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1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet.
I afseende på länets indelning är att märka, att Eders
Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 27 juni 1902 pä en af
stadsfullmäktige i Västerås gjord ansökning förordnat, att
lägenheten Hästholmarne n:r 1, bestående af holmen Elba
jämte Östra och Västra holmen, skulle från och med 1903
års början i administrativt, ecklesiastikt, kommunalt och
judiciellt hänseende öfver.flyttas från Badelunda församlings
pastorat, Badelunda socken och kommun, Västerås fögderis
tredje länsmansdistrikt, Västerås fögderi, Siende härad, Tuhundra, Siende och Ytter-Tjurbo tingslag och Västmanlands
Södra domsaga till Västerås stad, dock under vissa i det
kungliga brefvet närmare angifna villkor. Likaså har Eders
Kungl. Maj:t på gjord framställning och under vissa .särskilda villkor den 22 september 1905 i nåder förordnat, att
lägenheterna Klockartorp n:r 1 och Talltorp n:r 1 skulle
från och med år 1906 i administrativt, kommunalt, ecklesiastikt och judiciellt hänseende skiljas från S:t Ilians socken,
Norrbo härad, Bergslags fögderi och Västmanlands Norra
domsaga samt förläggas till staden Västerås.
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I öfrigt gäller fortfarande, hvad om indelningen är i
förra berättelsen anfördt, allenast med två undantag. Den
genom nådiga brefvet den 8 februari 1878 anbefallda regleringen af länsmansdistrikten har under perioden genomförts
till fullo. Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har
nämligen den 11 februari 1903 förordnat, a t t Val a länsmansdistrikt, omfattande Nora, Öster-Våla och Harbo socknar,
skulle den 1 mars samma år helt och hållet öfvertagas af
länsmannen i de två sistnämnda socknarne. Därjämte har
i afseende å den jiidiciella indelningen den förändring inträffat, att Västmanlands Västra domsaga, jämlikt kungl.
brefvet den 23 juni 1905, förklarats skola utgöra ett tingslag
med tingsställe i Köping, hvilken förändring ock, enligt
nådigt beslut den 15 december samma år, trädt i verket den
1 september 1906.
Med afseende på den i förra berättelsen i utsikt ställda
ekonomiska kartläggningen af länet bör här anmärkas, att
stomkartemätningar i och för upprättande af ett underlag
för den efterföljande fältmätningen pågått sedan år 1903,
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Västmanlands län.

Folkmängdens förändringar.

och hafva dessa arbeten med innevarande är fullständigt
af slutats. Under är 1905 begynte ock den ekonomiska fältmätningen inom Tuliundra härad, och komma dessa mätningar, enligt planen, att nästa sommar fullföljas, i det att
hela den tor dessa arbeten disponibla personalen, 15 kartografer, lärer skola öfverflyttas till Västmanlands län.
En tabellarisk öfversikt af länets areal med iakttagande

af de ändringar i Statistiska Centralbyråns uppgift af ar
1890, hvilka betingats af de sedermera skedda öfverflyttningar från Västmanlands län till andra län, inflöt i förra berättelsen, i sammanhang hvarmed angafs, att berörda öfversikt visade en minskning af 5-i5 kvadratkilometer i 1890 års
statistik. Nämnda arealförlust skall i stället vara omkring
51 50 kvadratkilometer", hvilket bort här antecknas.

2. Invånare.
Länets mantalsskrifna folkmängd uppgick vid slutet af
år 1905 till ett antal af 150,140. Vid jämförelse ined talet
för år 1900, som utgjorde 148,245, visar sig folkökningen
under femårsperioden hafva stigit till allenast 1,901 personer
eller 1-as % af 1900 års folkmängdssiffra. En så obetydlig
folkökning återfinnes icke under senare hälften af 1800-talet,
och man får i själfva verket gå tillbaks till år 1830 för att
finna ett motstycke. Sistnämnda år var nämligen folkökningen i Västmanlands län 0'72 % af folkmängden år 1825.
Hvad särskildt beträffar landsbygden, har en folkminskning under perioden inträdt, hvilket icke heller ägt rum
något föregående kvinkvennium på ett hälft sekel. Folkmängden å landsbygden utgjorde nämligen vid slutet af år
1900 ett antal af 119,524 personer emot 117,864 år 1905.
Minskningen 1,660 personer utgör 1-39 °/„ af talet år 1900.
E t t annat förhållande visar sig i fråga om städerna, hvilkas
folkmängd, år 1905 utgörande 32,282 personer, öfverstiger
1900 års siffra 28,721 med 3,561, motsvarande en ökning af
12-40 •/,. Denna faller dock hufvudsakligen på Västerås stad,
hvars invånarantal vuxit från 12,380 år 1900 till 15,334 år
1905, eller med 23-SG %. Ser man tillbaka på en tioårsperiod,
framträder residensstadens tillväxt än bjärtare. Staden hade
år .1895 ett invånarantal af 8,579, som år 1905 ökats med
0,755 personer eller 78-7i % af 1895 års tal. Af öfriga'städer
visar Arboga en, om ock obetydlig, folkminskning under
femårsperioden, Sala och Köping åter någon folkökning.
Bet säregna förhållandet med Västerås beror så godt som
uteslutande på den inom samhället uppvuxna industrien; och
staden företer af alla rikets städer med öfver tiotusen invånare år 1903 det näst högsta ökningstalet, eller 54 pro mille.

I fråga om folkmängdstätheten gafs i förra berättelsen
en efter den administrativa indelningen anpassad uppgift,
med arealtalen hämtade från Statistiska Centralbyråns för år
1890 offentliggjorda statistik. I sin nämnda berättelse hade
dock Länsstyrelsen gjort en beräkning af länets areal på
basis af nämnda statistik, men med iakttagande af förändringarna genom arealtalen för de områden, hvilka efter
år 1890 omflyttats genom reglering af oregelbundenheten i
rikets indelning eller eljest, utvisande, såsom här ofvan är
antydt, en arealminskning af omkring 51-so kvadratkilometer
i uppgifterna utaf år 1890. Med användande af de sålunda i
berättelsen den 31 december 1901 funna arealtal land meddelas här en öfversikt af länets folkmängdstäthet åren 1900
och 1905.

I. anslutning till tabellen å sid. 4 i den tryckta berättelsen af den 31 december 1901 och med återgifvande af
talen för de sista där upptagna femårsperioderna fullföljes
här samma tabell A för nu ifrågavarande period.

Huru befolkningen iir inom olika delar af fögderierna
utbredd samt huru en jämförelse med angränsande län i
fråga om befolkningstäthet utfaller, därom är i förra berättelsen taladt.
Ehuru emigrationen till främmande länder icke är stor,
har den dock stadigt ökats från 111 personer år 1899 till
478 år 1903, hvarefter en återgång inträder med 250 år 1904
och 199 år 1905. A t t dessa tal icke öfva synnerligt inflytande på folkmängdssiffrorna, säger sig själft.
Snarare
spelar utflyttningen till andra inrikes orter en roll i detta
såsom i många andra län. Skillnaden mellan inflyttning
och utflyttning — omflyttningsrcmltalct
— som år 1899
minskade länets folkmängd med allenast 37 personer, vållade
däremot år 1002 en förlust af 1,834 personer, hvilket, trots
ett nativitetsöfverskott samma år af l,l>04 (Il-is %„), dock
medförde en absolut folkminskning af 170 personer. Oför-

Tab. A.

Folkökningen

i Västmanlands län åren 1886—1905.

Befolkningens sedliga ståndpunkt.
delaktigt ur bcfolkningsstatistisk synpunkt var ock år 1903,
då genom omflyttning uppstod en förlust i folkmängd af
l,(i07 personer, ett resultat som dock utjämnas genom ett
nativitetsöfverskott af 1,828 personer (12-25 %0), så att en
folkökning ändock uppstod af 13.1 personer. Allra mest
ogynnsamt i detta hänseende var emellertid periodens sista
år. Omflyttningsresultatet för detta visar en folkminskning
af 1,743 personer, och då ökningen genom nativitetsöfverskott stannade vid 1,390 personer (9'3i %»), så medförde
året en absolut folkminskning af 353 personer.
Det kunde visserligen vara af stort intresse att här göra
en sammanställning för något antal år af befolkningsstatistikens siffror rörande folkökningen och dess faktorer, men
då Eders Kung]. Maj:ts Befallningshafvande i denna berättelse bör undvika återupprepandet af redan offentliggjord
statistik, lärer det vara till fyllest att hänvisa till Statistiska Centralbyråns årliga uppgifter i ämnet.
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har i senaste
berättelsen antydt, att frågan om befolkningens sedliga
ståndpunkt såsom föremål för undersökning i femårsberättelserna måste afse den objektiva sedligheten i inskränkt mening, eller såvidt den rörer individens förhållande till familjelifvet och statslifvet. De blad ur den officiella statistiken,
hvilka plägat läggas till grund för ett omdöme i detta hänseende, fullföljas här nedan för nya fem år i följande tabeller
B—F med tillagda summariska rekapitulationer från föregående tidsskede.
Tab. B .

Västmanlands län.
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Tab. D. Vid underdomstolar i Västmanlands län för brott
eller förseelser mot strafflagen sakfällde, åren 1900—1904.

Tab. E. Medeltal af de vid underdomstolar i Västmanlands
län för brott eller förseelser mot strafflagen sakfällde, åren
1880—1904.

Antalet inom Västmanlands län födda barn, fördelade efter civilstånd, åren 1901—1905.

Anm. Medan folkmängden under åren 1880—1904 växt med endnst 1607 %,
hade antalet brott och förseelser friin perioden 1880 -1884 till perioden 1900 —
1901 ökats med 24072 %.

Tab. F .

T a b . C. Oäkta födde i % af hela antalet födde, åren 1881—1905.

Handlagda

brottmål vid underdomstolarne,
1900—1904.

åren

4

Västmanlands län.

Rusdryckerna. Befolkningens religiositet.

Dessa siffersammanställningar synas utmärka:
att talet för de â landsbygden födda oäkta barn i % af
hela antalet födde, under den senare hälften af 1800-talet
uppe i 12-50 %, icke innevarande period ökats, utan snarare
något gått tillbaka;
att enahanda iakttagelse i än högre mått äger rum beträffande länets städer, hvilkas procenttal af oäkta födde
med ett medeltal af omkring 6 % understiger procenttalen
för rikets städer i allmänhet, under det att länets landsbygd
i detta hänseende fortfarande inverkar ogynnsamt på rikets
statistik;
att trots folkökningen de gröfre brotten under de senaste
tjugu åren icke afsevärdt ökats, hvaremot antalet ringare
brott under samma tid nästan tredubblats och förseelserna
än mera vuxit i antal;
att däremot under innevarande femårsperiod, eller rättare från och med är 1900, en jämn förminskning i antalet
såväl ringare brott som förseelser är att konstatera; och
att särskildt de i förra berättelsen framhållna höga talen
för beifrade fylleriförseelser, år 1899 ej mindre än 1,716,
under perioden stadigt nedgått till omkring 1,200;
och torde sistnämnda två iakttagelser ådagalägga befogenheten af det i förra berättelsen yttrade antagande, att
de då anmärkta höga talen af fylleriförseelser vore beroende
af mängden af stora, då pågående allmänna arbeten, efter
hvilkas slut man torde kunna motse en återgång i dessa
förseelsers antal.
I sammanhang härmed åberopar Länsstyrelsen den å
sid. 22 införda tabell X, som utmärker, att omsättningen af
spirituösa hos städernas spritbolag under perioden högst
väsentligt aftagit, i allmänhet med 20 •',. Magistraten i
Västerås upplyser, att utskänkningen å stadens krogar under
sainma tid, trots folkmängdens betydande tillväxt, icke
nämnvärdt ökats; kvantiteten har hållit sig vid omkring
38,000 liter för år. Allmänt vitsordas ock af såväl magistrater som kronofogdar, att rusdrycksmisshruhet
aftagit
hos befolkningen; en i Arboga iakttagen stegring i antalet
åtalade fylleriförseelser tillskrifver magistraten i viss mån
tillfälliga besökande från två uppgifna socknar i Örebro län.
Med eftertryck framhåller magistraten i Sala, att en af
orsakerna till de många fylleriförseelserna utan allt tvifvel
skulle vara att tillskrifva bestämmelsen, att en liter brännvin skall vid utminutering vara minsta tillåtna försäljningsbelopp.
På grund af hvad sålunda anförts torde Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande vara berättigad till uttalande af
det allmänna omdöme, att, om ock under de senaste fem à
sex åren vissa tecken, enkannerligen en iakttagen minskning
i antalet beifrade fylleriförseelser, fördelaktigt vittna till
förmån för det sedliga tillståndets förbättring inom länet,
brottmålsstatistiken, i all synnerhet städernas, äfven med
fästadt afseende på deras folkmängds tillväxt, ingalunda
ännu utgör ett fullt tillfredsställande vittnesbörd om den
medborgaranda och personliga ansvarskänsla, som bildningsarbetet och åtskilliga andra goda företag ute i orterna borde
vara ägnade att väcka till lif och främja. Särskildt fäster
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande uppmärksamhet
vid att länets folkmängd utgör blott omkring 2-s6 > af rikets,

men des3 brottmål 4'i« K af landets i sin helhet. Anmärkas
bör ock, a t t Västerås stad, som flere år varit främst bland
rikets städer med hänsyn till brottmålens antal i förhållande
till folkmängden, visserligen år 1901 i detta fall öfverflyglades af Sundsvall, som då räknade 81 brottmål på 1,000 af
medelfolkmängden, men att Västerås år 1903 åter intar sin
gamla plats i skalan med 75 brottmål på 1,000 invånare.
Närmast kommo då Karlstad med 74 samt Stockholm, Göteborg och Söderhamn med 68. Denna för Västerås nedsättande statistik, som äger bestånd ända från år 1898, borde,
för att upprepa ett yttrande i förra berättelsen, »verka manande på dem, som hafva att i en eller annan ställning
skaffa med ungdomen, ty det är utan all fråga en tygellös
ungdom, som sätter fläcken på samhället».
I detta sammanhang och då goodtemplarordens förnämsta
uppgift riktar sig på medborgarnes sedlighet, bör här nämnas, att dess verksamhet inom länet fortfarande synes liffull.
Från att vid periodens början omfatta 78 loger med 5,146
medlemmar, räknar orden vid dess slut 87 loger med 5,493
medlemmar, förutom 31 s. k. ungdomsloger med 1,627 medlemmar. Egna ordenshus finnas till ett antal af 39 med ett
taxeringsvärde af 298,400 kronor, däribland en år 1901 i
Köping för en kostnad af 57,000 kronor uppförd byggnad,
innehållande två samlingssalar, den större använd jämväl
till teater och rymmande 600 personer. Uppförandet af dylika byggnader underlättas af en särskildt samlad byggnadsfond. För folkupplysningen arbetar orden genom att å orter,
där de af staten och kommunen understödda föreläsningsföreningar icke finnas, anordna studiecirklar och föreläsningar
i logerna. Länets distriktloge har uppsatt 8 vandringsbibliotek, som uppgifvas lifligt cirkulera. Entusiasmen för
ordens verksamhet söker man elda genom anordnandet vid
midsommartiden af större offentliga nykterhets- och ungdomsmöten samt instruktionskurser i nykterhets- och ordensarbetet. Den i förra berättelserna omnämnda själphjälpsföreningen, som omfattar hela landet, uppgifves hafva i ett
stort antal fall utbetalt det betingade kapitalet af 2,000
kronor till delägarne i stärbhus efter aflidna medlemmar
inom länet. Distriktlogens sekreterare meddelar slutligen,
att orden fortfarande bibehåller sin bestämmelse om politisk
och religiös neutralitet.
I afseende på religiositeten bland befolkningen uttalade
sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i sin förra
berättelse med den fullständighet, att icke något synes nu
vara att i detta ämne tillägga. Förnekas kan ej, att en
religiös nitälskan uppenbarar sig äfven, och icke minst, där
densamma i sina yttringar pekar hän mot separatism. E t t
vittnesbörd därom äro obestridligen de uppoffringar, som af
frikyrkliga grupper göras för inrättande af egna gudstjänstlokaler. Brandförsäkringsvärdet af dessa, upptaget i förra
berättelsen till 434,480 kronor, beräknas nu, enligt uppgifter
från försäkringsgifvarne, utgöra 635,320 kronor. I denna
summa ingår icke det belopp, som för byggnader å landet
kan vara försäkradt hos aktiebolag.
Om den särskilda yttring af religiös och filantropisk
verksamhet, som härflyter från frälsningsarmens arbete inom
länet, är för nu ifrågavarande tidsskede icke något annat
att anteckna, än att armén år 1902 börjat verka äfven i

Tidningsprenumeration. Den sociala rörelsen. Strejken vid Hallstahammar.
Tärnsjö inom Nora socken, hvaremot den nedlagt sitt arbete
i Simtuna och Skultuna. Egna fastigheter för verksamhetens
bedrifvande hade armén vid periodens slut i Arboga, Hvittinge, Harbo och Norberg.
Till upplysning om, hvilka tidningar äro inom länet
mest spridda, har Länsstyrelsen för denna berättelse likasom
för de senaste afgifna infordrat uppgift om prenumerantantalet vid periodens slut hos samtliga postanstalter inom
länet å de i efterföljande tabell förtecknade tidningar. Däraf
visar sig, att antalet prenumeranter sedan år 1890 fördubblats; och kommer år 1905 en tidning på något mera än hvar
fjärde invånare. Motsvarande tal voro år 1900 en på hvar
femte, år 1895 en på hvar sjätte och år 1890 en på hvar
åttonde invånare; och lära dessa siffror i sin mån vara betecknande för dèt intresse, hvarmed allmänna tilldragelser
i vår tid följas, och för tidningspressens utomordentliga
betydelse.

