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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OEFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1896—1900. 

V E S T M A N L Ä N D S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

JUen reglering af oregelbundenheter i länets indelning, hvilken, 
på grundvalen af hvad 1881 års kornité föreslagit, allt sedan år 
1882 fortgått, har afslutats' under den period, som utgör före
mål för denna underdåniga berättelse. Genom tre särskilda nå
diga bref den 5 februari 1897 har nämligen stadgats: 

l:o) att den del af Huddunge socken, som tillhört Torstuua 
härad, skulle från ingången af år 1898 öfverflyttas till Våla härad; 

2:o) att den del af Nora socken, som tillhört Simtuna 
härad, skulle vid samma tid öfverflyttas till Våla härad; samt 

3:o) att den del af Vester-Lois ta socken, som tillhört Tors-
tuna härad, likaledes skulle med år 1898 öfverflyttas till Sim
tuna härad; 

dock med iakttagande, dels att härigenom icke skedde rubb
ning i de öfverflyttade fastigheterna då möjligen tillkommande 
andel i häradsallmänning (med tillägg för Huddunge socken: 
»eller annan för det härad, hvarifrån öfverflyttning egt rum, 
gemensam tillhörighet») och dels att fastigheternas väg- och 
brohållningsskyldighet fortfarande skulle utgöras i enlighet med 
dittills gällande bestämmelser, intilldess ändring deri kunde i 
sammanhang med tillämpning af lagen den 23 oktober 1891 
ega rum. 

Sedan Eders Kungl. Maj.t, på sätt i senast afgifna berättelse 
antydts, genom beslut den 2 maj 1890 funnit skäl ej förekomma 
att bifalla nyssnämnda komités förslag under punkten 11, Vest-

manlands län, beträffande reglering af Ramsbergs socken emellan 
Lindes och Skinskattebergs bergslager, har, på underdånig 
framställning af Ramsbergs kommun, Eders Kungl. Maj:t — 
med erinran att samtliga tingslag inom Lindes domsaga, eller 
Nya Kopparbergs, Lindes och Ramsbergs samt Fellingsbro härad, 
skulle från och med 1899 års ingång utgöra ett tingslag — 
enligt nådigt bref den 30 december 1898 stadgat: 

4:o) att från 1900 års ingång dels hemmanen V4 mantal 
n:r 1 Norra AUmänningsbo, Vi mantal n:r 2 ibdm, yl\ mantal 
n:r 3 ibdm, 1,U mantal n:r 1 Södra AUmänningsbo, 1 mantal 
n:r 1 Glifsån, x/% mantal Gräsberget n:r 1, Vs mantal n:r 1 
Torskbäcken och 1/s mantal n:r 2 Torskbäcken, allt i Rams
bergs socken, skulle från Skinskattebergs länsmansdistrikt, 
Kungsörs fögderi, Skinskattebergs tingslag, Vestmanlands vestra 
domsaga och Vestmanlands län öfverflyttas till Lindes och 
Ramsbergs länsraansdistrikt, Lindes fögderi, Lindes tingslag 
och domsaga samt Örebro län, dels hemmanet V32 mantal 
Gäddtjern n:r 1 förläggas från Ramsbergs socken till Skin
skattebergs socken, dels ock lägenheten Badstugumossen förläggas 
från Ramsbergs socken, Lindes och Ramsbergs länsmansdistrikt, 
Lindes fögderi, Lindes tingslag och domsaga samt Örebro län till 
Skinskattebergs socken och länsmansdistrikt, Kungsörs fög
deri, Skinskattebergs tingslag, Vestmanlands vestra domsaga 
och Vestmanlands län, dock under vilkor: att nuvarande pro-
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sterskap och kyrkobetjening i Ramsbergs församling under sin 
tjenstetid bibehållas vid dem enligt gällande bestämmelser från 
hemmanet Gäddtjern och lägenheten Badstugumossen tillkom
mande löneförmåner; att väghållningsbesväret blifver oförändradt, 
intilldess af annan anledning ny vägdelning kan komma till 
stånd; att lägenheten Badstugumossen i jordeboken för Skin-
skattebergs socken införes bland skatte jordlägenheter med an
teckning om dess egenskap af afsöndring från V24 mantal Bäcke-
grufvan n:r 1 i Ramsbergs socken af Örebro län; samt att 
ofvannämnda från Skinskattebergs till Lindes tingslag öfver-
flyttade fastigheter skola under de första tjugu åren efter öfver-
flyttningen vara befriade från skyldighet att deltaga i byggnad 
och underhåll af tingshus i sistnämnda tingslag. 

Härigenom har den uråldriga oregelbundenheten af Rams
bergs sockens indelning häfts, och genom de ofvan under punk
terna 1—3 omnämnda nådiga beslut hafva, såsom ofvan nämnts, 
samtliga af 1881 års komité framlagda förslag till afhjelpande 
af öfriga oregelbundenheter i länets indelning blifvit slutligen 
pröfvade och afgjorda. 

I afseende å den administrativa indelningen gäller den enligt 
nådiga brefvet den 10 september 1869 anbefalda indelningen i 
4 med domsagorna sammanfallande fögderier. Beträffande läns
manadistrikten är — med undantag för l:sta distriktet af Sal
bergs—Väsby fögderi, hvilket distrikt ännu förvaltas af 2 läns
män, en i Nora socken och en i Öster-Våla och Harbo socknar 
— den reglering, som föreskrifvits enligt kungl. brefvet den 8 
februari 1878, med deri genom nådiga brefven den 12 mars 1886, 
den 20 november 1891 och den 15 november 1897 beslutade 
ändringar, fullständigt genomförd. Sistnämnda kungl. bref rörer 
Salbergs—Väsby fögderi och innehåller, att l:sta distriktet skulle 
omfatta Nora, Öster-Våla och Harbo socknar, 2:dra distriktet 
Huddunge, Vester-Löfsta och Enåkers socknar samt att di
strikten skulle benämnas: det l:sta Våla, det 2:dra Heby, det 
3:dje Sala, det 4:de Sinituna och det 5:te Torstuna. 

I fråga om den judiciela indelningen har icke någon annan 
förändring under perioden timat, än att den norra domsagan 
enligt nådiga brefvet den 26 maj 1899 med år 1900 indelats i 
2 tingslag, bestående det ena af Gamla Norbergs bergslag samt 
Vagnsbro härad med tingsställe i Norbergs by och det andra 
af Norrbo härad; i sammanhang hvarmed bör erinras, att Eders 
Kungl. Maj:t den 10 april 1896 meddelat tillstånd För östra 
domsagan att å länsfängelset i Vesterås hafva tingsstad för ran-
sakningar i brottmål rörande häktade personer. 

Den ecklesiastika indelningen har icke undergått annan för
ändring än den ofvan antydda, nämligen öfverföring till Skin
skattebergs socken af hemmanet Gäddtjern och lägenheten Bad
stugumossen. 

Hvad beträffar skogsvården, gäller den indelning, som enligt 
förra berättelsen med år 1891 trädt i tillämpning; men härtill 
kommer, att sedan statsverket enligt kungl. brefvet den 19 
augusti 1898 för en köpeskilling af 472,000 kronor förvärfvat 
Uttersbergs bruksegendom och af den dit hörande skogsmark 
bildat Uttersbergs kronopark, hvarom här nedan under rubrik 
Skogshushållning vidare förmäles, så har Eders Kungl. Maj:t i 
nådigt bref den 10 november 1899 förklarat, att denna park 
tillsammans, med den likaledes af staten förvärfvade Grönbo 
kronopark i Örebro län skall utgöra ett nytt revir, benämndt 
Grönbo revir. 

Länets indelning med hänsyn till sjukvård,en skall längre 
fram under afdelningen Politi behandlas. 

Enligt nådiga brefvet till Kommerskollegium den 19 oktober 
1900 hörer länet i fråga om yrkesinspektionen till Gefle distrikt, 
och beträffande bergshandteringen fortfarande till Östra berg
mästaredistriktet. 

Den år 1894 införda förändrade lydelse af riksdagsordnin
gens föreskrifter om kamrarnas bildande medförde icke för länet 
någon förändring, vare sig beträffande val till Första kammaren 
eller i fråga om landsbygdens representerande i den Andra; men 
deremot infördes enligt kungl. kungörelsen den 22 maj 1896 den 
förändring i städernas valkretsar, att Vesterås stad bildar egen 
valkrets, Arboga och Sala en samt Köping i förening med Lin
desberg och Nora en valkrets. Länet representeras således af 
4 ledamöter i första kammaren och af 7 ledamöter i andra 
kammaren, deraf 4 för landet och 3 för städerna. 

Enligt de i sammanhang med Kungl. Topografiska Kårens 
karta öfver länet år 1842 utgifna »Topografiska och statistiska 
uppgifter om Vesterås län» anses arealen vara 57 78 qvadratmil, 
och A. Hahr uppgifver, i sin år 1861 utgifna statistiska tablå 
öfver Sverige, länets areal till 56-go qvadratmil. Redueeradt 
till nu lagstadgadt mått, motsvarar det förra talet omkring 6,600 
och det senare omkring 6,500 kvadratkilometer. I följd af senare 
tiders mätningar och nyare kartor samt reglering af den admi
nistrativa indelningen hafva dock dessa arealtal undergått icke 
alldeles oväsentliga förändringar. Ämnet är af vigt bland annat 
vid en undersökning af folkmängdstätheten; och då Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i föregående femårsberättelser, senast 
år 1870, allenast i förbigående och summariskt uppgifvit länets 
kända areal, har det ansetts af någon betydelse att här lemna 
en specifik redogörelse för de större administrativa områdenas 
arealvidd, fögderiernas och städernas, hvarvid är att märka, att 
i Vestmanlands län fögderierna sammanfalla med domsagorna. 
Denna redogörelse grundar sig på de tal, som voro officielt 
kända år 1890; men då äfven sedermera rubbningar inträdt, 
beroende på vissa genomförda regleringar såväl af länsgränsen 
som eljest, har det för vinnande af i möjligaste mån korrekta 
siffror varit af nöden att inhemta upplysningar om arealen af 
de fastigheter, hvilka varit föremål för regleringarna. De så
lunda vunna arealuppgifterna äro hemtade från landtraäteri-
kontoren i Vestmanlands, Uppsala och Örebro län samt af ett 
memorial från Generallandtraäterikontoret, hvarjemte i några 
fall undersökning i orterna egt rum. Med undantag för en 
lägenhet, Sätran, som jemte vissa hemman år 1891 öfverfördes 
till Örebro län, hafva svar erhållits å alla frågor. Anmärkas 
bör, att vissa af de funna talen ej fullt öfverensstämma med 
motsvarande uppgifter i Statistiska Centralbyråns befolknings
statistik år 1890, 2:dra afdelningen; så är fallet t. ex. med den s. k. 
Fellingsbro fjerding, som der beräknats till 31 24 qvadratkilometer, 
men enligt landtmäterikontorens i Örebro och Vesterås upp
gifter skall utgöra 28 09 qvadratkilometer. Full visshet i dylika 
skiljaktiga uppgifter lärer knappast stå att vinna, förr än rätta 
förhållandet kan genom ekonomiska kartverket utrönas. Vid 
reduktion af tunnlandtal har i nedanstående uppställning an
tagits: 1 tunnland = 0 4936 hektar. 

De efter år 1890 inträffade områdesöfverflyttningar, som 
således böra medföra jemkning i de officiela arealtalen för ar 
1890, äro följande: 
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Med iakttagande häraf samt under förutsättning tillsvidare, 
att de anmärkta öfverflyttningarna gälla land, ej vatten, torde 
följande tabell få anses innefatta en såvidt möjligt skäligen till
förlitlig redogörelse för arealen med hänsyn till länets admini
strativa indelning. Den visar en minskning af 5i5 qvadrat-
kilometer i 1890 års statistik. 

Till den redogörelse för länets naturbeskaffenhet i allmänhet, 
hvilken leranades i berättelsen för åreu 1866—1870, har Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke något att tillägga. Denna 
redogörelse gafs hufvudsakligen på grundvalen af det geologiska 
kartverket, hvaraf man år 1872 fick mottaga de senast utkomna 
bladen öfver delar af länet. Goda utsigter finnas, nu, att eko
nomisk kartläggning af länet inom icke allt för lång tid kommer 
till stånd. På framställning af chefen för Rikets Allmänna 
Kartverk har nämligen Landstinget år 1897 utfäst sig att med 
omkring 21,000 kronor understödja utgifvandet i 18 blad af 
litograferade och färdigtryckta häradskartor i skalan 1:50000. 
Detta företag, som är afsedt att begynna år 1905, får anses 
af så mycket större betydelse, som Vestmanlands län är det 
enda af Mälaredalens och mellersta Sveriges län, der sådan 
kartläggning ännu ej blifvit utförd eller planlagd. 

2. Invånare. 

Vid slutet af år 1900 steg länets mantalsskrifna folkmängd 
till ett antal af 148,245, utvisande en tillväxt under perioden 
af 6,322 personer eller 4-45 procent af invånareantalet vid 1895 
års slut, som var 141,923. 

Då det qvinqvennium, som i denna berättelse afhandlas, är 
det sista af ett svunnet århundrade, torde det tillåtas att ur 
befolkningsstatistikens rika material här infläta en och annan 
uppgift såsom en antydan i förbigående om utvecklingen. 

Länets folkmängd, som år 1800 uppgick till 86,583 per
soner, minskades under de två första femårsperioderna med 
respektive 2 os och 3 07 procent, men ökades sedermera för 
hvarje sådant tidsmått med 2 å 3 procent och hade år 1850 

vuxit till 96,691. Sedermera har tillväxten, synnerligast under 
de näst föregående 25 åren, gått hastigare, understundom med 
5, ända till 8'47 procent för ett qvinqvennium. Ökningen har 
fortskridit ända till närvarande tid, dock med smärre steg, icke 
öfver 4-45 % för någon af de sista fem femårsperioderna. Minsta 
ökningen återfinnes år 1830 med O72 '/• af folkmängden 1825, 
den högsta år 1875 med 8 47 '/• af talet för år 1870. Undersökt 
för 25-årsperioder, visar tillväxten: år 1825 2-35 •/., år 1850 
9-n '/., år 1875 27-48 % och år 1900 20"26 •/«, allt af folkmäng
dens tal 25 år förut. 

Stäld vid sidan af landsbygdens befolkning, företer stä
dernas här, såsom nästan öfverallt eljest, en vida rikare tillväxt. 
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Under det att landtbofolkningen år 1900 hade vuxit med allenast 
0-95 % af 1895 års folkmängdssiffra, befinnes städernas hafva 
under samma tid vuxit med 22 07 %• Härtill har Vesterås stad, 
der industrien under de senare åren fordrat mycket stora arbets
krafter, i främsta rummet bidragit, i det stadens folkmängd 
under femårsperioden vuxit med ej mindre än 31-66 %• 

En sammanställning af siffrorna för folkökningsprocenten, 
särskildt för länets landsbygd och särskildt för städerna, under 
de senaste 50 åren torde icke sakna hvarje intresse och med
delas här, i tabell A, desto hellre, som densamma icke veter
ligen förut offentliggjorts. Då öfverskådligheten skulle förlora 
på, om icke samtidigt den absoluta folkmängden uppgåfves, har 
för detta fall ett återupprepande af befolkningsstatistikens siffror 
ansetts böra jemsides ega rum. 

Hvad beträffar folkmängdståtlieten, åskådliggöres denna af 
följande uppställning, hvilken hänför sig till 1890 års kända 
arealtal och folkmängden vid slutet af åren 1890 och 1900. 

Till jemförelse meddelas, att folkmängdstätheten år 1890 
var i angränsande län: Örebro 22, Kopparbergs 7, Gefleborgs 11, 
Uppsala 24 samt Södermanlands 25. 

De skilda häradena i Vesterås fögderi utmärkas af en syn
nerligen jemn folkmängdstäthet af omkring 22 på 1 qvkra. Inom 
Snefringe folkrika härad förekommer dock en sådan motsats som 
12 personer pr qvkm. i Ramnäs och 60 i Kolbäcks socken. 
I Kungsörs fögderi märkas motsättningarna af omkring 13 per
soner i Skinskattebergs bergslags härad och 22, allt på 1 qvkm., 
i Åkerbo härads jordbrukande bygd. I Bergslags och Salbergs 
—Väsby fögderier är, om man fäster sig vid häradsindelningen, 
folkmängdstätheten någorlunda jemn med omkring 19 i det förra 
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och 15 i det senare pr qvkm. Beträffande städerna blir en jem
förelse skenbart ytterst ofördelaktig för Sala med dess areal af 
ej mindre än 78-30 qvkm. Märklig är Vesterås stads tillväxt 
under årtiondet med 268 personer på hvarje qvkm. 

Utvandringen till främmande land har under sista årtiondet 
väsentligt aftagit ifrån 527 personer år 1891 till 174 år 1900. 
Deremot pågår fortfarande en rätt betydande utflyttning till andra 
orter inom riket, så att, änskönt det nativitetsöfverskott af 11 ä 
14 °/oo, som årligen visar sig, folkmängdstillväxten likväl stannar 
vid 7 ä 10 °/oo och åren 1891 och 1897 nedgick till respektive 
3-i9 och 4 28 °/oo, allt af medelfolkmängden. Detta förhållande, 
att den naturliga folkökningen genom nativitetsöfverskott icke 
hel och hållen bildar folkmängdstillväxt, utan elimineras genom 
utflyttningsöfverskott, torde i och för sig icke få anses ogyn-
samt, helst man finner, att detsamma är rådande i de flesta 
landsdelar med undantag t. ex. de senare åren för hufvudstaden, 
Göteborgs och Bohus, Malmöhus, Gefleborgs och Norrbottens län, 
der företrädesvis en Iifligare industri och företagsamhet äfven 
eljest torde medföra folkmängdstillväxt genom inflyttningsöfver-
skott. Tvärtom lärer kommunikationsväsendets fulländade ut
veckling i rikets mellersta och södra delar samt -näringarnas 
fortgående blomstring städse komma att verka en viss rörlighet 
i folkstocken, och så länge nativitetsöfverskott kan påvisas, till
räckligt stort ej blott att fylla den genom utflyttningsöfverskott 
uppkomna brist utan äfven att lämna folkmängdstillväxt, lärer 
icke någon anledning till bekymmer i detta hänseende före
ligga. 

Frågan om befolkningens sedliga ståndpunkt såsom föremål 
för behandling i femårsberättelserna måste afse den objektiva 
sedligheten i inskränkt mening eller såvidt rörer individens för
hållande till familjelifvet och statslifvet. Det är till följd af denna 
begränsning Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i senare 
berättelser trott sig finna en grundval för frågans bedömande 
genom att framlägga statistikens vittnesbörd såväl i fråga om 
förhållandet emellan antalet födda barn och antalet barn af 
oäkta börd soin ock beträffande befolkningens kriminela lag
överträdelser. Väl är det sannt, att dylika uppgifter för en 
period af fem år lära i och för sig betyda föga; men det är 
ock sannolikt, att, om man sålunda samlar material period efter 

Tab. B . Antalet inom Vestmanlands län födda barn, fördelade 
efter civilstånd, åren 1896—1900. 



Sedliga tillståndet. Vestmanlands län. 5 

period, man omsider, när en längre tidrymd öfverskådas, bör i 
denna statistik finna ett ganska tillförlitligt svar i spörsmålet, 
åtminstone relativt till de svar, som stå att vinna beträffande 
riket i dess helhet eller vissa dess landsdelar. 

Utarbetade efter hufvudsakligen samma form som de, hvilka 
lemnats i senaste berättelserna, meddelas alltså här fem ta
beller B—F till ämnets belysning. 

Innebörden af dessa tabeller torde kunna sammanfattas 
sålunda: 

att länets landtbefolkning fortfarande öfvar ett ogynsamt 
inflytande på statistiken för rikets landsbygd i fråga om för
hållandet emellan antalet födda barn och barn af oäkta börd 
och att detta förhållande, långt ifrån att visa en återgång till 
det bättre, tvärtom under en följd af åtminstone 20 år stadigt 
försämrats, så att procenttalet af oäkta födde i förhållande till 
summa födde inom länet öfverstiger talet för rikets landsbygd 
åren 1881—1885 med 2-27 och år 1899 med 3-3i procent; 

att deremot de för länets städer i nyssnämnda hänseende 
funna procenttal bekräfta det i senast afgifna berättelse antydda 
gynsammare resultat, i det att samma procenttal öfver hufvud 

Tab. C. Oäkta födde i % af hela antalet födde, åren 
1881—1900. 

Tab. D. Vid underdomstolar i Vestmanlands län för brott eller 
förseelser mot strafflagen sakfälde, åren 1895—1899. 

taget bibehållit sig och fortfarande visa ett förhållande, som med 
3 å 4 % understiger de för rikets städer i gemen funna, mot
svarande tal; 

att de gröfre brottens antal hvarje år sedan perioden 1880 
—1884 i medeltal visat sig i det närmaste lika, trots den ökade 
folkmängden, men att de ringare brotten, specielt brott mot 
offentlig myndighet, fridsbrott och misshandelsbrott, sedan samma 
tid ökats med mera än 100 ii och förseelsernas antal med mera 
än 200 % af motsvarande tal nyssnämnda femårsperiod; 

att specielt fylleriförseelsernas antal från 645 år 1895 vuxit 
till 1,515 år 1898 och 1,716 år 1899; 

att länets folkmängd i procent af rikets, som åren 1880— 
1889 utgjorde i medeltal per år 2 82 %, sedermera år 1899 ökats 
till 2-89 %, under det att procenttalet för de inom länet hand
lagda brottmål i förhållande till hela rikets visar en vida raskare 
tillväxt, nämligen från 2 88 % i medeltal för hvarje år af pe
rioden 1880—1889 till 4-87 % år 1899. 

Onekligen äro dessa resultat af undersökningen föga hed
rande för länet, och det tjenar till intet att blunda derför. 
Redan det af chefen för Justitiedepartementet i haus under
dåniga berättelser för åren 1898—1899 påvisade förhållandet, 
att Vesterås stad, relativt till sin folkmängd, intager första 
rummet bland rikets alla städer i fråga om brottmålens antal, 
bör vara egnadt att verka manande på dem, som hafva att i 
en eller annan ställning skaffa med ungdomen, ty det är utan 
all fråga en tygellös ungdom, som sätter fläcken på samhället. 
Brottmålen i Vesterås år 1898 räknades till 109'76 på hvarje 
1,000 invånare och år 1899 till 118 27. Närmast korumo Eskilstuna 
med resp. 95 72 och 105-95 samt Sundsvall ined 88'99 och 93"7i. 

Tab. E. Medeltal af de vid underdomstolar inom Vestmanlands 
län för brott eller förseelser mot strafflagen sakfälde, 

åren 1880—1899. 

