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ÅREN

1866— 1870.

V E S T M A N L A N D S LÄN.
1. Länets indelning och naturbeskaffenhet.
A afseende på gränser har Vestmanlands län icke undergått
någon förändring under den tiderymd, som nu är i fråga, hvarför Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande endast i underdånighet åberopar hvad dess berättelser för femårsperioderna
1856—1860 samt 1861—1865 derom innehålla.
Enligt den af A. Hahr år 1861 utgifna statistiska tablå
öfver Sverige innefattar länet 56,9 o qvadratmil, deraf fast land
med öar 54,12 och insjöar 2,78. Landsbygden omfattar 55,72
och städernas områden 1,18 qvadratmil.
Såsom nämnda berättelser omförmäla, är landsbygden i judicielt hänseende fördelad i fyra domsagor, nemligen Vestmanlands
södra, vestra, norra och östra domsaga, hvardera omfattande de
härad och bergslager, som genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga
bref till Svea Hofrätt den 7 December 1858 och hofrättens derpå
grundade skrifvelse till länsstyrelsen af den 14 nästpåföljande
Januari blifvit bestämda.
Beträffande landsbygdens administrativa indelning har Eders
Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 10 September 1869, med
hänsigt till ändamålsenligheten deraf, att de i länet då befintliga
sex fögderien, nemligen Vesterås, Strömsholms,'Kungsörs, Bergslags, Salbergs och Väsby, ordnades till lika omfång med domsagorna, föreskrifvit, att sagda fögderin skulle, i den mon vederbörande vid desamma anställde tjenstemän vore skyldige eller
villige att underkasta sig en omreglering, inskränkas till fyra,
nemligen:
första fögderiet, omfattande Tuhundra, Siende, Snefringe
och Ytter-Tjurbo härad;
andra fögderiet, omfattande Åkerbo härad och Skinskattebergs bergslag;
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tredje fögderiet, omfattande Norrbo och Vagnsbro härad
samt Gamla Norbergs bergslag; och
fjerde fögderiet, omfattande Torstuna, Simtuna, Ofver-Tjurbo
och Våla härad;
och har i öfverensstämmelse med Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 3 Juni 1870 ifrågavarande reglering den 1 Augusti
samma år gått i verkställighet i afseende på första, andra och
tredje fögderien, det första dock med undantag för Ytter-Tjurbo
härad, som tillsvidare lyder under Väsby fögderi, hvilket, likasom Salbergs, ännu icke kunnat underkastas förändringen. Länet
innehåller således för det närvarande fem fögderin, nemligen:
det första eller Vesterås fögderi, bestående af Tuhundra,
Siende och Snefringe härad;
det andra eller Kungsörs fögderi, bestående af Åkerbo härad
och Skinskattebergs bergslag;
det tredje eller Bergslags fögderi, bestående af Norrbo och
Vagnsbro härad samt Gamla Norbergs bergslag;
det fjerde eller Salbergs fögderi, bestående af Ofver-Tjurbo
och Våla härad, Tärna, Norrby och Enåkers socknar samt
Vester-Löfsta och Nora socknedelar af Simtuna härad äfvensom
Vester-Löfsta och Huddunge socknedelar af Torstuna härad; samt
det femte eller Väsby fögderi, bestående af Ytter-Tjurbo
härad samt återstående delarne af Simtuna och Torstuna härad.
Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 13 Februari
1868 har Norrbo härad delats i två länsmansdistrikt, hvaremot Huddunge, Vester-Löfsta och Enåkers socknar förenats till ett
sådant. Efter denna förändring samt nyssnämnda omreglering af
fögderien utgöras dessa af följande administrativa underafdelningar:
Vesterås fögderi innehåller fem länsmansdistrikt, nemligen:
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l:o Tuhundra härads distrikt, fördeladt i fem fjerdingsmansdistnkt;
2:o Siende härads distrikt, fördeladt i fem fjerdingsmansdistnkt;
3:o Snefringe härads första distrikt, bestående af Kolbäcks,
Rytterne, Säby och Svedvi socknar; hvardera utgörande ett fjerdingsmansdistnkt;
4:o Snefringe härads andra distrikt, bestående af Munktorps
och Bergs socknar, hvardera ett fjerdingsmansdistnkt;
5:o Snefringe härads tredje distrikt, bestående af Ramnäs
och Sura socknar, hvardera ett fjerdingsmansdistnkt;
Kungsörs fögderi innehåller fyra länsmansdistrikt, nemligen:
l:o Åkerbo härads första distrikt, bestående af Björskogs,
Arboga, Medåkers, Himmeta och Skedvi socknar samt Fellingsbro fjerding, utgörande sex fjerdingsmansdistnkt;
2:o Åkerbo härads andra distrikt, bestående af KungsBarkarö, Kung Karls, Torpa och Sätterbo socknar, hvardera ett
fjerdingsmansdistnkt;
3:o Åkerbo härads tredje distrikt, bestående af Köpings,
Odensvi, Malma och Bro socknar, hvardera ett fjerdingsmansdistnkt; och
4:o Skinskattebergs bergslags distrikt eller Skinskattebergs,
Gunnilbo och Heds socknar med Ramsbergs socknedel, utgörande
fyra fjerdingsmansdistnkt.
Bergslags fögderi innehåller fyra länsmansdistrikt, nem' ligen:
l:o Harakers, Romfartuna och Fläckebo socknars distrikt af
• Norrbo härad, hvardera socknen ett fjerdingsmansdistnkt;
2:o Skultuna och Skerikes socknars samt S:t Ilians östra
socknedels distrikt af Norrbo härad, fördeladt i två fjerdingsmansdistrikt;
3:o Vagnsbro härads distrikt, utgörande ett fjerdingsmansdistrikt;
4:o Gamla Norbergs bergslags distrikt, fördeladt i två fjerdingsmansdistrikt.
Salbergs fögderi innehåller sex länsmansdistrikt, nemligen:
l:o Tärna, Kumla och Kila socknars distrikt, hvardera socknen ett fjerdingsmansdistrikt;
2:o Norrby och Sala socknars distrikt, utgörande ett fjerdingsmansdistrikt;
3:o Möklinta sockens distrikt, utgörande ett fjerdingsmansdistrikt;
4:o Nora sockens distrikt, utgörande ett fjerdingsmansdistrikt;
5:o Öster-Våla och Harbo socknars distrikt, hvardera socknen
ett fjerdingsmansdistrikt;
6:o Huddunge, Vester-Löfsta och Enåkers socknars distrikt,
hvardera socknen ett fjerdingsmansdistrikt;
Väsby fögderi innehåller fyra länsmansdistrikt, nemligen:
l:o Hvittinge sockens distrikt, utgörande ett fjerdingsmansdistrikt;
2:o Torstuna, Hernevi och Osterunda socknars distrikt,
hvarje socken ett fjerdingsmansdistrikt;
3:o Simtuna, Altuna och Fröshults socknars distrikt, utgörande två fjerdingsmansdistrikt;
4:o Ytter-Tjurbo härads distrikt, fördeladt i tre fjerdingsmansdistrikt.
För att vinna nödig reda äro i denna underdåniga berättelse förhållandena inom de serskilda fögderien uppgifna så-
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dana de under femårsperioden varit inom det område, som hvartdera fögderiet nu omfattar.
Länets fyra stader, Vesterås, Sala, Arboga och Köping äro
fortfarande, livar för sig, försedda med egen jurisdiktion och
administrativ förvaltning, men i Vesterås har till följd af Eders
Kongl. Maj:ts nådiga bref den 27 Juni 1867 en icke lagfaren
rådmanstjenst blifvit indragen, så att rådstufvurätten och magistraten derstädes nu utgöres af en borgmästare, två lagfarne
rådmän och en icke lagfaren rådman. För dessa tjenstemän är
ny aflöningsstat fastställd genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref
den 21 Februari 1868.
Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 10 December
1869 tillhörer Vestmanlands län, livad skogsförvaltningen angår,
det tredje inspektionsdistriktet och är fördeladt i tre revier,
hvartdera under en jägmästare, nemligen:
det första eller Köpings revier, omfattande Skinskattebergs
bergslag samt Åkerbo och Snefringe härad;
det andra eller Vesterås revier, omfattande Gamla Norbergs
bergslag samt Vagnsbro, Norrbo, Tuhundra och Siende härad;
det tredje eller Sala revier, omfattande Våla, Torstuna,
Simtuna, Ofver-Tjurbo och Ytter-Tjurbo härad;
dock skall enligt serskild föreskrift i samma nådiga bref
skogsförvaltningen i länet tills vidare stå under skogsinspektörens
i fjerde inspektionsdistriktet kontroll.
För sjukvården å landsbygden är länet fördeladt î tre provmsial-läkaredistrikt, nemligen Vesterås distrikt, som med undantag af Våla, Norbergs och Vagnsbro härad omfattar hela
länet, Våla distrikt, omfattande Våla härad, samt Norbergs distrikt, omfattande Norbergs och Vagnsbro härad, hvarjemte
serskilde distriktsläkare finnas vid Ramnäs och Ferna bruk. I
samtliga städer äro stadsläkare och i Arboga dessutom stadskirurg anställde. Sala bergslag aflönar ock egen läkare.
Uti den ecklesiastika indelningen af länet hafva under ifrågavarande femårsperiod de förändringar skett, att Kungs- Barkarö
socken, som tillhört Köpings pastorat, blifvit eget gäll, samt att
Kungsåra och Kärrbo socknar, hvilka likaledes varit förenade
till ett pastorat, åtskilts och nu utgöra serskilda pastorat, hvaremot Hubbo och Tillberga församlingar, hvilka utgjort egna gäll,
sammanslagits till ett.
För val till riksdagsmän i Andra Kammaren utgör hvardera
af länets fyra domsagor en valkrets, Vesterås och Köpings städer
i förening med staden Enköping i Uppsala län en, samt Sala
och Arboga städer en; och eger landstinget att för länet invälja
tre riksdagsmän i Första Kammaren.
Hvad länets indelning för öfrigt beträffar, får Eders Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande underdånigst hänvisa till innehållet
af sina ofvannämnda äldre femårsberättelser.
Vidkommande . länets naturbeskaffenhet äro värderika upplysningar , att hemta af det geologiska karteverket, som numera
fortskridit till att omfatta den största delen af länet, och Eders
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande bör, om än endast i korthet,
desto heldre meddela något derom, som dess förra berättelser föga
vidrört detta ämne.