Kroppsarbetarnes sammanslutning i fackföreningar för
tillvaratagande af medlemmarnes fackliga och ekonomiska
intressen är fortfarande ett utmärkande tecken för den sociala
rörelsens lifaktighet. Ofta bildas vid sidan af dessa föreningar och med ledamöter från dem alla en »arbetarekommun» för att främja medlemmarnes sammanhållning i kommunala och politiska angelägenheter. Dylika »arbetarekommuner, utgörande direkta afdelningar af socialdemokratiska
arbetarepartiet, finnas nu flerestädes, såsom i Västerås,
Kungsör och Västanfors. Socialistiska ungdomsklubbar hafva
bildats flerstädes, såsom i Västanfors, vid Ängelsberg, Kärrgrufvan, i västra delen af Västerås fögderi o. s. v. Äfven
på landsbygden utbreder sig fackföreningsrörelsen, och nya
föreningar hafva under perioden bildats inom Västerås,
Kungsörs och Bergslags fögderier, där industri förekommer.
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Men agitationen utbredes, synnerligast med hänsyn till den
politiska rösträttsrörelsen, äfven bland jordbruksarbetarne.
Under en kortare tid af sommaren 1903 förekom en
arbetsafstängning vid verkstäderna i Västerås och Arboga,
men år 1905 drabbades naturligen länets industri på ett
verkningsfullt sätt af den allmänna lockout, som under fem
månaders tid rådde inom den mekaniska verkstadsindustrien
i en stor del af landet. Då arbetsgifvarne läto sig angeläget
vara att härunder söka bereda arbete åt de icke organiserade
arbetarne, kunde det knappast förhindras, att slitningar
inom arbetarekretsarne skulle förekomma; men ehuru skydd
för de arbetsvillige måste af polismakten beredas, blet'vo
sammanstötningarne ej af allvarsammare art.
I underdånig skrifvelse den 7 mars 1903 lämnade Eders
Kungl. Maj:ts Befällningshafvande en utförlig redogörelse
för den strejk, som den 12 maj 1902 utbröt hos Bultfabriksaktiebolaget vid Hallstahammar. Denna strejk omfattade
visserligen blott en arbetsstyrka af omkring 200 man, men
genom sin långvarighet och de särskilda omständigheter,
hvilka voro med densamma förknippade, utgör densamma
ett så märkligt blad i arbetarerörelsens historia inom detta
län, att Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anser sig
böra här i största korthet redogöra för strejkens uppkomst,
de orsaker, hvaraf den betingades, samt dess allmänna förlopp.
Först må här nämnas, att Bultfabriken, anlagd omkring
1870 för tillverkning af bult, mutter och rälsspik samt nitnagel, arbetat med mycken framgång; att intill ifrågavarande
tidpunkt ett godt förhållande alltjämt varit rådande emellan
arbetsgifvaren och hans arbetare, hvilkas villkor allmänt här
i orten ansetts såsom synnerligen fördelaktiga; att sålunda
ett stort antal af arbetarne under de närmast föregående
åren åt sig kunnat uppföra egna hem på själfständig grund,
hvarvid aktiebolaget städse varit i väsentlig grad ekonomiskt understödjande; samt att aktiebolaget sarskildt till
en hvar bland arbetarne, som skött sin syssla oklanderligt,
på tjugonde årsdagen af dennes anställning lämnat en
premie af 500 kronor. Man skulle kunna vänta, att vid ett
sådant verk med en fast arbetarestam, där traditionerna
bevarats goda, störande mellanhafvanden borde kunnat utjämnas utan verklig strid. Det torde ock kunna antagas,
att den ifrågavarande konflikten icke skulle utbrutit eller
åtminstone icke nått någon afsevärd varaktighet, därest arbetarne själfva liksom arbetsgifvaren beslutit i egen sak.
Men det är icke möjligt för en iitanför stående att värja
sig för den föreställningen, att främmande inflytelser varit
här, som annorstädes i dylika fall, bestämmande. Åtskilliga
vittnesbörd tala därför.
Strejkens orsaker voro xirsprungligen af ekonomisk art.
Genom de stora prisfallen och den ringa efterfrågan inom
nästan hela järnindustrien, som inträdde under senare hälften af år 1900, nödgades Bultfabriksaktiebolaget, såväl som
åtskilliga andra järn manufakturverk, ej allenast sänka prisen å sina tillverkningar xttan ock att i betydlig grad inskränka desamma.
Däraf följde, att aktiebolaget måste
minska sin arbetspersonal från omkring 300 till vid pass
200; och styrelsen följde då såvidt möjligt den regeln, att
de arbetare, hvilka varit längre anställda vid fabriken, och
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särskildt de gifta, bibchölJos framför andra. När sa prisen
pä nyåret 1901 åter föl lo, blef det af nöden att i februari
månad sänka aflöningarna för såväl ackords- som timarbetare
med 10 procent och att inskränka den dagliga arbetstiden
från 10 till 9 timmar, detta senai-e på det att man skulle
kunna bibehålla så många arbetare som möjligt. Genom
ytterligare prisfall â mutter fann sig aktiebolagets styrelse
i november 1901 föranlåten att för tiden från och med den
.1 december samma år afdraga ännu fem procent på arbetslönen för ackordsarbete a denna artikel. Det därigenom
bestämda ackordspriset lämnade i allt fall en timpenning
från 15 till 20 öre för de yngste samt från HO till f>0 öre
för de äldste bland de arbetare, som sysselsattes inom afdelningen för muttertillverkningen; och man ansåg då för
arbetarne förmånligare att tåla en sådan nedsättning, hvarigenom deras verksamhet kunde få fortgå, än att tillverkningen skulle afbrytas för den ökade konkurrensen med såväl de inhemska fabrikaten som den utländska varan.
Då ingångna order något ökats, kunde man den 1 april
1902 förlänga arbetstiden till tio timmar, och då behof tydligen förelåg att höja aflöningen för dem af arbetarne, som
ej hade ackordsarbete, föreslogs inom styrelsen, att det i
februari 1901 införda afdraget af tio procent å timlönerna
skulle få bortfalla, så snart order inginge i sådan myckenhet, att fabriken kunde upphöra att arbeta bjott på lager,
något som under en lång tid måst äga rum för att bereda
arbetarne sysselsättning.
Men redan den 10 april 1902 inkom till disponenten en
af 131 arbetare underskrifven framställning, som i sju särskilda punkter innehöll arbetarnes kraf. Förutom fordran
på en omedelbar återgång till de priser, som betalades före
afdraget å betalningen för muttertillverkningen den 1 december 1901 m. m., yrkades nu bland annat fastställande
af en minimilön pr timme af 23 öre för dem bland fabrikens
järnarbetare, som fyllt 18 år, och af 25 öre för dem, som
uppnått 20 års ålder, med iakttagande därjämte att de arbetare, som icke genom nämnda minimilöner erhölle minst
2 öres förhöjning å gällande timlöner, måtte beredas en förhöjning af nämnda belopp.
Vissa af de gjorda betingelserna biföllos genast, men
på de öfriga erhöllos nekande svar, beroende på gällande
handelskonjunkturer. Men särskildt betonades i styrelsens
svar, att bolaget icke kunde ingå på att låta timpenningen
bestämmas allenast af en arbetares ålder, enär styrelsen af
erfarenhet visste, huru ytterst olika arbetsprodukt arbetare
under en och samma tid och under i öfrigt samma villkor
åstadkomme och särskildt att arbetsmetoderna af olika individer inlärdes på mycket olika tid. På grund häraf och
enkannerligen därför att styrelsen ville tillgodose de äldre
bland arbetarne, hvilka hufvudsakligen hade timlön, med en
högre sådan, gafs dem det svar, att de från och med den 1
maj 1902 skulle erhålla samma timpenning, som var gällande
för februari .1901, utan något afdi'ag, och därjämte att nya
ackordspris om möjligt skulle bestämmas före ackordets
början, hvaremot styrelsen ej, på sätt arbetarne fordrat,
kunde gå in på att för ackordet garantera minst ett belopp
motsvarande timpenningen, då därigenom hela syftet med
ackordsbetalningen skulle förfelas.

Ytterligare underhandlingar fördes, men då icke någondera parten vek från sin ståndpunkt, utbröt strejken, som
ofvan nämnts, den 12 maj 1902. Man antog inom aktiebolagets styrelse, att den skulle blifva af kort varaktighet,
men då denna förmodan icke besannades, uppdrogs åt disponenten att antaga så många af de strejkande, som ville
återgå i arbetet, och att i öfrigt anställa främmande arbetare samt verkställa likvid med och afhysa dem bland de
forna arbetarne, hvilka icke ville taga xipp arbetet. Det
visade sig då, att endast 17 man, hvilka underlåtit deltaga
i strejken, önskade kvarblifva i arbetet, hvaremot de öfriga,
inemot 200 man, vägrade att återgå. Frivilligt eller efter
dom afflyttade alla, som voro inhysta i aktiebolagets hus,
och nya arbetare antogos efter hand, så a t t fabriksdriften
den 31 december 1902 omfattade 202 man, inflyttade från
vidt skilda orter.
Men de strejkande arbetarne ådagalade ett bullersamt,
hotfullt och våldsamt uppförande, så att förstärkt polisbevakning blef af nöden. Dennas omfattning växlade på
olika tider, men uppgick understundom till åtta konstaplar
under befäl af en extra länsman, och polisbevakningen måste
göra tjänst till inemot slutet af år 1903. De strejkande
arbetarne sökte på alla upptänkliga sätt förolämpa och smäda
såväl fabrikens tjänstemän som de nyantagne arbetarne.
Under hela tiden uppehöllo de sysslolöse en ordnad vaktppstering vid närmaste järnvägsstationer och på de till fabriken ledande vägar, för att medelst varningar och hot
afhålla anländande arbetssökande att taga anställning vid
fabriken. Utan allt tvifvel föröfvades därvid ofta brott mot
15 kap. 22 § strafflagen i dess nu gällande lydelse, änskönt
åtal i saknad af angifvelse och bevis icke annat än undantagsvis kunde ske. Hvarje spår af besinning och vett syntes utplånade hos strejkarne, och företrädesvis efter mörkrets inbrott förekom stenkastning mot verkets tjänstemän
och polisbevakningen, inslagning af fönster och andra hemfridsbrott; äfven rubbande af dammluckor hörde till de
vanliga yttringarna af de strejkandes missnöje och hat. Det
inses lätt, att dylika våldsdåd och okynne af en vilseförd
arbetarehop om ett eller annat hundratal icke inom ett vidsträckt område på landet kunde alldeles förekommas, äfven
om polisstyrkan varit än större, och i detta fall kunde
polismakten icke vinna något biträde, af de nyantagne arbetarne. Hatet emot dessa var i all synnerhet i förstone så
intensivt, att förvaltningen måste anordna tillfälliga bostäder åt dem inne i fabriksbyggnaderna; och när omsider
bostadslägenheter utanför måste tagas i anspråk, blef det
af nöden, att eskort af polismän lämnades arbetarne under
gåendet från hemmet till fabriken och tvärtom. Åtskilliga
häktningar och åtal ägde rum, och de ådömda straffen visade
sig framdeles ägnade att något stätja den brottsliga sinnesriktningen hos de strejkande.
Af det föregående synes, att, ehuru strejken från början
var effektiv och verkade som blockad af fabriken, arbetet
dock snart nog kunde återupptagas med nya arbetare, mestadels jordbruksarbetare från Småland, Dalarne och andra
orter. Någon synnerlig svårighet vid användningen af dem
mötte icke, enär arbetet hufvudsakligen utföres af maskiner,
hvilkas skötsel lätt kunde inläras. Så småningom växte
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antalet arbetare, och det egendomliga förhållandet rådde
här, att, när arbetet omsider var i full gång med en arbetsstyrka, större än vid strejkens utbrott, det stora flertalet
strejkande, efter uppgift omkring 140 man utom hustrur
och barn, mera än ett är efter strejkens utbrott uthärdade
att i sina »egna hem» i fabrikens omedelbara närhet sysslolösa framlefva sitt lif utan den ringaste nyttiga verksamhet,
njutande dagligt underhåll från sammanskott af andra i den
fackförening, de tillhörde. Det är bekant, att ett belopp af
1,500 à 1,600 kronor hvarje vecka från strejkens utbrott och
åtminstone till våren 190,'), således under loppet af omkring
45 veckor, från hufvudstaden tillfördes de strejkande. Det
ligger i sakens natur, att ett dylikt sysslolöst lefnadssätt,
som ofvan omnämnts, blef ägnadt att i hög grad fördärfva
de människor, som däråt hängåfvo sig. De vuxna afvandes
från arbetet, och barnen vunno ett tvifvelsutan skadligt
minne för lifvet. Också till dem sträckte sig depravationen,
så att skolrådet måste ingripa bland annat därför, att barnen afhöllo sig från en folkskola, hvars lärare inhyst en
s. k. strejkbrytare. Det kan tilläggas, att fabrikens seger
i denna strid så förbittrat sinnena hos den organiserade arbetarebefolkningen vid närliggande industriella verk, att yttringar däraf än i dag förspörjas. Sålunda undvikes i allmänhet
allt umgänge med den nya arbetarestammen vid Bultfabriken; ungdom, tillhörande de olika grupperna, har visserligen
sina förströelser, men hvar grupp för sig o. s. v.
Utom förluster och skador af ekonomisk och moralisk
art vållade ifrågavarande strejk betydande utgifter för polisväsendet. Arbetsgifvarne, försköto alla därför erforderliga
medel, men Eders Kungl. Maj:t har sedermera på underdånig
framställning funnit godt att af statsmedel anordna ett
understöd, enligt Civildepartementets bref den' 30 oktober
1903 och den 7 juli 1905, af tillhopa 3,841 kr. 49 öre.
Det angafs i förra berättelsen beträffande hälsotillståndet,
att af sådana sjukdomsfall, som upptagas i Medicinalstyrelsens årsberättelser, anmäldes i Västmanlands län:
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Det förtjänar antecknas, att enligt statistiken mortaliteten
varit mindre och nativiteten större i städerna än på landsbygden. I länets städer afledo under perioden 1,990 personer, däraf blott 151 (7's» %) i akuta infektionssjukdomar,
men i tuberkulos och kräfta tillhopa 615 (30'9o %). Tuberkulosen kräfde ensam 482 dödsfall (24 22 %) — af dem 347
i lungsot — och kräftan 133 (Cres %). I städerna har således
under ifrågavarande period ungefär hvart fjärde dödsfall
orsakats af tuberkulos och hvart femtonde af kräfta. F r å n
landsbygden saknas tillförlitliga iippgifter härom.
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har i syfte att
finna en grund för omdömet om den ekonomiska ställningen
inom länet i de senast afgifna tre femårsberättelserna lämnat
några tabeller rörande uppbördsresternas förhållande till debiteradt kronoutskyldsbelopp, lagsökningsmålen hos öfverexekutorerna och de utdömda beloppen, intecknad gäld och
dess proportion till taxeringsvärdet å fast egendom, äfvensom bankernas in- och utlåning m. m. Äfven om dessa
tabeller skulle anses i förhållande till värdet af deras innehåll väl mycket vidga omfånget af denna underdåniga berättelse, har Länsstyrelsen dock trott sig böra fullfölja dem
för nu ifrågavarande period, emedan de torde innefatta en
eljest icke åtkomlig grund för ett uttalande i ofvanberörda
ämne. De följa alltså här, tabellerna G—L.
Tab. G.

Lagsökningsmål

i Västmanlands
1905.

län åren 1901—

Åren 1901—1905 utgör motsvarande tal 44,210 fall,
hvaraf framgår, att sjukligheten är rätt hög. Ungefär hälften
af sistnämnda tal (22,331) utgöres af akuta katarrer i luftrören, epidemisk influensa inräknad. Växlingen emellan de
skilda åren af perioden (från 10,000 till 7,300) har icke varit
synnerligen stor. Nyss nämnda lägsta tal är för år 1905.
Difteri, hvaraf man år 1899 räknade 1,015 fall och år 1900
T a b . H. Intecknad gäld i Västmanlands län åren 1900—1904.
mera än 900, har jämt sjunkit under perioden till omkring
500 fall år 1905. Likaså skarlakansfeber från 214 år 1901
till 77 år 1905.
Dödligheten har trots en hög sjukdomssiffra icke varit
stadd i tillväxt utan tvärtom befunnits lägre än under förra
perioden, hvilken (med lfvsii %,) antecknades som den lägsta
under de sista årtiondena. Medelmortaliteten för åren 1901
—1905 var 14-u %\ för städerna 13'87 %, för landsbygden
14'% %. Mortaliteten bland de födda under första lefnadsåret, hvilken under förra perioden utgjorde 93-o °/oo nar
under åren 1901—1905 sjunkit för länet i sin helhet till
79'5 %; för landsbygden var talet 77-a, för städerna 8fi"> %.
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Tab. I . Antal utfärdade debetsedlar å kronoutskylder, debiteradt belopp samt uppbördsresternas förhållande till debiterade
beloppet i Västmanlands län, åren 1901—1905.