Tab. F . Handlagda brottmål vid underdomstolarna, 
åren 1895—1899. 
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På samma gång förvånande och nedslående är den i tabell D 
uppvisade iakttagelsen, att fylleriförseelserna, trots de mot dryc
kenskapslasten verkande goda krafter, så ansenligt ökats. En 
förklaring gifves dock. Det är nämligen att märka, att under 
det qvinqvennium, hvarom nu är fråga, ej mindre än fyra sär
skilda jernvägslinier inom länet påbörjats och fullbordats, stats
banan Krylbo—Frövi, sammanbindningsbanan Ramnäs—Kolbäck, 
jernvägen Engelsberg—Ludvika samt linien Sala—Gysinge af 
Sala—Gysinge—Geflo jernväg. Vidare hafva i ett par af länets 
städer betydande byggnadsföretag utförts, förnämligast för indu-
strielt behof. Alla dessa företag hafva hvart i sin mån krä/t 
ett högst ansenligt antal lösa arbetare från främmande orter, 
och arbetsprisen hafva varit cxceptionelt höga. Sålunda kan 
nämnas, att vanliga s. k. grofarbetare utan yrkeskunnighet för-
tjenat vid jernvägsbyggnaderna mellan 4 och 5 kronor om dagen, 
och då äfven eljest arbetsprisen varit höga, erbjuder sig häri 
osökt en förklaring till att, spritvarukonsumtionen ökats och med 
den brottsligheten. För det närvarande må denna förklaring 
gälla hvad den kan. Skullo under de närmaste åren, såsom 
antagligt är, tillfälliga arbeten af större omfattning tryta, borde 
vid slutet af innevarande femårsperiod ett förhållande kunna 
uppvisas, gynsammare än det nu skildrade. Framtiden får visa, 
om och i hvad mån detta antagande håller streck. 

Den i detta sammanhang förr införda tabell öfver freqvensen 
af fångar vid Vesterås länsfängelse uteslutes nu af det skäl, att 
fängelset numera användes i hög grad såsom depot för fångar, 
som hit förflyttats från främmande orters öfverfylda fängelser, 
hvadan antalet här verkstälda straff icke vidare eger någon 
betydelse för omdömet i fråga om brottsligheten bland länets 
befolkning. 

Om goodtemplarordens verksamhet berättas, att inom länet 
funnos vid periodens början 75 loger med 3,978 medlemmar och 
vid dess slut 78 loger med 5,146 medlemmar, hvartill kommo 
16 ungdomsloger med 1,022 medleramar. Sistnämnda logers 
uppgift är att i de ungas sinne väcka intresse för nykterhets-
saken och förbereda ungdomens inträde i orden. Ordenshus 
finnas till ett antal af 20 med ett-taxeringsvärde af omkring 
140,000 kronor och en skuld af omkring 57,000 kronor. Sjelf-
hjelpsföreuingen inom orden räknar 740 medlemmar inom länet, 
och för fem dödsfall år 1900 lära utbetalts 10,000 k ronor. En 
sträfvan löjes i ordens verksamhet att uppbygga medlemmarne 
med föreläsningar i alimänbildande ämnen, och det har upp-
gifvits, att ordens grundlagar fortfarande förhindra, att politiska 
frågor afhandlas vid mötena, der äfven dansnöjen och dermed 
likartade tillställningar lära vara förbjudna. 

Ibland de uppgifter, som äro Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande förelagda inom ramen för feraårsberättelserna, lärer frågan 
om det religiösa lifvet bland befolkningen vara kanske den allra 
vanskligaste att besvara. Andra ämnen kunna merendels be
dömas efter yttre företeelser, men med religiositeten förhåller det 
sig knappast så. Åtminstone får man vid granskning af yttre 
tecken iakttaga stor varsamhet, när frågan rör sig på det and
liga området. 

I senaste berättelserna har, jemte det att uppgifter om se-
paratismens utbredning lemnats, tillika framhållits, att en reli
giös indifferentisin vore ganska allmänt till finnandes. Kortare 
kan nog sanna förhållandet icke angifvas, och en af de många 
anledningarna till denna allmänt iakttagna likgiltighet är tvif-

velsutan att finna i den fruktansvärda praktiska materialism 
med sitt penninge- och njutningsbegär, som på så många håll 
gripit omkring sig. 

Men om ock sinnesriktningen bland folket utmärker sig for 
indifferentism på det religiösa området, kan dock fråga uppstå 
huruvida detta omdöme innefattar hela sanningen. Det kan ej 
bestridas, att den i äldre tider bland vårt folk vanliga hus
andakten allmänt försvunnit, och man måste också vidgå, att 
kyrkorna vid den allmänna gudstjensten mångenstädes, att ej 
säga på de flesta orter, befinnas mycket fåtaligt besökta. Detta 
vittnar onekligen om likgiltighet för andliga ting. Men å andra 
sidan är ju allom bekant, att de enskilda kyrkosamfundens med
lemmar sedan årtionden frivilligt göra betydande sammanskott 
för uppförande af bönehus, hvilkas portar oftare än kyrkornas 
öppnas för skaror af menniskor, de der sammankomma till an
daktsstunder under ledning af personer med understundom rätt 
stor begåfning, men j allmänhet utan att vara i besittning af 
den grundliga bildning, som i vår tid står statskyrkans prester 
till buds. Och samtidigt härmed får man ju bevittna, att en 
stor månhet eger rum i fråga om upprätthållandet af allt hvad 
som tillhör de yttre betingelserna för den evangelisk-luterska 
kyrkans bestånd, såsom templens underhåll och ofta nog kost
bara förskönande i en god smakriktning, ett villigt tillgodo
seende af presterskapets rättigheter, ja väl äfven nit och intresse 
vid val af själasörjare. 

Allt detta torde få anses vittna om motsatsen mot likgil
tighet, och man kommer kanske närmare det rätta, om man 
säger, att köld och liknöjdhet väl äro ganska allmänt rådande, 
men att detta förhållande ofta är en frukt af tidens mäktiga 
materialism, som dödar religionen; och att, för så vidt detta 
icke är fallet, indifferentisraen gäller mindre den kristna reli
gionen än det sätt, hvarpå hon ofta bjudes menniskorna inom 
kyrkan. Den aktning och vördnad, som fortfarande med all 
rätt visas presterskapet, äro dock i och för sig bevis nog för att 
medlemmarne af ståndet ej tillvitas skulden för hvad som be-
klagligen brister i det kyrkliga lifvet; och då äfven från kyr
kans sida klagas öfver köld och affållighet bland folket, 
måste dertill finnas djupare liggande orsaker, hvilkas uppda
gande icke tillhöra uppgiften för denna berättelse. Så mycket 
torde dock få sägas, att kyrkan, som i vår tid onekligen står 
isolerad, måste skrida framåt för att på ett mer fruktbringande 
sätt gripa och begripa tiden, utan att derför offra något af det, 
som måste förblifva det centrala vid all kristen förkunnelse. 
Men det är möjligt och kanske sannolikt, att om kyrkan skall 
vinna de indifferente och återvinna de separatistiskt sinnade, hon 
måste, med öfvergifvande af åtskilligt traditionelt och föråldradt 
i fråga om predikans metod och innehåll, taga större hänsyn 
till de andliga behofven hos vår tids menniskor, skarpare be
tona kristendomens etiska karakter och dess sanningars bety
delse för menniskolifvets praktiska och sociala uppgifter samt 
framför allt söka vinna och behålla sina medlemmar genom en 
verksamhet i andans lif och kraft. Att de här framstälda tan
karna icke uteslutande hysas af lekmän, derom vittna åtskil
liga i tal och skrift framkomna yttranden äfven af kyrkans 
målsmän. 

Åt hvilka skilda riktningar separatismen förer befolkningen, 
derom har Länsstyrelsen uttalat sig i berättelsen för perioden 
1886—1890. Den senare tiden har ej gifvit anledning att något 
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dertill tillägga. Icke heller är nu något särskildt att yttra om 
frälsningsarmens verksamhet. Man uppgifver, att till densamma 
anslutit sig ett femhundratal medlemmar inom detta län. 

Såsom ett åtminstone i yttre hänseende vittnande tecken 
om det hos befolkningen rådande religiösa nitet meddelades i 
förra berättelsen en efter fögderier och städer upprättad förteckning 
å de frireligiöses egna gudstjenstlokaler och deras antagliga 
värde. Detta angafs då uppgå till 416,880 kronor. Enligt upp
lysningar, som från samtliga försäkringsinrättningar nu infor
drats, utgjorde brandförsäkringsvärdet af enskilda bönehus år 
1900 ett belopp af 434,480 kronor, deri icke inberäknad bygg
nadsförsäkringen för två större gudstjenstlokaler af sten, hvilka 
i Vesterås vid årets slut voro under uppförande. 

Om sockenbiblioteken och deras begagnande är ej något an-
raärkningsvärdt att för perioden anteckna. 

Tidningsspridningen blir allt allmännare, så att äfven tje-
nare och i allmänhet kroppsarbetare, efter hvad det förmäles, 
hålla egna tidningar. Då det synes icke vara utan all betydelse 
att meddela, hvilka tidningar äro mest spridda bland allmän
heten, har Länsstyrelsen äfven för denna berättelse infordrat 
uppgift derom från samtliga postanstalter i länet; och afser den 
här nedan lemnade förteckningen prenumerantantalet vid slutet 
af år 1900 i afrundade tal. 

Det är att märka, att uppgiften för år 1890 gälde 50 tid
ningar, för år 1895 deremot 37 och för sistlidet år 35; relativt 
tijl folkmängden kom en tidning år 1890 på hvar 8:de, år 1895 
på hvar 6:te och år 1900 på hvar 5:te person. 

Sedan länet under åren 1891 och 1892 i ganska vidsträckt 
grad berörts af den stora arbetsnedläggelsen i Norberg, hafva 
'eke några kraftigare yttringar af den sociala rörelsen försports. 
Inom industrisamhällena saknas dock icke de, som söka att 
uPPvigla arbetarne och, understödda af en del ganska spridda 

tidningar, utbreda klasshat bland befolkningen. Äfven vid verk, 
der enligt den allmänna meningen arbetarnes vilkor torde få 
anses ovanligt gynsamma, göras försök att sprida missnöje; men 
sans och klokhet i omdömet hos arbetarne hafva hittills visat 
sig starkare än bearbetningen från de utomstående. 

Sammanslutningsidén och dess obestridliga betydelse för 
tillvaratagandet af arbetarnes intressen gent emot arbetsgifvaren 
eller eljest är dock allt allmännare förstådd och omfattad, och 
nya fackföreningar uppstå, der sådana ej förut funnits. Sålunda 
hafva på landsbygden fackföreningar under nu ifrågavarande 
period bildats vid Surahammar, Hallstahammar och Skultuna 
samt torde vara flerstädes eljest under bildning. För Vesterås 
stad, der industrien under senare åren beredt sig en oväntadt 
stor härd, äro att i detta hänseende anteckna ej mindre än 
femton särskilda fackföreningar med sammanlagdt omkring 900 
medlemmar. Föreningarnas gemensamme förtroendeman har 
meddelat, att föreningarnas ändamål är att på grundvalen af 
en kraftig och noggrant ordnad organisation bland arbetarne 
värna och främja deras fackliga och ekonomiska intressen samt 
väcka håg för allmän bildning och nykterhet. Med syfte att 
verka för arbetarnes deltagande i de politiska och kommunala 
valen och dervid främja den kroppsarbetande klassens intressen 
hafva berörda föreningar i sin ordning, äfvensom en del utom
stående, bildat en särskild förening, benämnd >Vesterås arbetare
kommun». För socialistisk propaganda anses dessa föreningar 
ingalunda främmande; men då fackförening eller kår uppträder 
i det offentliga, iakttages en berömvärd ordning. 

Allmänt klagar landtmannen öfver svårigheten att finna 
och behålla arbetare för jordbruket. Jernvägsbyggnaderna med 
lockande aflöningar och verkstadsarbetet i vissa af städerna hafva 
de senare åren undandragit jordbruket betydande arbetskrafter. 
Jernvägsnätet torde dock tillsvidare få anses färdigt inom länet, 
och konjunkturerna för industrien ha försämrats de senare åren, 
livadan förhållandena torde utjemnas. Dock skall jordbruket i 
detta hänseende troligen alltid finna svårighet vid att täfla med 
industrien; och dertill kommer, att jordbrukaren lider mera än 
industrimännen af arbetarnes allt allmännare vordna begär att 
tidt och ofta byta plats. 

Sjukligheten, rätt stor under förra perioden, har varit i till
tagande under den nu ifrågavarande. Ty af sådana sjukdoras-
fall, som upptagas i Medicinalstyrelsens årsberättelser, anmäldes 
icke färre än 46,045 fall emot 29,905 åren 1891—1895, 19,093 
åren 1886—1890 och 16,962 åren 1881—1885. 

Af dessa 46,045 fall utgjordes mera än hälften, eller 24,151 
fall, af akuta katarrer i luftrören, till hvilka influensan räknats. 
Under olika år har vexlingen varit högst betydlig, såsom här 
synes: 

Den stora stegringen de begge sista åren berodde hufvud-
sakligen af influensan och difterien, i något mindre grad af 
lunginflammation och akut tarmkatarr (diarré o. d.). Katarrerna 
i luftrören, hvaraf under år 1897 blott 3,281 fall anmäldes, 
stegrades i antal år 1899 genom influensafarsot till 6,797 fall, 
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och äfven år 1900 förekommo 5,614 anmälda fall. Difterien, 
hvaraf år 1897 blott 58 fall blefvo kända, uppträdde år 1899 

. såsom epidemi med ända till 1,015 fall, och ännu året derefter 
räknades 939 fall. 

Dödligheten under perioden har dock, trots den ökade sjuk
ligheten, varit lägre än någonsin under de sista årtiondena. 
Medelmortaliteten var blott 15-9i °/oo, den lägsta under perioden 
nåddes år 1897 med 14-27 °/oo, år 1900 steg siffran till 18-03 °/oo. 
Dödligheten bland späda barn under första lefnadsåret var 9'3 %, 
således nära lika låg som under förra femårsperioden. 

Tab. G. Antalet utfärdade debetsedlar å kronoutskylder (inkl. 
arrendebelopp m. m.), debiteradt belopp samt uppbördsresternas 
förhållande till debiterade beloppet inom Vestmanlands län, åren 

1896—1900. 

Tab. H . Sammandrag af lagsökningsmål i Vestmanlands 
län, åren 1896—1900. 

Om man granskar de olika akuta sjukdomarna med af-
seende på antalet dödsfall, kommer lunginflammationen i första 
rummet, difterien i det andra. De dödsfall, som kommit till 
läkarnes kännedom, hade enligt rapporterna vållats: 

Af kroniska sjukdomar stå tuberkulos och kräfta högt på 
skalan bland dödsorsakerna. För landsbygden finnas som bekant 
ej tillförlitliga uppgifter, men i länets städer afledo under pe
rioden inalles 2,000 personer, deraf blott 232 (11 6 %) i akuta 
infektionssjukdomar, men 572 (28'6 °/«) &f tuberkulos och kräfta. 
Tuberkulosen ensam kräfde 397 offer (19-85 %) och var således 
ännu mera förhärjande än under förra perioden, då procenttalet 
var 18'08. Således har under sista åren i länets städer nära 
hvar femte bland de aflidne fallit offer för tuberkelsjukdom. 

För att vinna en så vidt möjligt tillförlitlig uppfattning af 
den ekonomiska ställningen inom länet har Länsstyrelsen full
följt de tabellariska redogörelser, som i senaste två berättelser 
lemnats. Efterföljande sju tabeller G—iV" lemna öfver hufvud 
taget ett mycket godt vittnesbörd om de ekonomiska förhål
landena under nu ifrågavarande period. 

För så vidt man uti ifrågavarande hänseende får döma af 
den tabell, som redogör för kronouppbörden och de skattskyl
diges förmåga att å rätt tid erlägga densamma, visar nämnda 
öfversigt ett afgjordt framsteg för landsbygdens befolkning. Tager 
man hänsyn till de 15 sista åren, finner man väl, att 14 å 15 % 

Tab. I . Antalet af de vid Vestmanlands läns underdomstolar 
anhängiga konkurs- och urarfvamål, åren 1880—1899. 

Tab. K. Intecknad gäld i Vestmanlands län, åren 1895—1899. 
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af hela antalet debetsedlar komma på rest, men procenttalet 
af oguldet belopp i förhållande till det debiterade har deremot 

Tab. L. Fastigheters exekutiva försäljning hos Länsstyrelsen i 
Vestmanlands län, åren 1896—1900. 

sjunkit från 7-45 % i medeltal för åren 1886—1890 till 4"42 % 
Aren 1896—1900. livad åter angår städerna, berätta siffrorna ett 
motsatt förhållande, som nog står i ett lätt skönjbart .samband 
med de ogynsamma omständigheter, som visats vara för handen 
i fråga om kriminaliteten och rusdrycksmissbruket hos städernas 
arbetarebefolkning. Procenttalet för såväl oguldna debetsedlar 
som för beloppet af oguldna utskylder har nämligen stegrats för 
de ifrågavarande 15 åren, och siffrorna utmärka tydligen, att 
det är fråga om de minsta skattdragarne, enär exempelvis åren 
1896—1900 mer än 25 % i medeltal af alla debotsedlar voro 
på rest med tillsammans blott 7-02 % af städernas hela utskylds-
belopp. 

Lagsökningsmålens antal har stadigt sjunkit från 2,047 
åren 1886—1890 till 772 åren 1896-1900, likaså summan af 
ådömda kapitalbelopp från '1,076,580 kronor den förra perioden 
till 622,062 kronor den senare. Äfven antalet konkurs- och 
itrarfvamål, som visserligen stegrades något åren 1885—1894, 
har de senare åren sjunkit. 

Redogörelsen för intecknaå gäld och dess förhållande till 
taxeringsvärdet å fast egendom i länet begynte i berättelsen för 
åren 1886—1890 och omfattade då, tiden från och med år 1880 
till och med år 1889. Fortsatt intill närvarande tid, utmärker 
denna redogörelse, att lägsta procenttalet af intecknad gäld i 
förhållande till taxeringsvärdet återfinnes år 1886 med 28'9 samt 
det högsta år 1895 med 38-3. Närmast detta sista tal kommer 
det för år 1899 med 37'2. I öfrigt kan anmärkas, att ifråga-

Tab. M. Sammandrag af officiela statistiska uppgifter om sparbankerna i Vestmanlands län vid slutet af åren 1895—1900. 

Tab. N. Enskilda bankers och aktiebankers in- och utlåning vid kontor inom Vestmanlands län vid slutet af åren 1896—1900. 
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varande procenttal företer åren 1880—1886 samt 1895—1898 
minskning hvarje år i förhållande till det närmast föregående, 
men deremot ökning åren 1887—1894 och 1899. Äfven den 
hit hörande tabell — särskildt om man uppmärksammar, att 
motsvarande procenttal för riket i dess helhet allt sedan slutet 
af 1880-talet utgör omkring 45 % — torde i sin mån vittna 
fördelaktigt för länet. 

Men synnerligen upplysande för omdömet härer dock om
sättningen i bankerna vara. Hvad sparbankerna beträffar, visa 
siffrorna, att summa förvaltade medel i länets sparbanker ut
gjorde i afrundade tal vid slutet af 

Sr 1885 4,184,000 kr. Sr 1895 7,732,000 kr. 

» 1890 5,633,000 > > 1900 10,918,000 > 

på 15 år således en ökning af nära' sju millioner kronor, hvaraf 
under sista qvinqvenniet nära 3,200,000 kronor. Postsparbanks
rörelsen vid kontoren inom länet har icke i och för detta ända
mål undersökts. 

Privatbanksrörelsen visade vid slutet af hvarje år under 
perioden 1881—1889 ett tillgodohafvande på depositions- samt 
upp- och afskrifningsräkning af 10 å 11 millioner kronor och 
åren 1890—1895 af 12 å 13 millioner, men stegringen blef se
dermera hastigare, och beloppet växte från 12,873,000 kronor 

Jordbruk och boskapsskötsel. Uti den officiela jordbruks
statistiken för år 1900 uppgifves länets hela egovidd, utan 
vatten, vara 643,325 hektar, hvilket tal med 5.913 hektar under
stiger den i Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse för 
år 1890 antagna ytvidd; beroende ifrågavarande skilnad sanno
likt på de efter år 1890 genomförda regleringar i länets indel
ning och deraf föranledda områdesöfverflyttningar. 

Användningen af den sålunda antagna jordarealen redovisas 
på följande sätt: 

Den sålunda icke redovisade marken utgör 19 % af det 
hela; och detta tal kan knappast väntas mycket lägre, förr än 
länet blifvit föremål för Ekonomiska kartverkets undersökning, 
hvarom dock, enligt hvad förut är yttradt, förhoppning numera 
finnes med år 1905. 

Länsstyrelsen har i särskildt afgifna utlåtanden gifvit till 
känna, att skörden kan anses såsom öfver medelmåttig åren 
1896 och 1897, fullt medelmåttig år 1898, medelmåttig år 1899 
och särdeles god år 1900. Af de från länets särskilda distrikt 
till Hushållningssällskapet inlupna underrättelser får man detta 
omdöme något modifieradt. Väl medgifves, enligt dessa källor, 

år 1896 till 21,370,000 kronor vid slutet af år 1900, utvisande 
sitnämnda år således en ökning på dessa räkningar af omkriiic 
60 % emot talet för år 1896. Utlåningen under samma tid
rymd nära fördubblades från 10,208,000 kronor till 20,274,000 
kronor, allt i runda tal. 

Denna omsättning under åren 1896—1900 måste i jem-
förelse med närmast föregående tidsskeden betecknas såsom syn
nerligen liflig. En på fem år ökad behållning hos sparbanker 
och i de allmänna bankernas inlåningsräkningar af tillhopa 
mera än elfva millioner kronor är i och för sig enorm; och då 
samtidigt utlåningen i privat- och aktiebanker stegrats med mera 
än tio millioner kronor, visar detta, å ena sidan, att kapital
bildningen varit stadd i en förvånande tillväxt, medan åter, å 
den andra, den starka utlåningen, som torde härröra företrädes
vis från industrien och dernäst från byggnadsverksamheten i 
städerna, tyder på en mindre vanlig liflighet i näringarna. 

Länsstyrelsen förbiser alldeles icke, att ämnets allsidiga 
belysning tarfvar beräkning äfven af andra faktorer än de här 
behandlade, men hon har förestält sig, att de siffergrupperingar, 
hvarmed hon tillåtit sig att i det följande belasta berättelsen, 
skola vara egnade att bestyrka det jemförelsevis fördelaktiga 
omdöme, som ofvan uttalats beträffande de ekonomiska förhål
landena hos länets befolkning. 

att åren 1896, 1897 och 1900 lemnat goda skördar, men det 
framhålles å andra sidan, att om ock hvetet varit gifvande åren 
1898 och 1899 samt det förstnämnda året äfven korn och hafre, 
så liafva dock under dessa två år rågskördarna varit svaga, 
likaså korn, baljväxter och potatis år 1899, hvarjemte det från 
de flesta håll anmälts, att sistnämnda två slag af äring lidit 
missväxt år 1898. 

I öfverensstämmelse med hvad Eders Kung]. Maj:ts Befall-
ningshafvande yttrat i berättelsen för åren 1886—1890 skulle 
det sannolikt gagna föga, om man här sökte att i siffror antyda 
skörderesultatet. Från deras sida, hvilka det åligger att in
samla och aflemna primäruppgifter till jordbruksstatistiken, klagas 
nämligen allmänt öfver det vanskliga i detta arbete, och det 
tjenar knappast till att dölja, att en del af det material, som 
lemnas, är konstrueradt. I samma mån som man allmännare 
börjar inse vigten af en så vidt möjligt tillförlitlig jordbruks
statistik, framstå bristerna i den nuvarande, och Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande begagnar detta tillfälle att i under
dånighet framhålla önskvärdheten af att detta ämne kunde blifva 
föremål för studier och utredning, på det att ett efter landets 
säregna förhållanden lämpadt, tillförlitligt system måtte införas 
beträffande primäruppgifternas insamlande. 

