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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1896—1900. 

V E R M L A N D S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

Vennlands län har under de fem år denna berättelse omfattar 
icke undergått någon förändring till sina i föregående berättelser 
beskrifna gränser och areal. 

I judicielt hänseende är länet fortfarande indeladt i 7 dom
sagor, hvarjemte länets tre städer, Karlstad, Kristinehamn och 
Filipstad, stå under egen jurisdiktion. 

Afven länets administrativa indelning är oförändrad, hvadan 
länet fortfarande är fördeladt i 7 fögderier och 19 länsmans-
distrikt. 

Ej heller beträffande den kyrkliga indelningen har under 
perioden någon förändring skett, och länet är sålunda fortfarande 
fördeladt i 9 kontrakt, 44 pastorat och 91 församlingar. 

Den delning af Ekshärads pastorat, hvarom Eders Kungl. 
Maj:t redan den 13 april 1883 förordnat, har visserligen icke 
under perioden kunnat fullbordas, men Eders Kungl Maj:t har 
genom nådigt bref den 29 juni 1900 godkänt ett förslag till 
anskaffande af komministersboställe i Ekshärad, och på Eders 

Kungl. Majrts nådiga pröfning voro vid periodens slut beroende 
ej mindre frågorna om boställen åt kyrkoherden i Norra Råda 
och kapellpredikanten i Gustaf Adolf än äfven en framställ
ning om den nya löneregleringens tillämpning från och med den 
1 maj 1901, varande genom nådigt bref den 18 mars 1898 den 
förändring i löneregleringen för Norra Råda pastorat faststäld, 
att på vissa vilkor en ytterligare prestman finge inom Norra 
Råda församling efter löneregleringens trädande i kraft tillsättas. 

De af Eders Kungl. Maj:t den IG mars 1877 meddelade 
föreskrifter om delning af Sunne socken i två gäll hafva af 
Eders Kungl. Mnj:t genom nådigt bref den 8 mars 1895 åter
kallats, och har Eders Kungl. Maj:t sedermera, den 23 april 
1897, förordnat angående dispositionen af kyrkoherdebostället 
Hasselbol derstädes. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t, med anledning af komiténs för 
reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar förslag be
träffande åtskilliga oregelbundenheter mellan Dalby samt Norra 
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och Södra Finnskoga socknar, genom nådigt bref den 31 decem
ber 1890 funnit förslaget icke föranleda till annan åtgärd, än 
att, då vissa hemman i Dalby socken hade egor inom Norra 
eller Södra Finnskoga sockens gräns, Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande anbefaldes att, derest särskild skattläggning 
af berörda egor icke kunde åstadkommas, inkomma med förslag 
till imdanrödjande af nämnda oegentlighet antingen genom öfver-
Hyttning af berörda egor från Norra eller Södra Finnskoga 
socken till Dalby socken eller ock genom hemmanens förläg
gande till Norra eller Södra Finnskoga socken, samt, efter det 
förslag till sådan skattläggning upprättats, Eders Kungl. Maj:t 
den 29 mars 1899 funnit en af Dalby socknemän gjord fram
ställning om ny gränsreglering mellan ifrågavarande socknar icke 
till någon åtgärd föranleda, har Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande genom särskilda utslag den 31 maj 1899 faststält 
nämnda skattläggningsförslag, men voro besvär öfver dessa ut
slag vid periodens slut på pröfning beroende. 

I detta sammanhang torde vidare böra omnämnas: 

att genom nådigt bref den 18 mars 1898 »några bodplatser 
invid Karlstads vestra bro jemte 3(5 alnar i bredden af den der-
till belägna s. k. Skutebacken, räknadt i öster och vester från 
Damhagen och i norr ocli söder från Klarelfven till landsvägen», 
hvilket område, innehållande i areal 28,094 qvadratmeter, af-
söndrats från säteriet Lilla Våxnäs i Karlstads landsförsamling, 
från början af år 1899 i administrativt, kommunalt och judi-
cielt hänseende skilts från Karlstads socken och landsförsam
ling, Karlstads härad, Karlstads härads länsmansdistrikt, Mellan-
sysslets fögderi och Mellansysslets domsaga samt förlagts till 
staden Karlstad; 

att under år 1900 till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande inkom en af stadsfullmäktige derstädes till Eders Kungl. 
Maj:t stäld underdånig framställning om öfverrlyttning till staden 
af ytterligare några områden inom nämnda säteri; 

att, i enlighet med det i förra femårsberättelsen omförmälda 
nådiga bref af den 6 decpmber 1895, lägenheten Ängen under 
säteriet Vik, hvilken lägenhet omfattar en areal af 19 hektar 
55 ar 40 qvadratmeter och beräknats till 28 öre 19-o2 penningar 
skatt, från och med ingången af år 1897 i kommunalt hänse
ende skilts från Arvika socken och förlagts till Arvika kö
ping; samt 

att, jemlikt nådigt bref den 11 juni 1897, ej mindre ytter
ligare 72 öre 16'7G penningar skatt, lägenheten Hövik, af säte
riet Vik än äfven åtskilliga områden om tillhopa 88 öre 14 
penningar skatt af hemmanet Solberga n:r 1 i Arvika socken 
blifvit från och med år 189.9 i kommunalt hänseende från nämnda 
socken.till Arvika köping öfverflyttade. 

Frågor om bildande af mnnicipalsamhällen inom länet hafva 
icke under perioden i vidare mån förekommit, än att vid dess 
slut fövelågo under behandling väckta förslag om helsovårds-
stadgans för stad tillämpning på vissa områden vid Kils, Amots 
och Charlottenbergs jernvägsstationer. 

I Riksdagen har länet under den tid, denna berättelse om
fattar, varit representeradt af 8 ledamöter i Första kammaren 
och 10 i den Andra. Inom samtliga valkretsar tillämpas det 
omedelbara valsättet. 

Länets indelning i justeringsdistrikt har icke förändrats. 

Landtmäteristaten inom länet utgöres af 1 förste landt-
mätare, 5 kommissionslandtmätare och 3 vice kotnmissionslandt-
mätare. 

Länet tillhör i fråga om bergshandteringen fortfarande Vestra 
bergmästaredistriktet, och dess indelning i afseende å de all
männa skogarnas förvaltning har icke under perioden undergått 
någon förändring. 

Nya tullstationer hafva inrättats i Hvitkärn, i Lekvattnets 
socken, i Eda och i Hofvilsrud i Eda socken samt i Långflon 
i Norra Finnskoga socken. 

. Länets nio provinsialläkaredistrikt äro oförändrade och om
fatta sålunda: Karlstads distrikt Karlstads, Kils, Grums och 
Vase härad; Filipstads distrikt Fernebo ocli Nyeds härad samt 
Elfdals härads Nedre tingslag; Nedre Fryksdals distrikt Fryks-
dals härads Nedre tingslag; Öfre Fryksdals distrikt Fryksdals 
härads Öfre tingslag; Dalby distrikt Elfdals härads Öfre tings
lag; Silbodals distrikt Nordmarks härad; Näs distrikt Näs 
härad; Arvika distrikt Jösse och Gillbergs härad; samt Vis-
mims distrikt Visnums och Ölme härad. 