Af Vestmanlands län är hufvuddelen att hänföra till Mälarens berg- och vattensystem samt den mindre återstoden till
Dalelfvens. I fortsättning af den höjdsträckning, som, löpande
ut från Norska fjällen, framtränger genom Dalarne och Örebro
län i sydlig riktning, utgrena sig icke obetydliga bergstrakter i
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de nordvestra och vestra delarne af länet, synnerligen inom
Norbergs, Vestanfors och Skinskattebergs socknar. Från dessa
bergstrakter gå landtryggar, hvilka dela vattendragen inom länet.
Af föga höjd, utom i Torstuna härad, der en mindre bergsbygd
visar sig, sträcka de sig dels åt öster, dels åt sydost och dels
åt söder, till dess de utjemna sig emot gränsen emellan Vestmanlands och Uppsala län samt Mälaredalen. Den nordligaste
af dessa landtryggar, till en del benämnd Långheden, utgör skilnaden emellan Dalelfvens och Mälarens vattensystem, följande
elfvens lopp österut.
Dels ifrån och dels i bredd med nämnda landthöjder, och
märkbarare än de, löpa från norr till söder fyra grus- och sandåsar med stundom branta stundom lägre sluttningar åt sidorna.
Den ostligaste, kallad Dalkarlsåsen, framträder i länet söder omDalelfven inom Nora socken, går vidare söderut till VesterLöfsta och nedåt Altuna samt slutligen med böjning åt öster
genom Hernevi socken in i Uppsala län. Den följes åt vestra
sidan förs.t af Badelundsåsen, hvilken med serskilda vid Sätra
förenade grenar kommer från Vester-Fernebo och Möklinta samt
stryker fram genom Romfartuna, Hubbo och Badelunda socknar
i sydostlig riktning ned till Mälarens strand öster om Vesterås.
Dernäst löper Ramnäs- eller Kolbäcksasen från sjön Amänningens.
södra strand nedåt Rytterne socken öfver Nyckelön till Qvicksund, hvarest den afbrytes, men sticker åter upp på motsatta
stranden i Södermanlands län. Slutligen kommer Hed- eller
Kungsörsåsen från nordliga delarne af Skinskattebergs bergslag,
går sydost åt Malma och Köping, vidare öfver öar i Mälaren
nejd till Arboga-åns utlopp, der den genomskäres, men fortgår på
andra sidan om ån söderut genom Kung Karls socken till nyss
omförmälda län. I den söder om Arboga-ån belägna delen af
Vestmanlands län framtränger från Örebro län en ostlig fortsättning af bergshöjden Käglan, skiljande Mälarens och Hjelmarens båda vattensystem.
Genom de landsträckor af omvexlande bredd, som ligga
emellan förenämnde åsar och höjder samt dessas förgreningar, •
framflyta åtskilliga, till en del icke obetydliga vattendrag. Det
ostligaste är Altuna-ån, som kommer från Långhedens sluttningar,
flyter först sydligt och sedan ostligt in uti Uppsala län, hvarest
den under namn af Örsunds-ån utfaller i Mälaren. Vidare följer
åt vester Sagan, hvilken, begynnande inom Möklinta socken,
flyter sydsydost, i sitt nedersta lopp utgör gräns emot Uppsala
län och utfaller i Oxfjerden af Mälaren. På andra sidan af
Badelundsås framgår Svartån, som har sitt upphof inom Norbergs
socken, genomflyter Fläckebosjön och Hällsjön samt vid Vesterås
stad faller i Mälaren. An längre åt vester kommer Ramnäseller Kolbäcks-ån. Denna upprinner i Dalarne, går genom sjön
Södra Barken i Vesterbergslagen, fortsätter inom Vestmanlands
län genom sjöarne Stora och Lilla Aspen, Amänningen, Versbosjön, Öfra och Nedra Nadden, Guten samt Östra Surasjön ned
till sjön Freden och slutligen genom Borgås-sund ut i Mälarefjerden Galten. Köpings-ån börjar i sydöstra delen af Skinskattebergs bergslag och dertill stötande del af Snefringe härad,
går genom åtskilliga sjöar såsom Lisjöarne m. fl. och får, efter
att hafva flutit genom staden Köping, sitt utlopp i Barkaröviken af
nyssnämnde fjerd. Vester om sistberörda å och utåt ostliga
sidan af Hedåsen framgår Hedströmmen, som upprinner dels i
Ramsberg och dels i Vesterbergslagen, går in i länet och Skinskattebergs bergslag nedanför Malingsbosjön, fortsätter under namn
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af Bagg-ån till Storsjön och flyter vidare söderut genom sjöarne
Öfre och Nedre Vettern, hvarefter den med benämning af Hedströmmen går först sydostligt och sedan ostligt till Barkaröviken. Skedvi-ån, som flyter från Skedvi-sjön i socknen af
samma namn, utgör under sitt lopp söderut till en del gräns
emot Örebro län och förenar sig med Arboga-ån, som, kommande
från nämnda län, går österut till fjerden Galten.
Utom sjöarne Mälaren, Hjelmaren och Temnaren, hvilka
blott delvis tillhöra länet, finnas derstädes, serdeles inom dess
vestra och nordliga delar, ett betydligt antal sådane. Deribland
äro förnämligast att märka den förenämnde sjön Amänningen,
0,2 qyadratmil, och Hallaren, 0,18 qvadratmil, den senare till
stor del åstadkommen genom uppdämning för anskaffande af
vattentillgång åt hytte- och grufvedriften vid Sala; vidare Svansjöarne i Skinskattebergs bergslag, Vestlandasjön i Åkerbo härad
m. fl., såsom ofvanför synes.
I naturen af länets serskilda delar kan i allmänhet icke
någon synnerligen skarp skiljegräns angifvas. Från de höga
bergstrakterna i nordvest, hvilkas platåer uppstiga till omkring
600 fot öfver hafsytan och der somliga spetsar höja sig ytterligare 100 à 200 fot, sänker sig landet småningom till slättbygder
i söder och öster. Nämnda bergstrakter innehålla rika tillgångar
af jernmalm, såsom å grufvefälten inom Norbergs socken, men
äfven kopparmalm, såsom vid Riddarhyttan i Skinskattebergs
socken, och kalksten, såsom vid Hedkärra i Vestanfors socken
och sydvest om Bjurmanstorp i Karbennings socken. Lösa jordlagret består härstädes hufvudsakligen af krosstensgrus, ehuru
förbättradt der odling framgått, och åkerlera finnes egentligen blott
utåt vattendragen. Trakterna för öfvergången till slättlandet,
hvilka sänka sig från 400 till omkring 170 fot öfver hafvet,
utgöras till större delen af vidsträckta skogs- och kärrmarker
med jordmon af krosstensgrus och föga odling, men fruktbärande
sträckor af åkerlera finnas äfven till icke obetydligt omfång,
såsom fälten omkring Sala. De låga bergen i dessa trakter sakna
icke malmer. Der finnas Sala silfvergrufva, jerngrufvorna på
Aby och Ösby skogsmarker i Sala socken m. fl. Afven kalksten är att tillgå i ansenlig mängd och silfvergrufvan brytes
egentligen i en stor kalkstock. Närmast länets nordöstra gräns
har landet sänkt sig till 100 à 70 fot öfver hafvet, men bergstrakten inom Torstuna härad höjer sig på sina ställen till 130
à 160 fot.
I de södra delarne af länet intill Arboga-ån och Mälarestränderna är landets höjd öfver hafsytan ringa, somligstäde»
blott 10 à 40 fot. På dessa orter är krosstensgruset, som i de
förut beskrifna delarne af länet har öfverhanden, tillbakaträngdt
af åkerlera såsom jordmon.- Ofta hvilande på svartlera och
mergel, intager denna ganska stora områden, och här befinna sig
länets mest fruktbara och sädesproducerande trakter. Bergsknölar af gneis och granit höja sig väl der och hvar i dagen
och på åtskilliga ställen förekommer kalksten, men nämnvärda
malmfyndigheter gifvas ej. Söder om Arboga-ån, der Käglan
tränger fram, delande Mälarens och Hjelmarens båda vattensystem,
är landet uppfyldt af skogsmarker och mossar, jordmonen mest
krosstensgrus samt åkerlera att finna blott utåt sagda å. Först
längre ned emot Mälarestranden visar sig sistnämnda bördigare
jordlager mera samladt.
I sammanhang med det föregående torde förtjena antecknas,
att Sala stadsförsamlings kyrka ligger 183,8 fot, Vesterås dom-
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kyrka 39,6 fot, Köpings kyrka 45,5 fot och Arboga, stadsförsamlings kyrka 26,5 fot öfver hafsytan.
Beläget ej synnerligen långt ifrån Östersjön, företer länet i
allmänhet ett mildare klimat, i jemförelse ej blott med närmaste
nordliga orter utan ock med de under samma polhöjd längre
Tresterut liggande delar af riket. Till detta förhållande torde
utom grannskapet med hafvet medverka dels inflytelsen af Mälarens och Hjelmarens stora vattenytor, dels ock landets öfvervägande beskaffenhet af låg slättbygd. Sålunda kan märkas, att,
likasom Vesterås med endast en fjerdedels grad nordligare polhöjd än det vid Mälarens utlopp i hafvet liggande Stockholm
har en lägre medeltemperatur för året än sistnämnda ort, likaså
sjunker ock inom länet medeltemperaturen för luft och jord ju
längre läget är åt vester, nordvest och norr. Våren kominer
tidigare till slättbygden, vintern och slädföret äro stadigare och
långvarigare i bergstrakterna. Åkerbruk och vårsådd börja vanligen några dagar förr på de öppna slätterna kring Vesterås än

vid Sala, och der åter tidigare än å orter, liggande än högre
upp mot norr.
Den naturliga dels af jordmonen och dels af klimatet beroende vegetationen röner ock inflytandet af angifna olikhet i luftstrecket. I den öfre mera bergiga och höglända delen af länet
äro skogar af tall och gran rådande på berg och grusåsar samt
utbreda sig jemväl öfver slätterna, när de ej utträngas af odlingen. Till icke ringa vidd finnas de äfven i öfvergångstrakterna till den låglända slättbygden, men inom den sistnämnda
endast i spridda lägen och af mindre omfång. Bland träslagen
intager dernäst björkskogen det största utrymmet. Den träffas
egentligen å stenbunden och för odling mindre brukbar jord inom
sagda öfvergångstrakter. Asp och al förekomma flerstädes
äfvensom öfriga vid denna polhöjd inom landet vildt växande
trän, bland hvilka likväl de ädlare, såsom ek, ask, lönn och
lind m. fl. mest äro att finna vid egendomar, der d_e serskildt
fredas.

