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Underdånig Berättelse om tillståndet i statistiskt och ekonomiskt 
hänseende inom Stora Kopparbergs Län för åren 1848, 1849 
och 1850. 

§ 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 
Stora Kopparbergs Län, som omfattar hela landskapet Dalarne, är omgifvet 
af Norrige, Herjeådalen, Helsingland, Gestrikland, Westmanland, Örebro Län 
och Wermland. Det har sitt läge emellan 59 grader 50 minuters och 62 
qrader 14 minuters nordlig bredd, samt 29 grader 42 minuters och 34 gra
der 20 minuters längd. Dess yta beräknas till 288 qvadratmil. Med betyd
lig höjd öfver hafvet är delta land myckel bergigt, med steniga sandiga höj
der, som endast kunna bära skog med sen och ringa återväxt, samt deremellan, 
förnämligast i de öfre socknarne, till betydliga vidder uppfyldt af sumpiga 
myrtrakter, hvilka, till grunden eller beskaffenheten i öfrigt ofruktbara, icke 
åro värde, eller, i anseende till kostnaden för vattnets afledande, icke kunna 
af dessa orters fattiga befolkning odlas. Höjder och dälder, som blifvit eller 
kunna blifva bragte till fruktbarhat, utgöra den mindre delen af landet, men 
dera utvidgas jordbruket ständigt, dels genom små uppbrytningar, egentligen 
till åker, i sammanhang med den redan odlade jordens bäfd, dels ock genom 
de vidsträcktare odlingsföretag, som blifvit framkallade genom Statens bidrag 
till vattenafiappningar. 

Genom de större däldemas former bildas af Länet fyra hufvuddelar: 
l:o Öster-Dalarne, bestående af Ofvan- och Nedan-Siljans fögderier samt Gag
nets socken af Säters fögderi, omkring nordöstra grenen af Daleifven. 2:o We-
ster-Dalarne, som omsluter vestra grenen af nämnde elf, och utgör Weslerdals 
fögderi. Vestligaste delen af delsamma, eller de så kallade Finnmarkerne, är 
likväl genom en landthöjd afskiljd ifrån Wester-Daielfvens floddal, så alt vat
tensamlingarne derstädes genom det tillgränsande Wermland uttömma sig mot 
Wenern. Inom Länet benämnas dessa tvänne hufvuddelar deraf "Dalorten" 
och dess invånare "Dalfolk'', dock begripas ej derunder Finnmarkernes åboer, 
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hvilka ännu nästan ofverallt tillerkännes deras ursprungliga benämning "Finnar". 
3:o Sydöstra dalen nedanför Gagnefs socken, omkring den, efter föreningen 

derstädes af dess ofvannämnde grenar, utvidgade Dalelfven, är mera rymlig, 
samt omfattar, jemte återstoden af Säters fögderi, Kopparbergs och Näsgårds 
fögderier med städerne Falun, Hedemora och Säter. 4:o Den sydvestra dalen, 
eller den så kallade vestra Bergslagen, som utgör ett särskildt fögderi, upp
samlar de vattendrag, som genom sjön Barken afgå till Mälaren. Länet, som 
sålunda innehåller 7 fögderier, är vidare indeladt i 3 under Svea Hof-Rätt 
lydande domsagor, af hvilka dock, vid föreslåeude reglering, två komma 
att fördelas till tre, så alt domsagornas antal blifver 4, äfvensom uti 7 kon-
trakisprosterier, med 37 socknar, 1 annex och 16 kapellslag, under Westerås 
Stift; dock är någon del af Orsa socken i ecklesiastikt hänseende afsöndrad 
derifrån och tillagd Loos socken i Helsiugland af erkestiftet, samt en del af 
Äppelbo socken förenad med Rams kapellslag i Carlstads Län och Stift uti 
ecklesiastikt och juridiskt afseende. För öfrigt äro i Länet två bergsfögderier, 
och det utgör äfven, sedan bergs-domstolarnes domsrätt enligt Kongl. Förord
ningen den 5 Juni 1850 upphört, i förening med Westmanland, distrikt för 
en Bergmästares embetsmanna-verksamhet, med undantag likväl för hvad i så
dant afseende tillkommer Bergshauptmannen vid Stora Kopparberget. 

Landets olika höjd öfver hafvet och skiljaktiga afstånd från fjellen, däl-
deriics mer eller mindre sumpiga, öppna eller sammanträngda läge, samt hvar-
jeliaritla andra förhållanden öfva ett märkbart inflytande på klimatet. Det är 
i följd deraf högst olika i särskilda delar af Länet och är i allmänhet mildast 
inom de två sydligaste socknarne omkring sjön Barken i vestra Bergslagen, 
.samt i den tredje hufvuildelen, med få undantag, mildare än inom den egent
liga Dalorteu, hvarest det i Öster-Dalarne, oansedt det nordligare läget, i all
mänhet är mindre hårdt än i Wester-Dalarne, ehuru undantag kunna före-
finnas, som till och med inom samma socken visa de mest skarpa skiljaktig
heter frän ofvannämnde allmänna iakttagelser. 

Flera betydliga fall och forsar af bry la i Dalelfven den vidsträcktare sjö
fart, som elfvens lopp genom Länet samt Westmanland, Upland och Gestrik-
land till Östersjön eljest kunde bereda, och dessa hinder i vattnets fria lopp 
förorsaka dessutom icke sällan skadliga öfversvämningar på de lågland ta ägor, 
som gränsa intill elfven samt dermed sammanhängande sjöar och vattendrag. 
Mera än en gång hafva undersökningar på Statens bekostnad blifvit anställde 
i afseende på dessa olägenheters fullkomliga afhjelpande, men kostnaderue hafva 
hitintills varit ett öfvervägande hinder emot ett sådant företag, och endast 
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delvis hafva mindre rensningsarbeten blifvit utförde, sannolikt till ökad skada 
tor nedanför belägna ägor. Deras innebafvare blifva dock på sädant sött tvin
gade att med egna krafter, eller understöd af Staten, söka att afbjelpa de ökade 
olägenheterne. Måhända torde på sådant sätt öfversvämningarnes verkningar 
efter hand kanna minskas eller till största delen borttagas, men om sådant, i 
män af nedläggande kostnader, kommer att medföra lika gagn, som derest ar
betet blefve efter en allmän plan och i ett sammanhang ut förd t, torde vara 
mycket att betvifla. Emedlertid kan det icke vara annat än på det högsta 
onskiigt, att vid inträffande behof af understöd, efter timade missväxter, Sta
ten kunde med sådane arbeten afbjelpa den fattigare befolkningens behof och 
förringa det skadliga inflytandet af Dalelfvens öfversvämningar, som vanligen 
inträffa tvänne gånger årligen efter snösmältningens olika fortgång i dälderna 
och å fjellen, rnen understundom äga rum efter ihållande regn äfven under 
sommaren och hösten. I och för varutransporten inskränker sig nu emedler
tid sjöfarten i detta stora vattendrag egentligen till Orsa sjön och Siljan, en 
del af Dalelfven ofvanför Grådafallen i Gagnefs socken och vidare från Gag
nefs kyrka till Båts La i Stora Tuna socken, men äger äfven för någon mindre 
del rum å sjön Runn och å elfven inom Husby och Hedemora socknar. Vig-
ligast är dock sjöfarten å sjön Barken genom Strömsholms kanal till Mälaren 
lör den del af Länet, som kan sig deraf begagna, lfrågaställda kanalarbeten 
emellan Barken och sjön Wäsman i Grangärdes socken samt emellan Barken 
och Siljan torde, i anseende till dermed förenade stora kostnader, icke på lång 
tid kunna komma till utförande, och under närvarande konjunkturförhållanden 
saknas inom orten håg och förmåga till sådant deltagande för det sedan år 
1828 Ii vi lande kanalarbetet vid Grada fa Ilen, hvarförutan statsbidrag dertill ej 
kan få påräknas, och fördelen af detsamma torde jemväl, utan öppnandet af 
en lättare kommunikation nedanföre Båtsta emellan sistnämnde ställe och af-
sättningsplatserne för Länets produkter, vara föga svarande mot den erforder-
lige kostnaden. 