Dessutom funnos vid periodens slut nio extra provinsial
läkaredistrikt, omfattande: Arvika distrikt Arvika köping med 
station derstädes; Gillberga distrikt Gillberga, Långseruds och 
Stafnäs socknar af Gillbergs härad med station i Gillberga; 
Uddeholms distrikt Elfdals härads Nedre tingslag med station 
i Uddeholm; Molkoms distrikt Nyeds och Elfsbacka socknar af 
Nyeds härad samt Öfre och Nedre Ulleruds socknar af Kils 
härad med station i Molkom; Jernskogs distrikt Jernskogs, Skil-
lingemarks och Östervallskogs socknar af Nordmarks härad samt 
Kola socken af Jösse härad med station i Skönnerud; Charlot
tenbergs distrikt Eda och Gunnarskogs socknar samt Bogens 
kapell i Jösse härad med station i Charlottenberg; Kils distrikt 
Stora Kils och Frykeruds socknar af Kils härad samt Grums 
socken af Grums härad med station i Kil; Glafva distrikt 
Glafva socken i Gillbergs härad med station i Vestra Knoll; 
samt Töcksmarks distrikt Töcksmarks och Vestra Fogelviks 
socknar af Nordmarks härad med station vid Töcksmarks kyrka. 
Af dessa hafva Charlottenbergs, Kils, Glafva och Töcksmarks 
distrikt under perioden inrättats. Statsbidrag hafva utgått till 
Jernskogs och Charlottenbergs distrikt med 1,000 kronor årligen 
till hvartdera distriktet; äfven till läkaren i Töcksmarks distrikt, 
som först med år 1901 tillträdde sin befattning, har ett stats
bidrag med 750 kronor årligen blifvit anvisadt. Från ingången 
af nuvarande period har Grums socken utträdt ur Kils distrikt 
och Nors socken i stället deri ingått. 

Inom länet finnas två länsveterinärer, aflönade af staten, 
och tio distriktsveterinärer, med aflöning af Landstinget. Vete
rinärdistrikten äro oförändrade och omfatta sålunda: 

N:r 1. Elfdals härads Öfre tingslag med station i närheten af 
Dalby kyrka; 

2. Elfdals härads Nedre tingslag med station i närheten 
af Norra Råda kyrka; 

3. Fryksdals härads Öfre tingslag med station i närheten 
af Torsby (innehafves af ena länsveterinären); 

4. Fryksdals härads Nedre tingslag med station i närheten 
af Sunne kyrka; ; 

5. Jösse härad med station i Arvika; 
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j j : r (i. Nordmarks härad med station vid eller i närheten af 
Årjeng; 

7. Gillbergs härad samt Borgviks socken af Grums härad 
med station vid eller i närheten af Högsäter; 

8. Näs härad och Eds socken af Grums härad med sta
tion i Seffle; 

9. Fernebo härad med station i Filipstad; 
10. Visnums, Ölme och Vase härad med station i Kri

stinehamn; 
U. Karlstads härad, Grums härad utom Borgviks och Eds 

socknar samt Stora Kils och Frykeruds socknar af 
Kils härad med station i Karlstad (innehafves af ena 
länsveterinären); samt 

12. Nyeds härad samt Ransäters, Öfre Ulleruds och Nedre 
Ulleruds socknar af Kils härad med station vid eller 
i närheten af Mölnbacka. 

Af Ekonomiska Kartverkets kartor har under perioden ut
kommit Fernebo härad, hvarmed arbetet blifvit för länet full— 
bordadt. 

För länets naturbeskaffenhet finnes fullständigt redogjordt i 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse för 
åren 1881—1885, till hvilken Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande sålunda får i denna del hänvisa. 

Rörande temperaturförhållandena inom länet finnes intet 
anmärkningsvärdt att för perioden anteckna. 

Karlstads stad har äfven under denna period varit stadd i 
en jemn och stark tillväxt. Dess folkmängd, som under förra 
perioden ökades med 1,298 personer och vid dess slut utgjorde 
9,890 personer, har ökats med ej mindre än 2,037 personer och 
belöpte sig alltså vid 1900 års slut till 11,927 personer. En 
reglering af de utom den gamla stadsplanen befintliga områdena 
Östra Haga, Tormestad, Kullen, Herrhagen, Viken, Qvarnberget 
och Sjötullsegorna, hvilka redan förut voro rätt tätt bebygda, 
har på grund af folkmängdens tillväxt blifvit alltmer behöflig, 
och Eders Kungl. Maj:t har, på underdånig framställning, genom 
nådig resolution den 26 maj 1899 faststält stadsplan för Östra 
Haga, Tormestad, Kullen och Herrhagen, under det frågorna om 
stadsplan å Viken, Qvarnberget och Sjötullsegorna vid periodens 
slut lågo under utredning. Äfven utom dessa områden har 
emellertid, på norra sidan om östra grenen af Klarelfven en 
icke obetydlig byggnadsverksamhet pågått, men genom först
nämnda stadsdelars reglering, och sedan jemväl säteriet Lilla 
Våxnäs, som staden under perioden inköpt, blifvit till byggnads
platser indeladt, är det att hoppas, att den oregelbundna bygg
nadsverksamheten skall upphöra. 

I sammanhang med stadsplanens utsträckning och ordnandet 
af förhållandena i de stadsdelar, som antingen redan blifvit dit 
förlagda eller antagas kunna komma att framdeles dit förläggas, 
har frågan om stadens rätt till den försålda donationsjorden 
kommit att blifva af aktuel betydelse, enär det blifvit staden 
angeläget att försäkra sig om dels den jord, som är behöflig för 
gator och allmänna platser, dels sådan jord, som, belägen utom 
den egentliga staden, kan blifva föremål för spekulation i och 
för bebyggande och der sålunda nya oregelbundna stadsdelar 
eljest kunde befaras uppstå.- Med anledning af Eders Kungl. 
Maj:ts skrifvelse den 17 juni 1893 till Kammarkollegium och 
dess deraf föranledda anmodan till Eders Kungl. Maj:ts Befall-

nitigshafvande blef frågan om stadens rätt till donationsjorden 
föremål för en grundlig utredning. Den rätt, som staden på 
grund af denna utredning förmenar sig hafva till jorden, hafva 
stadsfullmäktige gjort gällande på så sätt, att staden erbjudit 
de jordegare, af hvilkas jord staden i ofvan angifna syfte vore i 
behof, att afstå densamma till staden mot det jorden åsatta 
taxeringsvärdet, hvadan endast mot dem, som icke inginge på 
detta erbjudande, rättegång om jordens återvinnande utan ersätt
ning skulle anställas. 