2. Innevånare.
Tab. N:o 1. Vid slutet af år 1865 utgjorde folkmängden i länet enligt
presterskapets på husförhörslängderna grundade summariska uppgifter 108,859 och enligt mantalslängderna 108,234 personer.
Såsom bifogade Tab. N:o 1 visar, har den vid 1870 års slut uppgått jemlikt de förra uppgifterna till 114,033 samt efter mantalslängderna till 113,645; och har således folkmängden under nu förevarande femårsperiod ökats efter presterskapets uppgifter med
5,174 och efter mantalslängderna med 5,411 personer. Huru denna
tillväxt enligt husförhörslängderna år efter år uppkommit, angifves
å följande sida uti tab. Litt. A serskildt för landsbygden, för städerna och för länet i sin helhet. Dervid hafva de åtskilnader
emellan befolkningens antal vid hvarje års början och slut, hvilka
icke befunnits vara en följd af öfverskott utaf lefvande födde
eller med döden afgångne, antagits såsom beroende af inflyttning
till eller utflyttning från orten. Samma tabell utvisar äfven den
årliga tillväxtens eller minskningens procent af årets medelfolkmängd, den sistnämnda beräknad till medeltalet af folkmängden
Tab. Litt. A. vid början och slutet af året. .
Af följande redogörelse, grundad på de i tab. N:o 1 uppgifna
förhållanden, inhemtas tillväxten af folkmängden enligt mantalslängderna äfvensom den procent af densamma i medeltal, som
antalet af de från mantantalspenningars erläggande befriade per- >
söner årligen utgjort:

Så väl de från husförhörslängderna som de från mantalslängderna hemtade beräkningar af folkmängden, emellan hvilka

anmärkningsvärda skiljaktigheter för öfrigt förekomma, visa, att
dennas fortgående .tillväxt aftagit vid midten af femårsperioden
och derefter endast långsamt åter höjt sig. Förnämsta anledningen dertill lärer vara att söka i de ogynnsamma resultat, som
skördarna åren 1867 och 1868 lemnade, men till nämnda omständighet hafva ock bidragit utflyttningar dels till hufvudstaden
och andra orter inom riket, dels ock till främmande land. Antalet af de till utrikes ort, mest Amerika, utflyttade har uppgått
år 1866
till 7
» 1867
» 14
» 1868
»276
» 1869
»385
» 1870
» 192
Summa 874.
Folkmängdens täthet å landsbygden, beräknad efter mantalslängderna för år 1870, bestiger sig till 1,768 personer på qvadratmilen. Inom de serskilda ' fögderien är förhållandet i detta
hänseende följande:

I ekonomiskt afseende kan allmogen i Vestmanlands län
anses såsom i allmänhet väl bergad, mången deribland såsom
förmögen. Betänksamhet i lynnet och deraf föranledd varsamhet
i affärer hafva fredat den från sådana omhvälfningar i egendomsförhållanden, som under senare tider i många orter skadat
befolkningens välstånd. Att sparsamhetsanda icke saknas, visar
sig af de jemt växande insättningarna i sparbankerna i länet,
för hvilka redogöres i tab. N:o 13. Derjemte kunna till

Befolkningsförhållanden.

Vestmanlands län.

grund för omdömet rörande det ekonomiska tillståndet hos befolkningen åberopas förhållandena med de under femårsperioden
verkställda exsekutiva försäljningar af för gäld utmätt fastighet
Tab. Litt. A.

samt hos länsstyrelsen afgjorda skuldfordringsmål.
hållanden synas af tab. Litt. B å följande sida.

Folkmängdens tillväxt i Vestmanlands lån.
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Beträffande klädedräkt, födoämnen och byggnadssätt är icke
något att tillägga i hvad Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
tvenne senaste femårsberättelser derom förmäla.
Sedligheten hos befolkningen har, serdeles i afseende på förhållandet emellan könen, uti nyssnämnda berättelser varit föremål för allvarsamma anmärkningar. Deraf synes, bland annat,
att af de under perioden 1861—1865-lefvande födda barn, utgörande 16,681 till antalet, 14,588 eller 87,45 procent voro äkta
och 2,093 eller 12,55 procent oäkta; och utvisar ofvan åberopade
tabell, Litt. A, att bland 16,545 barn, hvilka under nu ifrågavarande period 1866—1870 blifvit lefvande födda, 14,468 äro
äkta och 2,077 oäkta. Således qvarstår jemväl under sistberörda
period samma proportion af 87,4 5 procent äkta och 12,5 5 procent
oäkta barn. Det emot goda seder stridande förhållande, som
härigenom ådagalägges, har, såsom vanligt, mest vunnit insteg
i städerna, för hvilka antalet af oäkta barn under denna period
uppgår till 19,5 7 procent, under det att på landsbygden faller
11,5 2 procent. Inom städerna serskildt visar sig, att bland derstädes under samma period lefvande födda barn proportionen
emellan äkta och oäkta är följande:
Äkta.
Oäkta.
i "Vesterås
76,12%
23,88%
»Sala
82,oo»
18,oo »
» Arboga
82,98 »
17,02 »
» Köping
83,92 »
16,os »
Under perioden 1866—1870 är förhållandet i nyssnämnda
afseende:
Åkta.

Oäkta.

å landsbygden i riket
92,07 %
7,93%
i städerna
»' »
76,69 »
23,31 »
i ' h e l a riket
90,02 »
9,98»
I betraktande af hvad sålunda förekommer kan det ej nekas,
att befolkningen i Vestmanlands län i sedligt förhållande emellan

Tab. Litt. B .

könen intager en lägre ståndpunkt än innevånarne i flere andra
orter af riket, men i anledning af nyss anmärkta omständighet,
att procenten af inom länet lefvande födda äkta och oäkta barn
är densamma under de begge femårsperioderna 1861—1865 och
1866—1870 må kanske den förhoppning hysas, att en önskansvärd återgång till något bättre är att vänta.
Hvad dryckenskapslasten angår, instämma nästan alla underrättelser deruti, att den inom länet aftagit. Obestridligt är ock,
att den minskning af tillfällen till utöfvandet deraf, som blifvit
en följd af senare tiders författningar, haft god verkan till
nykterhetens befrämjande, men först när det sedliga begreppet
hos den stora mängden nått den utveckling, att ifrågavarande
råa ' last betraktas med allmän afsky, kan ett stadgadt bättre
tillstånd inträda.
För vidare upplysning om befolkningens sedliga ställning
får Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande uti å efterföljande
sida stående tab. Litt. C redogöra för dels antalet af fångar, Tab. litt. c.
häktade inom länet i följd af åtal för brott samt af i länet
födde straffarbetsfångar och för försvarslöshet dömde, dels ock
antalet af de utaf länsstyrelsen för försvarslöshet dömde samt
de å länshäktet förvarade fångar under de fem år, som förevarande berättelse omfattar.
För befrämjande af folkundervisningen hafva länets innevånare visat ett stigande nit. I allmänhet besökas folkskolorna
flitigt och lemnas icke förr af barnen, än dessa inhemtat det minimum af kunskaper, som folkskolestadgan föreskrifver. Tillfälle
gifves ock dem, som slutat skolgången, att till underhållande
och ökande af sina kunskaper åtnjuta fortsatt undervisning.
Antalet, som deraf begagnar sig, är visserligen icke stort, hvartill anledningen torde vara behofvet att tidigt egna sig åt arbetet
för lifvets näring, men den erfarenheten kan ej jäfvas, att det
nyttiga vetandets välsignelserika frukter mer och mer spridas
bland den förr okunniga massan af folket.
Sockenbibliotek finnas i nästan alla landsförsamlingar, och
Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande åberopar i underdånighet
hvad dess föregående femårsberättelser mera utförligt om dem
innehålla.
Något större insteg inom länet hafva separatism och sektväsende i trosläran ännu icke vunnit. Baptismen, som eger den
mesta utbredningen, torde räkna föga öfver 200 anhängare, de
flesta i Munktorps, Köpings och Arboga kontrakt. Af metodister finnes ett fåtal i städerna Arboga och Köping. Uti
Vester-Fernebo skall mormonismen hafva förvärfvat några medlemmar.

Skuldfordringsmål.

Jordbruk. Tab. N:o 2.

Vestmanlands län.