Den odlade jorden består allmännast af en finare eller gröfre sand. På 
(lera ställen är den dock mer eller mindre blandad med lera, som vanligen 
bildar så kallad jäsjord. I däldboltnarne förekomma stenfria slätter, som i 
sydligare delarne af Länet hafva en betydlig areal. Svartmylla förekommer 
väl äfven på lågländta ställen, hvaremot de odlingsbara höjderne merendels 
bestå af grusjord. På Sollerön i sjön Siljan, i en del af Rättviks, Ore, Orsa 
och Mora socknar, är sådan jord kalkhaltig och mera bördig än annorstädes 
i Länet. 
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Agronomen, Direktören A. Johnson liar fortfarande under kortare tider 

åren 1849 ocli 1850 falt i Länet tilihandagå med undersökningar om lämp
ligheten att bearbeta uppgifue odlingslägenbeter. Verkningarne af dessa åtgär
der pä landets odling äro dock minskade i mån, som koslnudeme öfverstiga 
el t fattigt folks förmåga, sedan Statens bidrag upphört eller blifvit mindre och 
svårare att erna, samt i mån som den uppmuntrande undervisning om arbe
tets tälta utförande måst saknas, hvilken al en skicklig och välvillig agronom 
kunnat kostnadsfritt leinnas den fattige odlaren. För att afbjelpa den brist i 
delta afscende, som blifvit käubar, då Direktören Johnson måst dela sin verk
samhet emellan rikels alla Län, bar anstalt blifvit vidtagen för alt från och 
med år 1852 få för Länet anställd en särskild agronom. Det återstående hin
dret för landets fullkomligare odling på ett deu tilltagande befolkningens ökade 
bebof motsvarande salt, ueuiiigeu bristande medel till arbetarnes lön och up
pehälle intill dess sådant kunde af odliugarue hem tas, torde dock endast på 
<1 et, säll kunna undanrödjas, all vid timande missväxter, de till befolkningens 
understöd då erforderliga medel varda lenuiade, icke såsom nu i försträcknin-
uar, som skola återbetalas inom vissa fä ar, utan såsom anslag för arbete å 
anvisade odlingslägenbeter. Om än Staten icke sålunda kunde återfå de ut
lagda medlen, b vilket hitintills ändock icke sällan till någon del inträffat, så 
vore likväl de beliöfvande lijelple på ett sätt, som vänjde dem vid arbete, i 
stallet alt uudsälluingaine hittills understundom kunnat vara af motsatt ver
kan, oeli aiilcdiuugarut: till undsättningsbehofven blefve sålunda genom landets 
balt re uppodling tillika minskade. Dertill tjeuliga lägenheter finnas redan för
beredde, på salt i förra berättelsen af den 27 November 184-9 finnes omför-
maldl. genom verkställda vattenaflappningsaibelen, b vartill Staten lemnat bidrag. 
Bland sådana, då uppgifua, företag är sjön Toftans sänkning i Svärdsjö och 
Sundborns socknar ännu under arbete. Sänkning af Gråna- och Öfversjöarne i 
Särua socken liar jemväl sedermera till verkställande i fråga kom mit, oberäknad t 
större och mindre niyrutdikningar i liera socknar. 

Bergen inom Länets nedre och vestra delar hålla åtskilliga metaller, deraf 
mest jtrn och koppar. Bly med mer eller mindre silfverbalt samt dermed i 
någon ringa mån foreuadt guld förekommer äfven. För tillgodogörande af 
nickelmalm är nu elt särskild t verk anla^dt och det är äfven i fråga att be
gagna tillgängliga förråder af zinkmalm. Kalk finnes på flera ställen äfvensom 
sandsten, hvaraf förfärdigas qvarn- och slipstenar, hvilka sistnämnde äro af 
särdeles god beskaffenhet. Till begagnande vid murning af masugnsbiöst fin
nes äfven tjenlig stenart, kallad "ställsten'. 
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Skogsmarkerne äro vidsträckta, af högst olika beskaffenhet, men innehålla 
allmännast blott tall. Granen visar sig egentligen endast å den bättre jorden, 
aflägset från de grusiga höjderne och sandiga, större flodbäddarne. Björken är 
det allmännaste löfträdet, men devnäst växa gråal och sälg i de öfra samt asp i 
de nedre delarne af Länet och rönn förekommer äfven allmänt i vissa trakter. 

§ 2. 

Invånare. 
Enligt de år 1850 upprättade mantalslängder utgjorde folkmängden samma 

år 150,076, eller, med tillägg af de beskaltningsfrie invänarne i Sä nia socken, 
h va res t mantalsskrifning icke äger rum, beräknade till 983 personer, tillsam
mans 151,059. Af dessa äro: 

Mantalsskrifne: mankön 39,658 
» qvinkön 43,900 83,558. 

Mantalsfrie: mankön, äldre 4,750 
» » minderår iga . . . . 25,376 

tjenslgörande soldater . . . 1,072 
qvinkön, äldre 8,681 

» minderåriga . . . . 26,639 66,518. 

Summa 150,076. 
Särna sockens ofvannämnde befolkning af 

alla åldrar: mankön 481 
qvinkön 502 983. 

Summa 151,059. 

Länets befolkning, som vid 1847 års slut, enligt sista berättelsen, utgjorde 
145,765 personer, liar sålunda under ifrågavarande tre år tillväxt ined icke 
mindre än 5,294 menniskor. Uteblifviindet af allmännare missväxter och at 
svårare farsoter bar otvifvelaktigt mycket bidragit till en sä betydlig befolk
ningens förökning. Tidiga äktenskap, icke sällan ingångna ulan nödig omtanke 
på framtida berguing och främjade genom den blund någon del af allmogen 
ännu i vissa trakter bibehållna sed, alt för sådant ändamål i förtid leinna sitt 
egendom till barnens vård emot öfverenskomna födomåls-vilkor, halva ock 
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otvifvelaktigt i sin mån medverkat till det anmärkta förhållandet. For fattig
vårdssamhällena och dess omtänksammare medlemmar torde dock följderne 
haraf sannolikt blifva känbara, då folkmängden utan tvifvel på detta sätt ha
stigare tillväxer, än jordbruket och andra näringar kunna gifvas en mot de 
sålunda ökade bevofven svarande utvidgning och förbättring. Antalet af qvin-
nor är fortfarande betydligt öfvervägande, i synnerhet af äldre qvinnor, men 
den anmärkte tillväxten under ifrågavarande tre år visar sig i förhållande till 
antalet af personer i hvardera af de klasser, hvaruli folkmängden här ofvan 
finnes uppgifven, störst bland minderåriga qvinnor, dernäst bland mantulsfria 
äldre qvinnor, så af minderårige bland mankön, men minst bland mantals-
skrifna qvinnor. Om än, såsom det synes, mankönet är från yngre åren af 
ringare antal, samt deras för lif och helsa äfventyrligare arbeten i förtid sluta 
mångens lif, så torde dock dertill äfven i någon mån bidraga en del arbetares 
mindre ordentliga lefnadssätt och begifvenhet på dryckenskap. Denna last, som 
torde få anses vara något i aftagande, åtminstone bland det uppväxande släg-
tet, underhålles likväl alltför mycket af den ymniga tillgång på bränviu, som 
tillförseln från andra orter lemnar till ringa pris, och den omåttliga bränvins-
förtäringen, utan hvilken få brott och lagöfverträdelser skulle förefinnas, torde 
ej kunna hämmas, förrän tillverkningen af denna förderfliga öfverflödsvara, 
skiljd från jordbruket, kan åläggas en sådan beskattning, att det stegrade pri
set försvårar åtkomsten och minskar tillgången deraf. Det tilltagande bruket 
af kaffe och andra dyrare utländska drycker hos åtskillige bland den arbe
tande klassen är otvifvelaktigt al ett menligt inflytande på deras betgnings-
förmåga, och det vore derföre önskvärdt, att, genom begagnandet af inhemska 
maltdrycker, ett föränd rad t förhållande uti bruket af förutnämnde och andra 
främmande drycker kunde tillvägabringas, äfvensom en för orten ännu vigti-
gare inskränkning uti tillverkningen, handeln och förbrukningen af bränvin. 

