af hela 
rikets brytningskvantitet intog det främsta rummet bland 
alla rikets län. Med den därefter ökade järnmalmsproduk
tionen i Norrbottens län har, oaktadt brytningen jämväl 

Hushållningssällskapet har genom statens fiskeriassi-
stent låt i t verkställa undersökning, huruvida och' i hvad 
mån laxtrapporna i Dalälfvens vattenfall vid Domnarfvet och 
Kvarnsveden kunde anses uppfylla sitt ändamål. På grund 
såväl af det däröfver aflämnade utlåtandet som ock därafl 
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här i länet ökats, Norrbottens län sedermera s tåt t främst, 
år 1900 med 40-03 o/0 och år 1905 med 57-60 o/„, under det 
Kopparbergs län af hela rikets järnmalm producerat år 1900 
31-68 o/0 och år 1905 23-88 o/0. Den of van omförmälda produk
tionsökningen här i länet är dock icke obetydlig, då år 
1900 här i länet brötos 825,298 ton, men år 1905 icke 
mindre än 1,042,196 ton, hvilket gör, för hela perioden 
räknadt, en ökning af något mera än 26 °/o. 

Enligt bergmästarens grufmatrikel funnos inom länet 
vid periodens början 497 och! vid dess slut 540 försvarade 
järngrufveutmål, däraf inom Ludvika socken 145, inom Gran
gärde socken 141, inom Norrbärke socken 98 och inom öfriga 
socknar 156. Af dessa hafva i medeltal under perioden 83 
arbetats med en malmfångst af 921,243 ton per år, iinder 
det medeltalet för år under senaste femårsperioden utgjorde, 
med i medeltal 84, eller nästan samma antal utmål, 785,777 
ton. Brytningens omfattning under periodens olika år fram
går af följande tabell : 

Härvid är a t t märka, a t t brytningen af malm med ringa 
fosforhalt, s. k. A- eller B-malm, bibehållits i det närmaste 
oförändrad under femton år och a t t sålunda ökningen endast 
härrör från ökad brytning af s. k. exportmalm eller D-
malm, på sätt närmare inhämtas »af följande tabell, som 
jämväl utvisar exportmalmbrytningens fördelning mellan 
olika gruffält: 

Såsom af denna tabell framgår, har den öfvervägande 
delen af exportmalmen brutits vid Grängesberg, där utveck
lingen under perioden gå t t raskt framåt på alla områden. 
Inom Exportfältet har brytningen i öppna dagpallar fort
farande varit förhärskande, men har djupbrytningen, hvil-
ken under föregående femårsperiod blott förberedts, all t mer 

införts, så a t t år 1905 mer än en femtedel af malmfångsten 
härrörde från densamma. Två stora uppfordringsschakt hafva 
af sänkts till öf ver 200 meters djup, och tvenne djupbryt
ningsetager hafva tillredts, den ena mellan 110 och .70 me
ter, den andra mellan 150 och 110 meter, hvarjämte ännu 
en mellan 190 och 150 meter är under tillredning. För ut-
frakten af malmen hafva kilometerlånga orter blifvit drifna 
å 110 och 150 meters djup under dagytan, hvilka till största 
delen blifvit monterade för elektrisk järnvägsdrift. För upp
fordringen af malmen hafva flere spel blifvit uppsatta, 
hvaraf särskildt Mullers bergspel är till konstruktion och 
storlek enastående inom landet. 

Do grufvor, som bearbetats utom Exportfältet, äro 
Västra Ormbergs- och Björnbergsgrufvorna samt Morgruf-
van, Höga Visan-grufvan och Plutogrufvan. I november 1903 
måste dock arbetet i Plutogrufvan nedläggas. Pickgrufvan 
i Västra Ormbergsfältet har afsänkts till 436-7 meters lod
rä t afsänkning och antages nu vara Europas djupaste järn-
malmsgrufva. 

För vattenuppfordringen hafva flera större och min
dre pumpmaskiner blifvit insatta. 

Borrningen försiggår numera hufvudsakligen med ma
skiner. De elektriska borrmaskinerna, hvilka först användes 
i r ä t t stor utsträckning, hafva ej förmått täfla med luft
borrmaskinerna i fråga om effekt och hållbarhet och hafva 
därför fullständigt ut trängts af dessa senare. I Karl Jo
hans och Mullers maskinhus äro nya kompressorer af sådana 
dimensioner uppsatta, a t t de förmå lämna luft till et t fem
tiotal större och mindre borrmaskiner. Handborrningen här 
härigenom reducerats till et t minimum, i synnerhet sedan 
äfven borrningen i lösa block börjat ske medelst maskin. 
Äfven i Västra Ormbergs- och Björnbergsgrufvorna här ma
skinborrningen undanträngt borrning för hand. I Morgruf-
van och Höga Visan-grufvan är däremot handborrningen 
fortfarande rådande. 

Anrikningen af småstyckigt, malmhaltigt berg, s. k. 
sylta, har alltmer kommit till användning. Exportfältets 
vaskverk för tillvaratagande af den s. k. malmsyltan här 
utvidgats betydligt, hvarjämte ett ny t t mindre separerings
verk för malmmull äfven uppsatts såsom1 en komplettering 
till det gamla verket. Inallés erhöllos år 1905 öfver 115,000 
ton färdig produkt af anrikad exportmalm. Björnbergets 
separeringsverk har äfven tillbyggts väsentligt och1 försetts 
med nya anrikningsmaskinerier. För tillgodogörandet af 
äldre malmhaltiga varp samt vid brytningen erhållen .gruf-
sylta har vid Västra Ormberg uppförts e t t anrikningsverk, 
hvarifrån hvarje år erhållas omkring 12,000 ton separerad 
malm och slig. 

Grufvornas tilltagande djup i förening med den allt
jämt stegrade malmbrytningen har förorsakat en år från år 
högst väsentligt ökad kraftförbrukning. Sålunda voro år 
1900 endast 54 motorer å tillsammans 1,978 hästkrafter, i 
gång inom Exportfältet, under det a t t år 1905 81 växelströms
motorer a ej mindre än omkring 4,000 hästkrafter voro 
i dagligt bruk, samtidigt som 14 motorer ,å 721 hästkraf
ter stodo i reserv. Dessutom användes 4 likströmsmaskiner 
å 906-7 hästkrafter och 6 lokomotivmotorer å 20 hästkraf
ter hvär. För a t t leverera det ta betydande kraftbelopp 
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Kar Lernbo kraftstation utvidgats genom at t därstädes ytter
ligare monterats 2,000 hästkrafter, hvaraf följden åter blif-
vit, a t t kraftledningarna till Grängesberg måst ombyggas 
och förses med gröfre ledningstråd. 

De nybyggnader, som vidtagits under femårsperioden, 
äro mycket omfattande och' stå till liufvudsaklig del i för
bindelse med djupbrytningen och et t rationellt anordnande 
af densamma. Sålunda har vid Mullers schakt upprests en 
45 meter hög järnlafve, livari gjorts anordningar för malmens 
sortering, krossning och' skrädning. Äfven hafva tvenne 
stora maskinhus blifvit uppförda vid de bägge hufvudschak-
ten med plats för spel, kompressorer oeli elektriska maski
ner. Samtidigt blef äfven uppförd en byggnad af sten, 
livari inrymts ackumulatorer, omformare från växel- t i l l 
likström m. m. I schaktets omedelbara närhet hafva vidare 
uppbyggts en grufstuga med tork- och' tvättrum för arbetarne 
samt en borrsmedja med profkrossningsruni. Vid Västra 
Ormbergs grufvor har järnvägsspår blifvit framdraget till 
malmupplaget, hvarigenom malmutfrakten betydligt under
lät tats . 

En del nya bostäder för arbetare och tjänstemän hafva 
äfven tillkommit, så att grufägarne vid 1905 '1rs slut dispo
nerade 138 bostäder med inalles 436 lägenheter för arbetare. 
En ny sjukstuga samt skolkök hafva äfven blifvit uppförda. 

Af ett särskildt utförligare omnämnande är jämväl 
Idkerbergets gruffält förtjänt. Denna fyndighet, som varit 
känd sedan 1500-talet, öfverträffar nämligen med hänsyn 
till såväl järnhalt som malmprocent andra fyndigheter inom' 
länet, och genom de senaste årens arbeten har större malm
tillgång konstaterats, än anledning varit a t t förmoda. Gruf-
fältet har under århundradenas lopp bearbetats f 1ère gånger ; 
ibland har brytningen till och med uppgått till 5,000 »lass» 
årligen. Till följd .af den höga fosforhalten' blef emeller
tid järnet kallbräckt, hvarför brytningen alldeles upphörde. 
Ar 1901 bildades emellertid Grufaktiebolaget Dalarne med 
400,000 kronors aktiekapital, år 1904 ökadt till 1,200,000 
kronor, för a t t bryta malmen för export. Gruffältet, som 
består af Gamla eller Herrgrufvan, utmålslagd år 1888, 
Voxna-, Bråfalls- och Laxsjögrufvorna, utmålslagda år 1759, 
samt Väggrufvan, utmålslagd år 1888, äges, förutom af 
nämnda bolag, som ensamt äger Voxna- och' Bråfallsgruf-
vornä, af Aktiebolaget Schisshyttan, Stora Kopparbergs 
bergslags aktiebolag och Porsbacka järnverksaktiebolag, tivil-
kä bolags andelar arrenderas af grufaktiebolaget. 

För malmens transport från gruffältet, som är beläget 
omkring en mil från Bergslagernas järnväg, byggdes år 1902 
en 9,220 meter lång linbana till Ulfshyttans järnvägsstation 
vid denna, järnväg. Från denna station, där malmlastnings
anordningar uppförts, fraktas malmen öfver Falun till Gäfle 
för a t t sedan skeppas till Stettin eller Rotterdam. Nödig 
kraft till bearbetande af grufvorna äfvensom till drifvande 
af nämnda linbana erhålles från en vid Långsjöns utflöde 
i sjön Sången anlagd elektrisk kraftstation å omkring 130 
hästkrafter. Därifrån framdrages en cirka 4 5 kilometer 
lång elektrisk ledning till gruffältet. Då det emellertid 
snart visade sig, a t t för grufdriften erfordrades mera kraft 
äfvensom skogar, inköptes år 1904 Rämsliytte bruk, beläget 
i Grangärde socken cirka 7 kilometer från gruffältet och 3 

från Rämshyttans järnvägsstation. Vid bruket uppfördes 
äfven en elektrisk kraftstation å cirka 170 hästkrafter, 
som förbands med gruffältet genom elektrisk kraftledning. 

Vid själfva gruffältet äro en mängd byggnader, ocli an
läggningar af bolaget gjorda, dels för industriens direkta 
behof, dels ock till förvaltningslokaler samt till bostäder 
för arbetare, hvilkas antal vid periodens slut uppgick till 
omkring 230. Därjämte hafva å platsen et t flertal handt-
verkare, handlande m. fl. uppfört bostäder och börjat idka 
rörelse. 

Af all under perioden bruten exportmalm, 3,643,624 
ton, har omkring 8 o/o förbrukats inom landet, hufvudsak-
ligen vid Domnarfvet, hvaremot återstoden exporterats. Vär
det à denna malm, som förutom fosforsyra håller 60 till 
66 o/o järn, har uppgifvits till i medeltal 4 kr. 10 öre per 
ton samt värdet å annan malm, hållande 49 ti l l 61 o/0 järn, 
till i medeltal 8 kr. per ton. Med denna beräkning skulle 
sålunda värdet af all under perioden inom länet bruten 
järnmalm uppgå till i rundt tal 22,600,000 kronor. 

För brytning af annan malm än järnmalm samt af 
svafvellcis funnos, enligt grufmatrikeln, år 1905 tillhopa 
98 utmål, nämligen 70 å zink- eller blymalm', 21 å koppar
malm samt 7 å nickel- och' kopparmalm'. Af dessa h'afva 
under perioden 10 arbetats, lämnande malm till uppgifvet 
värde af tillhopa 5,040,612 kronor, nämligen: 

Af zinkmalmen har större delen erhållits ur Ryllshytte-
fältet. 

Fångsten af kopparmalm har under perioden nedgått. 
De största kopparmalmerna i Falu grufva hafva numera 
utbrutits, utan at t nya sådana af samma betydenhet kunnat, 
oaktadt gjorda ansträngningar, anträffas. Fångsten af sådan 
malm i, grufvan utgjorde år 1905 omkring 12,000 ton mot 
omkring 16,000 ton år 1901. Brytningen i grufvan har emel
lertid från och med år 1903 ökats genom den i förestående 
tabell upptagna brytningen af icke-kopparhaltig svafvelkis. 
Denna kis, som finkrossas i för ändamålet uppförda kross
verk, finner sin afsättning vid sulfitfabrikerna i mellersta. 
Sverige, där den användes i stället för förut importeradt si
cilianskt svafvel. 

Kopparmalm har däremot under perioden ånyo börjat 
brytas i Garperibergs odalfält. Redan på 1300-talet upptäck
tes där sådan malm, och fyndigheten arbetades, med undan
tag af omkring 50 års still estånd i början' af 1500-talet, till 
år 1874. Påbörjade försöksarbeten på en zinkmalmsförekomst 
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Vid grufvorna liafva under perioden inträffat tillsam
mans 684 olyckshändelser, vid hvilka sammanlagdt 23 per
soner dödats, däraf 15 i grufvan och 8 ofvan jord, samt 
666 personer, 449 under och 217 ofvan jorden, så skadats, 
a t t däraf uppstått oförmåga till arbete under minst fjorton 
dagar. 

Användningen af maskinkraft för grufdriften har se
dan förra periodens slut i betydlig grad ökats. Under det 
år 1900 användes 122 motorer med en sammanlagd styrka 
aif 2,828 hästkrafter, uppgick år 1905 antalet motorer — 
förutom åtskilliga motorer hvilkas styrka icke uppgifvits 
— till 159 om tillhopa 5,519 hästkrafter. Till upplysning 
o'm dessa motorers olika beskaffenhet och1 styrka under pe
riodens skilda år meddelas följande tabell: 

Största ökningen af maskinkraft har förekommit vid 
Grängesberg, hvarom närmare upplysning här ofvan redan 
lämnats. 

JBland de för grufdriften under perioden gjorda anlägg
ningar må särskildt framhållas et t vid Burängsberg inom 
Grangärde socken anlagdt suggasverk för torfeldning samt 
gasmotor om cirka 60 hästkrafter. Detta verk, dst första 
i s i t t slag här i landet, har efter afhjälpandet af en del 
smärre fel, som vållade störningar, arbetat driftsäkert, och 
kostnaden per hästkraft har stäl l t sig yt ters t låg. 

Vid Blötbergsfältet i Ludvika socken har för anrikning 
af järnmalm af Bergverksaktiebolaget Vulcanus uppförts 
e t t verk, hvilket lämnar omkring 15,000 ton magnetiskt 
anrikad slig, hållande 64 o/o järn och omkring 0 -ll °/o fosfor. 

För anrikning af järnmalm och brikettering af anrik
ningsprodukten har Aktiebolaget Spräkla grufvor vid Flog-

berget uppfört ett anriknings- och briketteringsverk med' 
elektrisk drifkraft för en kostnad af något öfver 300,000 
kronor. Anläggningen, fullt färdig först under år 1906, 
anses vara ett mönster på sitt område och uppgifves fungera 
väl, ehuru det ekonomiska resultatet ej lärer vara fullt till
fredsställande. Briketterna utfraktas medelst en nära 3 
kilometer lång linbana till Hagge järnvägsstation. 

2. Järntillverkning. Med afseende på tackjärnstillverk
ningen har länet sedan gammalt intagit en särdeles betydelse
full ställning, i det länet i medeltal för hvarjo femårs
period från och med år 1891 af alla rikets län framställt 
största procenttal af all t tackjärn, som blåsts i riket. Denna 
rangplats har länet jämväl under denna femårsperiod bibe
hållit. Inom länet har nämligen under perioden tillverkats 
i medeltal 25'94 o/0 af a n t tackjärn i landet. Likväl har 
under perioden antalet masugnar minskats från 30 vid 24 
järnverk vid periodens början till 27 masugnar vid 21 verk 
år 1905. 

Arstillverkningen i medeltal vid de olika järnverken 
inhämtas af tabell I (sid. 37). Vid denna anmärkes, att rörel
sen vid Korsnäs masugn upphörde till följd af masugnens 
brand den 21 juni 1902, hvarefter masugnen med område år 
1905 försålts till Korsnäs sågverksaktiebolag; a t t Schiss-
hyttans och Rämshyttans masugnar, af hvilka den sistnämnda 
under perioden försålts till Grufaktiebolaget Dalarne, en
dast under tre år vari t i användning; a t t Marnas masugn 
under åren 1900 och 1901 ombyggts; a t t år 1904 ena mas
ugnspipan vid Långshyttan ombyggts; samt a t t vid Avesta 
ena hyt tan ombyggts för a t t i densamma blåsa tackjärn 
med enbart koks i stället för träkol. 

Medel tillverkningen per dygn och masugn har vari t 19"5 
ton under en blåsningstid af 253 dygn. Motsvarande siffror 
från föregående period voro 16" 5 och 266. , 

De särskilda årens tackjärnstillverkning i ton och dess 
värde har utgjort: 

Af ofvannämnda kvanti tet bessemer- och' martintackjärn 
hafva omkring 60,000 ton varit af högsta kvalitet, s. k. 
fosforrent exporttackjärn, och omkring 170,000 ton thomas-
tackjärn med hög fosforhalt, hvaraf 116,023 ton tillverkats 
med tillsats af koks. För spegeljärns tillverkningen har äfven -
koks användts. 

Antalet verk för beredande af smidbart järn och stål 
uppgick vid periodens slut liksom vid dess början till 13. 
För götmetalls framställande funnos vid periodens början 

hafva nu gifvit anledning till återupptagande af koppar
malmsbrytningen därstädes. 

Antalet för grufdriften använda arbetare liar i medeltal 
per år utgjort 3,496, hvilken siffra med 305 öfverstiger me
deltalet arbetare under näst föregående femårsperiod. 

Grufarbetarne fördela sig på följande sätt : 
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martinverk i Domnarfvet, Avesta, .Horndal, Smedjebacken 
och Fors, och år 1904 byggdes vid Långshyttan en ny martin
ugn på 15 ton, hvilken påföljande år togs i användning. 
Bessemerverken vid Ulfshyttan och Avesta nedlades år 1901. 
De särskilda årens tillverkning af götmetall och värdet 
däraf utvisas af följande tabell K. i 

Tillverkningen af basisk martin med skrotsmältning 
.Uppgick vid periodens början till 3/4 och år 1905 till mer 
än V6 af hela tillverkningen. Sistnämnda år uppgingo de 
olika järnverkens relativa andelar i martingöttillverkningen 
till följande procent, nämligen för Domnarfvet till 403 °/o, 
för Avesta till 25-7 o/„, för Horndal till 10-5 o/0) för Smedje
backen till 10 o/o, för Långshyttan till 8-7 o/0 och' för Fors 
till 4-8 o/o. ' ' 

Stålgjutgods har tillverkats i största omfattningen vid 
Domnarfvet af dels sur, dels basisk martin. 

Tab. I . Tackjärnstillverkningen i Kopparbergs län 
åren 1901—1905. 

Färskning af tackjärn i lancashirehärdar har under pe
rioden pågått vid följande verk med nedan angifna till
verkning af smältstycken i årligt medeltal: 

Af väll järnet har en betydlig del blifvit utsmidt till 
stångjärn, särskildt vid Korsån och Horndal. Största delen 
af såväl göt som smältstycken har dock genom valsning 
vidare bearbetats till stångjärn, grofplåt, band-, söm- och 
finjärn, fasonjärn, valstråd samt ämnesjärn. 

Genom manufakturering har ämnesjärnet vidare bearbe
tats genom valsning, smidning eller pressning ti l l tunnplåt, 
spik, rälsspik, ångpannegaflar, redskap och maskiner. Till
verkningsvärdet af dylika produkter samt af gjutgods ge
nom omsmältning af tackjärn har uppgått till omkring 
3,000,000 kronor om året. 

iVjd järnverken voro år 1901 sysselsatte 2,979 arbetare 
och1 år 1905 3,421 samt i medeltal per år under perioden 
3,119 arbetare 

För verkens d?'ift hafva under femårsperioden i medeltal 
per år användts 1G0 turbiner eller vattenhjul med tillsammans 
12,050 hästkrafter, 27 ångmaskiner af 1,500 hastkrafter och' 
9 gasmaskiner och elektriska motorer om 200 hästkrafter. 

Tab. K. Tillverkningen af götmetall i Kopparbergs län 
åren 1901—1905. 

Fördeladt på periodens särskilda år har ifrågavarande 
tillverkning och dess värde utgjort: 
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Förhrulcningen af träkol vid länets järnverk har under 
perioden i sin helhet uppgått till 51,867,935 hektoliter, åsatta 
ett sammanlagdt värde af 24,521,761 kronor. "Under de sär
skilda åren har förbrukningen utgjort år 1901 10,959,542 
hektoliter, år 1902 10,053,654, år 1903 10,098,166, år 1904 
10,31.7,366 och år 1905 10,439,207 hektoliter. Medelvärdet 
per hektoliter, har uppgifvits till 55 öre år 1901, 44 öre 
åren 1902 och 1904, 43 öre år 1903 och' 49 öre år 1905. 

'• Bland nya anläggningar vid järnverken må nämnas föl
jande. Vid Avesta järnverk har anskaffats en hydraulisk 
smidespress om 800 tons presskraft, hvilken drifves af ett 
kombineradt system af ånga och vatten, i det a t t piston-
stången till en ångcylinder inpressas i vatten, så a t t et t 
maximumtryck å detta af 430 atmosfärer kan erhållas. 
Smidespressen är inrymd i en intill valsverken förlagd ny 
byggnad. I denna har dessutom inrymts en vällugn för upp
hettning af ända till 18" göt, försedd med generator af Bildts 
konstruktion, två ångpannor, hvilka eldas med från väll-
ugnen bortgående rökgaser och lämna ånga för smidespres-
sens drifvande, två lufthammare, en fjäderhammare samt 
för stålsmide nödiga ugnar. Tillika har där för en kost
nad af 350,000 kronor uppförts ny verkstad jämte vatten
gasverk, afseende tillverkning af gröfre pressade eller svet
sade plåtarbeten, korrugerade eldstadsrör m. m., hvilken an
läggning är den första i si t t slag i landet. 

Vid Långshytte bruk insattes åren 1901 och 1902 en 
ångmaskin på 350 hästkrafter samt byggdes ett ångverk, 
bestående af tvenne pannor, hvilka eldas med gas, alstrad 
i en Bildts generator. Denna anläggning står i reserv för 
valsverket vid eventuell vattenbrist. 

Under perioden liafva dessutom påbörjats vid periodens 
slut icke fullbordade anläggningar af nya valsverk vid 
Domnarfvet och i Smedjebacken, det förra för valsning af 
järnvägsskenor, balkar, plåt m. m., och det senare för ut-
valsning af järn i finare dimensioner, bland annat järntråd. 

3. Af öfriga bergverlcsproditkter än järnmalm och järn 
märkas särskildt produkterna från Falu grufva. Af dessa haf-
va vid Falu kopparverk och svafvelsyrefabrik under perioden 
utvunnits eller tillverkats 315-3 kg. guld till värde af 785,840 
kr., 1,289-G kg. silfver till värde af 89,587 kr., 5,229-1 ton 
kopparvitriol till värde af '2,008,863 kr., 618-î ton järn-
vitriol till värde af 33,219 kr., 1,604-3 ton svafvelsyrad 
lerjord till värde af 117,964 kr., 108-9 ton svafvel till värde 
af 10,192 kr., 8,797-6 ton svafvelsyra till värde af 579,117 
kr., 4,552 ton rödfärg till värde af 486,809 kr. och' 6-64 ton 
skärsten, värderad till 2,000 kr. Sammanlagda värdet af 
ifrågavarande tillverkningar under perioden utgjorde sålunda 
4,113,591 kronor. 

Tillverkningen af svafvelsyrad lerjord, baserad på upp
lösning af importeradt lerjordshydrat i svafvelsyra, upp
togs år 1902. Den svafvelsyrade lerjorden har funnit afsätt-
ning vid pappersbruken inom landet. 

Vid svafvelsyrefabriken har under perioden införts en 
del förbättringar för erhållande af en intensivare drift, 
såsom anordnandet af konstgjordt drag från blykamrarna 
genom ventilatorer, insprutning af pulvriseradt vatten i kam-
rarne i stället för ånga o. s. v. För koncentrering af svafvel
syra hafva uppförts s. k. kesslerapparater af Volviclava, 

hvilka t räd! i stället för förut använda järngrytor eller 
platinapannor. Invid extraktionsverket uppfördes år 1905 
en ny kopparhytta, s. k. »W.ater jacket»-ugn af amerikansk 
modell, i hvilken smältningarna togo sin början i december 
samma år. 

I Näfverbcrgs kopparverk hafva utvunnits 1,561 ton skär
sten till värde af 547,131 kronor och| 52-6 ton zink- och! blyrök, 
värderade till 7,400 kronor. 

Med tillverkningarna af ifrågavarande slag hafva sys
selsatts 311 arbetare i medeltal per år. 

4. Priser m. m. Vid periodens början voro priserna å 
järn och zink synnerligen höga och stegrades ytterligare till 
midten af år 1901, då allmänt prisfall inträdde. Detta pris
fall fortgick ända till slutet af år 1902. Ar 1901 uppstod 
till följd af svår torka brist på vatten för drifkraft, hvar-
igenoni råmaterialier, inköpta till högt pris, icke kunde för
brukas, medan god afsättning ännu fanns för därmed till
verkade produkter. Äfven under år 1902 rådde mångenstädes 
svår vattenbrist ända till augusti månad. Sedan början af 
år 1903 voro prisen å järnverkens produkter i allmänhet i 
långsamt stigande ända till år 1905, då prisstegringen fort
gick' snabbare, men måhända icke så snabbt som stegringen 
å arbetslöner samt å malm- och träkolspriser. 

Spekulationen i grufvor har varit mindre än under före
gående femårsperiod ända till senare delen af år 1905, då 
det började blifva kändt, a t t efterfrågan utomlands efter 
järnmalm betydligt öfversteg tillgången däraf. 

För bevillning uppskattade inkomsten af bergverksdrif
ten har i medeltal per år utgjort för järngrufvor 1,129,960 
kr., för andra grufvor 191,079 kr., för järnverk 1,355,671 
kr. och' för andra bergverk 99,306 kr., tillhopa 2,776,016 kr. 
eller 25 o/0 af inkomsten af hela landets bergverksdrift. 

b) Fabriker och handtverk. Under senaste femårsperio
dens sista år funnos inom länet 423 fabriker med tillhopa 
8,782 arbetare och et t sammanlagdt tillverkningsvärde af 
22,041,093 kronor. Ar 1905 hade antalet fabriker stigit till 
513 samt arbetareantalet ökats till-9,366 och tillverknings
värdet till 30,712,109 kronor. Detta produktionsvärde ut
gjorde, enligt i Kommerskollegii årsberättelse verkställd ut
räkning, 2-55 o/o af fabrikernas i hela riket sammanlagda 
produktionsbelopp, därvid dock får anmärkas, a t t största 
delen af tillverkningarna vid länets betydande järnbruk, 
såsom tillhörande bergshandteringen, icke inräknats i samma 
värde. Dessa fabriker voro inom länet fördelade på följande 
sätt: 

Bland fabrikerna märkas i främsta rummet, såväl med 
afseende å deras antal som ock i förhållande till antalet ar
betare och tillverkningsvärdet, de i samband ined skogs-
handteringen närmast stående fabrikerna, nämligen sågverk 
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Värdet af tillverkningarna vid dessa fabriker uppgick så
lunda till nära hälften eller 45:5 o/0 af alla fabrikernas i 
länet sammanlagda produktionsvärden. I förhållande till till
verkningsvärdet vid likartade fabriker inom hela riket ut
gjorde dock sågverkens tillverkningsvärde allenast 5 % och' 
trämassefabrikernas 5-7 <y0. 

Antalet sågverk och hyflcrier, som vid senaste femårs
periodens slut utgjorde 64 med ett tillverkningsvärde af 
6,566,510 kronor, har sålunda liksom tillverkningsvärdet un
der perioden afsevärdt ökats, under det däremot arbetare
stammen något minskats, nämligen från 2,587 till 2,335. 
Bland nya. sågverk och hyflerier samt förändringar af förut 
befintliga, dylika fabriker, af hvilka Klenshyttans ångsåg 
varit i verksamhet allenast åren 1904 och 1905, är a t t 
särskildt omnämna följande. 

Såsom i senaste femårsberättelsen omnämndes, nedlades 
hösten 1898 Korsnäs sågverksaktiebolags vid Korsnäs i Kop
parbergs socken belägna stora, ångsåg, som nedflyttades till 
Gäfle. I den efter denna förflyttning kvarstående hyfleri-
byggnaden anordnades under åren 1903—1904 en såg om 
fyra ramar för a t t af kolved tillvarataga, sådant virke, 
som med fördel kan användas till järnvägssyllar och dylikt. 
Af ven vanligt virke af mindre dimensioner försågas där
städes. .Verket, som drifves af en dieselmotor, omfattar jäm
väl 1 hyfvelmaskin och 1 kantverk. Limedens sågverk 
i Lima socken, tillhörigt Limedens sågverksaktiebolag, bör
jade sin verksamhet år 1903 och har 2 ramar, 1 hyfvel
maskin och 2 kantverk. Vid Vårby i Gagnefs socken an
lades år 1902 af enskilda personer en af ångkraft drifven 
såg, Vårby ångsåg, med 1 ram, 1 hyfvelmaskin och 1 kant
verk. År 1903 anlades vid Enån i Lerdals by af Rättviks 
socken en .ångsåg, Eättviks ångsåg, med 1 ram, 1 hyfvelmaskin 
och 1 kantverk, hvilket sågverk följande året igångsattes. Vid 
Bj.us i Orsa socken anlades af Bjus sågaktiebolag år 1901 ett 
sågverk, likaledes om l r a m , 1 hyfvelmaskin och 1 kantverk, 
hvilket verk drifves med vattenkraft. Västerdalälfvens kol
aktiebolag lät år 1905 vid Uddnäs i Torsångs socken anlägga 
en ångsåg om 2 ramar och 1 kantverk, hvilken såg redan 
samma år kom' i verksamhet. Under åren 1904 och 1905 

anlades af enskild person inom Ore socken Furudals ång
såg om 2 ramar, 1 hyfvelmaskin och 1 kantverk. Dala väf-
veriaktiebolags i samband med dess öfriga anläggningar un
der år 1901 tillkomna Säters sågverk igångsattes år 1902. I 
det Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag tillhöriga Domn-
arfvets sågverk insattes år 1903 2 kantverk, och omfattade 
verket sålunda vid periodens slut 9 ramar, 2 hyfvelmaskiner 
och' 7 Jkantverk. Sågen drifves af 3 turbiner om tillsammans 
340 hästkrafter. I sammanhang med den åren 1899 och 1900 
anlagda, Söderhamns trävaruaktiebolag tillhöriga Tappud
dens ångsåg inom Ore socken anlades år 1904 hyfleri med 
1 hyfvelmaskin. Redan följande året utvidgades hyfleriet 
med en större hyfvelmaskin och klyfsåg, så a t t verket vid 
periodens slut utgjordes af 3 ramar, 2 hyfvelmaskiner, klyf
såg och 1 kantverk. Och slutligen blef vid den år 1895 
i närheten af Vika järnvägsstation i Mora socken, enskild 
person tillhöriga Vika ångsåg år 1903 såghuset utvidgadt, 
hvarjämte hyfvelhus tillbyggdes och hyfvelmaskin insattes. 

Till upplysning om verksamheten vid de större såg
verken inom länet meddelas (sid. 40) följande, efter uppgifter 
från sågverken , sammanställda tabell L. , -. 