Den fysiska utvecklingen hos ungdomen bland allmogen går
långsamt, serdeles för det manliga könet. Ett sådant förhållande
är ganska märkbart bland beväringsmanskapet, som vid mönstringarna af första klassens ynglingar skulle underkastas större
kassation, än som nu eger rum, derest ej en säker erfarenhet
gåfve vid handen, att dessa ynglingar, efter att hafva vunnit
ännu ett år, tilltaga i växt och-styrka på ett stundom förvånande
sätt. Den åsigten har ock gjort sig ganska gällande, att ett års
längre uppskof med inträdandet af beväringsskyldigheten skulle
vara till gagn för manskapets tjenstbarhet. Efterföljande tabell
framställer till jemförelse antalet af approberade, befriade och
kasserade beväringspligtige för h varje år af ifrågavarande period.
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Under de år, som denna berättelse omfattar, har länet icke
varit hemsökt af några allmänt härjande farsoter, men såsom
ganska utbredda inom vissa trakter hafva visat sig tyfösa och
gastriska febrar åren 1866, 1868 och 1869, diarrhéer 1866 och
1868 samt skarlakansfeber och messling 1869. Kolera framträdde
i spridda fall år 1866, och nästan alla åren hafva lunginflammationer och katarrhalfebrar varit gängse.
De frivilliga skarpskytteföreningarna, som bildat sig i länet,
hafva i effektiv styrka utgjort:

3. Näringar.
Tabb. N:is2o.3. A. Jordbruk OCh boskapsskötsel. I enlighet med de uppgifter, som uppå föranstaltande af Vestmanlands läns Hushållningssällskap blifvit samlade rörande dessa näringar, hafva bilagda tabb. N:is 2 och 3 upprättats öfver dels medeltalet under
perioden 1866—1870 af den inom länet till odling af olika sädesslag, rotfrukter m. m. använda jordareal äfvensom af utsädesoch skördebeloppen, dels ock antalet af de vid 1870 års slut
derstädes underhållna hästar, nötboskap samt köttnyttiga mindre
Tab. Litt. C.

husdjur. Men härvid bör upplysas, att Hushållningssällskapets
förvaltningsutskott vid öfverlemnandet till Statistiska CentralByrån af förenämnda uppgifter för det sistberörda året beledsagat desamma med anmärkningar, visande, att, oaktadt sällskapets
icke ringa årliga kostnader för insamlandet, någon tillförlitlighet
likväl icke i allmänhet kan ifrågavarande uppgifter tillmätas. I
viss mån torde farhågan att genom angifvande af verkliga förhållandet i de omständigheter, hvarom underrättelser äskas för

Fångantal
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Skörd; pris; jordförbättringar och afsöndringar; m. m.

jordbruksstatistikens räkning, ådraga sig ökad beskattning ännu
vidlåda mången jordbrukare, och dertill kommer, att de fleste af
desse i brist på noggrann bokföring knappast sjelfve liafva tillräcklig kännedom af sagda omständigheter. Att vänta någonting
mera tillfredsställande, än nu kunnat åstadkommas i detta afseende, torde derför vara förgäfves, så länge omförmälda hinder
ligga i vägen; dock böra, när det ekonomiska karteverket hinner
utsträckas öfver länet och säker kunskap om den odlade jordarealen derigenom vinnes, äfven beräkningarna öfver utsädes- och
skördeförhållandena kunna erhålla större pålitlighet än de för
närvarande ega. De upplysningar, som tab. N:o 3 innefattar i
fråga om boskapsskötseln, uppgifvas vara jemförelsevis mera
trovärdiga.
Af den odlade jorden inom länet lärer omkring en tredjedel
befinna sig under vexelbruk, men det öfriga nyttjas i två- och
treskiftesbruk samt oordnade omloppsbruk. Råg bör anses såsom hufvudsädet, ehuru odling af hafre vunnit stor utsträckning, hvartill gynnsamma prisförhållanden lockat. Nästa rummet
efter dessa båda sädesslag intager odlingen af korn. Hvete
odlas icke i större mängd.
Under de tre första åren af perioden voro grödorna antingen
blott medelmåttiga eller ock svaga, men året 1869 gaf bättre
äring, och förhållandet blef synnerligen godt under 1870. Totalomdömet för hvarje år serskildt synes af följande tabell.

Omfattningen af de under denna period inom länet företagna
arbeten till förbättring af jordbruket kan, om än icke fullständigt, likväl till viss grad bedömas efter de förrättningar, hvarom
Hushållningssällskapets tjenstemän, länsagronomen och länsdikarne,
enligt till sällskapet ingångna berättelser, årligen varit anlitade.
Enligt dessa berättelser finnes länsagronomen hafva verkställt
de i följande tab. uppgifna arbeten.
Tab. Litt. D.

Och hafva under ledning af länsdikarne omkring 2,240 qv.-ref
blifvit täckdikade.
I sammanhang med det ofvanstående meddelas i följande
tab. Litt. D uppgifter angående de spanmåls- och arbets- Tab. LHt. D
pris, som kunna antagas hafva varit gängse under hvarje år af
perioden, de förstnämnda prisen i öfverensstämmelse med markegångstaxans afdelning Litt. A.
Hemmanslclyfningar och jordafsöndringar förekomma icke
synnerligen ofta. Anledningen till sådant kan ligga dels deruti,
att jordegarens i allmänhet bergade ställning sätter honom i
stånd att behålla sin jord till det område, han förvärfvat den,
dels ock deruti," att folkmängdens tillväxt icke ännu framkallat
något större behof af jordens parsellering. Förhållandet visar sig
af nedanstående tabell.

Vid periodens början var länets landtbruksskola förlagd å
egendomen Julpa i Romfartuna socken och fortgick derstädes
enligt förut följd undervisningsplan till den 22 Oktober 1869,
hvarefter skolan, jemlikt Kongl, brefvet den 10 Augusti samma

Spanmåls- och arbetspris.

Landtbruksskolan.

Ladugårdsskötsel och rasförbättring, m. m. Tabb. N:is 3 och 6.

år, flyttades till den af Hushållningssällskapet för sådant ändamål arrenderade egendomen Stenby i Munktorps socken. Af de
lärlingar, som då befunno sig i skolan, afgingo fyra efter med
dem hållen examen, och de öfrige nio blefvo för afslutande af
sin kurs öfverflyttade till Stenby, hvarest undervisningen tog sin
början den 1 nästpåföljande November för tillhopa fjorton frilärlingar. En ibland desse afled innan kort, men af de andre blefvo
åtta utexaminerade den 21 Oktober 1870 och afgingo samtligo
till rättareplatser inom länet. I dessas ställe antogos åtta nya,
nemligen sju frilärlingar och en betalande.
En af Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott vald styrelse, bestående af tre ledamöter, öfvervakar och leder skolans
angelägenheter och verksamhet. Lärare-personalen utgöres af
föreståndaren samt tre lärare, af hvilka den ene tillika är inspektor å egendomen. Undervisningsämnena och lärotiden äro
de i Kongl. Reglementet för lägre landtbruksskolor af den 27
Mars 1863 föreskrifna.
Stenby egendom, hvarå arrendetiden är tio år, räknade från
den 14 Mars 1869, med optionsrätt för Hushållningssällskapet
att under vissa vilkor bibehålla arrendet ytterligare tio år, består af 2 mantal frälse och 2 mantal kronoskatte, de sistnämnda
förmedlade till ett, samt har i egovidd efter gamla ytmåttet 137
tunnland 15,9 kappland åker, 88 tunnland 13,2 kappland äng
samt 304 tunnland 30,3 kappland betes- och skogsmark.
För trägårdsskötsel och fruktträns odling visar sig en tilltagande håg. Länsträgårdsmästaren har varit synnerligen anlitad om uppgörande af planer för trägårdars anläggning samt
försköning. Till folkskolorna har ett betydande antal oäktade
fruktträstammar och bärbuskar blifvit utdeladt samt folkskolelärare'på Hushållningssällskapets bekostnad erhållit undervisning
i hvad till denna handtering hörer.
Ladugårdsskötsel och afveln af nötboskap hafva under ifrågavarande period likasom under den nästföregående varit föremål för uppmärksamhet och omvårdnad. Det statens stamholländeri af Ayrshire-ras, som år 1860 uppställdes vid Lycksta
egendom icke långt från Vesterås, blef af jordegaren uppsagdt
till afflyttning år 1866, och sedan Hushållningssällskapets försök
att få detsamma qvarstående inom länet å en annan lämplig
egendom icke haft önskad framgång, upphörde denna inrättning
härstädes år 1867. Men ett genom bolag af enskilda personer
år 1862 bildadt stamholländeri af så kallad Strömsholms-ras,
förlagdt å Stäholms egendom i trakten af Köping, har vårdats
med fortsatt omsorg. Derjemte har sällskapet under år 1866
vidtagit åtgärder för att genom bidrag och lemnade förskott befrämja inköp af tjurar af ädel ras.
För att inom länet sprida kännedomen om en förbättrad
mejerimetod antog Hushållningssällskapet under loppet af år 1869
en läns-mejerist med förbindelse för denne, dels att såsom resande instruktör lemna undervisning och råd i afseende på mejerins inrättande och handhafvande och dels att vid ett af honom å Tistersta gård i Munktorps socken anlagdt eget mejeri
hålla skola för att undervisa så väl två ordinarie af Förvaltnings-utskottet antagne elever, hvilka skulle årligen utexamineras,
som ock de tillfällige elever, som under någon kortare tid skulle
vilja inhemta kunskap om handteringen; och har Hushållningssällskapet, tillika med lån på billiga vilkor, befordrat inrättandet
af så kallade distrikt-mejerin, som vid 1870 års utgång till ett
antal af sju funnos i länet.
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Förhållandet med hästafveln vid det inom länet befintliga
Strömsholms stuteri synes af efterföljande tabell:

Inom andra län hafva stuteriets hingstar åren 1866—1870
betäckt 6,784 ston; och har antalet af de hvartdera året genom
försäljning från stuteriet afyttrade hästar uppgått
1866 till
12.
1867 »
31.
1868 »
25.
1869 »
29.
1870 »
42.
tillhopa 139.
nos enskilde jordbrukare har afveln af hästar i allmänhet
icke blifvit tillräckligt uppdrifven för att fylla hvad som fordras
för eget behof, utan dessa djur köpas ofta från andra orter,
dock bör det erkännas, att vackra prof på inom länet födda
hästar icke sällan förekomma.
I afseende på afveln af får och svin visar tab. N:o 3 Tab. N:o 3.
att, vid jemforelse med de förhållanden, som femårsberättelserna
1856—1860 samt 1861—1865 uppgifva, antalet af nämnda husdjur
blifvit minskadt. Tillgången derpå torde icke heller vara större
än länets eget behof kräfver. För att vinna förädlade raser och
ökad produktion så väl af det ena som af det andra djurslaget
hafva dock tjenliga åtgärder blifvit af Hushållningssällskapet vidtagna.
Uppgift å antalet af de husdjur, som under perioden Tab. N:o 6.
blifvit dödade af rofdjur, har, så vidt förhållandet är kändt, meddelats i bifogade tab. N.o 6.
Farsoter af svårare beskaffenhet eller stor utbredning hafva
icke Iland husdjuren varit gängse under ifrågavarande period.
Partielt uppkom mjeltbrand ibland nötkreatur i trakten af Vesterås år 1868 samt tyfus eller rödsjuka bland svinkreatur i
Öster-Våla socken år 1870.
De bemödanden, som Hushållningssällskapet ådagalagt för
att inom länet uppmuntra och befordra Iandtbrukets och derraed
förenade näringars förkofran, hafva redan i det föregående på
åtskilliga ställen blifvit omnämnda och torde i det följande än
vidare komma att visas, men det bör här tilläggas, att sällskapet
äfven genom landtbruksmöten, distrikt-föreningar samt utdelande
af odlingsbelöningar och låneunderstöd sökt att verka för sitt

K. M.-ts BefaUningshafvandet femårsberällelscr 1866—1870. Veilmanlands län,
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Skogshushållning.