Ehuru arbete hos andra inom eller utom orten utgör en hufvudsakliu 
binäring hos en betydlig del af befolkningen i Länet, samt tillgång på arbets
folk, i följd deraf, icke borde här kunna saknas, inträffar likväl stundom ell 
sådant förhållande. Dertill bidrager, dels att vid förefallande behof mycket 
arbetsfolk stundom är för tillfället borta på arbeten utom orten, dels ock att 
personer finnas, som icke förr mottaga dylikt arbete, än nöden tvingar dertill-
Deraf är ock understundom en följd, atl arbetaren vid god tillgång på födo
ämnen fordrar högre betalning, än som erhåtles då han måste dyrare köpa 
livad han till sitt uppehälle behöfver. Enligt biiogadl utdrag af Länets mar-

kegångs-
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kegångstaxor för åren 1848, 1849 och 1850 utgör medelpriset å ett mans-
dagsverke, likasom tillförene, 25 skillingar Banko. 

Vid de utvandringar till andra orter, som Länets allmoge, enligt livad 
ofvanberördt är, verkställer, äger den att, i stället för pass, enligt Kongl. Majrts 
nådiga bref af den 4 Oktober 1810, begagna betyg af församlingarnes pasto
rer, efter gifvet formulär- Det är otvifvelaktigt, att mera bestämda föreskrifter 
i sådant afseende skulle blifva af ett Välgörande inflytande på de utvandrades 
sedlighet och ordentlighet, hvarom ock ett underdånigt förslag till stadga, såsom 
i förra berättelsen omnämndes, är på Kongl. Maj:ts nådiga pröming beroende. 

§ 3. 

Näringar. 
Jordbruket. Detsamma öfvas fortfarande på olika sätt i särskilda delar af 

Länet. Åkern begagnas alltid öppen i vissa trakter, fördelad, efter tillgång på 
gödsel, i 3, 4 till 5 års skiften, bvaraf ett trades, elt besås med råg, korn el
ler blandsäd efter föregången gödsling, samt ett, två eller tre med svagare 
blandsäd eller hafra. Inom sydliga och medlersta delarne af Länet följes all
männast det vexelbruk med säd och gräs, som från trakten af Falun alltmera 
blifvit i orten spridd under sednast förflutna etthundrade år. Andra växtfölj
der förekomma dock äfven med en mindre del, upplåten åt foderväxtodlingen, 
som dock efter hand alltmer och mer tilltager, och odlingen af andra rotfruk
ter, än potates, har äfven på ett och annat ställe börjat att, jemväl hos all
mogen, vinna uppmärksamhet. Den vanligaste omväxlingen är i omförmäkle 
trakter råg efter gödsladt trade, gräs två till lem år, samt hafra eller bland
säd två till tre år, så att omloppet efter jordens vidd och beskaffenhet försig
går på åtta eller tio år. Korn är egentligen icke något allmänt sade, utom på 
kalkgruset i Rättviks, Mora, Orsa och Ore socknar samt på Sollerön. I några 
af de öfre Dalsocknarne, der råg och rent korn föga odlas, brukas blandsäd af 
korn och hafra på gödslad eller starkare jord. Såsom andra och tredje sädet 
efter gödslingen nyttjas i några socknar blandsäd af korn, hafra, vårråg och 
gråärler. Dessa sås äfven oblandade, förnämligast i de socknar, der korn, en
ligt livad ofvanberördt är, allmänt odlas. På hafra, som i det hela taget är 
Länets hufvudsäde, blifver skalet understundom å vissa ställen groft och vig-
ten derigenorn mindre. Potatesodlingen har bibehållit sig allmän och är snarare 

Berättelse öfver Stora Kopparbergs Län åren 1848—1850. 2 
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i till- än aftagande, oansedt den förstörande sjuklighet, som i andra delar ar 
riket hotat att tillintetgöra denna vigtiga rotfrukt, äfven hit till orten sträckt 
sina härjningar. Odlingen af höst- och vår-bvete är, likasom spanmålsulsädet 
i allmänhet, i någon mån i tilltagande, der jordmån och luftstreck det med-
gifva. Med trädgårdsväxter är förhållandet enahanda, utan att likväl deras 
odling företages af andra än dera, hvilkas lefnadssätt medför behof deraf. 
Ädlare fruktträd hafva väl till någon tid visat trefnad och fruktbarhet i Lä
nets nedre delar, men äro allmänt af en kortare varaktighet än annorstädes i 
riket. Allmogens och den öfriga arbetande befolkningens behof torde linodlin
gen i det närmaste motsvara, och äfven något hampa odlas, men den humla, 
som inom orten skördas, är utan tvifvel icke tillräcklig, ehuru sådan försaljes 
äfven utom orten från vissa socknar. 

Spanmålsafkastningen, ökad i följd af åkerbrukets utvidgning och förbät
tring, motsvarar, åtminstone inom Dalorten, icke mera än tillförene det genom 
folkmängdens tillväxt ökade behofvet af spanmål, och sannolikt måste, såsom 
förut är vordet uppgifvet, ännu en tiondedel deraf från andra orter hitföras. 
Vid missväxt eller svag skörd kan behofvet icke alltid och på alla ställen 
fyllas ulan Statens understöd, då det ej lämpligen bör på den enskilda om-
lunkan och vinstbegäret uteslutande få ankomma, huruvida den större och 
fattigare delen af folket måste sakna, eller till skäligt pris bekomma, lifvels 
onmbärligaste förnödenheter. Genom utförandet af allmänt nyttiga arbeten, 
lxdst sådana som kunna oka landels produktion, lemnas den bästa bjelp åt de 
vid dylika tillfällen behöfvande. Lån, som måste återbetalas, äro blott en 
tillfällig nödhjelp, hvarigenom missväxtens verkningar endast utsträckas till 
flera år, icke sällan intill dess en ny, kanhända hårdare olycka hemsöker den 
nödställde, och bidrager sålunda icke att bereda bonom bättre utväg och för
måga till sjelfförsörjning. 

Tröskverk börja alltmera allmänt all begagnas samt bespara icke ringa 
arbetskraft och kostnad genom i sed na re lider å dessa verk använde förbät
tringar. Äfven kaslmachiner begagnas numera af en och annan, hvarigenom 
säden skyndsamt och väl rensas. Vid odling af rotfrukter begagnas ännu blott 
på få ställen drillkullar, men fördelen deraf torde, så snart den blifver insedd, 
mana till mera efterföljd. Fodervöxtodlingen på åkern tilllager fortfarande 
och allmogens håg derför underbålles, på sätt nedan förmäles, genom nedsatta 
priser å dertill erforderligt frö. Agronomen, Direktören A. Johnsons råd och 
upplysningar hafva ock dertill medverkat och jeroväl visat behofvet af en hör 
ständigt tillgänglig agronom, som numera blifvit fyldt, sedan Agronoms-eleven 
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K. L. Bladin nästlidefc år, efter vid Ultuna landtbruksinstitut fullbordade stu
dier, här i o träd t i verksamhet. Efter år 1850 antagne stadgat har ock ett 
Landthushållnings-Sällskap inom Länet sig bildat för befrämjande af åkerbruk, 
boskapsskötsel och ofrige landtmannanäringar. 