Antalet trämassefabriker är sedan förra perioden oför-
ändradt. Tillverkningarnas värde vid dessa fabriker har 
däremot mer än fördubblats, nämligen från 1,480,144 kr. år 
1900 till 3,015,232 kr. år 1905. Samtliga trämassefabriker 
äro belägna å länets landsbygd. Kemisk trämassa tillverkas 
vid sulfitfabrikerna Fredriksberg, tillhörig Gravendals ak
tiebolag, Turbo, som äges af Larsbo—Noras aktiebolag, och 
östanfors, tillhörigt Garpenbergs aktiebolag. Turbo cellu
losafabrik ödelades den 1 juni 1904 för andra gången genom 
vådeld. Arbetet med dess återuppförande vidtog skyndsam
mast, och den 22 januari 1905 kunde den renoverade fabriken 
åter igångsättas. I stället för de genom elden förstörda 
kokarne inlades nya af större rymd, så a t t fabriken vid 
periodens slut hade 4 kokare om 161-5 kubikmeters rymd, 
hvarjämte torkcylindrarnes antal ökades från 11 till 15. 
Härigenom har fabrikens tillverkningsförmåga kunnat ökas 
med omkring 75 o/0. östanfors sulfitfabrik utvidgades år 
1904, så at t dess årliga produktion ökats från 3,500 till 
5,000 ton. Vid Tyfors mekaniska trämassefabrik har, genom 
elektrisk kraftöfverföring och utökning af fabriken, tillverk
ningen höjts från 1,200 ton till 1,700 à 1,800 ton under år 
med gynnsamma vattenförhållanden. Det till Domnarfvets 
pappersbruk hörande sliperiet har under perioden ökats med 
9 slipstolar, och utgjorde tillverkningsvärdet å slipmassä 
år 1905 1,000,650 kronor. 

I fråga om träkolsverken kan länet icke uppvisa någon 
nämnvärd utveckling under perioden. Från år 1900 har 
nämligen såväl antalet dylika verk som ock antalet därvid 
anställde arbetare något minskats, under det likväl till
verkningarnas värde ökats från 3,083,678 kr , till 3,278,618 
kr. Länsstyrelsen tillåter sig härvid erinra, hurusom, på 
sätt vid redogörelsen för skogshushållningen redan omför-
mälts, milkolningen vunnit ökad utbredning inom länet. Där-
utöfver är a t t omnämna, a t t under perioden Garpenbergs 
aktiebolag vid Fors bruk uppfört två kolugnar af ny typ 
för en produktion af tillhopa 15,000 läster träkol för år 
äfvensom reningsverk för tillgodogörande af biprodukterna. 

och! trähyflerier, lådfabriker, trämassefabriker, trädestilla-
tionsverk samt träkolsverk. Dessa fabriker äro, med undan
tag af dels ett mindre sågverk, som är förlagdt till Säters 
stad och äges af Dala väfveriaktiebolag, dels ock tillhopa 
9 snickeri- och möbelfabriker, samtliga belägna å länets 
landsbygd. Deras antal uppgår till sammanlagdt 185 med et t 
arbetarantal af 4,817 och ett tillverkningsvärde af 13,982,911 
kronor med följande fördelning de särskilda fabriksslagen 
emellan : 



40 Kopparbergs län. Trävaruindustri. Pappersbruk. Stenindustri. 

från kolugnarna. Korsnäs sågverksaktiebolag hade under 
en del år före 1904 på åtskilliga platser inom länet be-
drifvit kolning af flottad ved och affall, men då dessa 
platser ej voro belägna vid järnväg och de obekväma trans
portförhållandena följaktligen ofördelaktigt inverkade vid 
kolens försäljning samt platserna dessutom i andra afseenden 
voro mindre lämpliga, har bolaget numera sammanfört denna 
kolning till Korsnäs, dit ved nedflottats från öfre Dalarne 
och där å 83 bottnar cirka 25,000 läster kol årligen till-

Tab. L. Tillverkningsvärden vid sågverken i Kopparbergs 
län åren 1901—1905. 

verkats. Slutligen antecknas, a t t vid periodens slut en fabrik 
för utvinnande af tjära jämte biprodukter af stubbved var 
under anläggning vid et t större brandfält i närheten pl 
Eldris station å Mora—Älfdalens järnväg. 

Med afseende å produktionen intaga vidare länets två 
pappersbruk en framskjuten plats, i det värdet af deras 
tillverkningar år 1905, utgörande 30,114,411 kilogram papper, 
uppgick till icke mindre än 4,973,617 kronor, motsvarande 
något mer än 16 °/o af fabrikstillverkningarnas totalvärde 
för länet och icke mindre än nära 14 % af värdet å hela rikets 
fabrikat vid pappersbruk och pappfabriker. Dessa pappers
bruk, nämligen det Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag 
tillhöriga Domnarfvets pappersbruk och Grycksbo pappers
bruk, som äges af J . H. Munktells pappersfabriksaktiebolag, 
sysselsatte år 1905 tillhopa 784 arbetare. 

Vid Domnarfvets pappersbruk, som igångsattes i ok
tober 1900 för en beräknad årstillverkning af 10,000 ton, 
monterades år 1903 en pappersmaskin och' år 1904 ytter-
ligare tre maskiner, till hufvudsaklig del tillverkade vid 
Domnarfvets mekaniska verkstad. Vid slutet af år 
1905 funnos i fabriken sammanlagdt sex pappersmaski
ner i gång. Den t i l l bruket hörande elektriska kraft
stationen har under perioden ökats med två elektriska 
generatorer, hvardera å 1,125 hästkrafter. Under år 1903 
utfördes spårförbindelse mellan pappersbruket och Kvarn
svedens station vid Falun—Västerdalarnes järnväg, vid hvil-
ken plats samtidigt anordnades magasin och upplagsplatser 
för stenkol och råmaterialier för fabrikationen. Ar 1905 på
börjades förarbeten för en sulfitfabrik vid pappersbruket. 
Papperstillverkningen, har under perioden ständigt ökats. 
Sålunda tillverkades år 1901 8,880 ton, år 1902 9,930 ton, 
år 1903 12,077 ton, år 1904 20,721 ton och år 1905 25,704 
ton med ett tillverkningsvärde sistnämnda. år af 3,598,617 
kronor. Arbetarnes antal har under perioden ökats från 
179 år 1901 till 540 år 1905. 

Tillverkningarna vid Grycksbo pappersbruk hafva ock 
under perioden ständigt ökats från en tillverkning år 1901 
af 3,375 ton med ett tillverkningsvärde af 1,210,000 kronor 
till 4,400 ton med et t tillverkningsvärde af 1,375,000 kronor 
år 1905. Jämte det finpappersfabriken under perioden om-
och tillbyggts samt ångreservmaskineriet kompletterats, 
igångsattes sistnämnda år en ny pappersmaskin för finpapper 
med tillhörande maskiner och apparater. Ytterligare behof 
af ökad kraft för bruket föranledde år 1904 inköp af vatten
fall i Svärdsjö socken, hvarifrån elektrisk energi t i l l bruket 
öfverföres. För de vid bruket anställde tjänstemän och fasta 
arbetare hafva under perioden en del bostäder uppförts. 

Inom stenindustrien märkes fortfarande i främsta rum
met sandstensbrytningen uti stenbrotten i närheten af Kall
mora by inom Orsa socken. Brytningen af slipstensämnen 
har under perioden fortgått på enahanda sät t som förut, 
men afsevärdt understigit brytningen under senaste period. 
Af slipstensämnen hafva nämligen under perioden brutits 
allenast 6,500 alningar mot 10,288 under senaste period. 
Däraf hafva brutits år 1901 1,500 alningar, år 1902 1,200, år 
1903 1,000, år 1904 800 och år 1905 2,000 alningar, och har 
inkomsten däraf beräknats till e t t värde af 16,250 kronor. 
.Dessutom hafva under perioden årligen brutits omkring 200 
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kubikmeter byggnadssten till et t värde af omkring 20,000 
kronor. 

Det i senaste femårsberättelsen omförmälda förslaget 
a t t för ett rationellt bedrifvande af sandstensbrytning bilda 
bolag har under perioden förverkligats. Den 20 december 
1902 bildades nämligen Aktiebolaget Orsa stenhuggeri, som 
från år 1903 vid Mässbackens station å Dala—Hälsinglands 
järnväg idkar brytning och huggning af gulröd och grå s. k. 
orsasandsten för fasad arbeten m. m. Af den grå stenen, till
verkas äfven slipsten, hvilken senare tillverkning dock först 
under sommaren 1904 tog sin början. Stenen brytes här 
på det sätt, a t t på ett afstånd af omkring 15 à 20 meter, 
från hvarandra borras cirka 4 meter djupa brunnar af om
kring 1 meters diameter, hvarefter ut i dessa brunnar insättas 
linsågningsmaskiner, som medelst en stållina, gående i kvarts
sand, genomskära stenpartien emellan brunnarna. Stenen lös
kilas därefter och upptages af en ångkran. Pumpar, borr- och 
linsågningsmaskiner samt två stensågar drifvas af en 50 
hästkrafters gasmotor med suggasverk. Kraften öfverföres 
till det öfre, 1-5 kilometer från stenhuggcrict belägna, gul
röda stenbrottet medelst linledning. Det grå stenbrottet är 
beläget å stenhuggeritomten. En 10-tons löpkran för flytt
ning af block och lastning af dessa på järnvägsvagn går 
igenom stenhuggeribyggnaden. Tillverkningsvärdet af ut
förda fasadarbeten uppgick år 1903 till 30,000 kr., år 1904 
ti l l 58,000 kr. och år 1905 till 94,000 kr., al l t i afrundade 
tal. Antalet arbetare har i medeltal uppgått till 35 à 40 
man årligen. ' • i 

Under perioden har det under senaste perioden anlagda 
Älfdalens nya porfyrverk fortfarande vari t i verksamhet 
med en arbetsstyrka af i medeltal 2 man. Tillverkningen, 
hvars värde uppgått till omkring 1,200 kronor om året, har 
utgjorts af mindre porfyrpjäser, såsom smöraskar, bref-
pressar, ljusstakar, knifskaft, broscher och knappar m. m. ; 
dock hafva äfven några större pjäser förekommit, såsom graf-
vårdar och urnor, hvarjämte två större pelare till Älfdalens 
nyrestaurerade kyrka slipats i verket. De stenarter, som 
vid sliperiet förädlas, hämtas hufvudsakligen inom Älfda
lens socken och till någon mindre del från Västerdalarne. 

Antalet stenbrott, stenhuggerier och sliperier, hvilka 
alla äro belägna å landsbygden, uppgick under periodens 
sista år till 4 med et t arbetareantal af 53 och et t sammam 
lagdt tillverkningsvärde af 105,176 kronor, hvilket utvisar 
en af sevärd ökning mot år 1900, då antalet dylika verk ut
gjorde 2 med 8 arbetare och et t tillverkningsvärde af 7,300 
kronor. i 

Af länets tre kalkbruk, som under periodens sista år 
hade 42 arbetare och ett sammanlagdt tillverkningsvärde af 
97,581 kronor, märkas sarskildt, förutom det nyanlagda Skat-
tungby kalkbruk, Kullsbergs kalkförädlingsaktiebolags an
läggningar inom Glistjärna by i Eät tviks socken med tre 
ugnar och ett tillverkningsvärde år 1905 af något öfver 
50,000 kronor. Den här tillverkade kalken, som är synner
ligen ren,, har hufvudsakligen försålts till Grycksbo pappers
bruk för dess tillverkningar, men äfven för byggnadsföretag 
ända till Stockholm. Inom Rättviks socken brännes jämväl 
af åtskilliga enskilda i mindre ugnar kalk, som af tillver

karne själfva utköras till angränsande kommuner för för
säljning. 

Bland järn- och stålvarufabriker, gjuterier samt meka
niska verkstäder, hvilkas sammanlagda tillverkningsvärden 
.under periodens sista år uppgingo till 4,663,884 kronor, har 
Länsstyrelsen anledning a t t sarskildt erinra om den gjuteri-
rörelse, som i Hedemora stad förut bedrifvits i liten skala 
under firma Hedemora gjuteri, men under år 1904 öfvertagits 
af Aktiebolaget Södra Dalarnes gjuteri & maskinverkstad 
och, sedan bolaget år 1905 ur manufakturförlagslånefonden 
beviljats e t t lån till belopp af 40,000 kronor för utvidgning 
af bolagets verkstäder, utvidgats för tillverkning af träsli-
peiimaskiner och andra utensilier för trävaruindustrien. Vid 
1905 års slut sysselsatte denna fabrik omkring 150 arbetare 
och hade under sistnämnda år ti l lverkat maskiner för et t sam
manlagdt värde af 225,000 kronor. 

Under år 1904 anlades i Hedemora stad af Aktiebolaget 
Norra Sveriges centrifugfabriker Jörgensen & Salenius en 
verkstad för tillverkning af separatorer och andra mejeri
maskiner. Ar 1905 tillverkades där dylika maskiner till e t t 
värde af omkring 50,000 kronor. Vid samma års slut hade 
bolaget ungefär 40 arbetare. 

Ar 1894 hade ingenjören Ernst Nordström i Falun öpp
nat ingenjörsbyrå för utförandet af transportanläggningar, 
hufvudsakligen linbanor, hvilka till denna tid voro föga 
använda i Sverige. Inti l l år 1900 byggdes af honom i Sve
rige, Norge och Finland 50 linbaneanläggningar, hvarvid 
godset till anläggningarna till stor del utfördes vid verk
städer utom länet. Då det emellertid visade sig önskvärd t, a t t 
maskingodset tillverkades på en plats, planerades anläg
gandet af en verkstad i Falun, men då svårighet uppstod a t t 
få lämplig byggnadsplats till rimligt pris, beslöts anlägg
ning af fabrik vid Hosjö hållplats å Gäfle—Dala järnväg 
cirka 7 kilometer från Falun. Ar 1902 påbörjades fabriken, 
som fullbordades följande år. Samtidigt ombildades firman 
till aktiebolag med et t kapital af 90,000 kronor. I fabriken, 
som drifves med ångmaskin om 25 hästkrafter, användes et t 
tjugutal olika arbetsmaskiner och sysselsättas 20 à 30 ar
betare. Anläggningskostnaden för fabriken här uppgått till 
omkring 50,000 kronor. Under perioden har firman utfört 
70 linbaneanläggningar förutom ett flertal andra transport
anordningar; och utgjorde värdet af de maskinella delarna 
jämte linor, som år 1905 levererades, omkring 214,000 kro
nor. E t t flertal anläggningar har under perioden levererats 
till Norge, Finland, Ryssland, Frankrike och' Italien. De 
industrier, som hufvudsakligen begagna sig af linbanor som 
transportmedel, äro grufvor, järnverk, tramasse- och cellu
losafabriker, kalkbruk och torfströfabriker. Firmans fabrikat 
hafva belönats med pris vid utställningarna i Stockholm, 
Gäfle och Hälsingborg, å sistnämnda utställning guldme
dalj. • ! ; . f 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda. Vagn- och' 
maskinfabriksaktiebolaget i Falun tillhöriga fabrik har un
der perioden betydligt utvidgats. Verkstäderna, hvilkas 
öfverbyggda grund under perioden ökats till 28,000 kvadrat
meter eller omkring 5 V2 tunnland, omfatta numera modell
verkstad, gjuteri med tre kupolugnar och särskild afdelning 
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för metallgjutning, smedja med smidespressar och ångham
mare, plåtslagareverkstad med hydrauliska maskiner för 
plåtbockning, nitning etc., maskinverkstäder, montagehall 
för lokomotiv med plats för montering af 14 lokomotiv sam
tidigt, vidare underredsverkstad för vagnar, hall för vagn
uppsättning med målareverkstad, rymmande 110 godsvagnar 
med en längd af 8,300 mm. öfver buffers, motorverkstad 
och montagehall. Dessutom finnas kraftstation med 450 häst
krafters stående ångmaskin och transformatorer för emotta-
gande ai' 300 elektriska hästkrafter från närliggande vatten
kraftsanläggning. Den elektriska kraften användes dels för 
enkeldrift af de större arbetsmaskinerna, dels för grupp
drift. För transport af gods inom verkstäderna finnas 12 
elektriska traverser med en sammanlagd lyftkraft af 120 
ton. 

Den ursprungliga tillverkningen var, såsom ock i senaste 
femårsberättelse angafs, rullande materiell för järnvägar. 
Under de senare åren har emellertid ytterligare som speciali
tet upptagits tillverkning af gasmaskiner, ångmaskiner och 
ångpannor, radialpumpar, s. k. gammapumpar samt maskiner 
för trämassefabriker.. Från lokomotivverkstaden hafva ut
gåt t ett sextiotal lokomotiv af olika typer. Fabriken har 
här i landet inom lokomotivfabrikationen infört tvenne ny
heter, som uppgifvas vara af stort intresse och anses medföra 
beaktansvärda fördelar, nämligen »Pielocks öfverhettare» och 
»Lentz ventilreglering». För tillverkningen af gasmaskiner 
har fabriken genom aftal med firman Gebriider Körting i 
Hannover tillförsäkrat sig r ä t t till denna firmas konstruk
tioner och erfarenheter inom detta område. Upptagandet af 
denna tillverkning anses vara af särskildt stor betydelse 
för tillgodogörandet af torfmossarne i landet äfvensom för ett 
rationellt utnyttjande af masugnsgasen som kraftkälla. E t t 
torfgasmaskineri, som af fabriken levererats till Skabersjö 
i Skåne, lärer hafva fungerat synnerligen väl. Bland öfriga 
större gasmaskinsanläggningar från fabriken märkes anlägg
ningen för Uppsala stads elektricitetsverk. Maskiner för 
trämassefabriker är fabrikens nyaste tillverkning. Af ar
tiklar inom denna branch hafva till olika fabriker levererats 
barkmaskiner, huggmaskiner, raffinörer, kokare o. d. 

Vid verkstäderna sysselsättas omkring 700 man. Det 
årliga tillverkningsvärdet belöper sig till omkring 3,000,000 
kronor. i 

Af förändringar i länets elektricitetsverk märkes den af 
Falu elektriska belysningsaktiebolag under perioden anlagda 
kraftstationen vid Hyttnäs inom Sundborns socken. Efter 
inköp af ett i Sundbornsån beläget vattenfall af omkring 
1,000 hästkrafters mäktighet anlade bolaget, i hvilket Falu 
stad tecknat aktier till belopp af 50,000 kronor, därstädes 
år 1901 en primärstation, bestående af 3 maskinaggregat, 
hvartdera af 1 dubbelsugturbin med direkt kopplad genera
tor om 330 hästkrafter. Generatorerna generera direkt 10,000 
volt trefasig yäxelström, hvilken spänning öfverföres till 
Falun medelst en cirka 10 kilometer lång luftledning, bestå
ende af tre blanka koppartrådar om hvardera 25 kvmm. area. 
Denna luftledning öfvergår invid Falun i jordkabel fram 
till en inom staden belägen sekundärstation, i hvilken hög
spänningen transformeras till 220 volt trefasig växelström 
i tvenne transformatorer. Sekundärstationen består för öfrigt 

af två omformare, hvardera 200 hästkrafter, som omforma 
strömmen från 220 volt trefasig växelström till likström' 
440 volt. I denna station finnas dessutom ett ackumulator
batteri och en reserv-ångcentral (det gamla elektricitetsver
ket) om 200 hästkrafter. Primärstationen i Sundborn och 
sekundärstationen i Falun togos i drift den 20 februari 1903. 
Anläggningskostnaden uppgick i sin helhet till omkring 
640,000 kronor. Bolagets ökade til lgång på elektrisk energi 
har tagits i anspråk såväl för utvidgad inre belysning som 
för drifvande af fabriker och handtverksmaskiner inom sta
den. Bland större konsumenter äro Vagn- och maskinfabriks
aktiebolaget i Falun med 300 hästkrafter och Stora Koppar
bergs bergslags aktiebolag med 200 hästkrafter. Till bola
gets ledningsnät, som inom staden, med undantag af Villa
staden, är 2,220 volt likström med jordad nolledning, och' 
under åren 190.4 och 1905 blifvit till största delen om-
byggdt, därvid hufvudledningarna i kablar nedlagts uti flere 
af stadens gator, voro vid periodens utgång därförutom an
slutna 7,830 glödlampor och 168 hästkrafter i 64 småmotorer. 

I Hedemora stad har, enligt stadsfullmäktiges beslut, 
anlagts ett elektricitetsverk i samband med stadens vatten
ledningsverk vid Petersburg. Denna anläggning, som ut
fördes under sommaren 1902, består af 2 ångpannor, hvar
dera om 50 effektiva hästkrafter och 2 de Lavais ångtur-
biner å 55 effektiva hästkrafter, direkt kopplade med 2 ge
neratorer. Dessa alstra trefasig växelström af 3,000 volts 
spänning, som genom en omkring 900 meter lång tretrådig 
luftledning öfverföres till en transformator inom staden och 
där nedbringas till 110 volt. Denna elektriska ström fördelasi 
sedermera dels till gatubelysning medelst 20 båglampor om 12 
ampère och 40 glödlampor om 32 normalljus, dels ock till 
abonnenter för <inomhusbelysning och drifkraft. Anslutningen 
af abonnenter var vid periodens slut ungefär 1,550 glödlam
por och 4 motorer om tillhopa 26 hästkrafter. I anslutning 
till denna anläggning har under periodens sista år påbörjats 
byggande af en kraftstation vid den af Hedemora stad år 
1905 inköpta lägenheten Katrinedal i Hedemora socken. 

Den under senaste perioden anlagda elektriska kraftsta
tionen vid Näs i By socken har under perioden blifvit ut
vidgad med 6 turbiner, vid kraftkällan utvecklande en kraft 
af omkring 2,750 hästkrafter, som medelst elektrisk ledning 
öfverföres till det 50 kilometer därifrån belägna Sandviken^ 
bruk i Gäfleborgs län. 

Af Aktiebolaget Ludvika bruksägare byggdes vid Lud
vika under åren 1900 och 1901 en elektrisk kraftstation,; 
hvarvid 1,100 hästkrafter monterades. Kraft har därifrån 
levererats till Elektriska aktiebolaget Magnet i Ludvika 
samt, medelst .under åren 1901 och 1902 byggda kraftled
ningar, till gruffälten Blötberget och Saxberget äfvensom 
till belysning inom Ludvika municipalsamhälle. 

Bland nyanlagda fabriker äro i öfrigt a t t omförmälä 
Dala väfveriaktiebolags bomullsväfveri i Säter, som började 
sin verksamhet år 1902 och hvars tillverkningar därefter, 
årligen ökats t i l l 84,155 kilogram väfnader år 1905 med et t 
tillverkningsvärde af 270,000 kronor; Aktiebolaget Dala me
kaniska spisbrödsbageris fabrik i Säter, hvilken fabrik, där 
en nyuppfunnen formningsmaskin, som automatiskt formar 
den lösa degen till kakor, användes, sedan år 1903 oafbrutet 
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varit i verksamhet med en tillverkning af cirka 400,000 kilo
gram årligen ; en Aktiebolaget Dalarnes karamellfabrik till
hörig fabrik i Lerdal, Kättviks socken, hvilken fabrik bör
jade sin verksamhet i december 1905; en snickerifabrik il 
Norets by, Leksands socken, vid hvilken fabrik, som uppför
des år 1902 och år 1905 betydligt utvidgades, hufvudsak-
ligen tillverkats möbler i allmogestil, som mestadels säljas 
till Stockholm och Göteborg ; en år 1904 i Malungs socken 
uppförd fabrik för tillverkning af bogträn; en yxfabrik 
och en guldlistfabrik i Säters socken; en torfstrofabrik i 
Hedemora. socken ; en smidesfabrik i Krylbo samt en ny 
tobaksfabrik, anlagd år 1903, och en ny fabrik för snus
tillverkning, uppförd år 1905, båda i Falu stad. 

Genom vådeld sommaren 1904 ödelades yllefabriken vid 
Katrinedal i Hedemora socken och har sedermera icke blifvit 
återuppbyggd. Därefter är den under senaste femårsperio
den invid Sågmyra järnvägsstation i Bjursås socken anlagda 
Falu yllefabrik enda ylleväfveriet inom länet och har genom 
en år 1905 fullbordad tillbyggnad betydligt utvidgats. Vär
det af tillverkningarna, som utgöras af ylleväfnader, trikå-
varor och garn, här, förutom beredningslön för främmande 
gods, uppgått från 149,000 kr. år 1901 till 243,000 kr. år 
1905. ' • ! ! i 

Den af slöjdskoleläraren Gustaf Flinta i Hedemora förut 
i helt liten skala idkade tillverkningen af finare möbler har 
betydligt utvidgats och drifves nu af Aktiebolaget Gustaf 
Flinta, hvars tillverkningsvärde år 1905. uppgick till 65,000 
kronor. 

Grängesbergs dynamitfabrik har under år 1905 betyd
ligt utvidgats dels för at t möta den ökade sprängämnesför
brukningen inom Grängesberg, dels ock för a t t förse de stora 
malmfälten i Norrbotten med deras dynamitbehof. Emot 
en årstillverkning år 1904 af 136,000 kilogram, uppgick 
densamma efter fabrikens tillbyggande till öfver 400,000 
kilogram. I samband med fabrikens ombyggnad blefvo flera 
förbättringar införda för vinnande af större säkerhet för 
arbetspersonalen. 

Af fabriker för maltdryckstillverkning funnos vid före
gående femårsperiods slut inom länet 49, med en sammanlagd 
tillverkning af 23,878 hektoliter öl och 98,394 hektoliter 
dricka, tillhopa värderadt till 749,694 kr. Antalet dylika 
fabriker angifves visserligen för periodens sista år till 69, 

men tiäremot hafva dessas sammanlagda tillverkningar något 
nedgått, så a t t de under periodens sista år utgjorde allenast 
21,315 hektoliter öl och 99,192 hektoliter dricka med et t 
tillverkningsvärde af 730,333 kr. Härvid anmärkes dock, 
att bryggerirörelse jämväl bedrifves rent h a n t v e r k s 
mässigt. 

Brännvinstillverkning har icke heller under nu ifråga
varande period förekommit inom länet. 

Vid fabrikerna hafva under perioden inträffat tillhopa 
39Ö olycksfall, därvid 15 män dödats samt 369 män och 6 
kvinnor skadats. ' ,' 

Den bevillningstaxerade inkomsten af länets fabriksin
dustri, som år 1900 uppgick till 1,246,668 kr., steg r ä t t 
afsevärdt under periodens första år för a t t därefter åter, 
nedgå till ungefär samma belopp som år 1900. Ar 1904 
började inkomsten ånyo höjas, och fortgick denna höjning 
under periodens sista.år. Denna taxerade inkomst uppgick 
under periodens särskilda år till följande belopp, nämligen år 
1901 1,659,264 kr., år 1902 1,254,410 kr., år 1903 1,257,477 
kr., år 1904 1,579,025 kr. och år 1905 1,709,703 kr., mot
svarande 2 19 °/o af den bevillningstaxerade inkomsten af 
enahanda art för hela riket. 

Beträffande handtverkarne kan någon afsevärdaro ut
veckling under perioden icke påvisas. Dock har antalet händt-
verkare, som år 1900 upptogs till 1,322, under perioden något 
ökats, så a t t sammanlagda antalet under periodens sista 
år uppgick till 1,859, liksom ock handtverksarbetarnes antal 
stigit från 1,085 år 1900 till 1,276 år 1905, hvarjämte 
den för bevillning uppskattade inkomsten af handtverks-
driften stigit från 711,833 kr. år 1900 till 855,169 kr. år 
1905. Närmare redogörelse om handtverkarne och deras ar
betare, deras uppskattade inkomst under periodens olika år 
och deras fördelning emellan skilda orter, inhämtas af ta
bell M. Såsom af denna tabell framgår, har under perioden' 
handtverkarnes och deras arbetares antal visat en i all
mänhet jämn ökning med högsta antalet vid periodens slut, 
under det däremot handtverkarnes sammanlagda uppskattade 
inkomst vari t 'störst under periodens första år och lägst 
år 1904. • ' 

Nära liandtverksindustrien' står den husslöjd, som idkas 
inom Malungs socken, och' som omfattar tillverkning af päl
sar, pälsfoder, pälsstöflar, skinnfällar, handskar och skinn-

Tab. M. Handtverken i Kopparbergs län åren 1901—1905. 
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tröjor. Denna tillverkning har under perioden ökats ganska 
afsevärdt. Vid pass 400 personer uppgifvas vara syssel
satta med tillverkning och försäljning af dessa slags skinn
varor, hvilkas årliga produktionsvärde torde uppgå till om
kring 450,000 kr. Utom denna tillverkning hade under år 
1905 en enskild person inom nämnda socken för svenska 
arméns räkning levererat 5,900 lifpälsar, 10,000 fårskinns-
mössor och 10,000 par militärhandskar för et t belopp af 
omkring 200,000 kronor. 

Den egentliga hemslöjden eller den slöjdart, som väsent
ligen är lokaliserad i landtmannahemmen och utöfvas vid 
sidan af jordbruksarbetet, har efter gammal tradition och 
olika kulturella förhållanden inom länets skilda delar tagi t 
sig olika riktningar, hvarom närmare redogörelse lämnats 
i senaste femårsberättelse. 

Emellertid är gifvet, a t t hemslöjden numera, sedan all
mogen icke vidare för sina kläder och husgerådsartiklar 
är hänvisad hufvudsakligen ti l l den egna tillverkningen, 
icke är af så stor betydelse som fordom. Men med den smak
riktning, som på senare tider börjat alltmera göra sig gäl
lande, , synes, glädjande nog, hemslöjden komma a t t gå en 
ny utvecklingstid ti l l mötes. Och betydelsen af hemslöjdens 
uppsving ligger icke allenast däri, a t t den för det lilla jord
bruket, synnerligast inom de trakter af länet, där karg 
jordmån och hårdt klimat ofta kännbart reducera åkerns 
afkastning, kan väsentligt underlätta existensmöjligheterna, 
utan äfven uti dess goda uppfostrande inverkan genom at t 
sätta arbete i handen på såväl gammal som ung å tider, 
som eljest skulle förnötas i sysslolöshet eller neddragande 
nöjen. Denna sistnämnda omständighet förtjänar särskildt 
a t t beaktas under nuvarande tid, då ungdomens tilltagande 
förvildning allt mera låter tala om sig. 

Om storleken af omsättningen på detta område och den 
inkomst, som hemslöjdsutöfvarne däraf erhålla, finnas inga 
fullständiga eller tillförlitliga uppgifter. Såsom belysande 
exempel må dock anföras, a t t endast inom Mockfjärds ka
pellförsamling säljas knypplade spetsar för öfver 3,000 kro
nor årligen, samt a t t i Siljansnäs socken 36 jordbrukare 
under från jordbruket lediga stunder äro fullt upptagna af 
tillverkning af möbler, särskildt stolar. »Föreningen för 
svensk hemslöjd», som erhållit 1,000 kronor af hushållnings
sällskapet och, enligt beslut vid 1902 års sammanträde, 
lika stor summa af länets landsting uti förlagslån för inköp 
af slöjdvaror från länet, uppgifver sig hafva för sådana 
artiklar omsatt följande belopp, nämligen år 1901 1,756 kr. 
16 öre, år 1902 9,791 kr., år 1903 46,445 kr. 37 öre, år 1904 
21,101 kr. 14 ÖM och år 1905 19,022 kr. 75 öre. 

För Hemslöjdens utveckling och befrämjande verkar i 
första rummet hushållningssällskapet, som därför ock upp
bär anslag af staten och landstinget, samt därjämte tvenne 
föreningar: »Hemslöjdens vänner i Mora» fcch »Leksinds slöjd
förening». Bland hushållningssällskapets åtgöranden i detta 
af seende må omnämnas, a t t sällskapet vid slöjd- och industri
utställning i samband med allmänna svenska landtbruks-
mötet i Gäfle år 1901 anordnat en kollektivutställning af 
slöjdalster från länet, därvid sällskapet tillerkändes guld
medalj »för u tmärkt utställning och förtjänstfull verksam
het». Dessutom tillföllo enskilde utställare, hvilkas antal ut

gjorde 52, 1 guldmedalj, 11 silfvermedaljer, 18 bronsmedaljer, 
och 12 hedersomnämnanden. Slöjdutställningar hafva äfven 
anordnats i Hedemora och Vansbro i samband med distrikts-
landtbruksmöten samt i Leksand af Leksands slöjdförening, 
som därför af sällskapet åtnjutit bidrag. 

Med anslag af hushållningssällskapet hafva med växlan
de antal elever hållits tre väfkurser i Leksand och en i Rätt
vik, hvardera under omkring 10 veckor. Ar 1904 hölls en 
kurs i spetsknyppling för vuxna elever i Leksand, och näst-
följande år voro sådana undervisningskurser för skolbarn 
anordnade i Gagnef och Flöda. 