ändamål. Nya stadgar för Sällskapet blefvo af Kongl. Maj:t
fastställda den 4 Juni 1869.
Tab. N:o 4. B) Skogshushållning. Huru stor länets hela skogsareal är,
kan icke med någon visshet uppgifvas, men af densamma utgöra
på sätt bilagda tab. N:o 4 visar:

Tab. N:o 4.

Jagt. Tab. N:o 5. Bergsbruk.

hans biträde vilja begagna sig. Redan under första året blef
hans verksamhet tagen i anspråk, för att å enskildes egendomar
anlägga 5 plantskolor samt utsätta 25,000 björk- och 112,000
barrträ-plantor.
Ekeplantering af någon betydenhet har under perioden icke
egt rum.

Qvadratref.

Kungsgårdars skogar
14,283.
Boställens, kyrkors, läroverks och fromma stiftelsers d:o 258,204.
Häradsallmänningar
108,362.
tillhopa 380,849,
af hvilka skogar de kungsgårdarna tillhörande, äfvensom häradsallmänningarna äro till sina nyssnämnda områden indelade till
ordnad hushållning, men af boställens, kyrkors och fromma stiftelsers allenast 41,320 qvadratref; och befinnes medeltalet af
afverkningsbeloppen å dessa skogar under ifrågavarande period
hafva bestigit sig årligen:
knbikfot.

värde
Kdr Emt.

för kungsgårdars skogar till
60,420.
3,453.
» boställens, kyrkors, läroverks och fromma
stiftelsers d:o
164,787.
6,273.
» häradsallmänningar
472,434.
17,182.
Såsom i den förra femårsberättelsen blifvit uppgifvet äro
håradsallmänningarna i länet till antalet tio, nemligen:
I Köpings revier:

Svedvi allmänning
Bergs
»
Lisjö
»
Sämskarbo »
Kungsörs »
Sätterbo
»
I Vesterås revier:
Norrbo allmänning
Tuhundra
»
Siende
»
I Sala revier:
Torstuna
»

Qvadratref.

5,157,60.
17,102,31.
22,820,39.
4,501,96.
11,258,92.
1,508,85.
9,791,95.
9,009,87.
707,87.

27,350,92.
Summa 109,210,64.
Den skiljaktighet, som visar sig emellan nu uppgifna areal-innehåll af håradsallmänningarna och det ofvanför omförmälda, härflyter deraf, att skogvaktare-boställenas egorymd, som vid skogarnas
indelning till trakthuggning uhdantagits, icke ingår i det förenämnda af 108,362 qvadratref.
Af enskildes skogar lär efter erhållen uppgift en areal af
550,000 qvadratref vara till ordnad hushållning indelad.
Nästan allestädes, der afverkning sker å de till sådan hushållning indelade skogar, som tillhöra kungsgårdar eller boställen
och allmänna inrättningars hemman, beredes marken för återväxt
medelst frösådd eller plantering. De fleste större enskilde skogsegare följa trakthuggningssystemet vid sina skogars afverkning
samt draga äfvenledes försorg om återväxten, hvilket exempel
en och annan af allmogen börjat följa. Dock upplyses för Sala
revier, att hushållningen med de enskildes skogar derstädes i allmänhet befinner sig på en låg ståndpunkt.
För befrämjande af skogsodling har Hushållningssällskapet
år 1869 anställt en skogsplantör, hvilken det åligger att emot
viss ersättning gå dem af länets innevånare tillhanda, som af

C) Jagt OCh djarfângst Bland matnyttiga djur, som inom
detta län äro föremål för jagt, märkes i första rummet elg, hvilken förekommer temligen allmänt, men äfven mycket eftersökes.
Vidare finnas rapphöns, tjäder, orre och hjerpe, som alla under
den senare tiden ökat sig betydligt. Detta har ock varit förhållandet med hare utom under året 1870, då tillgången derpå
minskades, hvartill orsaken antagits hafva varit någon sjukdom.
Såsom näringsfång drifves dock ej jagten efter dessa djur, utan
den betraktas hufvudsakligen såsom nöje.
För ro/djurs dödande hafva under ifrågavarande period Tab. N:o 5.
skottpenningar blifvit utbetalade, såsom bifogade tab. N:o 5 närmare innehåller. I afseende på sådana djur må anmärkas, att
vargen, som tillförene var det farligaste och ofta uppträdde i
flockar, numera visar sig endast undantagsvis. Lo förekommer ock mera sällan än förr, men deremot har räf under året
1870 högst betydligt ökat sig, hvartill anledningen lärer vara,
att hågen för räf-idens uppsökande försvagats, sedan skottpenningarne för detta djurs fällande upphörde. Ett lika förhållande
har inträffat med hönshöken, hvilken så väl å fjäderfän som å
matnyttigt vildt gör betydlig skada.
Fiske utöfvas för det närvarande såsom näring egentligen
endast utåt Mälarens stränder, hvarest det torde lemna skälig
förtjenst åt dem af länets innevånare, som dermed sysselsätta •
sig. För bedrifvandet af detta fiske har Eders Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande, i likhet med Länsstyrelserna i Stockholms,
Uppsala och Södermanlands län utfärdat stadgar den 17 November 1870.
. I ändamål att åvägabringa omförmälda närings bättre uppkomst inom länet bekostade Hushållningssällskapet undervisning
för en lämplig person vid fiskodlingsanstalten å Knifsta i Stockholms län, men efter hans återkomst derifrån kunde, i brist af
dem, som önskade förbättra sina fisken, sysselsättning icke beredas honom, hvarför Sällskapet nödgades lemna honom frihet
att efter godtfinnande söka anställning. Den goda inkomstkälla,
som genom ordnad utöfning af fiskerinäringen skulle kunna tillflyta befolkningen i åtskilliga delar af länet, är ännu nästan helt
och hållet förbisedd.
D) BergS- OCh brukshandtering. Vestmanlands län intager
en framstående plats i afseende på denna näring och torde, när
lättare kommunikationer blifvit beredda, genom vidare utveckling
af densamma kunna lemna ett rikt bidrag till välståndet i vårt
land. Det är i synnerhet länets stora tillgångar på jernmalm,
som berättiga till en sådan förväntan.
Efterföljande tre tabb. Litt. E, F och G, rörande Tabb. Litt. E, F o. G.
malmuppfordringen, jerntillverkningen samt de för dessa ändamål använda arbetskrafter under åren 1866—1870, gifva en öfversigt af jernhandteringens tillstånd under denna period.
Bland verk och inrättningar för jernhandtering, hvilka Tab. Litt. Ilgjort sig bemärkta, äro i synnerhet gjuterien och dermed förenade mekaniska verkstäderna i Arboga och Köping samt Ram-
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Bergs. och brukshandtering.
näs, Surahammars, Svanå, Fagersta och Kolsva bruk. Angående
de fyra förstnämnda verken hafva åtskilliga upplysningar blifvit
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Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande meddelade, hvilka i tab.
Litt. H sammanföras.

Tab. Litt. E.

Malm-uppfordringen.

Tab. Litt. F .

Jerntillverkningen.

Tab. Litt. G.

Använd arbetskraft.

Tab. Litt. H.

Jerntillverkning.
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Brukshandtering.

Gjaterien och mekaniska verkstäderna i Arboga och Köping anlades begge år 1856 samt började arbeta, det sistnämnda
verket 1857 och det förra 1858. De drifvas begge med vattenkraft.
Tillverkningen har hufvudsakligen utgjort:
vid Arboga gjuteri och verkstad: ångmaskiner, ånghammare,
blåsmaskiner, turbiner, valsverk, qvarn-, såg- och tröskverk,
berg- och vattenuppfordringsmaskiner för grufvor, verktygsmaskiner af flere slag samt jernvägsmateriel, hvaribland hårdgjutna
jernvägshjul vunnit användning vid de flesta smalspåriga jernvägar i vårt land, i Norge och Ryssland, äfvensom vid spårvägar
i Köpenhamn, London, Glasgow och Edinburg;
vid Köpings gjuteri och verkstad: ångmaskiner, qvarn-, sågoch valsverk, turbiner, jerntrappor och andra arbeten till byggnader, gasverk, verktygsmaskiner, såsom jernsvarfvar och dylikt,
hvilken sistnämnda tillverkning under, femårsperioden 1866—1870
varit den förherrskande och funnit afsättning till gevärsfaktorien i Karl Gustafs stad och vid Ilusqvarna, äfvensom till de
flesta mekaniska verkstäder inom landet och utomlands till Norge,
Danmark och Finland.
För arbetarnes räkning är vid Arboga verkstad ett läsebibliotek anordnadt och vid begge verken finnas sjuk- och begrafningskassor. I afseende på arbetspersonalen vid Köpings
verkstad har anmärkts, att den till största delen är tillärd på
stället och nästan utan undantag kommen från staden eller närmaste trakter derintill samt i allmänhet utmärkt för nykterhet
och redbarhet.
Vid Ramnäs bruk blef år 1868 valsverk för gröfre och finare
arbeten inrättadt. Tillverkningen, som till nämnda år gått på
England, Tyskland och Amerika, har sedermera blifvit afsatt på
Danmark, England, Frankrike och Ryssland, men äfven delvis
funnit afnämare inom landet.