Under nuvarande förhållanden torde derför vid bedömande 
af en orts framsteg på landtbrukets område ledning böra hemtas 
från andra tillgängliga upplysningar. I sådant hänseende med
delas här några uppgifter angående den verksamhet för jordens 
torrläggning, som utöfvats af statens här anstälde landtbruks-
ingeniör samt utaf den af Hushållningssällskapet aflönade läns
agronomen. 

3. Näringar. 
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Landtbruksingeniören har under åren 189(5—1900 vid 45 
]a»a syneförrättningar handlagt frågor om afdikning af vatten
skadad mark till areal af 5,116 har, täckdikningsförslag, om
fattande 163 har, cirkulationsplaner, omfattande 1,075 har, och 
mindre afdikningsförslag och andra arbeten, afseende en ytvidd 
af 2,497 har, eller inalles 8,851 har. 

Länsagronomen har med eller utan förordnande på 37 ställen 
verkstält undersökning för torrläggningsföretag å ett område af 
1,650 har, öfvervakat täckdikning å närmare 600 har samt upp
rättat plan för sådan dikning å omkring 1,000 har, eller inalles 
3,250 har. 

Tillika hafva de i Hushållningssällskapets tjenst anstälda 
2 ordinarie och 4 extra dikningsförmän vid 489 gårdar verk
stält täckdikning å en areal af omkring 1,850 hektar. 

Det i senaste berättelsen omnämnda, för vissa delar af 
länet synnerligen vigtiga företag, som afser afledning af Sala 
hyttas1) vattensystem, har med all önskvärd drift under nu 
ifrågavarande period fullföljts. På sätt i förra berättelsen an
tyddes såsom möjligt, har det vid undersökningen visat sig, att 
företaget kan. utföras genom "att sjön Hallarens vatten medelst 
utrifning af den omkring 250-åriga dammen vid Kölfors ledes 
åter i sitt naturliga aflopp till Dalelfven och dammsjöarna 
Klasbomyrens och Sala damms vatten föres till Sagan. Det 
utarbetade förslaget afser således endast återställande af natur
liga förhållanden med hänsyn till vattnets lopp. Undersök
ningen, som varit anförtrodd åt statens landtbruksingeniör Axel 
Wilh. Nordin, afslutades vid sammanträde den 2 augusti 1898, 
då fullständig plan med utlåtande och kostnadsförslag fram
lades. Deraf inhemtas, att större delen af den mark, som an
setts betalningsskyldig, skulle blifva fullständigt torrlagd för 
odling, för hvilket ändamål förslaget, förutom stora hufvud-
grafvar genom de tre stora vattensamlingarna, upptager en mängd 
afloppsdiken. Företagets omfattning och dermed förenade kost
nader åskådliggöres genom följande siffror: 

Det inses lätt, att vattenverk vid Sagan, hvilken i århun
draden mottagit vattnet från nämnda sjöar, genom dessas af-
tappning komma att lida minskning i sin vattenkraft. Också 
hafva under förrättningen yrkanden om ersättning derför fram-
stälts af innehafvare af vattenverk vid Hanvad, Herrqvarn, 
Strömsberg, Backa, Kärsta, Väsby, Bred, Strömsnäs och Ny-
qvarn ined ett sammanlagdt taxeringsvärde af 165,000 kronor, 
hvarjemte ersättningstalan förts jemväl för ett utmed Sagan 

beläget boställe. Men dessa påståenden hafva af synemännen 
ogillats Imfvud8akligen på följande grunder. Egarne af ifråga
varande verk hado icke påstått någon rätt till eller sjelfva ut-
öfvat dämning vid de konstgjorda vattenbyggnaderna ifråga, 
hvilka byggnaders egare måste anses besitta full eganderätt till 
och fri förfoganderätt öfver desamma utan intrång från andra. 
Egare af jord ofvan dammarna i hyttans vattensystem kunde 
ej anses skyldiga att med hänsyn till Sagans vattenverk tåla 
fortfarande uppdämning och förhindras tillgodogöra sig vatten-
dränkt jord och sjöbotten, som fordom utgjort inegojord. Den 
konstgjorda ledningen för vattendrägt från sjön Hallaren till 
Sagan, Dofte graf, vore icke djupare än att grafbottnen låge 
i jemnhöjd med de forna ängsmarkerna kring sjön Hallaren. 
Således innebure företaget icke någon förändring med hänsyn 
till vattnets naturliga lopp, enär vattnet, derest dammanlägg
ningarna finge förfalla, skulle såsom under nuvarande förhål
landen vid flöden framgå från sjön Hallaren åt nordost förbi 
Kölfors till Dalelfven, från Klasbomyren och Sala damm åter 
åt söder nedåt Sagan. På dessa skäl och då det icke syntes 
möjligt att såsom en laglig rättighet tillförsäkra vattenverken 
vid Sagan den nytta, de. njutit i och genom de konstgjorda 
uppdämningarna, eller att förpligta egarne af dessa upp
dämningar att för främjande af annans bästa framgent till 
sin egen skada sköta och underhålla dessa dammar, pröf-
vades de framstälda ersättningspåståendena icke vara lagligen 
grundade. 

Sedan missnöje med förrättningen anmälts hos Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvando, instämde sökandena saken i hela 
dess vidd till Vestmanlands östra domsagas häradsrätt, som i 
dom den 29 maj 1899 ogillade de slutligen fullföljda ersätt
ningsyrkandena och faststälde synesmännens utlåtande. Efter 
vad drogs frågan under Svea hofrätt, som i dom den 29 juni 
1900 väl ogillade Sagans vattenverksegares yrkande på ersätt
ning för den genom llallarens sänkning vållade minskning i 
vattentillgången, men visade tvisten åter till häradsrätten, i hvad 
rörde ett först hos Hofrätten gjordt påstående om ersättning för 
vattenförlust genom reglering af vattendraget genom Klasbomyren 
och Sala damm. 

Genom öfverenskommelse, träffad emellan sänkningsintressen
terna, å ena sidan, och vissa egare af verk vid Sagan, å den andra, 
har emellertid blifvit bestämdt, att arbetet för företagets genom
förande finge, oberoende af fullföljd talan om ersättning, taga 
sin början. Sedan Eders Kungl. Maj:ts Bcfallningshafvande genom 
beslut den 6 november 1899 lemnat tillstånd från det allmännas 
sida till företaget, begynte arbetena hösten samma år, och dam
marna refvos i november och december. 

Det må som en sannolikt mindre vanlig omständighet an
tecknas, att kronan, jemlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga beslut, 
i detta företag anmält sig såsom sökande. På grund af synesmän
nens utlåtande utföras arbetena såsom tre skilda vattenafled-
ningsföretag under olika arbetsstyrelsers ledning. 

Enligt nådiga brefvet den 31 december 1900 hafva lån ur 
odlingslånefonden beviljats: 
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Trädgårdsskötseln inom länei, hvilkcn enligt femårsberät
telserna på 1820- och 1830-talen förekom endast vid herre-
gårdar och i städerna, har sedan den tiden blifvit mycket all
man, så att de gårdar å landet eller till och med lägenheter, 
der all trädgårdsodling saknas, numera väl höra till undantagen. 
Och dock måste inan ännu beklaga, att en icke ringa brist på 
håg och smak för trädgårdsskötsel är rådande. Det vill dertor 
synas, som om Hushållningssällskapet, hvars omsorger sträcka 
sig äfven åt detta område, slagit in alldeles på rätt väg, då 
detsamma riktat sina uppoffringar för denna odlings höjande 
företrädesvis till folkskolorna. I detta stycke, såsom i så inånga 
andra, är det från skolan som barnet hemtar intryck och ma
ningar, som skola bära frukt i lifvet. 

Till främjande af håg för plantering och trädgårdsskötsel 
utdelar sällskapet på reqvisition af vederbörande skolrådsord
förande, sedan folkskoleinspektören vitsordat, att lämplig plan
teringsplats finnes och att redan verkstälda planteringar väl 
vårdas, kostnadsfritt till hvarje folk- och småskola 2 äktade 
fruktträd samt i mån af tillgång vildstammar af äpple och päron 
samt vidare, mot 50 öre per stycke, flere äktade fruktträd, samt, 
till halfva kostnaden enligt priskurant, öfriga växter från säll
skapets trädskola; dock med den inskränkning, att ej till någon 
kommun eller skola utlemnas växter till högre värde, för säll
skapets andel, än 100 kronor för kommun och 50 kronor för 
skola och ej heller vildstammar till större antal än 100 stycken.. 

Det kan måhända ega något intresse att anteckna omfatt
ningen af denna utdelning för den sista femårsperioden, hvadan 
Länsstyrelsen låtit ur sällskapets årsredogörelse sammandraga 
efterföljande öfversigt: 

I nämnda utgiftsposter ingå endast kostnaderna för de ut-
lemnade trädgårdsalstren samt understöd för de folkskollärare, 
som årligen begagnat en af sällskapet anordnad kurs i trädgårds
skötsel ni. ni., hvaremot icke här upptagits sällskapets allmänna 
kostnader för de i dess tjenst anstälda länsträdgårdsmästare, 
hvilka på reqvisition biträdt enskilde med plantering, uppgö
rande af park- och trädgårdsplaner, beskärning af fruktträd och 
parkväxter o. s. v. 

En kulturväxt, hvars odling inom Vesterås stad är synner
ligen gammal — den omnämnes i förbigående i de äldsta tryckta 
femårsberättelserna från 1820-talet — är gurkan (Cucumis sa-
tivus), gemenligen benämnd druf- eller vesteråsgurkan. Denna 
växt har af ålder här odlats i snart sagdt hvarje trädgård inom 
staden, och utanför dess planlagda område i Herrgardet odlades 

på 1840—1850-talen af en enda person gurkor på en areal af 
cirka 11 tunnland, hvars skötsel kräfde 20 ä 30 personers bi
träde om sommaren, men som beräknas hafva lemnat en af-
kastning af 6,000 å 8,000 kronor årligen — detta enligt utsano 
af en äldre, ännu lefvande f. d. magistratsledamot. I mån som 
trädgårdarna i staden -fått vika för nybyggnader, har gurk-
odlingen väsentligt aftagit, men ännu syssla dermed några före
trädesvis äldre personer inom samhället och för öfrigt en mäncd 
utanför staden boende trädgårdsodlare. Förutom den skörd, 
som torgföres, sändas vesteråsgurkor vida omkring landet och 
ända till Kristiania, Köpenhamn och Tyskland, ehuru visser
ligen i mindre skala och till få afnämare. 

Då produkten, sådan den under ofvan angifna benämning i 
Vesterås framstälts, onekligen utgör ämne för en kulturbild, må 
några ord derom här ytterligare meddelas. Det egendomliga för 
vesteråsgurkorna är, att de skattas mycket späda vid en längd 
af 3 ä 5 centimeter. Vanliga skördetiden är från midten af 
juli och vidare fram mot högsommaren. »Skattningen» eger då 
rum hvarannan dag, och växten frodas så, att frukten redan en 
dag derutöfver blir för gammal "för den inläggning, som här 
brukas. Metoden dervid är denna. Efter skattningen afputsas 
qvarsittande delar blomblad, och gurkorna sköljas i friskt vattten, 
hvari de jäsa ett dygn. Derpå läggas de i svag saltlake, »tills 
den gröna färgen gått af», och sedan i starkare lake med dill 
samt blad af körsbärsträd och svarta vinbärsbusken, intill dess 
gurkorna skola afyttras, då sältan minskas. Förr lades äfven 
här frögurkor, men numera begagnas merendels tyskt, någon 
gång ryskt frö. 

För boskapsskötselns höjande arbetar Hushållningssällskapet 
ihärdigt efter samma plan, som i senaste två berättelser angif-
vits. Sålunda anordnas nötboskapspremiering, hvaroni tabell O 
lemnar upplysning, vexelvis hvartannat år i länets vestra och 
östra distrikt, sällskapet understödjer de s. k. tjurföreningarna 
samt har afsatt en fond å 25,000 kronor för räntefria amor-
teringslån. afsedda till inköp af afvelsdjur. Allmänheten om
fattar premieringen med intresse, och om än antalet uppvisade 
djur ej väsentligt ökats, är deras beskaffenhet och homogenitet 
vida mera framstående än före premieringens införande och i 
all synnerhet sedan det bestämts, att allenast korthornsdjur samt 
ayrshire äfvensoin korsningar med dessa raser blifva föremål för 

Tab. O. Nötboskapspremieringen i Vestmanlands län, 
åren 1896—1900. 
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pris. Den förbättrade beskaffenheten hos djuren lärer vara mest 
märkbar inom de små ladugårdarna, hvilket visar, att man äfven 
der kommit till insigt om vigten och värdet af att underhålla 
bättre, väl vårdade djur. Ayrshirerasen vinner allt mera för
troende och användning. Uteslutande äro djur af denna ras an
skaffade för de under perioden nybildade 40 stycken tjurföre-
nincar, och efterföljande tabell P visar, att af de premierade 
djuren 248 tillhöra denna ras, 27 korthornsras och 247 blandad 
ras_ — Amortering af de till tjurföreningar lemnade lån eger 
rum under tre år, och föreningen upplöses då, men ofta nog 
bibehållas tjurarne af enskilda personer i trakten, hvarigenom 
nyttan af anskaffningen icke upphör med föreningens upplös
ning. Vid slutet af år 1900 voro 29 s. k. tjurföreningar i 
verksamhet; antalet inregistrerade stamkor utgjorde vid pass 
1,700 stycken. 

Mejerihandteringen, fortfarande på flera sätt understödd af 
Hushållningssällskapet, har under perioden utvecklats, om än 
den så att säga fabriksmessigt drifna näringen icke qvantitativt 
vuxit. Mjölkleveransen visade nämligen vid periodens slut en 
benägenhet att minskas. Till detta förhållande söker man en 
förklaring dels i höga foderpris, som lockat till försäljning af 
hö på främmande trakter, hvarigenom en afsevärd myckenhet 
foder undandragits länets ladugårdar, dels deri, att s. k. hus
hållsmejerier, drifna med handseparatorer och handkärnor, börjat 
i ganska stor omfattning tillverka smör för omedelbar afsätt-
ning i minut till städerna och större industrisamhällen på landet. 
Mjölkprisen hafva naturligtvis stegrats, i mån som tillgången 
blifvit knappare. Vid mejerierna, der priset beror direkt af 
priset på exportsmör, hafva leverantörerna de senare åren er
hållit 10 å 20 % högre betalning än förr, och vid omedelbar 
försäljning till afnämare i städer och andra platser med större 
sammanträngd befolkning har mjölken under perioden stigit i 
pris ända till 60 å 80 %. 

Exporten på utlandet af smör från länet har aftagit. 
Goda konjunkturer ha medfört större förbrukning och högre pris 
inom riket, och betydande partier smör hafva de senare åren från 
länet fraktats till Stockholm och Norrland. Utan inflytande på 
åtgången hafva naturligtvis icke heller de under perioden här 
utförda jernvägsanläggningar varit. 

De åtgärder, hvarigenom Hushållningssällskapet söker lyfta 
mejerihandteringen, äro, såsom of van antydts, af flere slag. För 

Tab. P . Vid premieringar prisbelönta tjurar, åren 1896—1900. 

de mejerier, som deltaga i svenska smörprofningen i Göteborg, 
betalar sällskapet halfva profningsafgiften med sammanlagdt 
omkring 500 kronor årligen. IIvarje år anordnar sällskapet på 
sin bekostnad en mejeriutställning i Vesterås, hvari ett flertal 
af länets mejerier deltaga, och bekostar sällskapet resor till ut
ställningen för manliga och qvinliga mejerister, som der under 
ledning af prisdomarne göra iakttagelser och inhemta kun
skaper. En inom länet bildad mejeriförening till näringens hö
jande understödjes pekuniärt af sällskapet. Är 1898 bildades 
derjemte efter danskt mönster en s. k. kontrollförening med syfte 
att genom undersökning till mängd och beskaffenhet af mjölken 
från livarje ko i ladugården utröna, hvilka djur bäst betala sitt 
foder och företrädesvis böra användastill afvel. Denna kontroll
förening omfattade år 1900 ett antal af 19 gårdar med omkring 
1,100 kor, och verkställes kontrollen af mjölkens mängd och 
fetthalt utaf en särskildt anstäld assistent. Slutligen tillhanda-
går sällskapets fackbildade mejerikonsulent näringens idkare 
med råd och upplysningar, samlar material till statistiska bo-
räkningar öfver mejerihushållningen och boskapsskötseln, med
verkar vid inköp från främmande land af afvelsdjur samt vid 
premiering af nötboskap o. s. v. 

Följando af mejerikonsulenten meddelade tabell Q visar om
fattningen af mejerihandteringen under perioden. 

Det omdöme, som i förra femårsberättelsen afgafs rörande 
Jiästafveln, gäller fortfarande: den kallblodiga afveln går framåt, 
den varmblodiga tillbaka. Antalet af ädla moderston aftager 
allt mera, och fara är för handen, att denna afvel försvinner, 
om icke någon omsorg nedlägges på dess bibehållande. Den 
kallblodiga deremot omfattas med varmt intresse, och den om
ständigheten, att Hushållningssällskapet år 1898 afsatt en nu 
till 40,000 kronor uppgående fond, från hvilken utlemnas ränte-
fria lån för inköp af afvelsdjur, vittnar om sällskapets nit
älskan äfven för denna gren af jordbrukets behof. Att fonden 

Tab. Q. Öfversigt af mejerihandteringen i Vestmanlands län, 
åren 1896—1900. 
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tagits i anspråk, visar det förhållandet, att vid 1900 års ingång 
allenast omkring 5,000 kronor voro odisponerade. 

Tillika bör här nämnas, att år 1898 bildades en förening, 
benämnd Vestmanlands läns hästafcelsförening, med uppgift att 
verka för en planmessig afvel och uppfödning af hästar för 
landtbruk och bergshandtering, äfvensom att ett af landets bästa 
ardennerstuterier blifvit förlagdt till en egendom inom länet. 

Uppslaget till detta stuteri, tillhörigt godsegaren Erik 
Abramson å Hagelsberga norr om Köping, gafs redan år 1894, 
då en större import af ardennerston till Södermanlands län 
egde rum. Ofvertygad om ardennerrasens framtid i vårt land, 
tecknade sig herr Abramson för inköp till sin egendom Rynings-
berg af 4 ston och har 6edan under årliga resor i Belgiens bergs
distrikt personligen gjort inköp för att småningom öka stam
stonas antal. Ar 1899 flyttades stuteriet till Hagelsberga, hvar-
ifrån numera svenskfödda, fullt acklimatiserade afvelsdjur er
hållas. Det har från sakkunnigt häll uttalats offentligen, att 
»en mera typisk, ensartad och helgjuten stostam än den, man 
vid Hagelsberga får skåda, äfven i Belgien och de franska Ar-
dennerna hör till de allra största sällsyntheterna». Också har 
stuteriet under sin korta tillvaro rönt det största erkännande 
vid offentliga täflingär. För länets hästafvel har stuteriet sin 
stora betydelse särskildt deri, att der hålles ett antal goda be-
skällare. 

Väl hafva anslagen till hästpremieringen ökats från om-_ 
kring 3,800 kronor årligen under förra perioden till-6,000 kronor 
år 1900, men anslagets otillräcklighet visas deraf, att under
stundom ända till omkring 100 djur måst till följd af bristande 
medel lemnas utan pris. 

Utfallet, af premieringen framgår af tabell H. 
Hvad angår svin- och fårafveln, har densamma icke under 

perioden utgjort föremål för några bemödanden från Hushåll
ningssällskapets sida, att döma af dess årsredogörelser. Krono-
fogdarne hafva ock så godt som enstämmigt meddelat, att får
afveln synes vara på väg att. alldeles upphöra inom detta län, 
och några vidare framsteg i fråga om svinskötsel äro icke att 
omförmäla. Detsamma gäller om fjäderfäskötseln. 

Veterinärväsendet utvecklades under perioden med ett nytt 
distrikt, benämndt Kungsörs. Landstinget, och Hushållningssäll

skapet bidraga nu med 5,750 kronor årligen till aflöning åt sex 
distriktsveterinärer samt till arfvode åt länsveterinären, en re"e-
mentsveterinär och stuteriveterinären vid Strömshoim; och åt
njutas dessa lönebidrag och arfvoden med vilkor, att veteri
närerna vid sina tjänsteförrättningar tillämpa en af Hushåll
ningssällskapets förvaltningsutskott faststäld taxa. Med undantag 
för några sporadiska fall af mjeltbrand och ett fall af »Schweine-
seuche» hafva inga smittosamma sjukdomar härjat bland hus
djuren af beskaffenhet, att administrativa åtgärder erfordrats. 
Tuberkulos är den sjukdom, som tillskyndar landtmannen den 
ojemförligt största skada, och de på statens bekostnad företagna 
tuberkuliiiundersökningarna hafva ådagalagt, att omkring 60 % af 
kreaturen på de större gårdarna äro af sjukdomen angripna. 
De mindre besättningarna uppgifvas deremot ännu vara jem-
förelsevis fria. Tuberkulinundersökningarna anses hafva varit 
af stor betydelse derigenom, att sjukdomens förekomst blifvit 
allmännare känd och att landtmannen fått klart för sig, af 
hvilket stort värde tuberkulinet måste anses vara i kampen 
emot nötkreaturstuberkulosen. Med anledning af ett utaf nöt-
boskapspremieringsnämnden hos Hushållningssällskapet väckt för
slag har förvaltningsutskottet beslutit, att afvelsdjur,. som hädan
efter genom låneunderstöd från sällskapet inköpas till länet, 
skola genom veterinärs intyg styrkas vara »reaktionsfria». Fråga 
är ock å bane om tillsättande af en särskild veterinär för tuber-
kulinundersökningars utförande. 

Den i trakten kring Mälaren under betestiden gängse s. k. 
sommarsjukan har ock vållat stort afbräck bland nötkreaturs
besättningarna. En af enskild man väckt framställning om åt
gärder deremot från det allmännas sida har, efter det sakkun
niga myndigheter yttrat, sig- i ämnet, förklarats icke föranleda 
vidare åtgärd. 

Med understöd af statsmedel samt af Hushållningssällskapet 
utbildar landtbruksskolan vid Tomta unga män till lättare 
eller bokhållare, och hafva under perioden 43 elever utexami
nerats, af hvilka flertalet funnit, anställning. Till hvad i förra 
berättelsen om denna anstalt yttrades är nu icke något i öfrigt 
att tillägga. 

Verksamheten vid kemiska stationen och frökontrollanstalten 
i Vesterås framgår af tabellerna S och T. 

Tab. R. Prisbelöning af hästar vid besigtningsmötena i Vestmanlands län, åren 1896—1900. 
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Efter fullständig undersökning har plombering utförts å föl
jande fröslag: 

Skogshushållning. Länsstyrelsen gaf i förra femårsberät
telsen en fullständig öfversigt af de allmänna skogarnas omfatt-
nin» vid slutet af år 1895. Vid en jemförelse af arealen vid 
slutet af år 1900 framträda åtskilliga förändringar, beroende dels 
på att en del skogar stälts under skogsstatens förvaltning, dels 
på inköp till statsverket af betydande skogsmarker i vestra 
delen af länet för bildande af kronopark och till Torstuna hä-
radsallmänning af ett densamma närbeläget hemman, dels derpå, 
att genom upprättande af nya skogsindelningsplaner vunnits säk
rare kännedom om en del skogars ytvidd, och dels ändtligen 
derpå, att några smärre kronoegendomar blifvit försålda. 