För a t t lämna slöjdarne i Siljansnäs och' Leksand råd 
och handledning med särskild hänsyn till användning af 
nya arbetsbesparande verktyg och iakttagande af större nog
grannhet vid arbetets utförande har en särskild instruktör 
i tnöbelslöjd för dessa orter, hufvudsakligen den förstnämnda, 
vari t under vintermånaderna 1903 och 1905 af sällskapet an
ställd. Då det måste anses såsom ett första villkor för 
erhållande af en någorlunda fullgod arbetsprodukt, a t t en
dast väl torkadt virke komme til l användning, hade För
eningen för svensk hemslöjd hemställt, a t t sällskapet måtte 
lämna förlagslån ti l l lämplig storlek för anskaffande och1 

uppläggande af ett virkesförråd i Siljansnäs. Detta bevil
jades ock till belopp af 2,000 kronor. 

För a t t i de socknar, där en karakteristisk kvinnlig 
hemslöjd mest idkades, dels taga närmare kännedom' om denna 
slöjdarts ståndpunkt, dels såväl genom besök i hemmen som' 
medelst offentliga föredrag lämna de slöjdidkande upplys
ning och ledning, engagerades under sommaren 1904 trenne 
slöjdinstruktriser, hvilka genom resor i Mora-, Flöda- och 
Leksandstrakterna studerade slöjdförhållandena samt läm
nade befolkningen undervisning om en del förändringar med 
afseende på material och' mönster, som, ehuru med fasthål
lande af den ursprungliga stilarten, vore a t t iakttaga för a t t 
lät tare vinna afnämare. Med stöd af de berättelser och 
förslag, dessa instruktriser afgifvit, har sällskapets förvalt
ningsutskott därefter r ik ta t sin särskilda uppmärksamhet 
på denna slöjdart och sökt leda den i sådan riktning, a t t 
den med bibehållande af sin säregna och ursprungliga ka
raktär kunde blifva e'tt verkligt ekonomiskt stöd för dess' 
utöfvare. ; • ' < 

Såsom en första följd af de sålunda lämnade anvisnin
garna sökte sällskapet anordna undervisning i växtfärgning. 
Den gamla metoden a t t färga med laf och andra växtfärger 
hade visat sig komma all t mera ur bruk. I stället användes 
mineralfärger, anilin och dylika, hvarigenom visserligen 
själfva färgningsproceduren betydligt förenklades, men på 
bekostnad af färgens varaktighet och' behagliga utseende. 
Sedan en fullt kunnig lärarinna för sådan undervisning er
hållits från Norge, kom den första växtfärgningskursen år 
1905 till stånd i Mora under ett ganska lifligt deltagande 
från olika delar af länet. Härigenom har nu erhållits en 
liten stam kunniga färgerskor, genom hvilka växtfärgnings-
konsten dels genom särskilda kurser, dels genom enskilda 
meddelanden torde vinna ökad utbredning. 

Behofvet af mönster- och' modellsamlingar har med det 
vaknade slöjdintresset gjort sig allt mer gällande. Hushåll
ningssällskapet har ock sökt åstadkomma sådana samlingar, 
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lämpade efter de olika orternas smak- och' slöjdriktning, för 
at t utlämna dem till användning till de slöjdidkande. Dylik 
mönstersamling har sålunda kunnat ställas till föreningen 
Hemslöjdens vänners begagnande. Dessutom har från För
eningen för svensk hemslöjds mönsterväfnadsanstalt erhållits 
en mängd prof, som cirkulerat mellan olika väfskolor. 

Till förmån såväl för hemslöjden som för handtverks-
slöjden arbetar, sedan länge, Backmanska stiftelsens slöjd
skola i Hedemora, hvarom närmare redogörelse skall lämnas 
under senare afdelning af denna berättelse. 

För tillgodoseendet af den pedagogiska slöjden har hus
hållningssällskapet årligen lämnat stipendier till folkskol
lärare för bevistande af sommarkurser vid Nääs slöjdsemina
rium. Dessa stipendier hafva alla år utom 1905, då endast 
2 sådana utlämnades, u tgåt t till 4 lärare med 75 kronor 
till hvarje. Dessutom hafva under åren 1901 och 1905 
slöjdkurser för lärare, som vid folkskolor undervisa i slöjd, 
varit anordnade af hushållningssällskapet i Hedemora. Un
der åren 1902 och 1904 har på hushållningssällskapets be
kostnad undervisning vid dessa kurser äfvenledes beredts 

A) Landtkommunikationcr. För de allmänna vägar-
nes längd vid periodens slut lämnas redogörelse i tabell 2, 
hvilken jämväl utvisar kostnaden för deras underhåll samt 
vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 

Vid jämförelse med den i senaste femårsberättelsen om 
de allmänna vägarnes längd meddelade uppgift märkes, a t t 
längden af städernas vägar nu upptages till 29-958 kilo
meter, mot 24-006 kilometer vid 1900 års slut. Denna skill
nad beror dels däraf, a t t inom Hedemora stad nya vägar 
till en längd af 0-525 kilometer under perioden anlagts samt 
förut befintliga ägovägar med en längd af 2-047 kilometer 
öfvergått t i l l a t t blifva allmänna, dels ock af ny uppmät
ning af Säters stads vägar, som på grund häraf nu uppgif-
vas till 3-679 kilometer. Längden af Falu stads vägar är 
sedan år 1900 oförändrad. Jämväl hvad angår de allmänna 
vägarne å landet föreligger skiljaktighet med uppgifterna 
för år 1900 såväl med afseende å landsvägar, hvilkas längd, 
oaktadt nyanläggning af 2-530 kilometer, nedgått från 
1,457-960 kilometer år 1900 ti l l 1,423-507 kilometer år 1905 
eller ;med 34-462 kilometer, som ock beträffande bygdevä
gar, hvilka däremot ökats från 891-444 kilometer år 1900 
till 1,051-640 kilometer vid periodens slut eller med samman-
lagdt 160-196 kilometer. Minskningen i landsvägarnes längd 
föranledes förnämligast däraf, a t t vid vägdelningar, som 
under perioden ägt rum, landsvägar öfvergått t i l l bygde
vägar, nämligen alla vägar inom Garpenbergs sockens väg-
hållningsdistrikt och några kortare vägsträckor inom Lek
sands och' Mora tingslags väghållningsdistrikt. Därjämte 
har landsvägslängden inom' Söderbärke tingslags väghåll
ningsdistrikt, ehuru oförändrad sedan år 1900, nu rätteligen 
angifvits till 21-767 kilometer i stället för 27-767, hvilken 
senare uppgift var felaktig. Förändringen i bygdevägarnes 
längd är beroende icke allenast af ofvannämnda, i samman

för lärarinnor i kvinnlig slöjd vid folkskolor. Dessa kurser 
hafva i allmänhet pågåt t fyra à fem veckor med 10—15 
elever, Ii vilka utom fri undervisning erhållit, de manliga 
1 kr. 25 öre och de kvinnliga 1 krona om dagen i understöd 
för kursernas bevistande. 

Om de af hushållningssällskapet använda medel t i l l 
husslöjdens befrämjande lämnas redogörelse i följande tabell: 

häng med vägdelningar vidtagna åtgärder a t t låta lands
vägar öfvergå till bygdevägar och af de nyanläggningar, 
som till en längd af 86-492 kilometer under perioden ägt rum, 
utan jämväl däraf a t t efter beslut vid vägdelningar förutva
rande bygdevägar upphört a t t vara allmänna. 

Längden af samtliga allmänna vägar inom länet har 
emellertid ökats från 2,373-419 kilometer vid 1900 års slut till 
2,505-105 kilometer vid 1905 års slut, eller med 131-686 
kilometer, under det a t t hela längden af under perioden full
ändade och godkända nya vägar, bland hvilka inräknats 
äfven sådana förutvarande enskilda vägar, som under perio
den öfvergått t i l l allmänna, uppgår till allenast 91-594 
kilometer. Skillnaden föranledes förutom af här of van an
tydda omständigheter jämväl af den förändring i vågläng
den, som uppkommit genom omläggning af gamla vägar. 

Enligt tillgängliga uppgifter hade riket i dess helhet 
vid senaste femårsperiodens slut allmänna vägar till en 
längd af 13-9 kilometer per kvadratnymil fastland och af 111 
kilometer per 10,000 invånare, under det länet vid samma tid
punkt hade allmänna vägar till en längd af allenast 8-1 
kilometer per kvadratnymil och 109 kilometer per 10,000 
invånare. Vid nu ifrågavarande periods slut hade länets ställ
ning härutinnan blifvit så t i l l vida förändrad, a t t af all
männa vägar belöpte per kvadratnymil fastland 8-9 kilometer 
och per 10,000 invånare '111-9 kilometer. 

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

l:o) Omläggning och förbättring af den inom Svärdsjö socken mellan Grä-
sala och Envikens sockengräns fallande, 8483 kilometer länga delen af vägen 
mellan Falun och Rönndalen i Envikens socken, för hvilket företag statsbidrag ut
gått med 13,500 kronor: 

2:o) Förbättring af den inom Envikens socken fallande delen of samma väg, 
med en längd af 3337 kilometer, därtill staten bidragit med 11,700 kronor; 

4. Kommunikationer och varubyten. 



46 Kopparbergs län. Vägbyggnader. Vägundersökningar. Vägdelningar. 

3:o) Anläggning af dels den mellan Sågens järnvägsstation och nedgången till 
1'latälfven fallande delen, dela ock delen från Flatälfven till Klackbodarne af ny 
väg från Tyngsjö kapell förbi Sågens station å Mora—Vänerns järnväg till Klack
bodarne vid landsvägen från Lindcsniis brnk, i kostnaden för hvilka inom Malnngs 
och Näs särskilda väghållningsdistrikt belägna vägar staten bidragit med 59,000 
kronor ; 

4:o) Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver Österdalälfven vid Badstu-
backen i Mora socken, Mora tiögslags väghållningsdistrikt, med en längd af 1'230 
kilometer, därtill staten bidragit med 35,600 kronor: och 

5:o) Omläggning af den mellan Ingels kvarn och Boda kyrka inom Rättviks 
och Boda socknars väghållningsdistrikt fallande, 7'775 kilometer långa delen af 
landsvägen från Ingels kvarn i Rättviks socken till och gcuom Gulleråscns by i 
Boda socken, därtill statsbidrag utgått med 19,400 kronor. 

Det i senaste fetaårsberättelsen omförmälda företaget för 
väganläggning mellan Roddarhedens by i Äppelbo socken och 
Trekärns hållplats å Mora—Vänerns järnväg inom. Jä rna 
socken, hvilket under förra femårsperioden påbörjades, har 
däremot icke blifvit fullbordadt, -sedan vederbörande enligt 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga medgifvande den 30 januari 
1903 befriats från fullgörande af det om arbetsföretaget af-
slutade kontrakt, mot inbetalning af hvad utaf statsbidra
get uppburits jämte ränta. 

Under perioden hafva dessutom följande med statsbidrag 
utförda broarbeten kontraktsenligt fullbordats och godkänts, 
nämligen år 1904 den i senaste femårsberättelse omförmälda 
kombinerade landsvägs- och järnvägsbron öfver österdal
älfven vid Mora inom Mora tingslags väghållningsdistrikty 
i kostnaden hvarför staten bidragit med 85,300 kronor, och 
år 1905 anläggning af landfästen och pelare för bro öfver 
österdalälfven vid Badstubacken i samma socken, därtill 
statsbidrag utgåt t med 59,000 kronor. 

Förutom dessa vägbyggnadsarbeten hafva enligt Läns
styrelsens särskilda beslut under perioden utförts åtskilliga 
i allmänhet mindre omfattande arbeten å de allmänna vä
garna, 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 nådiga beslut den 30 mars 1901 och 11 november 1904, 59,400 kro
nor för anläggning af den mellan Valla by och Rörbäcksuäs bys område belägna 
delen af landsväg frän Valla by i Lima socken till riksgränscn mot Norge vid 
Klermon; 

enligt nådiga beslut den 30 mars 1901 och den 2 juni 1905, 49,700 kronor 
för anläggning af den mellan Grönlands by och Sjörisån belägna delen af väg från 
Grönlands by förbi Lisskogsåscn och Granberg i Malungs socken till den s. k. Alf-
dalsvägen i Norra Ny socken af Värmlands län; 

enligt nådigt beslut den 28 februari 1902, 27,400 kronor för anläggning af 
den mellan Lakatjärnbäcken i Äppelbo socken och gränsen mot .Malungs socken 
fallande delen af väg från Tyngsjö kapell öfver Sågens järnvägsstation till Klack
bodarne, och, enligt nådigt beslut den 15 april 1904, 24,300 kronor för anlägg
ning af den inom Malungs socken belägna delen af samma väg; 

enligt nådigt beslut den 28 februari 1902, 23,200 kronor för omläggning af 
den mellan Boda kyrka och Gulleräsens by fallande delen af landsvägen frln In
gels kvarn i Rättviks Bocken till och genom Gulleråsens by i Boda socken; 

enligt nådigt beslut sistnämnda dag, 24,500 kronor för omläggning och för
bättring af allmänna vägar inom Husby och Hedcmora socknar: 

enligt nådiga beslut den 27 mars 1903 och den 2 juni 1905, 29,000 kronor 
för anläggning af väg från Grangärde kyrka lill Ramens järnvägsstation inom Gran-
gärde tingslags samt Stora Tunn och Silfbergs socknars väghållninsrsdistrikt; 

enligt nådigt beslut den 27 mars li)03, 12,700 kronor för anläggning af all
männa bygdevägar till Nyhammars station från dels allmänna vägen förbi Saxhyttan 
och dels allmänna vägen förbi Nyhammars bruk inom Grangärde tingslags väghåll
ningsdistrikt; 

enligt nådigt beslut sistnämnda dag, 5,200 kronor för anläggning af väg från 
allmänna landsvägen genom Tjärna by till Gngnef» järnvägsstation inom Gagnefa 
socken ; 

enligt nådigt beslut den 15 april 1904, 5,200 kronor för anläggning af väg 
till Nyhammars järnvägsstation från allmänna vägen förbi Enbacken inom Gran
gärde tingslags väghållningsdistrikt; 

enligt nådigt beslut den 2 juni 1905, 6,800 kronor för omläggning och för
bättring af vägen mellan Mora Nya komministergård och Utmeland inom Mora 
tingslags väghållningsdistrikt; 

enligt nådigt beslut samma dag, 32,000 kronor för anläggning af den mellan 
Nittkvarn och Bringsjöbcrget belägna delen af väg från Nittkvnrns järnvägsstation 
till allmänna landsvägen Grangärde kyrkoby—Säfsnäs i närheten af Långvasslabron 
inom Grangärde tingslags väghållningsdistrikt; samt 

enligt nådiga beslut den IG juni 1905, tillhopa 18,200 kronor för anläggning 
af delar såväl inom Särna och Idre tingslags väghållningsdistrikt som ock inom 
Transtrands socken och Malungs tingslags väghållningsdistrikt af väg mellan Särna 
kyrkby i Särna socken och allmänna landsvägen vid Fuluuös i Transtrands socken. 

Dessutom har, enligt nådigt beslut den 31 december 
1900, af 1901 års anslag för understödjande af brobyggna
der et t belopp af 38,900 kronor anvisats för öfverbyggnad 
å bron öfver österdalälfven vid Badstubacken i Mora socken, 
hvilken bro skulle utföras i fem spann, däraf tre med fast 
öfverbyggnad och två med svängbroöfverbyggnad. 

Ofvanomförmälda vägbyggnad till Nyhammars järn
vägsstation från allmänna vägen förbi Enbacken inom Gran
gärde tingslags väghållningsdistrikt, hvarti l l de väghåll
ningsskyldige genom Länsstyrelsens utslag den 20 juni 1901 
förpliktats, har icke under perioden påbörjats. Sedan näm
ligen anhaltstation blifvit öppnad vid Grangärde å Vans
bro—Ängelsbergs järnväg och nämnda väg af sådan anled
ning ansågs obehöflig, hafva de väghållningsskyldige hos 
Länsstyrelsen gjort framställning om befrielse från samma 
vägs byggande. Denna framställning var vid periodens ut
gång beroende på Länsstyrelsens pröfning. Samtliga öfriga 
arbetsföretag hafva däremot påbörjats under perioden, se
dan kontrakt härom mellan Väg- och Vattenbyggnadssty
relsen och vederbörande afslutats. 

För verkställande af vägundersöJcningar inom länet haf
va under perioden anvisats för år 1901 700 kr., för år 1902 
2,000 kr., för år 1903 3,400 kr. samt för hvartdera af åren 
1904 och 1905 1,000 kr. ; och hafva under perioden af stats
medel utbetalts tillhopa 10,274 kr. 23 öre i ersättning för 
verkställda, undersökningar för åtskilliga väganläggningar. 

De vid periodens början fortgående, i senaste femårs
berättelsen omförmälda vägdelningarna inom Mora tings
lags, Malungs tingslags, Leksands tingslags, Söderbärke 
tingslags, Kopparbergs sockens, Aspeboda sockens, Vika 
sockens och Garpenbergs sockens särskilda väghållnings
distrikt hafva. under perioden pågått, och hafva af dessa 
förrättningar följande vägdelningar afslutats, nämligen in
om Söderbärke tingslags väghållningsdistrikt år 1901, in
om Mora tingslags väghållningsdistrikt år 1903 samt in
om Leksands tingslags och Garpenbergs sockens väghåll
ningsdistrikt år 1904. Samtliga dessa vägdelningar hafva 
tagit åt sig laga kraft, förutom vägdelningen inom Mora 
tingslags väghållningsdistrikt, emot hvilken förrättning an
förts besvär, som emellertid hitt i l ls icke blifvit slutligen pröf-
vade. Öfriga vägdelningar äfvensom den år 1902 beslutade 
vägdelningen inom Grangärde tingslags väghållningsdistrikt 
hafva icke under perioden hunnit af slutas, . 
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Vid nu ifrågavarande periods slut hade sålunda vägdel-
ning fullbordats inom 10 väghållningsdistrikt, hvarjämte 
vägdelningar pågingo inom 5 distrikt. .För länets öfriga 12 
väghållningsdistrikt hafva åtgärder för vägdelning enligt 
nya väglagen däremot icke vidtagits. 

I sammanhang med de nya vägdelningarna har förnyad 
uppskattning ägt rum af årliga kostnaden för underhållet den 
tid mark är bar af däri ingående vägar, nämligen år 1901 för 
Stora Tuna och Silfbergs socknars samt Hedemora sockens 
väghållningsdistrikt, år 1902 för Norrbärke tingslags väg
hållningsdistrikt, år 1903 för Söderbärke tingslags väghåll-
ningsdistrikt och år 1905 för Leksands tingslags och Garpen-
bergs sockens väghållningsdistrikt. Emot dessa uppskatt
ningar har klagan icke blifvit förd. 

De allmänna vägarnes beskaffenhet är i stort sedt ti l l
fredsställande. Dock förefinnas ännu vägsträckor, som knap
past kunna anses fylla nutida kraf på f argill väg. Dessa väg-
sträckors bristfälliga beskaffenhet är i vanligaste fall föran
ledd af sättet för deras anläggande. Af dessa, i allmänhet 
äldre vägar, hvilka äro anlagda för ringa kostnad, äro näm
ligen några i hög grad steniga och besvärade af branta bac
kar, andra åter, t. ex. inom Mora och' Våmhus socknar, lösa 
och spåriga, såsom följd af a t t vid deras anläggande öfver 
sandhedarna andra åtgärder icke vidtagits, än at t träd och 
buskar samt de större stenblocken bortskaffats från det blif-
vande vägplanet samt därå utbredts ett tunt lager af sten 
och grus. Återigen andra vägstycken, som likaledes för läng
re tid sedan anlagts utan grundläggning eller afdikning 
och torrläggning af marken, äro under tjällossningen hvarje 
vår besvärade af jäslera, som gör vägarne nämnda tider så 
godt som ofarbara och oundgängligen påkallar vägarnes 
grundförbättring. För flera vägar saknas inom rimligt af-
stånd från vägarne tjänligt väglagningsämne, i följd hvaraf 
dessa vägar sedan lång tid tillbaka icke kunnat tillbörligen 
underhållas. Några kortare vägsträckor slutligen, synner-
ligast i närheten af större industriella verk utan direkt järn
vägsförbindelse, kunna icke, trots omfattande väglagnings-
arbeten hvarje år, åtminstone i tjällossning och under regnig 
väderlek, hållas i fullt tillfredsställande skick till följd 
af den lifliga transport af tyngre gods, som därå äger 
rum. 

Af de vid senaste femårsperiodens slut befintliga, till 
allmänna vägarne hörande 6 färjor, har den vid Badstubacken 
i Mora socken under år 1903 upphört a t t användas, sedan 
den förut omförmälda bron'öfver österdalälfven därstädes 
kunnat för trafiken begagnas. Vid periodens slut funnos fort
farande öfriga 5 färjor, nämligen vid Båtsta och vid Fors-
hufvud, båda i Stora Tuna socken, vid Brovalls färjställe 
i Husby socken, vid Utsund i Folkärna socken och vid Sö
dernäs i By socken, alla för öfverfart af Dalälfven. 1 stället 
för sistnämnda färja skall dock, enligt Länsstyrelsens utslag 
den 20 december 1904, anläggas fast landsvägsbro, hvilket 
arbete dock icke hunnit under perioden påbörjas. Vid sist
nämnda tre ställen upptogos vid periodens slut fortfarande 
färjpenningar enligt de i senaste femårsberättelse omnämn
da nådiga beslut. 

Beträffande de till allmänna vägväsendet hörande broar 
har under perioden icke förekommit annan förändring, än 

hvad som föranledts af de redan omförmälda nya broarne 
öfver österdalälfven i Mora socken. 

För begagnande af flottbroarne vid Gustafs kyrka, vid 
Nyckelby, öfver Dalälfven vid Torsångs kyrka, vid Uppbo 
och vid Grådö uppburos vid senaste, femårsperiods slut bro
penningar, på sätt i berättelsen för samma period närmare 
omförmäles. Sedan emellertid Eders Kungl. Maj:t i särskilda 
nådiga propositioner den 26 februari 1904 föreslagit Riksdagen 
a t t medgifva, a t t dels den af flottbron vid Uppbo till kronan 
utgående så kallade strömsafraden af 10 kronor, dels ock den 
af flottbron vid Grådö till kronan utgående årliga afgiften 
af 30 kronor finge upphöra och kronan af s tå från den r ä t t 
till själfva bron, som kunde tillkomma kronan, samt Eders 
Kungl. Maj:ts berörda framställning af Riksdagen bifallits, 
blef den 28 juli samma år förklaradt, a t t tillämpningen af 
förut gällande taxor å afgifter för begagnande af ifrågava
rande broar skulle upphöra. Redan år 1901 hade enligt 
vederbörande väghållningsskyldiges beslut bropenningar för 
bron vid Nyckelby upphört a t t u tgå ; och uppburos sålunda 
vid periodens slut bropenningar allenast för broarne vid Gus
tafs kyrka och1 vid Torsångs kyrka, båda öfver Dalälfven. 

Vägpenningar uppbäras icke någonstädes inom länet. 
öfver allmänna vägarne å länets landsbygd funnos vid 

periodens slut tillhopa 248 grindar, däraf 93 öfver lands
väg och 155 öfver bygdeväg. Fördelade på hela längden 
af de allmänna vägarne å landet, tillhopa 2,475"147 kilometer, 
kommer alltså i jämnadt tal en grind på livar tionde kilo
meter. Räknadt däremot särskildt för landsvägar och sär-
skildt för bygdevägar, kom å de förra en grind allenast för 
hvar femtonde kilometer, men för bygdevägarne en grind 
för hvar sjunde kilometer. Absolut största antalet grindar 
funnos inom Nås tingslags väghållningsdistrikt, där endast 
inom Säfsnäs socken voro 20 grindar. Inom Sundborns, Kop
parbergs, Torsångs, Gustafs, Säters, Garpenbergs och Husby 
väghållningsdistrikt funnos inga grindar. Angående grin
darnas fördelning på väghållningsdistrikt samt lands- och' 
bygdevägar lämnas närmare redogörelse i tabell N (sid. 48). 

De i senaste femårsberättelsen omförmälda anläggnin
garna af enskilda vägar inom Orsa, Alfdalens och Särna sock
nar hafva jämväl under nu ifrågavarande period fortgått, 
ehuru icke i sådan omfattning som föregående period. 

Angående skjutsväsendet inom länet lämnas likaledes 
redogörelse i tabell 2. ;, 

Antalet gästgifverier är sedan senaste periods slut oför-
ändradt, men har genom Länsstyrelsens laga kraftvunna ut
slag den 24 augusti 1904 förordnats, a t t gästgifveriet) i 
Gagnbro skall från och med ingången af år 1908 indragas. 

Ny skjutsstation har i maj 1905 inrättats vid Gränges
berg, hvarigenom antalet skjutsstationer uppgått till 25. 
I sammanhang med inrättande af nya skjutsentreprenader 
för åren 1903—1907 och i följd af tillstånd a t t förflytta 
skjutsningen till entreprenörens bostad hafva benämningarna 
å skjutsstationer blifvit förändrade, nämligen Fulunäs till 
Larsbo och Marnas till Ludvika. Under perioden har med
delats beslut om åtskilliga skjutsstationers indragning med 
nuvarande entreprenadperiods utgång, nämligen den 24 au
gusti 1904 angående skjutsstationerna i Vik och Garsås och 
den 27 januari 1905 om skjutsstationen i Böle, hvarjämte 
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genom utslag berörda den 24 augusti 1904 förordnats, att , 
därest sådant genom godvilligt åtagande eller genom entre
prenad kan ske, skjutsstationer skola inrättas vid Håll
stugan och Särnastugan utefter allmänna landsvägen mellan 
Älfdalens och Särna socknar emellan de förut varande skjuts
anstalterna i Åsen och Särna kyrkoby. 

Af skjutsanstalterna äro Finnhyttans och Uddeholms 
gästgifverier samt Lindesnäs, Insjöns och Rusgårdens skjuts
stationer belägna vid bygdeväg. Alla öfriga skjutsanstalter 
ligga vid landsvägar. 

Om entreprenadbidragens belopp vid periodens slut med
delas upplysning i tabell O, som tillika upptager samtliga 
skjutsanstalters namn och antalet därifrån under periodens 
sista år utgångna hästar. Beträffande entreprenadbidragen 
märkes vid jämförelse med senaste femårsberättelse, a t t bi
dragens sammanlagda årliga belopp med 2,535 kronor öfver-
stiger bidragen under förra entreprenadperioden. 

Lega, öfverstigande maximilegan, som utgör 1 kr. 90 
öre för nymil, utgår allenast vid den enligt § 26 mom. 1 
skjutsstadgan inrättade skjutsstationen i Borlänge med 2 kr. 
25 öre för nymil. Lega, understigande maximilegan, utgår 
med 1 kr. 80 öre vid skjutsstationen i Skattungbyn och 
med 1 kr. 50 öre vid den nyinrättade skjutsstationen i 
Grängesberg. 

I fråga om antalet från de särskilda skjutsanstalterna 
under år 1905 utgångna hästar märkes den betydande olik
het, som härutinnan råder mellan såväl gästgifverierna in
bördes som skjutsstationerna sinsemellan, i det antalet vid 
skjutsning utgångna hästar varierat vid gästgifverierna mel-

Tab. N. Antalet grindar öfver allmänna vägar i Kopparbergs 
län vid 1905 års slut. 

lan högst 1,646 vid Buskåker och lägst 85 vid Strand samt 
vid skjutsstationerna mellan högst 1,459 vid Borlänge och 
lägst 19 vid Garsås. 

Antalet vid samtliga skjutsanstalter årligen utgångna 
hästar har under perioden vari t lägst år 1902, men där
efter årligen ökats. Sammanlagda antalet i skjutsning ut
gångna hästar under perioden visar ï jämförelse med före
gående perioder en fortgående ökning. Till jämförelse härom 
antecknas, a t t under nedan angifna femårsperioder inom länet 
i skjutsning u tgå t t följande antal hästar, nämligen: 

Statens järnvägar inom länet hafva icke under perioden 
undergått någon förändring. Deras längd, som i senaste 

Tab. O. Skjutsanstalterna i Kopparbergs län, för dem beviljade 
entreprenadbidrag och därifrån utgångna hästar år 1905. 
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femårsberättelsen uppgafs till 50 kilometer, upptages i Järn
vägsstyrelsens underdåniga berättelse för år 1905 till 51 
kilometer, hvilken olikhet lärer vara beroende på banläng
dens noggrannare beräknande. 

Do enskilda järnvägarne inom länet, hvilka vid perio
dens början hade en längd af 745-1 kilometer, hafva däre
mot under perioden vunnit en icke ringa tillökning. 

Af den i senaste femårsberättelser omförmälda, den 29 
maj 1891 för enskilda personer koncederade järnvägssträck-
ningen från Vansbro öfver Ludvika till Ängelsberg har 
delen Ludvika—Björbo under perioden färdigbyggts. Delen 
Ludvika—Nyhammar om 23-8 kilometer med mellanstationer
na Sörvik (6 km.), Stensbo (17 km.) och Grangärde (21 km. 
från Ludvika) började trafikeras den 16 november 1902 
samt delen Nyhammar—Björbo om 23-9 kilometer den 1 mars 
1904. Å sistnämnda bandel finnas mellanstationerna Skall-
berget och Salån på respektive 33 och 39 kilometers af stånd 
från Ludvika. För järnvägens fortsättning mellan Björbo 
och Vansbro har arbetet under perioden fortgått. Enligt 
nådigt medgifvande den 22 september 1905 kommer järn
vägen i denna del, i stället för a t t i enlighet med den fast
ställda planen framdragas söder om Västerdalälfven, a t t 
omkring" 9 kilometer från Björbo station på en bro vid 
Kvarnholsforsen föras öfver till norra sidan af Västerdal
älfven och därefter framdragas på denna sida af älfven 
till Vansbro. 

Från nu Ifrågavarande järnväg har å delen Smedje
backen—Ludvika, enligt nådig koncession den 3 juni 1903, 
anlagts ett bispar från Morgårdshammar till Smedjebackens 
hamn. Banan, som har en längd af 3-2 kilometer, är af sedd 
för transport af tyngre varor till Smedjebackens hamn och 
öppnades 'den 8 februari 1905 för sådan trafik. 

Å Dala—Hälsinglands järnvägsaktiebolags järnväg 
Orsa—Bollnäs har utlagts ett 3-2 kilometer långt bispar 
från den 49 kilometer från Orsa belägna stationen Göringen 
till Dalfors vid sjön Amungen. Detta bispar öppnades för 
allmän trafik den 15 november 1902. 

Det i senaste femårsberättelsen jämväl- omnämnda järn
vägsförslaget Malung—Limedsforsen här i dess helhet kom
mit till utförande, sedan Eders Kungl. Maj:t under år 1902 
för ändamålet beviljat ett lån å 300,000 kronor ur handels-
och' sjöfartsfonden. Linjen, som utgår från Malungs järn
vägsstation å Mora—Vänerns järnvägs bandel Brintbodarne 
—Malung, sträcker sig till Limedsforsen i Lima socken i 
nordvästlig riktning utefter västra Dalälfven. Järnvägen, 
hvarå arbetet påbörjades under år 1901, öppnades för all
män trafik den 28 november 1903 och har följande trafik
stationer: Vallerås (6 km.), Malungs—Fors (10 km.), Tandö 
(25 km.) och Limedsforsen (30-9 km. från Malung). 