Uti sin föregående femårsbcrättelse lemnade Eders Kungl. 
Maj:ts BefälIningshafvande en närmare redogörelse för organisa
tionen af den kombinerade brand- och poliskåren i Karlstad. 
Med hänvisning dertill får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande nu endast tillfoga, att kåren äfven under den nu gångna 
perioden tillfullo motsvarat de förväntningar man knutit till 
densamma och det förtroende, som under årens lopp kommit 
den till del. 

Folkmängden i Kristinehamn har under perioden ökats 
med 512 personer och utgjorde vid 1900 års utgång 6,744 per
soner. 

Byggnadsverksamheten derstädes har under perioden varit 
mindre liflig än förr, delvis beroende på rådande jemförelsevis 
höga arbets- och materialpris, och har fortfarande hufvudsak-
ligen hållit sig utom det planlagda området. Då emellertid de 
lägenheter utom staden, hvilka sålunda tillkommit, i allmänhet 
äro spridda på vida områden och endast på några få ställen 
mera sammanträngts, synes, särskildt vid det förhällande, att 
områdena närmast stadsplanen blifvit genom Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 22 mars 1899 lagda 
under helsovårdsstadgans för stad tillämpning, någon egentlig 
olägenhet af byggnadernas uppförande utom stadsplanen ej vara 
att befara. 

Sedan efter många års förberedande utredningar stadsfull
mäktige i december 1898 beslutat anlägga en vattenledning från 
sjön Venern med afloppsledningar samt häröfver anförda besvär 
blifvit af Eders Kungl. Maj:t den 8 september 1899 ogillade, 
liar inom staden tvekan uppstått, huruvida icke tillräckligt godt 
vatten för vattenledning till staden kunde för rimlig kostnad 
erhållas från närmare håll än från Venern, och har på grund 
häraf, ehuru redan ansökning om expropriation af nödig mark 
för ledningen till Venern blifvit till Eders Kungl. Maj:t ingifven, 
vidare åtgärder med anledning af förenämnda beslut uppskjutits. 
Det är emellertid att hoppas, att staden i denna vigtiga fråga 
fortast möjligt skaffar sig all den utredning som ifrågasatts, så 
att anläggningen inom den närmaste framtiden måtte komma 
till stånd. 

Gatubelysningen i staden sker sedan hösten 1900 med elek
triska lampor, hufvudsakligen båglampor, enligt kontrakt på 15 
år med ett enskildt bolag, som der anlagt en elektrisk ljussta
tion, jemväl för belysning inomhus. 

Uti Filipstad har folkmängden, som under förra perioden 
företedde någon tendens till minskning, under nu ifrågavarande 
period ökats med 3(53 personer och utgjordes vid 1900 års slut 
af 3,554 mantalsskrifna personer. 

I förra fem årsberättelsen omnämndes såsom den för staden 
vigtigaste tilldragelsen beslutet om att anlägga vatten- och af-
loppsledning. Sedan staden genom nådigt bref den 23 oktober 
1896 för ledningens framdragande erhållit expropriationsrätt, blef 
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det ursprungligen projekterade arbetet fullbordadt i november 
1896, h varefter anläggningen under aren 1897 och 1898 något 
utvidgades. Vattnet tages för deu dagliga förbrukningen ur 
Mörttjärnsbäcken och framdrifves medelst naturligt tryck (23-9 
meter öfver sjön Daglösen). För eldsläckning finnes särskild 
ledning från den ungefär dubbelt så högt belägna Laxbäcken. 
Vattnet lär vara af god beskaffenhet och vattenledningarna, med 
afseende å vattentillgången och det naturliga trycket, bland de 
bättre i landet. Kostnaden för anläggningen har uppgått till 
177,426 kronor 83 öre, hvaraf belöpa å eldsläckningsledningen 
26,735 kronor 72 öre. Den ekonomiska sidan af saken har 
stält sig särdeles gynsam, i det att genom ledningen för eld
släckningen ernåtts en nedsättning i brandstodspremier ej 
understigande 6,000 kronor årligen, hvarjemte anläggningen i 
öfrigt lemnat under år 1900 en inkomst af 3-<j7 % ä anlägg
ningskostnaden, för hvars betäckande staden upplånat medel 
mot 3"75 % ränta. 

En annan för staden vigtig fråga, som under många år 
stått på dagordningen, har under perioden vunnit sin lösning, i 
det att staden genom beslut, som af Eders Kung). Maj:t den 23 
mars 1899 i nåder faststälts, öfvertagit allt gatuunderhåll. En 
välbehöflig omläggning af stadens gator och torg har såsom en 
följd häraf år 1900 påbörjats. 

Köpingen Arvika har jemväl under denna period varit stadd 
i jemnt framåtskridande. Såsom ofvan nämnts, hafva åtskilliga 
områden inom hemmanen Vik och Solberga med köpingen in-
förlifvats, och sedan stadsplan å de delar af köpingen, för 
hvilka sådan förut icke funnits, blifvit af Eders Kungl. Maj:t 

enligt nådigt b ref den 25 augusti 1899 faststäld samt Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 23 juli 1900 faststält 
tomtindelning för nämnda delar äfvensom för stadsdelen Ängen 
har byggnadsverksamheten å de nya områdena tagit fart. 

Köpingens folkmängd utgjorde vid periodens början 2,397 
personer och vid dess slut 3,083 personer samt har sålunda under 
perioden ökats med 686 personer. 

Under perioden har köpingen, sedan expropriationsrätt 
genom nådigt bref den 15 november 1895 erhållits, anlagt vat
tenledning från sjön Räcken, belägen ungefär 5 kilometer novv 
om köpingen, i sammanhang hvarmed den planlagda delen af 
köpingen fullständigt dränerats. Arbetet, som fullbordades år 
1899, lär hafva kostat omkring 240,000 kronor. Äfven elek
trisk gatubelysning har köpingen under perioden erhållit; den 
levereras af ett enskildt bolag, som för längre tid förvärfvat 
vattenkraft vid Sälbodafallen i Gunnarskogs socken och der-
igenom blifvit i stånd att i Arvika upprätta en kraftsta
tion, tillräcklig att lemna kraft ej blott till yttre och inre be
lysning i köpingen utan ock till de industriela anläggningarna 
derstädes. 

Det torde vidare böra omnämnas, att år 1896, genom in
samling på enskild väg, bildats en fond för byggande af kyrka 
inom köpingen, hvilken fond lärer vid periodens slut uppgått till 
öfver 23,000 kronor. 

Äfven i Seffle köping har under perioden en liflig byggnads
verksamhet egt rum. Folkmängden derstädes utgjorde vid perio
dens början 1,108 personer och vid dess slut 1,440 personer och 
har sålunda ökats med 332 personer. 

2. Invånare. 

Länets folkmängd, som enligt mantalslängderna utgjorde 
vid 1895 års slut "252,898 personer, uppgick enligt samma läng
der, på sätt tabell 1 utvisar, vid 1900 års utgång till 254,085 
personer och har sålunda ökats med 1,187, under det att under 
föregående period folkmängden minskats med 710 personer. 