Granskningen af dessa tabellariska öfversikter gifver följande resultat. Hvad först beträffar intecknad gäld, tabell H,
har densamma under perioden 1901—1904 vuxit med omkring
12-4 millioner kronor och taxeringsvärdet med omkring 21
millioner, den förra siffran motsvarande 25-2 % den senare
17 % af de respektive talen vid periodens början. Går man
tillbaka till år 1895, utgör den intecknade gäldens tillväxt
under nio år omkring 20 millioner kronor och taxeringsvärdets
omkring 37 millioner. Procenttalet af intecknad gäld i förhållande till taxeringsvärdet, under perioden 1895—1899
ungefär 86 %, är nu 41 %. I själfva verket har, enligt hvad
tabell M visar, behofvet af penningeinteckning ökats relativt
vida mera än värdet af den pantsatta fastigheten. Tyvärr
har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke haft tillfälle att skilja beloppet af inteckning i jordbruksfastighet
från stimman af inteckning i annan fastighet, hvilket onekligen skulle varit af stort intresse. Sannolikt skulle däraf
framgå, att en betydande del af den intecknade gäldens
ökning faller på byggnadsverksamheten i städerna. I jämförelse med förhållandet inom riket i dess helhet är ställningen inom Västmanlands län icke ofördelaktig, ity att
intecknad gäld inom hela riket t. ex. år 1902 uppgick till
50-5 % af de pantsatta fastigheternas taxeringsvärde.
1 fråga om inrånarncs sJcatteförmåga, tabell I, visar sig,
att de restskyldiges antal på landsbygden ökats, men procenttalen af på rest utestående kronoutskylder i förhållande
till det debiterade beloppet minskats, och bägge företeelserna
äro anmärkningsvärda. De restskyldiges antal i % af de

Tab. K.

Enskilda

bankers och aktiebankers

Tab. L.

Sammandrag

af statistiska

in- och utlåning vid kontor inom Västmanlands

uppgifter om sparbankerna

i Västmanlands

län vid slutet af åren 1901—1905.

län vid slutet af åren

1900—1905.
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skattskyldiges åren 1886—1890 var nämligen 14-27; siffran
sjönk något nästa period, för att åren 1901—1905 stiga till
18-eo. Resterande beloppet åren 1886—1890 utgjorde 7-45 °/o
af det debiterade, men åren 1901—1905 endast 3-90 °/o; största
fallet inträffade under 1890-talet, nämligen från 7-i4 °/o förra
hälften till 4-42 ö/o den senare. I städerna har under de senaste 20 åren såväl de restskyldiges antal som procenttalet
af restskrifna skattebeloppet i förhållande till det debiterade
ökats, det förra frän 20-3i °/o till 30-74 °/o af hela antalet skattskyldige, det senare fränft-r>o°/o till 7-96 °/o af det debiterade
beloppet.
Vidkommande redogörelsen för sparbankernas verksamhet, tabell L, finner man, att delägarnes behållning, som år
1900 utgjorde 10,012,000 kronor, under perioden ökats med
öfver 3,400,000 kronor, emot 3,200,000 kronor under förra
perioden. En annan iakttagelse är, att borgenslånen, som
år 1900 utgjorde omkring 18'i °/° af summa förvaltade medel,
år 1905 bibehållit sig vid i det närmaste samma proportion,
eller 16-5 °/o; dessa lån visa dock en absolut stegring under
perioden af inemot 400,000 kronor. Rörelsen vid aktie- och
privatbankernas
kontor, tabell K, inom länet företer väl en
relativt stor tillväxt å sparkasseräkning, dit sannolikt en
del behållningar öfverförts från giroräkning, men däremot
en mycket obetydlig ökning af depositionsräkningen. I sin
helhet har inlåningen under perioden vuxit med omkring
\l/i million, under det att beloppet af utlåningen i olika
former svällt u t med omkring 5 millioner kronor. Detta
sistnämnda missförhållande emellan in- och utlåning har
gifvit anledning till en speciell undersökning, i hvad mån
länets befolkning under de senare femårsperioderna — frånsedt de s. k. hypotekslånen — anlitat den allmänna krediten.
F ö r så vidt ett svar på den frågan kan härledas ur uppgifterna om intecknad gäld, dess procent å taxeringsvärdet
samt ur redogörelsen för bankernas in- och utlåning, lämnas
därom i tabell M följande siffersammanställning i afrundade
tal för ett och annat af de senaste femton åren.
Tab.
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Det visar sig häraf, att beloppet af intecknad gäld
under fjorton år vuxit absolut med 87-8 °/o, och att tillväxten
i °/o af taxeringsvärdet ökats med 10-5 °/o; samt att, under
det kreditbankernas inlåning från och med 1891 till och med
1901 städse var större än deras utlåning, detta förhållande
blifvit omvändt med år 1902, så att utlåningen 1905 var
nära 3 millioner kronor större än inlåningen. Hvad sparbanksrörelsen beträffar, visar det sig, att allmänheten synnerligen under de sista åren måst i väsentligt högre grad
än fornt anlita dessa för intecknings- och borgenslån.
Äfven om den betydliga ökningen af intecknad gäld får
anses bära vittne om en ganska liflig utveckling af näringarna och till en icke obetydlig del bör skrifvas på byggnadsverksamheten i städerna, torde dock af det ofvan anförda kunna dragas den slutledning, att befolkningens ekonomiska ställning under den ifrågavarande femårsperioden i
stort sedt ingalunda oväsentligt försämrats, ett förhållande
som noga öfverensstämmer med jordbrukets ogynnsamma
läge och äfven med bergsbrukets och järnmarknadens tryckta
ställning, hvarom Eders Knngl. Maj:ts Befallningshafvande
får här nedan vidare y t t r a sig! Skulle man med någon
kännedom om förhållandena inom skilda lager af befolkningen våga uttala en förmodan om verkningarna af periodens
ogynnsamma konjunkturer på den ena och andra gruppen
af befolkningen, vill det synas, som om dessa verkningar
hufvudsakligen drabbat näringsidkarne, i all synnerhet jordbrukarne, af hvilka ett flertal bland de större måst afträda
sina tillgångar till konkurs, under det att den kroppsarbetande samhällsklassen i öfrigt torde lyckats r ä t t väl bibehålla sina villkor oförändrade, helst om man bortser från
förlusterna af 1905 års långvariga lockout inom verkstadsindustrien. Detta omdöme öfverensstämmer ock med de berättelser, som magistrater oeh kronofogdar afgifvit.
Här meddelas några inkomna uppgifter om
för de kroppsarbetande klasserna år 1905:

arbetslöner

M. Den intecknade gälden samt in- och utlåning vid
bankkontoren i Västmanlands län under senare år.
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3. Näringar.
Jordbruk och boskapsskötsel. Den period, som i denna
berättelse afhandlas, innefattar åtminstone till och med år
1904 en rad af för det västmanländska jordbruket mindre
gynnsamma år, och det sistnämnda året var, enkannerligen
för den del af länet, där jordbruk och husdjursskötsel äro
hnfvudnäringar, nämligen slättbygden norr om Mälaren,
ogynnsammare än något föregående i det nya seklet. Med
undantag för Norra Fjärdhundra landtbruksdistrikt, eller
Öster-Våla, Harbo, Huddunge, Nora och Enåkers socknar,
samt vissa delar af Sala och Norbergs distrikt inhöstade
länet en synnerligen svag skörd, enligt Hushållningssällskapets uppgift svagare, än livad förut i mannaminne förekommit. Särskildt vållade den betänkliga bristen på halm såsom fyllnadsfoder i ladugårdarne, att man måste genom
öfverenskommelse med järnvägsförvaltningarne och eljest
söka bereda lättnader för anskaffning och hitforsling af
halm från afliigset belägna orter. Afven om året 1905 så
till vida skilde sig från de föregående, att skörden då måste
betecknas såsom fullt medelmåttig, måste dock jämväl detta
år såsom jordbruksår räknas till de mindre goda, om hänsyn
tages till den knappa höskörden och afkastningen af vårsädeshalmen, af hvilka produkter den för jordbruksnäringens
bärighet så viktiga nötboskapsskötseln väsentligt beror.
Själf har Eders Kungl. Maj:ts Befallnings!) afvan de, på
grund af inkomna uppgifter, i tidigare offentliggjorda berättelser betecknat 1901 års skörd med afseende på myckenheten såsom icke medelmåttig och med afseende på beskaffenheten såsom god; 1902 års så till myckenhet som beskaffenhet icke medelmåttig; 1903 års såsom fullt medelmåttig
till myckenheten och i anseende till beskaffenheten såsom
medelmåttig; 1904 års såsom till myckenheten under medelmåttan, om än till beskaffenheten öfvervägande god; samt
1905 års såsom fullt medelmåttig.
Enligt den plan för bedömande af länets framsteg på
jordbrukets område, hvilken antydts i förra berättelsen^
öfvergår Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nu till
ett sammandrag af redogörelserna för verkställda arbeten i
och för jordens torrläggning.
Följande af statens inom länet
stationerade landtbruksingenjör handlagda förrättningar hafva omfattat:

Den af Hushållningssällskapet anställde länsagronomen
har enligt Länsstyrelsens förordnande handlagt förrättningar
angående afdikning på 18 förrättningsställen med en torrlagd areal af 855-05 hektar samt 21 enskilda afdikningar

med en areal af 819-ir> hektar torrlagd mark, hvartill komma
45 förrättningar för diverse uppgifter utan angifven areal.
De under hans inseende ställda dikningsförmän hafva ledt
täckdikning å en areal af sammaulagdt 1,825 hektar samt
dessutom verkställt en mängd förrättningar af skilda slag
för hvarjehanda ändamål.
Det i förra berättelsen omnämnda stora företaget för
sänkning af sjön Hallaren och torrläggning af Sala damm
med flere arbeten i fråga om Sala hyttas vattensystem har
under perioden fullbordats, och bl ef af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkändt år 1905. Enligt särskilda kontrakt med nämnda styrelse angående beviljade odlingslån
till saminanlagdt belopp af omkring 300,000 kronor, äro
vederbörande jordägare skyldiga att hafva fullbordat odlingsarbetet å den genom Hallarens sänkning och Sala damms
tappning torrlagda jorden före den 1 september 1910 och å
den jord, som vunnits eller förbättrats genom Klasbomyrens
utdikning, före den 1 september 1908. Redan äro betydande
områden uppodlade; man torde kunna antaga, att vid slutet
af år 1905 en fjärdedel af den odlingsbara jorden vid Hallaren och Sala damm samt antagligen något mera än hälften
af nyvunnen jord i Klasbomyren var lagd under plogen. —
Kostnaden för vattenafledningen, enligt förra berättelsen beräknad till 345,000 kr., har i verkligheten utgjort 407,000
kr. ökningen antages bero väsentligen på en entreprenörs
obestånd samt därpå, att en öfver Sagan uppförd stenbro
rasat och måst ombyggas.
Under perioden har af statens landtbruksingenjör planlagts och sedermera utförts en förrättning för Sagans sänkning på sträckan emellan Bispebo och Väst-Tärna. Företaget har omfattat arbeten i Sagan för en beräknad kostnad
af 08,000 kronor samt vidgning och fördjupning af åtskilliga
afloppsgrafvar och diken för en kostnad af 2,500 kronor.
Vid syneförrättningen uppskattades, att genom dessa arbeten
skulle den i företaget ingående jorden stiga i värde med
omkring 147,000 kronor. Med sällspord enighet beslöto sig
deltagarne för företagets utförande, till hviiket statslån utverkats. ~
Slutligen bör i detta sammanhang omnämnas, a t t jordägarne utmed Tillbergaån efter förnyad uppskattning af
jordvärdet enats om att låta utföra en del arbeten för en
säker reglering af vattenståndet; och torde därmed komma
att afslutas den sedan mera än fyrtio år med längre eller
kortare tids mellanrum fortgående rensningen af ifrågavarande vattendrag. Äfven har sänkning af Vansjön och
Gårdsjön i Norra Fjärdhundra distrikt, där i allmänhet
större afdikningar pågå, under perioden begynnt; och i Björskogs socken har man arbetat på en del invallningar mot
Arboga å. Såväl detta vattendrag som Hedströmmen och
sjön Mälaren hafva under ett par år af perioden vållat mer
än vanligt starka öfversvämningar; och det wppgifves, a t t
några kronoarrendatorer inom Köpings, Kungs-Barkarö och
Kung Karls socknar endast under år 1904 därigenom ledo
en förlust af omkring 27,000 kronor.

Jordbruk. Nötkreatursskötsel.
För främjandet af en allmännare trädgårdsodling har
Hushållningssällskapet under den förflutna femårsperioden
verkat på ungefär samma sätt och med i det närmaste enahanda omkostnader, som i förra berättelsen är nämnd t.
Rörande verksamheten vid den i Västerås inrättade
kemiska stationen och frökontrollanstalten har inkommit den
i tabell N intagna tabellariska redogörelse.
Vid frökontrollanstalten hafva under perioden undersökts
följande antal prof:

Man kan öfver hufvud säga, att
Hushållningssällskapets
arbete för jordbrukets höjande riktar sig på att genom åtskilliga initiativ och understöd så småningom göra det mindre
jordbruket lönande. I sådant afseende hafva åtskilliga uppslag, hvilka lofva godt för framtiden, gjorts under de senaste åren. Förutom att sällskapet i anledning af de underhaltiga skörderesultaten upphandlat och fördelat godt utsäde på förmånliga villkor, har sällskapet anvisat medel för
den första organisationen af en sammanslutning för ekonomiska intressen. Under en central förening i Västerås åsyftas bildandet af filialer ute i orterna, företrädesvis för uppköp och tillhandahållande af pålitligt utsäde och goda gödningsämnen samt kraftfoder. Premiering af mindre jordbruk
begynnte år 1905. Alltsedan år 1902 anordnar och främjar
sällskapet med anslag resor af yngre jordbrukare under erfaren mans ledning till instruktiva studier af smärre jordbruk i södra delarne af riket samt i Danmark. A t t de härunder gjorda iakttagelser omsättas i hembygden är visst,
och särskildt har kännedomen om danskarnes sätt a t t rationellt tillvarataga kreatursspillningen ledt till efterföljd här
i länet, så att sällskapet funnit sig föranlåtet att afsätta en
särskild fond för understöd vid anläggning af gödselstäder
efter danskt mönster. Egna-hems-lån förmedlades af sällUndersökta prof vid kemiska stationen i
åren 1901—1905.
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skåpet det första året, 1905, till ett kapital af omkring
58,000 kronor.
Med afseende å hvad ofvan yttrats beträffande skörden
under femårsperioden inses lätt, a t t boskapsskötseln drifvits
under jämförelsevis ogynnsamma förhållanden. De höga foderprisen hafva orsakat nedsättning i antalet underhållna
djur och dessutom framkallat de för egendomarne fördärfliga
s. k. grödköpen samt foderförsäljningar i stor skala, utan
att man i stället för den sålunda minskade kreatursspillningen tillfört jorden annan gödning. Då från sakkunnigt
håll inberättas, att i närvarande stund blott ett fåtal gårdar
inom länet underhålla en deras storlek motsvarande kreatursbesättning, inses lätt, att fara för jordens utarmande föreligger.
Oaflåtligt har Hushållningssällskapet fullföljt sina sträfvanden för en rationell boskapsskötsel genom de i senaste
berättelserna omnämnda premieringar af nötboskap och särskilda tjurpremier ingår. Kostnaderna härför hafva utgjort
åren 1901—1905 af statsmedel 13,000 kronor och af sällskaTab. O. Nötboskapspremieringen
i Västmanlands
1901—1905.

län, åren

M ] lKucls västra distrikt åren 1901, 100.'! och 1905; i lnnctä östra distrikt
iiren 1902 och 1901.
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pet tillskjutna 24,546 kr. 9 öre, tillhopa 87,540 kr. 9 öre.
A t t premieringen, som utgör ett kraftigt medel till uppehållande af intresset för god vård och för förbättrande af
kreatursstammen, burit goda frukter, framgår af tabellerna
O och Z' (sid. 11).
Såsom ett nödvändigt bihang till premieringen räknas
de s. k. tjurföreningarna, af hvilka vid slutet af är 1905
funnos 42 med tillsammans 2,111 hondjur.'mot resp. 29 och
1,700 är 1900. Sällskapet beviljar räntefria amorteringslån
för dessa föreningar, hvilka, där de varit några år i verk.
samhet, medföra en betydlig förbättring, särskildt inom de
mindre ladugårdarne. A t t intresset för denna detalj i arbetet för nötboskapsskötselns höjande är vaket, därom vittnar bland annat den omständigheten, att antalet föreningar
vuxit, såsom nyss är sagdt. — De i förra berättelsen omnämnda kontrollföreningar, med uppgift att under en af
Hushållningssällskapet tillsatt öfverkontrollör konstatera
räntabiliteten af ladugårdsskötseln eller, med andra ord, att
visa de olika kornas förmåga att omsätta foder i mjölk och
smör, voro vid periodens slut i verksamhet till ett antal af
11, omfattande 131 kreatursbesättningar med 3,958 stycken
kor. Äfven härför lämnar sällskapet penningebidrag, dels
med 175 kr. till organisation, dels med särskilda årliga
anslag, och kontrollarbetet har visat sig väl behöfligt till
höjande af insikten om en rationell vitfodring.
Veterinärväsendet har under femårsperioden icke underg å t t någon nämnvärd förändring. Sjukvården bland husdjuren har bestridts af 10 veterinärer. Hälsotillståndet bland
husdjuren har varit r ä t t tillfredsställande; och af de mera
allmänt förekommande smittosamma husdjurssjukdomarne
har ingen uppträdt som farsot. De dåliga skördarne hafva
verkat hämmande på husdjursafveln, och den knappa fodertillgången med däraf föranledd ensidig utfodring har gjort,
att digestionslidanden varit mycket allmänna och att ett
stort antal fall af ben mjukhet förekommit bland ungdjuren,
i synnerhet i länets norra delar. Till bekämpande af nötkreaturstuberkulosen har ej särdeles mycket blifvit gjordt.
Hushållningssällskapet har dock insett vikten af att något
måste göras mot sjukdomen och för den skull anslagit medel
till extra penningpris åt de mindre jordbrukare, som vid
nötkreatnrspremieringarna kunnat förete intyg om, a t t deras
besättning blifvit undersökt med tuberkulin och visat sig
reaktionsfri. Åtgärden har äfven visat god verkan.
Det ligger i sakens natur, att under ett för boskapsskötseln så ogynnsamt läge, som ofvan uppvisats, mejerihandteringen skall hafva rönt inflytande af den odlade jordens minskade afkastning. Någon stegring i myckenheten
såväl af den till mejerierna levererade mjölk som ock af
den tillverkade smörprodukten visade sig visserligen till
år 1904, men återgången år 1905 är omisskännelig. Orsaken
därtill är nog dock ej att söka uteslutande i jordbruksnäringens tryckta läge, utan resultatet har påverkats äfven
af en stegrad efterfrågan af oskummad mjölk för direkt
konsumtion, hvilken efterfrågan drifvit upp mjölkpriset till
en höjd, som icke tillåter mejerierna att konkurrera. Till
följd af skummjölksförsäljningens vidgade omfång har osttillverkning inom länet endast undantagsvis förekommit.
Liksom från landet i sin helhet har från länet smörexporten