I sista femårsberättelsen omförmäldes tillika, a t t kon
cession den 17 mars 1899 beviljats enskilda personer för 
anläggning af järnväg från Falun löfver Repbäcken vid 
Siljans järnväg till Vansbro station å Mora—Vänerns järn
väg. (Sedan koncessionen fått öfvertagas af ett för ända
målet bildadt bolag, Falun—Västerdalarnes järnvägsaktie
bolag, tog arbetet å järnvägen under år 1901 sin början. 
Då emellertid den ofvannämnda, under anläggning varande 
järnvägen Vansbro—Ängelsberg på en sträcka af omkring 

35 kilometer skulle komma a t t ligga under större delen 
4—7 kilometer och under mindre delen omkring 10 kilo
meter söder om järnvägen Falun—Vansbro, samt Vansbro 
och trakten närmast öster därom genom järnvägen Vans
bro—Ängelsberg erhölle järnvägskommunikation öster ut, 
sökte bolaget att , med afstående af koncessionen för så 
vidt densamma afsåge sträckningen från en punkt, belägen 
48-880 kilometer från Falun, till .Vansbro, få samma kon
cession öfverflyttad å en järnvägslinje från nämnda punkt 
till Björbo station å Vansbro—Ängelsbergs järnväg. Ge
nom nådigt beslut den 14 november 1902 lämnade Eders 
Kungl. Maj:t härtill si t t nådiga medgifvande. Enligt den 
sålunda förändrade planen blef järnvägslinjen Falun—Björbo 
därefter färdigbyggd. Delen Falun—Repbäcken med en längd 
af 29-4 kilometer blef den 23 juni 1904 öppnad för allmän 
trafik. A denna del af järnvägen finnas mellanstationerna 
Källviken (5 km.), Olsbacka (12 km.), Aspeboda (15 km.), 
Bomsarfvet (21 km.) och Kvarnsveden (26 km. från Falun). 
Fortsättningen af järnvägen från Repbäcken fram till Björbo, 
70-G kilometer från Falun, med mellanstationerna Bäsna 
(37 km.), Arfslindan (41 km.), Mockfjärd (53 km.), Osängs-
holn (61 km.) och-Dala—Flöda (64 km. från Falun) öpp
nades för trafik den 11 december 1905, sedan dock linjen 
fram till Mockfjärd varit öppnad för godstrafik redan den 
1 maj samma år. 

Under perioden har dessutom tillkommit järnvägen Gar-
penberg—Fors. Järnvägen äges af Garpenberg—Fors järn
vägsaktiebolag, som berättigats öfvertaga den enskilda per
soner den 29 april 1904 meddelade koncessionen å järnvägs
anläggningen. Redan samma år påbörjades arbetet och den 1 
augusti 1905 kunde järnvägen öppnas för allmän trafik. 
Järnvägen, som har en längd af 10-3 kilometer, utgår från 
södra ändan af Fors järnvägsstation! å norra stambanan och 
framdrages i hufvudsakligen nordvästlig riktning förbi sjön 
Asgarn till Brattfors, hvarifrån järnvägen strax därpå in
går på slutstationen Garpenberg, belägen ungefär 1 kilo
meter söder om Garpenbergs bruk. Förutom ändstationerna 
finnes å linjen stationen Asgarn, 6 kilometer från Fors. 

Under det sålunda nya järnvägar under perioden anlagts 
till en sammanlagd längd af 165-8 kilometer, har däremot 
en järnväg blifvit nedlagd, nämligen den smalspåriga Smed
jebackens järnväg. Denna järnväg, som med en längd af 
18-2 kilometer förband Smedjebacken och Ludvika, men efter 
öppnandet af bandelen Ängelsberg—Ludvika blifvit utan 
betydelse och till följd af bestämmelser i koncessionen för 
sistnämnda järnväg af samma järnvägs ägare förvärfvats, 
blef under år 1901 förlagd utom beträffande delen mellan 
Smedjebackens hamn och Munkbo. Ar 1903 upphörde banans 
trafikerande helt och hållet, men har för godstrafiken till 
Smedjebackens hamn ersatts af det förut omförmälda bi-
spåret från Morgårdshammar. 

Då uti senaste femårsberättelsen de enskilda järnvägar-
ne.3 längd vid 1900 års slut upptogs ti l l 745-1 kilometer, 
skulle efter ofvannämnda förändringar samma järnvägars 
längd vid nu ifrågavarande periods slut uppgå till 892-7 
kilometer. Efter noggrannare uppmätningar har emellertid 
befunnits, a t t längden af åtskilliga af dessa järnvägar förut 
varit oriktigt angifven. Med hänsyn till vunna rättelser 
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härutinnan upptages nu de enskilda järnvägarnes längd inom 
länet till 888-5 kilometer, fördeladt emellan de olika järn
vägarne på sätt inhämtas af tabell P , h vilken jämväl lämnar 
upplysning om dessa järnvägars spårvidd och trafikinkomster 
under periodens skilda år. 

Länet, som vid nu ifrågavarande periods början hade 
järnvägar till en uppgifven längd af 795-1 kilometer, var 
då, enligt Järnvägsstyrelsens beräkningar, med hänsyn så
väl till dess ytvidd som i förhållande till folkmängden 
bättre försedt med järnvägar än riket i dess helhet, i det 
länet då hade järnvägar till en längd af 2-68 kilometer 
per kvadratmil och af 36-95 kilometer per 10,000 invånare, 
under det motsvarande tal för riket utgjorde respektive 
2-56 och 22-17 kilometer. Vid periodens slut hade länets 
ställning blifvit ännu gynnsammare, i det a t t länet då hade 
järnvägar till en längd af 3-14 kilometer per kvadratmil 
och 41-94 kilometer per 10,000 invånare. För riket i dess 
helhet funnos järnvägar allenast till en längd af 2-S4 kilo
meter per kvadratmil och 23-99 kilometer per 10,000 in
vånare. 

I senaste femårsberättelsen omförmäldes den koncession, 
som den 12 september 1900 åt enskilda- personer beviljats 

Tab. P . Längden af de enskilda järnvägarne i Kopparbergs 
län vid 1905 års slut samt deras bruttoinkomst per dag och 

bankilometer åren 1901—1905. 

') Uppgifterna om inkomsten afse järnvägarna i sin helhet, säväl inom som 
ntom Kopparbergs län. — 2) Med bibana. — 5) Med bibanor, däribland den i 
slutet af år 1903 öppnade 30'9 km. långa Malung—Limedsforseu. — 4) Med bi
bana Göringen—Balfors. — 6) Af banans totallängd inom länet vid 1905 års slut 
trafikerades vid periodens början endast delen länsgränsen—Ludvika, 425 km.; den 
16 november 1902 tillkom linjen Ludvika—Nyhamruar, 23'8 km.; den 1 mars 1904 
linjen Nyhammar—Björbo, 23 9 km., och den 8 februari 1905 bispåret Morgärds-
hammar—Smedjebackens hamn, 3'2 km. — °) Järnvägen, 182 km., till större 
delen nedlagd år 1901 och trafikerandet fullständigt npphördt 8r 1903. 

å järnvägsanläggning Orsa—Sveg. Efter det koncessionen 
blifvit med Eders Kungl. Maj:ts samtycke öfverlåten å Orsa 
—Härjeådalens järnvägsaktiebolag, beviljade Eders Kungl. 
Maj:t genom nådig resolution den 15 mars 1901 på däri om-
förmälda, i enlighet med af Riksdagen i sådant afseende 
fastställda villkor, nämnda bolag för utförande af berörda 
järnvägsanläggning ett lån å 1,850,000 kronor, hvilket låne
belopp dock sedermera nedsatts till 1,838,000 kronor. Ar
betet kunde nu år 1901 påbörjas, men den 2 mars 1904 nöd
gades bolaget göra underdånig framställning om ytterligare 
lån af statsmedel för anläggningens fullbordande. Sedan i 
anledning häraf undersökning verkställts för utrönande af 
de för järnvägens fullbordande erforderliga arbeten och,där
med förbundna kostnader, af lät Eders Kungl. Maj:t den 10 
mars 1905 nådig proposition till Riksdagen angående be
viljande af ytterligare låneunderstöd för anläggning af järn
väg från Orsa till Sveg. Riksdagen medgaf, a t t å det af 
Riksdagei. år 1901 till låneunderstöd för enskilda järnvägar 
beviljade och till Eders Kungl. Maj:ts förfogande ställda 
extra anslag af 7,500,000 kronor finge, utan iakttagande af 
vissa, utaf Eiksdagen förut uppställda villkor, åt bolaget 
till fullbordande af järnvägsanläggningen anvisas ytterli
gare et t låneunderstöd till belopp af 2,200,000 kronor, dock 
under villkor, bland annat, a t t landsting, kommuner eller 
enskilde utfäste sig att, i händelse de af statsmedel för 
järnvägsanläggningens utförande anvisade låneunderstöd jäm
te öfriga för bolaget tillgängliga medel skulle visa sig icke 
vara tillräckliga för järnvägsbyggnadens fullbordande enligt 
af Eders Kungl. Maj:t fastställd plan, tillhandahålla bola
get för ändamålet ytterligare erforderliga medel intill ett 
belopp af 250,000 kronor. Sedan detta villkor blifvit upp-
fylldt därigenom, a t t Orsa jordägande sockhemän enligt 
beslut å kommunalstämma den 19 juni 1905 iklädt sig dylik 
ansvarighet till belopp af 162,500 kronor samt återstoden 
af kommuner inom Gäfleborgs, och Jämtlands län äfvensom 
enskilda garanterats, beviljade Eders Kungl. Maj:t den 20 
oktober 1905 bolaget ytterligare ett lån å 2,200,000 kronor, 
hvaraf 700,000 kronor skulle utgå af 1905 års anslag och 
1,500,000 kronor af 1906 års anslag. I sammanhang här
med föreskrefvos dock vissa ändringar i den för järnvägens 
utförande ursprungligen fastställda planen, afseende minsk
ning i största lutningen å banan och ökning af. minsta kurv-
radien. Arbetet å banan, som till en längd af 50-4 kilo
meter är belägen inom länet, hade emellertid fortgått, så 
a t t bolaget kunde den 24 november 1905 erhålla Eders Kungl. 
Maj:ts tillstånd a t t å järnvägen emellan Orsa och kilome
ter 54 därifrån under iakttagande af särskilda säkerhets
föreskrifter mot afgift transportera kol, skogsprodukter och 
lifsförnödenheter. 

De vid föregående femårsperiods slut koncessionerade 
normalspåriga järnvägslinjerna Mfdalen—Bot med en längd 
af 4-3 kilometer och Knippboheden—Rättvik om 30-7 kilo
meters längd hafva icke heller under denna period kommit 
till utförande. Arbetet å dem har icke ens påbörjats. Upp-
skof med fullbordandet af förstnämnda bandel har särskilda 
gånger af Eders Kungl. Maj:t beviljats, senast den 22 sep
tember 1905, då tiden, inom hvilken bandelen skulle vara 
färdig a t t för trafik upplåtas, utsträcktes till den 1 januaiù 



1907. Jämväl med arbetet å järnvägen Knippboheden—Rätt
vik har, enligt särskilda nådiga beslut, uppskof medgif-
vits. 

De järnvägsförslag, som i senaste femårsberättelsen om-
förmäldes såsom beroende på nådig koncession, nämligen 
från Vansbro station till Näset i Äppelbo socken, från kilo
meter 86 å Mora—Vänerns järnväg till Rågsveden i nämnda 
socken, från Falun till Kilafors station å norra stambanan, 
från Hosjö hållplats å Gäfle—Dala järnväg till Borgärdet 
i Svärdsjö socken och från Rot i Älfdalens socken förbi 
Sveg i Härjeådalen till östavalls järnvägsstation i Väster
norrlands län, hafva icke koncederats till utförande. 

Utom dessa förslag hafva under perioden flera nya järn
vägsanläggningar ifrågasatts. 

E t t förslag, hvarå nådig koncession af enskilda sökts, 
af ser anläggning af normalspårig järnväg från Orsa järn
vägsstation till Stöa å norska gränsen. I sitt den 8 april 
.1902 öfver koncessionsansökningen afgifna underdåniga ut
låtande uttalade väl Eders Kungl. Maj:ts Befallningsh'af-
vandc den uppfattning, a t t en dylik järnväg borde blifva af 
nyt ta och betydelse för de delar af länet, den komme at t 
genomlöpa, men, på samma gång ansökningen af denna an
ledning tillstyrktes, anmärkte Länsstyrelsen, a t t hänsyn här
vid icke ansetts böra af Länsstyrelsen tagas till, huruvida 
järnvägsanläggningen med afseende å andra orters och järn
vägsanläggningars intressen lämpligen borde koncederas. 

Vidare söktes under år 1903 af enskilda koncession å 
järnvägsanläggning från Falun öfver Kilafors och Trönö 
till Härnösand. Genom en sådan bana, hvars koncederande 
af Länsstyrelsen tillstyrktes i underdånigt utlåtande den 7 
januari 1903, skulle enligt såväl vederbörande ortsinvåna-
res som Länsstyrelsens uppfattning stora fördelar ernås i 
samfärselns och utvecklingens tjänst. Särskildt erinras, 
att denna bana skulle sätta Norrland i förbindelse med Väs-
terhafvet och dess isfria hamnområden samt bereda möj
lighet för Bergslagen at t till sitt förfogande erhålla Norr
lands öfverflöd af skogsprodukter i form af träkol. " 

Slutligen är år 1905 nådig koncession sökt för anlägg
ning af en smalspårig bana mellan Hosjö' i Vika socken 
genom Sundborns socken till Linghed i Svärdsjö socken. Så 
3.änge emellertid ofvan omförmälda koncessionsansökningar 
å normalspåriga järnvägar Falun—Kilafors och Hosjö—Bor
gärdet fullföljas, bör, enligt Länsstyrelsens mening, denna 
järnväg icke ifrågakomma till utförande. 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda Stora Kop
parbergs bergslags aktiebolag tillhöriga elektriska järnvägen 
mellan Domnarfvet och bolagets pappersbruk' vid Kvarn
sveden kunde enligt Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens till
stånd den 18 juni 1901 upplåtas för allmän trafik. Denna 
järnväg har sedermera satts i spårförbindelse med dels 
Kvarnsvedens station å Falun—Västerdalarnes järnväg, dels 
ock Tägten vid Dalälfven; och har bolaget den 10 mars 
1905 erhållit nådigt tillstånd a t t såsom drifkraft å dessa 
nya järnvägsspår använda elektrisk ström med en spänning 
af högst 600 volt under villkor dock, bland annat, a t t järn-
vägsdelarne icke upplätes för allmän trafik utan endast 
användes för bolagets eget transportbehof. 

Under perioden anlagda linbanor, från Idkerbergets gruf-
fält till Ulfshyttans järnvägsstation vid Bergslagernas järn
väg och från gruffältet vid Flogberget till Hagge järnvägs
station å Vansbro—Ängelsbergs järnväg, äro redan omför
mälda i sammanhang med redogörelsen för bergs- och bruks-
handteringen. 

B) Sjökommunikationer. Någon anmärkningsvärd för
ändring i länets sjökommunikationer sedan senaste femårspe
riod är icke at t omförmäla. Ä de större sjöarne, såsom Siljan, 
Runn, Orsasjön, Insjön, Vessman och Barken, jämte segel
bara delar af Dalälfven. ned till Gustafs kyrka har sedan 
länge regelbunden ångbåtstrafik ägt rum, och under år 1905 
har et t för ändamålet bildadt bolag öppnat dylik trafik å 
Dalälfven från Avesta förbi Husby till Fäggeby i Stora 
Skedvi socken. För begagnande af allmänna farleden i öster-
dalälfven på sträckan mellan, det s. k. Kyrkgrundet i öster
viken och Leksands flottbro meddelade Länsstyrelsen sär
skilda bestämmelser genom utslag den 27 april 1905, i hvil-
ket .utslag ändring icke blifvit gjord. 

Jämväl under nu ifrågavarande period hafva, enligt 
särskilda af Länsstyrelsen meddelade utslag, åtskilliga vat
tendrag blifvit upplåtna till allmän flottlcd, nämligen Galan 
från och med Gasjön till åns utflöde i Fuluälfven, en del 
af Björnån, österdalälfven från Sörälfvens utlopp i Idre-
sjön till Fjätälfvens inflöde nedom Särnasjön och Ufån med 
biflöden. Därjämte hafva beslut meddelats om inrättande 
af allmänna flottleder i Gryfvelån från och med Kalkans 
inflöde däri till utloppet i Österdalälfven samt i Kalkan, 
i Fjätälfven från Storfjätens och Lillfjätens förening till 
utloppet i österdalälfven, i Hemulån från och med Hemul-
sjön till åns utflöde i österdalälfven samt från sjön Liljan 
genom Bodabäcken och Bodaviken till allmänna flottleden 
i Gårdvikssjön äfvensom uti åtskilliga inom länet belägna 
tillflöden till Klarälfven. Buån i Malungs socken har 
'däremot blifvit aflyst såsom allmän flottled. 

I anledning af särskilda väckta frågor om inrättande af 
allmänt skiljningsställe dels å lämplig plats i eller invid 
Ore älfs utlopp i Orsasjön, dels ock vid österdalälfvens 
utlopp i sjön Siljan förordnade Länsstyrelsen genom utslag 
den 31 mars 1904, som tagit å t sig laga kraft, a t t i öster
dalälfven i närheten af dess utlopp i Siljan skulle inrättas 
ett gemensamt sorteringsställe, där virkets afskiljning skulle 
ske på gemensam bekostnad, hvaremot Länsstyrelsen ej för 
det dåvarande fann skäl medgifva utförandet af arbeten i 
och för inrättande af gemensamt sorteringsställe vid Ore 
älfs utlopp ii Orsasjön. 

De i senaste femårsberättelsen omförmälda flotlnings-
föreningar, nämligen Dalälfvarnes, Nedre Dalälfvens, Ho-
sjön—Runns, Amungen—Hosjö och Ellingeåns flottningsföre-
ningar, bestå fortfarande. För sistnämnda två flottningsföre-
ningar hafva ändringar i reglementena fastställts, för Ellin
geåns flottningsförening den 23 maj 1902 och för Amungen 
—Hosjö flottningsförening den 20 januari 1903. Flottningen 
i' de till Klarälfvens tillflöden hörande vattendrag inom 
länet ombesörjes af Klarälfvens flottningsförening, för hvil-
ken nyt t reglemente fastställts den 8 april 1904, 
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C) Post- och telegraf- jämte telefoninrättningar. Vid 
1901 års början funnos inom länet 121 postanstalter, däraf 11 
postkontor och 110 poststationer. Sedan Eders Kungl. Maj:t 
medgifvit dels genom nådigt bref den 17 oktober 1902, a t t 
ett nytt postkontor finge inrättas i Grängesbergs grufsam-
hälle, dels ock genom nådigt bref den 22 maj 1903, a t t et t 
nyt t postkontor finge öppnas i Orsa kyrkoby, hafva dessa 
postanstalter trädt i verksamhet, postkontoret i Grängesberg 
med 1903 års ingång och postkontoret i Orsa den 1 oktober 
samma år, samtidigt hvarmed de å dessa platser förut be
fintliga poststationer indragits. Nya poststationer hafva 
under perioden öppnats i Arfslindan, Aspeboda, Bonisarfvet> 
Dala-Flocla, Dådran, Älfdalsåsen, Furudal, Garpenbergs 
kyrkoby, Hxxlån, Kvarnsveden, Kärfsåsen, Limedsforsen, Mal
ungs—Fors, Morgårdshammar, Nyhammar, Olsbacka, Rep-
bäcken, Runnvika, Salen, Sörvik, Tandö, Vad, Vallerås och 
öje station. Poststationerna i Ramen och öja hafva erhål
lit förändrade benämningar, nämligen den förra Rämshyttan 
och den senare öje kapell. 

Vid periodens slut funnos sålunda inom länet 13 postkon
tor och 132 poststationer eller tillhopa 145 fasta postanstal
ter. För bedömande af förhållandet mellan antalet fasta post
anstalter samt arealen och folkmängden inom länet och för 
riket i dess helhet meddelas, a t t på hvarje dylik postanstalt 
belöpte i medeltal: 

5,256,231 och år 1905 6,665,550. Medeltalet däraf på hvarje 
invånare i länet uppgick år 1895 till 13, år 1900 till 24 och 
år 1905 till 29'8, under det a t t motsvarande medeltal på 
hvarje invånare i hela riket utgjorde respektive 32-50 och 63-4. 

Af postkontoren var Leksands postkontor tillika tele
grafanstalt intill slutet af september månad år 1903, då denna 
förening upphörde. I öfrigt har, beträffande telegrafinrätt
ningarna, under perioden icke inträffat annan förändring, 
än at t enligt nådigt bref den 5 december 1903, den 1 juli 
samma år öppnats telegrafstation i Krylbo, så at t vid 1905 
års slut länet hade 6 telegrafstationer, däraf 3, Falun, Krylbo 
och Mora, med hel dagstjänst och 3, Hedemora, Leksand och 
Smedjebacken, med inskränkt dagstjänst. Därjämte hafva 
järnvägstelegrafstationer inrättats å åtskilliga, för allmän 
trafik under perioden upplåtna enskilda järnvägslinjer. 

Flera nya telefonledningar hafva genom Telegrafverkets 
försorg blifvit under perioden anlagda, nämligen år 1901 
Falun—Bergsgården, Leksand—Insjön och Mora—Älfdalen, 
år 1902 Ludvika—Gräsberg och Mora—Malung, ar 1903 
Krylbo—By, år 1904 Falun—Linghed, Falun—Mora, Falun— 
Sågmyra, Krylbo—Avesta, Långshyttan—österby, Mora— 
Myrbacka och Orsa—Furudal samt år 1905 Falun—Lek
sand, Borlänge—Ludvika, Borlänge—Mockfjärd, Falun— 
Nås, Djurås—Gagnef, Ludvika—Räfvåla, Mora—Orsa och 
Vansbro—Äppelbo. Förutom genom dessa till hela sin längd, 
sammanlagdt 728-1 kilometer, inom länet belägna ledningar 
har länet medels under perioden nyanlagda ledningar Falun 
—Örebro. Mora—Karlstad, Grängesberg—Kopparberg, Falun 
—Gäfle, Ludvika—Kopparberg, Krylbo—Norberg, Smedje
backen—Norberg, Krylbo—Sala, Smedjebacken—Örebro, 
Krylbo—Örebro och Krylbo—Karbenning erhållit förbätt
rade telefonförbindelser. 

Såsom följd af telefonlinjernas utveckling är a t t .an
teckna en högst afsevärd ökning i antalet telefonsamtal. 
Under det samtaleri å rikstelefon inom länet -under år 1900 
utgjorde sammanlagdt 2,678,200, hade antalet samtal under 
år 1905 stigit till 5,290,900 eller sålunda under perioden nära 
fördubblats. Af sistnämnda antal komma på Falu telefonnät 
3,675,000, på Krylbo 611,200, på Smedjebackens 246,100, på 
Mora 463,700, på Hedemora 222,700 och på Leksands 72,200. 

Denna ökning i samtalen å rikstelefon har uppstått, 
oaktadt icke allenast samtliga i senaste femårsberättelsen 
omförmälda enskilda telefonledningar fortfarande förefunnits 
och till en del jämväl utvidgats, utan äfven flera nya till
kommit. Sålunda hade Österdalarnes telefonaktiebolag un
der perioden utvecklat sin verksamhet så, a t t det vid 1905 års 
slut hade dubbeltrådiga hufvudledningar till en längd af 
sammanlagdt 179 kilometer på sträckningarna Älfdalen— 
Mora—Rättvik—Falun, Kallmora—Orsa—Mora och Leksand 
—Rättvik samt enkeltrådiga ledningarna Älfdalen—Våmhus 
—Orsa—Ore—Boda—Bjursås—Falun, Älfdalen—Blyberg, 
Mora—Sollerö, Rättvik—Ingels och Leksand—Ål—Falun om 
sammanlagdt 285 kilometer eller tillhopa 464 kilometer. Väs
terdalarnes telefonaktiebolag hade samtidigt en hufvudled-
ning från Falun till Sörsjön i Traristrands Rocken om 340 kilo
meter samt biledningar till en längd af 336 kilometer. Dal-
älfvarnes strömbyggnadsaktiebolag har icke under perioden 
anlagt några nya telefonledningar, men däremot har Dalälf-

Vid alla fasta postanstalter var postsparbanksrörelse 
anordnad. . 

För postföring hafva \under perioden tagits i anspråk 
de nyanlagda för trafik öppnade enskilda järnvägslinjerna 
Falun—Repbäcken—Björbo, Garpenberg—Fors station, Gö-
ringen—Dalfors, Limedsforsen—Malung och Ludvika—Ny-
hammar—Björbo. Däremot har postföringen å den under 
perioden nedlagda järnvägen Smedjebacken—Ludvika upp
hört. 

Genom tillkomsten af dessa nya järnvägsförbindelser har 
väglängden för postföringen å landsväg i någon mån under 
perioden förkortats. Vid periodens början befordrades näm
ligen post å landsväg till en sammanlagd längd af 1,756 
kilometer, men vid periodens slut allenast 1,735 kilometer. 
År 1900 fortskaffades inom länet åkande post 236,544 kilo
meter, gångpost 52,733 kilometer och post medels landtbref-
bäring 159,913 kilometer, och år 1905 åkande post 173,660 
kilometer, gångpost 37,768 kilometer och post med landtbref-
bäring 239,724 kilometer. Landtbrefbäringen inom länet har 
sålunda under perioden betydligt utvecklats. 

Post har dessutom såsom fraktgods utan postexpedition 
befordrats å ångbåtslinjerna Insjön—Leksand—Rättvik, In
sjön—Leksand—Rättvik—Mora och Insjön—Leksand—Sol
lerö—Mora. År 1905 uppgick antalet postförda kilometer å 
dessa linjer till sammanlagdt 20,740. 

Beträffande posttrafikens utveckling inom länet förtjä
nar a t t antecknas, a t t antalet inom länet till postbefordran 
aflämnade försändelser utgjort år 1895 2,747,265, år 1900 
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varnes flottningsförening vid flottleder i Västerdalarne an
lagt ledningar om tillsammans 50 kilometer samt inom öster-
dalarne till omkring 35 kilometer. Kopparbergs och Hofors 
sågverksaktiebolags enskilda telefonledningar inom Svärdsjö, 
Envikens och Ore socknar hade, sedan år. 1904 en 30 kilometer 
lång ledning mellan Falun och Linghed med anledning af 
rikstelefonens införande till Enviken slopats, vid periodens 
slut en längd af omkring 77 kilometer i förbindelse med led
ning inom Gäfleborgs län. Dala—Ockelbo järnvägs telef on-
ledningar inom länet hade vid periodens slut en längd af 28 
kilometer. Förutom dessa märkas vid periodens utgång föl
jande enskilda ledningar: 

l:o) Älfdalens kommuns samt åtskilliga byamäns och 
enskildes ledningar inom Älfdalens socken till en samman
lagd längd af 253 kilometer med 63 apparater; 2:o) Orsa 
kommuns ledningar inom socknen och dess besparingsskog om 
tillhopa 231 kilometer med 51 apparater; 3:o) Särna kom
muns och enskildes ledningar inom Särna socken samt ti l l 
Älfdalens kyrkoby och, enligt nådiga medgifvanden den 
24 maj och den 2 augusti 19.01, öfver riksgränsen i förbin
delse med två särskilda telefonledningar i Norge, om till
hopa 310 kilometers längd och cirka 90 apparater; 4:o) Säfs-
näs järnvägsaktiebolags ledningar från Gravendal t i l l Thy-
fors, Ulriksbergs, Annefors och Strömsdals bruk samt Bergs-
lags-Hörkens järnvägsstation om 114 kilometer och 23 appa
rater inom länet; 5:o) Horndals järnvägsaktiebolags led
ningar dels från Horndals bruk öfver Näs kraftstation till 
Sandvikens järnverk i Högbo socken af Gäfleborgs län om 
73 kilometer och 9 apparater, dels ock från Horndals bruk 
till Näs bruk om 19 kilometer och 8 apparater; 6:o) Stora 
Kopparbergs bergslags aktiebolags ledningar Korsa bruk— 
Norra Svartnäs om 52-5 kilometer och 5 apparater, Korsa bruk 
—Korsa station om 6-9 kilometer och 2 apparater och Utsund 
—Näs flottningsstation—Torrön—Avesta älfbro om 68-5 kilo
meter och 4 apparater ; 7 :o) Garpenbergs aktiebolags ledning 
från Fors i Folkärha socken till Garpenberg, Finnhyttan 
och Dormsjö i Garpenbergs socken om 20 kilometers längd 
och 12 apparater ; samt 8 :o) Aktiebolaget Byllshytte zink-
och blygrufvors ledning från Garpenberg förbi Ryllshyttan 
till Finnhyttan om 8 kilometers längd och med 4 apparater. 

Om antalet samtal å de enskilda ledningarna hafva 
andra exakta upplysningar icke ståt t a t t vinna, än at t i 
österdalarnes telefonaktiebolags linjer förekommit 225,007 
och å Västerdalarnes telefonaktiebolags ledningar 58,446 be
talda samtal, all t år 1905. 

D) Sjöfart och handel. Med afseende å antalet i länet 
hemmahörande fartyg intog, enligt Kommerskollegii årsbe
rättelser, länet vid senaste femårsperiods slut näst Jämt
lands län sista rummet bland rikets län med hänsyn såväl 
till fartygens antal som till tontalet. I länet voro nämligen 
då hemmahörande 12 segelfartyg om tillhopa 457 ton och 3 
ångfartyg om sammanlagdt 170 ton och 97 hästkrafter. 
Sedan under perioden 1 segelfartyg om 34 ton samt 3 ång
fartyg om tillhopa 79 ton nybyggts, men 8 segelfartyg om 
tillhopa 329 ton slopats och 1 ångfartyg om 35 ton öfver-
flyttats till annan inrikes ort, utgjorde vid periodens slut 
antalet i länet hemmahörande fartyg, förutom åtskilliga far

tyg om mindre dräktighet äri 20 ton, allenafet 10' om 376 
ton, nämligen 5 segelfartyg om 162 ton och 5 ångfartyg 
om 214 ton, samtliga hemmahörande å landsbygden med un
dantag af 1 ångfartyg om 46 ton, som hade sin hemort i 
Falun. Efter denna förändring intog länet, enligt Kom
merskollegii beräkning, sista rummet bland de svenska länen 
med afseende såväl på antalet fartyg som på deras 'tontal. 

Såsom ofvan antydts, omfattar ofvannämnda statistik 
fartyg om minst 20 nettoton. Af dessa år 1905 befintliga 
ångfartyg, hvilka samtliga ägdes af rederi- eller andra aktie
bolag, märkas i första rummet det österdalarnes ångfar
tygsaktiebolag tillhöriga ångfartyget Gustaf Vasa om 70 
nettoton och 172 indikerade hästkrafter samt det i Falun 
hemmahörande, af Runns trafikaktiebolag ägda ångfartyget 
Najad om 46 nettoton och 60 indikerade hästkrafter, hvilka 
båda uppehållit reguljär trafik, det förra å Siljan jämte där
med förenade segelbara vattendrag och det senare, jämte 
ångsluparna Blenda och Tor, å Runn med tillhörande far
vatten. Därjämte har reguljär trafik uppehållits å Siljan 
med Orsasjön och Insjön af ångfartyget Engelbrekt om 15 
nettoton och 86 indikerade hästkrafter, jämväl t i l lhörigt 
nämnda ångfartygsbolag, samt å Siljan emellan Rät tvik 
och' Leksand af det Gäfle—Dala järnvägsaktiebolag till
höriga ångfartyget Rät tvik om 10 nettoton och 48 indi
kerade hästkrafter. Tillfälliga turer å samma vattendrag 
hafva dessutom gjorts af den enskild person tillhöriga ånga
ren Nordstjärnan om nära 20 netto ton och 48 indikerade 
hästkrafter samt af åtskilliga Dalälfvarnes flottningsför-
ening tillhöriga ångfartyg. På åtskilliga mindre, segelbara 
vatten inom länet uppehälles trafik af flera mindre ång-
slupar. 

Länets handel är i förhållande till handeln inom riket 
i dess helhet tämligen obetydlig. Under senaste femårs
periodens sista år, då den uppskattade inkomsten af handels
rörelse för hela riket uppgick till 71,534,406 kr., var samma 
inkomst inom länet uppskattad till 1,429,851 kr. eller 2-00 
o/o af inkomsten i hela riket. Nu ifrågavarande period visar 
en, visserligen ringa, utveckling af handeln inom länet, i 
det den uppskattade inkomsten af handelsrörelse i länet år 
1905 utgjorde 1,632,652 kr., motsvarande en ökning af 14-18 
o/o. Denna ökning är emellertid något större än för r iket 
i dess helhet, som sistnämnda år hade a t t uppvisa en in
komst af handelsrörelse till belopp af 80,300,822 kr., eller 
en ökning under perioden af 12-25 o/0. Ar 1905 van propor
tionen emellan länets och' hela rikets handel sålunda något 
fördelaktigare för länet, hvars uppskattade inkomst af han
delsrörelse då uppgick till 2-03 <y0 af samma inkomst för riket. 