Boskapsskötseln är med fä undantag ännu på en alltför låg ståndpunkt 
Såsom tabellen visar har antalet af boskapskreatur i någon mån blifvit ökadt, 
men af getter och hästar deremot minskad t, det sednare med lika belopp, 
som flere dragoxar underhållas, hvilken förmånliga förändring torde fä till-
skrifvas skjutsentreprenadeo, då för skjutsningens utgörande de mindre hera-
mansägarne numera icke behöfva att vara med hästar försedde, ulan kunna 
fullgöra sina körslor med oxar, hvilka äro mindre kostsamma både uti inköp 
och underhåll samt bättre bibehålla sitt inköpsvärde. Den ökade foderväxt-
odlingen bidrager väl derlill, att kreaturen bättre underhållas och att boskaps-
aiveln småningom tilltager i antal och godhet, men bibehållandet af dessa för
delar beror ännu mycket på höfångsten från allmogens aflägsna, svagt bärande 
skogsslogar, som blott borde till betesmarker användas, så snart tillräckligt fo
der kunde erhållas genom utvidgad foder växtodling på hemägorna, enär brist 
på tillräckligt och godt bete är ett bland de svåraste hindren för en bättre 
och utvidgad boskapsskötsel, och hvilket endast på ofvanberörde sätt torde 
kunna undanrödjas eller minskas. Under loppet af en månad år 1849 med
delades af Fru Schuknni undervisning åt bestämd t antal personer i sättet att 
af skummad sur mjölk bereda bitter ost, men detta oslberedningssätt har icke 
ännu vunnit någon allmännare tillämpning. 

Skogarne inom Länet äro utan tvifvel ännu tillräckliga för alla decaf på
räknade behof, ehuru de, nästan utan undantag, åtminstone der de åro i sam-
fäliighet, obetänksamt förödas öfverallt, hvarest tillfälle till afsättniug gör en 
sådan misshushållning möjlig. Sådana undantag förekomma egentligen vid vissa 
bruk, boställen och de få större egendomar, som i Länet företinnas, men dessa 
exempel äro ännu alltför fåtalige, för att kunna i någon väsendtiig mån verka 
till en allmänt ändamålsenligare skogshushållning. Magra få socknar finnas ock 
redan, der behofvet att köpa skogseffekter annorstädes ifrån är ganska känn
bart, och det är utan tvifvel, att dylik skogsbrist flerstädes inom Länet un
der en icke aflägsen framlid skall gifva en tillräcklig afsättniug inom denna 
landsort för skogseffekter från de socknar, hvilka, ined flottled till medlersla 
delen af Länet, nu sakna utväg att, såsom vid Länels gränsor mot Wermlands 
och GeQeborgs Lön samt i viss mån äfven mot Norrige för det närvarande 
sker, o tan den ringaste omtanka för kommande tider, lem na de sparade skogs-
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tillgångarne ofta nog för ringa pris i händerna på ägarne (ill utom orten an
lagda sågverk. Väl fortskyndas de vidsträckta samfälda skogarnes delning, 
men med större skyndsamhet fortgår deras förödelse, der lätta afsiitlningslill-
fällen gifva dertill anledning och aflägsenheten gör en verksam be i (Van af de 
olagliga hyggslren högst svår och nästan omöjlig. Förr än stor brist tvingar 
till ändamålsenlig sparsamhet med skogen torde i allmänhet några anstalter i 
afseende derpå här icke vara att förvänta, och den uppmuntran till hushåll-
ning med skogarne, som deras fördelning till enskildt ägo hitintills ansetts 
medföra, torde sannolikt komma att blifva af ett mindre verksamt inflytande 
på skogshushållningen, än som deraf bort vara alt påräkna. Då skogantes vård 
och bibehållande är för landets odling sarnt befolkningens trefnad och välstånd 
af icke mindre vigt än vården om de mineraliska rikedomar, bergen innehålla, 
samt hushållningen dernied länge varit ordnad med afseende på det allmän
nas väl, ehuru med inskränkning i ägarens fria dispositionsrätt, så att han 
måste hörsamma vederbörande tjänstemäns föreskrifter om sättet för tillgodo
görandet af hans malmtillgångar; så torde en dylik inskränkning i den fria 
dispositionsrätten öfver skogarne i landet, såsom icke mindre vigtig och af be-
hofvet påkallad, icke heller mera böra lemnas å sido. 

Byggnads- och stängselsätt bibehållas ännu i allmänhet oförändrade och 
bräntorf begagnas icke. 

Under de trenne år, som utgöra föremål för denna berättelse, har Länets 
andra hufvudnäring, Bergsrörelsen, oansedt det första eller året 1848, i följd af 
störda handelsförhållanden på utrikes ort, lemnal bergsbruksidkarne en emot 
föregående år betydligt minskad vinst, dock så väl genom sedermera inträdda 
fördelaktigare förhållanden derutinnan, som den i icke ringa män ökade till
verkningen visat ett någorlunda förmånligt resultat 

Hvad sålunda angår koppartillverkningen vid Stora Kopparberget, så har 
densamma fortfarande bedrifvits på malm så väl ur grufvans äldre ras som 
utur fast klyft, och har genom grufvedriftens bättre ordnande malmuppfor
dringen under hvarje af de nu ifrågavarande åren tilltagit, så att tillverkningen 
af storgrufvemalm från år 1847, då den utgjorde 3,567 skeppund, år 1850 
uppgått till 4,976 skeppund, och såmedelst under nu omhandlade period öf-
verstigit tillverkningen under de lem föregående åren med 1,674 skeppund i 
medeltal årligen, hvarigenom ock den till fjerdepartsägarne utdelade behåll
ningen af grufvan kunnat uppehållas till någorlunda likhet med b vad den det 
sednaste året af förra qvinqvennium utgjorde. Den redan under en längre tid 
minskade koppartillverkningen af slagg, sofrad ur äldre varp, har deremöt 
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fortfarande nedgått, i följd så väl af minskad tillgäng på gifvande slagg som 
stegrade kolpris, hvarigenom denna förut ganska lönande handtering numera 
gifver dess idkare endast en ringa vinst. 

Af malm från Tomtebo koppargrufva har tillverkningen något ökats, 
hvaremot vid Garpenberg ett motsatt förhållande ägt rum, så att derstädes 
ej frambrukats mera än vid pass 49 skeppund i medeltal om året. Ben ti
otidefrihet, som förut åtnjutils för koppar af malm från dessa grufvor, har se-
<lau år 1847 upphört för Tomtebo, men fortfar ännu för Garpenbergsverken. 

Jemgrufvor, större och mindre, hafva blifvit bearbetade till ett antal af 
134, som lemnat 199,248 lass malm om 2 skeppunds vigt. Genom ett all
männare begagnande af gasroslugnar och andra vid blåsningen införda förbät
tringar, har tackjernstillverkningen kunnat ökas med 9,300 skeppund i medel
tal, fördelade på de tre år denna berättelse angår, och har tiondebeloppet, så 
väl dermedelst som i följd af den från och med år 1849 stadgade förhöjning 
i tionden med femtio procent utöfver den år 1844 bestämda nedsatta afgift, 
från 2,532 skeppund 2 lispund 14 marker år 1847 uppgått till 3,163 skep
pund 9 lispund 13 marker år 1850. 

Ehuru under nu ifrågavarande period endast ett nytt stångjernsverk blif
vit inom Länet inrätiadt, bar dock genom det tillökade smide, som uppstått 
i följd af den genom Kongl. Förordningen den 27 April 1846 medgifna oin
skränkta tillverknings- och vågföringsrätt, hvartill af de inom Länet betinllige 
182 härdar 78 blifvit anmälde, stångjerns- och manufaktur-tillverkningen upp
gått från 90,831 till 101,165 skeppund om året. Oakladt detta ökade smide 
har dock tackjern kunnat utom Länet afyttras till omkring 8,900 skeppund 
årligen utöfver livad under de fem förulgångna åren ägt rum. 

Hammarskatten för år 1850 utgjorde 871 skeppund 22 lispund 2 marker. 
Silfvermalm har dels i några förut ödelagda, dels i nya grufvor inom 

Vester-Bergslagen blifvit under nu ifrågavarande år bruten, men några bygg
nader för densammas tillgodogörande hafva ännu icke blifvit uppförda. Vid 
Löfås giufva har sedan år 1848 ingen silfvertillverkning ägt rum, ehuru nå
gon mindre brytning af malm dock verkställts. 