Hästafvel.
aftagit, och mejerierna söka afsättning företrädesvis inom
landet. Anspråken på varans kvalitet äro som bekant hemma
lägre än ute på den stora engelska marknaden, och faran
häraf är, att, om och då export åter blir nödvändig, mejerierna kanske icke skola finnas beredda att ånyo uppnå de
högre kvalitetsfordringar, som den utländska konkurrensen
uppställer.
Till jämförelse med uppgifterna i förra berättelsen återgifver Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande i tabell Q
en sammanställning af de uppgifter om verksamheten vid
mejerierna, hvilka ingått från den af Hushållningssällskapet
anställde mejerikonsulenten.
Andelsmejeriernas bidrag till mjölkmängden har varierat
från omkring 27 till omkring 33 millioner kg.
Emedan den västmanländske jordbrukaren i regel föredrager hästar såsom dragare framför oxar, stundom äfven i
de fall, där de senare eljest anses ekonomiskt fördelaktigare
än de förre, bedrifves hästafveln i en ganska stor utsträckning inom länet, och det uppgifves i statistiken för år 1903,
att länet skulle äga 18,700 hästar. Hästafveln anses ock,
trots foderbristen under femårsperioden, hafva gjort framsteg i planmässighet och målmedvetenhet. Men det ursprungliga hästmaterialet härstädes var uppblandadt och
ojämnt, och afveln hade knappast bedrifvits med något bestämdt mål, då hästafvelsföreningen bildades år 1898. A t t
föreningen icke på 7 à 8 år hunnit åstadkomma några genomgripande förändringar eller framstående resultat, är
därför naturligt. Genom nämnda förening har dock en god
grund lagts, och förmår föreningen uppehålla intresset och
ett godt samarbete, lider det ej tvifvel, att länets hästafvel
inom en ej alltför aflägsen tid skall uppnå en hög ståndpunkt och blifva en lönande näringsgren för jordbrukarne.
Enär den varmblodiga hästafveln icke här åtnjutit någon
Tab. Q.
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vidare sympati, liar föreningen ej hittills arbetat för densamma ; men i slutet af år 1905 har från de ledandes sida ifrågasatts a t t vidga programmet till att omfatta, äfven den ädla
eller varmblodiga hästafveln. Uppfödningen af kallblodiga
afvelshingstar har i största omfattning och med bästa resultat fortfarande bedrifvits vid det i förra berättelsen omnä.mn-.
da Hagelsberga ardennerstuteri, hvarest i medeltal hållits
16 afvelsston och 4 hingstar förutom ett tjugutal unghästar,
alla af ren ardennerras. Stuteriets hingstar hafva under perioden betäckt 780 ston, eller i medeltal mer än 150 pr år.
Hushållningssällskapet har under perioden understödt
hästafvelsföreningen med 2,300 à 2,500 kr. pr år. Genom de
af föreningen årligen anordnade besiktningsmöten, hvarvid
betäckningsbidrag af 10 kr. utdelas för goda och välskötta
afvelsston med villkor, att den hingst anlitas, till hvilken
stoet hänvisats, har föreningen hållit intresset vaket och
verkat för en ändamålsenlig afvel. A t t intresset hos allmänheten stärkts, visas förutom af beloppet under perioden
utdelade betäckningsbidrag, 13,760 kr., äfven af antalet uppvisade ston, som vuxit från 206 år 1901 till 501 år 1905.
Vid mötena registreras förtjänta afvelsdjur i föreningens
stambok.
Äfven statspremieringen,
som äger rum å sex olika
platser, har vunnit stor tillslutning; största antalet uppvisade hästar var ett år 650, det minsta 372. De premierade
hästarnes antal har utgjort högst 67 °/o, lägst -18 o/o af
de uppvisade. Antalet godkända hingstar öfver tre år gamla
har från år 1901, då det var 37, ökats till 47 år 1905,
hvilket anses anmärkningsvärdt med hänsyn till de svaga
jordbruksåren, som eljest lära medföra en minskning af
antalet ( godkända hingstar. I trots af denna skenbart stora
tillgång på godkända hingstar inom länet tjänstgöra dock
många underhaltiga; särskildt inom bergslagsbygderna lära
dessa vara i majoritet. Då statistiken öfver hästpremieringen
onekligen visar en beaktansvärd utveckling, har Länsstyrelsen ansett sig böra i nedanstående tabell B, fortsätta tidigare redogörelser därför.
FjäderfäsTcötseln, länge försummad inom Västmanlands
län, synes under de senare åren tilldragit sig ett lifligt intresse. Dels har kunskap om näringens höga ståndpunkt i
Danmark utbredts i bygderna genom de unge män, som
Tab. R.
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deltagit i de af Hushållningssällskapet anordnade studieresor för landtmän till Danmark, dels har den 28 december
1901 bildats en förening för fjäderfäafvelns befrämjande
inom länet, hvilken förening med nit och på ett praktiskt
sätt synes arbeta på sin uppgift. Föreningen har till en
början sökt inarbeta rasen hvit leghorn, och hafva. årligen
utdelats till ett flertal .medlemmar 11 afvelsägg kostnadsfritt, samt tillfälle till inköp däraf beredts andra. Afvelsäggens kläckning skall lämnat 65 à 70 % kycklingar.
Föreningen, som åtnjuter understöd af Hushållningssällskapet, har vid Tibble i Badelunda socken inrättat en hönsskötareskola.
Äfven den alltför lång tid förbisedda svinafveln har
ändtligen upptagits på Hushållningssällskapets program.
Under år 1902 väcktes inom förvaltningsutskottet förslag
om åtgärder för svinskötselns upphjälpande, och 1903 kom
en svinafvelsstation i verksamhet vid Mälby gård nära
Tillberga efter mönster från Malmöhus län. Stationen står
under mejerikonsulentens tillsyn, och utgjordes besättningen
till en början af 2 galtar och 10 suggor stor yorkshireras
af mycket, god beskaffenhet. För hvarje minst 3 månader
gammal godkänd galtgris, som i afvelsändamål afyttras till
svinhållare inom länet, lämnar sällskapet ett inköpsbidrag
af 25 kronor.
För biskötselns befrämjande har sällskapet under perioden lämnat ett bidrag af sammanlagdt 1,400 kronor till den
år 1891 i länet bildade biskötareföreningen, hvars verksamhet man nog till stor del har att tillskrifva det mera
rationella sätt, hvarpå biskötseln numera idkas inom alla
delar af länet af personer ur skilda samhällsklasser. Föreningen verkar genom undervisning om' nyare metoder, anskaffande af tidsenlig materiell och god litteratur, import
af bin och bidrottningar samt genom föranstaltande af utställningar. Utbytet af biskötseln under perioden anses halva
varit ringa, hvilket man vill förklara i främsta rummet
bero därpå, a t t klöfverskörden år 1902 slog fel och' a t t
bien, som af klöfverblomman hämta den mesta honungasaften, för den skull måste samla denna ur andra blommor
och: magasinerade i sina kupor en mycket dålig honung.
Under följande vinter måste bien lefva af denna ohälsosamma
honung, hvaraf följden bief en oerhörd bidödlighet, så a t t

af hästar vid besiktningsmötena

i Västmanlands

län, åren 1901—1905.

14

Västmanlands län.

Skogshushållning. Jakt.

hiången biskötaro skall hafva förlorat alla eller i bästa
fall 80 à 90 o/o af sina samhällen. Biskötareföreningon har
väl sökt utplåna verkningarna af dessa förluster genom
att importera krainerbin, som af alla främmande biraser
anses såsom de för v å r t klimat yppersta; men följderna af
ctl, olycksår sådant som år 1902 lära för denna näring icke
lätt botas. Flere samverkande omständigheter uppgifvas ock
hafva under de följande åren af perioden hämmat framstegen
inom ifrågavarande näring, om h vars uppblomstring fosterlandsvännen dock gärna vill hoppas det bästa.
Skogshushållning. Vid jämförelse mellan de allmänna
skogarnas areal vid slutet af åren 1900 och 1905 framträda cnligl. öfverjägmästarens uppgift åtskilliga förändringar i de särskilda skogarnes areal, beroende dels på att
en del skogar blifvit ställda under skogsstatens förvaltning, dels på inköp till Torstuna häradsallmänning af ett
densamma närbeläget hemman, dels därpå att genom upprättande af nya skogsindelningsplaner vunnits närmare kännedom af en del skogars ytvidd, dels ock därpå att några
smärre kronoegendomar blifvit frånsålda.
Vid 1905 års slut var de allmänna skogarnes areal
följande:

Oafscdt livad som användts till husbehof vid utarrenderade kronocgendomar, ecklesiastika och civila hemman och
boställen samt lägenheter å under skogsstatens förvaltning
ställda skogar, äfvensom hvad af arrendatorer jämlikt kontrakt fått användas annorledes än till husbehof, hafva från
de allmänna skogarne i länet försålts eller till utsyningsberättigade utlämnats 154,805-62 kubikmeter virke.
A de allmänna skogarne äro under femårsperioden
1,563-40 har fullständigt skogsodlade samt 377-09 har hjälpkultiverade, hvadan sammanlagdt 1,941-15 har varit föremål för skogskultur. Aterväxten ombesörjes dock i regel
af naturen själf genom frösådd från vid afverkningen kvarlämnade fröträd, och det är endast, då denna slagit fel
eller varit otillräcklig, som skogsodling verkställts.
Genom af dikning har under perioden åtskillig vattensjuk mark blifvit torrlagd för skogsproduktion, och hafva
härför upptagits diken till en längd af 75,000 meter. Till
följd af uppdrifna arbetspriser har dock afdikningon ej kunnat få den omfattning, som önskligt hade varit.
'
Priserna å virke, som under perioden växlat ganska
mycket, hafva varit, per kubikmeter:
Siigtimmerträd . . . .
Sngtiinmer

6'89— 8 2 5 kr.
8'22—12 00 >

ItyggnadBtiramcr . . . 5 25—lô'OO kr.
Ved
200— 400 >

öfverafverkning å enskildes skogar har jämväl under
ifrågavarande femårsperiod varit allmän inom länet; till

och med skogssköflingar hafva mångenstädes förekommit,
särskildt genom upplåtelse på viss, i allmänhet kort tid,
då ej sällan stora vidder totalt sköflats utan någon tanke
på eller åtgärd för erhållande af återväxt. Sålunda hafva
å Svanå bruks skogar inom Fläckebo och Harakers socknar
år 1905 afverkats omkring 120,000 timmer, och tre ångsågar i Väster-Våla socken hafva förädlat skogsprodukterna
kring sjön Åmänningen. I Västerås fögderi finnes nu ingen
skog af betydenhet utom den, hvilken står under skogsstatens förvaltning. Från Kungsörs fögderi klagas öfver stor
skogsförödelse i Odensvi, Västra Skedvi, Kung Karls, Torpa
m. fl. socknar.
De städer, som äga skog, företrädesvis Västerås och
Sala, vårda sig däremot på e t t förtjänstfullt sätt om denna
dyrbara egendom. Sala, som äger nära 5,000 hektar skogsmark, har ställt skogsvården under en särskild förvaltning,
biträdd af en statens jägmästare. Stora arbeten för skogsåtcrväxten har staden utfört, och samhället väntar sig i
en framtid en betydande inkomst af skogen.
ökad! intresse för skogsåterväxten har ock eljest under
perioden visat sig, och den vid 1905 års början i kraftträdda nya skogslagen har redan mycket bidragit a t t höja
intresset härför. Ehuru denna lag med sitt nuvarande innehåll ej torde kunna hindra en öfverdrifven af verkning, har
den dock i många fall visat en god verkan genom förhindrande af ren skogssköfling, och synnerligen nyttiga hafva
de råd och anvisningar varit, som länsjägmästare och skogvaktare varit i tillfälle att meddela. Lagens största betydelse hittills torde vara, a t t genom de medel, som ställts
till skogsvårdsstyrelsernas förfogande, de hittills af Hushållningssällskapet anordnade kulturer å gamla kalmarker
och utdikning af sankmarker kunna försiggå i större skala
än förut. Denna form af skogsvårdsstyrelsernas verksamhet
synes ock omfattas med synnerligt intresse af allmänheten.

Jakt.
Beträffande jaktvården torde samma omdöme,
som uttalades i senaste fcmårsberättelse, fortfarande gälla,
och behofvet af en jaktlagstiftning, som bättre än den nuvarande kan främja jakten, gör sig med hvarje dag allt
mera kännbart.
E t t glädjande föredöme har lämnats af Ängsö fideikommiss, hvarest till följd af jaktarrendatorns under många
år nedlagda kostnader och arbete jakten befinnes i ett utmärkt skick.
Under berättelseåren hafva af Landstinget utbetalts
premier for dödande af rofdjur med följande belopp:

Ehuru räfvon till följd af de höga prisen på räfskinn,
som under senaste delen af perioden betalts, något minskats,
förekommer den ändock talrik inom länet. Utter och gräfling förekomma allmänt, berguf sparsamt, mård och örn
sällsynt.

Fiske. Järnmarknaden.
Älgen förekommer allmänt, synnerligast inom nordvästra delen af länet; och hafva under perioden inom
länet dödats 720 djur, däraf 535 inom Köpings och 185
inom Västerås revir. Från Åkerbo och Skinskattebergs
härad berättar kronofogden, att älgstammen där ökats och
att älgen på sina ställen förekommer så talrik, att rågfälten
tidtals måste vaktas dag och natt.
Tillgången på hare och skogsfågel har under perioden
ej obetydligt ökats. Rapphönsen äro i allmänhet r ä t t talrika i sydligare delar af länet; tillgången på änder medelmåttig.
F i s k e . Liksom förut har Hushållningssällskapet under
perioden främjat fisket efter hittills följd plan, nämligen genom konstbefruktning vid särskilda odlingsanstalter samt
utplantcring af fiskyngel i skilda sjöar och vattendrag. De
hiöstiekande arter, som företrädesvis odlats, äro lax, laxöring, röding, sik; af vårlekande arter märkas abborre,
braxen, gös, lindare. I allmänhet har man a t t omförmäla
goda resultat af dessa sträfvanden. Så har konstaterats, att
röding, som år 1897 utplanterats i sjöar inom Skinskattebergs
bergslag, vid fångst redan år 1903 vägt, hanarne 1-3 kg.
och honorna 0-8 à 0-9 kg. För fisket i Svartån mellan Forsby och Västerås bildades år 1902 en förening, på hvars
rekvisition en mängd rom af abborre, braxen och gös utplanterades med, såsom det vill synas, godt resultat. Man
har för detta ändamål användt s. k. Lundska kläckningssumpar. Risvasar och valar låter Hushållningssällskapet
ymnigt utsätta till skydd för romkläckning och yngel. Särskildt undantag från gällande bestämmelser om fisket i
Mälaren har af Länsstyrelsen år 1904 beviljats en person för
fångst under förbjuden tid .af gös i och för uttagning af
rom, som därefter försändts till flera platser inom och1 utom
länet, däribland till Kopparbergs liins hushållningssällskaps
försöksstationer.
Aktiebolaget Angeisbergs fiskodlingsanstalt, om hvilken
i förra berättelserna talats, meddelar, att många missöden, nidingsdåd och tjufmetning i bolagets dammar vållat,
att stamfisken ej mindre än tre gånger blifvit nästan utrotad. De senaste åren hafva trots detta dock visat ett
så godt resultat, att man ett år af regnbågeforellen, på hvars
odling anstalten företrädesvis arbetar, erhållit omkring
300,000 rom, hvaraf inom kort försålts mera än hälften,
förutom att man afyttrat 63,000 yngel och 1,000 stycken
ettåriga foreller. Dessutom hafva i åtskilliga sjöar och vattendrag, dem aktiebolaget arrenderar, inplanterats regnbågeforell, bäckröding, storröding, vätterlax samt sutare och'
ruda. I den stora sjön Ämänningen emellan Västanfors och
Väster-Våla socknar fångas nu årligen medelst drag och
mete regnbågeforell, och från Jämtland, Blekinge och Göteborgsirakten, dit anstalten sändt rom och yngel för flera
år sedan, hafva försports gynnsamma resultat af regnbågeforellens inplantering. Detta synes utmärka, att, där inplantering sker i tillräckligt stor skala, denna laxart, som
är af alla minst nogräknad på vattnets kvalitet och uthärdar
en temperatur af + 27 ° C , är förtjänt att öfver hela
värt land spridas, synnerligast som han trifves i såväl stillastående som rinnande vatten och är en utmärkt sportfisk.
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Förutom fiskodlingen har aktiebolaget inrättat en fiskareskola, där undervisning meddelas i fiske, fiskodling och
fiskevård. Skolan, som begynte år 1902, har årligen erhållit statsanslag af 1,000 kronor med villkor, att kursen
skall pågå minst fyra månader af året och undervisning i de
teoretiska ämnena meddelas af fiskeritjänstemän, utsedde
af Landtbruksstyrelsen, och enligt af denna godkänd plan.
Dessutom får afgiften för hvarje elev ej öfverstiga 250 kronor, inberäknadt undervisning, kost och logi. Sedan skolans
början hafva. 33 elever genomgått kursen, de flesta ditsända af hushållningssällskap och landsting, men några
på egen eller privata personers bekostnad. En del af eleverna hafva anställts som fiskeriinstruktörer och Jippsyningsmän, enkannerligen inom Jämtlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Kalmar län, en som föreståndare
vid fiskodlingsanstalt och några såsom gårdsfiskare à större
gods.
Bergs- och brukshandtering. Under den gångna femårsperioden har järnmarknaden befunnit sig i ett tryckt läge.
För de flesta verken torde dock år 1901 varit mest bekymmersamt, enär ett plötsligt och högst betydande prisfall å
alla försäljningsprodukter inträffade, under det att tillverkningskostnaden endast obetydligt minskades. Därvid är särskildt att märka, a t t de förut rådande, abnormt höga prisen, enkannerligen å träkol, men äfven å stenkol, skrot och
andra rudimaterier, icke nedgingo samtidigt eller i lika
grad som försäljningsprisen för järnprodukterna. Dessutom hade många verk afsevärda inventarier inne eller berodde af på förhand gjorda försäljningsafslutningar till pris
i förhållande till de gamla råmaterialprisen. Ar 1901 kan
sägas vara ett slående exempel på den risk, industriidkaren
löper vid slutet af en s. k. högkonjuktur. Men äfven de
följande åren hafva, trots råmaterialprisens nedgång, varit
tämligen ogynnsamma. En medverkande orsak härtill är a t t
söka i den starka vattenbristen åren 1901 och 1904. Under
senare delen af år 1905 inträdde visserligen en lättnad å
järnmarknaden, speciellt vid affärer på Tyskland och England; men det välgörande inflytandet häraf motvägdes af
samtidigt höjda priser å så godt som alla råmaterialier. Särskildt är a t t märka träkolsprisens stegring på e t t oroväckande sätt, hvilken tillskrifves den kombinerade verkan
af en orättmätig spekulation från koltillverkares och kolagenters sida och af en samtidigt inträffad nervositet hos
ett flertal järnverksägare. Beträffande nedgången i försäljningspris under denna period må såsom exempel från e t t
af länets större stålverk anföras, att nettomedelpriset vid
verket för diverse valsade produkter af olika kolhalter och
afsedda för den svenska marknaden äfvensom för halffabrikat afsedda för utländsk marknad utgjorde i kronor per
100 kg.:

Under samma år utgjorde järnverksföreningens normalnoteringar i genomsnitt för valsadt lancashire, likaledes i
kronor pr 100 kg., fritt ombord i Stockholm:
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Malmfångst.

Hvad beträffar taclcjärnsmarknaden,
räknar man år
1903 såsom det under denna period af öfver hufvud ogynnsamma år mest förlustbringande. Efter det att året 1901
hade ingått med någorlunda goda priser, föllo dessa under
senare hälften af året, så att tillverkningskostnaden med
nöd täcktes, och de följande tre åren utmärktes af obetydlig köplust hos afnämarne till priser, som för tillverkarne
medförde betydande förluster. På våren år 1905 inträdde
dock mera liflighet i marknaden med icke så få försäljningar till förhöjda priser; och då den goda köplusten med
så Ipmåningom stegrade pris fortvarade till årets slut, kan detsamma betecknas såsom för masugnsdriften mycket godt.
Vid en redogörelse för järnindustriens ställning bör ej
förbises den osäkerhet i näringsdriften, som vållats af den
allt intensivare bedrifna socialistiska propagandan. A t t landets industri däraf lider, ligger i öppen dag, enär de kraf,
arbetarne börjat uppställa, anses omöjliga för industrien
a t t fylla.
Eftei denna redogörelse för marknadsläget öfvergår
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande till några korteligen affattade underrättelser om särskilda grenar af bergsoch brukshandteringen.
I fråga om malmfångsten har länets brytning af uppfordrad, skrädd järnmalm under ifrågavarande period något
öfverstigit kvantiteten under den nästföregående, i det densamma utgjorde tillhopa 1,129,000 ton, emot 988,000 åren
1896—1900; men länsproduktionens betydelse i förhållande
till rikets har, i den mån malmtäkten i Norrbottens län
än ytterligare stegrats, sjunkit alltmera, nämligen från 8-40
°/o år 1901 till 4-82 o/0 år 1905, såsom framgår af följande
sifferuppgift:

torrstensmalmer samt anrikningsverket för svartmalm vid
Kallmorafältet hafva varit i gång under hela perioden, det
senare nu försedt med en magnetisk separator. Ytterligare ett magnetiskt anrikningsverk har i slutet af år 1904
anlagts vid Långgrufvan å Bjurfors kronopark, i sammanhang hvarmed dit ledts elektrisk kraft från Avesta lillfors,
hvarjämle linbaneledning för malmens transport byggts från
grufvan till Andersbännings järnvägsstation. Den elektriska
kraften från Norbergs elektriska aktiebolags kraftstation
vid nämnda fors har under perioden vunnit väsentligt ökad
användning, och tillgodogöras nu för berg- och vattenuppfordring, för anrikning och borrning m. m. 956 hästkrafter
vid 37 motorer; en följd häraf är, att de gamla konstledningarna för vattenuppfordringen nu försvunnit, likaså de
förr begagnade ångverken. Brytningen i Kallmora silfvergrufva nedlades år 1902, men malmhaltigt berg har sofrats
ur där varande varp och1 anrikats till blyslig.
Aktiebolaget Salberget, som äger Sala silfvergrufva och
smältverk och som med utgången af år 1905 öfverlåtit sin
rörelse på aktiebolaget Sala-Zink, har om sin verksamhet
åren 1901—1905 lämnat en uppgift, ur hvilken meddelas
följande. Brytningen af malm har omfattat omkring 45,000
ton uppfordradt berg, hvarur erhållits:
blystuffiualm
blyanrikningamalm . . . .

fältet.
Hufvudsakligen begagnas dels igensättningsbrytning,
dels pallbrytning i öppna rum. Med fördel infördes år 1904
magasineringsbrytning i två grufvor, och användes denna
metod fortfarande. Med år 1905 har maskinborrning vunnit
en ökad och lönande användning. Det i förra berättelsen
omnämnda försöksanrikningsverket vid Ifisbergsfältet för

10,810

>

s-.iukstuffmalm

155 ton.

z i n k a n r i k n i i i g s m a l m . . . . 13,430 >

Mabnanrikningen, som omfattar cirka 16,000 ton, har
lämnat:
blystuffmalm

67 ton.

ziukstuffmalm

blysligcr

26

zinksligcr

>

129 ton.
2,056 >

Genom hyttedrift och manufakturering hafva, utom något guld, silfverglitt m. m., följande produkter erhållits:
silfver
raffinadbly

Jämte anteckning, att en betydligt kraftigare bearbetning af de rika järnmalmsgrufvorna vid Riddarhyttan i
Skinskattebergs socken under perioden begynt, äro följande
meddelanden att göra i fråga om malmfångsten i Norbergs-

1,282 ton.

3,328 kg.
2,380 ton.

blyrör och blytråd . . . .
hagel

1,122 tou.
144 >

Under de senare åren hafva en mängd försök pågått
dels för att tillgodogöra befintliga tillgångar af fattigare
bly- och silfvermalmer, dels för a t t utröna zinkmalmstillgångarne i grufvan och deras lämpligaste användning, livarvid man haft uppmärksamheten riktad på den af dr G. de
Laval uppfunna s. k. cyklonmetoden för metallernas och
malmernas förvandling till oxider.
Dolomit har brutits till en myckenhet af 18,500 ton,
hvarjäxntc tillverkats 13,260 ton kalk.
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande vill i detta
sammanhang erinra, a t t jordgrunden å en stor del af Sala
stads område utgöres af dolomit eller urkalk, och därför
är kalkindustrien för staden mycket naturlig och har under
de senaste fem åren gjort betydande framsteg. Där finnas
mi sex kalkugnar, som alla hållas i jämn gång, och ett
verk för tillverkning af kalkmjöl eller s. k. dyngerkalk,
hvarförutom från de talrika kalkbrotten afyttras stora mängder kalksten och dolomit till sulfitfabriker och för metallurgiska ändamål.
I efterföljande tre tabeller S, T och U vill Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande söka lämna en summarisk öfversikt af produktionen rid länets samtliga järnverk, sammari-

Järnverk.
ställd med uppgifterna för riket, hvarefter skola följa några
af vederbörande disponenter benäget afgifna specialuppgifter
för vissa.af de mera betydande verken inom' länet.
Om~Eägersta bruk är a t t nämna, att där under perioden
inrättats ett s. k. reversibelt götvalsverk af fullt modern
amerikansk typ, hvari göt af tvärdimensioner intill 400x
500 mm. kunna utvalsas. I sammanhang med detta götvalsverk, hittills det största i sitt slag inom' riket, uppfördes en elektrisk kraftstation i det öfre fallet vid Sembla
i Kolbäcksån för en effekt af 750 hästkrafter. Tillverkningen utgjorde åren 1901—1905:

Tab. S.

Tillverkning
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Surahammars
bruk har genom inköp af Svanå bruks
egendomar betydligt ökat sina malm- och skogstillgångar,
förvärfvat Spännarhyttans och Nordansjö masugnar i Norbergs bergslag och' förfogar numera hufvudsakligen själft
öfver de för dess tillverkningar erforderliga råmaterialier.
Verket har utvidgats genom stora om- och nybyggnader.
Bland dessa böra nämnas: grofplåtverkets ombyggnad och'
tillökning med ett valspar för breda plåtar upp till tre .
meter ; nybyggnad af ett tunnplåtverk, af ett stångjärnsverk samt af ett valsverk med tillhörande ånghydraulisk smi-.
despress om 1,500 ton för tillverkning af hjulringar till
lokomotiv och järnvägsvagnar samt i allmänhet för utsmi-.
dande af gröfre ämnen. Som denna utveckling kraft ökad
kraft, liar bruket åren 1904 och 1905 anlagt Älsätra kraft;,
station jämte dammbyggnad i Kolbäcksån, hvarest uttagas
600 effektiva hästkrafter, hvilka efter nedtransformering
från 12,000 volt fördelas vid bruket på cirka 50 motorer.
Produktionen betecknas af följande siffror:

af tackjärn, åren 1901—1905.

Kolsva järnverk har äfven utvecklats under perioden.
Sålunda har anlagts ett dyrbart pressverk, innehållande',
såväl ånghydrauliska som rent hydrauliska pressar dels för
göt och maskinsmiden, dels för tillverkning af granatkartescher. En ångkraftstation har likaledes här uppsatts, som
genererar kraft för cirka 35 i verken insatta elektriska motorer. För transporter inom verken användas elektriska traverser om 20 tons bärighet. Brukets tillverkningar åren
1901—1905 utgjorde:

Tab. T. Tillverkning af smältstycken, göt m. fl. mellanprodukter af smidbart järn och stål, åren 1901—1905.

T fråga om fältspatsbrytning intager Kolsva en. framstående plats inom riket; under perioden brötos IG,293 ton,
däraf år 1905 ej mindre än 4,138 ton, sannolikt den största
myckenhet något brott inom landet lämnat.
762

/os.

K. ilay.tt Befallningshafvandes femårsberätttlstr

1901—1905. Västmanlands län.
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Industrien och vattenkraften.

Bamnäs bruk har åren 1901—1905 producerat 22,018
ton tackjärn samt 29,968 ton smältstycken; och' har kättingsmidet belöpt sig till 1,834 ton med en sammanräknad
längd af 500,375 meter.
Under mycket ogynnsamma konjunkturer började Västerås masugnsaktiebolag år 1901 sin verksamhet vid en å stadens område utmed stranden af Mälaren och t ä t t invid
järnvägen uppförd modern masugn. Bolaget, som ännu ej
hunnit täcka sina de första åren lidna förluster, har under
perioden tillverkat omkring 34,000 ton tackjärn.
I Kungsör, en plats, som genom sitt i kommunikationshänseende synnerligen fördelaktiga läge har stora betingelser a t t gå en god framtid till mötes, förekommer redan
r ä t t mycken industri. Metallgjuteri och armaturtillverkning
drifvas af firman Kungsörs armatur fabrik A. Sörberg &
O.o, grundlagd år 1902 i ringa skala, men nu r ä t t mycket
omfattande. Vidare märkes Filip Erikssons metallfabrik,
ursprungligen producerande endast smärre husgeråd af stål-,
bleck- och mässingsplåt, men numera äfven verktyg för
fabriksrörelse, smörkärnor och leksaker. Dess tillverkningsvärde har stigit från 15,000 kr. år 1901 till 54,000 kr. år
1905; och fabriken har afsättning ej blott inom riket utan
ock i Norge, England och Australien. Störst af platsens
fabriker är dock Kungsörs bleckkärlsfabrik med 121 arbetare och' en omsättning, som från 260,000 kr. år 1901
vuxit till 450,000 kr. 1905. Dess fastighetsvärde är sistnämnda, år 60,000 .kr., och fabriken, som tillverkar alla
slags bleckslageriarbeten, äfven af kopparplåt, har lämnat
sina delägare mycket goda dividender.
Industriens behof af ökad kraft har äfven under nu
ifrågavarande skede röjt sig uti ett lifligt intresse hos vattenverksägarne att genom högre dämning i vattendragen ernå
förbättrade vattenförhållanden.
Sålunda har fråga uppstått
om' en höjning af Barkensjöarnes i Dalarne vattenstånd,
och' på ansökning af Pagersta äfvensom flertalet öfriga utefter Kolbäcksån belägna bruk har vederbörande häradsr ä t t i dom den 19 augusti 1904 medgifvit sökandena r ä t t
till viss höjning af dammen vid Sembla. Genom företaget
skulle väl skadas 266 hektar jord och vållas åtskilliga olägenheter i öfrigt, uppskattade i värde till 40,906 kronor med
50 o/o förhöjning enligt l a g ; men den förväntade ökade
vattenkraften har ansetts motsvara värmeeffekten af 3,000

Tab. U. Järnförädlingen

i Västmanlands län, åren 1901—1905.

Fabriker.

ton stenkol, betingande en årlig utgift af omkring 60,000
kronor. Frågan beror nu på pröfning af högre domstol.
Vidare hafva Baggå och Skinskattebergs bruksägare, Uttersbergs bruks aktiebolag, Kolsva järnverksaktiebolag, Köpings stad, såsom ägare af Ekeby vattenfall, med flere ägare
af fall i Hedströmmen i underdånig skrifvelse den 15 april
1902 — med förmälan a t t vattenförhållandena i nämnda
vattendrag, till stort inen för där anlagda vattenverk, visat
sig synnerligen föränderliga, samt med bifogande af ett
utaf statens landtbruksingenjör A. W . Nordin afgifvet betänkande i ämnet — anhållit ej mindre om tillstånd dels
a t t under tjugo år utan särskild arrendeafgift disponeras
en kronan tillhörig, å kronoparken Kloten belägen damm'
i Hedströmmen emot Malingsbosjön samt öfriga ofvanför
nämnda sjö befintliga dammsjöar å Klotens revir inom Hedströmmens vattensystem, såvidt icke kronan för utöfvande af
vattenverksdrift eller annat ändamål ville förbehålla sig
själf dispositionsrätt till en eller annan af dessa dammar,
och' dels att för kronan söka i laga ordning förvärfva r ä t t
a t t höja dammen mot Malingsbosjön 0-6 meter, äfvensom
om befrielse, därest bifall till dammens höjande förvärfvades, från skyldighet a t t ersätta den skada, som därigenom
kunde tillskyndas kronan tillhörig jord. Sedan Domänstyrelsen i infordradt yttrande förmält, a t t enligt en af styrelsen föranstaltad undersökning vattendraget kunde till
flottled användas samt dess reglering i detta syfte skulle
medföra väsentligt gagn för orten och' lända till n y t t a för
det allmänna, och, då Hedströmmen vore den enda naturliga transportled för större delen af Klotens kronopark och
nödvändig för dess virkesomsättning, alla de erforderliga
förutsättningarne för allmän flottled här förefunnes, har
Eders Kungl. Maj:t i nådigt bref den 9 september 1904, med
hänsyn till den väckta frågan om inrättande af allmän
flottled i Hedströmmen, funnit sökandenas framställning
icke för det dåvarande föranleda till någon vidare åtgärd
samt bemyndigat Domänstyrelsen bland annat a t t vidtaga
förberedande åtgärder för anordnande af allmän flottled
i Hedströmmens vattendrag. Ansökning härom har sedermera till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inkommit och är nu beroende af undersökning samt Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvandes beslut.
Fabriker och handtverkerier. Enligt den i senare berättelser följda plan skola här lämnas särskilda redogörelser för de mera framstående fabrikerna, på grund af utaf
vederbörande verksägare, efter därom gjord begäran, benäget lämnade uppgifter.
Allmänna
svenska elektriska aktiebolagets verksamhet
har under perioden antagit större proportioner än förut.
Omsättningen utgjorde:

Det är härvid a t t märka, a t t driften låg i det närmaste
nere liksom vid öfriga verk, tillhörande Sveriges verkstads-