De allmänna skogarnas areal var sålunda vid 1900 års slut 
följande: 

A) under shogsslalens förvaltning och vård: 

Länets kronoparker, som vid slutet af förra perioden voro 
tre, ökades, såsom i början af denna berättelse under rubrik 

Länets indelning är nämndt, med ytterligare en, nämligen Utters
bergs kronopark, som bildades af skogsmarken till den enligt 
kungl. brefvet den 19 augusti 1898 för 472,000 kronor inköpta 
Uttersbergs bruks- och landtegendom. De hemman, som i be
rörda köp ingingo, voro: 1/u mtl Uttersberg, 1 mtl Skärviken 
med såg och tegelbruk samt lägenheten Svartbäckstorp eller 
Svartbäcken, 1 mtl Båren, 7/40 mtl Grisnäs,o 1 Vi2 mtl Torr
vallen, 1 'mtl Ytter Uggelforsen, lji mtl Angsjön, x/4 mtl 
Amesbo, V36 mtl Östanfors, allt i Skinskattebergs socken, ]/4 
mtl Aspänge, x/4 mtl Flodhammar, Yso mtl Tommesbo, /4 mtl 
Norr Tulingo, l,U mtl Enebo, 1/s mtl Enebotorp, lU mtl Kram
pen, allt i Heds socken, samt ]/4 '"ti Brattfors i Vestra Skedvi 
socken.. Arealen är 7,986-82 hektar, hvaraf 5,789f86 hektar pro
duktiv skogsmark och 2,19G-90 hektar impediment och inogor. 

Belägenheten af denna kronopark å en ort, der grufdrift och 
jernhandtering äro allmänna näringsfång, som för sitt bedrif-
vande tarfva en ej ringa mängd virke, kan sägas vara det allra 
bästa, helst genom efter hand förbättrade samfärdsmedel afsätt-
ningen å skogfattiga orter söderut af timmer och ved blir allt 
beqvämare. Kronans skogshandtering i denna bygd bör således 
blifva ur synpunkten af hennes egen ekonomi lönande; men 
man kan ock vara förvissad derom, att densamma gagnar och 
kommer att allt mera gagna industrien och näringarna samt att 
den utgör en väl bchöflig motvigt mot det öfverhandtagande 
skogssköflandet å de enskildes marker. Det är ett bland bergs-
handteringens idkare ofta hördt tal, att statens förvärf af skogs
marker i bergslagsdistriktet skulle ytterst leda till skada och 
men för nämnda handtering derigenom, att dess kolbehof med 
tiden måste tillgodoses från vidt aflägsna bygder; och man har 
till och med velat påstå, att kronans uppträdande som spe
kulant på skogar skulle förleda enskilde till en missriktad hus
hållning med skogar, nämligen till kalhuggning,. i akt och me
ning att derefter afyttra marken till staten. Oafsedt att er
farenheten icke gifvit stöd åt dylika farhågor, ligger det i sakens 
natur, att kronans direkta intresse bör antagas sammanfalla 
med näringsidkarnes; och att kolnings- såväl som allt annat 
virke lärer komma att stå näringsidkarnc till buds framgent 
såväl som hittills, dertill synas garantierna ingalunda mindre 
vissa, sedan kronan blifvit skogsegare. I sammanhang härmed 

Tab. S. Undersökta prof vid kemiska stationen i Vesterås, åren 
1896—1900. 

Tab. T. Undersökta prof vid frökontrollanstalten i Vesterås, 
åren 1896—1900. 

B) under skogsstatens uppsigt och kontroll: 
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må nämnas, att, oafsedt hvad som användts till husbehof vid 
utarrenderade kronoegendomar, ecklesiastika och civila boställs-
hennnan samt lägenheter å under skogsstatens förvaltning stälda 
skogar, äfvensorn hvad af arrendatorer jemlikt kontrakt fått 
användas annorledes än till husbehof, under åren 1896—1900 
från de allmänna skogarna i länet försålts eller till utsynings-
berättigade utlemnats 102,734 kbm. virke emot 120,366 kbm. 
under förra perioden. 

Fullständig skogsodling har å de allmänna skogarna under 
femårsperioden utförts å 463 hektar, hjelpkultur å 830 hektar, 
hvadan sammanlagdt 1,293 hektar varit föremål för skogskultur. 

Aterväxten besörjes dock i regel af naturen sjelf genom 
frösådd från vid afverkning qvarleranade fröträd, och skogsodling 
verkställes endast då aterväxten på naturlig väg slagit fel eller 
varit otillräcklig. Genom afdikning har åtskillig vattensjuk mark 
torrlagts för skogsproduktion, men till följd af högt uppdrifna 
arbetspriser har afdikningen ej kunnat få önskvärd omfattning. 

Priserna a virke hafva under qvinqvenniet vexlat ganska 
mycket, såsom framgår af följande uppgifter: 

Priset å sågadt virke, som vid periodens början var 70 öre 
per kubikfot sågfallande 3" X 9" vid mälarehamn, uppgick år 
1899 och i början af 1900 till l"p5 kr. pr kubikfot, men sjönk 
ganska mycket under hösten sistnämnda år. Kolpriset var i 
början af å r 1896 omkring 18 kronor pr 40 hl., steg derpå 
efter hand och uppgick under vintern 1899—1900 till 30 kr. 
för att derefter helt hastigt falla till 18 kr. 

Vid enskildes skogar har öfverafverkning varit allmän äfven 
under nu behandlade period; till och med sköfling har mången
städes förekommit, särskildt genom upplåtelse för afverkning på 
viss, i allmänhet kort tid, då ej sällan stora vidder totalt af-
verkats utan någon tanke på eller åtgärd för återväxt. Något 
ökadt intresse för skogsåterväxten har dock visat sig, förnäm
ligast till följd af Hushållningssällskapets gagnande verksamhet, 
som med understöd af allmänna penningeanslag riktat sig hufvud-
sakligen på de mindre jordegarnes utmarksområden. Denna, 
verksamhet har bestått bland annat deri, att en skogsplantör 
med biträden stått till allmänhetens tjenst dels för att leda och 
utföra skogsodling å äldre och yngre kalmarker, dels för att 
med råd och upplysningar tlllhandagå vid anordnande af af
verkning med särskildt afseende å möjligheterna för en nöjaktig 
återväxt. För dessa ändamål hafva användts tillsammans 16,127 
kronor, hvaraf 7,692 kronor statsmedel och 8,435 kronor an
visade af Hushållningssällskapet och Landstinget. En skogstjenste-
'mau har af Hushållningssällskapet varit anstäld för kontroll. 

Åtskilliga jernbruks och större egendomars skogar skötas 
väl, under ledning af forstligt bildade personer, men livad be
träffar flertalet af de enskildes skogar, är mycket i detta hän
seende att önska. . . 

Jagt. I fråga • om jagtvården torde samma omdöme, som 
uttalades i senaste berättelsen, fortfarande gälla, och behofvet 

af en jagtlagstiftning, som bättre än den nuvarande främjar 
jagten, gör sig med hvarje år allt mera känbart. 

Till villebrådets och de smärre husdjurens skydd har Lands
tinget anslagit medel till premier för skadliga rofdjurs dödande 
sålunda: för räf 1 april—1 november 3 kronor, för uf och höns
hök 2 kronor, för örn 3 kronor och för kråka under vissa för
behåll 10 öre. I trots häraf förekommer dock ännu räf liksom 
kråka mycket allmänt. 

Af nyttigt vildt är elgen fortfarande temligen allmän. 
Under femårsperioden hafva af detta skogarnas högdjur dödats 
minst 683 stycken, deraf största antalet eller 557 stycken inom 
Köpings revir. 

I följd af ogynsamma vårar hafva årgångarna för såväl 
hare som skogsfågel varit dåliga. Tillgången å rapphöns har 
varierat; under den snörika, kalla vintern 1899—1900 ödelades 
mångenstädes stammen af denna fogelart helt och hållet. Gräs
änder hafva förekommit temligen allmänt vid Mälarens stränder 
och å några andra för dem lämpliga platser. Morkullan an-
gifves i det hela taget såsom stadd i aftagande, om än från ett 
och annat håll meddelats, att hon hållit sig uppe i antal. 
Dubbla beckasinen synes vara sällsynt och tillgången på den 
enkla ganska klen. 

Fiske. Genom en af Hushållningssällskapet antagen fiskeri-
instruktör arbetar detta samfund fortfarande för fiskerinäringens 
främjande. Denne instruktör transporterar och utplanterar i 
derför lämpliga vatten sik-, laxörings- och grålaxyngel, er
hållet vid fiskodlingsanstalten å Baggå, Riddarhyttan och i 
Arboga. Vidare utläggas i länets olika fiskevatten risvasar 
och andra dylika inrättningar till skydd för romkläckning och 
yngel. 

Från det år 1894 bildade, i förra berättelsen närmare om-
förmälda Aktiebolaget Engclsbergs Jiskodlingsanstalt omtalas, att 
kläckningsanstalten utvidgats så, att omkring en million nu 
kunna kläckas och att dammarnas antal ökats till 26. Hufvud-
sakliga verksamheten går ut på odling af den amerikanska regn-
bågforellen, hvaraf rom säljes vida omkring till hushållnings
sällskapen och andra afnämare i en mängd af rikets län från 
Vesterbotten till Blekinge. Ifrågavarande fiskart antages kunna 
trifvas öfver allt i vårt land med undantag för fjell-landets 
kallare sjöar och lämpar sig efter olika klimatiska förhållanden. 
Sålunda uppgifves, att densamma spridts från Kalifornien till 
Florida och Nya Zeeland och att i Österrike och Tyskland, i 
livars sjöar denna fisk numera lefver vild, densamma torgföres 
af yrkesfiskare. Den anses såsom en af de för inplautering 
värdefullaste fiskarter. 

Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Vestman
lands, Södermanlands, Stockholms och Uppsala län genom utslag 
den 9 januari 1899 meddelat gemensamma bestämmelser angående 
fiskets bedrifvande i sjön Mälaren, har Eders Kungl. Maj:t efter 
anförda besvär genom nådigt bref den 23 november 1900 i vissa 
delar ändrat berörda utslag; och har i öfverensstämmelse der-
med allmän kungörelse i ämnet till efterrättelse från och med 
år 1904 blifvit här i länet utfärdad den 18 jiiars 1901. 

Samma dag utfärdades ock allmän kungörelse angående 
länsstyrelsernas i Vestmanlands, Örebro och Södermanlands län 
gemensamma utslag den 15 september 1899 rörande dels fiskets 
bedrifvande i sjön Hjelmaren och dels kräftfångst i samma sjö, 
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hvilket utslag tillämpats från och med den 1 januari 1900, 
dock att dåvarande innehafvare af äldre lagligt fiskredskap finge 
begagna detsamma till och med utgången af samma år. 

Bergs- och brukshandtering. Redan i förra berättelsen an
märktes, hurusom malmfångsten inom länet, förr så betydande, 
relativt till jemmalmsuppfordringen inom riket, kommit att allt 
mera vika för den ökade grufdriften inom företrädesvis Norr
bottens län. Den omständigheten, att brytningen i nämnda län 
nu nått upp ända till 40 % och i Kopparbergs län till 38 % af 
rikets, har ännu mera distanserat Vestmanlands läns jerninalms-
fångst, som, uttryckt, i procent af rikets, utgjorde: år 1885 
26-16 %, åren 1886-1890 20-99 %, åren 1891—1895 12-89 % och 
åren 1896-1900 8-64 %. 

Grufdriften inom länet under nu ifrågavarande period redo
visas i följande tabell, som omfattar äfven de siffror, som visa 
relationen till jernmalmsfångsten i hela riket. 

Såsom i berättelsen af år 1896 antyddes, har den s. k. 
Avesta lillfors i Dalelfven inköpts af grufegare i Norbergs bergs
lag i akt och mening att uttaga och till gruffaltet öfverföra 
kraften i fallet. Hösten 1896 bildades Norbergs elektriska 
aktiebolag allenast af grufbolag i Norberg, och arbetena för 
kraftens tillgodogörande begynte i december 1897 samt fort-
skredo så, att elektrisk ström kunde i juni 1900 vid grufdriften 
användas. Beräkningarna för företaget föranledde, att an
läggningen slutligen kom att planläggas i vida större omfattning 
än man från början ämnat. Det angafs i förra berättelsen, att 
man ansett sig kunna vid gruffaltet framställa mera än 400 
hästkrafter till disposition, men vattenbyggnader och turbinhus 
äro nu anlagda för att vid det cirka 3-3 meter höga fallet till
godogöra omkring 2,000 turbinhästkrafter, ehuru för närvarande 
endast 4 turbiner installerats med tillhörande generatorer för 
alstrande af elektrisk ström för ungefär hälften af sist angifna 
kraft. För öfrigt har en grenledning bygts till Krylbo, hvilken 
der belyser jernvägsstationen och samhället samt lemnar kraft 
äfven för industrielt behof. Vid gruffälten i Norberg finnas nu 
7 transformatorsstationer, och motorer äro i gång på 14 platser 
med ett antal af 25 dynamomaskiner för sammanlagdt 676 häst
krafter. 

För kommunikationen med grufvorna spelar den nyanlagda 
jernvägen Kärrgrufvan—Klackberg, hvarora mera här nedan, en 
betydande roll, i det att den förkortar afståndet för de malmer, 
hvilka från Klackbergs- och Kolningsbergsfälten, de största i 
Norberg, skola passera linien Kärrgrufvan —Krylbo, på samma 
gäng densamma satt Nordansjö hytta och såg i omedelbar för
bindelse med jernvägsnätet. Den nya banan har ock föranledt 

anstalter för malmlastning, vidlyftigare än som eljest förekomma 
vid gruffält i mellersta Sverige. 

Beträffande grufdriften och metoderna för malmernas bryt
ning i Norbergs bergslag är för perioden mindre att säga. I 
och med den elektriska strömmens införande hafva dock vid 
uppfordringsverken en del grufspel förändrats och några nybygts, 
hvarjemte snabbgående pumpar för elektrisk kraft på ett och 
annat ställe kommit till användning i och för vattenuppford
ringens förenkling. Ännu finnas dock »konsthjulen> och de långa 
»konstgångarna» qvar, men det är en tidsfråga huru länge. 

Fortfarande nyttjas borrmaskiner för komprimerad luft, men 
bruket deraf har i afbidan på den elektriska kraftens använd
ning icke utvidgats. 

Anrikning af s. k. torrstensmalmer liar under perioden ånyo 
upptagits i försöksanrikningsverket vid Risbergsfältet, och det är 
att hoppas, att större dylika verk för elektrisk kraft skola komma 
till stånd, enär mycken tillgång på dylika malmer finnes i Nor
berg. Ett mindre verk för anrikning af svartmalm har satts i 
gång vid Kallmorafältet. 

Inom Skinskattebergs bergslag och särskildt vid Riddar-
hytte bruk har grufdriften i betydlig mån ökats genom upp
tagande af nya, rikt glfvnmh fgndigJieler. Lerblacka jerngrufva, 
bearbetad sedan år 1894, har drifvits allt kraftigare och försetts 
med konst af öfvcr l km. längd samt kraftledning med lina i 
och för malmuppfordringen. Från grufvan'leder till Riddarhytto 
jernvägsstation och Lienshytte masugn en linbana om 4'e km. 
längd. Källfallsgrufvorna, som börjat bearbetas, innehålla två 
breda och rika malmlager, och till dem har dragits en kanal, 
vid hvars mynning bygts ett större konsthjul med konstgång 
upp till grufvorna, hvarest turbin med spel anbragts. För er
hållande af nödig kraft för grufdriften hafva ofvanför Källfalls
grufvorna bygts tre dammar. 

Jernmarknaden1) har under den gångna femårsperioden 
varit tillfredsställande och under dess två sista år utmärkt god. 
Visserligen var noteringen för valsad lancashire år 1896 endast 
13 kronor per 100 kg. fritt ombord exporthamn, men dock i 
stadigt stigande till 15 kronor följande år och nådde år 189.9 
upp till 20 kronor, ett pris som icke sedan år 1880 erhållits. 
Till följd deraf har qvantiteteten tillverkadt lancashiresmältjern 
hållit sig uppe för riket i cirka 188,000 ton, men ett ned
gående är åter att förvänta, då dels priset fallit från 18 kronor 
år 1900 till 14-50 kronor innevarande år, dels prisen å träkol, 
som under föregående åren stegrats till 75 a 80 öre per hl., 
icke äro så beroende af lancashirepriserna som förut, utan fast
mera trots dessas fall hålla sig uppe. Sådant tackjern, som 
tillverkas för export och som uppgifves i tillverkningsmyckenhet 
stigit under perioden från 72,000 till 94,000 ton, är nämligen 
fortfarande lönande med god efterfrågan, och priset, som visserligen 
varit uppe i 140 kronor per 1,000 kg., men numera fallit ti/I 
100 kronor, är i allt fall väsentligt högre, än hvad som kan 
ernås vid tillverkning af lancashiretackjern, som, med nuvarande 
pris för smältjern, ej torde kunna betinga högre pris än 55 
kronor vid hyttorna, till följd hvaraf tillverkare af exporttack-
jern kunna vida högre betala träkolen. Denna senare till
verkning inskränkes dock af brist på fosforfattiga malmer; 
men såvidt prisdifferensen fortfarande varder densamma, komma 
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otvifvelaktigt flere nedlagda fosforfattiga grufvor att ånyo be
läggas med arbete och de nu i gång varande att forceras, efter
som tillgången på grufarbetare numera åter är ganska god. 

Valsadt handelsjern af lancashire löper äfven fara att 
undanträngas af den basiska götmetallen1), hvilken i alltjemt 
stigande proportion tillverkas af billiga fosforhaltiga malmer ocli 
sämre skrotjern, som ännu kan erhållas till lågt pris. Produkten 
är visserligen sämre, men för en mängd ändamål tillräckligt god, 
och kan levereras till vida lägre pris, så länge träkolen ställa 
sig dyra. Götmetall, tillverkad på sur metod af rent tackjern 
och skrotjern samt med dyrbarare malmer, röner äfven god efter
frågan för export och liar betingat ' något högre pris än lan
cashire, men har likaledes åter nedgått och torde numera kunna 
erhållas till 15T>O ä IG kronor pr 100 kg. fritt ombord export
hamn; priset är dock mera beroende på qvalitet och ändamål. 
För hård t stål och andra behof af noggrannare tillverkning er
nås högre pris. 

Den under åren 1899—1900 i landet rådande vattenbrist, 
så känbar för industrien, har vid en del bruk, om än mindre 
i Vestmanlands län, förorsakat totalt upphörande af tillverkningen 
under 3 å 4 månader årligen. Otvifvelaktigt skulle en så stark 
förminskning i beräknad produktion motverkat prisernas hastigare 
nedgående, om ej konsumtionen likaledes aftagit. I afseende 
härpå har man erinrat, att den afrikanska marknaden totalt 
upphört,, att den indiska under längre tid väsentligen för
minskats, hvarjemte det framhålles, att tillkomsten af s. k. trusts 
i Förenta Staterna spelar en högst vigtig roll, då de deri en
gagerade kapital, som öfverstiga 4 | milliard dollars, till mera 
än hälften komma på jern- och stålindustrien. 

Gent emot sådana företeelser lärer möjligheten för vårt 
land af konkurrens vara beroende helt och hållet af lägre pro
duktionspris, för hvilkas ernående man måste eftersträfva bättre 
kombinationer af transport utaf råämnen, tillverkningarnas kon
centrering på få, men välbelägna platser, användning i utsträckt 
grad af maskinkraft och reducering till ett minimum af men-
niskoarbetet, lägre förvaltnings- och försäljningskostnader samt 
äfven nedsatta fraktkostnader till utlandet. En sådan koncen-

Tab. U. Tillverkning af tackjern, åren 1896—1900. 

trering, som ofvan antydts och som förut motverkats af svårig
heten att erhålla tillräcklig kraft, möter numera mindre hinderi 
vårt land, der såväl vattenfallen som torfmossarna med tiden 
kunna omsättas till elektrisk kraft, som fortledes till de för 
ändamålet lämpliga platserna. 

En glädjande företeelse är, att den inländska konsumtionen 
mycket starkt tilltager, beroende på senare årens kraftiga ut
veckling af manufaktur och mekaniska verkstäder. Denna 
konsumtion, som vid femårsperiodens början uppgick till 83 % 
af tillverkningen, har numera nått upp till 45 % och torde snart 
öfverstiga hälften deraf. 

Tabellerna U—X afse att gifva en någorlunda åskådli" 
föreställning om jernhandteringens omfattning under perioden. 

I syfte att för en god del af det sist förflutna seklets senare 
hälft uppvisa omfattningen af vissa grenar utaf länets jern-
handtering, dels absolut dels relativt till motsvarande produkter 
inom hela riket, har Länsstyrelsen uppstält tabell Y. Dervid 
är att märka, att artikeln stål här uteslutits. Förut i den 
officiela statistiken upptagen bland manufaktur, redovisas denna 
produkt visserligen från och med år 1874 särskildt, men redan 
år 1887 förklaras, att uppgift ej kunnat erhållas om huru mycket 
af de vid bessemer- eller martinverken framstälda produkter 
bort hänföras till stål och huru mycket till mjukt jern. Vidare 
bör anmärkas, att de för åren 1895 och 1900 såsom jern- och 
stålmanufaktur redovisade produkter torde omfatta en del ar
tiklar, hvilka förr hänförts under andra kategorier, t. ex. stång-
jern, som för samma år visar en betydlig minskning. Vid re
duktion af gamla vigtmåttet till det nu gällande har antagits: 

Tab. V. Tillverkning af smältstycken, göt och metallprodukter, 
åren 1896—1900. 

Tab. X . Jernförädlingen i Vestmanlands län, åren 1896—1900. 
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1 Skffi T. V. = 221-s kg.; 1 Ska B. V. = 187-2 kg.; 1 
ccntner = 42-5 kg. 

Nutidens allt mera ökade beliof af drifkraft tor verk och 
inrättningar jemte den samtidigt yppade utvägen att från befint
liga vattenfall på elektrisk väg öfverföra vattenkraft till de 
platser, der behof deraf finnes, har ledt till flere beaktansvärda 
anläggningar inom länet under den period, som nu är ifråga. 
De flesta af dessa kraftledningar tjena direkt brukshandteringen. 
Förutom den ofvan beskrifna kraftledningen från Avesta lillfors 
till Norbergs gruffält samt kraftledningen från Ekeby fall i 
Hedströmmen till Köpings stad, om hvilken nedan under rubrik 
Politi närmare förinälcs, hafva ej miudre än fem andra anlägg
ningar för tillgodogörande på elektrisk vägaf vattenkraft kommit 
till stånd. 