Tabellerna utvisa antalet af de i Länet befintlige kopparverk, masugnar, 
jernbruk och manufaklurier. För den utvidgade tillverkning af bergsproduk
ter, hvilken sålunda ägt rum, kunna omkring 380,000 stigar kol anses årligen 
hafva åtgått; och den personal, som vid bergshandteringen haft sin egentliga 
sysselsättning, kan beräknas till något mera äu 7,000. 
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Länets bergsrörelse under åren 1848 med 1850 kan anses hafva i me
deltal årligen lemnat följande tillverkningar till nedanstående värden: 
9 8 | dukater å 5 R:dr 32 sk 557: 40. 11. 
4,005 silfver Specie Riksdaler å 2 R:dr 32 sk 10,680: - -
5,591 skeppmid 1 lispund 1 mark koppar, garad samt till 

en del valsad eller smidd vid Avesta, efter medium af 
priset i Stockholm under ifrågavarande tre år, då trans
port ocli öfriga omkostnader ersättas af det högre manu-
faktureringsvärdet å 127 R:dr 711,063: 32. — 

82 skeppund 9J marker bly å 30 R:dr 2,460: 33. 7. 
642 d:o 19 lispund 15 marker grön vitriol å 14 R:dr 16 sk. 9,216: 7. 5. 
3 d:o 8 lispund 2 marker Salzburger vitriol å 73 R:dr . . . 248: 27 2. 
1,569 tunnor rödfärg a 5 R:dr 7,845: — — 
1,459 d:o d:o å 4 R:dr 24 sk 6,565: 24. -
1,194 d:o d.o ä 3 R:dr is sk 3,970: - -

373 d:o d:o ä 2 Rulr 32 sk 994: 32. -
380 skeppund svafvel å 23 R:dr 8,740: - -

101,165 d:o stångjern och manufaktur- samt bergsmansjern 
å 14 R:dr 40 sk 1,500,614: 8. -

84,797 skeppund tackjern a 6 R.dr 24 sk 551,180: 24. -
2,707 d:o gjutgods ä 16 R:dr 32 sk 45,116: 32. -

Summa Banko R:dr 2,859,253: 21. 1. 

Om de fabriker, bruk och näringar, hvilka icke tillhöra bergsrörelsen, in
nehålla tabellerne upplysning, så i afseende på antal, som beskaffenhet. Enär 
desamma under sednare år icke undergått någon väsendtlig förändring, kan 
värdet af deras tillverkningar fortfarande anses utgöra omkring 144,000 Riks
daler Banko. 

Såsom Binäringar bibehålla sig oförändradt kolning, malmbrytning, ved-
och virkeshuggning, forsling af malm, brukseffekter, andra varor till och från 
orten, öfrige tjenstbarheter vid bergverken, Dalallmogens så kallade herrarbeten 
under deras utvandringar till andra orter, spanntröskning, som bereder till
gång till icke obetydliga spanmålsförråder, finare och gröfre linnespånads- och 
väfnadsarbeten för afsalu, tillverkning af laggkärl, båtar, askar, så 11, väfskedar, 
skåp, kistor och annat snickarearbete, hjul, körredskap, spinnrockar, ståltråds
arbeten, väggur, svartsmiden, skinnkläder med beredning af skinn derlill, gröfre 
hårtäcken och mattor, samt finare hårarbeten, äfvensom i mindre mån pottaska, 
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salpeter och tjära. Dels genom premier af dertill anvisade allmänna medel, 
dels ock med årliga räntan å en år 1838 gifven (ond af 2,300 Riksdaler Banko 
uppmuntras fortfarande spånads- och väfnads-slöjder, äfvensom linodlingar. 
Understöd af allmänna medel har jemväl enligt KoDgl. brefvet den 15 Augu
sti 1849 utgått till förbättring och uppmuntran af urtillverkningen i Mora 
socken, snickare- och smides-slöjderne i Sundborns och Bjursås socknar, bered
ningen af sumach i Ore socken äfvensom tillverkningen af takspån med flera 
irädarbeten i Flöda socken, samt har olvifvelakligt dera varit af ett fördelak
tigt inflytande. 

Handel å landet idkas i de flesle, på föreskrifvet afslånd från städerne 
varande, socknar af der bosatte köpmän, hvilket ulan tvifvel är af fördel för 
livar och en, som sålunda för billigt pris kan erhålla sina förnödenhelsvaror 
utan uppoffring af tid och kostnad för deras anskaffande från de aflägsna stä
derne. Genom tillhandahållandet af bränvin och andra öfverflödsvuror är denna 
handel deremot mycket skadlig, då den nära tillgången deiå hos mången obe
tänksam väcker för sedlighet och bergningsförmåga förstörande begär efter el
jest obehöfliga varor, och verkningarne deraf blifva i samma mån mera skad
liga, som en del af de personer, hvilka idka handeln, såsom understundom före
kommer, äro mindre bildade, och du genom ett lättsinnigt och mindre välbe
tänkt uppförande, jemte sina onödiga varor, sprida giftet af ett dåligt föredöme. 
Enahanda är förhållandet ofta nog med dem, som från Borås och Ulricehamn 
samt orten deromkring drifva en för delta Läns befolkning skadlig gårdfaii-
liandel, hvilken ock numera måste vara inom denna ort lika obeliöflig, som 
tvänne ännu bibehållne landtmarknader, hvarvid lält kunna inträffa oordniu-
gar och bedrägerier, lika svåra att förekomma, som att med önskvärd skynd
samhet beifra och bestraffa. 

Af de i förra berättelsen omförmälde väganläggningar hafva efter behörigt 
godkännande under ifrågavarande tre år till allmänhetens begagnande blifvit 
upplåtne: ny landsväg emellan Falun och Korsnäs nära en half mil, emellan 
Falun och Lumsheden i Svärdsjö socken 2£ mil, emellan Säters stad och Backa 
by i Gustafs socken något mera än § mil, samt emellan Asmansbo och Gelbo 
byar i Norrbärkes socken af vid pass en half mil. Del företagna vägomlägg-
ningsarbetet inom Husby socken å vägen till Geile har blifvit fortsalt, men 
icke hunnit fullbordas före 1850 års slut, hvilket ej heller varit i kontraktet 
bestämdt. Ifrågaställde vägbyggnaderne emellan Falun och Stora Tuua till 
undvikande af flere svåra backar, inom Rättviks och Ore socknar för samma 
ändamål samt inom Sofia Magdalena och Leksands socknar på vestra sidan 
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om Siljan för att öppna en genare kommunikation emellan veslra traklerne al 
Öster-Dalarne samt Länets nedre delar, hafva i saknad af anslag blifvit be
sparade till bearbetande vid tiraande missväxter och, ehuru med undsättnings-
medel något mindre arbete under dessa trenne år ägt rum på vägen emellan 
Elfdaln och Särna, är förhållandet dermed hufvudsakligen enahanda. Med en-
skildt kostnad hafva under förutnämnde tre år följande mindre vägar blifvit 
byggde, nämligen af Sundborns socknemän inom socknen till 1,000 alnars längd; 
inom Husby socken af Klosters bruksägare emellan Engelsfors hrdk och Hems-
hyttan om 1 mil och till Väderbacken l mil samt från Hansbyu till Mjölnarbo-
qvam i mil; inom By socken af Gysinge bruksägare och vissa hemmansägare 
i socknen en vägsträcka af 11,000 alnar med färja öfver Dalelfven till Benn-
bäck i Möklinta socken af West man land; inom Mora socken af socknemännen 
i närheten af kyrkan landsväg till en längd af 2,000 alnar; inom ElfdaIs soc
ken en kärrväg från Efvertsbergs kapell till Oxbergs kapell i Mora socken af 
I i mils längd, samt inom Söderbärkes socken en väg af en half mils längd 
emellan Hemshytte, Elgsjöbo och Dalviks byar. 

§ 4. 

Politisk Författning. 
1 alseende på Länets kammarverk har den förändring ägt rum, all, ge

nom skallläggning af rekognitionsskogar och dera upptagne lägenheter, hem
mantalet blifvit ökadt med tillsammans ö^V^-dels mantal, hvarjemte fyra nya 
mjölkvarnar blifvit ränta åsatte. 