Antalet handelsidkande, som år 1900 för länet utgjorde 
961, däri inberäknadt gårdfarihandlande samt 38 aktiebolag 
och' 5 ekonomiska föreningar, hade under perioden ökats med 
14-36 o/o till 1,099 under periodens sista år. Motsvarande 
ökning för hjela riket utgjorde 11-17 o/0. 

Närmarje uppgifter om länets handelsidkande jämte de
ras uppskattade inkomst under hvar t af periodens skilda 
år, särskild! för hvarjje stad, Borlänge köping och lands
bygden, lämnas i tabell Q (sid. 54). 

Af denna tabell framgår, att, såvidt af den uppskattade 
inkomsten kan bedömas, handelsomsättningen, som under 
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periodens första år visat någon ökning utöfver 1900 års 
rörelse, därefter varit i sjunkande, ined lägsta inkomstsiffran 
år 1903, och sedermera åter stigit till periodens slut. Dessa 
fluktuationer i varuomsättningen, hvilka gifvetvis stå i in
timt samband mied de förut i denna berättelse omförmälda 
förhållandena inom länets hufvudnäringar, ådagaläggas jäm
väl af olikheterna i beloppet af tulluppbörden vid länets 
tullstationer under periodens skilda år. Denna ttilluppbörd 
utgjorde nämligen : 

Härvid är a t t märka, hurusom tulluppbörden år 1902 
högst väsentligt understeg de föregående årens uppbörd, 
hvilket torde kunna till stor del tillskrifvas de mindre goda 
tider, som under samma år varit rådande. Importen minska
des nämligen såväl af lyxvaror som af egentliga förnöden
hetsartiklar, särskildt af det för skogsarbetarne viktiga nä
ringsmedlet fläsk, hvars import understeg 1901 års med 
icke mindre än omkring 130,000 kilogram, motsvarande en 
minskning i tulluppbörden af i rundt tal 20,000 kronor. Så
som följd af det dåliga skörderesultatet förtjänar omnämnas, 
a t t under senare delen af samma år infördes såsom neder
lagsgods till Falun via Gäflo 363 ton utländsk råg, hvilket 
eljes icke plägar förekomma. Äfven under 1903 års förra 
hälft importerades utländsk råg såsom nederlagsgods till 
Falun, hvarjämte till gränsstationerna från Norge infördes 
rä t t betydande kvantiteter foderämnen och spannmål, såväl 
omalen som målen. Importen af fläsk sjönk jämväl under år 
1903 och understeg näst föregående års med omkring 20,000 
kilogiam, hvilket torde sammanhänga med den minskade 
skogsafverkningen. Af importen visade endast artikeln tobak 
någon betydligare ökning eller med 66,000 kilogram, för
anledd dels af anläggandet af en ny tobaksfabrik i Falun, 
dels ock af väntad tullförhöjning. 190-1 års tulluppbörd är 
den största, som debiterats inom länet. Af densamma, ut
görande bland annat 194,000 kronor för oarbetad tobak, 
torde dock omkring 110,000 kronor för dylik vara få anses 
endast såsom tillfällig. Frånräknas detta belopp, visar i 
allt fall .uppbörden någon stegring i förhållande till de 
två föregående årens, tydande på en förbättring uti handels
omsättningen. Importsiffrorna år 1905 visade i allmänhet 
något högre valörer än 1904. Bland större konsumtions
artiklar märkas särskildt kaffe och sirup, af hvilka artiklar 
importen ökats för kaffe med 37,000 kilogram och för sirup 
med 24,000 kilogram. Tulluppbörden understeg emellertid 
1901 års uppbörd med i rundt tal 155,000 kronor, beroende 
af ofvannämnda, i förväntan på ändrad tullsats å tobak, 
år 1904 verkställda förtullning af ett större tobakslager. 
Då emellertid den år 1905 debiterade tullen för denna ar
tikel understeg 1904 års tull intäkt därför med 174,000 kro
nor, hade tulluppbörden för andra varor under 1905 öfver-
stigit 1904 års uppbörd med omkring 20,000 kronor. 
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sälja, med år 1902 upphört, sedan den år från år aftagit i 
betydelse. Någon allmän marknad hålles därefter icke inom 
länet. 

Förutom de båda i senaste femårsberättelsen omförmälda 
torgdagarne i Orsa kyrkoby och å Mora strand hållas från 
år 1905 torgdagar i Krylbo hvarje helgfri lördag, dessa 
liksom de förutvarande afsedda för handel med kreatur och 
landtmannaprodukter. 

Under senaste femårsperiodens sista försäljningsår fun-
nos för minuthandel med och tdskänkning af brännvin 12 
ständiga, försäljningsrättigheter i städerna och 6 på lands
bygden, samtliga i städerna öfverlåtna å t bolag och å lands
bygden privilegierade för innehafvarne af Buskåkers, Gagn; 
bro, Finnhyttans, Lerdals, Ofvanmyra och Västerby gäst-
gifverier. Redan med denna periods första försäljningsår 
upphörde till följd af ägarens af Lerdals gästgifveri dödj 
den med nämnda gästgifveri förenade försäljningsrättighet. 
Sedan åtskilliga enskilda nykterhetsvänner inom Stora Tuna 
socken utfäst sig a t t till innehafvaren af Gagnbro gäst
gifveri under hans återstående lifstid utbetala e t t belopp af 
300 kronor om året samt denne å sin sida förbundit sig att, 
så länge detta belopp ordentligt utbetalades, icke återupp
taga försäljningsrättigheten vid gästgifveriet, har denna 
rätt ighet från och med försäljningsåret 1902—03 icke ut-
öfvats. Vid periodens slut återstodo sålunda å landsbygden 
allenast de privilegierade rättigheterna vid Buskåkers, Finn
hyttans, Ofvanmyra och Västerby gästgifverier. 

Till upplysning om förhållandet mellan antalet ständiga 
rättigheter i länet och länets invånareantal meddelas, a t t 
för hvarje rätt ighet funnos under försäljningsåret 1895—96 
10,882, under försäljningsåret 1899—1900 11,937 och under 
försäljningsåret 1904—05 13,568 invånare. Försäljnings
rättigheternas antal har sålunda i förhållande till folkmäng
den märkbart nedgått, särskildt under nu ifrågavarande pe
riod, och är i jämförelse med antalet rättigheter i hela r iket 
relativt obetydligt, då för hela riket antalet invånare för 
hvarje rät t ighet under nämnda försäljningsår utgjorde alle
nast respektive 4,795 samt 4,982 och 5,474. 

Tab. R. Minuthandeln med och utskänkningen af brännvin i Kopparbergs län försäljningsåren 1900—1905. 

Hvad särskildt angår importen från Norge, förtjänar 
a t t omförmälas, a t t under år 1901 till Sverige utefter Gör-
älfven framflottats 20,545 kubikmeter i Norge afverkadt tim
mer, kol- och pappersved, hvilken import år 1903 ökades 
till 38,200 kubikmeter. Tulluppbörden vid gränsstationerna 
har utgått, hufvudsakligast för hästar, år 1904 med ett be
lopp af 12,900 kronor. 

Nämnda tabell Q, som tillika utvisar de särskilda sla
gen af handelsidkande, gifver vid handen, a t t antalet gård-
farihandlare, som under nästföregående period i årligt me
deltal utgjorde 176, är i aftagande. Jämväl deras rörelse 
synes vara i nedgående, i det den uppskattade inkomsten 
af gårdfarihandelsrörelse sjunkit från 62,525 kronor år 1901 
till 50,570 kronor år 1905. Antalet handelsidkande aktie
bolag har under perioden varit ungefär konstant, under det 
antalet ekonomiska föreningar, som drifvit handel, ökats 
från 9 år 1901 till 20 år 1905. I fråga om enskilda hand
lande, som idka grosshandel eller försälja varor i bod eller 
från annat upplagsställe, har tabellen att, hvad städerna 
gemensamt angår, för perioden uppvisa en, ehuru obetyd
lig minskning såväl i deras antal som ock i deras samman
lagda inkomst af rörelse. Däremot har antalet sådana hand
lande å landsbygden stigit nästan oafbrutet under perio
den med en ökning af handelsinkomsten från 845,469 kronor 
år 1901 till 927,219 kronor år 1905, i hvilka belopp dylik 
inkomst i Borlänge köping jämväl inräknats. . 

Antalet utländska handelsresande, som erlagt bevillning 
enligt kungl. kungörelsen den 21 maj 1897, har under pe
rioden uppgått år 1901 till 9, år 1902 till 11, år 1903 till 
15, år 1904 till 6 och år 1905 till 9. 

Tillstånd till s. k. realisation bar under perioden ut
färdats allenast i 2 fall, båda år 1901. 

Ofvan antydda förändringar i formerna för handels
omsättningen torde vara föranledda af kommunikationsväsen
dets ökade utveckling. Såsom följd häraf har äfven, på1 

sätt redan i senaste femårsberättelsen omnämndes, den förr 
så viktiga vintermarknaden i Hedemora, hvarvid köpmän, 
bergsmän och.' allmoge icke blott från länet utan äfven från 
Norrland och Mälardalen plägade mötas för a t t köpa och 
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Tillfälliga utskänkningsrättigheter hafva såväl i stä
derna som på landsbygden beviljats för kortare tid än helt 
år. Antalet af sådana rättigheter var lägst under periodens 
sista år. 

Såsom sammanfattning af dessa uppgifter angående 
bränvinshandeln äfvensom till upplysning om brännvins-

förs äljningsmedlen och deras fördelning får Länsstyrelsen 
hänvisa till tabell R (sid. 55). 

Försäljning af denaturerad sprit har under perioden 
ägt rum på i medeltal 25 ställen årligen, däraf 7 i städerna 
ocli 18 på landsbygden. 

5. Kameralförhållanden. 

A) Hemman och lägenheter samt stadsjordar ni. m. 
Härom lämnas redogörelse i tabell 3. Uppgifterna till denna 
tabell äro, hvad beträffar landsbygden och kol. 2—15, häm
tade ur sammandraget öfver 1905 års jordebokssumma inom; 

länet. De olikheter, som dessa uppgifter utvisa i jämförelse 
med motsvarande uppgifter uti senaste femårsberättelsen, 
föranleda till följande anmärkningar. 

Kronoegendomar : 1) Under allmän disposition, a) Bo
ställen, lägenheter: minskning med 1, sedan Storskogen n:r 
1 i Silfbergs socken, afsöndrad från hemmanet Risshyttan, 
afförts. b) Hemman: minskning dels med 1 om {§|sf man
tal, som försålts till allmänt frälse, dels med -fe mantal, 
enligt rättelse i 1899 års jordeboksförändringsextrakt för 
Västerbergslags fögderi, och ökning dels med 1 om s

7
5 man

tal på grund af anmärkning vid 1901 års jordeboksföränd
ringsextrakt för NedanSiljans fögderi, dels med 1 om ŷ$y 
mantal, utgörande den del af bergsfrälseegendomen Rönnin
gen i Avesta socken, som genom Folkare häradsrätts ut
slag den 27 april 1903 blifvit kronan tilldömd, dels ock 
med nedan angifna, förut såsom skatte upptagna -â

6
g
4
s mantal, 

c) Jordlägenheter : i senaste femårsberättelsen upptogos alle
näst 3 i stället för rätteligen 4, hvilket antal fortfarande är 
oförändrad! 2) Under ensMld disposition, a) Hemman: 
minskning med JBVIWJ mantal, som blifvit skatteköpta ; b) 
jordlägenheter: minskning med 2, som likaledes blifvit skat
teköpta, på sätt här nedan närmare förmäles. 

Skatteegendomar: a) Hemman: minskning dels med 1 
om 3

7
f mantal på grund af anmärkning vid 1901 års jorde

boksförändringsextrakt för Nedan-Siljans fögderi, dels ock 
med ffifo mantal på grund af anmärkning vid 1904 års jorde
boksförändringsextrakt för Västerbergslags fögderi, och ök
ning dels med 3 om $s mantal till följd af rättelse i 1899 
års jordeboksförändringsextrakt för Västerbergslags fögderi, 
dels med 3 om §§ mantal, som efter inlösen af frälse
räntor öfverförts från frälse 'till skatte, dels ock med 1 om 
ÏÏWÂ°Ï mantal samt med 5<, mantal, tillhopa S

?
ÖVIWJ mantal, 

som skatteköpts. b) Jordlägenheter : ökning med 2, som 
blifvit skatteköpta. 

Frälseegendomar: Hemman: ökning dels med 7 på 
grund af anmärkning vid 1898 års jordeboksförändrings
extrakt för Falu fögderi, dels med 1 om -}g|f mantal, krono
egendom under allmän disposition, som försålts till allmänt 
flälse samt minskning med ofvan angifna syB

9
B och |g mantal, 

som öfverförts till krono eller skatte. 
Under perioden hafva följande skatteköp från kronan 

ägt rum, nämligen: 

Ar 1901 blef till allmänt frälse försåldt förra fan-
junkarbostället iggf mantal Nordanö i Folkärna socken. 

Genom köpebref den 16 januari 1904 blef frälseräntan 
af hemmanen Dal vik n :r 1—3 i Vika socken för ett pris af 
3,148 kr. 75 öre för statsverkets räkning inlöst, hvarigenom 
frälseräntornas antal nedgått från 6 till 5. I sammanhang 
därmed blefvo dessa hemman, såsom här ofvan omnämnts, 
omförda från frälse till skatte. ' 

Skattläggning har under perioden ej förekommit. 
Afgäld har under ifrågavarande tidrymd blifvit bestämd 

för 3 till begrafningsplatser afsedda lägenheter. 
Från ödesmål har något hemman icke blifvit under pe

rioden upptaget lika litet som något hemman under samma 
tid förfallit t i l l skattevrak. 

Beträffande antalet och beskaffenheten af de jordaf
söndringar, som under perioden blifvit af Länsstyrelsen 
fastställda, hänvisas till nedanstående tabell 8. 

Tab. S. Fastställda jordafsöndringar i Kopparbergs län 
åren 1901—1905. 
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Af tabellen 3 framgår, a t t antalet brukningsdelar å 
landsbygden, som år 1900 utgjorde 61,627, vid periodens slut 
nedgått till 54,576. 

Taxeringsvärdet å jordbruksfastigheterna å landsbygden, 
hvilket år 1900 uppgafs vara 123,580,000 kronor, utgjorde år 
1905 160,653,900 kronor, däraf för fastighet, hvarför bevill
ning icke erlägges, 15,450,400 kronor år. 1900 och 15,528,900 
kronor år 1905. 

Jämväl taxeringsvärdet för annan fastighet å lands
bygden har under perioden ökats, nämligen från 38,744,200 
kronor år 1900 till 59,950,600 kronor år 1905, eller med 
21,206,400 kronor. Af denna ökning faller omkring en tionde
del, eller 2,249,300 kronor på kyrkor och andra offentliga 

byggnader, hvaremot återstoden kommer på öfriga fastig
heter af ifrågavarande slag. 

I fråga om de förändringar härutinnan, som förekommit 
inom Borlänge köping och de öfriga områden, inom hvilka 
byggnadsstadgan för rikets städer tillämpats, är följande a t t 
anteckna. 

Efter den vådeld, "som iden 3 december 1900 härjade 
Borlänge köping, därvid flera gårdar ödelades, beslöt kö
pingens kommunalstämma vid sammanträde den 18 januari 
1901 antaga en af köpingens byggnadsnämnd uppgjord plan 
för reglering af den afbrända delen af köpingens område. 
Denna plan, som underställdes Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
pröfning, blef genom nådigt bref den 3 maj 1901 af Eders 
Kungl. Maj:i fastställd a t t lända till efterrättelse vid verk
ställighet, i den mån sådant utan förnärmande af någons lag
liga rät t kunde äga rum. Sistnämnda dag fann ock Eders 
Kungl. Maj :t godt att, på ansökan af köpingen, berättiga den, 
att därest godvillig öfverenskommelse icke kunde träffas, i 
den ordning förordningen angående jords eller lägenhets af-
ståendc för allmänt behof den 14 april 1866 föreskrifver, till 
sig lösa den mark, som erfordrades för utläggande af det uti 
den sålunda fastställda regleringsplanen upptagna s. k. Svea
torget. På grund af detta medgifvande blefvo för en summa 
af sammanlagdt 32,000 kr. åtskilliga tomter exproprierade 
för ifrågavarande torgs anordnande. Härefter uppstod inom 
köpingen en rä t t liflig byggnadsverksamhet, hvarunder flera 
större och tidsenliga byggnader uppfördes. Taxeringsvärdet å 
annan fastighet inom köpingen har ock under perioden stigit 
från 853,300 kr. år 1900 till 1,650,600 kr. år 1905 eller med 
icke mindre än 797,300 kr. I sammanhang härmed förtjänar 
omnämnas, a t t under perioden för köpingen anskaffats en 
ångspruta jämte öfrig ny brandredskap, samt at t för en kost
nad af omkring 9,000 kr. anordnats elektrisk belysning inom 
köpingen iför såväl inre som yt t re belysning. 

Såsom förut omnämnts, har Avesta onunicipalsamhälles 
område under perioden utvidgats från 77-816 hektar t i l l 
254-3ÎG hektar. Taxeringsvärdet å annan fastighet inom om
rådet har ock under samma tid ökats från 1,864,900 kr. år 
1900 till 2,495,500 kr. år 1905. 

För en del af Mora strands municipalsamhälle, som upp
tager en areal af 117-80 hektar, blef regleringsplan fastställd 
genom nådigt bref den 4 maj 1900, hvarefter regleringskarta 
rörande samma del af området fastställdes genom nådigt 
bref den 22 mars 1901. För utläggande af gator och öppna 
platser enligt den fastställda regleringsplanen förklarades 

genom nådigt bref den 28 november 1902 municipalsamhället 
berättigadt a t t dels, därest godvillig öfverenskommelse icke 
kunde träffas, i den ordning förordningen angående jords eller 
lägenhets afstående för allmänt behof den 14 april 1866 stad
gar, t i l l sig lösa den enskild, menighet eller inrättning 
tillhöriga jord, som för sådant ändamål erfordrades, dels ock 
mot lösen, som skulle bestämmas i den ordning nyssnämnda 
förordning stadgar, förvärfva den jord, som för enahanda 
ändamål erfordrades från kyrkoherde-, komministers- och 
klockarboställena i Mora församling. A en enligt reglerings
planen anordnad öppen plats har uppställts en af konstnären 
Anders Zom modellerad staty öfver konung Gustaf Vasa, 
hvilken stod aftäcktes vid H. K. H- Kronprinsens besök i 
Mora den 11 juli 1903. Taxeringsvärdet å annan fastighet 
inom samhället har under perioden stigit från 871,700 kr. år 

1900 ti l l 1,356,000 kr. under periodens sista år. 
Taxeringsvärdet å dylik fastighet har jämväl ökats inom 

öfriga, redan i senaste femårsberättelsen upptagna störrs 
platser å landsbygden, nämligen Smedjebackens municipal
samhälle och Vansbro stationssamhälle, i det förra från 
964,900 kr. år 1900 till 1,228,900 kr. år 1905 och1 i det senare 
från 316,500 kr. år 1900 ti l l 425,300 kr. år 1905. 

Tabellen 3 utvisar jämväl, hivad städerna angår, åt
skilliga förändringar sedan senaste femårsperiod. 

Antalet tomter i Falun utgjorde vid 1900 års slut 967 
och upptages nu till 999. Denna ökning är beroende af den 
utvidgning af stadsplanen, som af stadsfullmäktige den 11 
december 1902 beslutades och af Eders Kungl. Maj :t enligt 
nådigt bref den ,21 augusti 1903 fastställdes. För detta nya 
planlagda område, som är beläget mellan Kyrkobacksvägen i 
norr, Villavägen, Nybrogatan och Daljunkaregatan i väster 
och Svärdsjögatan i söder, och för hvars reglering staden 
inköpt åtskilliga markområden för tillhopa 34,525 kr., blef 
genom Länsstyrelsens utslag den 25 april 1905 fastställd 
tomtindelning, upptagande 32 tomter, däraf 20 bebyggda och 
12 obebyggda. Antalet jordlotter, som vid 1900 års slut 
uppgafs vara 109, har på grund af of van omförmälda tomt
indelning, hvarigenom jordlotter öfvergått till tomter, min
skats med 16 och utgjorde vid periodens slut 93. 

För a t t komma i besittning af för stadens utveckling 
erforderliga markområden och för a t t förebygga uppkomsten 
af flera s. k. förstadssamhällen har staden, förutom redan 
omförmälda markförvärf samt några smärre inköp af tomt
områden inom själfva staden, inköpt dels den 17 oktober 
1901 den öster om staden belägna egendomen Manhem med 
tillhörande tvenne skogslotter i Varggården och Grufriset 
för en köpeskilling af 75,000 kr., dels den 10 april 1902 för 
21,000 kr. egendomen Nedre Myckelmyran, dels ock den 10 
december 1903 för 10,000 kr. den inti l l sistnämnda egendom 
belägna lägenheten, den s. k. Pettersonska Myckelmyran och 
för 5,500 kr. en del af egendomen Hagalund, belägen norr om 
Kyrkobacksvägen och väster om Hästbergsvägen, sistnämnda 
del afsedd för utvidgning och reglering af stadsplanen å be
rörda område. 

I detta sammanhang må omförmälas, att, enligt stads
fullmäktiges vid sammanträde den 11 september 1902 fattade 
samt af fastighetsägarne i staden godkändt beslut, hvilket 
den 31 december samma år af Eders Kungl. Maj :t fastställts, 
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staden mot vissa villkor öfvertagit skyldigheten a t t under
hålla gator och vägar i Falun. Därefter har en del af stadens 
mera centrala hufvudgator börjat efter bestämd plan om
läggas, hvarjämte några gator i de nya stadsdelarne fram-
dragits enligt stadsplanen. Kostnaderna för dessa gatuar-
betén hafva uppgått till öfver 150,000 kronor. 

Stadens elektriska gatubelysningsnät har under perioden 
för en kostnad af omkring 55,000 kronor ombyggts och utvid
gats, så at t de elektriska båglampornas antal ökats från 51 
ti l l 108. Ny turbin och ny elektromotor om 80 effektiva 
hästkrafter hafva uppsatts inom kraftstationen. 

I Hedemora har till följd af delning af tomter des
sas antal ökats från 160 till 162. Antalet jordlotter har 
minskats med 5 till 170, hvilken minskning föranledts af 
flera mindre brukningsdelars sammanslagning ti l l färre lot
ter. Under periodens sista år har, enligt stadsfullmäktiges 
uppdrag, af arkitekten P. Hallman i Stockholm utarbetats 
förslag till ny stadsplan för staden, hvilket i hufvudsak 
afser at t med tillämpning af modernare principer reglera 
det inestadels obebyggda området ïnellan Södra Dalarnes järn
väg och den nu bebyggda stadsdelen samt et t område nord
väst om staden. 

Antalet tomter i Säter angafs i senaste femårsberättel
sen till 178. Till följd af under perioden verkställda tomt
delningar har antalet år 1905 ökats till 185. 

Byggnadsverksamheten i städerna har, såsom af tabellen 
framgår, icke varit synnerligen liflig, men synes, åtmin
stone hvad Hedemora och Säter beträffar, vara i stigande. 
I Falun, för hvilken stad den 21 maj 1902 af Länsstyrelsen 
fastställdes ny byggnadsordning, hvarmed afsågs a t t åstad
komma ett såväl mera tidsenligt som ur eldfarans synpunkt 
mera betryggande byggnadssätt, hafva endast några större 
bostadshus af sten blifvit uppförda förutom några i villa
stil byggda, för enskilda personer afsedda byggnader dels af 
sten, dels af trä. Däremot hafva inom många af stadens 
små gårdar tillbyggnader och reparationer verkställts, hvari-
génom tillgången på smärre lägenheter i någon mån ökats. 
Den rådande bostadsbristen med däraf följande höga hyror 
har dock icke blifvit afhulpen. 

Med afseende å allmänna byggnader hafva däremot un
der perioden rä t t betydande arbeten utförts inom Falun. Den 
i senaste femårsberättelsen omförmälda restaureringen af 
Kopparbergs församlings kyrka blef våren 1901 fullbordad. 
Enligt kyrkostämmans i Kristine församling beslut har från 
och' med år 1903 pågåt t e t t vidtomfattande arbete för restau
rering af församlingens kyrka. Dessutom hafva nya lokaler 
uppförts för elementarläroverket för flickor och för lands
tingets småskolelärarinneseminarium, hvarjämte arbete för 
till- och ombyggnad af högre allmänna läroverkets hus på
börjats. 

Söder |om stadens planlagda område har under hösten 
1905 påbörjats arbete för uppförande af ny t t kasernetablisse-
ment for Dalregementet. Marken för detta établissement 
och till öfningsfält för regementet har af staden upplåtits 
enligt stadsfullmäktiges beslut den 10 november 1904. Värdet 
af denna mark, hvilken staden genom förut gjorda mark
inköp ti l l största delen redan ägde, beräknas till 101,060 
kr. Enligt åtagande har ock staden under år 1905 låt i t 

till kasern tom tens gräns framdraga vatten- och afloppsled-
ningar, hvilket arbete kraft en kostnad af 8,412 kr. 

Taxeringsvärdet å sjtiadsfastigheterna har, särskildt hvad 
hus och tomter angår, stigit i icke obetydlig grad, nämligen 
från 13,535,350 kr. år 1900 till 19,702,600 kr. år 1905, eller 
med icke mindre än 6,167,250 kr. Af denna ökning komma 
på Falu stad 5,162,700 kr., däraf allenast 574,100 kr. för 
bevillningsfria fastigheter, på Hedemora stad 635,900 kr., 
däraf 37,000 kr. för bevillningsfria fastigheter, samt på 
Säters stad 368,650 kr., däraf 22,600 kr,, för bevillnings
fria fastigheter. 

Värdet af all fastighet i länet, såväl å landsbygden 
som i städerna, utgjorde år 1905 241,146,500 kr. mot 
176,605,950 kr. år 1900. 

B) Fideikommiss. Sedan Eders Kungl. Maj:t enligt 
nådigt beslut den 24 januari 1902 medgifvit, a t t fideikom
missegenskapen finge öfverflyttas från V8 mantal Björnhyt
tan n :r 1,1/i6 mantal Björnhyttan n:r! 2 eller Saxberg, V32 man
tal Räfvåla eller Sunnansjö och 1:24 mantal Löffallet eller 
Nitten n:r 1 jämte hälften ,af Björnhytte masugn och af 
Björnhytte kvarn och'såg, allt i Grangärde socken, hvilka fas
tigheter utgjort del af Ferna och Bockhammars fideikommiss 
och i senaste femårsberättelsen såsom sådan egendom uppta
gits under benämning Björnhytte bruk, har genom bytesbref 
den 16 april samma år fideikommissegenskapen öfvergått å 
fasta egendomarne 1/i i Finnbo masugn, T | | | ï ï mantal By och 
Bengtsgård eller fastigheten Hemmet, 1;24 mantal Finngår-
den, J? | mantal Åsmansbo, V12 mantal Heden, äfven kalladt 
Asmansbo-Heden, V40 mantal Getbo, 1;24 mantal Getbo och' 
1/e mantal Täppan, all t i Norrbärke socken. Till följd 
af denna öfverflyttning af fideikommissnaturen från 25/9« 
mantal Björnhytte bruk till ^»IB mantal, tillhörande Finnbo 
bruksegendom, utvisar tabell 4 den olikhet med motsvarande 
tabell i senaste femårsberättelsen, a t t egendomarne af sådan 
natur nu upptagas till 3 2

7
3°g

9j30~ mantal mot 2 ih mantal år 1900. 
Antalet verk, tillhörande Finnbo bruk, har nedgått från 
3 till 2, i det Västansjö kvarn numera icke tillhör nämnda 
bruk. Ifrågavarande egendomars taxeringsvärde har efter 
dessa förändringar under perioden ökats till 268,300 kr. mot 
261,800 kr. år 1900. ! , : 

O) Fastigheter, tillhörande inhemska aktiebolag. Om 
ifrågavarande fastigheter lämnas uppgifter i tabell 5, som 
utvisar, a t t taxeringsvärdet af aktiebolagens fastigheter fort
farande ökats inom länet såväl beträffande jordbruksfastig
het som hvad angår annan fastighet. Jämväl antalet fastig-
hetsägande aktiebolag har under perioden stigit. Till jäm
förelse med förhållandena i detta afseende vid föregående 
femårsperioders slut meddelas följande öfversikt: 
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D) Fastigheter, tillhörande främmande makters under-
satar. Tabell 6, som härför lämnar redogörelse, utvisar vid 
jämförelse med motsvarande tabell i senaste femårsberättel
sen, a t t antalet utländska fastighetsägare, som med ett föga 
betydande undantag uteslutande utgöras af norrmän, ökats 
från 13 år 1900 till 19 år 1905, men at t däremot taxeringsvär
det nedgått från 308,200 kr. år 1900 till 58,100 kr. år 
1905, det sistnämnda delvis en följd af ändradt beräknings-
sätt. 

E) Skiften. Vid allmänna skiftésverket har under pe
rioden förutom förste landtmätaren i länet var i t anställd 
följande personal, nämligen år 1901 21 landtmätare och 6 
medhjälpare, år 1902 19 landtmätare och 7 medhjälpare, år 
1903 17 landtmätare och' 10 medhjälpare, år 1904 15 landt
mätare och 10 medhjälpare samt år 1905 17 landtmätare och 
9 medhjälpare. Af dessa hafva 2 vice kommissionslandtmä-
tare ej varit sysselsatte med landtmäterigöromål. 

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

Vid längddelningar hafva blifvit mätta 491,367 meter 
samt delade 520,929 meter, däraf 76,877 meter vid stäng
seldelningar och 444,052 meter genom vägdelningar. 

Genom ägostyckningar, hvilkas antal uppgått t i l l 80, 
och som omfattat 6'524 oförmedlade mantal, hafva dessutom 
afmätts 194 hektar och skiftats 9,942 hektar i sammanlagdt 
639 lotter. 

Vid 3 förrättningar för expropriationsmätning, uppmät
ning af municipalsamhälle samt indelning i tomter hafva 
afmätts 308 hektar och skiftats 295 hektar. 

Till ytterligare upplysning om allmänna skiftesverkets 
i länet ställning vid periodens slut meddelas följande öfver-
sikt : 

Länets hela mantalssumma, 1,891 334, erhålles, då sum
man i en af de båda senare kolumnerna, hvilka motsvara 
hvarandra, lägges till summan i första kolumnen. 

Flyttningshjälp efter skiften har under perioden ut
betalts med 1,556 kr. 42 öre år .1902 och 10,141 kr. 30 
öre år 1905, eller tillhopa 11,697 kr. 72 öre. 

F ) Kommunernas finanser. Härom meddelas detaljerad 
redogörelse i Statistiska Centralbyråns underdåniga årsbe
rättelser, till hvilka Länsstyrelsen tillåter sig hänvisa. 

I allmänhet förekommer icke fyrldalssättning inom lä
net, där vid senaste femårsperiods slut fyrktalsberäkning 
skedde allenast för Sundborns, Folkärna, By, Siljansnäs, 
Rättviks, Mora och Orsa socknar. "Under perioden har här-
utinnan förändring ägt rum, därigenom att, enligt nådigt 
bref den 8 april 1904, fastställelse meddelats å Hedemora 
socknemäns å kommunalstämma den 27 december 1902 fat
tade beslut, att , i stället för beträffande länet gällande 
särskilda stadganden i afseende å grunderna för utgörande 
af kommunalutskylder och utöfvande af rösträt t vid kom
munalstämma, för framtiden skulle inom nämnda kommun 
tillämpas de i förordningen om kommunalstyrelse på landet 
meddelade föreskrifter om fyrktalssättning. Detta beslut 
skulle lända ti l l efterrättelse från och med början af år 
1905. Enahanda beslut hafva under perioden dessutom fat
tats af följande kommuner å kommunalstämmor nedan-
nämnda dagar, nämligen af Stora Skedvi den 24 maj 1903, 
af Vika den 30 maj 1903, af Ludvika den 30 mars 1903, 
af Söderbärke den 5 april 1903, afVenjan den 25 januari 1903, 
af Älfdalen den 13 april 1903, af Säter den 13 april 1903, af 
Malingsbo den 29 mars 1903, af Sollerö den 29 mars 1903, 
af Torsång den 24 maj 1903, af Grytnäs den 13 april 
1903, af Ore den 19 april 1903 och af Garpenberg den 
29 mars 1903. Dessa beslut, hvaremot besvär icke blifvit 
anförda, hafva af Länsstyrelsen med underdånig skrifvclse 
den 1 juli 1905 öfverlämnats till Eders Kungl. Maj:ts pröf-
ning och' fastställelse, och var ärendet 'vid periodens utgång 

Under perioden hafva afslutats 10 egentliga laga slciften, 
omfattande tillhopa 10'83c oförmedlade mantal inom Sund
borns, Ore, Mora och Vika socknar. Vid dessa laga skiften 
hafva blifvit dels afmätta, dels delade följande antal hektar 
af olika ägoslag: 

och hafva därvid delägarne bekommit sina ägor i följande 
antal skiften, nämligen: 

Delägarnes kostnader förutom kostnaden för utgjorda 
dagsverken hafva för dessa laga skiften utgjort, till landt-
mätarne oclï gode männen 35,795 kr. och till öfriga kostnader 
41,010 kr. eller tillsammans 76,805 kr., eller närmast 18 
kr. 63 öre per skiftad hektar. 