Sala silfververk, m. m. Fabriker.

Tab. N:o 7.

tillverkningen under nästföregångna femårsperioden varit. Den
egentliga afraden till staten utgör en tiondedel af tillverkningen.
I fråga om den så kallade Sala silfververks ränte-ersättningsfond har femårsberättelsen för 1861—1865 upplyst, att denna
fond sistberörda år utgjorde 192,671 Rdr 21 öre; och har densamma sedermera årligen förökats i enlighet med nedanstående
uppgift, nemligen:
år 1866 till
205,271 Rdr 86 öre.
» 1867 »
219,164 » 31 »
» 1868 »
234,021 » 30 »
» 1869 »
250,792 » 11 »
» 1870 »
268,451 » 41 »
För tillverkningen vid de öfriga ädlare verken inom länet
lemnar efterföljande tabell en summarisk redogörelse.

Kopparmanufaktur började vid Skultuna år 1868. Under
år 1870 utfärdades resolution rörande anläggning vid Molnebo
bruk i Vester-Löfsta socken af ett verk för tillverkning af koppar, nickel, bly, m. m.
Följande tabell innefattar upplysning om den arbetskraft,
som vid samtliga de ädlare verken blifvit under ifrågavarande
period använd.

o

A Surahammars bruk tillverkades ar 1866 egentligen plåt
samt knipp- och bultjern, men samma år ombyggdes en del af
verkstäderna för tillverkning af jemvägsmateriel, i följd af hvilket
byggnadsföretag arbetet för jerntillverkningen hindrades och beloppet af densamma icke obetydligt nedgick. Men den har sedermera, såsom tab. Litt. H visar, åter stigit, utgörande hufvudsakligen ångpanne- och fartygsplåt samt axlar och hjul för jernvägarnes behof. Afsiittningen hav till större delen varit inom
landet, men de senare åren äfven skett på Finland och Ryssland.
Arbetarnes ställning vid förenämnda tvenne bruk är i allmänhet god. Vid Surahammar är en'sjuk-och begrafningskassa
inrättad.
I länet finnas, såsom bekant, äfven så kallade ädlare verk,
bland hvilka det förnämsta är
Sala silfververk. Under perioden 1861—1865 lemnade detta
verk årligen i medeltal 1,843 skalp. 57 ort bergfint silfver samt
har nu gifvit
skalp.

år
»
»
»
»

1866
1867
1868
1869
1870

Till de näringar, som hemta sina råämnen utur mineralriket, hörer äfven kalkbränning, hvilken utöfvas på några ställen
inom Salbergs och Bergslags fögderin, äfvensom vid Sala stad,
hvarest den största tillverkningen sker, utgörande denna efter
uppgift för år 1870 ett belopp af 40,000 kubikfot.

ort.

1,955
97,
2,082
14,
2,299
10,
2,200
10,
2,152
28, '
tillhopa 10,689 59,
hvilket i medeltal för hvarje år utgör ett belopp af 2,137 skalp.
92 ort bergfint silfver eller 294 skalp. 35 ort mera än medel-

E) Fabriker och handtverkerin. För dessa närin- Tabb.N:is7oo.7J
gar redovisas i tabb. N:is 7 a och 7 b. • Ibland de vigtigare af
fabrikerna äro de vid Sörqvara i Kolbäcks socken för tillverkning af benmjöl och superfosfat samt en tobaks- och en tändsticksfabrik i Vesterås. Handtverkerien äro icke talrika och
afse hufvudsakligen blott de för orten nödvändigaste artiklar.
Vid jemförelse med uppgifterna för perioden 1861—1865 kunde
man föranledas tro, att ifrågavarande näringsgrenar befunne sig

Bränvinsbränning.

Binäringar, m. m, Jernvägar.

i tillbakaskridande eller åtminstone icke under senare tiden gått
framåt. Skulle detta vara händelsen, så lärer väl kommunikationernas svårighet, hvarigenom näringslifvet nödvändigt måste
lida, vara en orsak dertill. Dock må bemärkas, att fabrikernas
produkter i allmänhet anses för goda samt att i handtverkerien, serdeles i vissa af dem, en icke ringa skicklighet hos
flere enskilde idkare är att finna.
Bränvinsbränning utöfvas icke inom detta län i någon högre
grad. Vid ifrågavarande periods början funnos åtta brännerin,
af hvilka fyra drefvos på landsbygden och fyra i städer, men

Vestmanlands

län.

13

vid slutet af densamma hade deras antal nedgått till tre, deraf
ett på landsbygden och två i städer. Vidståendc tabell visar
de under perioden inträffade förändringarna äfvensom årliga beloppet af tillverkad vara.
F) Husslöjd OCh binäringar. Snickar-arbete, i synnerhet tillverkning af stolar, äfvensom förfärdigande af laggkärl bedrifves
med framgång såsom husslöjd inom Oster-Våla, Nora och llarbo
socknar i nordöstra delen af länet.
Mattväfnad af nöthår tillverkas i Fläckebo och derintill
gränsande socknar.
Biskötsel. För att uppmuntra denna nyttiga näring har
Hushållningssällskapet anställt en serskild bi-odlare, hvilken emot
bestämd ersättning meddelar råd och undervisning i handteringen
efter den så kallade Dzierzonska metoden. Väl öfvas ock biskötsel på sina ställen, men någon större håg derför har ännu
icke förmärkts.
Varuforsling fortfar att inom vissa trakter af länet idkas
såsom ett sätt för jordbrukaren att vinna bättre utkomst. Den
är äfven, så länge förbättrade kommunikationer medelst jernvägar icke kommit till stånd, ett nödvändigt fortskaffningsmedel
för jordbrukets och bergshandteringens alster.

4. Kommunikations-anstalter och varubyten.
A) Landkommunikationer. Ehuru Vestmanlands län, såsom Eders Kongl. Maj:ts lîefallningshafvandes berättelse för åren
1861—1865 visar, länge känt behofvet af en länet i dess helhet
genomlöpande jembana, har det likväl, äfven under den nu ifrågavarande femårsperioden, nödgats finna sig i saknad af de fördelar, en sådan kommunikationsled skulle medföra för tillgodogörandet af de betydande medel till välstånd, hvilka af naturen
blifvit länet beskärda. Inom detta hade väl, under förutsättning
af statens norra stambanas utsträckning från Tureberg på Stockholm—Uppsala-linien öfver Sevalla åt Krylbo vid Avesta och
vidare till Storvik på Gefle—Dala-banan, om hvilken ban-anläggning Kongl. Maj:t äfven till 1870 års Riksdag framställde nådig
proposition, aktieteckning skett för åstadkommande af en jernväg från Köping öfver Vesterås till Sevalla, medelst hvilken statens norra och vestra stambanor skulle sammanbindas, men frågan derom föll genom Riksdagens beslut att anslå medel för
Uppsala-banans fortsättning öfver Sala till Storvik, hvilken sträckning, om än tillfredsställande för den mindre del af länet, som

Tab. Litt. I.

af densamma beröres, likväl icke har egenskapen att lätta samfärdseln inom de största, folkrikaste och mest producerande delarne af detsamma. Men de lifliga önskningar, som innevånarne
i dessa sistnämnda trakter fortfarande hyste för genomförandet
af tanken på en direkt jernvägsförbindelse med rikets hufvudstad, äfvensom med bergslagen och de vestra delarne af vårt
land, hade redan innan 1870 års utgång gifvit sig tillräckligt
tillkänna för att derpå kunde grundas förhoppningar om beredvillighet till stora uppoffringar för ett sådant mal, hvilkct ock
numera kan betraktas såsom nära vunnet.
Såsom en för länets sydvestliga del gagnerik tilldragelse må
anföras, att den så kallade Köping—Ilult~jernvägen efter åtskilliga svårigheter blifvit utsträckt från sin förra ändpunkt vid
Arboga till Köpings stad och hamn samt den 7 Oktober 1867
på denna bandel öppnad för trafik. Af omförmälda jernbana
ligger dock endast omkring 2 mil inom länet.
De öfriga mindre jernbanor, som finnas inom länet, äro Tab. Litt. I.
Norbergs jernväg, hvilken, 1,60 mil lång, sammanbinder Nor-
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Landsvägar, m. m. Tab. N:o 8. Kanaler. Post, telegraf, m. m. Sjöfart. Tab. N:o 9.