Den förnämligaste bland dessa är anläggningen vid Trångfors. 
Kolbäcksån bildar vid det forna, numera nedlagda Trångfors 
jernverk omkring /4 mil ofvanför IJallstahammar ett fall om 
IO5 meters höjd. Hela strömmen är här öfverbygd med en 
damm, försedd med luckor och skibord, hvarifrån vattnet på 
strömmens östra sida ledes genom en 340 meter lång kanal af 
7 meters bottenbredd och 2 5 meters vattendjup med lutande 
sidor fram till kraftstationen, hvars maskinhus har en längd af 
43 meter och en bredd af 14-5 meter. Turbinerna äro radiela 
med liggande axlar. Vattnet ledes till dem genom tre plåttuber 
af 2-5 meters diameter. Det elektriska maskineriet i kraft
stationen har till ändamål att omsätta turbinernas arbete i 
elektrisk energi samt transformera denna till en spänning, som 
möjliggör dess öfverförande till det 22 km. aflägsna konsumtions-
stället utan allt för grofva ledningar. Med en spänning af 
14,000 volt införes transformatorernas ström på långlinien, som 
består af 3 stycken 6-75 mm. koppartrådar, medelst porslins-
isolatorer upplagda på stolpar, som utefter hela linien stå på 
ett medelafstånd af. 50 meter. Vid framkomsten till Vesterås 
stadsgräns transformeras den högspända strömmen till låg spänning 
samt fördelas till Nordiska metallaktiebolagets och Allmänna 
svenska elektriska aktiebolagets verkstäder, hvilka senare till
verkat och installerat allt elektriskt maskineri med ledningar 
och tillbehör. Vattenkraft och tomt äro på 50 år af Hallsta-
liammars aktiebolag uthyrda till Trångfors kraftaktiebolag för 
ett pris af 25 kronor per hästkraft för de G00 första hästkrafterna, 

Tab. Y. Jemförelse mellan jernhandteringen i Vestmanlands län 
och riket, åren 1860—1900; produktionsmängder i tusental ton. 

20 kronor för de G00 följande och 15 kronor för ytterligare 
G00 hästkrafter, allt för år räknad t. I sin ordning distribuerar 
kraftaktiebolaget ström till de olika verken till pris af 70 ä 80 
kronor pr hästkraft. Arbetena vid denna anläggning, som kostat 
1)12,000 kronor, begynte 1898 och voro färdiga 1899, men först 
år 1900 kunde man efter komplettering leverera 1,800 häst
krafter. 

De öfriga fyra äro dessa: en från Vestanfors vattenfall till 
Fagersta nya valsverk, afsedd för 350 hästkrafter, två från vatten
fall vid Semla för kraftöfverföring till Fagersta verkstäder, 
Semla, Malmkärra och Norbergs grufvor samt ändtligen en an
läggning för beredande af elektrisk kraft till verk vid Mölntdrp 
i närheten af Kolbäck. Samtliga dessa anläggningar äro re
lativt till Trångforsledningen nf mindre omfattning, hvadan en 
speciel redogörelse för dem ansetts icke erforderlig. 

Efter detta uttalande om jernhandteringen i allmänhet skola 
här meddelas några uppgifter om ett och annat af de förnäm
ligare bland de särskilda verken, och har Länsstyrelsen ansett 
lämpligt ntt, såsom i förra berättelsen egde rum med Kolsva-
verken, Icmna några kortfattade historiska data om Fagersta 
och Surahammar. 

Fagersta bruk är ett af de största och äldsta af mellersta 
Sveriges jernverk. Redan i förra hälften af IGOO-talet bedrefs 
der jerntillverkning för en hammare. Sedan i början af 1800-
talet dit förvärfvats Semla och Vestanfors jernbruk, tillväxte 
verkets omfattning, men det är hufvudsakligen från det anlägg
ningarna år 1852 kommo i bruksegaren Thomas Aspclins händer, 
som den nuvarande storartade utvecklingen kan räknas. Ar 
1873 ombildades verket till aktiebolag och står sedan 1877 under 
brukspatronen Chr. Aspelins styrelse, med biträde af öfver-
ingeniören .1. A. Brincll, dcrstädes anstäld år 1880. 

Från äldre tider drefs här s. k. tysksmide, och i början af 
1800-talet - anlades ett plåtvalsverk, det andra i riket. Efter 
hand öfvergick man till franche-comtésmide och lancashire i 
fem härdar, men sedan år 188G tillverkas uteslutande bessemer-
och martinstål. Största delen deraf tnanufaktureras nu vid 
bruket, der anläggningar efter hand utförts för tillverkning af 
sågblad, cirkelsågar, spiral- och buffertfjädrar, ståltråd och tråd
linor, gevärspipor, valsning af vällfria rör, tubdrageri 111. m. 
Sedan bruket kom i den Aspelinska familjens ego, har å ny
byggnader endast för bruksdriften nedlagts ett belopp af omkring 
fyra millioner kronor. 

Utvecklingen betecknas af följande tillverkiiingsqvantiteter 
stål, jern och stålmanufaktur: 

Verken disponera en vattenkraft af cirka 3,000 hästkrafter, 
som uttagas ur fall i Kolbäcksån, delvis öfverförda på elektrisk 
väg. Beläget i korsningen af stambanan Krylbo—Örebro och 
Vansbro—Engelsbergs jernväg, har bruket två jernvägsstationer 
och dessutom fördelen af fraktlägenhet å Strömsholms kanal. 
Dess arbetarebefolkning, hustrur och barn inbcräknade, uppgår 
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till omkring 2,600 personer. Vid Fagersta har tillverkningen 
åren 1896—1900 utgjort: 

Äfven Surahammars bruk har. anor från 1600-talet, under 
livars sista skede bruket anlades med blott en stångjernsmedja 
för en hammare. Ar 1845 inköptes bruket af brukspatronen 
Erik Adolf Zethelius, hvars arfvingar år 1872 bildade Sura-
hannnars bruks aktiebolag. Vid denna tid funnos redan 3 vals
verk, deraf 2 för plåt, 2 puddelugnar med mumblingshammare, 
3 ånghammare samt verkstad för tillverkning af jernvägshjul; 
men verket har utvecklats ofantligt sedan dess. Det har för 
närvarande, utom valsverken, 6 ånghammare, 3 puddel- och 3 
martinugnar, plåt- och smidespressar, gjuteri samt en synner
ligen omfattande verkstad för tillverkning af jernvägshjul med 
användning af hydraulisk kraft. Aktiebolaget, som i Söderfelje 
år 1892 uppförde en verkstad för tillverkning af alla slags 
jernvägsvagnar och hvars tillverkningsvärde uppgår till inemot 
tre millioner kronor, sysselsätter i allt omkring 900 arbetare, 
deraf omkring 500 vid Surahammar, och arbctarebefolkningen 
med hustrur och hemmavarande barn stiger till omkring 2,000 
personer. Produktionen betecknas af dessa siffror: 

Kolsva jernverk har om sin tillverkning benäget lemnat 
följande uppgifter: 

Tillverkningen vid Hamnas bruk och valsverk utgjorde under 
perioden enligt benäget lémnade uppgifter: 

Brytningen af bly- och silfvermalm vid Sala grufoa har under 
perioden inskränkts, men i stället har brytning af zinkmalm 
börjat på grund af de gynsamma priser, som under en del af 
perioden erhållits för sådan malm. 

Aktiebolaget Salberget, som eger såväl grufvan som de der 
anlagda smältverk, har utvidgat de senare bland annat dels 
med apparater för att på elektrolytisk väg skilja guld och 
silfver äfvensom afskilja åtskilliga obetydliga föroreningar, livilka 
med de äldre metoderna ej kunde aflägsnas ur silfret, dels ock 
med maskiner för pressning af hlyrör och blytråd. 

Med användning af såväl egna malmer som från andra 
orter inköpta har smältning af silfverhaltiga blymalmer fortgått 
såsom förut; likaså har det vid Kallmora silfvergrufva i Norberg 
producerade verkblyet fortfarande inköpts af aktiebolaget och 
raffinerats i Sala. 

Tillverkningen af blyrör och blytråd är för perioden ny; 
den begynte 1897 och har fortskridit så, att man de båda sista 
åren nått ända till 300 ton pr år. Likaledes ny är tillverk
ningen af lagermetallen »Sala-mina». 

Aktiebolaget har ock genom anläggning af en större tids
enlig kalkugn betydligt utvidgat produktionen af kalk. 

Då verksamheten vid den uråldriga grufvan numera med 
hänsyn såväl till riktning och mål som till metod väsentligt 
skiljer sig från bearbetningen i äldre tider, har det synts Läns
styrelsen af intresse att här i tabell Z (sid. 21) meddela en 
arbetsredogörelse för de senare åren. 

Fabriker och handtverkerier. Huvudsakligen enligt den i 
senare berättelserna följda plan skall här lemnas en specifik 
redogörelse för de mera framstående fabriksnäringarna enligt de 
uppgifter, som på Länsstyrelsens särskilda begäran lemnats henne 
omedelbart från vederbörande verksegare. För arten af de flesta 
här nedannämnda verkstädernas tillverkning har redogjorts i de 
två senaste berättelserna, hvadan nu hufvudsakligen sifferupp
gifter torde vara till fyllest. 

Köpings mekaniska verkstad. 'Under åren 1897 och 1898 
har uppförts en ny modern maskinverkstad i stället för den 
gamla, som apterats till magasin. Den elektriska kraftöver
föringen har helt och hållet ombygts efter trefassystemet; i all
mänhet lemnas all kraft från Köpings stads kraftstation vid 
Ekebyfallet i Hedströmmen. 
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Tillverkningen bar omfattat i afrundade tal: 

För Arboga mekaniska verkstad meddelas denna öfversigt, 
likaledes i afrundade tal: 

Bidtfabriksaktiebolaget vid Hallstahammar meddelar om 
sin tillverkning följande: 

Tab. Z. Produktion vid Sala grufva och smältverk, åren 
1896—1900. 

Skultuna messingsbrulc med anor från 1611 eges sedan år 
1860 af Skultuna aktiebolag och har under senare åren så godt 
som fullständigt ombygts med nya verkstäder, magasins- och kon
torsbyggnader samt modern anordning för vattenkraftens tillvara
tagande. Omfattningen af dessa nybyggnader samt verkets ut
veckling i öfrigt betecknas i viss mån deraf, att fastighetsvärdet 
fanns bokfördt år 1896 till omkring 1,338,000 kronor, men år 
1900 till omkring 2,446,000 kronor, likasom inventarier, for
dringar och effekter det förra året upptagas till omkring 1,240,000 
kronor och det senare till 2,386,000 kronor. Aktiekapitalet liar 
under ifrågavarande tidrymd ökats med 705,000 kronor. 

Utvecklingen röjes ock genom följande utdrag af de utaf 
aktiebolaget lemnade uppgifter, som återgifvas i afrundade tal: 

Vesterås mekaniska verkstads aktiebolag, sedan flere år
tionden kändt för tillverkning af framstående landtbruksmaskiner, 
försålde ar 1898 sin verkstad m. m. till Allmänna svenska 
elektriska aktiebolaget, beslöt samtidigt sin upplösuing och liqvi-
derade. 

På grund af och i samband med detta aktiebolags upplös
ning konstituerades samma år Aktiebolaget Vesterås landtbruks
maskiner, som, med styrelsens säte i Vesterås, inköpte egen
domen Morgongåfvan i Vittinge socken inom länet. De derstädes 
förut befintliga byggnader hafva apterats till gjuteri, smides-, 
maskin- och snickareverkstäder, och omfattar tillverkningen, så
som namnet antyder, radsåningsmaskiner, slåttermaskiner och 
hästräfsor äfvensom en typ fotogeiimotoror från 3 till 15 häst
krafter. Om tillverkningens myckenhet är ännu för tidigt att 
lemna uppgifter. 

Om Allmänna svenska elektriska aktiebolagets uppkomst nr 
1890 lemnades i förra berättelsen en sammanträngd redogörelse 
med några antydningar om utvecklingen intill år 1895. Trots 
de under perioden 1896—1900 inträffade ogynsamma konjunk
turer har verksamheten icko obetydligt utvidgats, och aktie
kapitalet har ökats från en till fem millioner kronor. Omsätt
ningen, som år 1895 uppgick till 710,000 kronor, visar seder
mera följande siffror: år 1896 1,040,000 kronor, år 1897 1,838,000 
kronor, år 1898 2,400,000 kronor, år 1899 3,100,000 kronor och 
år 1900 3,200,000 kronor. 

Bolaget sysselsätter omkring 1,100 arbetare, deraf i Ve
sterås 800. 

Såsom ofvan är nämndt, inköpte aktiebolaget år 1898 Ve
sterås mekaniska verkstad, hvarest numera inrymmes tillverkning 
af elektriska spårvagnar, hissar, traverser ni. in. 

Ett nytt större fabriksetablissement har under perioden 
uppvuxit i Vesterås, nämligen Nordiska metallaktiebolagets, med 
ett inbetaldt aktiekapital af 1,750,000 kronor och hvars redan 
uppförda verkstäder och arbetarebostäder åsatts ett taxerings-
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värde af 1,109.200 kronor. Verken, som äro afsedda för be
arbetning af koppar, messing, bronser, nysilfver och derrued be-
sliigtade legeringar, omfatta: kopparraffineringsugn, metallgjuteri, 
plåt- ocb trådvalsverk, tubdrageri, tråddrageri, manufaktur, am
munitions- samt mekanisk verkstad. Beräknad tillverknings-
qvantitet utgör 2,500—3,000 ton och kan ökas, om marknaden 
så fordrar. Ammunitionsfabriken är beräknad för cirka 10 mil
lioner mauserhylsor och 10 millioner mauser- samt remington-
kulor. En för vårt land ny tillverkning är framställandet af 
metallstänger medelst godsets pressning under högt hydrauliskt 
tryck genom en matris af en form hvilken som helst. Sek
tioner, som förr valsats, såväl som sådana, hvilka icke kunnat 
valsas, levereras genom denna process i långa längder. 

Drifkraften är cirka 1,000 hästkrafter, öfverförda på elektrisk 
väg från Trångforsfallet i Kolbäcksån. 

Torshammars verkstad i Norberg idkar metallindustri, och 
dess tillverkning af messings- och kopparmanufaktur under pe
rioden angifves sålunda: år 1896 14,202 kg., år 1897 12,206 kg., 
år 1898 13,339 kg., år 1899 14,143 kg. och år 1900 12,570 kg. 

En för länet säregen handtering är raffinering af petroleum 
vid Engelsbergs oljefabrik, som under perioden tillverkat1): 
gasolja 357,692 kg., lysolja 62,630 kg., fotogen 627,174 kg., 
maskinolja 302,336 kg., pressad paraffin 49,796 kg. och retort-
återstoder 198,515 kg. 

Arboga glasbruk har tillverkat buteljer och glasflaskor i 
rätt stor skala med någon ökning emot produktionen förra perioden: 

Landtkommunikationer. Det är i senaste berättelsen an-
mäldt, att lagen angående vugludlningsbesvårets utgörande på 
landet den 23 oktober 1891 blef under förra perioden liufvud-
sakligen genomförd inom länet. Enligt samma lag har väg-
delning sedermera, fullständigt afslutats inom Siende och Ytter-
Tjurbo härad och är under handläggning i Tuhundra, Snefringe, 
Norrbo, Norbergs, Simtuna och Våla härads vägdistrikt. Inom 
Skinskattebergs, Åkerbo och Ofver-Tjurbo härad är vägdelning 
väl begynt, men har uppskjutits i afbidan på fullbordandet af 
större eller mindre vägbyggnader, hvaremot vägdelning ej ens 
ifrågasatts inom de två återstående häradena, Vagnsbro och 
Torstuna. 

I anslag till vägnndersökningar har länet af statsmedel 
under perioden tilldelats 4,000 kronor eller i medeltal 800 kronor 
för år, och har vederbörande distriktclief efter förordnande verk
stält samt under perioden aflemnat plan och kostnadsförslag 
till följande anläggningar eller vägförbättringar, nämligen: 

Ar 1896: bygdeväg frun Goddarbo i Möklinta socken till Ingborgbo (Aby) i Sala 

socken: 

omläggning af Säby, Gillberga och Osby lmckar i Vittingc socken; 

vägförbuttring vid FSrjlirobaeken i Fläckcbo socken; 

Arboga margarinfabrik framhåller, att, sedan den fria in
förseln af margarin från Norge upphäfts, en del nya fabriker 
år 1896 anlades, dels sjelfständiga, dels såsom filialer till norska 
fabriker, att en hejdlös konkurrens till följd häraf uppstod, som 
hade till följd, att två äldre fabriker i Sverige omedelbart stängdes 
och måste utgå ur täflan, att icke förty det genom konkurrens 
sänkta priset å varan, en genom lämpligare framställnings
metoder framkallad qvalitetsförbättring och sist, men icke minst, 
en alltmera aftagande fördom emot margarin vid periodens slut 
dock tillsammans förmått att vidga utrymmet för näringens 
insteg på den allmänna marknaden, om man ännu dock ej fått 
bevittna en konsumtion af den storlek, för hvilken massproduk
tionen ursprungligen beräknats. 

Varuomsättningen vid fabriken i Arboga utgjorde: år 1896 
730,000 kg., år 1897 640,000 kg., år 1898 840,000 kg., år 1899 
770,000 kg. och år 1900 800,000 kg. 

Såvidt Länsstyrelsen kunnat finna, drifvas handtverkerierna 
utan större omfattning, än som de dagliga behofven å hvarje 
ort kräfva. Något anmärkningsvärdt finnes derför icke att om 
dem förmäla. 

Angående den såsom husslöjd och binäring i Oster-Våla 
socken idkade stoltillverkning åberopar Länsstyrelsen hvad som 
yttrades i berättelsen för åren 1886—1890. Det uppgifves, att 
omfattningen deraf nu är enahanda som då. Trots den fabriks-
messiga tillverkningen flerstädes i riket har stoltillverkningen i 
Oster-Våla icke aftagit, hvilket torde få tillskrifvas tillgången 
på moderna mönster samt det välgjorda arbetet och de jem-
förelsevis billiga prisen. I Harbo socken och äfven delvis i 
Oster-Våla tillverkas laggkärl i ej obetydlig omfattning, hufvud-
sakligen såsom binäring. 

Är 18U7: anläggning af bygdeväg frän Ileby i Vestcr-Löfsta socken till Gillberga i 

Vittingc socken; 

omläggning af Klockarebackarna flamt af Kitslinge backe i närheten af 

Vcsterås; 

ändring af tillförene upprättad plan för väg emellan Tillberga station och 

Qvistberga i Hubbo socken; 

Ar 1899: anläggning af bygdeväg frän 1'ullerö gård till fiskarebostaden vid Mälarens 

strand raidt emot Ridön; 

väganläggning inom Skcdvi och Bro socknar; 

År 1900: anläggning af bygdeviig från Ärligbo i Öster-Väla socken till Kerstin!» i 

Nora socken vid jernvägen Sala—Gysinge—Gefle; 

åtskilliga vägförbättringar i Simtuna härad; 

väganläggning emellan Molnebo bruk och Morgongåfva jernvägsstation. 

Af det på riksstaten uppförda anslag till vägbyggnader 
hafva följande belopp under tiden från och med år 1896 intill 
utgången af år 1900 i nåder anvisats länet, nämligen: 
för omläggning af förut befintlig väg emellan Oster-Våla kyrka och 

Siggbcrg, 12 '93 km 

för ny bygdeväg emellan Tillberga jernvägsstation och Qvistberga, 

1-84 km 

för väg emellan Kolars i Kungsåra socken å landsvägen till Enköping 

och Vreta logar i Kärrbo socken, 3'12 km 

för omläggning af Källsjö backar i Fläckebo socken, 0 9 0 km. . . • 

för ny väg emellan Klinta och Sör Horsbuck i Vittingc och Vester-

Löfsta socknar, 4 ' i l km 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 



Skjuts. Jernvägar. Vestmanlands län. 23 

för oroläggning af Säby, Gillbcrga och Ösby backar i Vittinge socken, 

1-22 km 

för sänkning af Gcstre backar i Fröshults socken, 0'280 km 

för brobyggnad i Arboga stad 

fur sänkning af Färjbrobacken i Fläckcbo socken, 1 km 

Kr ny väg mellan Fullerö gård och fiskarebostaden vid Mälarens strand 

126 km 

för ny bygdeväg emellan Stjernan i Vester-Löfsta socken a landsvägen 

till Öster-Våla samt 1'ålsbo i Uppsala län ä landsvägen från Harbo 

till Uppsala, inom länet 11'438 km 

Tab. Å. Uppgifter om de jernvägar, hvilka helt och hållet eller 
till väsentligare del tillhöra Vestmanlands län, åren 1896—1900. 

) Det torde böra erinras, att ofvanstående tal beteckna det statsbidrag, som 
nucler perioden beviljats, hvaremot tabell 2, angående allmänna vägar och skjuts-
ning, angifver det statsbidrag, som . utgått för under perioden färdigbygda väg-
sträckor. 

r). ^PPS'ft''1'n!' för Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg afse jemväl 
aala—Tillberga jernväg, Norbergs jernväg, Klackbergs jernväg och Spånga—Löfsta 
jernväg. Jfr berättelsen' 1891—1895, noten sid. 26. Medellängd trafikerad bana 257 
km. är 1899. Bandelen Engelsberg—Ludvika öppnades för allman trafik den 26 
november 1900, längd 614 km. 

Skjutshällningen var vid slutet af år 1900 för en tid af fem 
år från och med nämnda år ordnad medelst entreprenad vid 18 
giistgifverier och 12 skjutsstationer. Maximilegan, l"7o kr. pr 
häst och nymil, utgår vid samtliga anstalter med undantag för 
ett gästgifveri, der skjutsen, utan entreprenadbidrag, utgöres efter 
ett pris af TGO kr. Entreprenadbidraget till öfriga skjuts
anstalter uppgår till 14,665 kronor. Motsvarande bidrag ut
gjorde: 

Länets jernvägsnät har under den period, hvaroin denna 
berättelse handlar, vunnit en utveckling, livars betydelse för 
näringarna och den allmänna samfärdseln icke kan öfverskattas. 
lledan år 1899 det tredje i ordningen bland rikets län, ordnade 
efter medelproportionalen till de tal, som beteckna kilometer 
jernvägar på dels qvadratkilometer ytvidd och dels tio tusen af 
invånareantalet, har Vestmanlands län genom de banor, som 
under sista året af perioden öppnats för allmän trafik, sanno
likt kommit att i detta hänseende åtminstone bibehålla sitt rum 
bland rikets län. 

De banor, hvarmed nätet under perioden utvidgats, äro 
stambanan från Krylbo till Frövi, sammanbindningsbanan 
Ramnäs—Kolbäck, linien från Engelsberg till Ludvika samt 
linien från Sala till Gysinge, utgörande en del af banan Sala 
—Gysinge—Hagaström (Gefle), hvartill kommer den endast, för 
godstrafik afsedda 4 s km. långa linien Kärrgrufvan—Klackberg. 
Det tordo vara på sin plats att här lemna en redogörelse för 
tillkomsten af dessa nya trafikleder. 