Förutom öfvannämnda laga skiften hafva under femårs
perioden afslutats 1,649 andra förrättningar eller i medeltal 
årligen 330 förrättningar mot 243 under senaste period. Vid 
h'emmansklyfningar, ägodelningar, längdmätningar samt 
stängsel- och vägdelningar, hafva blifvit afmätta och' skif
tade följande antal hektar: ' 
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på nådig pröfning beroende. Utan afvaktan på Eders Kungl. 
Maj:ts beslut hade emellertid fyrktalsberäkning redan för 
är 1905 ägt rum inom Torsångs, Grytnäs och Hedemora 
eocknar. 

Af Statistiska Centralbyråns årsberättelser inhämtas, att 
länets fyrktal, som år 1900 beräknades till 1,991,798, år 
1905 stigit till 2,665,584, däraf för i mantal satt jord 886,841, 
för annan fastighet 233,464 och för öfriga beskattningsföre
mål 1,545,279. Härvid är a t t märka, a t t fyrktalen för de 
kommuner, där fyrktalssättning icke införts, blifvit beräknad 
med ledning af uppgifna bevillningssummor. Högre fyrktal 
förekom nämnda år allenast i e t t af rikets län, nämligen 
Malmöhus1 län. 

Af länets landskommuner hade, enligt enahanda beräk
ning, som nyss nämnts, Stora Tuna, Grangärde, Orsa, Norr-
bärke, Kopparbergs och Ludvika socknar år 1905 ett fyrktal 

öfverstigande 100,000, däraf Stora Tuna icke mindre än 
354,011 samt Grangärde 301,341. 

Sammanlagda beloppet af kommunernas inom länet in
komster utgjorde år 1900 3,224,864 kr., däraf för landskom
munerna 2,788,243 kr. och för stadskommunerna 436,621 kr. 
År 1905 hade inkomsterna stigit till 3,630,561 kr., 3,004,801 
kr. för landskommunerna och 625,760 kr. för stadskommu
nerna. Kommunernas utgifter, som år 1900 uppgingo till 
3,245,448 kr., däraf 2,764,220 kr. inom landskommunerna och 
481,228 kr. inom stadskommunerna, hade år 1905 ökats till 
3,589,879 kr., däraf 2,879,874 kr. inom landskommunerna och 
710,005 kr. inom stadskommunerna. Under det kommunernas 
inkomster från år 1900 till år 1905 sålunda ökats med 405,697 
kr., hafva under samma tid utgifterna ökats med endast 
344,431 kr. 

Kommunernas tillgångar hade från år 1900, då de upp-

Tab . T. Lån, som kommuner i Kopparbergs län åren 1901—1905 erhållit nådigt tillstånd att upptaga. 

') I lidet ingå 5,408 kr. för Gustafs kommun. — 2) I 1905 års lån ingår äfvcn det år 1902 rocdgifna. 
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gingo till 9,558,945 kr., däraf 7,212,205 kr. för landskom
munerna och 2,346,740 kr. för stadskommunerna, stigit till 
14,956,608 kr. år 1905, däraf belöpte 11,723,472 kr. på lands
kommunerna och 3,233,136 kr. å stadskommunerna. 'Skul
derna hade likaledes under samma tid ökats, nämligen från 
4,720,661 kr. år 1900 till icke mindre än 8,095,054 kr. år 1905. 
Af sistnämnda skuldbelopp komma 6,043,001 kr. på lands
kommunerna och 2,052,053 kr. å städerna och Borlänge köping. 

Utöfver dessa, ur Statistiska Centralbyråns årsberättel
ser hämtade uppgifter, får Länsstyrelsen allenast omförmäla 
dels de tillstånd till upptagande af lån, som af Eders Kungl. 
Maj:t blifvit under perioden meddelade kommuner inom länet, 
dels ock de inom länet befintliga skogsmedelsfonderna, livilka 
icke förvaltas i samma ordning, som kommunernas öfriga 
tillgångar och förty icke heller äro uti förberörda berät
telser bland dessa tillgångar inräknade. 

Do lån, till hvilkas upptagande nådigt tillstånd under 
perioden erhållits, uppgå till et t sammanlagdt belopp af 
2,992,300 kr., hvilket belopp något understiger här ofvan 
angifna ökning i skulderna. Om detta lånebelopps fördel
ning mellan kommunerna och de särskilda lånens ändamål 
lämnas redogörelse i tabell T (sid. 60). ' 

Beträffande skogsmedelsfonderna, om. hvilkas tillkomst 
fullständig redogörelse lämnats i föregående femårsberättel
ser, får Länsstyrelsen här nedan omförmäla de förändringar, 
som under perioden med dem ägt rum. Angående använd
ningen af skogsmedelsfondernas ränteafkastning inhämtas 
väl af Statistiska Centralbyråns årsberättelser åtskilliga 
upplysningar, men har Länsstyrelsen dock ansett sig här 
böra, i likhet med hvad i senaste femårsberättelser ägt rum, 
meddela från vederbörande kommuner infordrade mera detal
jerade uppgifter, oaktadt desamma vid granskning befunnits 
såväl ofullständiga som ock i vissa afseenden stridande mot 
de uppgifter, som af Statistiska Centralbyrån lämnats. 

Venjans sockens skogsmedelsfond, som vid periodens bör
jan besteg sig ti l l 228,764 kr. 46 öre, ägde vid periodens 
slut en behållning af 236,742 kr. 99 öre och. har alltså' 
under perioden ökats med 7,978 kr. 53 öre. Denna behåll
ning var bokförd sålunda: 

Af fondens räntemedel uppgifvas följande belopp hafva 
af Svärdsjö socknemän disponerats, nämligen hvar t af åren 
1901 och 1902 18,689-40 kr., år 1903 15,574-50 kr. och hvar t 
af åren 1904 och 1905 17,131-95 kr., eller sammanlagdt 
87,217-20 kronor. Dessa belopp h'afva hufvudsakligen för
delats på soldatrotarne och af rotarne användts för lön 
till soldaten, aflöningar till prästerskapet, t i l l underhåll 
af sommarvägarne, till vägskatt och till nötboskapsafvelns 
förbättring, hvarefter återstoden fördelats mellan rotedel-
ägarne. 

Inom Envikens socken hafva räntemedlen användts på 
följande sät t : 

Behållningen af Svärdsjö och Envikens socknars skogs-
medelsfond, som vid periodens början uppgick ti l l 752,450 
kr. 98 öre, har vid periodens slut stigit till 854,531 kr. 99 öre. 
Denna betydliga ökning af 102,081 kr. 1 öre är beroende 
på försäljning af såväl utstämplade friska träd som äfven af 
torr och vindfälld skog. Fondens tillgångar vid 1905 års 
slut voro i räkenskaperna bokförda sålunda: 

Den del af fondens räntemedel, som af socknemännen 
disponerats, lärer hafva användts till följande ändamål: 

Särna sockerts skog smedels fonds kapitaltillgång har un
der perioden icke undergått någon förändring och utgjorde 
sålunda vid periodens slut 2,216,832 kr. 44 öre, hvilket be
lopp var på följande sätt placeradt, nämligen: 
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Af fondens ränteafkastning uppgifvas de utgifter hafva 
under perioden blifvit bestridda, som finnas angifna i 
tabell V. 

Lima och Transirands socknars skogsmedelsfonds kapi
talbehållning, likaledes sedan senaste femårsperiod oför
ändrad, .uppgick vid 1905 års utgång till 2,586,000 kr. 
Detta fondens kapital var i räkenskaperna bokfördt så
lunda : Socknarnes andelar af fondens räntemedel hafva anlitats 

för de i tabell V angifna ändamål med däri upptagna belopp. 
Orsa sockens skogsmedelsfond, hvars kapitalbehållning 

vid 1900 års slut utgjorde 9,647,857 kr. 61 öre, hade hu 
vudsakligast till följd af försäljning af skogseffekter vid 
periodens slut stigit till 9,666,160 kr. 25 öre, däri inberäk-
nadt aktier i Mora—Vänerns järnvägsaktiebolag till nomi
nellt belopp af 600,000 kr. Tillgångarne voro vid 1905 års 
slut placerade på följande sätt, nämligen: 

Tab. U. Af ränteafkastningen från Särna sockens skogsmedelsfond bestridda utgifter åren 1901—1905. 

Tab. V. Anslag af räntemedlen från Lima och Transtrands socknars skogsmedelsfond åren 1901—1905. 
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Om do belopp, som af skogsmedelsfondens ränteafkast-
ning under perioden användts till skilda ändamål, meddelas 
upplysning i tabell X. 

I denna tabell, liksom i de här ofvan lämnade uppgifter 
om användningen af räntan af Lima och. Transtrands socknars 
och Särna sockens skogsmedelsfonder, äro icke upptagna de 
belopp, som enligt Länsstyrelsens medgifvanden till befolk
ningens understöd vid inträffad missväxt fått utgå1 ur de af 
skogsmedelsfondernas ränteafkastningar bildade s. k', under
stödsfonderna, hvilka komma att i senare afdelning af berät
telsen bland fromma stiftelser vidare omnämnas. 

Till upplysning om landstingets finansiella ställning 
meddelas följande tablå öfver dess utdebitering af landstings
skatt jämte inkomster och utgifter samt tillgångar och skul
der under hvart af periodens år: 

') Häri ingå icke för Orsa socken läkareaflöningar. 

Tab. X. Användningen af räntemedlen från Orsa och Älfdalens socknars skogsmedelsfonder åren 1901—1905. 

Om användningen af fondens räntemedel under perioden 
meddelas uppgifter i tabell X. 

Älfdalens sockens skogsmedels fonds kapitaltillgång är 
sedan senaste femårsperioden oförändrad och uppgick vid 
1905 års slut till 6,154,437 kr. 63 öre. Denna behållning bok
fördes i fondens räkenskaper på följande sätt: 
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6. Politi. 
A) Undervisningsväsendet. För folkundervisningen 

funnos vid 1900 års slut 741 skolor med 862 lärare och lära
rinnor och tillhopa 33,602 lärjungar. Under perioden hafva 
åtskilliga nya skolor tillkommit, så at t skolornas antal vid 
nu ifrågavarande periods slut uppgick till 773, af hvilka det 
öfvervägande antalet utgjordes af fasta folk- och småskolor. 
Jämväl antalet lärare och lärarinnor har ökats. För under
visningen uti vid skolorna förekommande läroämnen funnos 
nämligen vid 1905 års slut 957 lärare och lärarinnor. Sam
tidigt uppgick antalet lärjungar i länets folkskolor och små
skolor till 34,021. 

De i senaste femårsberättelsen omförmälda, för den högr© 
folkundervisningens befrämjande inrättade folkhögskolor 
hafva äfven under nu ifrågavarande period vari t i verksam
het. Vid Dalarnes manliga folkhögskola hafva vari t an
ställde två lärare, af hvilka den ena jämväl vari t förestån
dare. Vid Dalarnes kvinnliga folkhögskola hafva jämväl 
två lärare haft anställning samt för undervisning i väfnad, 
sömnad, spånflätning o. d. två lärarinnor, af hvilka den 
ena äfven undervisat i kvinnlig hygien. Vid skolorna hafva 
följande antal elever åtnjutit undervisning, nämligen: 

Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. 

Är 1901 20 10 Är 1904 23 10 

» 1902 30 12 > 1905 23 25 

. 1903 ....... 29 12 

Vid Dalarnes manliga folkhögskola, hvarest läsåret bör
jat den 24 oktober och med 21/2 veckors uppehåll vid jul
tiden fortgått till den 29 eller 30 april, hafva följande, 
läroämnen förekommit: modersmålet, historia och geografi, 
kommunal- och grundlagar, geometri, räkning, linearritning, 
fältmätning och afvägning, bokföring, naturkunnighet samt 
välskrifning, hvarjämte en gång i veckan förekommit tal-
öfningar öfver ämnen, som af eleverna själfva valts, kommu
nala öfningar samt sångöfning och från januari 1903 gymna-
stiköfningar dagligen. 

Vid kvinnliga folkhögskolekursen, som pågått under 
maj, juni och juli månader, har undervisning meddelats 
uti modersmålet, historia och geografi, räkning, naturkunnig
het, hälsolära, mjölkhushållning, bokföring och välskrifning 
äfvensom i väfnad, .handarbete och sång. 

Under år 1902 uppfördes vid folkhögskolan en gymna
stik- och samlingslokal, som från januari 1903 användts 
för elevernas gymnastiköfningar samt för föreläsningar, mö
ten och' samkväm. Kostnaden för lokalen, som kommit till 
stånd genom folkhögskoleförbundets åtgöranden, utgjorde 
9,487 kr., hvari ingår landstingets bidrag, 4,000 kr.. 

Kostnaden för uppehållandet af dessa skolor under pe
rioden äfvensom de för beredande å t mindre bemedlade af till
fälle till folkhögskoleundervisningen af statsmedel utgående 
bidrag hafva utgjort : 

Med afseende å de ökade kostnaderna för år 1905 må 
nämnas, a t t med samma år inträdde löneförhöjning för man
liga skolans lärare och a t t vid den kvinnliga skolan aflö-
ningarna växla med elevantalet, som nämnda år var ovan
ligt högt. 

Vid Dalarnes lanätmannaskola, afsedd a t t bibringa för 
landthushållningen och landtbruket nytt iga kunskaper, liar 
undervisningen pågått under maj och juni månader, därvid 
af en lärare, tillika skolans föreståndare, undervisats' i fysik, 
kemi, jordbrukslära, husdjurslära och mjölkhushållning. Un
der åren 1904 och 1905 har därjämte af extra lärare meddelats 
undervisning i veterinärkunskap och skogshushållning. Elev
antalet vid skolan har utgjort hvar t af åren 1901—1903 6, 
år 1904 9 och år 1905 8. Kostnaden för skolans uppehål
lande har under periodens särskilda år uppgått år 1901 till 
811 kr., år 1902 till 816 kr-., år 1903 ti l l 795 kr., år, 1904< 
til l 946 kr. och år 1905 till 968 kr. Uti dessa kostnader 
hafva inräknats anslag ti l l resor, som eleverna under lärares 
ledning fått företaga till några mera framstående jordbruks
egendomar såväl inom som utom länet. 

Vid folkskolelärarinneseminariet i Falun hafva under 
femårsperioden vari t anställde, utom rektor, 4 adjunkter, 
däraf 2 kvinnliga, äfvensom 2 lärarinnor för öfningsskolan, 
hvarjämte för undervisning i sång, musik, teckning, gymna
stik, kvinnlig slöjd samt trädgårdsskötsel funnits särskilda 
lärarekrafter, tillsammans 12 lärare och lärarinnor. Antalet 
elever har vari t högst 73 (läsåret 1904—05) och lägst 70 (läs
året 1903—04). Lärokursen, som omfattar en tid af fyra 
år, har under förra delen af perioden pågått 36 veckor om 
året, däraf 16 på höstterminen och' 20 på vårterminen, men 
från och med den nya löneregleringens tillämpande den 1 ja
nuari 1905 38 veckor 4 dagar, däraf 17 på höstterminen och 
21 veckor 4 dagar på vårterminen. Under femårsperioden 
hafva från seminariet utexaminerats 90 elever. Kostnaden 
för seminariets uppehållande bestrides fortfarande af stats
medel, och undervisningen är som förut afgiftsfri. Behof af 
utvidgning af seminariets lokaler uppgifves hafva alltmer 
gjort sig gällande. Ritningar till nybyggnad hafva ock' 
uppgjorts inom öfverintendentsämbetet, men frågan om lämp
ligaste sättet för erhållande af en i och för den tillämnade 
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nybyggnaden nödig utvidgning af seminariets tomt har vål
lat svårigheter, som hittills icke kunnat lösas. 

Undervisningen vid det af länets landsting inrättade 
småslcolelärarinneseminariet i Falun har, enligt den af lands
tinget år 1899 för seminariet beslutade stadgan, fortgått med 
en lärokurs af 12 kalendermånader, fördelade på tre terminer, 
hvarannan kurs omfattande 2 vårterminer och 1 hösttermin 
och hvarannan 2 höstterminer och 1 vårtermin. Afgångsexa-' 
men har sålunda ägt rum livar tredje termin. Under pe
rioden hafva 111 elever utexaminerats. Vid seminariet hafva 
under perioden varit anställda 5 lärarinnor, en som förestån
darinna ocli första lärarinna, en för seminariets öfningsskola 
samt tre biträdande lärarinnor för undervisningen i öfnings-
ämnena. Vid början af år 1905 inflyttade seminariet i en 
af landstinget för denna läroanstalt nyuppförd byggnad. 
Kostnaderna för seminariets uppehållande under perioden 
hafva hufvudsakligast bestridts af landstinget, men till 
någon del äfven af statsanslag. 

Hedemora samskola, som, på sätt i senaste femårsberät
telsen om förmäldes, under vissa villkor äger dimissionsrätt 
till allmänna läroverkens sjätte klass, har under nu ifråga
varande period pågått med 1 lärare, 3 lärarinnor och 1 sär
skild timlärare i kristendom samt med följande antal lär
jungar : 

Avesta elementarskola, som likaledes är samskola, har 
under den gångna femårsperioden fortgått efter samma plan 
som under skolans tidigare verksamhet. Skolan är fördelad 
på 5 ettåriga klasser, och kurserna äro så anordnade, a t t de 
lärjungar, som på ett tillfredsställande sät t genomgått sko
lan, därifrån kunna vinna inträde i sjätte klassen af rikets 
allmänna läroverk. Lärarepersonalen har utgjorts af 8 perso
ner, däraf 4 med fast anställning, 2 manliga och 2 kvinnliga. 
Lärjungeantalet har utgjort: 

Skolan har årligen åtnjutit statsanslag, under åren 1901 
och 1902 med 1,200 kr. och under åren 1903—1905 med 1,800 
kr., äfvensom anslag af Avesta kommun med 750 kr. hvart 
af förstnämnda två år och med 1,200 kr: årligen under åren 
1903—1905. Sedan hösten 1903 har skolan dessutom erhållit 
720 kr. i årligt bidrag från Aktiebolaget Avesta järnverk. 
Omkostnaderna för skolan hafva i öfrigt bestridts genom 
elevernas terminsafgifter samt medels frivilliga bidrag. 

En tredje samskola finnes inom Borlänge köping, hvil-
ken skola redan på hösten år 1900 började sin verksamhet, 
sedan anslag därför beviljats af köpingens kommunalstämma. 

Denna skola, Borlänge samskola, var afsedd a t t å t gossar 
och flickor meddela ett kunskapsmått, motsvarande det som 
erhålles i de fem lägre klasserna vid statens allmänna läro
verk och var intill hösten 1905 förenad med en förberedande 
af delning för nybörjare. Samtidigt med den förberedande 
afdelningens indragning utvidgades skolan med en sjätte 
klass, afsedd at t meddela den kurs i allmän medborgerlig 
utbildning, som vid statens sexklassiga realskolor afslutas 
med särskild afgångsexamen såsom villkor för inträde i 
fackskolor och för anställning i vissa statens administrativa 
verk. Lärarepersonalen har utgjorts af 2 lärare och 2 till 
3 lärarinnor. Lärjungeantalet har utgjort: 

Skolan har åtnjutit anslag af Borlänge köping, af Stora 
Tuna kommun och af staten, uppgående år 1905 till samman
lagd!, belopp af 3,000 kr., däraf hälften af staten. I öfrigt 
hafva elevernas afgifter fåt t bestrida omkostnaderna för 
skolan. 

Om högre allmänna läroverket i Falun, som fortfarande 
är länets största och mest omfattande undervisningsanstalt, 
återfinnes närmare redogörelse i den officiella statistiken. 
Antalet lärare därstädes har under perioden varit, förutom 
läroverkets rektor, under läsåret 1901—02 5 lektorer och 11 
adjunkter, under läsåren 1902—03, 1903—04 och 1904—05 
5 lektorer och 12 adjunkter samt under läsåret 1905—06 
6 lektorer och 12 adjunkter. Därjämte hafva under hela 
perioden 3 extra lärare och 3 öfningslärare var i t vid läro
verket anställde samt tidtals 2 biträdande lärare. Lärjun-
garnes antal har under samma år utgjort lägst 323 (våren 
1903) och högst 370 (hösten 1905). Af lärjungarne hafva 
under samma tid 107 aflagt mogenhetsexamen, däraf 55 å 
latinlinjen och 52 å reallinjen. Reparation och tillbyggnad 
af läroverkets hus, sedan länge af behofvet påkalladt, blef, 
sedan anslag därför beviljats af länets landsting med 30,000 
kr., af Falu stads sparbank med 10,000 kr., af brännvins-
minuthandels- och utskänkningsbolagets i Falun besparings
fond med 20,000 kr. och af Falu stad med högst 109,000 kr., 
under våren 1905 igångsatt och fortgick vid periodens slut. 
Af stadsfullmäktige i Falun hade stadens drätselkammare 
erhållit i uppdrag a t t utföra detta arbete i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med et t af förste intendenten F. G. A. 
Dahl uppgjordt förslag. 

Vid elementarläroverket för flickor. i Falun har under 
femårsperioden lärarnes, lärarinnornas och lärjungarnes an
tal varit följande: 
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Kostnaderna för läroverkets uppehållande hafva såsom 
under senaste femårsperioden bestridts, förutom af elevernas 
afgifter, medels understöd af statsmedel samt årliga anslag 
af Falu stad, länets landsting och utskänkningsbolagets i 
Falun besparingsfond. 

Behof af lämpligare skollokaler hade föranledt inköp 
af en intill den förra läroverkstomten belägen tomt n:r 15 
och 16 å kvarteret n:r 4. här i staden, å hviiken under åren 
1901—1903 för en kostnad af i rundt tal 112,000 kr. upp
förts en ny, tidsenlig läroverksbyggnad af sten. I denna 
byggnad inflyttade läroverket hösten 1903. Från samma tid 
meddelas i särskild afdelning af skolan undervisning i hus
lig ekonomi. Eleverna i denna afdelning, liksom lärjungarne 
i en vid läroverket från och med år 1903 anordnad förbere
dande samskola, äro icke inräknade i ofvan uppgifna elev
antal. 

Vid bergsskolan i Falun sköttes under periodens tre 
första år undervisningen af 2 ordinarie och 1 extra lärare. 
Sedan i september 1903 nya stadgar för skolan antagits, 
hvarigenoni inträdesfordringarna till öfre afdelningen blefvo 
höjda och tillika bestämdes, a t t de båda afdelningarna skulle 
undervisas särskildt i de mera teoretiska ämnena, blef, i 
anledning af det sålunda ökade undervisningsarbetet, extra-
lärarebefattningen ombildad ti l l ordinarie, i sammanhang 
hvarmed skolans styrelse erhöll bemyndigande att, därest 
sådant skulle visa sig nödigt, antaga en extra lärare. Lärare
personalen har därefter utgjorts af 3 ordinarie .lärare. Ele
vernas antal, som enligt den nya stadgan icke får öfverstiga 
30, däraf högst 20 i nedre afdelningen, har under perioden 
uppgått t i l l : åren 1901 och 1902 33, år 1903 32, år 1904 
26 och år 1905 24, eller sålunda tillhopa 148, af hvilka 96 
tillhört skolans högre afdelning, 50 den lägre afdelningen 
samt 2 varit extra elever. Antalet lektionstimmar under 
sista läsåret under perioden utgjorde 1,781. 

Lägre tekniska yrkesskolor funnos under perioden till 
ett antal af 3. Af dessa omförmäldes redan i senaste fem-
årsberättelsen Backmanska stiftelsens slöjd- och tekniska 
skola i Hedemora och Falu tekniska aftonskola, hvilka båda 
under femårsperioden arbetat efter oförändrad, plan. Den 
förra skolan har dels en slöjdafdelning med valfrihet för 
eleverna at t efter förut förvärfvad slöjdfärdighet och fal
lenhet hufvudsakligen ägna sig åt någon af de tre slöjd-
hufvudgrenarne enklare träslöjd, smide och hofbeslag, dels 
ock en teknisk afdelning. Vid slöjdskolan hafva eleverna, 
som under perioden uppgått till sammanlagdt 328, hufvud
sakligen varit allmogeynglingar från olika delar af länet. 
Vid tekniska afdelningen, som vari t anordnad hufvudsakligen 
som aftonskola, hafva, förutom slöjdeleverna, deltagit yrkes
arbetare, lärlingar och i hemmet varande ungdom af båda 
könen från närliggande orter till et t antal af tillhopa 621. 
Vid skolan hafva varit fast anställde 2 lärare vid slöjdaf-
delningen och 1 lärare vid tekniska afdelningen, hvarjämte 
vid den förra 1 och vid den senare 7 timlärare under
visat. Undervisningstimmarna hafva utgjort i slöjdsko
lan 45 och i tekniska skolan 30 i veckan. Skolan har 
under femårsperioden årligen åtnjutit följande anslag, näm
ligen af Hedemora stad 300 kr., af Hedemora socken 100 
kr., af hushållningssällskapet 1,000 kr. och af staten 1,200 

kr., hvarjämte länets landsting för hvart af åren 1901—1903 
beviljat 500 kr. och för åren 1904 och 1905 800 kr. 
årligen. f 

Falu tekniska aftonskola har utvecklats ur den i se
naste femårsberättelsen jämväl omförmälda s. k. aftonskola, 
som år 1896 inrättades af fabriks- och handtverksföreningen 
i Falun för arbetare och yrkesidkare. Då denna skola, där 
undervisning meddelades i modersmålet, räkning, välskrif-
ning och teckning, dock endast sammanlagdt 4 timmar i 
veckan, af allmänheten omfattades med så stort intresse, 
a t t utvidgning af densamma påkallades, beslöto stadsfull
mäktige i Falun år 1899 a t t inrätta en teknisk aftonskola, 
som skulle kunna mottaga flera, äfven kvinnliga, elever och 
meddela undervisning i större omfång, än som vari t möjligt 
i den förutnämnda skolan. Enligt af stadsfullmäktige an
tagna stadgar har denna skola, som började sin verksamhet 
med 1900 års ingång, till ändamål a t t meddela en allmän-
fattlig och praktisk undervisning i de läroämnen, som äro 
nödvändiga för en på insikt grundad utöfning af de in
dustriella yrkena, öfverinseendet öfver skolans verksam
het utöfvas af en utaf stadsfullmäktige utsedd styrelse af 
fem ledamöter. Undervisning meddelas i frihandsteckning, 
konstindustrien fackteckning, linearritning, maskin- och 
byggnadsritning, räkning, modersmålet, välskrifning, bok
föring, målning och modellering. Skolan, som åtnjutit årligt 
anslag dels af Falu stad med 1,200 kr., dels af staten med 
1,000 kr., har varit besökt af högst 118 elever (hösten 1904) 
och lägst 67 (våren 1902). Lärareantalet har växlat emellan 
4 år 1901 och; 6 år 1904. 

Grängesbergs tekniska aftonskola tillkom hösten 1899 
på initiativ af sällskapet Enighet och vänskap i Grängesberg. 
Sedan styrelsen för Casselska fonden beslutit a t t för läsåret 
1899—1900 med fondens medel bestrida skolans alla ut
gifter, började skolan genast sin verksamhet. Undervisningen, 
som meddelats i svenska och engelska språken, i välskrif
ning, linearritning, fysik, kemi, mineralogi, matematik, fri
handsteckning och bokhålleri, har årligen pågått under tiden 
1 oktober—15 december och 15 januari-—30 april fem dagar 
i veckan 1-—9 e. m. Elevantalet under perioden har upp
gåt t t i l l sammanlagdt 367, däraf 63 kvinnor, högst 101 
under läsåret 1904—05. Från och med år 1902 har skolan 
årligen åtnjutit statsanslag af 500 kr. Anslag har dessutom 
från samma tid utgåt t från Grangärde kommun med ena
handa belopp och från Casselska fonden med 300 kr.. 

På våren 1903 började Västerdalarnes privatläroverk och 
praktiska skola sin verksamhet inom Järna socken. Skolan 
var delad i två från hvarandra skilda grenar, nämligen »pri
vatläroverket», där undervisning lämnades i allmänna läro
verkens såväl teoretiska som praktiska ämnen, och »praktiska 
skolan» med undervisning i vanliga skolämnen samt bok
hålleri och jordbrukslära. På hösten 1904 nedlades den prak
tiska skolan, som hvar je termin haft 12 till 15 elever. Där
efter fortgick undervisning endast i privatläroverket med ett 
elevantal af högst 17 i termin. Denna skolas verksamhet 
upphörde med höstterminen 1905, hufvudsakligen af eko
nomiska, skäl. 

Under periodens sista år öppnades inom Rättviks socken 
Rättviks realskola, som omfatter dels den »egentliga real-
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skolan» med tre årsklasser för meddelande af de insikter, 
som erfordras för realskoleexamen, dels en fackskola, som 
indelas i en bokhålleriafdelning, en rit- och byggnadsaf-
delning, en slöjdafdelning för kvinnor, en afdelning för 
trädgårdsskötsel och en hushållsafdelning. Undervisnings
året, som börjar på hösten, fortgår 9 månader med 5 à 6 
lektionstimmar om dagen. Skolan är hittills för s i t t under
håll uteslutande beroende af elevernas afgifter. 

Dalarnes idiothem har under den gångna perioden, i 
hufvudsak efter samma plan som förut, fortsatt sin verksam
het at t bereda hem, vård och undervisning åt sådana sinnes
slöa, som visat sig bildbara och förmögna till arbete. Under
visningen vid anstalten har under denna period omhänder-
hafts af, förutom föreståndarinnan, 1 ordinarie lärarinna och 
2 timlärarinnor. Elevernas antal har under ifrågavarande 
tid årligen utgjort 18, nämligen år 1901 9 gossar och 9 
flickor, år 1902 10 gossar och' 8 flickor, åren 1903 och 1904 
12 gossar och 6 flickor samt år 1905 M gossar och 7 flickor. 
Vid anstalten förekommande ämnen äro: kristendom, historia, 
geografi, räkning, välskrifning, åskådning, innanläsning, 
rättskrifning, ritning och särskiljsöfningar, hvarjämte under
visning meddelats i väfnad, sömnad, träsnideri och skomakeri 
m. m. De för idiothemmets uppehållande erforderliga medel 
liafva bestridts dels af länets landsting, dels ock af staten, 
hvarjämte årliga bidrag till anstaltens underhåll u tgå t t från 
länets nödhjälpskassa och Malmö barnhusfond. För hvarje 
elev erlägges därjämte ett årligt belopp af 150 kr., hvarför-
utom en, om ock ringa, inkomst beredts anstalten genom för
säljning af elevernas arbeten. Kostnaderna hafva under ifrå
gavarande år uppgått till sammanlagdt 51,373 kr., medan 
anslag af landstinget utgjort 14,450 kr. samt statsanslag 
19,950 kr. 

För döfstumundervisningen tillhör länet jämte Uppsala 
och Gäfleborgs län det sjätte döfstumundervisningsdistriktet 
med undervisningslokal i Gäfle stad. I kostnaden för dylik 
undervisning har länets landsting bidragit med 15,684-85 kr. 
för år 1901,. 15,255-13 kr. för år 1902, 15,239-56 kr. för år 
1903, 11,772-65 kr. för år 1904 och 11,593-28 kr. för år 1905. 
Därjämte har landstinget till beklädnadsbidrag åt de vid 
distriktets skola intagna, länet tillhörande barn beviljat 
ett årligt förslagsanslag, som, beräknadt efter 60 kr. för 
hvarje barn, under ifrågavarande år u tgåt t för år 1901 med 
2,040 kr., för åren 1902 och 1903 med 1,860 kr. hvartdera 
året, för år 1904 med 2,340 kr. och' för år 1905 med 2,280 
kr. För beredande af undervisning åt äldre döfstumma har 
landstinget dessutom för hvart af periodens år beviljat et t 
anslag af 500 kr., a t t utgå med högst .100 kr. åt h'var 
och" en. 