Fabriker.
förening, under arbetsinställelser åren 1903 och' 1905. Bland
större utförda anläggningar räknas kraftstationer vid Vårtan för Stockholms stad, i Motala ström vid Nääs, i Dalälfven vid Näs, vid Ålsätra i Kolbäcksån; kraftöverföringarna Näs—Sandviken, Nääs—Àmmeberg m. fl. ; kraftfördelningsanläggningar vid Horndals järnverk, Sandvikens
järnverk, Fagersta bruk m. fl. Om man undantager den
smalspåriga banan Stockholm—Djursholm, hafva under perioden de första elektriska spårvägar i Sverige börjat byggas, och' har bolaget, förutom tillverkningen af omkring
300 spårvagnar, helt och hållet utfört Stockholms nya spårvägsaktiebolags stora anläggning samt kraftstationen och
linjebyggnaden för statens järnvägars försöksbanor V ärtan—
Tomteboda och Tomteboda—Järfva.
Nordiska metallaktiebolaget i Västerås har i fråga om
fabriker och verkstäder utvidgats, särskildt genom anläggningen af ett större nykonstrueradt rörvalsverk. Gemensamt
med Skultuna aktiebolag och Granefors mässingsverk har
aktiebolaget bildat Svenska metallverkens försäljningsaktiebolag, med uppgift att minska försäljningskostnaden och'
förebygga en osund konkurrens. Genom köp har aktiebolaget förvärfvat Trångfors elektriska kraftstation vid Kolbäcksån, hvarjämte uppförts en större reservkraftstation för
ånga invid verkstäderna i Västerås. Tillverkningskvantitet
och försäljningssummor betecknas af följande siffror:

Liksom för öfriga mekaniska verkstäder, tillhörande
verkstadsföreningen, medförde arbetsinställelserna åren 1903
och 1905 en icke oväsentlig minskning i tillverkningarne
vid Köpings mekaniska verkstad, hvilket framgår af de
siffror verkstadsaktiebolaget meddelat:

Enahanda erfarenhet iakttogs vid Arboga
mekaniska
verkstad, som lämnat dessa uppgifter om tillverkningskvantiteter och värden:

Vid aktiebolaget Västerås landtbruksmaskiners
verkstad vid Morgongåfva har rörelsen under perioden icke obe-
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tydligt utvidgats, och antalet arbetare har ökats. Försäljningsvärdet af aktiebolagets produkter uppgifves för aren1901—1905 tillhopa till 1,726,000 kronor.
Bultfabriksaktiebolaget
vid Hallstahammar,
där strejk,
såsom ofvan omförmälts, var rådande år 1902, har om sin
produktion meddelat denna uppgift:

Torshammars mekaniska verkskad i Norberg, grundlagd
af arbetare från Skultuna bruk med ett aktiekapital af 8,000
kr., fördeladt på 100 aktier, har under perioden manufakturer a t koppar och mässing till en myckenhet af tillhopa 67,957
kg., med ett försäljningsvärde af 296,942 kronor och' i allmännhet kunnat utdela 8 à 10 o/o åt sina delägare.
Skultuna aktiebolag, med ett aktiekapital af 2,095,000
kronor och' fastigheter till ett värde af öfver 2-5 millioner
kronor, däraf 1 5 million beräknadt för fabriks- och bostadsbyggnader, har under perioden utvecklats genom åtskilliga
betydande förbättringar, hufvudsakligen åsyftande att med
minskade omkostnader åstadkomma större produktion. Framgången af de sålunda ådagalagda sträfvandena för reorganisation af bruksdriften träder i dagen genom följande siffror:

Tillverkningen utgöres som bekant af mässingsmanufaktur, patronhylsor m. m. och' lärer under perioden hafva skarpt
koncentrerats på ett fåtal artiklar gentemot den mångsidighet i produktionen, som fordom utvecklades i brukets verkstäder.
Arboga margarinfabrik,
den enda rent svenska inom
riket, meddelar, a t t margarinindustrien inom landet den ifrågavarande perioden arbetat under lugnare förhållanden än under den näst föregående. Den då rådande konkurrensen tvang
ej mindre an 2 fabriker a t t nedlägga verksamheten. Svårigheterna för margarinindustrien i riket lära bero däraf, a t t
folkmängden är för ringa i förhållande till den massproduktion, de större utländska tillverkarne vid sina fabriker i
Sverige framställa. Omsättningen vid Arbogafabriken har
under perioden uppgått sammanlagdt till 4,211,000 kg.
Vid Arboga glasbruk hafva under åren 1901—1905 tillverkats öfver 19 millioner stycken buteljer och flaskor, med
ett uppgifvet tillverkningsvärde af 1,105,000 kronor.
Rörande handtverkeriemas och husslöjdens ställning åberopar Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, hvad därom y t t r a t s i den underdåniga berättelsen för perioden
1896—1900.
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Strömsholms kanal.

4. Kommunikationer och varubyten.
Laiultkomiminikationcr. Under den period, som nu afhandlas, har vägdelning enligt lagen den 23 oktober 1891
afslutats inom Simtuna, Tuhundra, Snefringe, Våla, Norrbo,
Norbergs och Skinslcattebergs härad och lär vara i det närmaste färdig inom Öfver-Tjurbo härad.
I anslag till vägundersökningar
har länet af statsmedel under perioden fått sig tilldeladt ett belopp af 6,600 kronor eller i medeltal 1,320 kr. per år, och har vederbörande
distriktschef efter förordnande verkställt samt under perioden aflämnat plan och kostnadsförslag till följande anläggningar eller vägförbättringar, nämligen:
Ar 1902: bygdeväg Enåkersby—Lisselbo och Nordankil—Möklinta kyrka inom En.
Skcrs och Möklinta socknar;
vägförbättringar inom Sicnde härad, vid Klockarebackcn invid Västerås
in. fl.;
omläggning af väg emellan Ransta och Älbo i Kumla och Sevalla socknar;
omläggning af landsvägen mellan Kungsör och Arboga vid Granhammarsbackarna;
vägoniläggning Stahäck—Hästbäck i Väster-Våla och Karbennings socknar;
omläggning af väg Sala damm—Olsta i Norrby socken;
omläggning och förbättring af vägen Skräddarebobacke—Dalälfvcn;
omläggning af väg Rasbo station—Lagbo, alternativt Granberga;
vägförbättringar inom Åkerbo härad;
År 1903: vägförbättring vid Mauritzbackc it vägen Norbcrgsby—Högfors;
omläggning af Aspbennings- och Kafvelbrobackame ;
omläggning och förbättring af väg vid Svcnby bro i Bergs socken;
omläggning och förbättring af vägen Korset—Röfors—Fellingsbrovägen;
År 1904:, bygdeväg Klinta—Morgongåfva, Jämtbo—Dalkarlsbo och Jänitbo—Kättbo
-samt förbättring af väg Sanda—Skattmansö;
omläggning af väg vid Skvallerbacken emellan Norbcrgsby och Kärrgrufvan;
Är 1905: ny kostnadsberäkning för vägförbättringar inom Åkerbo härad;
anläggning af väg Badclunda sockengräns—Kvistberga i Hubbo socken;
vöganläggning Västnnfors kyrka—Virsbo, väster om sjön Arnänningen;
omläggning och förbättring nf den s. k. Björnbacksvägen emellan Västanfors och Östra Hedkärra;
väg emellan Hammarbron i Harbo socken och Tärnsjö järnvägsstation.

AÎ det på riksstaten uppförda anslag till vägbyggnader
hafva följande belopp under tiden från och med år 1901
till och med år 1905 i nåder anvisats länet, nämligen:
till vägförbättringar inom Norrby, Västcr-Löfsta och Tärna socknar
till väg Gillberga—Vittinge—Heby

.

25,000 kr.
24,600 >

till väg Ärligbo—Kerstinbo i Nora socken

24,900 >

till väg Molncbo—Morgongåfva

14,600 »

till ombyggnad af Färjbron i Häckcbo socken
till väg från Vasjö i Bro socken till Örebro läns gräns

7,000 >
19,800 >

till bro vid Molnebo ä vägen Stjärnan—Pälsbo
till väg Möklinta—Sala socken

1,400 >
20,800 >

till vägen En&kcrby—Lisäelbo i Enåkers socken
till vägen Möklinta kyrka—Nordankil
till bro öfver Ångsösund

27,600 »
14,300 »
4,000 >

,'.

..

Smnrna »ren 1901—1905 ') 184,000 kr.

Motsvarande summa voro för perioden 1886—1890 83,260
kr., för perioden 1891-4895 105,500 kr. och för perioden
1896—1900 79,500 kr.
') Detta tal betecknar delr statsbidrag, som nnder perioden beviljats, hvaremot
tabell 2 angifver det statsbidrag, som lyftats för under perioden byggda vägar.

Länels järnvägsnät, som under åren 1896-—1900 genom
flera nya banor högst väsentligt utvecklades, har under nu
ifrågavarande tidsskede tillökats med ännu en linje, Enköping—Heby—Rimhällens
järnväg, om 50-2 km. från Enköpings hamn till Runhällens station å Sala—Gysinge—Gäfle
järnväg. Den nya banan är, kan man säga, en modern samfärdsled i stället för en urgammal handelsväg från Dalälfven ned till Mälaren genom den gamla Ejärdhundrabygden. Trakten är bördig och har en relativt burgen befolkning, men erfarenheten, har här som annorstädes visat, a t t
stora svårigheter möta att åstadkomma en järnvägsförbindelse genom en icke alltför t ä t t befolkad, uteslutande åt
jordbruk ägnad bygd, såframt icke ändpunkterna äro af
synnerlig betydelse. Första uppslaget till banans byggande
gafs af Simtuna sockens kommunalstämma redan omkring
är 1890, men först 15 år senare var järnvägen en verklighet, trots att koncession erhölls redan år 1897, då jämväl ett
aktiebolag för ändamålet kom till stånd. Genom mycket
stora ansträngningar af en kommitté under ledning af läroverksadjunkten K. V. Vieweg i Enköping och efter någon
rekonstruktion af aktiebolagets styrelse lyckades man bringa
upp det erforderliga aktiekapitalet, och Eders Kungl. Maj:t
beviljade företaget den 26 februari 1904 ett statslån af
något mera än en million kronor. Omedelbart därefter begynte banans byggande, och bedrefs arbetet med så stor
skyndsamhet, att sammanfogningen af de sista skenorna
kunde äga rum den 23 oktober 1905. Spårvidden är normal, eller 1-435 meter, minsta krökningsradie i hufvudspår
400 meter och största lutning 11:1000, Undantag härifrån
träffas allenast å bandelen söder om Enköpings station å
Stockholm—Västerås—Bergslagens järnväg. Antalet broar
är 5 och stationernas 7 förutom 5 hållplatser och anslutningsstationerna. Af de 7 stationerna ligga 5 inom Västmanlands län.
Om järnvägarna inom länet lämnas för femårsperioden
uppgifter i tabell V (sid. 21).

Sjökommunikationer. Vid Strömsholms Jcanal hafva
under perioden ombyggts 8 par slussportar samt uppförts 2
nya boningshus och 3 godsmagasin, hvarjämte underhåll och
reparation af broar, lastbryggor, dammar m. m. ombesörjts.
Trafiken å kanalen synes hafva betydligt minskats, i jämförelse med hvad i föregående underdåniga berättelser omförmälts. Därom lämnas upplysning i följande sifferuppställning:

Hamnar.
Det under förra perioden begynta arbetet med utvidgning och fördjupning af Köpings hamn och segelleden ned
-till Mälaren har fortsatts under denna period och fortskridit
därhän, a t t inseglingsrännan från Mälaren upp till hamnen
är fullt färdig med ett djup af 4-2 meter under Mälarens
medelvattenstånd och en bottenbredd af 15 meter. Däremot
väntar den betydliga utvidgningen af hamnbassängen ännu
på sin fullbordan. Hittills hafva kostnaderna för expro-

Tab. V. Uppgifter om de järnvägar, hvilka helt och hållet
eller till väsentligare del tillhöra Västmanlands län, åren
1901—1905.

Tulluppbörd.
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priation af mark samt utförda arbeten belöpt sig till omkring 190,000 kronor, inberäknadt ett för 53,000 kronor inköpt mudderverk. I sammanhang härmed bör erinras, a t t
Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 11 mars 1904
förordnat, a t t staden Köpings hamnområde skall utgöras
dels af Köpingsån i hela dess sträckning från hamnens innersta del vid järnvägsbron i Köping till åns mynning tilllika med den till ån ledande inseglingsrännan, utmärkt på
visst, i det kungliga brefvet närmare angifvet sätt, dels ock
af den delen af fjärden Galten, som begränsas likaledes på
särskildt, i nämnda handling bestämdt sätt. Enär vatten,
hörande till annan strand än stadens, kommer a t t falla inom
hamnområdet, hafva särskilda nådiga föreskrifter därutinnan lämnats.
Beloppet af influtna hamnafgifter
åren 1901—1905 i
länets tre hamnstäder och las tageplatsen Kungsör har utgjort i afrundade tal:

Sjöfartens början och slut vid Västerås hamn betecknas af följande tider årligen. Sjöfarten

Uppbörden vid Västerås
rundade tal,

l
) Uppgifterna för Stockholm—Västerås—Bergslagens järnväg afse jämväl
Sala—Tillberga, Norbergs, Klackbergs och Spånga—Löfsta järnvägar. Jämför berättelsen 1891—1895 noten eid. 26. Medellängd trafikerad bana §41 km. år 1901
men 389 km. år 1905.

tullkammare

har varit, i af-

Till utrikes ort hafva från Västerås tullkammaredistrikt, omfattande länet, utklarerats: år 1901 190 fartyg om
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19,335 ton, år 1902 175 fartyg om 16,544 ton, år 1903 209
fartyg om 21,891 ton, år 1904 218 fartyg om 22,088 ton och
år 1905 230 fartyg om 22,641 ton.
Hufvudsakliga exportartiklar hafva varit följande:

Af dessa artiklar hafva järnmalm och tackjärn utförts
mestadels till Finland, stångjärn till Ryssland, fältspatsten
och zinkmalm till Tyskland samt trävarorna till Danmark
och' Tyskland.
Rörande post-, telegraf- samt telefonväsendet torde Länsstyrelsen få i underdånighet åberopa de centrala ämbetsverkens årsredogörelser.
Från flere af länets städer 'förmäles, beträffande handeln, a t t den fordom lönande minuthandeln alltmera förlorar i betydenhet. Orsakerna därtill äro flere, i främsta rummet sannolikt den omständigheten, a t t en mängd nyinrättade handelsaffärer ute på landsbygden beröfvat städernas
minuthandlaro den förr så gifvande handelsrörelsen med
landtbefolkningen. De köpmän i städerna, hvilka, utan a t t
drifva handel i öppen bod, fumera landthandlandena, sägas
dock allmänt stå sig godt. Likaledes uppgifves spannmålshandeln i städerna florera. Sedan några år tillbaka drifves af en kooperativ förening Svea handel i Västerås i 7
handelsbutiker, 2 mjölkmagasin och 1 bageri med en högst
betydande omsättning.. Medlemsantalet har på några år vuxit
från 200 till närmare 600 personer, hvilka samtliga äro intressenter i företaget. K l a r t är, a t t en sådan affär under
en redbar och skicklig ledning skall, i den mån den utvecklas,
bereda stort trångmål för de enskilda köpmännen. Gårdfarihandeln ute å landsbygden idkas af omkring 100 personer eller ungefär samma antal, som under de senare åren
innehaft resolution för dylik handelsrörelse.
I detta sammanhang har plägat meddelas en tabell öfver
omsättningen hos utskänkningsbolagen i länets städer; och
då samma tabell med det innehåll, som i förra berättelsen
däråt gafs, synes Länsstyrelsen äga ett visst intresse, fullföljes den här för åren 1900—1905 i följande tabell X.
Denna sifferredogörelse utmärker till en början, a t t omsättningen högst afsevärdt minskats under perioden, i Västerås med 24-55 o/0, i Arboga med 30-65 o/o, i Köping med
23-60 o/0 och' i Sala med 18-63 o/o af kvantiteten för året
1899—1900. E t t sådant förhållande synes gifva ytterligare
stöd åt det i förra berättelsen uttalade antagande, a t t den då
anmärkta betydande ökningen i omsättningen af spritvaror
vore a t t tillskrif va konsumtionen bland arbetarne vid de relativt stora järnvägsbyggnader samt två sjösänkningsföretag,
hvilka då pågingo, men till hufvudsaklig del voro afslutade

vid 1900 års slut. En annan iakttagelse är den betydande
relativa skillnaden bolagen emellan beträffande brännvinsförsäljningsprisets öfverskott öfver inköpspriset. Medan Arbogabolaget kunnat redovisa ett öfverskott öfver inköpspriset för varmrenadt brännvin af- i medeltal 62 öre pr liter och
Västeråsbolaget af 54 öre, stanna bolagen i Köping och Sala
vid resp. 40-5 och 34 4 öre. En så stor skillnad lär bero dels
på de olika försäljningspris, bolagen öfver hufvud hålla, dels
ock i all synnerhet på mängden af hvad som afyttrats å
ena sidan genom utminutering och å den andra genom utskänkning; det senare försäljningssättet lämnar nämligen
betydligt högre vinst än det förra. Hvad särskildt Salabolaget beträffar, är det kändt, a t t bolaget har stor utminutering bland annat på Norrland. Slutligen är a t t märka,
att, under det a t t i Sala vinsten 1904—05 förhåller sig till
vinsten 1900—01 som omsättningsmyckenheten det förra året
till samma kvantitet det senare, så har varuomsättningen
i Västerås från det sistnämnda försäljningsåret minskats
med 22-T7 °/o, men vinsten med blott 14-82 o/0 och i Köpingomsättningen med 24-09 o/0i m e n vinsten med blott 8-78 o/0.