Stambanan Krylbo—Örebro (Frövi). I underdånig skrif-
velse den 30 maj 1896 hade Jernvägsstyrelsen fäst uppmärk
samhet dera, att frågan om åstadkommande af snabbare och 
billigare jernvägsförbindelse emellan Norrland samt södra och 
vestra delarna af Sverige vore synnerligen förtjent af beaktande. 
Tidslängd och kostnad för en resa mellan dessa delar af vårt 
land lemnade mycket öfrigt att önska, hvadan hvarje möjlighet 
till en förbättring af dessa förhållanden borde af samhället och 
dess myndigheter omfattas med intresse. En dylik möjlighet 
förefunnes i anläggningen af en statsbana Krylbo—Örebro, som 
borde förkorta det dåvarande afståndet via Sala—Tillberga— 
Köping med 55 ä 60 km.; och hemstälde alltså Jernvägsstyrelsen 
om bemyndigande att verkställa den utredning, som kunde be
finnas erforderlig, angående lämpligaste sträckningen för en stats
bana mellan Krylbo och Örebro. 

Vid föredragning af denna framställning redan den 19 juni 
1896 täcktes Eders Kungl. Maj:t — med förklarande, att den 
föreslagna banan syntes vara af den framstående betydelse för 
landet, att det borde utredas, huruvida den icke företrädesvis 
borde byggas för statens räkning — uppdraga åt Jernvägssty
relsen att gå i författning om upprättande af fullständig, af 
kostnadsförslag åtföljd plan för anläggningen af deu ifrågasatta 
banan, dervid särskildt borde undersökas, huruvida icke, utom 
en annan bansträcka, hvarom sedermera ej blef fråga, jernvägen 
mellan Örebro och Frövi borde förvärfvas åt staten; och hade 
Jernvägsstyrelsen tillika att införskaffa upplysning, huruvida och 
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i hvad mån bidrag till anläggningen kunde vara att från or
terna påräkna, i händelse banan komme att byggas för statens 
räkning. 

Den sålunda anbefalda undersökningen bedrefs med den 
kraft, att Jernvägsstyrelsen ännu samma år den 81 december 
kunde inkomma med plan- och profilritningar jemte kostnads-
förslag, som upptog alternativt en sträckning vester och en 
sträckning öster om sjön Amänningen- i norra Vestmanland; 
och framstäldes, med hänsyn till uppgjorda trafikberäkningar, 
linien vester om sjön öfver Vestanfors såsom hufvudlinie. För 
en linie Krylbo—Vestanfors—Ullersäter—Örebro om 131"225 kin. 
i längd beräknades kostnaden till 9,266,500 kronor, hvarå dock 
afdrag komme att ske för kommuners och enskildes bidrag. 
Frågan om förvärf af linien Örebro—Frövi kunde då ej fram
läggas, enär egaren ej gifvit svar å anbud om inköp deraf. 

Nådig proposition afläts derpå till 1897 års riksdag, som 
under enahanda förbehåll i afseende ä fri mark ni. m., som 
Norrbottens läns landsting iklädt sig för norra stambanans fort
sättning, beslöt att för en beräknad kostnad af 9,054,000 
kronor anlägga en stambana från Krylbo öfver Vestanfors och 
Ullersäter till Örebro. 

På fråga, om och i hvad mån kommuner eller enskilde 
ville ikläda sig de af Riksdagen uppstälda vilkor i afseende å 
tillsläppande kostnadsfritt af mark m. m., blefvo svaren att 
börja med ingalunda gynsamma, och då slutligen 1897 års lands
ting här i länet hördes i fråga om sin offervillighet, beslöt Lands
tinget med 35 röster emot 5 förklara, att Landstinget för sin 
del icke ville för ändamålet ikläda sig någon förpligtelse. 

Frågan syntes således färdig att falla på grund af bristande 
intresse i orterna; men för åtskilliga industriela verk i vestra 
delen af länet var företaget af allt för stor vigt, så att, sedan 
kändt blifvit, att Örebro läns landsting för sträckningen genom 
nämnda län garanterat uppfyllandet af de utaf Riksdagen upp-, 
stälda vilkor, sådan förbindelse inom kort afgafs af vissa kom
muner, men hufvudsakligen af enskilda verksegare i Vestman-
lands län, hvad beträffade sträckningen af banan genom såväl 
Kopparbergs som Vestmanlands län. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t derefter godkänt samtliga do af-
gifna förbindelserna, begynte arbetena år 1898. Linien Örebro 
— Frövi inköptes omsider af staten, och som Frövi sålunda blef 
banans ändpunkt i söder, måste riktningen af banans sydliga 
sträckning något förändras. Utgående från Krylbo i Koppar
bergs län, till en början i hufvudsakligen sydlig riktning, passerar 
banan gränsen mot Vestmanlands län omkring 7 km. från 
Krylbo räknadt och har derefter följande inom sistnämnda län 
belägna stationer: Karbenning, Snyten vid korsningen med jern-
vägen Tillberga—Kärrgrufvan, Vestanfors vid öfvergången af 
Strömsholms kanalled, Dagam, Skinskatteberg, Krampen i när
heten af korsning med Köping—Uttersberg—Riddarhyttans jern-
väg samt Svansbo. Omkring 75 km., eller den hufvudsakliga 
sträckan af hela nybyggnaden, falla inom Vestmanlands län. 
De förnämsta broar inom länet äro slagna öfver Svartån med 
ett spann å 6'72 meter, öfver Snytsån med ett 10 meters spann, 
öfver sjön Kratten med ett fast spann om 60 meter och två 
spann å 13 meter (svängbro öfver Ströuisholms kanalled) samt 
öfver Hedströmmen med ett fast spann om 30 meter. 

Arbetena fortgingo åren 1899 och 1900, då banan den 11 
december af Hans Kungl. Höghet Kronprinsen högtidligen in

vigdes och i Örebro förklarades öppnad för allmän trafik. Hennes 
betydelse för förbindelsen mellan Norrland samt vestra och södra 
delarna af Sverige är obestridlig; men för vestra delen af Vest
manlands län och för de der belägna Fagersta manufakturverk 
Baggå och Skinskattebergs jernbruk med flere kan banans till
varo sannolikt icke skattas nog högt. Att insigten om denna 
trafikleds betydelse för orten på sin tid blef lefvande och klar 
för nämnda verks målsmän, derom vittna deras omsider gjorda 
uppoffringar för mark till banan. Länsstyrelsen har sökt fur-
skaffa sig kännedom om beloppet af dessa uppoffringar och med-
delar i något afrundade tal de för Vestmanlands län erhållna 
siffror, hvilka afse såväl värdet af den mark, vederbörande 
omedelbart afträdt, som ock beloppet af den lösen, som af dem 
måst till enskilde gäldas för inköp af för banan erforderlig mark, 
nämligen: 

Till stationen Krampen å denna statsbana har Köping— 
Uttersbergs jernvägsaktiebolag med nådigt tillstånd dragit ett 
förbindelsespår från sin bana. Kostnaden för detta spår, ut
läggande af stationsplan med tillhörande spår samt för vakt-
stuga lär belöpa sig till omkring 65,000 kronor. 

Sala — Gysinge—Hagaström (Gefle) jernväg. Länets nord
östra del, Våla härad, som sträcker sig upp emot Gestrikland 
och Uppsala län, har icke i någon mån, knappast medelbart, 
skördat frukten af de jernvägskommunikationer, hvarmed länet 
i öfrigt blifvit utrustadt under den sista fjerdedelen af förra 
seklet. Trafiken uppe i dessa bygder, inskränkt till ej ens till
räckliga landsvägar, har sökt sig väg, icke till någon hufvudort 
inom länet, utan till Gefle och Uppsala. Också kan det ej för
nekas, att Våla härad blifvit efter i utveckling, jordbruks
näringen har fört en tynande tillvaro, skogshandteringen, till stor 
del bestående i kol ning, har berott af ett fåtal afnämare utaf 
produkterna, och andra näringar hafva knappast funnits till. 
Med undantag för ett par socknar, der befolkningens ekonomi 
är jemförelsevis god, utgör orten tvifvelsutan länets minst burgna 
distrikt; och det var knappast att vänta, att en jernväg, huru 
stort behofvet deraf än kändes, skulle komma till stånd på till— 
skyndelse af ortens egen befolkning. 

Men omsider förmådde flere sammanstötande omständigheter 
och intressen — för vidlyftiga att här omförmälas — att en 
jernväg för dessa bygder ansågs realisabel. Ett bolag föraväga-
bringande af jernvägen Sala—Gysinge—Gefle kom den 12 de
cember 1896 till stånd, och på en redan då planlagd ansökan 
af borgmästaren O. V. Lundberg i Sala, bruksegaren G. Bene-
dicks å Gysinge med flere beviljade Eders Kungl. Maj:t seder
mera den 22 december 1897 koncession för banans anläggning, 
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i cnlbdiet med då jeniväl faststäld plan, från Sala öfvor Gysinge 
till Hagaström å linien Gefle—Falun. Sedan koncessionen den 
1 juli 1898 öfverlåtits å ofvannämnda bolag, erliiill bolaget, 
hvars kostnadsberäkning slutade å 3,091,500 kronor, den 9 de
cember samma år ett statslån å 1,545,500 kronor. 

Redan i början af juni månad 1898 begynte arbetena och 
bedrefvos med den skyndsamhet, att bandelarna Sala—Kjerstinbo 
i Vestmanlands län och Gysinge—Hagaström i Geneborgs län 
kunde i december månad år 1900 öppnas för allmän trafik. 
Gysinge broar öfver Dalelfven blefvo färdiga först senare, så 
att banan ej förr än den 15 maj 1901 blef i sin helhet upp
låten till allmän samfärdsel, och hennes högtidliga invigning 
den 29 påföljande juni faller ock utom ramen för denna berät
telse. I huru hög grad kommunerna utefter linien funno sina 
intressen af henne berörda, framgår deraf, att beloppet af kom
munal aktieteckning utgör 1,180,000 kronor och af garanti för 
upptagna lån 300,000 kronor. Enskildes aktieteckning når upp 
till 433,500 kronor. Jernvägens längd från Sala till Haga
ström är 99-562 km., dess spårvidd normal eller I/435 meter, 
minsta krökningsradie i hufvudspår 400 meter och största 
lutning 11 : 1000. Antalet broar är 9 och stationer 13, deraf 
(! inom Vestmanlands län, nämligen från Sala räknadt: Sala 
damm, Jugansbo, Runhällen, Rasbo, Tärnsjö och Kjerstinbo. 
Öfvergången af Dalelfven är anmärkningsvärd. Banan frani-
drages öfver elfvens sydliga och största arm, den s. k. Höger-
ådran, på en väldig bro om 4 spann, 3 å 50 meter och 1 å 30 
meter. Sjelfva bron är af jernkonstruktion med parabelbågar 
och hvilar på murade landfästen och pelare af sten. Sedan 
banan passerat Storön, möter don s. k. Ebäcken, der man först 
liar en viadukt på 50 meter, indelad i 5 spann, hvartdera om 
10 meter, samt omedelbart derpå en bro om två 40 meters 
spann. Sedan löper banan öfver Ebäcksön till Svartbäcken, 
som öfvergås på en mindre bro om 10 meter. 

Rämnas—Kolbäcks jernväg. Synnerligast för de utefter 
Strömsholms kanal belägna jernverk och andra industriela in
rättningar hade en jernväg emellan Ramnäs och Kolbäck länge 
varit eftersträfvad, enär produkterna, den tid kanalen var is-
belagd, måste forslas efter hästar till närmaste jernvägsstation. 
Omsider inkommo år 1897 till Eders Kungl. Maj:t två särskilda 
ansökningar om koncession å en bana emellan nämnda änd
punkter, den ena af f. d. majoren Peter Petersson å Sura-
hammar och bruksdisponenten O. Larsson å Hallstahammar och 
den andra af bruksegaren II. P. V. G alm och medicine doktorn 
F. A. G. Bergman med flerc. De senare sökandena angåfvo 
såsom sin afsigt att på ett då ifrågasatt bolag, Stockholm— 
Vesterås—Bergslagens nya jernvägsaktiebolag, öfverlåta den kon
cession, som kunde dem beviljas; de förre läto ock förstå, att 
äfven den af dem sökta koncessionen komme att öfverlåtas, näm
ligen å Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernvägsaktiebolag. I 
sjelfva verket stodo således två jernvägar, hvilkas linier stötte 
tillhopa i Kolbäck, konkurrerande om tillåtelsen att med jernväg 
förbinda Kolbäck med Ramnäs. Efter det Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen afgifvit underdånigt utlåtande, remitterades 
ärendet den 6 juli 1897 till härvarande länsstyrelse för orts-
mvanarnes hörande; och sedan dessa å utlyst sammanträde å 
Surahammar don 13 påföljande augusti enhälligt uttalat sig för 
koncession å en jernväg i den föreslagna sträckningen samt 
Länsstyrelsen den 17 augusti i underdånighet på anförda skäl 

förordat, att koncession å banans byggande måtte beviljas Gahn 
DCII Bergman med flere, täcktes Eders Kungl. Maj:t den 1 ok
tober 1897 meddela dem det sökta tillståndet. 

Koncessionen öfverläts å det bolag, som egor Stockholm— 
Vesterås—Bergslagens jernväg, hvars linier Tillberga—Köping 
DCII Tillberga—Engelsberg skulle förbindas af den nya banan. 
Arbetet begynte redan i november år 1897, och banan öppnades 
För allmän trafik den 4 november 1899. Jernvägen framgår 
parallelt med Kolbäcksån, dess längd är 26-774 km. och spår
vidd l-435 meter. Banan har stationer vid Hallstahammar och 
Surahammar samt hållplatser vid Olberga och Itamnäs kyrkoby. 
Vid stationerna finnas utlagda sidospår till en sammanlagd längd 
%t' 2,000 meter, och stationshusen äro uppförda af tegel i en syn
nerligen prydlig stil. Med undantag af en rätt betydlig skärning 
3ch bankfyllning strax norr om Ilallstahammars station äfvensom 
stora bankfyllningar söder derom hafva inga vidare svårigheter 
mött vid arbetet. Ändstationerna hafva naturligen måst betydligt 
utvidgas. Hela kostnaden har uppgått till 1,349,76(5 kronor. 

För Engelsberg—Vansbro {Ludvika) jernväg erhölls kon
cession redan den 29 maj 1891, men på särskilda underdåniga 
ansökningar beviljades uppskof den 9 februari 1894, den 31 
januari 1896 och den 12 februari 1897. Omsider öfverläts 
koncessionen den 18 februari 1898 å Stockholm—Vesterås— 
Bergslagens nya jernvägsaktiebolag, som omedelbart begynte ar
betena, och hafva dessa, fortskridit med sådan skyndsamhet, att 
bandelcn Engelsberg—Ludvika kunde redan den 26 november 
1900 öppnas för allmän trafik. Denna handel, som i längd 
mäter 6L442 km., hvaraf 19-7 km. falla inom Vestmanlands län, 
framgår från Engelsbergs station utmed norra stranden af sjö
arna Amänningen, Aspen och Södra Barken, hvarefter densamma 
vid llugnora korsar Strömsholms kanal och sedan går söder om 
Norra Barken förbi Smedjebacken och Haggo fram till Ludvika 
station å Bergslagernas jernväg. Bygd ined en spårvidd af 1"4.T5 

meter, har jernvägen inom detta län stationer vid Vestanfors och 
Fagersta, den senare i korsningen med statsbanan Krylbo—Frövi 
samt uppförd af staten, äfvensom hållplatser vid Sundbo och Vad. 
Engelsbergs station har till följd af utgreningen måst högst väsent
ligt utvidgas, ett större stationshus har der uppförts jemte vatten
torn och lokomotivstall. Samtliga stationshus äro bygda af tegel. 

Öfver Strömsholms kanal är uppförd en större bro, bestå
ende af två fasta spann 0111 20 meter och två rörliga spann 0111 
9 meter. A ömse sidor om bron äro signalinrättningar anord
nade, och dessa samt svängbron stå i förregling med hvarandra, 
hvarjemte bron genom en elektrisk blockeringsanordning står i 
förbindelse med stationerna vid Vad och Söderbärke, allt till 
åstadkommande af den stöiBta möjliga säkerhet. På jernvägens 
sträckning genom länet hafva de största arbetena förekommit 
dels vid utgången från Engelsbergs station och dels å ömse sidor 
om Vestanfors, hvarest högst betydande skärningar förekommit, 
och tcrrasseringsarbetena hafva i anseende till den kuperade ter
rängen i allmänhet fått ett ganska betydande omfång. 

Kärrgrufvan—Klackbergs jernvägsaktiebolags bana från 
Kärrgrufvans öfre station vid Krylbo—Norbergs jernväg öfver 
Nordansjö bruk till Klackbergs gruffält koncessionerades den 13 
november 1896 för J. W. Petre, G. Lilliehöök, A. II. Gö
ransson, Chr. Lundeberg och W. Ponsbach, hvilka med nådigt 
tillstånd, den 30 april 1897 öfverläto koncessionen å nämnda 
aktiebolag. Jernvägsarbetet begynte den 14 maj 1897 och 
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bedrefs så, att banan öppnades för trafik den 13 juni 1898. 
Anläggningskostnaden utgör 213,800 kronor, banans längd är 
4,500 meter samt spårvidden den normala. Der förekommer 
uteslutande godstrafik. 

Sjökommunikationer. Vid Strömslwlms kanal hafva de för
nämligaste arbetena under perioden bestått i ombyggnad af 12 
par slussportar, uppförande af 4 nya boningshus samt under
håll af broar m. m. Rörelsen å kanalen betecknas af följande siffror: 

Enligt nådigt bref den 30 juli 1897 samt Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsens hit aflåtna skrifvelse den 27 augusti 
samma år bar Eders Kungl. Maj:t beviljat ett anslag af 1,200 
kronor för undersökning angående upprensning af Kolsundet, 
Qvicksund och Arbogaån under förutsättning af vissa presta
tioner för företaget från städerna Vesterås, Köping och Arboga. 
Den förstnämnda kommunen förklarade sjg villig att för sin del 
uppfylla de bestämda vilkoren; men då frågan icke från de 
andra städernas sida omfattades med erforderligt intresse, för
föll densamma, och anslaget har således icke kommit till an
vändning. 

Beloppet af influtna hamnafgifter åren 18.96—1900 i länets 
tre hamnstäder och lastageplatsen Kungsör har utgjort i afrun-
dade tal: 

År 1896 har påbörjats ett ganska storartadt och vidlyftigt 
arbete för utvidgning och fördjupning af Köpings hamn och 
segelled enligt i nåder faststäld plan med kostnadsberäkning, 
slutande å 154,000 kronor. 

Planen, utarbetad af majoren P. Laurell år 1886, modi
fierades år 1895 och omfattar: 

. l:o) uppmuddring af årännan till 15 meters bottenbredd, 
4-2 meters djup under medelvattenståndet samt med sidolutning 
af 1: l-5; 

2:o) uppmuddring och utgräfning af hamnhassincn till 45 
a 50 meters bottenbredd samt delvis 4-o, delvis 3'« meters djup 
under, medelvatten. . , 

Under arbetets gång har åt detsamma gifvits något större 
omfattning, så att dels djupet i årännan ökats till 4-5 meter 
dels sidolutningen minskats till 1:2, samt dessutom en större rät-
ning och utvidgning af rännan vid åmynningen beslutits och 
sedermera verkställts. Derjemte hår en 600 meter lång strand-
skoning funnits af nöden. 

Af dessa planerade arbeten voro vid slutet af år 1900 ut
förda: 

uppmuddring af omkring 3/4 af hela årännan med undantag 
af någon bottenrensning; 

strandskoning vid åmynningen å en sträcka af omkring 
300 meter; 

och återstodo cirka 150,000 kbm. gräfning, rensning och 
muddring hufvudsakligen i hamnbassinen och åmynningen samt 
300 meter strandskoning. 

Hittills uppkomna kostnader efter afdrag för försäljnings
värdet af mudderverk och ofri g materiel utgöra omkring 71,000 
kronor. 

Det har varit sed att i denna berättelse lemna uppgift om 
tiden för sjöfartens början och slut årligen vid Vesterås hamn. 
Sjöfarten 

Uppbörden vid Vesterås tullkammare har varit i afrun-
dade tal: 

Vesterås tiillkammarcdistrikt, omfattande länet, har under 
perioden exporterat hufvudsakligen följande varor: 

Rörande post- och telegraf- samt telefonväsendet torde Läns
styrelsen få i underdånighet åberopa de centrala embetsverkens 
utförliga årsredogörelser och allenast anmäla, att det enda vid 
förra femårsperiodens slut befintliga enskilda telefonnät, näm
ligen Vesterås telefonförenings, numera inköpts åt statsverket. 
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Utöfver livad Kommerskollegii berättelser om handeln inne
hålla, liar Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke mycket att 
tillägga- Från Sala och Vesteras uppgifves, att handelsidkarnes 
antal väl ökats i och med dessa stadssamhällens utveckling, men 
att klagomål ock förspörjas öfver en tor näringens sunda ut
veckling mycket skadlig konkurrens, som föranleder till ökad 
kredithandel. Utan tvifvel har städernas minuthandel under de 
senare tiotalen år tillfogats en betydande inskränkning genom 
den mängd af landthandlande, som i våra dagar förse lands
bygdens befolkning med dess förnödenheter. Det uppgifves ock, 
att de köpmän i småstäderna stå sig bäst, hvilka, utan att 
drifva handel i öppen bod, en gros furaera landthandlandcna. 
Köpings stads handclsoniråde befaras blifva icko obetydligt kring
skuret till följd deraf, att den nu öppnade statsbanelinicn 
Krylbo—Örebro väntas komma att till sistnämnda betydande 

Tab. Ä. Ulskänkningsbolagens i Vestmanlands läns städer verk-
samhet under försäljningsåren 1895—1900. 

köpstad öfverflytta en väsentlig del af den handel, som förr 
egde rum i Köping. 

Itesolutioncr med tillstånd till gärdfariliandel hafva bevil
jats under perioden till ett antal af 477, eller i medeltal per 
år 95 emot 105 åren 1891—1895. 

I detta sammanhang har plägat meddelas en tabell öfver 
bränvinsförsäljningsafgifterna. från de inom länet niedgifna för
säljningsrättigheter. Denna tabell, BOIU hufvudsakligen haft till 
ändamål att visa beloppet af rörelsens vinst och huru denna 
fördelats på Landstinget, Hushållningssällskapet och kommunerna, 
liar Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvanuc dock nu ansett 
böra inrättas på helt annat sätt. Det har såväl i senaste lag
stiftning rörande spritdryckerna uttalats som ock eljest i det 
offentliga och enskilda lifvet gjort sig gällande, att handeln med 
spritdrycker skall så bedrifvas, att densamma icke må, såvidt 
möjligt, störande inverka på sedlighetens intressen. Med fästadt 
afseende härpå vill det synas, som om konsumtionen och sär-
skildt dess förhållande till folkmängden inom orten vore en vida 
vigtigare fråga än den vinst rörelsen lemnar. Utan att dcrfor 
alldeles sluta ute vinstsiffrorna har Länsstyrelsen uppställt tabell 
Ä så, att i främsta rummet omsättningen framgår. 