I likhet med hvad i föregående femårsberättelser egt rum, 
får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, då nämnda tabell 
endast redogör för folkmängden för landsbygden i dess helhet 
äfvensom särskildt för livarje stad, men en redogörelse för folk
mängdsförhållandena inom de olika fögderierna jemväl kan 
vara af intresse, härmed i vidstående tabell A lemna en jem-
förelse efter mantalslängderna i hvarje fögderi och stad vid 
början och slutet af nu ifrågavarande period. Af denna tabell 
framgår, att folkmängden på landsbygden, som vid periodens 
början utgjorde 233,585, vid 1900 års slut nedgått till 231,860 
och sålunda minskats med 1,725 samt att folkmängden i Mellan-
sysslets och Elfdals fögderier under perioden ökats med tillhopa 
1,611 personer och i Östersysslets, Södersysslets, Nordmarks, 
Jösse och Fryksdals fögderier minskats med 3,336 personer. 

Då minskningen af folkmängden på landsbygden under före
gående period utgjorde 2,344, har således en förändring till det 
bättre in träd t. Detta torde bero på det uppsving inom indu
strien, som under perioden egt rum och hvarigenom tillfällena 
till arbete inom hemorten blifvit rikligare. Visserligen hafva 

sådana ej heller tillförene saknats, och jordbruket har allt fort
farande lidit af brist på arbetskrafter, men den yngre arbetare-

Tab. A. Folkmängden i Vermlands läns fögderier och städer 
åren 1895 och 1900. 
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liefolkningen, äfven jordbrukares söner, liar alltmer föredragit 
att söka sin utkomst vid industriela inrättningar, der aflö-
nin«en varit högre och bestämda arbetstider gifvit arbetaren 
större frihet. 

Emigrationen liar emellertid fortgått. I förhållande till 
antalet födde och döde utvisar den följande siffror: 

Under föregående period uppgick antalet från länet emigre
rade till 12,545, deraf till Nordamerika 10,640, till Norge 1,727 
och till andra utrikes orter 178. 

I detta sammanhang torde kunna omnämnas, att antalet 
från Norge hemsända svenskar, som af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande förpassats vidare till sina hemorter inom 
detta eller andra län, utgjorde: 

Befolkningen i Fryksdalen har fortfarande följt sin böjelse 
att utom hemorten, särskildt i Dalarne och Norrland, genom 
timinerdrifningar och skogskörslor söka sig biförtjenster. Dess 
stora vana i dylika arbeten, dess uthållighet och dess förmåga 
att skaffa sig lämpliga och för ändamålet väl inöfvade hästar 
torde ock göra, att fryksdalingen på dylika arbeten förtjenar 
mer än andra. 

Äfven från Elfdalen hafva, särskildt vintertiden, arbets
sökande begifvit sig till nordligare trakter, men då rikliga till
fällen till arbetsförtjänster förefunnits äfven i hemorten, har 
den förr så vanliga företeelsen, att elfdalingarne efter upprepade 
besök i »norden» der slagit sig ned såsom bofaste, numera blifvit 
allt sällsyntare. 

Det allmänna helsotillståndet inom länet har, om man från
ser att influensa uppträdt epidemiskt under alla åren, synner-
bgast i januari, februari och mars månader, i allmänhet varit 
tillfredsställande. Såsom vanligt hafva åtskilliga fall af skar
lakansfeber och difteri äfvensom rödsot och tarmtyfus på skilda 
ställen förekommit. 

De religiösa rörelserna hafva i allmänhet företett samma 
lifaktighet som under nästföregående period. Svenska missions
förbundets resepredikanter utöfva en flitig verksamhet såväl å 
bönehusen som i enskilda hem å s. k. konventiklar, vid hvilka 
jemväl en del kyrkliga ceremonier, såsom utdelande af H. H. 
Nattvard, lära ibland förekomma. Till följd af ej mindre denna 
lekmannaverksamhet än ock den religiösa indifierentism, som 
alltmer fått insteg hos dem, hvilka icke anslutit sig till de sek-
teriska rörelserna, hafva kyrkorna i allmänhet varit fåtaligt bo-
sökta. 

Följande förteckning {tabell 13, sid. 6) på samtliga höne
hus i länet har Eders Kungl. Mnj:ts Befallningshafvande trott 
icke böra sakna sitt intresse, såsom i sin mån belysande de reli
giösa företeelserna. I länet finnas enligt densamma 194 böne
hus till ett värde af sammanlagdt 720,080 kronor. 

livad särskildt Karlstad beträffar, har medlemsantalet i de 
frikyrkliga församlingarna under perioden varit följande: 

Jemför man dessa siffror med dem från föregående period, 
då högsta antalet uppgick i missionsföreningen till 649, i meto-
distförsamlingen till 180 och i baptistförsamlingen till 186, så 
finner man, att det endast är i den sistnämnda församlingen 
som antalet något nämnvärdt ökats, under det deremot med
lemsantalet i missionsföreningen minskats. 

Under perioden hafva ingåtts 197 borgerliga äktenskap, 
deraf 29 i städerna och 168 på landet. 

Frälsningsarmén har under perioden fortsatt sin verksamhet, 
men har ej haft samma dragningskraft som i början af sitt 
uppträdande. 

Beträffande det sedliga tillståndet i länet klagas från nästan 
alla håll öfver att dryckenskapen snarare till- än aftagit. Under 
det antalet för fylleri sakfälde inom länet på 10,000 invånare 
förra perioden utgjorde högst 21, uppgick samma antal under 
nu ifrågavarande period till: 

Efterföljande tabell C (sid. 8), augifvande antalet af de under 
femårsperioden å härvarande länsfängelse förvarade fångar, ut
visar ock vid jemförelse med uppgiften i förra femårsberättelsen 
en beklagansvärd ökning, hvilken dock i någon mån får till— 
skrifvas den omständigheten, att en del fångar blifvit från andra 
fängelser till länsfängelset öfverflyttade. 
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T a b . B. Bönehus i Vermlands län år 1900. 



Bönehus. Vermlands län. 

Tab. B. (Forts.) Bönehus i Vermlands län år 1900. 
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Antalet sakfälde för öfverträdelse af förordningarna an
gående försäljning dels af bräiivin samt dels af vin, öl, kaffe med 
mera inom länet framgår af följande siffror: 

Synnerliga förtjenster om nykterheten hafva emellertid good-
templarloger och blåbandsföreningar etc. inom länet utöfvat, så
väl direkt genom anordnande af föredrag och dylikt som ock 
indirekt genom att söka till laga näpst befordra olaglig hand
tering af rusdryckers tillhandahållande. Logernas och förenin
garnas antal inom de olika häradena och städerna samt med-
lemmarnes antal framigå af följande tabell D. 