Tab.

X.

Städernas utskänkningsbolags verksamhet
ningsåren 1900—1905.

försälj-

Hemmanens jordnatur.

5.
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Kameralförhållanden.

Tabell 3 innehåller nppgift om hemman och lägenheter,
samt stadsjordar m. in. äfvensom därå belöpande taxeringsvärden.
Af denna tabell framgår, a t t under femårsperioden någon
förändring i totalsumman af det förmedlade mantalet inom
länet icke ägt rum, men a t t följande förändringar skett i afseende å jordnaturen, betingade af här nedan närmare angifna
förhållanden:
a) Kronoegendomar under allmän disposition.
Kungsoch kungsladugårdar samt säterier hafva ökats med IJV mantal, beroende därpå, a t t enligt föreskrift rörande omföring
i jordeboken af de för kronans räkning inköpta, Uttersbergs
bruk förut tillhöriga hemman, frälsesäterihemmanen 1 mantal Skärviken n:r 1 och 3 j mantal Flodhammar eller Uttersberg n:r 1 upptagits såsom kronosäterier.
Boställena, hvilka till hemmantalet år 1900 utgjorde
1033V mantal, omfatta år 1905 tillhopa 103392 mantal. Ökningen har föranledts däraf, a t t den i sist afgifna femårsberättelsen omnämnda felaktigheten vid omförandet i jordeboken af I mantal Siggesta blifvit rättad, hvarigenom boställena tillförts | mantal, under det att år 1905 genom
indragning och omföring af länsmansbostället \ mantal
ö s t a n:r 2 i Nora socken en minskning med sistberörda skattetal ägt rum.
;
Hemmanens mantal har under femårsperioden ökats med
4^-g mantal. Genom inköp, enligt nådiga brefvet den 19
augusti 1898, af en del Utterbergs bruk tillföreno tillhöriga
hemman hitfördes nämligen 7f| mantal, hvartill komma dels
\% mantal Ingolsbenning n:r 1 och 2 i Norbergs socken, som,
på grund af nådigt bref den 18 december 1903, jämväl för
statsverkets räkning inköpts och underlagts Bjurfors kronopark, och dels det indragna länsmansbostället ö s t a n:r 2 om
4- mantal, tillsamman 8 | | | mantal. Däremot hafva nedan
förtecknade kronohemman om tillsammans 3 | mantal försålts och omförts till frälse samt | mantal Siggesta afförts
såsom hemman och upptagits under rubriken boställen. De
försålda kronohemmanen äro följande:

Förutom dessa fastigheter, som betingat en sammanlagd
köpeskilling af 79,110 kronor, hafva under perioden på grund
af särskilda nådiga bref till nedan angifna försäljningspris

försålts följande kronan tillhöriga jordbruksfastigheter utan
mantal, nämligen:
Hästholmnrne, en lägenhet i Badelunda socken

9,400 kr.

Bårestad n:r 1, en lägenhet i Skinskattebergs socken . . . . . . . .

10,000 >

Brahegård n:r 1 samt Västra Amesbo, eller Satbo, n:r 1, en d:o i d:o

31,700 >

Storängen n:r 1, en lägenhet i Heds socken
Dagsverksskyldiga lägenheten Borgvik, under Kungsörs kungsladugård
Dagsverkeskyldiga lägenheten CharloUenborg under d:o

27,000 >
2,200 >
1,300 >

hvarigenom försäljningssumman uppgår till sammanlagdt 166,710 kronor.
b) Skatteegendomar.
Af de under rubriken hemman i
sist afgifna femårsberättelse upptagna mantalen hafva till
krono omförts dels 7|1 mantal, som inköpts och förlagts under
Uttersbergs kronopark, dels Jf mantal Ingolsbenning, som
underlagts Bjurfors kronopark, till följd hvaraf skattehemmanens mantal minskats med 7|g| mantal.
c) Frälseegendomar.
Såsom ofvan vid kungs- och
kungsladugårdar och säterier nämnts, hafva säterihemmanen
1 mantal Skärviken och -fa mantal Flodhammar öfverförts
från frälse till krono, hvilken ändring medfört den minskning i frälsesäteriernas mantal, som under femårsperioden
uppstått.
Beträffande frälsehemmanen, hafva dessa ökats med 3
mantal därigenom, a t t å ena sidan tillkommit 3£ mantal
för ofvan omförmälda försålda kronohemman, inen å andra
sidan afgått 2 mantal Sörtulinge n:r 1 i Heds socken, hvilket hemman ingår bland förut omförmälda af kronan från
Uttersbergs bruk inköpta fastigheter.
I taxeringsvärdet
af fastigheterna å landsbygden hafva ej obetydliga förhöjningar ägt rum. Sålunda utgjorde
vid förra periodens slut taxeringsvärdet å jordbruksfastighet, hvarför bevillning erlägges, 79,266,500 kronor och för
bevillningsfri sådan fastighet 4,305,900 kronor, under det
samma värde år 1905 uppgick till respektive 84,432,700 kronor och 4,541,700 kronor.
Taxeringsvärdet å annan fastighet har stigit från
22,112,564 kronor, hvaraf bevillningsfria 6,386,564 kronor,
till 28,404,300 kronor, hvaraf 6,751,300 kronor afse bevillningsfri sådan fastighet. Totalförhöjningen af taxeringsvärdet å samtliga fastigheter å landsbygden utgör 11,693,736
kronor.
Jämväl taxeringsvärdet å fastigheterna i städerna har
under femårsperioden undergått förhöjning och utgjorde vid
1905 års slut 46,269,500 kronor emot 31,517,200 kronor år
1900, hvadan förhöjningen uppgår till 14,752,300 kronor,
hvaraf belöpa å Västerås stad 9,976,100 kronor, å Arboga
stad 536,500 kronor, å Köpings stad 1,076,100 kronor och å
Sala stad 3,163,600 kronor.
I tabell 4 lämnas redogörelse för de inom länet vid 1905
års slut befintliga egendomar af fideikommissnatur och i
tabell 5 för fastigheter, som samma år tillhörde inhemska
aktiebolag. Den förra tabellen är grundad på enskilda uppgifter, enär några upplysningar om fideikommissegendomar-
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ne ej innefattas vare sig i kronans jordebok eller, i allmänhet åtminstone, i taxeringslängderna.
P å sätt af tabell 6 angifves, finnes inom länet allenast
en fastighet, tillhörande främmande makts undersåte.
Jordafsöndringarhaiva,
under perioden af Eders Kungl.
Haj:ts Befallningshafvande fastställts till .följande antal:

Härförutom hafva, jämlikt Eders Kungl. Maj:ts särskilda nådiga beslut, från nedan ömförmälda ecklesiastika boställen följande afsöndringar medgifvits, nämligen: år 1901
från förra kompanichefsbostället 1 mantal Tibble n:r 4 i Torstuna socken till skolhustomt för Torstuna församling, år
1903 från komministerbostället £ mantal Prästgården n:r l
i Hubbo socken för utvidgning af församlingens kyrkogård,
från komministerbostället £ mantal Altunaby n:r 5 eller
Klockargården i Altuna socken jämväl för utvidgning af
fcrsamlingens kyrkogård och från kyrkoherdebostället i Norbergs socken 1 | mantal Norbergsby n:r 21 med Rosendal
och' komministerbostället i samma socken J- mantal Norbergsby n:r 20, eller Rönningen, till plats för fattiggård
och skolhus, år 1904 från kyrkoherdebostället fe mantal
Krista n:r 2 i Lundby socken till plats för skolhus och

från kyrkoherdebostället 1 mantal n:r 1 Prästgården i Malma
socken jämväl till plats för skolhusbyggnad, samt år 1905
från kyrkoherdebostället i Tärna socken f mantal n:r 1
Prästgården för utvidgning af plats för skolhus, från Väster-Fäinebo församlings kyrkoherdeboställe 2 mantal n:r 1
Prästgården till plats för småskola och1, från Hedåkers sockens,
komministerboställe \ mantal Klockartorp n:r 1 för kyrkogårdens utvidgning.
Under den gångna femårsperioden har allenast en kronolägenhet blifvit till skatte inlöst, nämligen lägenheten Torsmossen n:r 1 i österunda socken.
Vid 1905 års slut voro för statsverkets räkning utarrenderade 102 under Domänstyrelsens förvaltning stående egendomar, af hvilka dock Strömsholms hingstdepot uppbär arrendet af 9.
' j
Understöd af allmänna medel till utflyttning i följd
af laga skiften har under perioden beviljats med .187 kronor 50 öre.
I afseende å uppbörden af allmänna medel får Eders
Kungl. Haj:ts Befallningshafvande, med hänvisning beträffande kronomedel till de redogörelser, som innefattas uti Riksdagens revisorers berättelser om af 'dem verkställd granskning af statsverkets styrelse och förvaltning, meddela, att
tillsammans med kronouppbörden för nedan upptagna år
debiterats vägskatt och landstingsskatt till följande belopp:

6. Politi.
I förra berättelsen gafs en kortfattad redogörelse för
den i Västerås införda förändrade anordningen af brand- och
polisväsendet, grundad på systemet af fast brand- och poliskår. Hed den sedermera fortsatta raska folkökningen i staden har behof af ökad polisstyrka uppkommit, och då det
tillika funnits nödigt a t t "bereda polismanskapet mera öfning,
än som var möjligt med den kasernerade, ofta nyrekryterade
brandkårens manskap, har polis- och brandkåren måst under
innevarande period uppdelas i särskild poliskår och särskild
brandkår. Den förra består nu af 1 poliskommissarie, 1
öfverkonstapel, 1 detektivkonstapel, 2 inspektions- och 16
ordinarie poliskonstaplar; den senare af 1 brandchef, 1 vice
brandchef, 1 brandmästare, 1 stallkorpral, 6 brandsoldater
och16 reservbrandsoldater. Poliskårens stat uppgår till 33,935
kr., brandkårens till 16,485 kronor.
Om städernas domstols-, polis- och brandväsen är i öfrigt
icke något att för ifrågavarande period förmäla utom det,
a t t ny brandordning för staden Arboga antagits och af
Länsstyrelsen fastställts den 12 juli 1902.
För byggnadsverksamheten i städerna redogöres närmare i tab. 3. Den uppgifves för Västerås, Sala och Köping

hafva varii r ä t t liflig. Förläggningen till Västerås af Västmanlands regemente och' till Sala af. Västmanlands trängkår
har, 'förutom uppförandet af erforderliga kasernetablissement,
naturligen framkallat en viss spekulation i byggnadsverksamheten för a t t kunna bereda bostäder åt befälspersonalen.
Bland märkligare offentliga byggnader, hvilka under perioden uppförts inom städerna, torde här böra antecknas nya
stadshotell i Västerås och Köping, moderna epidemisjukhus
i Köping och Sala, likaså nya folkskolehus i Västerås och
Sala samt ett prydligt skolhus för Västerås elementarläroverk för flickor.
Rörande stadsplanerna har Eders Kungl. Haj:t meddelat
nya föreskrifter genom särskilda nådiga Tn?ef den 15 augusti
1902 och den 20 februari 1903 angående Västerås, den 29
maj 1903 och den 19 februari 1904 för Arboga, den 17 oktober 1904 i fråga om Sala samt den 6 september 1905
beträffande Köping.
"Qatuunderhållet i Arboga har öfvertagits af kommunen,
och är beslutet därom fastställdt genom nådiga brefvet den
10 oktober 1902.
För Sala stads utveckling hafva betydande arbeten

Undervisningsanstalter.
utförts, främst a t t nämna fullbordandet af fullständiga vatten- och kloakledningar inom stadens hela planlagda område jämte Västermalm och Vasastaden. Af loppsledningar
äro införda i alla gårdar, och de flesta husägare hafva äfven
indragit vattenledning inom sina egendomar. Elektrisk belysning är inom samhället införd såväl för gatubelysning
som för bruk i bostäderna. Den i andra städer, särskildt de
störie, öfverklagade olägenheten af tomtvärdenas onaturliga
stegring har i Sala ej gjort sig gällande. Staden ägde ursprungligen alla byggnadstomterna i Järnvägskvarteret och
har, änskönt dessa hållits till salu från början af 1890talet, ännu många sådana tomter osålda. Priset har hållits
så lågt som 10 öre pr kvadratfot vid hufvudga.torna och 5
öre vid sidogatorna. En bidragande orsak till, att tomterna
ej oskäligt höjts i värde, har varit stadsfullmäktiges villkor
vid försäljningen, att. tomterna skulle inom viss tid bebyggas.
Beträffande municipalsaîiihallena
är a t t märka, att, sedan Norbergs tomt- ocli byggnadsaktiebolag af enskild man
förväifvat en stor del af den mark, som enligt fastställd plan
omfattas af Norbergs municipalsamhälle, och låtit stycka
denna mark till tomter, en synnerligen liflig byggnadsverksamhet under periodens sista år uppstått inom nämnda samhälle. Då detsamma därjämte genom expropriation och annorledes förvärfvat erforderlig mark för torgets utvidgande
samt iståndsatt och ordnat platsen omkring den nyreparerade
kyrkan, synas åtskilliga förutsättningar vara för handen för
en rask utveckling af detta samhälle. Inom Heby municipalsamhälle har framåtskridandet varit mattare, men man
har grundad anledning antaga, att denna plats, där statsbanan till Norrland nu korsas af Enköping—Heby—Runhällens järnväg, skall af Ue förbättrade kommunikationerna röna
ett välgörande inflytande.
Undervisningsanstalter. Folkundervisningen var vid slutet af perioden ordnad vid 188 folkskolor, 31 mindre folkskolor och 177 småskolor, samtliga dessa skolor med ytterst få
undantag fasta. Portsättningsskolor funnos inom 44 skoldistrikt och lära visat sig lifskraftiga, där de anordnats på
för barnen lämplig tid. Slöjdundervisningen, synnerligen
den, som omfattar kvinnlig slöjd, går framåt och omfattas
med växande intresse; inom det större af. länets två inspektionsdistrikt var undervisning i den kvinnliga slöjden med
få undantag inrättad i alla skolor och slöjd för gossar uti
flera än hälften. Hvad beträffar trädgårdsskötsel och trädplantering, anses undervisningen däri stå mycket lågt, beroende därpå, a t t endast en och annan äldre lärare visar tillräckligt intresse för ämnet. Antalet egna skolhus år 1905
utgjorde 299 och de förhyrde 39. Statens bidrag till länets
folkskoleväsende uppgick, oafsedt inspektionskostnaden, åren
1901—1905 till 1,096,744 kr. 31 öre eller i medeltal per år
219,348 kr. 86 öre, emot för åren 189G—1900, 1891—1895
och 1886—1890 resp. 162,245 kr. 81 öre, 130,661 kr. 13 öre
och 118,503 là-. 64 öre.
Länets folkhögskola har under ifrågavarande tidsskede i flere hänseenden n å t t en rik utveckling. Ar 1903 omorganiserades skolans öfre afdelning till en landtmannaskola
med af Eders Kungl. Maj:t fastställda stadgar. Till denna
762
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har ett årligt statsbidrag af 3,000 kr. erhållits, hvarigenom
dels hela läroanstaltens ekonomi stärkts, dels lärareantalct kunnat ökas till 9. För en kostnad af öfver 18,000 kr.
liar Landstinget år 1902 låtit genom en prydlig nybyggnad
betydligt vidga utrymmet vid skolan. Genom bemedling af
skolans föreståndare direktör T. Holmberg och hans fru
Cecilia Bååth-Holmberg hafva för öfrigt gåfvor af enskilda
tillförts anstalten, som därigenom kunnat förses med åtskilliga nyttiga och prydliga inrättningar och föremål. Likaledes för bidrag från enskilda har skolan utsändt 6 s. k. vandringsbibliotek. I medeltal har skolan årligen besökts af 81
elever, manliga och kvinnliga. Det stora flertalet har tillhört länet, men äfven från andra län hafva elever mottagits.
Centralslöjdskolan och tekniska skolan i Västerås har
fullföljt sin uppgift, med fortfarande understöd af landsting, hushållningssällskap och Västerås stad, hvarjämte inkomster af statsmedel m. m. tillförts skolan, allt till ett
sammanlagdt belopp af omkring 14,000 kr. årligen. Den
till skolan donerade, af Västerås stad förvaltade, Zimmermanska fonden uppgick vid 1905 års slut till 260,294 kr.
15 öre och är afsedd för en tillämnad nybyggnad åt skolan.
Elevantalet var år 1905 i slöjdskolan 57, i tekniska skolan
247. Fortfarande gifvas om somrarna hvartannat år slöjdkurser för folkskolelärare och lärarinnor, sista året med ett
elevantal af 29.
Rörande statens allmänna läroverk, af hvilka undervisningsanstalterna i Arboga, Köping och Sala med utgången
af ifrågavarande period ombildats till samskolor, lärer Eders
Kungl. Majrts Befallningshafvande få åberopa 'de redogörelser, hvilka från vederbörande statsdepartement offentliggöras, och allenast tillägga, a t t Västerås stad låtit under
perioden uppföra ett i samma stil som läroverkshuset hållet annex till samma byggnad, hvilket annex inrymmer lärosalar för geografi, fysik och kemi samt teckning, äfvensom naturaliesamlingar m. m. ; och har därjämte den äldre
läroverksbyggnaden undergått en genomgripande reparation.
Genom den nyss antydda omorganisationen af statens undervisningsanstalter i Arboga, Köping och Sala stå vid periodens slut där befintliga, af allmänna medel understödda
flickläroverk under afveckling, och de högre kurserna fullföljas tills vidare endast för redan intagna elever. Så t. ex.
upphör i Köping den högre särskilda undervisningen för flickor med läsåret 1906—07. Däremot samlar sig det allmänna
och enskilda intresset omkring Västerås högre elementarläroverk för flickor, hvilket år 1902 vid höstterminens början
fick af Västerås stad emottaga ett n y t t skolhus, en prydlig
stenhusbyggnad med ett synnerligen friskt och fördelaktigt
läge på östra sluttningen af Mariaberget. Stadens anslag
för denna fullt moderna och smakfullt smyckade byggnad har
belöpt sig till 100,000 kronor, hvarjämte Västerås stads sparbank för längre tid tillbaka anvisat såsom bidrag till byggnaden en fond på 10,000 kronor, hvilken genom förräntande
vuxit, så a t t 'densamma, när den togs i anspråk, uppgick till
något öfver 15,000 kr. Byggnaden omfattar källarvåningen med skolkök och matsal, värmeledningsrum m. m., bottenvåningen och öfre våningen med 11 skolsalar samt vindsvåning, som innehåller, förutom föreståndarinnans bostad,
skolans högtidssal, ritsal o. s. v. Med användande af egna
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medel samt understödd genom lån från stadens kassa har
skolan sedermera år 1904 kunnat för sitt ändamål uppföra
ett ljust och rymligt gymnastikhus, som kostat 27,000 kronor. Anslag till läroverket utgingo vid slutet af år 1905
från staten med 5,000 kr., från Landstinget med 1,000 och
från Västerås stad med 4,500 kronor. Elevantalet utgjorde
samtidigt 239, och lärarepersonalen bestod af 5 lärare och
15 lärarinnor.
Med understöd dels af statsmedel, enligt därom senast
den 10 juni 1904 lämnade nådiga föreskrifter, dels af kommuner, industriella bolag samt enskilde har det folkbildningsarbete, som bedrifves genom föreläsningskurser för arbetsklassen fortgått under ifrågavarande fem år och, såsom
det vill synas, verkat välgörande i vida kretsar af länets
befolkning. Det ligger i sakens natur, att den kunskap, som
genom föredragen bibringas en i ämnet merendels alldels
oförberedd åhörare, icke kan hos honom alstra någon bildning af djupare värde; han går så att säga till ett dukadt
bord, och' det beror på hans individuella förmåga a t t upptaga
det hörda ordet, om detta skall kvarlämna något varaktigt
godt. Men i hvarje händelse är det ifrågavarande sättet
iör kunskaps spridande af beskaffenhet att verka väckande
på åhörarncs sinnen ; och när, såsom hittills i allmänhet
lärer varit fallet, föreläsaren besitter förmåga att skilja hufvudsak från bisak, hvilket är hufvudsumman af all lärometod, väljer iroda ämnen och praktiskt behandlar dem, kan
man ej annat än glädjas åt det lifliga intresse, hvarmed han
snart sagdt öfverallt i föreläsningssalarne mötes. I hvarje
händelse torde icke kunna bestridas, att för arbetsklassen,
hvars väl anordningen i främsta rummet åsyftar, vidsträckta områden för inbillningsförmågan och eftertanken skola
framträda genom dessa föredrag, hvilka .således äro väl
ägnade att utgöra en hälsosam motvikt mot de ensidiga
tankeföremål af socialt och politiskt innehåll, som i vår
tid eljest framställas för ifrågavarande folkgrupp. I den
mån föredragen disponeras till fortlöpande kurser, torde deras
värde för åhörarne komma att växa.
Föreläsningsföreningar eller institut, ställda under vederbörlig inspektion, funnos vid periodens slut ordnade vid
13 skilda platser, med ett statsunderstöd af tillhopa 5,430
kronor samt bidrag från kommuner och enskilda till minst
samma belopp ; och utvisa de årligen till Länsstyrelsen inkommande redogörelserna, att undervisningen såväl som allmänhetens intresse varit mycket tillfredsställande. Hufvudsakligen hafva föredragen behandlat ämnen af historiskt,
geografiskt eller naturvetenskapligt innehåll samt någon
gång innefattat lefnadsteckningar öf.ver personer, som gjort
sig berömda namn inom kulturen.
Här bör tilläggas, att länets landsting dessutom genom
en af tinget utsedd nämnd årligen anordnar omkring 50 populära föredrag ute i landskommunerna samt äfven lämnat
ekonomiskt understöd åt svagt situerade föreläsningsföreningar. Bland nämnda föredrag hafva några haft till föremål nykterheten. Landstingets årsanslag för ändamålet har
sistlidet, år utgjort 2,300 kronor.
SjukvArdsniistulter och sjukvård. Någon förändring
i länets indelning för den civila sjukvården har icke in-