bergs grufvefält med sjön Ämänningen och Strömsholms kanal,
samt Köpings—Uttersbergs-banan, som löper emellan staden Köping och Uttersbergs bruk, 3,4o mil lång. Om anläggningen af
dessa tvenne jernvägar har upplysning blifvit gifven i Eders
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förra femårsberättelse; och
utvisar tab. Litt. I rörelsen å desamma och hvad behållen inkomst de lemnat under åren 1867—1870.
Tab. N:o 8. Enligt hvad bifogade tab. N:o 8 innefattar, utgör den sammanlagda längden af lands-, härads- och socknevägarne i länet
nära 175 2 / 3 mil. Under perioden har en ny landsväg om l ä / 36
mil emellan Engelsbergs bruk och Aspbenning i Bergslags fögderi blifvit fulländad och afsynad. Kostnaden för anläggningen
deraf, 19,000 Rdr, har utgått med 14,700 Rdr af statsmedel och
4,300 Rdr från kommunerna. Derjemte har inom Salbergs fögderi 960 fot allmän landsväg blifvit omlagd, till hvilket arbete
staten bidragit med 1,000 Rdr och kommunerna med 183 Rdr
25 öre samt för öfrigt frivilliga sammanskott skett med 183 Rdr
57 öre och 490 dagsverken.
I, länet funnos vid periodens slut, på sätt nyssnämnde tabell
jemväl angifver, 33 gästgifvaregårdar, vid hvilka alla, med undantag af tre, nemligen Granbeiga och Forneby i Salbergs samt
Vånsjö i Väsby fögderi, skjutsningen var ställd på entreprenad;
och hafva statsbidrag till kostnaden derför blifvit tilldelade för
år 1867:" 6 skjutslag med tillhopa 2,700 Rdr 46 öre,
» 1868: 6
»
»
»
2,406 » 14 »
» 1869: 7
»
»
»
2,720 » 75 »
» 1870: 7
»
»
»
2,962 » 26 »
Hela antalet af de under ifrågavarande period utgångna skjutshästar har utgjort 62,002, hvaremot detta antal under åren 1861
—1865 uppgick till 88,186.
B) Sjökommunikationer. Genom Vestmanländs län gå Strömsholms och Hjelmare kanaler, den förre i sträckning från länsgränsen emot Kopparbergs län vid sjön södra Barken ned till
Mälarefjerden Galten, den senare med sin nordliga del från gränsen emot Södermanlands län söder om Krok- och Hafssjöarne
till Arboga å. Under perioden har å Strömsholms kanal rörelsen nästan fortfarande varit i stigande, hvaremot den å Hjelmare kanal synes hafva aftagit. Till vidare upplysning i detta
hänseende åberopas följande tabell.

Den växande trafiken å Strömsholras kanal är framkallad
af bergs- och brukshandteringens ökade verksamhet i de orter
inom och utom länet, för hvilken denna kanal utgör vanlig led
för samfärdseln med rikets hufvudstad och andra österut liggande
handelsplatser. Hjelmare kanal genomskär väl en sydlig del af

länet, men är af ringa inflytelse på detsammas intressen i närings- och handelsväg.
Med vidsträckta stränder utåt Mälaren har länet äfven på
denna sjö kommunikation med österut belägna närmare och fjermare trakter. De förhållanden, som i anledning häraf äro att i
förevarande berättelse vidröra, skola i korthet meddelas i sammanhang med nedanstående underrättelser om länets sjöfart och
handel. En obetydlig del af länet begränsas i söder af sjön
Hjelmaren och kan derigenom hafva farled till öfriga orter vid
samma sjö.
C) Post- OCb. telegraf-anstalter. För den allmänna postens
befordrande äro postkontor inrättade i länets fyra städer, äfvensom vid Strömsholm och i Norberg, en postexpedition i Stjernvik samt tretton poststationer, nemligen vid Bernshammar, Heby,
Hvittinge, Karleby, Kolsva, Kungsör, Salbo, Surahammar, Uttersberg, Valskog, Vestanfors, Ostanbro och Öster-Våla. Postdiligens går året om emellan Vesterås, Sala och Falun samt
vintertiden emellan Vesterås och Uppsala å ena samt Vesterås
och Köping å den andra sidan. För öfrigt föres posten dels på
kärra, dels med jernväg, der sådan finnes att begagna, och dels
med ångbåt under den tid öppet vatten gifves.
Kronobrefbåringen är på de linier, hvarest sådan är af behofvet påkallad, i allmänhet upplåten på entreprenad.
För elektrisk telegraf finnes en station af andra klassen i
Vesterås, fyra stationer af tredje klassen, nemligen i Arboga,
Köping, Norberg och Surahammar, samt två privatstationer, den
ena i Sala och den andra, vid Strömsholm.
D) Sjöfart OCh handel. Rörande antal och lästetal Tabb.N:i3 9ao.9i.
af de länets innevånare tillhöriga fartyg och båtar, som öfver•stiga tre nyläster, äfvensom för antalet af handlande och deras
betjening innehålla tabb. N:is 9 a och 9 b redogörelse. Någon
synnerlig förändring i de uppgifter, som, beträffande dessa förhållanden, afgåfvos i berättelsen för perioden 1861—1865, förekommer icke; dock må anmärkas, att seglande fartygen minskats
till antal och lästetal, under det att ångfartygen i begge afseendena ökats.
Tre af länets städer äro, såsom bekant, försedda Tabb. Litt. K och I.
med hamn och idka sjöfart, Vesterås vid en fjerd af Mälaren,
Arboga vid ån af samma namn och Köping vid Köpings-ån.
Ett sådant läge synes gynnsamt för deras uppkomst, men något
snabbt fortskridande till större välstånd har icke visat sig. Hvad
Köping angår, tyckes likväl ett mera fördelaktigt förhållande
hafva inträdt derstädes emot slutet af perioden. Förut hade
direkt utförsel från denna stad till utlandet icke egt rum, men
sedan staden med betydande kostnad låtit förbättra hamnen och
upprensa ån, blefvo år 1870 med 8 ångfartyg och 23 seglande
fartyg till utrikes ort utskeppade 55,612 centner stångjern samt
4,850 centner tackjern och ännu större export ansågs kunna för
framtiden emotses. Medelst efterföljande två tabb. Litt. K och
L skola för året 1870 upplysningar gifvas dels om de till ifrågavarande städer ankomna och derifrån afgångna fartyg af tre
nyläster och derutöfver, dels ock angående derstädes lossade och
lastade varor äfvensom rörande hamnafgifternas belopp.
Åfarknader hållas årligen i Vesterås uti September, i Sala
uti Februari och September, i Arboga uti Februari och Oktober,
i Köping uti Februari och September samt i Norbergs by uti
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Jordnatur, taxeringsvärde, m. m. Tab. N:o
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September månad, den sistnämnda endast kreatursmarknad; och
äro torgdagar på åtskilliga ställen anordnade.
Sränvinsförsäljningen har under ifrågavarande femårsperiod,
likasom under den föregående, varit betydlig, serdeles i städerna.
De afgifter, som derför blifvit erlagda, synas af vidstående
tabell.

5. Kameralförhållanden.
Tab. N:olOff. Uti Vestmanlands län funnos, på sätt bifogade tab. N:o
10 a närmare utvisar, vid 1870 års slut 357,79166 mantal krono,
1,964,53819 mantal skatte och 525,26042 mantal frälse, eller tillhopa 2,847,59027 mantal, med ett sammanlagdt taxeringsvärde
af 51,780,273 Rdr Rmt; och var denna jordegendom, enligt vederbörande häradsskrifvares uppgifter, fördelad i 5,653 brukningsdelar, hvilket antal understiger det af 6,610 brukningsdelar, som
jemlikt de från socknarna för jordbruksstatistikens räkning aflemnade primäruppgifter skulle finnas i länet, men sannoiikt är
det riktigaste.
Taxeringsvärdet å ifrågavarande jordegendom, hvilket år
1865 utgjorde 52,882,498 R:dr, befinnes hafva nedgått med

1,102,225 Rdr, men detta förhållande lärer egentligen böra tillskrifvas den omständigheten, att jordegendomen, på -sätt Eders
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i sin förra femårsberättelse
angifvit, vid den första tillämpningen af de i Bevillningsförordningen den 17 Maj 1861 stadgade nya taxeringsgrunder blifvit
uppskattad högre än rätteligen borde hafva skett, men numera
underkastats en noggrannare värdering.
Skattläggning har den 24 September 1868 blifvit förrättad
å en till Via mantal skatte Gräsberget i Ramsbergs socken af
Skinskattebergs härad lydande jordrymd om 33 tunnland 161/2
kappland, hvilken jord förrättningsmännen ansett böra åsättas
1
/iå mantal, men genom Kammar-Kollegii utslag den 15

Tab. Litt. K.

Ankomna och afgångna fartyg år 1870.

Tab. Litt. L.

Lossade och lastade varor år 1870.
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Kronouppbörd, m. m. Tab. N:o 12. Laga skiften, m. m. Tab. N:o 11. Undervisningsväsendet.

December 1870 bief samma jord påförd y 36 mantal, med hvilket
hemmantalet i länet alltså under perioden ökats.
Skatteköp hafva blifvit beviljade å tillhopa 3/2i mantal, neml.:
år 1866 å 1/u mantal Bergströmstorp N:o 1 i
Skinskattebergs socken emot en köpeskilling af
5 Rdr 33 öre.
»
» å V12 mantal Läckebo N:o 1 i d.o socken emot d:o d:o
10 » 66 »
Summa Rint 15 Rdr 99 öre.
Tab. N:o 12. Kronouppbörd. För förhållandet med denna under åren
1866—1870 har redogörelsen skett i tab. N:o 12, bilagd förevarande berättelse; och må här allenast tilläggas, att de restantier, som i närande tabell finnas uppgifna, 'icke äro af beskaffenhet att förtjena uppmärksamhet, enär de till största delen bestå
af bötesmedel och sådana poster, som icke berott på inbetalning
af skattskyldige, utan af annan orsak balanserats.
Grundräntorna i Vestmanlands län, synnerligen inom den
urgamla bygden utåt Mälarens strand, äro obestridligen ganska
höga i förhållande till hvad de utgöra i åtskilliga andra orter af
riket, och räntegifvarne, serdeles de af allmogen, synas ock i allmänhet eftersträfva afskrifning eller åtminstone aflösning af desamma. Det förra af dessa önskningsmål torde likväl svårligen
ernås så fullständigt och så hastigt, som räntegifvarne det åstunda,
och det senare kan icke, om ock beslut i sådan riktning skulle
utverkas, leda till något tillfredsställande resultat med mindre än
att aflösningen göres obligatorisk, hvilket ej torde öfverensstämma med de skattdragandes uppfattning af deras fördelar.
Emellertid borde räntegifvarne icke förbise den verkliga fördel,
som tillskyndats dem medelst Kongl. Förordningen den 23 Juli
1869 om grundräntornas omsättning i penningar, hvilken åtgärd

ovilkorligen skall, om än långsamt, verka till lindring af skattebördan i följd af penningevärdets gifna tendens att under arbetskraftens och det industriela lifvets allt högre utveckling småningom sjunka.
Skiftesverket. Om förhållandet med laga skiften i länet Tab. N:oli
under åren 1866—1870 lemnar tab. N:o 11 upplysning; och befinnes
deraf, att 83 skiften blifvit sökta och 150'/ 2 mantal skiftade.
Af länets nuvarande hemmantal hade vid 1870 års slut
1,06219/24 mantal undergått faststäldt enskifte eller laga skifte
å alla egorna samt 85 V2 mantal å endast inegorna. Vid samma
tid voro 27 3 /, 8 mantal föremål för laga skifte å alla egorna och
o 1 /, mantal å endast inegorna; och kunde de byar och hemman,
hvarå, till följd deraf att de innehades af mera än en égare,
laga skifte möjligen komma i fråga, beräknas till omkring 200
mantal. Som i medeltal under perioden laga skiften årligen afslutats å 30 mantal, skulle, om dylika förrättningar korame att
vidare fortgå med samma omfattning, det inträffa, att inom en
ej aflägsen tidpunkt alla hemman uti länet undergått laga skifte.
I följd af laga skiften hafva understöd af allmänna medel
till utflyttningar beviljats och utbetalts:
år 1866 till 105 åboar med tillhopa 15,900 Rdr —