Såsom ett lika oumbärligt, som verksamt medel till jordbrukets upphjel-
pande i de trakter af Länet, hvarest en obegränsad liemmansklyfning, med 
deraf härflytande ägoblandning, gjort en ändamålsenlig häfd af de många små, 
spridda jordlolterne omöjlig, halva de socknevis företagna allmänna storskiftena 
med bidrag af Staten blifvit fortsatta. Ifrågaställde och i förra berättelsen så
som högst behöflige omförmälde förändrade och mera fullständiga föreskrifter, 
så väl i afseende på obesutne lägenheters sammanlösande, som angående stoi-
skifles-förrättningarnes utförande hafva ännu icke blifvit af Kmigl. Maj:t i 
nåder meddelade, men torde snarligen vara alt förvänta i sammanhang med 
de forändrade stadganden, rörande storskiftes verket samt lagfart af obestiten 
jord, hvarom Rikets Ständer och Öfverdiiektören vid Landtmäteriet gjort un

derdåniga 
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derdåniga framställningar. Af de i förra berättelsen omförmälele storskiftes-
förrättningar är den rörande skogen i en af socknarne nedanom Dalorten 
ännu hvilande, till följd af tvisten derom, huru mycket som skall gå till 
delning, eller bibehållas till vissa bruk och lägenheter^ och vid rättegångens 
slut torde, i följd der-af, endast en kal och föga fruktbar mark vara att 
skifta. Den numera fullbordade skattläggningen af öfverloppsmarken i en af 
Öster-Dals-socknarne beror på vederbörlig pröfning af Kammar-Kollegium. 
Efter inägoskiftets afslutande i den omnämnde större socknen uti Öster-
Dalarne har mätningen af den vidsträckta skogen derstädes blifvit fortsatt. 
Likaså har, efter fullbordad t inägoskifte uti den socken i Vester-Dalarne, del
arbetet börjades år 1847, affattningen af de stora skogsmarkerna derstädes 
fortgått, och först i år blifvit fullbordad. I tvänne de nedersta socknarne 
af Vester-Dalarne hafva de för öfverloppsmarkens skattläggning erforderliga 
förn}'ade mätningar och delningar blifvit år 1850 företagne och förberedde. 

Af de hemman och lägenheter, som enligt tabellen förefinnas, tillhöra 
131^20 mantal jemte en mjölqvarn och ett fiske Kongl. Maj:t och Kronan 
samt sJJ hemman fromma stiftelser. 

De i förra tabellen upptagna oskattlagda bebyggda torp och lägenheter 
hafva, sedan sista berättelsen afgafs, icke undergått någon förändring. 

Fjorton posthemman finnas i Länet, äfvensom trettioen gästgifvaregårdar 
och tjugutre skjulsombytesställen. 

Det tillförene uppgifna förhållande emellan sjelfågaude jordbrukare och 
arrendatorer fortfar att vara såsom 15 till 1, och arrendenas beskaffenhet 
samt landtböndernas utkomst äro jemväl oförändrade. 

Statsbidrag. Ibland dessa finnes väl roteringsbesväret mindre jemnt för-
deladt inom Länet, men såväl hemmansräntan som fastighetsbevillningeu 
hafva alltid blifvit derefter lämpade. Sedan uti den efter sista riksmötet 
utfärdade Bevillnings-förordning ett lägre minimum än tillförene vid vinst
beräkningen för jernverkens taxation blifvit stadgadt, har en för de svagare 
jernverken väl behöflig nedsättning i beskattningen kunnat tillvägabringas. 

Det värde å onera, som i tabellen finnes infördt, är upptaget i enlighet 
med de från vederbörande inkomna uppgifter, efter jemförelse med krono-
räkenskaperne och öfrige tillgänglige handlingar. Rubriken: diverse onera. 
omfattar folkskoleafgift, kurhusmedel, riksdagsmansarfvode, brandstodsmedel, 
allmänna byggnaders underhåll, skottpenningar för dödade rofdjur m. m. 

Berättelse öfver Stora Kopparbergs Län för åren 1848—1850. 3 
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Det uppskattade värdet och bevillningen af jordegendom, bergverk och 
särskilda lägenheter är i tabelleme upptaget enligt med formuläret, såvidt 
det kunnat iakttagas. Öfrige skatter åter, såsom i de flesta socknar inom 
Länet utgående på rote, hafva måst gemensamt utföras; men den personliga 
bevillningen är, i mån sådant kunnat verkställas, specifikt upptagen. 

Politi. Länets ungdom har fortfarande ägt att njuta undervisning vid 
Falu högre lärdomsskola, hvarest lärjungarnes antal under hvarje läseår af 
ifrågavarande tid i medeltal uppgått till 133. Lärarestaten vid denna skola 
uppbär i löneanslag, enligt öfvergångs-staten af år 1849, 5,747 R:dr 44 sk. 
3 rst. Banko, sålunda, att förra anslagen utgå på vanligt sätt och bristen 
fylles af medel, som af Statskontoret anordnas och af Konsistorium till ve
derbörande derefter fördelas. 

Hos Kongl. Maj:t är underdånig ansökning gjord om denna skolas ut
vidgning till fullständigt elementar-läroverk, och behofvet af nådigt bifall 
dertill blir med hvarje år allt mera kännbart. I öfverensstämmelse med 
föreskrifterne i Kongl. Stadgan om folkundervisningen af den 18 Juni 1842, 
samt efter olika förhållanden lämpade, af Stiftets Konsistorium godkända, re
glementen meddelas undervisningen i socknarnes folkskolor. Lima och Tran-
strands församlingar hafva i början för någon lid dock härutinnan gjort ett 
beklagligt undanlag, då för undervisningens behöriga ordnande derstädes min
dre derunder blifvit tillgjordt, än som bort och kunnat ske, men i Wänjan, 
älvensom i Särna, äro folkets fattigdom samt spridda bostäder mycket hin
derliga för skolverkets fullständiga ordnande. I de socknar, hvarest skol
lärare förut varit anställde med anslag af krouotionde eller lönebidrag af 
menighelerne, bibehålias omförmälde befattningar oförändrade, eller i före
ning med folkskolelärarnes enligt högstberörde nådiga stadga. I slöjder öf-
vas allmogens ungdom såsom tillförene egentligen endast af anhörige och 
grannar. I Bjursås och Sundborns socknar är dock, på sätt ofvan är nämndt, 
anstalt fogad om undervisnings meddelande i tillverkning af åkerbruksred
skap samt i aunan snickare- och smides-slöjd, genom lemnade mindre un
derstöd af allmänna medel. 

För den praktiska bergsskolan i Falun har dels af Staten, dels af Bruks-
societelen årligen fortfarande utgått 10,500 R:dr Banko till lärarnes aflöning, 
stipendier och understöd för elever samt inköp af böcker, materialier, red
skap, modeller med mera, hvarförutan till åtskilliga byggnader och repara
tioner ett statsanslag af 3,000 R:dr Banko år 1849 utgick till denna inrätt
ning. Lärotiden är bestämd till två år, och sålunda har, utom den år 1847 
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började lärokurs, endast en sådan blifvit fullbordad, hvarunder 1 stipendiat 
samt 18 extra elever, hvaribland 1 Norrman, 1 Dansk och 2 Finnar begag
nat undervisningen, äfvensom en af Kongl. Maj.t dertill kommenderad officer 
vid Kongl. Maj:ts flotta. 

Uppsyningsmännen i byarne, kyrkoråden och socknenämnderne hafva 
fortfarande vakat öfver ordning och sedlighet, likasom kronobetjeningen och 
piesterskapet, jernväl beträffande helsovården. Af tre i Länet anställde pro-
vincial-läkare bor en i Falun, en i Hedemora och en i Nås. I Rättviks 
socken af Öster-Dalarne bor en extra provincial-läkare och i Vestra Bergsla
gen bestrides provincial-lakarevården af en på Smedjebaken boende, af en
skilde lönad distrikt-läkare. Länets lasarett och kurhus är i Falun med 
dcrvid anställd särskild läkare och hor der äfven Länets af Staten med 50 
R:dr Banko aflönade djurläkarc; Vestra Bergslagen har en särskild djurläkare 
anställd, som af menigheten dcrstädes njuter lön. 