Åtskilliga iakttagelser kunna här göras. Förutskickaude 
den upplysning, att vederbörande revisorer af spritbolagens för
valtning utan meningsskiljaktighet förklarat, att spritbolagen 
handhaft rörelsen i öfverensstänunelse med grunderna för 18 § 
i nådiga förordningen den 24 maj 1895, fäster Länsstyrelsen till 
en böljan uppmärksamhet dera, att med undantag för Arboga, 
der omsättningen vid periodens slut visar en minskning af 18'8 % 
emot livad den utgjorde vid periodens början, konsumtionen öfver 
allt tilltagit, nämligen i Vestcrås med 35'8, i Köping med 59'7 
och \ Sala med 27-5 »/.. Stäld i förhållande till folkmängden, 
bör denna ökning för Vesterås, der folkmängdstillväxten under 
perioden var 31'BO %, icke anses oskälig. Deremot synes den
samma stor för S>ala med en folkmängdstillväxt af knappast 
10 # och oerhörd for Köping med en folkökning af blott omkring 
7 %. Dessa antydningar skulle dock vara vilseledande, derest 
ej tillika nämndes, att ökningen för såväl Köping som Sala 
under de senare försäljningsåren just infaller samtidigt med 
byggandet af statsbanan Krylbo—Frövi i vestra och jernvägen 
Sala—Gysinge i nordöstra delen af länet. Dessa begge företag, 
af hvilka det förra använde ända till 1,500 arbetare och det 
senare ett och annat hundratal, äfvensom flcre sjösänknings
företag i trakten af Sala, tillförde do respektive städerna en 
ganska betydande ökning uti spritvaruomsättningen. 

I öfrigt torde få påpekas, att den betydande rörelsen hos 
Sala-bolaget, relativt till stadens folkmängd, läror bero deraf, 
att bolaget sedan gammalt drifver en mycket afsevärd handel 
ined spritdrycker på Norrland. Hvad som dock ej af tillgäng
liga upplysningar förklaras är, att Sala spritbolag med en så 
liflig omsättning redovisar en jeinförelscvis låg vinst. Förhål
landet har dock ej synts af den märkliga beskaffenhet, att någon 
speciel undersökning derom föranstaltats. 
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5. Kameralförhållanden. 
Tabell 3 innehåller uppgift om hemman och lägenheter samt 

stadsjordar m. m. äfvensom dera belöpande taxeringsvärdeni kronor. 
Af dcnnii tabell, i livad den rörer landsbygden, framgår, 

att summan af de förmedlade mantalen inom länet, hviiken vid 
förra femårsperiodens slut belöpte sig till 2,839^- mantal, min
skats med 2.1,j1 mantal, så att den vid 1900 års slut utgjorde 
2,837?;?. Denna minskning liar uppkommit derigenom, att på 
grund af nådigt bref den 30 december 1898 hufvudparten af 
den till länet hörande delen af Ramsbergs socken, nämligen 
hemmanen Norra Allmänningsbo n:r 1—3 om tillhopa | mantal, 
Södra Allinänningsbo u:r 1 om \ mantal, Glifsån n:r 1 om 1 
mantal, Gräsberget n:r 1 om J mantal och Torskbäcken n:r 
1 — 2 om tillhopa 1 mantal eller tillsainmnians 2-.',;! mantal 
öfverflyttats från Skinskattebergs bergslag af detta län till Lindes 
och Ramsbergs bergslag af Örebro län. 

I nfscende å jordnaturen å landsfastigheterna hafva följande 
förändringar och omföringar egt ruin: 

a) Kronoegendomar under allmän disposition. Kungs- och 
kungsladugårdar samt säterier, hvarå mantalet vid förra fem
årsperiodens slut uppgick till 52|, hafva genom upplåtelse af 
mark från Kungsörs kungsladugård i Kung Karls socken för 
bildande af Kungsörs köping fått sitt förmedlade mantal min-
skadt med 2L till 49}j! mantal. 

10 It) 

Hemmantalet af boställen utgjorde vid slutet af förra fem
årsperioden 103 f̂} och har under nu ifrågavarande period min
skats med '] mantal, beroende derpä, att dels hemmanet Siggcsta 
n:r 4 om l mantal i Simtuna socken på grund af nådigt bref 
försålts till allmänt frälse och dervid i jordeboksförändrings-
oxtraktet a flörts såsom boställe, ehuru det rätteligen bort afgå 
bland hemman, och dels bostället Tyskebo n:r 1 om j mantal i 
Kila socken vid innehafvarens afgång indragits och utarrenderats 
på 20 år. 

Förmedlade mantalet af kroiiohoniinan under allmän disposi
tion utgjorde vid femårsperiodens början 181|- mantal och vid 
dess slut 180,;̂ '' mantal, livadan alltså en minskning af 1^ ( ) " 
mantal egt rum. Denna förändring har uppkommit dels der
igenom, att de uti sist afgifna berättelse omnämnda hemman 
om <r4 mantal, som inköpts för bildande af Bjur fors kronopark, 
äfvensom g1- mantal skatte n:r 1 och ^ mantal frälse n:r 2 i 
Norr Ekodal, Enåkers socken, hvilka hemmansdelar för stats
verkets räkning blifvit inköpta, hit förts från skattehemman med 
5Å mantal och från frälsehemman med -^ mantal, hvarjemte 
ofvan oinförmälda indragna bostället Tyskebo n:r 1 om l mantal 
blifvit härstädes upptaget; dels derigenom, att följande af Kung!. 
Akademien i Uppsala försålda hemman omförts till frälse, näm
ligen: Smcdsbo n:r 1 om 1 mantal i Oster-Våla socken, Tveta 
n:r 4 om ^ mantal i Medåkers socken, Oxnö n:r 1 om | mantal 
i Vesterås-Barkarö socken och Skälby n:r 4 om -J- mantal 
i Lundby socken, eller tillsammans 2^ mantal; dels slutligen 
derigenom, att nedan antecknade indragna boställen på grund 
af deroni hit aflåtna särskilda nådiga bref försålts med till
trädesrätt under perioden samt omförts till frälsehemman, näm
ligen: 

Förutom nu uppräknade fastigheter, hvilka vid försäljning 
betingat 113,985 kr., hafva under femårsperioden försålts och 
tillträdts dels, såsom ofvan är nänindt, J- mantal Siggesta n:r 4 i 
Simtuna socken för en köpeskilling af 8,000 kr., dels följande 
jordbruksfastigheter utan mantal på grund af särskilda nådiga 
bref, nämligen: Kleinetsbo n:r l, en lägenhet i Bergs socken, för 
14,000 kr., Dyen n:r 1, en lägenhet i Arboga socken, för 11,000 
kr., Humlegården eller hälften af planteringslandet n:r 118 i 
Vesterås stads norra qvarter för 3,250 kr., jord från Kungsörs 
södra kungsladugård i Kung Karls socken till bildande af 
Kungsörs köping för 50,403 kr. 26 öre, en lägenhet af Berga 
n:r 3 i Badelunda socken för 250 kr., lägenheten Kolbäckskärr, 
en del af Kolbäck lv.r 1 i Arboga socken, för 500 kr., Uvar-
igenom försäljningssumman för all under femårsperioden afyttrad 
kronoegondom uppgår till ett belopp af 201,988 kr. 26 öre. 

b) Skatteegendomar. Sedan Eders Kungl. Maj:t genom för
ordning den 11 september 1885 tillåtit, att ränta å skattefrälsc-
hemman finge i visst fall för statsverkets räkning inlösas, om 
vederbörlig anmälan derom gjordes inom ett år från nämnda 
dag, hvilken tidpunkt genom särskilda nådiga kungörelser fram
flyttats till utgången af år 189C, hafva, till följd af i behörig 
ordning gjorda anmälningar, skattefrälseräntorna från följande 

.hemman blifvit under femårsperioden af statsverket inlösta emot 
nedan antecknade lösesummor, hvarefter hemmanen blifvit till 
skatte omförda, nämligen: 
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Oaktadt dessa 4J]J, mantal tillförts skattehemmanen, har till 
följd af ofvannäninda omföringar en minskning i summan af 
förmedlade mantalet å skattehemmanen likväl uppstått med 3 , - ^ 
mantal hvarigenom denna summa, som vid femårsperiodens början 
utgjorde l.OlO^fJ mantal, vid dess slut nedgått till 1,907-};$ 
mantal. 

c) Fråhcegenäomar. Vid femårsperiodens början utgjorde 
frälsclieminanon i länet 431,24^

9
0- mantal. Donna klass af egen

domar har under senast gångna fem år tillförts 5,'̂ . mantal. 
Ökningen beror derpå, att dels 2^, mantal af Kungsörs södra 
kungsladugård efter försäljning för bildande af Kungsörs köping 
hitförts från kungs- och kungsladugårdar, dels omforiug skett 
af försålda kronoegendomar, nämligen frän boställen \ mantal 
Siggcsta n:r 4 i Simtuna socken och från hemman de ofvan för
tecknade 4.j mantal samt 2J- mantal af Kungl. Akademien i 
Uppsala försålda, ofvan angifna hemman, hvaremot afförts de 
under rubriken skatteegendomnr specificerade 4,̂ 1 mantal, frän 
livilka statsverket inlöst skattefrälseräntorna, äfvensom ^ mantal 
Norr Ekedal iv.r 2, som för statsverket blifvit inköpt. 

Beträffande fastigheternas å landsbygden taxeringsvärde 
hafva väsentliga höjningar egt rum såväl ä jordbruks- som 
annan fastighet. Under det att tabellen för år 1895 upptager 
en summa taxeringsvärde å jordbruksfastighet af 77,911,100 
kronor, hvaraf o,743,000 kronor voro fria från bevillning, upp
tager tabellen för år 1900 ett sammanlagdt taxeringsvärde å 
jordbruksfastighet, hvarför bevillning erlägges, af 76,296,500 
kronor samt dessutom å bevillningsfri fastighet ett belopp af 
4,305,900 kronor. Taxeringsvärdet å annan fastighet har stigit 
från 17,311,500 kronor, deraf bevillningsfria 5,553,b'00 kronor, 
till 22,112,504 kronor, af hvilket belopp dock bevillning utgöres 
endast för 15,726,000 kronor, under det att 6,386,564 kronor är 
det å kyrkor, bönehus och andra dylika byggnader satta värde. 
Totalförhöjningen af taxeringsvärdet å samtliga fastigheter å 
landsbygden utgör 10,432,364 kronor. 

Jemväl taxeringsvärdet å fastigheterna i städerna har under 
femårsperioden undergått förhöjning och uppgår vid slutet af år 
1900 till 31,517,200 kronor emot 24,440,800 kronor år 1895, 
livadan höjningen ufgör 7,076,400 kronor. 

livad angår de olika städerna, har förhöjning egt rum' å 
jordvärdet i Vesterås stad med 76,600 kronor, i Arboga stad 
med 22,000 kronor och i Sala stad med 6,500 kronor, under 
det att minskning skett i Köpings stad ined 6,600 kronor, hvar-
jemte taxeringsvärdet å annan fastighet höjts i Vesterås med 
4,288,700 kronor, i Arboga med 1,002,000 kronor, i Köping med 
736,300 kronor och i Sala med 950,900 kronor. 

För egendomar af fideikommissnatur år 1900 redogöres i bi
lagda tabell 4- och för egendomar, som samma år tillhörde in
hemska aktiebolag, i bilagda tabell 5. I afseende på fideikom-
missegendomarna finner sig Eders Kung). Majrts Befallnings-
nafvande böra erinra, att icke kronans jordebok och i allmänhet 
ej heller taxeringslängderna lemna någon upplysning derom, hvar
för tabellen är grundad på enskilda uppgifter. 

Några egendomar, tillhörande främmande makters under
satar, finnas, efter livad uppgifvet blifvit, icke inom länet. 

Under femårsperioden hafva jordafsöndringar af Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningsliafvande blifvit faststälda till nedan upptagna 
antal, nämligen: 

hvarjemte på grund af kungl. förordningen angående hemuians-
klyfniug och jordafsöndring den 6 augusti 1881 afgjorts fem 
ärenden angående mantals bestämmande å frånskilda delar af 
hemmans område, deraf två under år 1896, ett under år 1897 
och två under år 1898. 

Någon skattläggning har under perioden icke förekommit, 
men genom särskilda utslag, som blifvit Kaininarkollegii pröfning 
understälda, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande för-
ordnat om roteting rörande här nedan angifna hemman och lägen
heter, nämligen: 

Vid 1900 års slut voro för statsverkets räkning utarren
derade 111 under Kungl. Domänstyrclsens förvaltning stående 
egendomar, af hvilka dock Ströinsholms hingstdepot uppbär ar
rendet af 10. 

Understöd af allmänna medel till utflyttning i följd af 
laga skiften har under perioden beviljats med 712 kronor 
50 öre. 

I afseende på uppbörden af allmänna medel får Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningsliafvande, med hänvisning beträffande krono-
medel till de redogörelser, som innefattas uti Riksdagens revi
sorers berättelser om af dem verkstäld granskning af statsverkets 
styrelse och förvaltning, meddela, att tillsammans med krono
uppbörden för nedan upptagna år debiterats vägskatt och lands
tingsskatt till belopp, som följer: 
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6. Politi. 

Beträffande studcrilus domstolar och polisväsende är att 
märka, att Eders Kungl. Maj:t genom särskilda nådiga bref dels 
don 12 februari 1897 meddelat föreskrift angående magistratens i 
Arboga befattning ined och inkomst af bouppteckningar och arf-
skiftcn, dels den 30 september 1898 faststält ny ordning för 
borgmästareval i Vestcrås, dels den 17 november 1899 gifvit 
bestämmelser i fråga om förändrad organisation af rådstufvu-
rätten och magistraten i Köping och dels den 29 september 
1900 stadfästat ny lönestat för stadsfiskalen i Vesterås. 

Detta sistnämnda ärende står i nära. samband med don för
ändrade ordning för brand- och polisväsendet i Vesterås, hvilken 
under perioden genomförts. Staden har nämligen antagit syste
met af fast brand- och poliskår, bestående af 17 brand- och 
poliskonstaplar under befäl af brandchef, stadsfiskal, vice brand-
chef eller brandsergeant och brandkorpral. Manskapet är in-
deladt till patrullering i staden såväl dag som natt. För en 
kostnad af omkring 131,000 kronor har uppförts en för polis-
och brandväsendet gemensam byggnad, innehållande redskapsrum 
och stall, logement och köksafdelning med matrum för man
skapet, polisvaktkontor, tjensteruin för stadsfiskal och under
befäl, arrestrum, äfvensom bostadslägenheter för ofvannämnda 
befälspersoner. Kostnaden för polis- och brandväsendet uppgick 
år 1900 till 37,77G kronor 53 öre. 

Genom nådigt bref den (i augusti 1897 har Vesterås stads 
planlagda område blifvit något utvidgadt derigenom, att till 
planens vestliga del inlagts mindre områden från byggnads-
föreningen Vasas jordområde, lägenheten Gufstafsberg och Ox-
backsvreten. I sammanhang dermed hafva några förändringar 
faststälts i afseonde å regleringen af gator och byggnadsqvarter. 

Gatuunderhållot har numera aflyftats från de enskilda gårds-
egarne och öfvertagits af staden, som derför år 1900 vidkändes 
ou utgift af öfver 16,000 kronor. 

ByggnadsveYksainheten, för såvidt rörer boningshus, liar 
knappast motsvarat behofvet. Väl har värdet af byggnader ökats 
från 8,704,000 kronor år 1895 till 12,993,000 kronor år 1900; 
men af ökningen komina cirka 2,000,000 kronor på do för in
dustrien uppförda byggnader. Hit höra bland annat Nordiska 
metallaktiebolagets högst betydande verkstäder och arbetare
bostäder, livarom ofvan talats under rubrik Fabriker, samt en 
år 1900 på stadens område uppförd modern masugn af stor
artade dimensioner, hvars pådragning egt ruin hösten samma 
år, enligt Kungl. Kommerskollegii bref den 27 november 1900. 
Bevillningsbeloppet för Vesterås stad utgjorde år 1865 11,025 
kronor, år 1895 21,337 och år 1900 33,667 kronor. 

Inom Arboga stad har under perioden fullbordats det i 
förra berättelsen antydningsvis omnämnda, betydande arbetet 
med vatten- och afloppsledning för staden, hvarom stadsfull
mäktige den 7 juli 1896 fattade beslut. Vattnet utgöres af 
grundvatten, som från borrhål i marken strax söder om ån med 
elektricitet som drifkraft pumpas upp till en i klippan å den 
s. k. Djäkneklinten utsprängd servisreservoir. Vattnet är af 
god beskaffenhet, och mängden deraf anses tillfyllestgörande. 
För att vid eldsvåda fullt tillräcklig vattentillgång skall finnas, 

har i sammanhang med vattenledningen anordnats en större 
eldsläckningspump, hvilken från Arboga å pressar vattnet direkt 
in i ledningen. Kostnaden för vatten- och ailoppsledningen, af 
stadsfullmäktige år 189G beräknad till 250,000 kronor, har enli»t 
uppgift stannat vid 195,074 kronor 75 öre. 

I sammanhang med vattenledningen löstes äfven en annan, 
för samhället synnerligen maktpåliggande fråga, hvilken under en 
lång följd af år stått på dagordningen, nämligen anläggandet 
af en andra bro inom staden öfver Arbogaån. Till utförande 
af detta arbete erhöll staden af statsmedel ett understöd af 
10,000 kronor, på sätt förut i berättelsen är nämndt. Under 
utredningen för brobyggnaden trängde sig äfven fram den tanken 
att i sammanhang dermed tillgodogöra staden vattenkraften i 
Arbogaån. Efter vederbörlig undersökning anlades devpå i 
sammanhang med bron en dammbyggnad tvärs öfver ån, och 
det sålunda ordnade fallet tillgodogöres genom en å södra 
åstranden uppförd kraftstation, beräknad för 200 hästkrafter, 
dock med ganska stora vexlingar, beroende företrädesvis på 
vattenståndet i ån nedanför dammbyggnaden. Den sålunda 
vunna kraften användes till pumpning af vatten för vatten
ledningens behof samt till drift af elektrisk belysning och en
skilda näringsidkares motorer. Kostnaden för bro- och damm
byggnaden samt kraftstationen har uppgått till 238,553 kronor 
15 öre. 

Äfven stadens eldsläckningsväsende har under perioden 
ordnats genom införande af en delvis aflönad fast brandkår, som 
h värj o afton finnes samlad. För ändamålet har ock uppförts 
en brandstationsbyggnad i två våningar, inrymmande vaktrum 
och redskapsrum med logement och bostad för en brandmästarc. 
Kostnaden derför utgör nära 38,000 kronor. 

Af den i berättelsen för åren 1881—1885 under Kameral
förhållanden närmare omnämnda donationsjorden, benämnd Ilerr-
åkersjorden, har IIU en större del eller omkring 35 lotter (af in
alles 84 st.) öfvergått, jemlikt nådiga brefvet den 30 augusti 
1864, från borgerskapet till stadens disposition. 

Sala stads i förra berättelsen anmärkta process angående 
återvinning till kommunen af den utaf Sala bergslag och dess 
intressenter inneliafda, till staden ursprungligen donerade skog 
och utmark har under perioden utsträckts till samtliga inne-
hafvare af sådan jord; och kom staden vid periodens slut deri
genom i besittning af hela don ifrågavarande donationsjorden, 
omkring 10,000 tunnland. Ännu är skogen å denna mark dålig, 
till följd hvaraf densamma icke lemnar större afkomst, än som 
för närvarande åtgår till skogens vård och till nödig kultur för 
återväxt, hvilket allt besörjes af en särskild skogsförvaltning 
med jägmästares biträde. Men för kommande slägten, hvilka 
allenast genom hörsagor få kännedom om den splittring och 
tvedrägt, som denna på rättslig väg genomförda »reduktion» i 
många fall knappast kunde undgå att åstadkomma, varder kom
munens förvärf af dess under tidernas lopp frånhända egendom 
tvifvelsutan till stor båtnad. 

Från staden Köping finnes att anteckna en för samhället 
synnerligen betydelsefull, om än kostbar anläggning. 
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Staden inköpte nämligen år 1897 Strö och Ekeby qvarnar 
vid Hedströmmen i Köpings och Bro socknar på ett afstånd af 
4 300 meter från stadsgränsen i syfte att der inrätta ett elektri
citetsverk för beredande åt samhället af belysning och kraft. 
Enligt upprättadt förslag skulle efter dammens ombyggnad och 
höjande samt anläggning af en 100 meter lång kanal fallhöjden 
blifva 5'65 meter och verket byggas för tillgodogörande af 12 
kbin. vatten i sekunden, motsvarande vid denna fallböjd G00 
effektiva hästkrafter. Arbetena begynte i juli 1898, och våren 
1900 var verket i full gång. Det omfattar vattenverk för fyra 
turbiner med elektriska generatorer, beräknade, att börja med, 
för 300 hästkrafter. Dammens längd öfver strömmen är 43 
meter, och är densamma liksom kanaldammen bygd af granit i 
cement och jern. Ledningen till staden är af blank koppartråd 
på trästolpar. Från sekundärstationen i staden, med inledning 
af den högspända elektriska strömmen medelst jordkabel från 
stadsgränsen, omformas för belysningsändamål den 3-fasiga 
strömmen till likriktad vexelström, hvarjemte jemväl för smärre 
kraftbehof en del af den inledda strömmen nedtransformeras. 
En särskild ledning i jordkabel med transformator på 200 häst
krafter förmedlar elektrisk kraft till Köpings mekaniska verkstad, 
och afses dermed jemväl att vid vattenbrist eller andra miss
öden få kraft till stadens belysning från verkstadens äng verk, 
som då tjenar till reservmaskineri. 

Anläggningskostnaden uppgifves, inklusive inköp af qvar-
narna och fallet, utgöra omkring 377,500 kronor. Den senaste 
budgeten för verket visar en behållning till ränta och amortering 
af 19,500 kronor. 

I öfrigt bör anmärkas, att Köpings stads- och landsförsam
lingar under perioden för en kostnad af 33,000 kronor anlagt 
ny begrafningsplats med grafkapell samt att inom staden upp
förts af Kartnansbo aktiebolag en till 300,000 kronor bevillnings-
taxerad modern masugn. 

För förstärkt polisbevakning å landet har länets andel i 
det för detta ändamål anvisade statsanslaget årligen tagits i 
anspråk och, ehuru densamma de senare åren något förhöjts, 
knappast förslagit för de alltmera stegrade behofven. Det har 
således inträffat, att Länsstyrelsen kunnat lemna endast omkring 
00 % af hvad som enligt Riksdagens vilkor vid anslagets be
viljande bort tillkomma kommuner eller enskilde, hvilka af-
lönat sådan polisbevakning. — Betydliga kostnader hafva ock 
uppkommit för polisbevakning under de på fyra skilda håll på
gående jernvägsbyggnaderna, hvilka kostnader dock helt och 
hållet måst af banbyggnadsmedel bestridas. Två extra länsmän 
hafva anlitats att med biträde af poliskonstaplar upprätthålla 
ordningen bland jernvägsarbetarne. 