Förra tiders enkla lefnadssätt visar alltmer tendens att för
svinna. I samma mån som arbetsförtjensten stigit, hafva an
språken med afseende å såväl kläder och födoämnen som lefnads-
vilkor i öfrigt stegrats. Njutningsbegär och nöjeslystnad äro 
starkt framträdande. 

Egentlig folkdrägt bäres numera endast af ett fåtal äldre 
män inom Norra Ny och Dalby socknar. 

I fråga om byggnadssättet har äfven denna period att upp- . 
visa en märkbar förbättring. Allmogens gamla mindre ända
målsenliga tvåvåningshus ersättas af omsorgsfullt uppförda bo
städer i en våning, hvilka gifva intryck af rådande välmåga. 
I finnbygderna, der högst få rökstugor ännu finnas qvar, uppföras 
numera vanliga svenskstugor. 

Befolkningens läslust visar sig fortfarande i den lifliga 
tidningsprenumeration, som snart sagdt öfverallt i länet före
kommer. Beträffande sockenbiblioteken har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande sökt skaffa sig upplysningar i hvad mån 
sådana finnas, deras omfång och användande m. va., och får i 
efterföljande tabell E (sid. 9) meddela de uppgifter, som sålunda 
inkommit. 

I afseende å folklynnet har Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande icke något att tillägga utöfver livad föregående 

Tab. C. Antal fångar uti Karlstads länsfängelse 
åren 1896—1900. 

berättelser derom innehålla. I förra berättelsen framhölls i 
detta sammanhang, såsom bevis på vermländingens fridsamma 
väsen, att tvistemålens antal varit proportionsvis lägre för länet 
än för riket i dess helhet. Äfven under de år denna berättelse 
omfattar har förhållandet varit enahanda. Enligt nedanstående 
tabell uppgick nämligen antalet instämda tvistemål för hvarje 
10,000-tal invånare till följande: 

Nutidens arbetarerörelser hafva under perioden varit inom 
länet lifligare än förut. Såsom ett exempel härpå torde efter
följande tabell F (sid. 10) kunna tjena. I densamma har Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sammanfört de uppgifter 
rörande fackföreningar inom länets städer och Arvika köping, 
som kommit Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillhanda. 

Sammanslutningar bland arbetare för bildande af sjukkassor 
i enlighet med derom gällande lag förekomma mera sparsamt. 
Vid periodens början hade hos Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande — förutom allmänna sjukkassor inom Segerstads, Var-
nums, Kils och Arvika församlingar — sjukkassor registrerats 
för arbetarne vid Lesjöfors och Rottneros fabriker, och under 
perioden hafva dylika registrerats för arbetarne, anstälda vid 
Forshaga sulfitfabrik, Storfors aktiebolag (Nykroppa sjukhjelps-
sällskap), Björneborgs bruk, Skattkärrs ångsåg, Stömne bruks 
aktiebolag och Långbanshyttan, hvarjemte en allmän sjukkassa 

Tab. D. Nykterhetsföreningar i Vermlands län år 1900. 
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registrerats for Sunne församling. Sjakkassan vid Forshaga 
sulfitfabrik blef emellertid snart upplöst. 

Såvidt af det hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
förda föreningsregister framgår, voro vid periodens slut följande 

konsumtionsföreningar bland arbetare i verksamhet, nämligen 
Mokärnshyttans och Geijersholms konsumtionsföreningar, Stjern-
fors arbetareförening, Nordmarks Tabergs arbetares handelsför
ening, Munkeruds, Munkfors och Arås arbetareföreningar, Hag-

Tab. E. Sockenbibliotek i Vermlands län år 1900. 
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fors och Arvika arbetares konsumtionsföreningar samt koopera
tiva föreningen Myran i Kristinehamn. 

Tab. F . Fackföreningar i Vermlands län år 1900. 

Med statsanslag understödda föreläsningshurser för arbets
klassen hafva under perioden varit anordnade i Karlstad och 
Kristinehamn. 

För att bereda den arbetande klassen i Karlstad en läraplio 
rekreation och en motvigt mot de dåliga förströelser, som besök 
å krogar och ölstugor esomoftast medföra, har en för ändamålet 
af »Karlstads liberala valmansförening» bildad komité lyckats, 
genom erhållna frivilliga bidrag af omkring 1,500 kronor och 
anslag från »Lars Hiertas minne» af 500 kronor, hösten 1899 
bringa till stånd en låsestuga i förbindelse med servering af icke 
berusande förfalskningar. Besökens antal hafva uppgått till i 
allmänhet 115 om dagen. För andra året af läsestugans tillvaro 
beviljade stadens fullmäktige densamma ett anslag af 800 
kronor. Läsestugan står under ledning af en styrelse, i hvilken 
förenämnda förening insätter två, stadens nykterhetsföreningar 
två, stadens fackföreningar två och stadens arbetareförening en 
medlem. 

Bland inom länet under perioden förekomna arbetsinställelser 
är det endast en, som torde böra närmare omnämnas, nämligen 
strejken vid Forshaga år 1898. 

Bland de omkring 120 arbetarne derstädes bildades under 
år 1897 en afdelning af Svenska grofarbetareförbundet, hvilken 
i början af mars månad år 1898 gaf sig tillkänna genom en 
till disponenten för Forshaga sulfitaktiebolag ingifven skriftlig 
fordran på löneförhöjning samt rätt för organisationen att pröfva 
uppsägning af arbetsaftai. Disponenten, som ansåg aflöningarna 
vid fabriken vara jemförelsevis höga, afslog denna begäran och 
förelade arbetarne att inom viss tid hvar för sig underteckna 
kontrakt om gällande vilkors bestånd eller ock afflytta från sina 
bostäder inom bolagets hus. Härigenom uppkom en konflikt, 
som den 22 mars efter en samma dag verkstäld vräkning af en 
bland arbetarne ledde till strejkens utbrott. Denna var organi
serad och ledd af en till platsen anländ förtroendeman inom 
grofarbetareförbundet. Det sätt, hvarpå strejken börjades, be
tecknades allmänt såsom mycket klandervärdt, enär arbetarne 
plötsligt lemnade »uppsatta kok» och det i gång varande maski
neriet med uppeldade ångpannor, så att endast ett snabbt in
gripande från förmännens och kontorspersonalens sida förhindrade 
explosion och eldsolycka. Bolaget, som ansåg ett biläggande af 
konflikten omöjligt, beslöt att ei-sätta alla de strejkande med 
nya arbetare samt att låta afhysa de i arbetsinställelsen del
tagande, som bodde i bolagets hus. A 43 af arbetarne, många 
af dem med familjer, utverkades vräkningsutslag, som gingo i 
verkställighet den 31 mars och följande dagar. Omkring halfva 
antalet aflyttade emellertid godvilligt, men alla sökte sig bostäder 
i närheten under förhoppning att segra i striden. Genom var
ningar i tidningarna, genom utstälda poster vid de till Forshaga 
ledande vägar, genom demonstrationer o. s. v. sökte de förhindra 
anställandet af nya arbetare. Det oaktadt fick bolaget sin ar
betarepersonal åter fulltalig, och då de strejkande, hvilka åtnjöto 
understöd per vecka af Svenska grofarbetareförbundet, ej heller 
lyckades i sitt försök att förhindra lossning och lastning af fa
brikens produkter i Göteborg och städer utomlands, dit exporten 
skedde, begynte de att, en efter annan, söka arbete på andra 
orter, och i början af juli kunde strejken anses afslutad. Ar
betspersonalen vid fabriken var då fullständigt omsatt med un
dantag af fyra icke i strejken deltagande förmän. 
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Ordning och säkerhet blefvo icke under denna strejk i någon 
större mån störda. Hotande tecken till våldsamheter förekommo 
visserligen, och Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fann sig 
i början af strejken, på framställning af vederbörande krono
fogde och länsman, böra till platsen beordra militär, som fick 
iröia vakttjenst. Sedan denna militärhandräckning, då några 
(Tiöfre utbrott af den rådande förbittringen icke förekommit, 
efter tre veckors tjenstgöring återkallats, uppsattes en hufvud-
sakligen af underofficerare och volontärer bestående poliskår, som 
tjenstgjorde ytterligare några veckor. De strejkandes förseelser 
inskränkte sig till smädelser, hot, ringare vålds- och fridsbrott 
samt en del skadegörelse å fabriken. 