1 öfverensstäinmelse med Kongl. Förordningen den 25 Maj 1847 är 
fattigvården ordnad inom Länet med undantag endast för några få samhällen, 
hvaresl i ämnet uppkomue stridigheter sådant hindrat, men för en fullkom
lig tillämpning af författningens föreskrifter möta mångenstädes hinder, dels 
af befolkningens fattigdom, dels i dess vana att sent böja sig från af ålder 
häfdvunna bruk, dels ock på ett och annat ställe af brist på lämpliga leda
möter i fattigvårds-styrelsen att handhafva dessa angelägenheter. I afscende 
på det vid inträffande missväxter, förnämligast för menigheterne i Länets öfre 
delar, till de fattiges försörjning hehöfliga understöd af Staten, åberopas här 
livad förut är ytlradt, att sådant understöd ändamålsenligast kan lemnas i 
allmänt gagneliga företag och i synnerhet sådana, som bidraga till ökad af-
kastning af jordbruket inom orten. 

Den genom framlidne Erkebiskopen m. m. Doktor J. O. Wallin föran
staltade nödhjelpskassa för 22 af Länets socknar, eller de för missväxt mest 
blottställde, innehade vid 1850 års slut en behållning af 28,342 R:dr 2 sk. 
8 rst. Under nödhjelpskasse-direktionens förvaltning står dessutom ibland 
andra medel en år 1813 i Skåne samlad fond, hvaraf behållningen den 31 
December 1850 utgjorde 6,008 R:dr 3 sk. och en af Enkefru M. L. Svensson 
i Jönköping gifven fond, till understöd åt vissa fattige i Leksands, Rättviks 
och Mora socknar, med en behållning vid 1850 års slut af 12,969 R:dr 44 
sk. 5 rst., samt fruntimmers-föreningens i Upsala gåfvofond till spånads-slöj-
dens befrämjande med en behållning vid nämnde tid af 2,394 R:dr 38 sk. 
2 rst., a l l t Banko. 
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Utöm de utgifter, som särskildt äro föreskrifne af fondernes gifvare, har 
direktionen användt förut besparade och för året tillgängliga räntemedel till 
understöd medelst mjölgåfvor åt sjuklige, vanföre fattige genom fattigvårds-
stvrclscrne och för hiniiringar i sockuarne med räntefria lån ; till uppmun
tran åt nitiske harnalärave samt flitiga och skickliga skolbarn bland allmogen; 
till uppköp och utdelning af skriften: "Läsning för Folket" till socknarnes 
boksamlingar, Herestädes begagnade till bi ldande tidsfördrif; till understöd 
för Agronom-eleven Bladin samt till rågsädets och foderväxtodlingens befräm
jande' genom anskaffande af utsäde, som blifvit u t lemnadt till nedsatt pris. 

Vid gäslgifverierne i Länet handhafves ordningen enligt den samman
fattning af derom gällande föreskrifter i al lmän lag och särskilde författ
ningar, hvilken genom utfärdad kungörelse är al lmänheten meddelad. Med 
få undanlag bestrides numera skjutsningsskyldigheten, till belåtenhet så väl 
för resande som för allmogen, af entreprenörer vid de flesta gästgifverier i 
Länet. De afgifter, som för skjutshållningens ordnande på detta sätt måste 
utgöras, äro dock ganska dryga, oansedt alla hemmansägare, hvilka i entre-
prenadaftalct ingått, utan åtskillnad om de tillhöra hål l - eller reservlag, 
samfäldt och lika deltaga uti betalningen af omförmälde afgifter vid den 
station, hvar t i l l de äro med skjutsningsskyldigheten indelade. 

Sällan förekomma här i Länet skallgångar sedan i nästan alla socknar 
premier, ehuru till olika belopp, blifvit fastställde för rofdjurs dödande pä 
annat sålt. 

Vid 1850 års slut utgjorde antalet af tillåtna krogar i s täderne 24, och 
på landet 4, h var förutan brän-vinsminuteringsrätt begagnades vid 4 0 gästgif
verier och skjutsombytesställen, så all miiuiteringsställenas antal, sedan förra 
berättelsen afgafs, minskats med 7. 

De inom Länet varande sockne- och fjerdings-magasiner innehade, vid 
utgången af år 1850, en behållning i spanmäl, ut låningarne inberäknade, af 
15,920 tunnor af åtskilliga sädesslag. 

Sparbanken i Fa lun , som stiftades år 1825, har till slutet af år 1850 
utgifvit 4,085 stycken motböcker till särskilda iusättare. Desses autal u t 
gjorde vid s is tnämnde tid 1,750 och de i banken innestående medel i ka
pital, ränta och premier 125,178 R:dr 47 sk. Banko, utom hjelpfondens be
hållning, 10,111 K:dr 3 4 sk. 10 rst. Sedan sista berättelsen afgafs, hafva 
således 735 nya insättare t i l lkommit samt de innestående medlen ökats med 
32,999 R:dr 33 sk., och hjelpfonden med 3,303 R:dr 36 sk. 7 rst. Då svå
righet någon gång sig yppat, att med fullkomlig säkerhet få de inflytande 
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medlen utlånade mot den ränta, att sparbanken fortfarande skulle kunna 
gifva 5 procent å insättarnes penningar, har fråga uppstått om en förändrad 
organisation, behöflig jemväl med afseende dera, att de fleste af bankens 
stiftare redan med döden afgåtl. Det i frågan fattade beslut, att sparbanken 
icke skulle mottaga medel af andre än i Falu stad och Kopparbergs socken 
boende eller der sin näring idkande personer, har föranled t förslag till bil
dande af en särskild sparbank för Länet, hvilkeu ock under nästlidet är 
trädt i verksamhet. Den förändrade organisationen af sparbanken i Falun, 
hvars förnyade reglemente först i år vunnit Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse, 
har dock redan från årets början varit tillämpad. 

Vid den i Husby socken inrättade sparbank hade 271 stycken motböc-
ker utlemnats till 1850 års slut, då insättarne, till antalet 139 och för stör
sta delen bestående af barn och tjenstefolk, ägde en behållning af 8,2'20 R:dr 
28 sk., hvarförutan hjelpfonden uppgick till 826 R:dr 5 sk. Under de 3 
åren 1848 med 1850 hade 45 nya motböcker utgifvits och 21 blifvit liqvi-
derade. Äfven denna sparbank visar således att genom densammas inrätt
ning arbetarues åhåga för framtiden blifvit allt mera väckt, och fördelarne 
af inrättningens tillitande insedde. 

Stora Kopparbergs Läns och Bergslags enskilde bank liar, efter författ
ningsenlig ombildning, från och med år 1848 fortsatt den rörelse, hvartill 
han erhållit Kongl. Maj:ts intill 1857 års slut gällande oktroj. Diskoutrö-
relsen uppgick år 1850 med beviljade lån och utestående fordringar Lill 
753,566 ft:dr, hvaraf vid årets slut 421,065 R:dr 45 .sk. voro obetalde. 108 
personer hade under året blifvit beviljade kassakrediliver, hvarå de uttagit 
1,903,500 R:dr, utaf hviika endast 73,600 R:dr \id årets slut ej voro åter-
guldne. På upp- och afskrifnings- samt deposit-räkning hade varit insatte 
1,136,544 R:dr och vid årets slut innestodo deraf 183,944 R:dr. Bankens 
reserv- och bespariugsfonder, afsatte enligt reglementet och bolagets beslut, 
uppgingo vid nyssnämnde tid till 21,834 K.dr 9 sk. 9 rst., allt Banko. 