träffat. Fortsatt tjänsteårsberäkning har beviljats för extra
provinsialläkare i Kungsörs distrikt enligt kungl. bref vet
den 17 juni 1903 och i Skinskattebergs distrikt jämlikt nådigt bref den 14 oktober 1904. Själfständigt apotek har
inrättats i Västanfors på grund af kungl. brefvet den 6
september 1901.
Den i förra berättelsen omnämnda anordning för epidemisjukvården har under perioden genomförts med undantag
däraf, att epidemisjukstugan i Ramnäs väntades blifva färdig först innevarande år samt att för sjukstugan i VästerFärnebo underhandlingar inledts med vederbörande departement i Arméförvaltningen om förvärf för ändamålet af Västmanlands regementes numera obehöfliga sjukhus å Salbo hed.
Med erinran att Landstingets beslut i ämnet af år 1900,
att med städerna Västerås, Sala och Köping för tjugo år
träffa aftal om reserverande å deras epidemisjukhus af för
den närboende landtbefolkningen erforderliga 15 platser i Västerås och 25 i hvardera af de öfriga städerna, trädt i verkställighet, må här nämnas, att enligt redogörelserna för epidemisjukvården just dessa platser å städernas sjukhus varit
tätast belagda, så att af hela antalet sjuka, som år 1905 utgjorde 618, ej mindre än 442 vårdats å städernas sjukhus,
de öfriga 176 å sjukstugorna på landsbygden. I den omständigheten, a t t vård af särskildt difteri- och skarlakanspatienter sålunda på ett bekvämt sätt kunnat i städerna beredas den
närboende landtbefolkningen, har man trott sig kunna spåra
en af orsakerna till, a t t antalet fall af nämnda sjukdomar
under perioden sjunkit så, som ofvan är y t t r a d t på tal om
hälsotillståndet bland länets invånare. Kostnaden per underhållsdag utgjorde år 1905 1 kr. 61 öre och antalet underhållsdagar föl hvar patient var i medeltal 24-G.
Om verksamheten vid länslasaretten har Länsstyrelsen
låtit utarbeta efterföljande tabell Y.
Vid Heijkenskjöldska sjukhuset i Arboga hafva under
femårsperioden i medeltal årligen vårdats 121 personer med
1,524 underhållsdagar eller 12"8 underhållsdagar för hvarje sjuk, samt med en medelkostnad för hvarje underhållsdag af
2 kr. 38 öre. Sjukhusets inkomster hafva i medeltal per år
uppgått till 3,755 kr. och dess utgifter till 3,901 kr. Skillnaden mellan inkomster och utgifter täckes af enskild donation af år 1870.

Tab. Y. Länslasaretten i Västmanlands län, åren 1901—1905.

Kredit- och försäkringsanstalter.
Kreditanstalter. Länsstyrelsen hänvisar till den redogörelse för bankernas omsättning, hvilken förekommer här
ofvan i sammanhang med behandlingen af den ekonomiska
ställningen bland länets invånare, och har allenast a t t i underdånighet anmärka, att Aktiebolaget Örebro handelsbanks
rörelse i Köping den 24 maj 1905 öfvertogs af Härnösands
enskilda bank, a t t Gäfleborgs enskilda bank under sistnämnda år öppnat ett.afdelningskontor vid det i rask utveckling
stadda stationssamhället Tärnsjö inom Nora socken, samt a t t
Aktiebolaget Gäfle handelsbank i december 1905 inrättat ett
afdelningskontor vid Hallstahammar i Svedvi socken.
Emedan till länets kreditanstalter i viss mån räknats
jämväl länets kneklclegomcdclskassa, hvilken ock därför plägat omnämnas i femårsberättelserna, bör här erinras, a t t
Eders Kungl. Maj:t efter Justitiekanslerens hörande genom
nådigt bref den 12 maj 1905 förordnat, att, enär kassan, hvilken bildats uteslutande af statsmedel jämte därå upplupna
räntor, icke vidare vore för det med densamma afsedda ändamål behöflig, kassans värdehandlingar, kontanta medel, räkenskaper och öfriga tillhörigheter skulle af kassans direktion öfverlämnas till Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande, som hade att öfvertaga och tillsvidare handhafva förvaltningen af kassan, intill dess Eders Kungl. Maj:t kunde
därom annorlunda förordna. Sedan direktionens flertal efter
erhållen del af detta nådiga beslut vid sammanträde den 28
augusti 1905 vägrat efterkomma detsamma, men samma beslut meddelats Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande till
kännedom och efterrättelse, anmäldes den 31 oktober nämnda
år till afgörande frågan om de mått och steg, Eders Kungl.
Maj:ts Befallningsliafvande hade att vidtaga för verkställighet af Eders Kungl. Maj:ts beslut i ämnet; och som nyeklarne till kassans förvaringsrum här i Västerås slott innehades, en af undertecknad landshöfding i egenskap af direktionens ordförande, en annan af landskamreraren i länet såsom dess ombudsman och en tredje af länsbokhållaren, samt
sistnämnde tjänstemän såväl som landträntmästaren, såsom
kassaförvaltare hos direktionen, på förfrågan förklarade sig.
beredda att en hvar vid sin hittillsvarande syssla hos kassan
förblifva, pröfvade Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande, sonl fann, a t t direktionens befattning med kassans handhafvande genom ofvan anmärkta nådiga beslut i själfva verket upphört, annan åtgärd för öfverflyttning af förvaltningen icke erforderlig, än a t t Eders Kungl. Maj:ts Befallnings,-,
hafvande anmodade ofvan nämnde funktionärer att såsom
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes biträden vid den
förvaltning af kassan, som åt Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande enligt kungl. brefvet den 12 maj 1905 uppdragits, hädanefter såsom hittills uppehålla sina nämnda
befattningar, en livar mot åtnjutande af det därför nu bestämda arfvode; och har utdrag af Länsstyrelsens protokoll
i ämnet blifvit inom länet allmänneligen kungjordt.
Denna kassa, som för fastighetskrediten inom länets
landsbygd har på grund af sina relativt låga räntesatser
en icke oväsentlig betydelse, ägde vid slutet af år 1905 en
behållning af 1,365,888 kr. 75 öre mot resp. 1,142,693 kr.
33 öre, 1,002,923 kr. 36 öre och 880,054 kr. 03 öre åren 1900,
1895 och 1890.
.
I sammanhang med knektelegomedelskassan och enligt
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samma grunder förvaltas jämlikt nådiga brefvet den 16
september 1897 den Öster-Våla kommun tillhöriga Tigcrhielmska invalidfonden för beväringsmän, livars behållning
den 31 december 1905 utgjorde 54,166 kr. 37 öre, emot 40,017
kr. 44 öre samma tid år 1894.
Västerås 'pantakticbolag, bildadt i filantropiskt syfte
a t t skydda de mindre bemedlade emot enskildes ocker, har
äfven för ifrågavarande period aflämnat en summarisk redogörelse, ur hvilken det torde vara till fyllest a t t här meddela allenast, a t t medelbeloppet af utestående lån under
perioden varit omkring 24,000 kr. och för hvarje särskild t
lån omkring 7'50 kr.
Försiikringsanstalter. Emedan vederbörande statsdepartement årligen publicerar specifik redogörelse för dessa
inrättningar, torde här allenast böra inbcrättas beloppet af
de vid slutet af år 1905 hos de större anstalterna gällande
risker, som voro för:

Mot Landstingets bemödanden att genom antagna ombud och vissa förmåner främja insättning i Hfräntc- och
kapitalförsäkringsanstalten
i Stockholm synes allmänhetens
intresse icke svara. Åtminstone hafva insättarne minskats
till antalet under senare åren likasom deras insättningars belopp, såsom framgår af följande öfversikt af ombudens redogörelser:

Med åberopande af livad i berättelsen för åren 1886—
1890 och följande perioder är y t t r a d t beträffande försäkringsunstallen
i Norberg, hvilken har till uppgift a t t åt
försäkringstagarne i förhållande till gjorda insättningar lämna sjuk- och nödhjälp samt pension och begrafningshjälp,
har Länsstyrelsen ansett nämnda anstalts betydelse för grufarbetaiebefolkningen i orten betinga införandet i denna berättelse af följande redogörelse för åren 1901—1905:
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Välgörenhetsstiftelser.

Yälgörcnlietsstiftelser.
För fromma stiftelser redovisas i den till denna berättelse hörande tabell 7. Men en
välgörenhet, som i denna tabell icke förekommer, utöfvas
i vår tid af länens landsting, hvilka sträckt sin omvårdnad
till åtskilliga grupper af de lidande. Sålunda böra, hvad
Västmanlands län angår, år 1905 hit räknas, förutom anslagen till lasaretten och epidemisjukvården å landsbygden,
utgörande 120,213 kr. 84 öre, följande särskilda anslag, å tillhopa 24,642 kr. 94 öre, nämligen till:

Länets andel af utdelningen frän Malmö barnhusfond
bildade en behållning år 1901 af 1,700 kr. IG öre och nr
1905 af 3,012 kr. 49 öre. Anslag hafva under perioden af
Länsstyrelsen beviljats till sammanlagdt belopp af 930
kronor.
Angående länets fattigvård utbeder sig Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande att få i underdånighet hänvisa
till Statistiska Centralbyråns publikationer, grundade på
primäruppgifter från samtliga fattigvårdssamhällen. Men
Eders Kungl. Maj:is Befallningshaf valide begagnar detta
tillfälle att samtidigt få i djupaste underdånighet påpeka
det trängande behofvet af en förbättrad fattigvårdslagstiftning. Väl har genom lagen den 18 maj 1894 rättskipningen
i hithörande mål något påskyndats; men 1871 års författning tarfvar i många andra stycken en omarbetning. Bland
de ämnen, som därvid lära böra komma under behandling, må
några få här nämnas.
Den, som är i verkligt behof af fattigvård, kan i många
fall af rent formella skäl ej erhålla den, utan han skall,
enär han icke får bettla, enligt svensk' lag omkomma, så

framt icke den enskilda barmhärtigheten träder emellan.
I andra fall åter måste fattigvård lämnas, där den enskilde,
man eller kvinna, uteslutande själf både kunde och borde
svara för understödet. Stora, h a r t när oöfvervinneliga svårigheter, likaledes mest af formell art, möta emot att kunna
efterhålla dylika så kallade försumliga familjeförsörjare. Den
svårlösta frågan om hemortsrätten föranleder ock som bekant otaliga tvister och en öfver all höfvan diger skriftväxling, hvilket med andra grundsatser för frågans bedömmande kanske kunde undvikas. I afseendc på det processu- •
ella förfarandet lära ock förenklingar kunna införas. Därvid torde oj böra förbises den ganska stora tunga, hvilken
nu hvilar företrädesvis på länsmännen genom de ofta för
dem personligen kostsamma, tidsödande och besvärliga utredningar, de måste åstadkomma, oj sällan i fall, där fak
tigvårdsstyrelse genom försåtliga, oklara yttranden eller
rent af lögnaktiga uppgifter söker freda sin kommun från
betalningsskyldighet. Här såsom i annan process synes böra
införas ersättningsplikt för den tappande eller för den, som
genom vilseledande uppgifter vållat undersökningskostnad;
och ådömandet däraf hos administrativ myndighet torde icke
mera än själfva hufvudfrågans afgörande böra väcka betänkligheter hos lagstiftaren. Äfven förordar Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande återinförandet af stämpelafgift
för expeditionerna såsom ett lämpligt mått och' steg för
hämmande af onödiga processer. Slutligen lärcr böra tagas
i öfvervä gande kontrollen öfver, huru fattigvården handhafves. Uppsikten härvidlag åligger enligt gällande instruktion Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, som ock i
detta län understundom förordnat om tillfällig inspektion
med biträde af provinsialläkare; men det inses lätt, att sådant knappast under nuvarande lagstiftning kan förekomma
annat än undantagsvis, när rykte om skriande vanvård eller
försummelser på ett eller annat sätt kommit till Eders
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes öron.
A t t det allmänna tänkesättet i landet öfverensstämmer
med hvad Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nu tilllåtit sig framhålla, därom hafva under senaste tid offentligen lämnats ojäfaktiga bevis.

Västerås slott i landskansliet och landskontoret den 31 december 1906.
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Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I VÄSTMANLANDS LÄN ÅR 1905.

Västmanlands
län.
Tab. 5.

Tab. 5.

Västmanlands

län.

37

38

Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I VÄSTMANLANDS LÄN ÅR 1905.

Västmanlands
län.

Tab. 6.
EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I VÄSTMANLANDS LÄN ÅR 1905.
Tab. 5 o. 6.

Tab. 7.
FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER, ICKE REGISTRERADE SJUKKASSOR SAMT DÄRMED
JÄMFÖRLIGA INRÄTTNINGAR I VÄSTMANLANDS LÄN ÅR 1905.
Tab. 7.
Västmanlands
län.
39

40

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

41

42

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

43

44

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

45

46

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

47

48

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

49

50

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

51

52

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

53

54

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

55

56

Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M.

Västmanlands
län.
Tab. 7.

Tab. 7.

Västmanlands

län.

57