Inom don frivilliga skytterörelsen rådde vid periodens början 
stillastående, för att icke säga tillbakagång. Förändrade för
hållanden uti organisation och redovisning, paradskjutningens 
utbytande möt fältmessiga öfningar och hufvudstadstäflingarnas 
borttagande tilltalade ej de gamla yrkesskyttarne, som härigenom 
sågo sin pristagareställning hotad och måste räkna med yngre 
kamrater. Ett par gillen upplöstes — Kroppa och Vestra Verm-
lands — inom de flesta andra rådde liknöjdhet. Men sedan 
Svenska skytteförbundets verkställaude utskott under vintern 
1899—1900 utsändt ett upprop till länets kommuner och större 
industriela företag att taga sig an skytteverksamheten, blef in
tresset lifligare, och förutom 28 från föregående period qvarstå-
ende föreningar funnos vid periodens slut ytterligare 42 i verk
samhet. En på detta resultat ej obetydligt inverkande orsak har 
varit flere större bolags och enskilda arbetsgifvares hörsammande 
af uppropet. Så hafva egarne af Uddeholmsverken samt verken 
vid Lesjöfors, Långbanshyttan, Persberg, Glafva, Liljedahl, Skåre, 
Forshaga, Töcksfors, Brattfors, Finshyttan, Taberg, Mölnbacka 
ni. fl. genom penningebidrag, uppförande af skjutpaviljonger, upp
låtelse af fri mark o. s. v. understödt rörelsen. 

En närmare redogörelse för skytteverksamheten under perio
den återfinnes i tabell G. 

De 70 föreningar, som sålunda funnos vid periodens slut, 
voro på följande sätt fördelade: 

Vid den riksskyttetäflan, som egde rum i Stockholm år 1900, 
voro af 300 till täflan berättigade skyttar 62 vermländingar, och 
58 af de 285 i hufvudskjutningarna utdelade priserna tillföllo 
vermländska skyttar. Följande statsanslag hafva under perioden 
erhållits: 

Till hvarje förbundstäflan har H. K. II. Kronprinsen skänkt 
ett gevär m/67—89 och ett m/96 att som pris utdelas. Förbundets 
skjutbana vid Sandbäcken utanför Karlstad har satts i tidsenligt 
skick för en kostnad af omkring 3,000 kronor, hvartill tillsvidare 
erhållits statsanslag med 2,500 kronor. På grund af en till 
skolrådsordförandena inom länet af skytteförbundets verkställande 
utskott framstäld begäran om medverkan för öfningarnas in
förande i folkskolans högsta klass och fortsättningsskolan hafva 
dylika öfningar börjat eller förberedts inom Nysunds, Rudskoga, 
Sunne, Glafva och Nordmarks socknar. 

Den ekonomiska ställningen inom länet har under perioden 
i allmänhet förbättrats. Visserligen har jordbruket lidit af brist 
på arbetskrafter och af dryga arbetslöner, men å andra sidan 
hafva konjunkturerna för trävaror varit förmånliga, och inom 
industriens skilda grenar har ett allmänt uppsving egt rum. 

Tab. G. Redogörelse för skytteverksamheten i Vermlands län åren 1896—1900. 
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Såsom i sin mån belysande för den ekonomiska ställningen kan 
nämnas, att Vermlands enskilda banks depositionsräkning under 
perioden ökats ined närmare 9 millioner och att på dess under 
perioden införda kapitalräkning voro vid periodens slut insatta 
nära 5 millioner kronor. 

Lagsökningarnas antal, som i städerna är obetydligt och 
exempelvis för Karlstad uppgick under perioden till samman-
lagdt 207 emot 278 under nästföregående period, har jemväl för 
landet minskats, till bevis hvarför åberopas nedanstående redo
görelse öfver afgjorda lagsökningsmål, i hvilka betalningsskyl
dighet ålagts; 

Vermlands läns hypoteksförenings lagsökningar, hvilka upp-
gingo år 1886 till 77, år 1890 till 53 och år 1895 till 46, hafva 
ytterligare nedgått och utgjorde år 1900 allenast 12. 

3. Näringar. 

A) Jordbruk och boskapsskötsel. Jordbruket i Verm-
land intager en vigtig plats bland provinsens näringsfång och 
kan, såsom lemnande uppehälle åt en högst betydlig del af dess 
invånare, betraktas såsom en af länets hufvudnäringar, men 
torde böra anses mindre lönande än i angränsande län, beroende 
på klimatförhållanden, dryga arbetskostnader och åkerjordens 
naturliga beskaffenhet. Jordarterna äro till sin natur mindre 
näringsrika, kalk och delvis kali förefinnas ej i den proportion, 
som betingas för goda skördar, och dessa ämnens — isynnerhet 
kalkens — tillförande kräfva för jordbrukaren ganska betun
gande förlag. Då härtill kommer, att dryga husbyggnader och 
deras underhåll erfordras för oftast ganska utsträckta egovidder, 
blir följden, att det egentliga jordvärdet sättes betydligt lägre än 
i åtskilliga andra provinser inom landet. 

Jordbruket arbetar under jemförelsevis gynsammare för
hållanden i provinsens södra och sydöstra delar och utgör der 
det hufvudsakligaste näringsfånget, då deremot i länets norra, 
vestra och delvis östra delar skogsskötsel och brukshandtering 
intaga ett framstående rum, hvaraf dock äfven landtbrukaren 
har sina fördelar, i det att jordbruksprodukter och körslor der 
betinga ett högre värde. I allmänhet kan man om det verm-
ländska jordbruket säga, att det, utan skogsskötsel såsom binä
ring, är svårt att framgångsrikt utöfva; äfven uti de delar af 
landskapet, som lämpa sig bäst för landthushållning, synes detta 
stöd erfordras, och oftast utgör skogens vård och skötsel en grad
mätare på egarens ekonomiska ställning. 