FÖD- blindundervisningen har landstinget, som år 1899 
bestämt den vederbörande föräldrar eller målsmän åliggande 
årliga afgift för hvarje blindt barn till 150 kr., årligen 
under perioden, för betäckande af de på landstinget för sådant 
ändamål uppkommande kostnader, anvisat e t t anslag af 
1,500 kr. I sammanhang härmed må ock omnämnas, a t t 
landstinget för hvart af periodens år beviljat e t t anslag af 
100 kr. för utgifvande af en tidning för blinda, under villkor 
at t tidningen under samma tid kostnadsfritt utdelades till 
samtliga, länet tillhörande läskunniga blinda personer. 

I fråga om undervisningen i slöjd har Länsstyrelsen 
redan under afdelningen 3 i denna berättelse redogjort för 
de slöjdkurser, som under perioden varit af länets hushåll
ningssällskap anordnade, och andra åtgärder, som af säll
skapet vidtagits för husslöjdens befrämjande. I öfrigt må 
uti detta afseende allenast omförmälas, a t t här i Falun slöjd
undervisning meddelats i de båda, på enskildt initiativ till
komna, anstalterna Arbetsstugan för gossar och Arbetshem-
met för flickor. Af statsmedel hafva år 1905 utbetalats 
för undervisning i slöjd vid folkskolor m. m. 18,200 kr. 
för manlig slöjd och 7,040 kr. för kvinnlig slöjd, tillhopa 
25,240 kr. mot 17,805 kr. år 1900. 

I senaste femårsberättelsen omnämndes den undervis
ning i matlagning, som af Stora Kopparbergs bergslags aktie
bolag anordnats för yngre kvinnor i arbetsklassen. Dylik 
undervisning har under nu ifrågavarande period meddelats 
inom flera af de större brukssamhällena inom länet på bruks
förvaltningarnas initiativ. Inom Orsa och Älfdalens sock
nar hafva på kommunernas bekostnad skolkökskurser pågått. 
Ar 1902 ägnade länets landsting sin uppmärksamhet å t 
nyttan och behofvet af dylijk undervisning och beslöt a t t 
för åren 1903—1907 anställa och' af löna en lärarinna i enkel 
matlagning (huslig ekonomi) a t t å länets landsbygd meddela 
undervisning inom de kommuner, som önskade begagna sig 
af sådana skolkökskurser, samt a t t för ändamålet låta in
köpa nödiga transportabla inventarier. Dessa kurser togo 
sin början under år 1903 med 4 kurser och de påföljande 
åren med 5 kurser årligen. Hvarje kurs har beräknats t i l l 
2 månader. Elevernas antal i hvarje kurs har utgjort 15 
à 10, och deras medelålder har vari t ungefär aderton år. 
Kommunernas anslutning till dessa kurser blef redan från 
första början oväntadt stor, och de anmälda elevernas antal 
blef ofta mer än dubbelt större, än som kunde vid kursen 
mottagas. Landstinget fann på grund här af anledning a t t 
år 1905 fatta beslut om anställande och' aflönande af ytter
ligare en lärarinna, försedd med nödiga transportabla in
ventarier, så a t t därefter 10 kurser årligen kunna hållas. 
Då Dalarnes nödhjälpskassa understödjer hvarje sådan kurs 
med ett bidrag af 60 kr., hafva såväl kommunernas som 
elevernas utgifter för ändamålet icke blifvit afsevärdt höga, 
ocK denna omständighet har hel t visst mycket bidragit till 
kommunernas lifliga anspråk på anordnandet af sådana, i 
synnerhet i de norra socknarne, där dessa kurser, på sät t 
förut anmärkts, äro synnerligen välbehöfliga såväl i ekono
miskt som i allmänt hygieniskt hänseende. 

Under afdelning 2 härofvan hafva anordnade föreläs
ningskurser för arbetare omförmälts. 

B) Rättsväsende, fftngvftril och polisväsende. Be
träffande domslolames organisation har Länsstyrelsen att an
teckna följande under perioden därom meddelade beslut. 

Enligt nådiga brefvet den 17 juni 1904 förordnades, 
a t t inom Mora tingslag af Ofvan-Siljans domsaga, där lik
som i domsagans öfriga tre tingslag, hållits två ting om 
året, skulle från och med år 1905 hållas et t vårting med 
tre allmänna sammanträden och et t höstting med två all
männa sammanträden. Angående tiden för dessa allmänna 
sammanträdens hållande blef genom nådiga brefvet den 5 
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augusti 1904 förordnadt, a t t sammanträdena skulle taga sin 
början, under vårtinget första sammanträdet å andra mån
dagen efter tjugondedag jul eller, då han på måjidag in
faller, å första måndagen därefter, andra sammanträdet å 
nionde måndagen, efter första sammanträdets början och 
tredje sammanträdet å nionde måndagen efter andra sam
manträdets början, samt under hösttinget, första samman
trädet å andra måndagen i september och andra samman
trädet å nionde måndagen efter första sammanträdets början. 
Härigenom bestämdes sålunda andra tider för tingssamman
trädena inom tingslaget än i nådiga förordningen angående 
ändring i vissa fall af gällande bestämmelser om häradsting 
den 17 maj 1872 stadgas, i anledning hvaraf tillika före-
skrefs, a t t hvad i nämnda förordning i öfriga afseenden 
äfvensom uti andra författningar bestämmes med afseende 
å tingslag, där ting hållas enligt 1872 ars förordning, skall 
gälla jämväl för Mora tingslag. 

Såsom förut omförmälts, förordnades genom nådigt bref 
den 14 augusti 1903, a t t Smedjebackens domsaga, bestående 
af Grangärde, Norrbärke och Söderbärke tingslag, skulle 
från och med den 1 januari 1904 benämnas Västerbergslags 
domsaga. I sammanhang därmed föreskrefs, a t t samma dom
saga skulle utgöra ett tingslag med tingsställe inom Ludvika 
socken i närheten af kyrkan eller Ludvika järnvägsstation. 
Den sålunda beslutade regleringen, för hvars genomförande 
gemensamt tingshus för domsagan började uppföras år 1905, 
har icke kunnat under perioden träda i verket. 

Genom nådigt bref den 3 november 1905 meddelade 
Eders Kungl. Maj :t föreskrifter angående vissa ändringar i 
den för rådstufvurätten och magistraten i Falun gällande 
organisation. Rådstufvurätten ' hade förut bestått af borg
mästare och tre littorale rådmän. Nu förordnades, a t t råd
stufvurätten skulle bestå af borgmästare och två lagfarne 
samt magistraten därjämte af en lagfaren eller icke lag
faren rådman, hvilken tillika skulle vara extra bisittare i 
rådstufvurätten vid förfall för någon af dess ledamöter, 
där annan icke vore till vikarie förordnad. I sammanhang 
med denna omorganisation, som med 1906 års början genom
fördes, blef ny aflöningsstat för rådstufvurättens och' magi
stratens ledamöter fastställd. 

Jämväl för rådstufvurätterna i Hedemora och Säter 
liafva, löneförmånerna reglerats, i Hedemora genom nådiga 
bref vet den 13 juni 1902 och i Säter genom nådiga brefvet 
den 19 maj 1905. 

Nya lokaler för rättsväsendets behof liafva under pe
rioden uppförts för Mora tingslag å Mora strand, för Folkare 
härad i Krylbo och för Orsa tingslag i Orsa kyrkoby. Dessa 
nya tingshus, hvilka alla äro inredda efter nutidens fordi-in-
gar och försedda med erforderliga tjänsterum för domare 
och! biträde samt för åklagare och1 nämnd, blefvo för tings 
hållande första gången använda, det förstnämnda den 30 
mars 1903, tingshuset i Krylbo vid lagtima hösttinget samma 
år och tingshuset i Orsa den 10 oktober 1904., 

Beträffande antalet tvistemål och brottmål, som blifvit 
af dömda vid domstolarna inom länet, visar en jämförelse 
mellan åren 1900 och 1905, att antalet tvistemål minskats 
från 862 år 1900 till 828 år 1905. Af denna minskning kom
mer allenast 1 på häradsrätterna mot 33 på rådstufvurät

terna. Antalet afdömda brottmål, som år 1900 utgjorde 
sammanlagd! 2,395, däraf 607 angående gröfre och ringare 
brott enligt strafflag och tryckfrihetsförordning, hade år 
1905 uppgått till allenast 1,749, däraf endast 387 angående 
brott af nyssnämnda art. Minskningen i antalet brottmål, 
som sålunda uppgår till 646, däraf för gröfre och ringare 
brott 220, utgör för häradsrätterna 296 och för rådstufvurät
terna 350. ' ; 

Rörande ekonomi- och politimålcn, oberäknade på Läns
styrelsen ankommande verkställighets- och handräckningsåt
gärder, meddelas, att antalet afgjorda dylika mål, som under 
senaste perioden i medeltal utgjorde 1,341 årligen, under nu 
ifrågavarande period j årligt medeltal uppgått till 1,292, 
högst år 1905 med 1,523. 

Angående lagsökningsväsendet får Länsstyrelsen hän
visa till de under andra afdelningen här ofvan lämnade upp
gifter. 

Do af Länsstyrelsen under perioden meddelade beslut 
om förvandling af ådömda böter hafva uppgått år 1901 till 
990, år .1902 till 940, år 1903 till 723, år 1904 till 646 
och år 1905 till 824. 

Länets fångar förvaras — förutom tillfälligtvis i stads
häktena i Säter och Hedemora samt i orternas häradshäkten, 
af hvilka det för Älfdalens tingslag nybyggts enligt en 
genom nådigt bref den 13 december 1901 fastställd ritning — 
i länsfängelset här i Falun, där under perioden förvarats 
i medeltal 46 fångar för hvarje dag mot 52 under senaste 
femårsperiod. Högsta fångantalet för dag under nu ifråga
varande period utgjorde 69 år 1901, 77 år 1902, 57 år 
1903, 49 ' år 1904 och 62 år 1905. Om hela antalet i 
fängelset förvarade fångar under hvar t af periodens år med
delas uppgift i tabell Y (sid. 69). 

Extra judiciella bestraffningar af fångar hafva under 
perioden förekommit till ett antal af 41, däraf högst 11 år 
1903 och1 lägst 1 år 1905. 

Angående förekomsten af lösdrifvare och bettlare inom 
länet åberopas efterföljande tabell: 

Den i föregående femårsberättelser omförmälda Kop
parbergs läns fångvårdsförening har fortfarande varit i 
verksamhet inom länet. Föreningen, som stiftades med an-
gifvet ändamål a t t från återfall i brott söka bevara straff
fångar, som frigifvas från länets fängelser eller eljest till
höra länet, har genom en år 1903 beslutad stadgeändring 
utvidgat/ sin verksamhet därtil l a t t »i mån af föreningens 
tillgångar söka afvända lösdrifvare eller af annan orsak häk-
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tade från all beträda brottets bana». Föreningens tillgångar, 
som vid 1900 års slut utgjorde 5,281 kr. 67 öre, hafva under 
perioden ökats med 2,109 kr. 38 öre till 7,391 kr. 5 öro vid 
slutet af år 1905. Under perioden har hjälp lämnats åt 
11 personer med sammanlagdt 2G6 kr. 85 öre. 

Beträffande polisväsendet inom länet, hafva några af-
sevärda förändringar däri icke ägt rum. Harutinnan är 
allenast att omnämna, a t t Falu stads ordinarie poliskår ökats 
med 1 man och sålunda nu utgör 8 man. Ny lönestat för 
stadens poliskår antogs den 18 december 1903, och ny löncstat 
för stadsfiskalen i staden blef af Eders Kungl. Maj:t fast
ställd den 31 mars 1905. För polisvaktkontor och polisarrest 
anvisades nya lokaler den 11 juni 1903. De årliga utgifterna 
för polis- och brandkåren, från hvilken senare extra polismän 
uttagas, beräknades i staten ¥ör 1901 till 31,653 kr. och 
hafva stigit till 38,680 kr. för år 1906. 

Liksom under närmast föregående perioder hafva för 
polistjänsten å landsbygden varit, förutom den ordinarie kro
nobetjäningen, anställde åtsldllige polisuppsyningsmän och 
polismän. Af de förre hafva 4, nämligen de i Borlänge köping 
samt i Avesta, Vansbro och Grängesberg, ägt åklagarerätt 
i likhet med allmän åklagare. Af öfriga polisuppsynings
män har en varit anställd i hvar af Mora, Orsa och Älfdalens 
socknar. Dessutom voro vid periodens slut anställde tillhopa 
34 polismän å åtskilliga platser inom länet. Under perioden 
har för öfrigt vid pågående järnvägsbyggnader inom länet 
extra polisstyrka förefunnits. 

Af det utaf Riksdagen beviljade anslag till aflöning och 
underhåll af särskild polisstyrka på landet har till Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förfogande ställts för 
livart af åren 1901—1903 2,000 kr., för år 1904 1,600 kr. 
och' för år 1905 2,200 kr. 

Emellertid är uppenbart, a t t den polisbevakning, som 
härigenom kunnat å länets landsbygd åstadkommas, icke 
med länets vidsträckta område och dess många stora industri
samhällen kan blifva fullt effektiv, utan at t ökning af polis
personalen är af verkligt behof påkallad. 

I detta sammanhang må slutligen omförmälas de sär
skilda ordningsstadgar, som under perioden blifvit af Läns
styrelsen fastställda och icke annorstädes i denna berättelse 
omnämnts, nämligen: l:o) stadgar för velocipedåkning å 

Tab. Y. Antalet fångar uti Falu länsfängelse åren 1901—1905. 

länets landsbygd den 12 juni 1901; 2:o) ordningsföreskrifter 
angående, elektriska anläggningar inom Falu stads planlagda 
område den 4 juni 1903, med ändring den 5 november 
1903; 3:o) ordningsföreskrifter för vclocipedåkning i Hede
mora stad den 31 juli 1903 och 4:o) särskild ordningsstadga 
för Falu stad den 19 november 1904. 

C) Kreditväsendet. De banlcinrättningar, hvilka under 
senaste perioden utöfvat verksamhet inom länet, hafva jäm
väl under nu ifrågavarande period inom länet drifvit bank
rörelse, nämligen Riksbanken genom dess afdelningskontor 
här i Falun. Kopparbergs enskilda bank dels vid hufvud-
kontoret i Falun, dels vid afdelningskontoren i Hedemora, 
Smedjebacken, Borlänge, Mora, Malung, Leksand, Orsa och 
Ludvika, hvilket sistnämnda inrättades år 1903, dels ock vid 
expeditionskontoren i Särna, Svärdsjö och Husby, hvilka 
samtliga öppnades i slutet af år 1903 eller i början af år 
1904, Upplands enskilda bank genom afdelningskontor i Lud
vika, Kristinehamns enskilda bank genom afdelningskontor 
i Malung och Bankaktiebolaget Stockholm—öfre Norrland 
genom afdelningskontor här i Falun samt under kontoret i 
Falun lydande expeditionskontor i Rättvik, Älfdalen och 
Vansbro, i Hedemora, idit förutvarande kontor i Säter år 
1901 förflyttades, samt i Grängesberg, öppnadt år 1901, i 
Björbo, öppnadt år 1903, och i Säter, ånyo öppnadt år 

1904. „ ' • • ' • ' . ' . • • '!. •'•!•• 
Flera nya banlänstilut hafva under perioden uppståt t 

inom länet. Sedan nämligen Eders Kungl. Maj:t den 4 de
cember 1903 meddelat Aktiebolaget Dalarnes bank nådigt 
tillstånd at t drifva bankrörelse till utgången af år 1913, 
började bolaget den 2 januari 1904 sin rörelse med hufvud-
kontor i Falun och filialkontor i Ludvika municipalsamhälle 
och i Orsa, samt expeditionskontor vid Limedsforsen i Lima 
socken. Samma år öppnade jämväl Aktiebolaget Mora folk
bank kontor â Mora strand efter nådigt, berörda den 4 de
cember 1903 meddeladt tillstånd a t t likaledes till utgången 
af år 1913 drifva bankrörelse för tillgodoseende af den mindre 
omsättningen inom Mora socken och1 dess omnejd. Den 19 
februari 1904 meddelades Aktiebolaget Avesta folkbank, 
hVars ändamål angafs vara a t t tillgodose den mindre omsätt
ningen inom Avesta municipalsamnällo och dess omnejd, nå
dig tillåtelse at t drifva bankrörelse till utgången af år 
1914, och började detta bolag, som har hufvudkontor i Avesta 
och kommissionskontor i Krylbo och Byas af By socken, sin 
rörelse med 1905 års början, då det öfvertog den i senaste 
fem årsberättelsen omförmälda Grytnäs och Avesta folkbanks 
verksamhet. Slutligen har Eders Kungl. Maj:t den 21 de-< 
cember 1904 meddelat tillåtelse för solidariska bankbolaget 
Folkärna folkbank a t t likaledes t i l l utgången af år 1914 
drifva bankrörelse för a t t tillgodose den mindre omsätt
ningen inom Folkärna socken och' dess omnejd, och har detta 
bolag, som den 1 april 1905 började sin verksamhet, därvid 
öfvertagil. den förutvarande Folkärna folkbanks fordringar 
och' skulder, hvarvid samma folkbank upphörde. 

Under perioden hafva å depositions- och kapitalräkningar 
i förutnämnda bankinrättningars kontor i länet insatts föl
jande belopp i kronor, nämligen: 
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Tab. Z. Bankrörelsen i Kopparbergs län åren 1901—1905. 

Angående rörelsen vid dessa bankinrättningar i öfrigt 
åberopas tabell Z, som är sammanställd efter bankinrättnin
garnas därom lämnade uppgifter. 

Antalet inom länet befintliga sparbanker är sedan se
naste perioden oförändradt eller 10 med sammanlagdt 49 
afdelningskontor vid periodens slut. Vid de undersökningar 
af sparbankernas förvaltning, som under perioden årligen 
verkställts af Länsstyrelsens ombud, hafva icke mot för
valtningen eller räkenskaperna förekommit anmärkningar, 
som föranledt någon Länsstyrelsens åtgärd. 

Angående antalet insättare i sparbankerna samt insät
tarnes behållning vid slutet af periodens olika år meddelas 
upplysning i tabell A (sid. 71), hvaraf framgår, a t t vid pe
riodens slut antalet insättare i länets sparbanker utgjorde 
32,195, mot 2G,100 år 1900, samt att insättarnes behållning 
under perioden ökats till 11,391,751 kr., från 8,231,597 kr. 
vid senaste periodens slut. 

Postsparbankens verksamhet inom länet framgår af ne
danstående tablå: 

Härvid är a t t märka, a t t det icke är allenast inom detta 
län, som under perioden från postsparbanken uttagits sam
manlagdt högre belopp, än som under samma tid insatts, utan 
onalianda förhållande lärer hafva gjort sig gällande beträf
fande rikets flesta län. Denna omständighet torde få tillskrif-
vas den jämförelsevis höga inlåningsränta, som andra banker 
kunnat tillämpa under denna period och som lockat per
soner, hvilka i postsparbanken haft något nämnvärdt kapi
tal innestående, a t t till dessa enskilda bankinrättningar 
öfverflytta sina penningtillgångar. 
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Do båda, särskildt för fastighetsbelåning afsedda pen
ninginrättningarna Gäfle—Dala. hy poteks förening och Stads-
hypotehsföreningen i Dalarne hafva under perioden fortfa
rande haft verksamhet inom länet. Den förra hade vid pe
riodens slut 834 delägare här i länet med et t delaktighets
belopp af 3,242,300 kr. för fastigheter, taxerade till 4,013,209 
kr. och uppskattade till et t värde af 3,336,917 kronor. Stads-
hypoteksföreningen hade vid 1905 års slut 73 delägare å 
214,365 kr. 96 öre. De för fordringarna pantsatta gårdarnas 
brandförsäkringsvärde uppgick till 620,850 kr. och tillhörande 
tomters taxeringsvärde till 39,525 kr. 

Sedan år 1904 en i Falun af enskild person drifven 
pantlånerörclse upphört, fanns vid periodens slut inom länet 
allenast en pant låneinrättning, nämligen den under senaste 
perioden af Falu stad anordnade, hvilken under hela nu 
ifrågavarande period varit i verksamhet- Antalet vid inrätt
ningen utlämnade lån, som år 1900 uppgick till 2,414 ined 
ett lånebelopp af 14,178 kr., hade år 1905 stigit till 5,837, 
då lånebeloppet utgjorde 32,827 kr. 

D) Försäkringsväsendet. I fråga om de försäkrings
anstalter, som under perioden funnits inom länet och deras 
verksamhet tillåter sig Länsstyrelsen a t t hänvisa dels, för 
är 1901, till den redogörelse för försäkringsväsendet i riket, 
som af Civildepartementet meddelats, dels ock för öfriga 
är af perioden till Försäkringsinspektionens årsberättelser. 
Utöfver de upplysningar, som däri meddelas, har Länssty
relsen icke annat at t tillägga, än att, enligt livad Länssty
relsen försport, ett flertal hreatnrsförsäkringsföreningar, om
fattande antingen hela tingslag, delar af flera tingslag eller 
del af ett tingslag, under perioden drifvit försäkringsrörelse 
inom länet, utan at t hafva fullgjort den registrerings- eller 
anmälningsskyldighet, som ålegat dem enligt 162 § i lagen 
om försäkringsrörelse den 24 juli 1903 eller 4 § i kungörelsen 
den 4 december samma år. Om dessa föreningar hafva emel
lertid fullständiga upplysningar icke kunnat af Länsstyrelsen 
vinnas. 

Ur of vanberörda årsberättelser angående försäkringsvä
sendet tillåter sig Länsstyrelsen här anteckna, a t t inom 

länet funnos vid periodens slut dels 2 större ömsesidiga 
brandstodsbolag, Kopparbergs läns och Dalarnes nya brand
stodsbolag med en försäkringssumma vid senaste räkenskaps-
afslutning under perioden, det förra af 57,892,420. kr. på 
15,745 försäkringar och det senare af 138,525,280 kr. på 
51,137 försäkringar, dels 3 mindre ömsesidiga brandstods
bolag, nämligen Bjursås sockens, Boda sockens samt Gag
nefs och Mockfjärds brandstodsbolag med en försäkrings
summa vid samma tid af resp. 1,355,440, 604,177 och 3,923,310 
kr., dels ock 11 kreatursförsäkringsbolag, nämligen Koppar
bergs läns hästförsäkringsbolag, Bjursås sockens hästför
säkringsbolag, Boda kreatursförsäkringsbolag, Gagnefs soc
kens försäkringsbolag å häst- och nötkreatur samt Orc soc
kens, l iät tviks sockens, Siljansnäs sockens, Södra Dalarncs, 
Västerbergslagens, Leksands sockens och Finnmarkens häst
försäkringsbolag. Af de båda sistnämnda, hvilka nu för 
första gången af Länsstyrelsen omnämnas, började Leksands 
sockens hästförsäkringsbolag sin verksamhet redan år 1898. 
Finnmarkens hästförsäkringsbolag har tillkommit under nu 
ifrågavarande period och började sin verksamhet år 1902. 
Samtliga kreatursförsäkringsbolag inom länet hade vid sista 
räkenskapsafslutning under perioden sammanlagdt 4,802 gäl
lande försäkringar för hästar, med en försäkringssumma af 
1,896,001 kr. Slutligen har det i senaste femårsberättelsen 
om förmälda ömsesidiga olycksfalls försäkringsbolaget, Dalar
nes försäkringsförening, fortfarande utöfvat verksamhet, som 
under perioden högst afsevärdt utvecklats. Föreningens för
säkringsbelopp, som år 1900 utgjorde 8,404,000 kr. på 8,086 
enskilda försäkringar, hade vid 1905 års slut stigit till 
21,560,500 kr. för 718 kollektivförsäkringar, vid hvilka 
52,602 personer försäkrats. 

E) Hälso- och sjukvård. Länsstyrelsen, som i afdel-
ning 2 här ofvan y t t r a t sig om det allmänna hälsotillståndet 
under-perioden, får här nedan lämna redogörelse för de åt
gärder, som för hälso- och sjukvården under perioden vid
tagits. 

Till befrämjande af den allmänna hälsovården hafva, på 
sätt redan omförmälts, till förutvarande fyra samhällen 
å länets landsbygd, där hälsovårdsstadgan för rikets städer 

Tab. Å. Sparbankerna i Kopparbergs län åren 1901—1905. 
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är föreskrifven a t t tillämpas, lagts ytterligare tre, nämligen 
Ludvika, Krylbo och Leksands Norets munieipalsamhällen ; 
och omfattade de med städerna i detta hänseende likställda 
samhällena å landsbygden vid 1905 års början en folkmängd 
af 11,123 personer. 

I Falun har den i senaste femärs berättelsen omförmälda, 
år 1899 öppnade vatten- och afloppsledningen under perioden 
utvidgats för en sammanlagd kostnad af i rundt tal 54,000 
kr. Jämte det omkring 2,000 meter vattenlednings- och af-
loppsrör nedlagts samt ett flertal nedstigningsbrunnar, gatu-
brunnar och spolbrunnar anordnats samt åtskilliga öfriga 
arbeten utförts, har i pumpverket uppsatts en centrifugal-
puurp af 20 pekundliters kapacitet, drifven af en elektromotor. 
Efter omfattande grundvattensundersökningar å området 
mollan pumpstationen och sjön Varpan har jämväl beslut 
fattats om anläggning af et t n y t t naturfilter af 1,500 kubik
meters kapacitet per dygn med infiltrationsledning från 
Östanforsån för beredande af s. t . konstgjordt grundvatten. 
Till skyddande af grundvattensområdet hafva för en kostnad 
af 12,700 kr. markområden i närheten af vattenledningsver
ket förvärfvats från egendomen Bojsenburg. 

De sanitära olägenheter, som föranledts af den s. k. 
Trumbäcken i dess lopp genom afsevärda delar af stadens 
centrum, torde numera få anses till stor del undanröjda, 
sedan enligt stadsfullmäktiges beslut den 9 juni 1904 den del 
af Trumbäcken, som är belägen mellan Nybrogatan och 
kulverten nedanför Rödbro under 1904 och 1905 års somrar 
dränerats och igenfyllts samt marken däromkring försetts 
med för dagvattnets afledning erforderliga brunnar och af-
loppsledningar. Dessa arbeten hafva kraft en kostnad af 
något öfver 9,000 kr. 

Bland ,öfriga under perioden vidtagna åtgärder för hälso
vården inom Falun antecknas, att staden från och med år 1902 
anställt en hälsovårdskommissarie, som har a t t uteslutande 
ägna tillsyn å ordningen inom staden, livad hälsovården an
går; att ny matvarustadga för staden fastställts den 15 
mars 1904; att, sedan stadsfullmäktige den 20 december 
1904 beviljat et t anslag af 9,500 kr. för anläggning vid 
östanforsån, ofvanom Kvarnbron, af ett kallbadfius, ett så
dant, tidsenligt inredt badhus påföljande vår uppfördes och 
blef den 1 juli 1905 för begagnande öppnadt; a t t de under 
senaste femårsperioden påbörjade arbetena inom den s. k. 
Stadsparken samt å stadens allmänna planteringar i öfrigt 
under nu ifrågavarande period planmässigt fortgått med un
derstöd, förutom af staden, som från och med år 1902 an
ställt en stadsträdgårdsmästare, jämväl af Falu planterings-
sällskap, hvilket med oförminskadt intresse verkar i sitt före
sätta syfte ; samt att, sedan ny renhållningsstadga för staden 
utfärdats den 5 april 1902, inom stadens gårdar befintliga 
afträden, stall och svinhus väsentligen förbättrats och an
ordnats i öfverensstämmelse med stadgans föreskrifter. Frå
gor om inrättande af ett renhållningsverk för staden och om 
anläggande af ett, af största beliof påkalladt tillfredsstäl
lande varmbadhus hafva jämväl blifvit väckta, men hittills 
icke vunnit sin lösning. 

Den jämväl under senaste perioden anlagda afloppsled
ningen i Hedemora har under denna period förbättrats. Till 
följd af anmärkningar, som af stadens närmaste grannar i 

Nibble och Nibbleåsens byar framställts emot stadens södra 
kloakledning, hvilken i et t större öppet dike har s i t t aflopp 
i .Nibbleåsen, beslöto stadsfullmäktige den 15 september 1904 
att för renande af därstädes afrinnande spillvatten anlägga 
en s. k. septie tank. Denna anläggning, som utfördes under 
sommaren 1905 af Aktiebolaget Septie Tank i Malmö för 
en kostnad af omkring 7,000 kr., utgöres af två cisterner af 
eementbetcin på järnkonstruktion om tillsammans 17 kubik
meters rymd förutom tillhörande samlings-, spolnings- och 
nedstigningsbrunnar m. m., all t enligt systemet Cameron, 
Commin & Martin. Anläggningen togs i bruk på hösten 
1905 och är afsedd för en stadsdel med ungefär 800 invånare. 

Äfven i Hedemora har på stadens bekostnad anlagts 
ett kallbadhus. Ar 1902 uppfördes nämligen vid sjön Hön-
san ett tidsenligt badhus med tio hytter och därutöfver åt
skilliga afklädningsplatser, tvenne bassänger och torn för 
hoppning. 

Af större anläggningar i hälsovårdens intresse å lands
bygden är a t t anteckna anordnande inom Borlänge köping 
af fullständig vatten- och afloppsledning, för hvilken regle
mente och ordningsstadga den 23 november 1905 af Länssty
relsen fastställdes. Vid åtskilliga industriella verk hafva 
äfven anmärkningsvärda förbättringar för beredande af god 
vattentillgång, bättre bostadsförhållanden, tillfällen till var
ma bad m. m. vidtagits. Inom en del af länets munieipalsam
hällen liksom vid åtskilliga andra större arbetscentra hafva 
anordningarna för den yt tre renhållningen förbättrats, hvar-
vid förtjänar at t anmärkas, a t t Länsstyrelsen fastställt sär
skild hälsovårds- och renhållningsstadga för Vansbro sam
hälle med närliggande lägenheter och sågverksbostäder den 
IG oktober 1901 och särskilda hälsovårdsföreskrifter för 
Avesta municipalsamhälle den 16 maj 1902. I fråga om 
länets landsbygd i öfrigt är särskildt a t t anföra de för 
hälsovården viktiga, till byar och enskilda gårdar anlagda 
källvattenledningarna, hvilka under perioden r ä t t betydligt 
ökats i antal eller utvidgats. Äfven å själfva landsbygden 
hafva häl' och livar förbättringar i renhållningen inom och 
utom hus kommit till stånd, om ock fortskridandet härutinnan 
går långsamt. 

De hygieniska fordringarna vid slakterier, mejerier och 
andra lokaler, där födoämnen beredas eller försäljas, hafva 
å en del ställen blifvit bättre tillgodosedda, och allmänhetens 
intresse härför har under de senare åren ökats. 

1 detta sammanhang må ock erinras om de förut omför
mälda, på såväl landstingets som enskilda industriella verks 
bekostnad anordnade praktiska kurser för utbredande af 
kunskapen om enkel och rationell matlagning. 