Angående hemmansklyfningar och jordafsöndringar, som under perioden blifvit afslutade, är uppgift meddelad i en tabell
å sida 8.
För jordområde och egendomar i städerna redogöres Tab. N:olOi.
uti tab. N:o 10 b.

6. Politi.
A) Undervisningsanstalter. Af elementarläroverk finnes ett
högre fullständigt i Vesterås samt lägre i de öfriga länets städer,
nemligen ett femklassigt i Arboga, ett treklassigt i Sala och ett
tvåklassigt i Köping. Deras verksamhet har, så vidt för länsstyrelsen är bekant, icke under perioden varit underkastad några
långvarigare afbrott.

Tab. Litt. M.

Folkundervisningen är, såsom redan blifvit nämndt, inom Tat. Litt. il.
detta län föremål för synnerlig omvårdnad. Uti nedanstående
tab. Litt. M, hafva uppgifter för år 1870 blifvit meddelade om
antalet af befintliga folkskolor samt der undervisade barn.
För Osterunda socken hafva uppgifterna för år 1868 måst
begagnas, och den mindre del af Fellingsbro kontrakt, som tillhör
länet är icke upptagen.

Folkundervisningen 1870.

Kredit- och försäkrings-inrättningar, m. m. Sparbanker. Tab. N:o 13. Fattigvård. Tab. N:o 14. Sjukvård.
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De statsbidrag, som under perioden tilldelats kommunernas
skolväsende hafva utgjort följande:

Reglering af presterskapets inkomster har blifvit af Kongl.
Maj:t i nåder fastställd
år 1866 för
6 pastorat,
» 1867 »
13
»
» 1868 »
4
»
» 1869 »
9
»
» 1870 »
15
»
tillhopa 47 pastorat.
B) Kreditanstalter. För Mälareprovinsernas enskilda bank
har Kongl. Maj:t den 17 November 1865 beviljat förlängd oktroj
på 10 år, att räkna från och med den 1 Augusti 1867. Nämnda
banks centralkontor är fortfarande i Vesterås, hvarjemte den
har afdelningskontor i Arboga samt kommissionskontor i Köping,
Sala och Norberg. Mälareprovinsernas enskilda hypoteksförening har komiterade för länet, hvilka sammanträda i Vesterås
och är ett afdelningskontor för Upplands enskilda bank inrättadt i Sala.
Tab. N:o 13. Sparbanker. Såsom i föregående femårsberättelser är omförmäldt, finnas i länet 7 sparbanker, nemligen Vesterås stads,
Vestmanlands läns, Sala, Arboga och Köpings samt Heds och
Simtuna. Den gagnande verksamhet, som dessa inrättningar
under periodeu utöfvat genom att uppsamla och göra fruktbärande den mindre bemedlade befolkningens och i synnerhet
arbetsklassens besparingar, synes af de i tab. N:o 13 sammanförda uppgifter. Utur dessa må här upptagas, att vid 1865 års
slut antalet af samtliga delegare i nämnda sparbanker utgjorde
4,861 och deras innestående behållningar tillhopa 732,533 rdr
samt att vid utgången af år 1870 delegarnes antal stigit till
7,839 och deras behållningar till 1,189,705 rdr.
C) Försäkrings-inrättningar. Länets Brandstodsbolag, hvilket
år 1866 hade ett ansvarighetsbelopp af 40,705,870 rdr, hade år
1870 ökat detsamma till 46,943,280 rdr. Närmare upplysningar
om denna anstalt inhemtas af efterföljande tabell.
Ränte- och kapitalförsäkrings-anstalten i Stockholm har,
såsom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes berättelse för
åren 1856—1860 innehåller, inrättat ett emottagningskontor i
Vesterås, hvarest insättningar få göras; och har Hushållningssällskapet anslagit medel till arvode åt räkenskapsföraren och
smärre omkostnader. Afven landstinget anvisade år 1870 ett
K. M:tt Befallningshafvandci femårtberätteUer 1866—1870. Veilmanlandt

belopp för att befrämja ändamålet af ifrågavarande anstalt genom
ombud på serskilda ställen i länet, men dessa ombuds verksamhet började först vid sistnämnda års slut. Förhållandet med
insättningarna under perioden 1866—1870 har varit följande:
år 1866 insattes af 76 personer tillhopa 1,345 Rdr,
» 1867
»
» 108
»
»
5,946 »
» 1868
»
» 94
»
»
2,951 »
» 1869
»
» 170
»
»
8,107 »
» 1870
»
» 169
»
» 10,610 »
Summa af 617 personer tillhopa 28,959 Rdr.
Under perioden 1861—1865 hade 477 personer insatt 9,496
rdr och under perioden 1856—1860 ett antal af 510 personer
insatt 12,553 rdr.
Välgörenhetsstiftelser finnas flere inom länet, men som femårsberättelsen 1856—1860 innehåller hvad om dem hufvudsakligen är att säga, får Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i
underdånighet åberopa densamma.
Fattigvården. I afseende på denna länets vigtiga an- Tab. N:o 14.'
gelägenhet hafva upplysningar blifvit gifna i bifogade tab. N:o
14. Deraf inhemtas, att vid slutet af nu ifrågavarande period
2,104 fattige njöto full försörjning och 3,227 understöd men
icke full försörjning; och uppgingo kommunernas utgifter härför
till 139,671 rdr. Jemföres detta med förhållandet år 1865, så
befinnes, att hela antalet af försörjnings- och understödstagare
då var 4,449 samt kostnaden för deras vård 97,163 rdr. Beträffande både antalet fattighjon och kostnaden för hvarje enskildt sådant förmärkes alltså stegring, som dock möjligen till
icke ringa del kan härflyta från mindre riktig tillämpning af gällande fattigvårdslag.
D) Sjukvårdsanstalter. Under perioden hafva vigtiga förbättringar blifvit vidtagna â dessa anstalter i det att icke blott
nybyggnad skett af lasarettet och kurhuset i Vesterås, hvilket
derefter i Augusti månad 1867 öppnades för sjukes emottagande,
utan ock 3 nya sådana anstalter inrättats, nemligen i Sala, Köping och Norberg, af hvilka lasaretten och kurhusen i Sala
och Köping öppnades vid början af år 1868 samt det i Norberg
i Juli månad samma år. Kostnaderna för dessa sjukhusbyggnader samt för anskaffande af dertill hörande inventarier hafva
uppgått till sammanlagdt 252,622 rdr 89 öre och blifvit bestridda dels af besparade kurhusmedel samt anslag af landtvärnskassan och dels genom uttaxering af landstingsskatt.
Upplysning om antalet af underhållsdagar för sjuke samt
om inkomster och utgifter vid ifrågavarande anstalter under den
del af perioden, de varit i verksamhet, är att inhemta af efterföljande tabell.
3
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Sjukvård.

Uppgift om antalet af underhållsdagar för sjuke samt om inkomster och utgifter.

Vesterås slott i Landskansliet och Landskontoret den 16 November 1872.

REINHOLD CHARPENTIER.

L. W. Ahlm.

A. B. Ahlborg.

Tab. N:o
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Tab. N:o 1.
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Tabb. N:is 2, 3 och 4.
Tab. N:o 2.
JORDBRUK.

Tab. N:o3.
BOSKAPSSKÖTSEL.

Tab. N:o 4.
SKOGSHUSHÅLLNING.

Tabb. N:is 5 och 6.

Vestmanlands län.

Tab. N:o 5.
DÖDADE ROFDJUR.

Tab. N:o 6.
AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR.
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Tab. N:o 7 a.

Tab. N:o 7 a.
BRUK, GRUFVOR, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR ÅR 1870.

Tab. N:o 7

b.
Tab. N:o 7 b.
HANDTVERKERIN ÅR 1870.
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Tabb. N:is 8 och 9 a.

Tab. N:o 8.
ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING ÅR 1870.

Tab. N:o 9 a.
S J Ö F A R T ÅR 1870.

Tab. N:o 9

b.
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Tab. N:o 9 b.
HANDLANDE OCH DERAS BETJENING ÅR 1870.
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Tab. N:o 10 a.

Tab. N:o 10 a.
HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN, ÅR 1870.

Tabb. N:is 10 b och 11.
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Tab. N:o 10 b.

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR I STÄDERNA.

Tab. N:o 11.
LAGA SKIFTEN, ÅREN 1866—1870.
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Tab. N:o 12.
Tab.
KRONO-

Tab. N:o 12.
N:o 12.
UPPBÖRDEN.
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Tab. N:o 13.

SPARBANKERNA.
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STOCKHOLM 1 8 7 3 .

FATTIGVÅRDEN.

P. Å. NOItSTEDT Si BOXER.

Tab. N:o 14.

Tab. N:ris 13 och 14.