Det vermländska jordbruket torde hufvndsakligen böra afse 
att af landtmannaprodukter alstra hvad som deraf i länet kon
sumeras, nämligen foder och säd. Denna väg har ock beträdts 
och ett rationelare brukningssystem, afpassadt för Vermlands 
förhållanden, har införts genom minskning i hafresådden, ut
vidgning af foderväxtodling, af- och täckdikning, anskaffande af 
lämpliga arbetsredskap, kalkning, bättre anordning af cirkula
tionsbruk, möjliggörande längre valläggningar, och deras tillgodo
seende medelst öfvergödningar samt rikligare tillförsel af artifi-
ciela gödningsämnen. Tillgången på jordbruksarbetare har emel
lertid varit knapp, beroende derpå, att, såsom förut nämnts, ar-
betarne i allmänhet föredraga att taga anställning vid industrier. 

Länets hushållningssällskap har fortfarande egnat stor om
vårdnad åt jordbrukets förkofran. Omfattningen af sällskapets 
verksamhet, såvidt den afser anvisandet af medel för vissa be

stämda ändamål, lärer bäst inhemtas af följande för år 1900 
upprättade utgiftsstat: 

Aflöningar och hyra 

Anslag till hushållsgillena 

Landtbrnksingeniöicns verksamhet 

Jordbrukskonsulenterna och undersökningar vid kemiska anstalter . . . . 

Landtmannaskolan i Molkom . 

Kemiska anstalten i Molkom och för undersökningar flerstädes 

Frökontrollanstalten i Molkom 

Utsädesföreningen i Svalöf 

Mosskulturföreningen 

Lokala fältförsök och jordbruksstatistik , 

Statspremiering af hästar 

Betäckningsfrisedlar ät stokreatur 

Undervisning i hofbeslag 

Inköp af norska hingstar . . 

Vermlands trafvaresällskap 

Lönebidrag till distriktsveterinärer 

Tnberkulinprofningar 

Kreatursförsäljningars ordnande 

Mjölkprofningsanstalten i Karlstad 

Premiering af nötkreatur 

Inköp af ayrshiredjur 

Ladngårdsskötares belönande 

Mejeriväsendet 

Smörutställning, smörpremier, smörprofningar och komité för smörnotering 

Räntor och omkostnader för tjurföreningar 

Inköp af afvelsfår 

Trädgårdsskötselns befrämjande 

Fiskerinäringen och ålledare 

Biskötselns befrämjande 

Skogsingeniörcns verksamhet 

Skogsodlingens befrämjande 

Husslöjdens befrämjande . 

Premier vid landtbrnksskolaa vid Varpnäs 

Länsutställnjngen 1903 

Utställningsbyggnaden, skatter, afskrifning å inventarier m. m 

Till sällskapets fonder 

Diverse utgifter och oförutsedda behof • • • • 
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Kronor. 

Dessutom bidrag af staten, Landstinget samt Klarelfvens flottningsföreuing 

till åtskilliga här ofvan omförmälda ändamål med tillhopa 13,183 

Summa 101,493 

Utgiftsstaten, som för år 1895 uppgick till 61,642 kronor 
36 öre, liar sålunda ökats' med 26,667 kronor 64 öre — förutom 
nyssnämnda belopp 13,183 kronor — och sällskapet, hvars ar
bete i mer eller mindre mån berör landthushållningen, har så
lunda blifvit i tillfälle att alltmer utveckla sin gagnande verk
samhet. 

Till täckande af ofvannämnda utgifter Ietuna bränvins-
medlen största bidraget, uti budgeten för år 1900 beräknade 
till 55,000 kronor; till återstoden fanns en behållning från före
gående år å 26,000 kronor samt behållna räntor m. m. 

Såsom af utgiftsstaten framgår, ämnar sällskapet år 1903 
anordna en länsutställning. Sällskapet kan nämligen då fira sin 
100-åriga tillvaro. Med anledning deraf instäldes den femårs-
utställning, som eljest skolat hållas år 1900. 

Landtbruksingeniörens verksamhet har under femårsperioden 
summariskt omfattat följande förrättningsföremål: 

Undersökningarna hafva kraft en tid af 748 förrättnings
dagar, dervid jemväl 221 9 kilometer aflopp, diken, vallägen och 
andra undersökningslinier på fältet afvägts, hvarefter profiler, 
kostnadsförslag m. m. jemte tillhörande plankartor utarbetats. 
Dessa undersökningar, som i allmänhet ledt till företagens ut
förande, hafva berört nästan alla delar af länet. 

Sjön Sommelns sänkningsföretag inom Kila socken, hvartill 
låneunderstöd beviljats ur odlingslånefonden, har under perioden 
fullbordats och afsynats, och de genom sänkningen vunna fältens 
odling har pågått. 

Mindre sjösänknings- och invallningsföretag hafva på olika 
ställen i länet pågått, och förut i bristande skick varande in-
vallningar hafva blifvit förbättrade genom ändamålsenligare vall
läggning, afdikning och pumpning. 

Mera omfattande torrläggningsföretag, såsom uttappning af 
sjön Magern uti Grums och Borgviks socknar, Brosjöns invall-
"ing uti Bro socken m. fl., hvilkas utförande beräknats med
föra rätt dryga omkostnader, hafva blifvit planlagda, men ännu 
icke, sannolikt till följd af de höga dagsverksprisen, kommit till 
stånd. 

Ar 1898 blefvo inom länet, med anslag af Hushållnings
sällskapet, anstälda två jordbrukskonsulenter, som enligt instruk
tionen skulle »verka för ett förbättradt och lönande jordbruk». 
•Uetta mal skulle företrädesvis vinnas genom populära föredrag 
i förening med meddelande af dervid begärda upplysningar, genom 
meddelande af råd och anvisningar inom landthushållningen, så-
äl skriftligen som ock, på reqvisition, genom personliga besök, 

anskaffande af jordanalyser, fältförsöks anordnande, uppgörande 
af ritningar och kostnadsförslag till landtmannabyggnadcr o. s. v. 
Dessutom borde särskildt arbetas på att inom hvarje socken 
åstadkomma en sammanslutning mellan jordbrukarne för gemen
samma inköp af artificiela gödningsämnen och kraftfoder, hvilkas 
fullgoda beskaffenhet skulle genom till kemisk analys uttagna 
generalprof af konsulenten intygas, äfvensom af kalk, frö och 
utsädesspanmål samt, der så läte sig göra, maskiner och åker
bruksredskap för gemensamt begagnande. Anlitande af jordbruks
konsulent är i intet fall förenadt med kostnad för den enskilde 
jordbrukaren, utan bestridas konsulentens utgifter af Hushåll
ningssällskapet, som ock godtgör länets kemiska anstalt för de 
analyser jordbrukskonsulenterna påkalla. 