I fråga om sjukvårdsinrättningarna inom länet omför-
mäldes i senaste femårsberättelsen, hurusom, i anledning af 
inom landstinget väckta förslag om inrättande af flera sjuk
stugor, en kommitté af landstinget tillsatts för att, efter ut
redning af behofvet utaf sjukstugor inom skilda delar af 
länet och af den ordning, i hvilken sjukstugorna borde an
läggas, och dessas storlek, till landstinget inkomma med för
slag till fullständigt ordnande af sjukstuguväsendet inom 
länet. Efter inkommet förslag beslöt 1902 års landsting, att 
en sjukstuga skulle anläggas inom hvar och en af Svärdsjö, 
By och Malungs socknar, under villkor ej mindre a t t till 
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landstinget kostnadsfritt å lämplig plats för uppförande af 
de nödiga byggnaderna med full äganderätt öfverlätes et t 
jordområde om minst 3,000 kvadratmeter, än äfven a t t sjuk
stugan förlades å sådan plats, a t t tillgång till bostad för 
läkaren funnes inom ett af s tand af 1 kilometer. Sjukstu
gorna, af hvilka de i Svärdsjö oeli By skulle uppföras sna
rast möjligt ock den i Malung senare, skulle inredas för 8 
sjuksängar med 3 sängar i hvar t och et t af två rum och 
2 sängar i ett rum samt i öfrigt, jämte byggnad, inrymmande 
visthusbod, vedbod, halmbod och tvättstuga, samt källare, 
obduktionshus och afträde, uppföras i öfverensstämmelse med 
af hofintendenten Axel Kumlien och arkitekten Klas Boman 
uppgjorda ritningar. För uppförande af hvar af dessa sjuk
stugor anslogos 22,000 kr. att utgå under åren 1903—1905. 
Sedan vederbörande kommuner anskaffat och ti l l landstinget 
öfverlåtit tomtplatser för sjukstugorna, för By socken i Hede 
tä t t intill läkarebostaden därstädes, för Svärdsjö socken i 
Borgärdets by ungefär % kilometer från läkarebostaden och 
för Malung, jämväl med ett förmånligt läge å Grönlands 
bys område, börjades arbetet med uppförandet af sjukstu
gorna i Svärdsjö och By år 1903 och i Malung år 1904, 
hvarefter By sjukstuga öppnades med 1905 års ingång och 
Svärdsjö sjukstuga den 1 juli samma år. Malungs sjukstuga 
har däremot icke hunnit under perioden fullbordas. 

Förutom dessa af landstinget helt och hållet bekostade. 
sjukstugor hafva på vederbörande kommuners bekostnad 
uppförts och inredts sjukstugor i Älfdalen och i Orsa. År 
1903 öppnades två sjuksalar om tillhopa 10 sängplatser å 
Orsa sjukstuga, till hvilken intet bidrag från landstinget 
utgått . Älfdalens sjukstuga, som är uppförd med ledning af 
hofintendenten Kumliens ritning1 till Lima sjukstuga och öpp
nades den 7 december samma år, lämnar utrymme å t minst 
14 sängar. Från och med år 1905 har anslag till nämnda 
sjukstugas underhåll af landstinget utgått. Dessutom har 
till den vid Grängesberg uppförda sjukstugan, som Gränges
bergs gemensamma förvaltning med bidrag af Grangärdes 
socken låtit uppföra med plats för 14 sängar, af landstinget 
beviljats ett bidrag af högst 3,000 kronor för år 1905, 
därvid af förvaltningen utfästes, a t t sjukstugan, sådan den
samma befunnes fullt utrustad, skulle öfverlämnas till lands
tingets disposition under förbehåll dock, a t t sjukstugan, hvil
ken fortfarande skulle blifva förvaltningens egendom, finge 
användas för poliklinisk behandling af olycksfall inom Grän
gesbergs gruffält. 

Smedjebackens sjukstuga undergick under år 1905 en 
större om- och tillbyggnad på bekostnad af landstinget och 
Norrbärke kommun. Genom densamma har sjukstugan utvid
gats med, bland annat, en ny operationssal och tvenne sjuk
salar, hvarigenom sängantalet ökats till 24. 

I den för den allmänna sjukvårdens behof, vid sidan 
af lasarettsvården inom länet, sedan gammalt utvecklade 
sjukstuguverksamheten hafva sålunda under perioden afse-
värda utvidgningar ägt rum. Förutom de å länslasarettet 
befintliga 195 sängarne, däraf 81 på medicinska och 114 på 
kirurgiska afdelningen, fanns nämligen vid periodens slut 
å de i bruk tagna sjukstugorna et t sängantal af 144, för
delade på 12 sjukstugor. Därjämte är a t t anteckna, a t t 

beslut år 1905 af landstinget fattats om uppförande af 
ytterligare en sjukstuga vid Långshyttan i Husby socken. 

Sjukvårdsafgiften inom länet har sedan förra perioden 
bibehållits oförändrad. I afseende å legosängsafgifterna 
hafva icke heller några afsevärda förändringar genomförts. 

Totalkostnaden för den egentliga sjukvården å dessa 
anstalter har under perioden uppgått till följande belopp, 
nämligen år 1901 143,445 kr., år 1902 151,499 kr., år 1903 
161,903 kr., å r 1904 175,601 kr. och år 1905 184,170 kr. 

Antalet å lasarettet och sjukstugorna vårdade och an
talet underhållsdagar hafva under hvart af periodens år 
utgjort : 

För bekämpande af de akuta smittosjukdomarnas ut
bredning hafva under denna period tillkommit 6 af lands,-
tinget aflönade, i olika trakter af länet stationerade epidemi-
sjuksköterskor. Nya, permanenta epidemisjukstugor hafva 
uppförts af Ludvika och Norrbärke kommuner; och antalet 
tillgängliga sängplatser för isolering och vård af sjuka i 
ifrågavarande sjukdomar utgjorde vid periodens slut 137, för
delade på 12 platser i länet. 

Den i riket pågående rörelsen för motarbetande af lung
tuberkulosen har äfven inom länet vunnit framsteg genom 
en år 1904 bildad länskommitté af Svenska nationalföreningen 
mot tuberkulos. P å dess initiativ tillsatte 1905 års lands
ting en kommitté för utredning af nödiga åtgärder t i l l e t t 
kraftigt bekämpande af tuberkulosen inom länet. Trenne 
större industriella verk inom länet hafva ock under år 1905 
beslutit uppförande af lämpliga vårdanstalter för i lung
sot sjuka personer, tillhörande respektive verks personal. 
Redan därförut, år 1901, hade af Falu stad, enligt stads
fullmäktiges beslut den 12 september samma år, vid stadens 
arbetsinrättning for en kostnad af 12,500 kr. uppförts en 
byggnad, inrymmande tvenne sjuksalar, afsedda för lung
sotspatienter. Under de senaste somrarna har ock vid lä
genheten Myckelmyran utanför staden anordnats e t t mindre 
sommarsanatorium för mottagande af tuberkulöst sjuka från 
staden. 

Medicinalpersonalen i länet räknade vid periodens slut af 
praktiserande läkare 34, däraf en extra provinsialläkare i 
Ludvika nybildade distrikt, mot 35 vid dess början. An
talet tandläkare har ökats ined en och utgjorde vid 1905 
års slut 8. 

Et b medikamentsförråd har tillkommit, i By, och ut
gjorde apoteksinrättningarnas antal i länet vid periodens 
slut 18, däraf 11 apotek och 7 medikamentsförråd., 
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Do praktiserande barnmorskornas antal Kar ökats med 
3 och uppgick vid 1905 års slut till 95, däraf 9 i städerna 
och 86 på landsbygden. Af dessa äro alla utom 3 instru-
mentexaminerade. 

Den inom länet befintliga brunns- och badanstalten 
Tofla brunn, belägen i Sundborns socken å ömse sidor om 
landsvägen mellan Falun och Svärdsjö, har under perioden 
varit mer och mer besökt, år 1905 af 158 personer, hvilka 
regelbundet begagnade sig af anstaltens kurmedel. 

Antalet veterinärer inom länet, som år 1900 utgjorde 
16, var vid periodens utgång 15, däraf 2 länsveterinärer, 
10 distriktsveterinärer och 3 privatveterinärer. Till distrikts
veterinärernas aflöning bidrager landstinget med 300 kr. 
till hvarje. 

F) Fattigvård. I fråga om den allmänna fattigvården 
inom länet får Länsstyrelsen i hufvudsak hänvisa till Sta
tistiska Centralbyråns officiella statistik. 

Enligt denna uppgick år 1905 antalet understödstagare 
i hela länet till 8,248 eller 3"C8 o/0 af hela befolkningen. 
Af detta antal belöpte på landsbygden 7,446 eller 3-66 o/0 

af dennas befolkning, under det a t t på städerna och1 Borlänge 
köping kommo 802 eller 5-49 o/0. Motsvarande antal år 1900 
var 8,111 understödstagare i hela länet eller 3-73 o/0 a f lä
nets befolkning, däraf belöpte på landsbygden 7,432 per
soner eller 3-G4 <y0j och på städerna med Borlänge köping 
679 eller 5'0S o/0. Antalet understödstagare har sålunda un
der nämnda tid ökats både absolut och relativt endast för 
städerna, under det a t t landsbygden och länet i sin helhet 
visserligen förete någon ökning af det absoluta antalet, 
men däremot minskning af det relativa. 

I hela riket utgjorde år 1905 understödstagarne 4-13 o/0 

af folkmängden, på landsbygden särskildt 3"84 o/0 0ch' i 
städerna 6-35 o/0. Bland länets fattigvårdssamhällen var 
under år 1905 relativa antalet understödstagare störst i 
Transtrand, där det uppgick till 14-5 <y0 af befolkningen, 
hvilket procenttal tillika är det högsta af alla rikets 'fattig
vårdssamhällens, samt minst, under 1 °/o af folkmängden, i 
Sollerön, Venjan och Våmhus. 

I länet funnos 7 flattighus med utrymme för 170 personer, 
15 fattiggårdar med utrymme för 1,295 personer, 1 arbets
hus med utrymme för 50 personer och 63 mindre fattig
stugor med utrymme för 245 personer. 

Bland nya fattigvårdsanstalter under perioden märkes 
först den nybyggnad af Stora Tuna sockens fattiggård Hof-
gården, som föranledts af den i senaste femårsberättelsen 
omförmälda vådeiden. Under åren 1901 och 1902 uppfördes 
å egendomen, som innehåller 26 tunnland 13-001 kappland 
reducerad jord, ny logementsbyggnad af tegel, innehållande 
i källarvåningen: kök, skafferi, badrum med afklädnings-
rum, matbod, källare, ett mindre matrum, bagarstuga, ång
pannerum och varmkammare samt rum för ved och kol; i 
första våningen: kontor, 2 rum åt föreståndaren, matsal 
och 5 logement samt 1 mindre rum; i andra våningen: 7 
logement och 1 arbetssal med materialrum, och' i vindsvå
ningen 3 stora, ännu obebodda rum samt garderober för hjo
nens kläder. Golfven i förstugor och trappor äro belagda 

med plansten, och hela källarvåningen har cementgolf. Bygg
naden uppvärmes genom centraluppvärmning, som står i 
förbindelse med ventilationssystemet. Genom rörledningar, 
nedlagda från å egendomen befintliga källor, erhålles till
räckligt vatten af god beskaffenhet. Från köket, badrummet 
och ångpannerummet ledes afloppsvattnet medelst en cirka 
30 meter lång rörledning ut i ett öppet dike i sluttningen 
mot den i grannskapet belägna Västansjösjön. Badrummet 
innehåller tre badkar, ångskåp och dusch. Köket är rym
ligt och' försedt med kokinrättning för ånga. Medelst hiss 
föres den tillagade maten upp till den ofvanför köket be
lägna matsalen, som rymmer inemot 100 personer. Första 
våningens logement bebos af män, andra våningens af kvin? 
nor. I de större logementen inrymmas 13 gossar eller flickor 
under tillsyn af en kvinna; i de mindre högst 6 äldre per
soner. Logementsrummen äro höga och ljusa; hvarje äldre 
hjon förfogar öfver en stol och ett mindre skåp förutom säng. 
Utom å egendomen befintliga äldre byggnader, innehållande 
bland annat 8 dårceller, skolsal samt arbetssalar, hafva 
under perioden nyuppförts stall, ladugård och svinhus af 
tegel samt rymliga foderrum och redskapslider af resvirke. 
Vid periodens slut funnos å fattiggården intagna 166 hjon, 
87 äldre och 79 barn. 

Den i senaste femårsberättelsen såsom nybyggd omför
mälda fattiggården i Leksands socken nedbrann till grun
den den 28 maj 1901. I dess ställe uppfördes under sist
nämnda och därpåföljande år nya byggnader för fattiggården 
å Tibble bys ägor. Hufvudbyggnaden, som är belägen på 
sluttningen mot Dalälfven, omkring 20 minuters väg från 
Leksands Norets municipalsamhälle, samt är omgifven af 
en ganska, stor trädgård med nyplanterade träd, togs för 
första gången i anspråk den 14 november 1902. Den inne
håller i nedre våningen, förutom korridor och kontor, kök 
med skafferi, matsal, 2 rum för fattighjon samt 2 rum för 
föreståndaren och husmodern, samt i öfre våningen 8 rum, 
af hvilka två äro afsedda till arbetsrum och de öfriga till 
boningsrum åt hjonen, öfriga nya byggnader innehålla snic
kareverkstad, bagarstuga, badrum, cell samt för jordbruk 
vanliga uthus. Ar 1905 voro å fattiggården intagna 45 hjon, 
42 äldre och 3 barn. 

Ny fattiggård har under perioden tillkommit i Alf
dalens socken. A den utaf socknen för ändamålet för ett 
pris af 30,000 kronor inköpta egendomen Porfyrverket om 
cirka 58 tunnland reducerad jord, belägen cirka 4 kilometer 
norr om socknens kyrka, inrättades nämligen år 1901 fattig
gård, som med 1902 års början togs i begagnande för si t t 
ändamål. A fattiggården, hvars läge i alla afseenden är 
synnerligen lämpligt, finnas två manbyggnader, af hvilka 
den större, hufvudbyggnaden, i två våningar innehåller, för
utom kök, 9 rum. Af dessa disponerar föreståndaren för 
sin familj 3 och tjänsteflickan 1 rum. Af de öfriga rum
men användes 1 i nedre våningen till matsal samt 4 till 
logement. I den mindre byggnaden finnas 2 logementrum 
samt brygg- och bagarstuga. A fattiggården, där rum kan 
beredas för 35 à 40 hjon, voro vid periodens slut intagna 
11 äldre och 19 barn, hvilka hjon äro i logementen så för
delade, att de manliga äro för sig och de kvinnliga för 
sig, högst fem i hvarje rum. 
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I Vika socken lämnades före år 1903 nödtorftig vård 
åt sådana kommunens fattiga, som voro i behof af full för
sörjning, dels i fattighuset vid Hosjö, dels genom utackor-
dering. Då detta system såväl beträffande understödstagar-
nes ordentliga vård som äfven i ekonomiskt af seende befanns 
otillfredsställande, inköpte socknemännen år 1901 de intill 
hvarandra gränsande egendomarna Kifnäbben och Nybodarne 
inom Vika moderförsamling för inrättande därstädes af 
fattiggård. Sådan uppfördes äfven år 1902 å en sund och 
vacker plats vid Kifnäbben och' trädde i full verksamhet 
påföljande år. Fattiggårdens åbyggnader, bestående af, för
utom nödiga ekonomihus, en mangårdsbyggnad om 15 ljusa 
och väl ventilerade rum, förstugor och korridorer, samt en 
byggnad, inrymmande i nedre våningen slöjdsal, 2 dårceller 
med korridor eller vaktrum, badrum och tvättstuga samt i 
öfre våningen 2 ljusa och rymliga sjuksalar, äro afsedda 
a t t rymma 50 à 60 hjon samt bostad för föreståndare. Vid 
Nybodarne finnas dessutom tre särskilda boningshus om 2 . 
rum och kök hvardera, afsedda för statfolk vid fattiggården 
och för mera arbetsföra hjälpbehöfvande familjer. Vid fat
tiggården, som skötes af en föreståndare och dennes hustru 
med biträde af dagsverksfolk och de mera arbetsföra hjonen, 
funnos vid periodens slut intagna 39 hjon, 24 äldre och 15 
barn. De mera arbetsdugliga hjonen sysselsättas efter för
måga-, männen med vedliuggning, slöjd, skoarbeten m. m. 
samt kvinnorna med spanad, stickning, väfnad, sömnad m. in. 
Kostnaden för fattiggården har uppgått till i rundt tal 
40,000 kr. 

Slutligen har under perioden fattiggård inrättats jämväl 
inom Kopparbergs socken. I sådant syfte inköptes år 1902 
för 40,000 kr. den i närheten af Bergsgårdens järnvägs
station belägna egendomen Lindsberg om cirka 40 tunnland 
åkerjord samt 500 tunnland skog ocK hagmark. Efter det 
fastigheten den 1 april 1903 af socknemännen ti l l trädts 
samt åtskilliga förändringar och reparationer å byggnaderna 
verkställts, började fattiggården sin verksamhet den 1 no
vember samma år, då 30 à 35 hjon, för hvilka ytrymme 
kunde beredas i då befintlig åbyggnad, intogos. Emeller
tid påbörjades redan påföljande år 1904 på sydöstra sidan 
af den gamla byggnaden uppförandet af en större mangårds
byggnad af sten. Den nya byggnaden, som blef färdig år 
1905 för en kostnad af något öfver 80,000 kr., förbindes med 
den gamla byggnaden genom en lång korridor och' inne
håller jordvåning, som genomlöpes af en korridor och' in
rymmer tvättstuga, matbod, 2 matkällare, slöjdrum, 2 ba
gerirum, 2 cellrum för sinnessjuka, mjölkkammare och' bad
rum; bottenvåning med genomlöpande korridor och med 7 
större rum samt bönsal; öfvervåning, hvilken likaledes ge
nomlöpes af en korridor och innehåller 7 logement och' 2 ar-
betssalar ; samt vindsvåning, som genom brandbotten och 
järndörr skiljes från öfvervåningen ocli innehåller 1 arbets
rum, 1 rum för mangling och' strykning samt 1 torkvind. 
Här finns äfven en vattenreservoar om 10 kubikmeters rymd, 
dit vattnet ledes genom själf tryck från en of vanför byggna
den belägen källa. Samtidigt med den nya byggnadens upp
förande underkastades gamla mangårdsbyggnadon en om
fattande reparation. I denna liar i nedre våningen förestån
daren sin bostad om 3 rum, hvarjämte därstädes inrymmas 

kontorsrum och en större matsal för fattighjonen, kök m. m. 
samt å öfre botten 4 sjukrum. I samtliga logement, hvilka 
äro målade i ljusa och glada färger till väggar och tak samt 
med oljedränkta golf, finnas elektrisk belysning samt vat
tenledning. Vid periodens slut funnos å fattiggården in
tagna 55 hjon, där af 23 barn. 

Vid de förut befintliga fattiggårdarna Storsand i Norr-
bärke socken och Pärleby i Grangärde socken hafva anmärk
ningsvärda utvidgningar under perioden ägt rum. Hufvud-
sakligast till följd af svårigheten a t t omedelbart erhålla hos
pitalsvård för personer, som däraf äro i behof, har nämligen 
vid Storsand uppförts en dårstuga, innehållande 6 celler. 
Där förvaras icke allenast sådana fattiga, som icke utan 
våda för den allmänna säkerheten kunna inhysas i do van
liga logementen, utan äfven personer, som utan a t t eljes 
vara i behof af fattigvård afvakta plats på hospital. Vid 
Pärleby fattiggård har för en kostnad af mer än 30,000 kr. 
uppförts ett sjukhem af sten i två våningar med tillhopa 
14 sjukrum, badrum, rum för läkare m. m. Denna byggnad, 
som i december 1905 togs i anspråk för si t t ändamål, är af-
sedd för sjuka och till följd af ålderdomssvaghet sänglig-
gande. hjon. Såväl själfva byggnaden som dess inredning 
och' öfriga anordningar torde vara för en landskommun nära 
nog enastående. 

I flertalet kommuner, där fattighus eller fattiggårdar 
icke finnas, äro de fattighjon, som äro i behof af full för
sörjning, af vederbörande fattigvårdsstyrelse mot viss er
sättning utackorderade t i l l vård och' underhåll hos enskilda 
personer efter därom träffad öfverenskommelse, för hvars 
åstadkommande förut r ä t t allmänt brukliga entreprenadauk
tioner dock icke numera torde någonstädes förekomma. I åtskil
liga större socknar, där flera fattighjon finnas, hafva dock så
dana olägenheter af utackorderingssystemet ansetts föreligga, 
a t t åtgärder för inrättande af fattiggårdar därstädes redan 
vidtagits, såsom i Grytnäs och i Rättvik, där beslut redan 
den 20 november 1904 fattats om anläggande af fattiggård, 
om hvars läge socknemännen dock hitt i l ls icke kunnat enas. 

Länsstyrelsen, som låt i t sig angeläget vara a t t vinna 
noggrann kännedom om det sätt, hvarpå fattigvården inom 
länet handhafves, har i sådant syfte anmodat vederbörande 
länsmän a t t tid efter annan besöka distriktets fattigvårds
anstalter samt sådana bostäder, däri fattighjon eljes äro 
inhysta. På grund af hitt i l ls inkomna rapporter om före
tagna dylika undersökningar inom länets samtliga fattig
vårdssamhällen torde såsom allmänt omdöme om det sätt, 
hvarpå fattigvården inom länet handhafves, kunna sägas, a t t 
någon anmärkning däremot icke rimligen kan förekomma. 
I de samhällen, där fattiggårdar och' fattighus förefinnas l 

är gifvetvis fattigvården bäst ordnad. I andra fall möta 
ofta nog afsevärda svårigheter; särskildt försvåras tillsynen 
af hjonens lämpliga vård ti l l följd af fattigvårdssamhäl
lenas stora utsträckning. Därti l l kommer, a t t den i ekono
miskt af seende mera oberoende vanligen • är föga benägen a t t 
emottaga ett sjukligt och svårskött fattighjon, som i stället 
får omhändertagas af någon, för hvilken inackorderings-
afgiften har större betydelse och som däraf vill draga vinst. 
Visserligen hafva ock på några ställen mindre gsmnsamma 
förhållanden blifvit anmärkta, men uppenbar vanvård eller 
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brist torde icke någonstädes förekomma. I allmänhet upp-
gifves det inackorderade fattighjonet lefva värdfolkets lif 
samt bo och intaga sina måltider tillsammans med familjens 
medlemmar. I ett eller annat fall i norra delarna af länet 
lärer väl inträffa, a t t fattighjon vintertid inhysas i ladu
gårdarne, men därvid bör beaktas, att , på sätt Länsstyrelsen 
förut omförmält, familjens egna medlemmar själfva emel
lanåt dela sofrum med kreaturen. 

Hela kostnaden för fattigvården i länet uppgick' under 
senaste periodens sista år t i l l 521,306 kr., däraf 463,239 kr. 
Kommo på' landsbygden och1 58,067 kr. på städerna. Ar 
1905 hade hela fattigvårdskbstnaden stigit till 644,319 kr., 
däraf 574,588 kr. på landsbygden och 69,731 kr. på städerna. 

Af allmänna medel har till fattigvårdssamhällen inom 
länet utgåt t godtgörelse med följande belopp, nämligen 2,321 
kr. 25 öre för år 1901, 1,589 kr. 18 öre för år 1902, 2,472 
Kr. 80 öre för år 1903, .2,983 kr. 70 öre för år 1904' o,cTi' 
3,155 kr. 15 öre för år 1905. 

Liksom under föregående perioder hafva fortfarande 
under nu ifrågavarande år de behöfvande inom länet var i t 
föremål för enskild välgörenhet. För åtskilliga af de inrätt
ningar, som för sådant ändamål finnas inom länet inrättade, 
redogöres i tabell 7. Därförutom bemärkes den redan i se
naste femårsberättelsen omförmälda barnkrubban i Falun, 
KvilKen jämväl under denna period verkat i enahanda syfte 
som förut, äfvensom tvenne under perioden tillkomna för
eningar, nämligen Mjölkdroppen i Falun och' Falu jultomtar. 
Den förra föreningen, som konstituerades den 29 november 
1904, har från och med 1905 års ingång vari t i verksamhet 
i syfte at t afgiftsfritt lämna tillsyn och vård åt sådana 
medellösa späda barn från Falu stad, för hvilka artificiell 
uppfödning' helt eller delvis var i t af nöden. För hvarje 
dag hafva från föreningen utlämnats efter barnens ålder och 
utveckling afpassade mjölkblandningar eller oblandad mjölk. 
De i diflaskor tillredda dagportionerna hafva för afhämt-
ning ordnats i för hvarje barn märkt flaskkorg. Barnens 
tillstånd och vård i hemmen har genom färre eller tätare 
besök öfvervakats. Hvarannan måndag hafva barnen upp
visats å föreningens lokal samt blifvit vägda ocli undersökta, 
Kvarvid behöfliga förändringar i dieten m. m. anordnats' 
och1 antecknats. Antalet år 1905 till underhåll omhänder
tagna barn uppgick till 28 med 3,703 underhållsdagar. För
eningen, hvars verksamhet uteslutande uppehälles genom 
enskildas offervillighet, hade vid 1905 års slut en behållning 
af 2,614 Kr. 93 öre. 

Sällskapet Falu jultomtar stiftades i december 1904 med 
ändamål »att i mindre bemedlade hem sprida julglädje ge
nom at t till barnen utdela kläder». Af sällskapet, som vid 
periodens slut hade omkring 300 medlemmar, utdelades till 
julen 1905 fullständig beMädnad till 10 gossar och' till 
julen 1906 till 12 gossar. Vid andra räkenskapsårets slut, 
den 31 augusti 1906, förfogade sällskapet öfver et t samladt 
Kapital, jultomtefonden, af 1,326 kr., hvarjämte till dispo
sition funnos 214 Kr. 99 öre. 

Gr) Fromma stiftelser. Om fromma stiftelser, stipendie
fonder, pensionsanstalter, ej registrerade sjukkassor och' där-

Vid jämförelse af tabellen med den ti l l senaste fem-
årsbei ätteisen fogade framgår, a t t stiftelsernas sammanlagda 
behållning, som vid 1900 års slut uppgick till 3,151,664 kr., 
under ifrågavarande period ökats med 635,794 kr. till 
3,787,458 kr.; att antalet personer, till hvilka utdelning un
der år 1905 ägt rum, utgjorde 3,227 mot 5,038 år 1900; 
samt att, då under år 1900 från stiftelserna utdelats 149,866 
kr., hela beloppet, som år 1905 från stiftelserna utdelats, 
uppgått till 134,192 kr. 

Utöfver hvad tabellen: innehåller angående Länsmännens 
i Kopparbergs län enskilda änke- och pupillkassa, meddelas, 
at t antalet pensionstagare under hvart af periodens år ut
gjort åren 1901 och 1902 16 och åren 1903—1905 19, samt 
at t det årligen utdelade pensionsbeloppet uppgått år 1901 
ti l l 879 kr., år 1902 t i l l 884 kr., år 1903 till" 1,366 kr., 
år 1904 till 1,118 kr. och år 1905 till 1,305 kr. 

Antalet sockenmagasin inom länet har sedan senaste 
perioden minskats med ett, i det nämligen Gröpa magasin 
i Bjursås socken upphört. Enligt uppgift hafva dess till
gångar fördelats mellan Limbo och Gopa byamän, såsom 
delägare i magasinet. Om de vid periodens slut befintliga 
37 magasinens behållning i spannmål och penningar lämnas 
uppgift i tabell Ä (sid. 77). Under perioden hafva spannmåls-
tillgångarne ökats från 12,300-89 hektoliter till 12,421 hekto
liter samt behållningen i penningar från 276,775 kr. t i l l 
319,213 kr. 

Beträffande Kopparbergs läns nödhjälpskassa och där
till hörande fonder anmärkes, a t t Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigb bref den 2 december 1905 medgifvit, a t t Fruntimmers
föreningens i Uppsala gåfvofond må efter förändrade grun
der användas. 

I § 12 af det för förvaltningen af nödhjälpskassan 
gällande reglemente var stadgadt, a t t räntemedlen af denna 
fond skulle användas till spånadsslöjdens befrämjande me
delst rudimateriers tillhandahållande för inkbmstgifvande 
sysselsättning åt behöfvande. Genom denna bestämmelse var 
direktionen för nödhjälpskassan numera förhindrad a t t ut
lämna något som helst bidrag från berörda fond, enär spå-
nadsslöjd knappast vidare förekomme på något ställe inom 

med jämförliga inrättningar lämnas uppgifter i tabell 7. Af 
de inom länet vid 1905 års utgång förefintliga stiftelser, 
bland hvilka flera tillkommit under nu ifrågavarande pe
riod, äro at t hänföra t i l l : 
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länet. Direktionen hemställde därför hos Länsstyrelsen om 
den ändrade lydelse af nämnda §, a t t räntemedlen af, ifråga
varande fond, som icke fick förminskas, så a t t fonden ned-
ginge under, det ursprungliga kapitalet 3,450 kr., skulle 
användas till undervisning i och' understödjande af kvinn
lig slöjd i allmänhet. Sedan Länsstyrelsen med underdånig 
skrifvelse den 26 september 1905 till Eders Kungl. Maj:t 
öfverlämnat berörda framställning, bemyndigade Eders 
Kungl. Maj:t Länsstyrelsen a t t fastställa ändring af ifråga
varande reglemente i enlighet med hvad direktionen före
slagit, dock med föreskrift a t t den undervisning i och' det 
understödjande af kvinnlig slöjd i allmänhet, som kunde 
komma at t af fondens räntemedel bekostas, företrädesvis 
borde komma behöfvande inom länet t i l l godo. 

Sådan ändring blef ock af Länsstyrelsen fastställd den 
30 december 1905. 

Angående tillkomsten af Kopparbergs läns nödhjälps-
kommittés gåfvofond har Länsstyrelsen här ofvan under 
afdelning 3 (sid. 18) lämnat redogörelse, till hvilken här 
hänvisas. 

Om de till nödhjälpskassan hörande fondernas ställning 
under hvart af periodens år lämnas redogörelse i tabell Ö. 

På sätt i senaste femårsberättelsen ägde rum, får Läns
styrelsen i detta sammanhang omförmäla de understöds-

Tab. Ä. Sockenmagasinen i Kopparbergs län vid 1905 års slut. 

fonder, som äro bildade till befolkningens understöd vid in
träffande missväxter inom Orsa, Älfdalens, Lima, Tran-
strands och Särna socknar. Om sättet för dessa fonders 
bildande och om deras anlitande gälla enahanda bestämmelser 
som förut. Efter stadgade afsättningar hafva fonderna vid 
slutet af periodens olika år haft följande behållningar i kro
nor, nämligen: 

Såsom af denna sammanställning framgår, blefvo samtliga 
dessa understödsfonder tämligen hårdt anlitade till följd 
af 1902 års dåliga skörd. Genom särskilda, af Länsstyrelsen 
år 1903 meddelade beslut förordnades nämligen, a t t ur fon
derna skulle till befolkningens understöd utgå, i Orsa högst 
85,000 kr., i; Älfdalen högst 43,000 kr., i Lima högst 38,976 
kr., i Transtrand högst 38,808 kr. och' i Särna högst 33,000 
kr., hvilka belopp ställdes till förfogande af särskilda, inom 
hvarje socken utsedda understödskommittéer af tre perso
ner, hvilka hade a t t efter för samtliga socknar i lmfvudjsak 
enahanda bestämmelser använda beloppen, dels för inköp 
af lämpligt vårutsäde a t t in natura utdelas, dels ock ti l l 
anskaffande af lifsförnödenheter för sådana hjälpbehöfvande 
inom socknen, som icke vore a t t hänföra ti l l fattigunderstöds-
tagare. Härförutom hade redan under år 1901 et t belopp 
af 39,286 kr. u tgåt t ur Transtrånds sockens understödsfond. 

Tab. Ö. Kopparbergs läns nödhjälpskassa åren 1901—1905. 
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Antalet registrerade 'sjuk- och begrafningskassor inom 
länet, som år 1900' utgjorde 30, däraf 27 registrerade här 
Kos Länsstyrelsen, har under perioden nära fördubblats och 
utgör vid periodens slut 56, däraf 48 blifvit registrerade 
härstädes, 7 hos magistraten i Falun och 1 hos magistraten 
i Hedemora. I förvaltningsbidrag hafva till dem under pe-

Falun i landskansliet den 31 december 1906. 

rioden utanordnats följande belopp, nämligen: för år 1901 
5,128-60 kr., för år 1902 6,584-50 kr., för år 1903 7,072 kr., 
lör år 1904 7,706-50 kr. och för år 1905 8,349-50 kr., eller 
sammanlagdt 34,841 kr. mot 14,033-53 kr. under senaste 
femårsperioden. 

Underdånigst : 

F. PIOLMQUIST. 

Kristian Wik. Lars Femqvist. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I KOPPARBERGS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING 

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

I KOPPARBERGS LÄN ÅREN 1901—1905. 

samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 
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Tab. 3. 
HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I KOPPARBERGS LÄN ÅR 1905. 

I. Landsbygden. 
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EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I KOPPARBERGS LÄN ÅR 1905. 
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EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I KOPPARBERGS LÄN ÅR 1905. 
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