Fortfarande stridigheter om inrättningens ändarnaIsenligaste verksamhet 
och angående reglementet derom hafva vållat, att den Hagstedtska arbets
inrättningen i Norrbärkes socken under ifrågavarande tidrymd icke kommit 
till fullbordan. 

I Lånets brandstodsbolag till försäkring af åbyggnad och lös egendom 
hade till och med året 1850: 10,000 delägare ingått med ett ansvarighets
belopp af tillsammans 23,943,480 R:dr riksgäldssedlar, vittnande om inrätt
ningens tilltagande förtroende hos allmänheten. 
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§ 5. 
Städer. 

Den bevillning, som utgått af den borgerliga rörelsen i hvardera af 
Länets tre städer, Falun, Hedemora och Säter, är i tabellen för städerne ut
satt. På handtverkerier och på handel med spanmål, salt- och fisk varor, 
specerier och kramgods, lämpadt efter omgifvande orters behof, har borger-
skapet i dessa städer fortfarande grundat sitt bestånd. På koppar-tillverk
ningens minskning eller utvidgning samt spanmålsbehofvens beskaffenhet i 
öfre Dalarne är handeln i Falun mycket beroende. Allmogen afyttrar för 
det mesta utom orten sina tillverkningar, som föga ingå i städernas handel 
och förhållandet är i allmänhet enahanda med bergverksprodukterne. På 
Smedjebacken bosatte handlande, hvaraf de fleste äro borgare i Säter, upp
köpa likväl en stor del af tackjernstillverkniugen i Vestra Bergslagen, samt 
afyttra derefter godset utom orten. Handlandernes antal i städerne har un
der ifrågavarande tre år blifvit minskadt med 3 och handtverkarnes med 
16. Förhållandet torde i någon mån härleda sig från den inskränkning i 
omkretsen för borgerskapets verksamhet, som uppkommit deraf, att handel 
och handtverkerier med mindre kommunalumgälder kunna drifvas af å lan
det bosatte personer, enligt Kongl. Handels- och Handtverks-ordningarne af 
den 22 December 1846, men jemväl hafva sin grund i en för alla skadlig, 
oftast obetänksamt och vårdslöst drifven, kredithandel. 

I Hedemora och Säter lemnas ungdomen undervisning i dervarande lä
gre lärdoms- och folkskolor, samt i Falun, oberäknadt den högre lärdoms
skolan, i en lancaster-folkskola, i medeltal under år 1850 besökt af 290 
barn, äfvensom i en söndags-skola. 

Utom af distriktets provincial-läkare besörjes i Falun läkarevården af 
en lasarellsläkare, som tillika är stadsläkare, samt af en der bosatt grufve-
läkare; i Hedemora af provincial-läkaren, som der jemväl är stadsläkare, och 
i Säter af der boende regementsläkaren. 

Den i Falu stad oförändrade fattigvårdsinrätlningens räkenskaper för år 
1850 upptaga behållningen från föregående år till 11,799 R:dr 4 sk. samt 
uppbörden af ordinarie inkomsterne för året till 4,210 R:dr 27 sk. 9 rst. 
och tillfälliga inkomster till 1,702 R:dr 47 sk. 7 rst., tillsammans 17,712 
R:dr 31 sk. 4 rst. Till 136 allmosehjon lemuades 62,899 portioner mal, 
som, jemte kostnaden för utdelade skor och andra beklädnadspersedlar, ved. 
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sjuk- och begrafningshjelp, äfvensom bidrag ti l l lancaster- och söndagsskolan, 
medfört en utgift af 5,408 R:dr 10 sk. 3 rst. , hvarförutan för 34 barns 
uppfostran å landet berörde år utbetaldes 859 R:dr 11 sk. 8 rst. , så al t be
hållningen till å r 1851 utgjorde 11,445 R:dr 9 sk. 5 r s t , all t Banko. Och 
hafva i öfrigt 18 barn af fattiga föräldrar i Falu stad njutit uppfostran å 
landet hos antagne fosterföräldrar, hvart i l l kostnaden för år 1850 utgått med 
432 R:dr 5 sk. 4 rst. Banko af dert i l l genom aflidne Brukspatronen P . Fors 
lind i lifsliden anslagna medel. Sedan för liera år tillbaka fråga blifvit väckt 
om inrä t tandet af ett räddningshus för vanvårdade och vanartade barn inom 
Stora Kopparbergs Län och början med insamling af medel dertil l blifvit gjord; 
så har, dä dessa ännu icke kunnat samnianbringas till ett för ändamålet erfor
derligt belopp, efter vederbörandes hörande, den anstalt blifvit beslutad, att 
tills vidare för så beskaffade barns utackorderande till vård af tjenlige fo
sterföräldrar använda räntan å det samlade kapitalet, uppgående vid 1850 års 
slut till något mera än 11,000 R:dr Banko. 

Efter branden i Falun uti Oktober månad år 1847, livarvid den t i-
inade skadan blifvit beräknad till mera än 60,000 R:dr, hafva, enligt h raud-
koniitens redovisning, till understöd för dem, som förlorat ej braudförsäkrad 
egendom eller eljest i följd af branden ledo nöd, blifvit utdelade af siats-
medel anslague 1,000 R:dr och af den välgörande al lmänheten insända gåf-
vor till belopp af något mera än 19,000 R:dr Banko, utom betydliga bidrag 
i spaumål och andra varor. De flesta tömterne äro åter bebyggde, ehuru åtskil-
lige ännu ej blifvit det, och icke snart torde blifva med åbyggnad försed de. 

Hedemora stad hemsöktes år 1849 äfven af en betydlig brand, hvarvid 
58 gårdar lades i aska. Större delen af desamma äro dock åter uppbyggde, 
samt för beredande af större u t rymme jord till staden inlöst och nya tomter 
bildade, så att de numera äro 156, hvaraf 140 bebyggde. Influtna gåfvor till 
understöd för de brandskadade, hvilkas förlust beräknades till mera än 100,000 
R:dr Banko, hafva, oberäknadt brandstods-inrättningarnes ersättningar, upp
gått till och blifvit redovisade med ett belopp af 17,754 R:dr 42 sk. 2 rst. 
berörde mynt . Nyt t skolbus för stadens folkskola är derefter tippfördt, in 
nehållande r u m för läraren och en större lärosal. 

Våginrätlniugen i staden har till följd af Kongl. Maj:ts nådiga bref den 
30 April 1849 blifvit indragen och staden hugnad med ersättning för der i -

geuom förlorade inkomster. 
De i Hedemora för välgörande ändamål stiftade inrät tningar , som i förra 

berättelsen finnas omförmälde, hafva fortfarande ägt bestånd till åsyftadt gagn. 
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För öfrigt är fattigvården i Hedemora, äfvensom i Säter, ordnad till följd 
af föreskrifterne i Kongl. Förordningen den 25 Maj 1847. 

Det i Säter anlagde jernmanufaklurverks drift har, sedan verkstäderne 
afbrunnit, helt och hållet upphört, utan att någon menlig verkan deraf för
sports å stadens ekonomiska ställning. 

Strömsafrad och skutefraktsmedel hafva fortfarande utgått till Falu stad, 
och utgjorde för år 1850: 688 R:dr 11 sk. 7 rst. samt strömsafrad till Sä
ters stad 3 R:dr 32 sk. Banko. 

Falun i Landskansliet den 27 December 1852. 

P. D. LORICHS. 

P. de Laval. B. V. Holmberg. 



Markegångspris på följande Räntepersedlar för nedanskrifne år. 

Falun i Landskontoret den 27 December 1852. 

B. V. Holmberg. 

Till Berättelsen öfver Stora Kopparbergs Län för åren 1848—1850. 



TABELL för Städerne inom Stora Kopparbergs Län. 

Falun å Landskontoret den 27 December 1852. 

B. V. Holmberg. 
Till Berättelsen öfver Stora Kopparbergs Län för åren 1848—1850. 



TABELL för Landet inom Stora Kopparbergs Län. 

Falun å Landskontoret den 27 December 1852. 

B. V. Holmberg. 
Bträttelsen öfver Stora Kopparbergs Län för åren 1848—50. 
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