I förra berättelsen redogjordes för innehållet af nådiga 
brefvet den 29 maj 1893 angående rätt för visst område vid 
Kungsör att bilda köping under vissa vilkor, som borde vara 
inom tio år fullgjorda. Dit hörde, att de i området ingående 
delar af hemman eller lägenheter skulle, der så icke redan hade 
skett, åsättas mantal eller på annat behörigt sätt för alltid af-
söndras från de hemman eller lägenheter, hvartill de hörde, vid 
äfventyr att ifrågavarande rätt skulle komma att förfalla. Väl 
hafva under perioden anstalter träffats för fullgörande af de så
lunda föreskrifna vilkor, och arbetet lärer vid periodens slut 
varit i det närmaste afslutadt, men dock ej i det skick att frå
gan kunde hos Eders Kungl. Maj:t anmälas. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t, med föranledande af lagen den 27 
maj 1898 angående tillägg till förordningen om kommunalstyrelse 
på landet den 21 mars 18G2, i nådigt bref den 24 april 1899 fast
stält vissa hufvudgrunder att gälla för tillämpning inom Heby 
och Norbergs tnunicipalsamhällen af ordningsstadgan, byggnads
stadgan och brandstadgan för rikets städer i stället för de be
stämmelser, som utfärdats för Heby stationssamhälle den 22 
november 1887 och för Norbergs bysamhälle den 30 augusti 
1889, äfvensom uppdragit åt Länsstyrelsen att med tillämpning 
af nämnda hufvudgrunder utfärda erforderliga bestämmelser, har 
Länsstyrelsen genom särskilda resolutioner den 19 augusti 1899 
meddelat nya ordningsföreskrifter för de begge municipalsam-
hällena. 

livad särskildt Heby samhälle beträffar, har Eders Kungl. 
Maj:t genom nådigt brof den 21 augusti 189G bestämt, hvilka 
delar af dess område skulle vid bebyggande hänföras till ny 
och gammal stadsdel. 

Någon utveckling, värd att här omnämnas, har icke varit 
utmärkande för någotdera af de ifrågavarande municipalsam-
hällena. 

Undervisningsanstalter. Folhmde rvisningen var vid slutet 
af år 1900 ordnad vid 178 folkskolor, deraf 4 flyttande, 32 
mindro folkskolor, deraf 2 flyttande, och 213 småskolor, deraf 5 
flyttande. 

Tillika undervisades på 177 ställen i slöjd, och funnos 
skolträdgårdar anlagda på 99 platser. Antalet egna skolhus 
uppgick till närmare 300, hvartill kommo 33 förhyrda skol
lokaler. Statens bidrag till länets folkskoleväsende utgjorde 
under åren 1896—1900, oberäknadt inspektionskostnadcr, 811,229 
kr. 4 öre, eller i medeltal för år 162,245 kr. 81 öre emot 
130,GG1 kr. 13 öre åren 1891—1895 och 118,503 kr. 64 öre 
åren 1886—1890. År 1850 undervisados vid 81 fasta och 30 
flyttande folkskolor. I öfrigt åberopas hvad i nästföregående 
berättelse är i detta ämne yttradt. 

Vestmanlands läns folkhögskola vid Tärna har verkat i 
samma riktning som förut. En betydande utveckling har blifvit 
en följd utaf såväl statens som Landstingets förhöjda anslag. 
Af statsmedel kunna nu erhållas 3,000 kronor åt don första 
årskursen, 2,000 kronor åt den andra (landtbruksafdelningen) 
samt 1,800 kronor åt den qvinliga lärokursen, tillhopa 0,800 
kronor emot förut 3,900 kronor. Landstingets anslag är nu 
4,800 kronor emot förut 3,300 kronor. Undervisningsväsendet 
har härigenom fullkomnats med en andra årskurs i likhet med 
de s. k. landtmannaskolorna. Medeltalet, manliga och qvinliga 
elever under perioden har varit 66 årligen. För erhållande af 
en gymnastiklokal liar en fond börjat samlas. 

För utbildning af småskollärarinnor har Landstinget, på 
sätt i senaste två berättelser är nämndt, i Vesterås anordnat 
ett seminarium. Redan sedan flere år var denna inrättning i 
behof af ökadt utrymme och lämpligare anordningar för under
visningen, och Landstinget beslöt derför år 1900 att för en be
räknad kostnad af 40,000 kronor i Vesterås uppföra en tids
enlig byggnad för detta ändamål. Byggnadsföretaget är nu i 
väsentliga delar fullbordadt. 

Om slöjdskolan och tekniska skolan i Vesterås får Läns
styrelsen, med åberopande af hvad i senare berättelser derom 
yttrats, meddela, att verksamheten fortgår efter enahanda plan 
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som förut. Skolan åtnjuter anslag från staten, Landstinget, 
Hushållningssällskapet, Vestenis stad samt Zimmermanska fonden, 
å hvilkens afkastning skolan grundats, till sammanlagdt belopp 
af 10,000 ä 12,000 kronor årligen. Nämnda fond, hvars be
hållning år 1895 utgjorde 184,000 kronor, hade år 1900 vuxit 
till 219,300 kronor. Ännu har densamma icke tagits i anspråk 
för nybyggnad af läroverkshus. Antalet elever utgjorde vid 
slutet af år 1900 i centralslöjdskolan G5 och i tekniska skolan 
196. Fortfarande gifvas hvart annat år sommarslöjdkurser för 
folkskollärare och lärarinnor från länet; antalet deltagare i 
senaste kursen var 34, deraf 23 i qvinliga och 11 i manliga 
afdelningen. 

Enligt senast afgifna redogörelser för de allmänna läro
verken i Vesterås, Arboga och Sala samt pedagogien i Köping 
utgjorde antalet lärjungar höstterminen 1900: i Vesterås 2G6, i 
Arboga 55, i Sala 67 och i Köping 65. 

Undervisningen å reallinien vid läroverket i Vesterås, 
hvilkon före läsåret 1899—1900 fortgått allenast till och med 
sjette klassen, blef enligt nådiga brefvet den 19 maj 1899 ut
sträckt till och med den sjunde. Såsom följd närmast häraf 
uppstod fråga om vidgadt utrymme för undervisningens bedrif-
vande, hvilken fråga vid periodens slut berodde på stadsfull
mäktige i staden. Förändringen kräfver ock ökade lärarekrafter, 
enligt kollegii utlåtande två lektorer och en adjunkt. 

I samtliga länets städer underhållas elementarskolor för 
flickor; nien dessa undervisningsanstalter dragas med ekonomiska 
svårigheter. Väl utgå anslag till dem från såväl stad och Lands
tinget som staten, men af lätt insedda skäl blifva de kommunala 
bidragen, som i så hög grad tagas i anspråk för folkskoleunder-
visningen, ganska minimala, när det gäller den högre flick-
undervisningen. Dennas målsmän vänta derför, att staten skall 
än mera hägna undervisningen åt de bildade klassernas döttrar. 

I Vesterås stad beslöto stadsfullmäktige den 21 juni 1900, 
att staden skulle på sin bekostnad uppföra ett flickskolehus af 
sten på östra sluttningen af Mariaberget, hvilken byggnad, nu 
under uppförande, skall vara färdig sommaren 1902. 

Rörande dessa läroverks organisation och ekonomi hafva 
uppgifter lemnats, hvilka äro sammanförda i denna öfversigt: 

Äfven det folkbildningsarbete, som i vår tid bedrifves för
medelst arbetareinstitutet och förelåsningsföreningar, har inom 
Vestmanlands län begynt och redan nått den utveckling, att en 
redogörelse för uppkomsten och fortgången af detta arbete här 
lärev böra lemnas. 

Det är inom länets landsting man finner initiativet till de 
sträfvanden, hvilka på detta arbetsfält lagts i dagen. Redan 
till 1891 års landsting ingafs af numera aflidne borgmästaren i 

Arboga Rudolf Bosa3us samt landstingsmannen Gust. Petersson 
i Sorby en framställning om anslag för år 1892 »till anordnande 
inom länet af populära föredrag för arbetare, särskikit i sociala 
och ekonomiska frågor». Några ord ur motionens inledning må 
här återgifvas. »Icke minst inom Vestmanlands län pågå mycket 
betydelsefulla rörelser bland kroppsarbetare, men en allvarli» 
granskning öfvertygar lätt derom, att dessa rörelser i många fall 
bestämmas af synnerligen dunkla föreställningar. Vid behand
lingen af de frågor, kring hvilka de röra sig, kunna de, hvilkas 
kritiska förmåga är föga eller alls intet utvecklad, mycket lätt 
låta förvilla sig, hvarför det synes vara af vigt, att dessa frågor 
inför arbetarne, hvilka de närmast röra, erhålla en grundlii» 
och lugn utredning.» Häraf framgår, att ursprungliga syftemålet 
var att åt kroppsarbetarne förskaffa den upplysuing i sociala 
och ekonomiska frågor, hvilken vore nödvändig för att tillåta 
dem pröfva och bedöma halten af de läror, som i vår tid pre
dikas för dem. 

Landstinget anvisade visserligen blott 750 kronor för år 
1892 såsom understöd för »ett försök» i den af motionärerna an
tydda riktningen, men af do redogörelser, hvilka sedermera in-
kommo från dem, hvilka hade hand om anslaget, stärktes upp
fattningen af det välgörande i företaget, och anslaget har seder
mera ökats samt utgår numera med 2,000 kronor årligen. Åren 
1892—1895 kunna betraktas såsom ett försöksstadium. Från 
och med år 1896 går man, på grund af vunnen erfarenhet, mera 
planmessigt till väga. Intresset är väckt, och från arbetarne 
sjelfva göras framställningar om föredrag. Under åren 1892— 
1900 förfogade Landstingets komiterade för ändamålet öfver 
12,500 kronor och föranstaltade om 405 föredrag på skilda orter. 

Vid sidan och såsom en följd af Landstingets åtgärder 
uti nu ifrågavarande hänseende hafva föreläsningsföreningar och 
arbetareinstitut bildats på åtskilliga platser med understöd från 
landstingsanslaget. Man anser dock vid periodens slut, att 
föreningarna vunnit den tryggade ställning, att de kunna verka 
utan Landstingets stöd, så fram t statsmedelsanslagen icke in
skränkas, hvilket dock är fara värdt, onär anspråken på så inånga 
håll vuxit. Samtliga dessa institut och föreningar hafva bildats 
under perioden, nämligen föreläsningsförening i Köping år 1897, 
i Kungsör och Sala år 1898, i Arboga år 1900 samt institut i 
Norberg år 1897 och i Vesterås år 1900. Såsom föreläsnings
lokaler användas folkskolehus, arbetareföreningarnas samlingsrum, 
goodtemplarsalar och äfven kyrkor. 

Föredragens art är naturligen mycket vexlande, men man 
iakttager öfverallt, att politiska och religiösa stridsfrågor äro 
uteslutna. För att gifva en föreställning om de ämnen, som 
behandlas, väljer Länsstyrelsen redogörelsen för Norbergs arbe
tareinstitut läsåret 1900—1901, hvilken upptager: 

Geografi och folkbeskrifnhig: Minnen från forna svenska'länder; Kran 
Sveriges nordnnbygd; Färöarna; Island; Det nntida Italien; Ishafsminncn; På cykel 
och hästrygg genom Islandsbygder. 

Kulturhistoria: Judarne efter Kristi tid; David Livingstone, Afrikas väl
görare; 1'arisutställningen 1900; Forntidsmenniskors tro om lifvet efter detta. 

Konsthistoria: liyggnndskonstcris mästerverk. 
Naturhtnsknp: Menuiskaus ursprung; Mcnniskaiis andliga natur; Lifvet och 

döden; Djurens själslif; Färgernas betydelse inom djur- och växtriket; Jernet; 
Astronomi. 

Oberäknadt de genom landstingskomiterade föranstaltade 
föredragen, hvarom ofvan nämnts, hafva sådana hållits: 
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Allt större åhörareskaror strömma till, trots att här och • 
der en, om än obetydlig, afgift upptages, såsom t. ex. i Norberg, 
der för terminskort betalas 50 öre och för tillfälligt inträde 5 
öre. Aliörarne tillhöra skilda samhällsklasser och räknades i 
Norberg sista läsåret till 3,390 personer, i medeltal 131 per
soner vid hvarje föredrag. 

Det vill synas, som om mycket godt vore att vänta af 
ifrågavarande folkbildningsarbete, så framt det fortfarande vinner 
erforderligt understöd af det allmänna och förblir stäldt under 
_en insigtsfull, praktisk ledning. 

Sjukvårdsanstalter och sjukvård. För den civila läkare-
vården är länet indeladt i tre provinsial- och fem extra pro
vinsialläkaredistrikt, af hvilka senare två äro i åtnjutande af 
statsbidrag. Genom nådigt bref den 21 februari 189G har före-
skrifvits, att dittillsvarande apoteksinrättningen i Våla distrikt 
skulle flyttas till Eeby stationssamhälle, der provinsialläkaren i 
Heby distrikt är stationerad, hvaremot i närheten af extra pro
vinsialläkarestationen i Öster-Våla skulle intill utgången af år 
1900 anordnas ett medikamentsförråd. 

Med hänsyn till de mången gång oöfverstigliga hinder, som 
möta provinsialläkaren vid epidemisjukvården å landsbygden 
derigeuom, att man ej kan isolera de insjuknade och efter sjuk
domens upphörande saknar de personer, som fordras för verk
ställande af desinfektion, har Vestmanlands läns landsting, på 
förslag af förste provinsialläkaren, år 1890 beslutit en anordning, 
som är af den framstående vigt, att en redogörelse derför här 
bör lemnas. Landstinget har nämligen beslutit: 

att under åren 1902—1905 på sin bekostnad uppföra och 
med nödiga inventarier ordna åtta »för vård af smittosamma 
sjukdomar» afsedda sjukstugor i Norberg, Heby, Öster-Våla, 
Skinskatteberg, Simtuna, Kolbäck, Vester-Fernebo och Ramnäs, 
beräknade för 12 sjuksängar i Norberg och i Ramnäs, för 8 i 
Heby och Kolbäck samt för 6 sängar i hvar och en afdeöfriga; 

att för 20 år aftala med städerna Vesterås, Sala och Köping 
om reserverande å deras epidemisjukhus af för landtbefolkningen 

Tab. Ö. Medeltalsberäkning för länslasaretten i Vestmanlands 
län, åren 1896-1900. 

tillgängliga 15 platser i Vesterås och 25 i hvardera afdeöfriga 
städerna; 

att bekosta fri vård och underhåll åt de sjuke under vistel
sen å sjukvårdsinrättningen; 

att för hvarje sjukstuga tillsätta en styrelse, som har att 
efter faststäld ritning uppföra byggnaden, leda och handhafva 
inrättningens angelägenheter samt redovisa inför en särskild, af 
Landstinget utsedd nämnd; samt 

att kostnaden för företaget, beräknad till 233,456 kronor, 
inklusive betingad afgift till städerna, skall, jemlikt 47 § i 
landstingsförordningen, drabba endast länets landsbygd. 

Med denna anordning, som hittills lärer vara den första i 
sitt slag i riket, anses denna vigtiga del af sjukvården vara för 
en god tid framåt nöjaktigt ordnad inom länet. En livar, som 
gjort sig någorlunda förtrogen med förhållandena på landsbygden, 
bör lätt inse, att inrättandet af ett epidemisjukhus inom hvarje 
landskommun är en utopi. Och vid sådant förhållande lärer 
man böra glädjas åt en så praktisk åtgärd, som den länets 
landsting vidtagit. Det bör tilläggas, att Landstinget sedan flero 
år aflönar särskildt skolade sköterskor, hvilka stå till provinsial-
läkarnes förfogande vid epidemisjukvården å landet; och kommer 
naturligen en sådan sköterska att verka vid hvart och ett af 
de nya sjukhusen i mån af behof. 

De i förra berättelsen anmärkta, af 1895 års landsting be
slutade byggnader vid vissa af länets lasarett äro under perioden 
fullbordade. Om verksamheten vid länslasaretten samt vid det 
af enskild person grundade s. k. Heijkenskiöldska sjukhuset i 
Arboga har Länsstyrelsen att meddela nedanstående tabeller O 
och Aa. 

Kreditanstalter. Länsstyrelsen hänvisar till den redogörelse 
för dessas verksamhet, hvilken förekominer här ofvan i samman
hang med behandlingen af den ekonomiska ställningen bland 
länets invånare, och bar allenast att i underdånighet erinra, att 
Aktiebolaget Örebro handelsbank under perioden öppnat ett kon
tor i Köping, likasom Mälareprovinsernas enskilda bank öppnat 
rörelse vid Vestanfors. Inspektionen af länets sparbanker har 
icke gifvit anledning till några väsentliga anmärkningar. 

Till anstalter af ifrågavarande art har plägat räknas Vest
manlands regementes knektelegomedelskassa, som icke oväsentligt 
förmedlar fastighetskrediten i länet och den 31 december 1900 

Tab . Aa. Heijkenskiöldska sjukhuset i Arboga, åren 
1896—1900. 
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förvaltade ett kapitalbelopp af 1,142,693-33 kr. emot 1,002,923-36 
kr. år 1895 och 880,054-03 kr. år 1890. 

Om Vesterås pantaktiebank har afiemnats denna redogörelse: 

Försäkringsanstalter. Civildepartementets publikation »För
säkringsväsendet i riket» lemnar årligen specifik redogörelse för 
dessa inrättningar, livadan här allenast torde böra inberättas 
beloppet af de vid slutet af år 1900 gällande risker, som voro för: 

Landstinget främjar med anslag insättningar i ränte- och 
kapitalförsåkringsanstalten i Stockholm i så måtto, att de per
soner, hvilka i skilda kommuner verka såsom insättarnes om
bud, erhålla betalning tor postafgifter samt ett mindre arfvode 
för sitt besvär. Förmedelst den för denna försäkringsgren förut 
nyttjade tabellform redogöres här nedan för resultatet af om
budens verksamhet. 

Försäkringsanstalten i Norberg, med uppgift att lenina 
sjuk- och nödhjelp samt pension och begrafningshjelp åt dem, 
som till anstalten göra insättningar enligt reglementet, har om 
sin ställning lemnat denna redogörelse: 

Välgörenhetsstiftelser. För fromma stiftelser redovisas i 
den vid denna underdåniga berättelse fogade tabell 7. Före
skriften, att det skall åligga redogörarne för fromma och välgö
renhetsstiftelser att hvart femte år utarbeta en för offentligheten 
afsedd tablå öfver stiftelsens ställning, är tvifvelsutan ett syn
nerligen verksamt medel i syfte att betrygga fondernas orubbade 
skick. Med den öfriga kontrollen torde på ett och annat ställe 
vara föga bevändt. Länsstyrelsen har uti underdånigt utlåtande 
af den 28 oktober 1898 haft tillfälle att uttala sig i detta ämne. 
Här må tilläggas, att stadsfullmäktige i Vesterås år 1899 låtit 
till trycket befordra en för offentligheten författad, 148 sidor 
stark redogörelse för fromma stiftelser och välgörenhetsinrätt
ningar i Vesterås, som innehåller alfabetiskt register öfver stif
telserna, öfversigtlig framställning af stiftelsernas ändamål och 
omfattning m. m. samt aftryck af stiftelseurkunder med flere 
tillgängliga handlingar. 

De enligt nådiga brefvet den 22 februari 1878 till Läns
styrelsens förfogande stälda medel ur Malmö barnhusfond upp-
gingo vid periodens början till 8,016 kronor 11 öre. Endast 
ett mindre anslag utgick årligen vid nämnda tid, så att fonden 
vid 1899 års början hade vuxit till 10,144 kronor 29 öre. Men 
som Landstinget år 1898 beslöt att anvisa erforderliga medel 
för ett tidsenligt ordnande af Landstingets idiotanstalt vid Sofie-
lund, i enlighet med ett upprättadt kostnadsförslag, slutande å 
38,700 kronor, lät Länsstyrelsen af de å ränteriet förvaltade 
medel ur Malmö barnhusfond anordna åt Landstinget ett under
stöd för ifrågavarande företag af 10,000 kronor. 

Till följd af en så betydande utgift innestod å ifrågavarande 
räkning den 31 december 1900 en behållning af allenast 1,302 
kronor 77 öre. 

Förutom vården å Sofielund af medellösa, sinnesslöa barn 
understödjer Landstinget jemväl vård och uppfostran af van
artiga och obotligt sjuka barn äfvensom vård af öfveråriga döf-
sticmma. Omfattningen af Landstingets utgifter för dessa ända
mål inhemtas af dess år 1900 faststälda budget: 

Jägmästaren Seved G. Tigerhielm meddelade vid socken
stämma med Öster-Våla församling den 11 april 1813, att han 
i anledning af segern vid Dennewitz ville till församlingens 
spanmålsmagasin aflemna såsom gåfva 50 tunnor säd, med vilkor 
att räntan af berörda spanmål, som borde af magasinsforestan-
darne enligt magasinsordningen förvaltas, skulle användas till 
understöd åt personer tillhörande församlingens beväringsmanskap, 
»då de genom krigshändelse kunde blifva oförmögna att sig för
sörja». Tigerhielm ökade framdeles donationen genom ett ytter
ligare mindre spanmålsanslag, och spanmålen utlånades mot ränta 
in natura enligt magasinsordningen. Omsider omsattes span-
målsfonden i penniugar, hvilka genom klok och samvetsgrann 
förvaltning — under de senare 40 åren ombesörjd af numera 
aflidne godsegaren C. Th. Tottie å Lindsbro — tillväxte så, att 
fonden vid 1894 års slut utgjorde 40,047 kronor 44 öre. Genooi 
nådigt bref den 16 september 1897 täcktes Eders Kungl. Maj:t på 
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ansökan af Öster-Våla kommun raedgifva, att hela fonden finge, 
till dess egen säkerhet, vid 1897 års slut öfverlemnas till förvalt
ning af direktionen för Kungl. Vestmanlands regementes knekte-
lefomedelskassa, äfvensom att af fondens afkastning finge under 
en tid af 25 år från och med år 1898, såvida fonden ej dess
förinnan komrae att tagas i anspråk för sitt egentliga ändamål, 
till Öster-Våla socken såsom bidrag till dess kommunala ut
gifter af direktionen utbetalas så mycket, som motsvarade hälften 
af hvarje års ränteinkomst, dock ej under något år mera än 
1,000 kronor. Tillika stadgades, att fonden skulle under be
nämning Tigerhielmsha invalidfonden för bevåringsmän särskildt 
bokföras och förräntas samt i öfrigt förvaltas efter samma grunder, 
som för knektelegomedelskassan vore eller blefve af Eders Kungl. 
Maj:t bestämda; och ville Eders Kungl. Maj:t på särskildt derom 

gjord framställning taga under öfvervägande frågan, om och i livad 
mån socknen kunde efter utgången af ofvanberörda tid vidare få 
tillgodonjuta förmånen att för något sitt särskilda ändamål 
uppbära en del af fondens behållna årsinkomst. 

Af de i föregående berättelser särskildt nämnda välgören
hetsanstalter i städerna har Vesterås barnhem under perioden 
åt sig uppfört en nybyggnad på välbelägen tomt, hvarest åt an
stalten beredts tidsenliga lokaler. 

Enligt senast offentliggjorda statistik underhåller länet sina 
fattiga vid 57 fattighus med utrymme för 781 personer, vid 127 
mindre fattigstugor med utrymme för 526 personer samt vid 11 
fattiggårdar för 870 personer och 1 arbetshus för 70 personer. 
Sedan förra berättelsen afgafs, hade fattighusens antal minskats 
med 7 och fattiggårdarnas ökats med 2. 

Vesterås slott i landskansliet och landskontoret den 31 december 1901. 

CLAËS WERSÄLL. 

Herman Uddén. Th. Fernquist. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I VESTMANLANDS LÄN ÅREN 1896—1900. 
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Tab. 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I VESTMANLANDS LÄN ÅREN 1896—1900. 

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

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

I . Landsbygden. 
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Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I VESTMANLANDS LÄN ÅR 1900. 

Tab. 6. 

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

(Sådana funnos då ej inom länet.) 

Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I VESTMANLANDS LÄN ÅR 1900. 
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