Hushållningssällskapets sträfvan att på ofvannämnda sätt 
föra jordbruket framåt inom länet liar redan burit frukt. De 
hållna föredragen, ehuru stundom fåtaligt besökta, hafva åstad
kommit en märkbar förändring till det bättre, särskildt beträf
fande åkerns brukning och gödsling samt gödselställenas skötsel. 
Torfströ begagnas allmänt, och på åtskilliga ställen hafva landt
mannaföreningar anlagt torfströfabriker för gemensamt behof. 
I stället för den gamla metoden att med stöd af kemisk analys 
å jordarterna lämpa gödselmedels tillförande å jorden hafva 
lokala gödslingsförsök alltmer börjat användas. Dessa försök 
hafva omfattats med stort intresse och torde nog hafva i sin 
mån bidragit till att förbrukningen inom länet af artificiela göd
ningsämnen under den gångna perioden mer än fördubblats. 

Landtmannaföreningar finnas för närvarande inom länet 
till ett antal af 18, och nya sådana äro under bildande. De 
hafva visat sig vara ett godt stöd för jordbrukaren, som genom 
de gemensamma inköpen af gödnings- och foderämnen fått goda 
varor för billigt pris. Särskildt förtjenar omnämnas, att denna 
föreningsverksamhet vunnit liflig tillslutning i Elfdalen. 

I likhet med livad i föregående femårsberättelser egt rum, 
tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att i följande 
tabell H (sid. 14), grundad på länsmännens årsväxtrapporter och 
Hushållningssällskapets uppgifter till jordbruksstatistiken, redogöra 
för skörden af säd och rotfrukter i hektoliter samt af hö på 
odlad jord uti deciton under åren 1896—1900. 

Medelvigten af sädesslagen per hektoliter har under dessa 
fem år utgjort: för hvete 77 2 kilogram, råg 72-8 kilogram, korn 
58-3 kilogram, hafre 47'i kilogram och ärter 78'3 kilogram. 

I Vermland likasom på andra håll inom riket blef 1900 
års skörd, på grund af gynsamma väderleksförhållanden, synner
ligen gifvande. 

Vid jemförelse mellan de i tabellen upptagna medelskördar 
och motsvarande från föregående period finner man, att hafre-
produktionen minskats med 158,000 hektoliter och skörden af 
hö från odlad jord med 517,000 deciton, under det att råg
skörden ökats med 67,000 hektoliter. Potatisskörden har ock 
stigit, men skörden af höst- och vårhvete, korn, blandsäd och 
ärter minskats. 

Nötkreatursskötseln bedrifves i allmänhet med intresse af 
länets jordbrukare och har på många sätt understödts af Hus
hållningssällskapet. Sällskapet har sålunda importerat ett fem
tiotal fullblods ayrshireafvelsdjur under åren 1896, 1899 och 
1900, hvilka sedan blifvit försålda till länets jordbrukare för 
jemförelsevis billiga' pris och på goda betalningsvilkor, utlemnat 
till tjurföreningar för iuköp af goda afvelstjurar räntefria lån, 
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som delvis efterskänkts, samt lemnat ett årligt anslag af 9,000 
kronor till nötkreaturspremieringarna, dertill staten jemväl bi
dragit med 4,000 kronor årligen. De djurs beskaffenhet, som 
uppvisats på flere af prenrieringsplatserna, lärer emellertid ej 
motsvarat do på grund af dessa uppoffringar hysta förväntnin
garna. Visserligen finnas många enskilda egendomar och om
råden för tjurföreningars verksamhet, der kreatursstammen för 
hvarje år märkbart förbättrats, men på icke så få ställen ex
perimenteras med kreatursraser, som snarare motarbeta än under
lätta sträfvandet att erhålla en för länets klimat- och foder
förhållanden passande kreatursstam. På flere ställen har ock 
intresset för nötkreaturspremieringen i märkbar grad aftagit och 
tyckes ofta endast bestå i sträfvan efter ett penningepris utan 
tanke på premieringarnas ändamål. Det har ock på senare tider 
dragits i tvifvolsmål, huruvida icke de medel som anslagits till 
premieringarna, kunde på bättre sätt användas. 

Bland öfriga åtgärder för nötboskapsafvelns befrämjande 
torde böra omnämnas, att Hushållningssällskapet sökt verka för 
utbildande af dugliga ladugårdsskötare, hvarå inom länet råder 
stor brist. Under åren 1896—1899 voro kurser i ämnet anord
nade, men då till 1900 års kurs ingen elev erhölls, blefvo kur
serna indragna. En annan åtgärd i samma syfte har sällskapet 
vidtagit genom utdelning af medaljer och penningebelöningar till 
ladugårdsskötare för långvarig och trogen tjenst i yrket, men de 
höga förtjenster, som ofta nog kunna erhållas för mindre sträf-
samt arbete, samt den ovilja för kreatursskötsel, som är egen 
för den vermländske arbetaren, torde beklagligtvis göra åtgärden 
af mindre betydelse. 

För tuberkulosens bekämpande bland nötkreaturen har säll
skapet beviljat anslag till tuberkuliuundersökningar samt öfver-
vakat, att vid inköp af afvelsdjur för sällskapets räkning eller 
åt tjurföreningar djuren varit tuberkelfria samt att endast friska 
djur finge säljas vid af sällskapet ombesörjda auktioner. 

För mejerihandtering en har sällskapet fortfarande haft i sin 
tjenst en mejerikonsulent, som undervisat i mjölkhushållning och 
boskapsskötsel. Han har under perioden haft 1,275 rese- och 
förrättningsdagar eller i medeltal 255 dagar per år. Under år 
1896 uppnådde mejerihandteringen i länet sin högsta utveckling. 
Mejeriernas antal utgjorde då 92 med tillsammans 17,274,600 
kilogram mjölk, hvaraf tillverkades 639,440 kilogram smör till 
ett försäljningspris af 1,150,990 kronor. Sedan dess hafva tyvärr 
mejeriernas antal och deras smörtillverkning ständigt minskats, 

Tab. H. Skörden i Vermlands län åren 1896—1900. 

så att år 1900 funnas endast 54 mejerier inom länet med en 
smörtillverkning af 385,015 kilogram, som betingade ett försälj
ningspris af 731,590 kronor. I qvaUtativt afseeruk hat dock 
smörtillverkningen vid mejerierna i hög grad förbättrats. F\ere 
tidsenliga andelsmejerier hafva blifvit anlagda för beredande af 
den mjölkmängd, som tillförene lemnats till mindre mejerier. 
Härigenom hafva driftkostnaderna kunnat nedbringas och ett 
bättre smör produceras. Under perioden hafva hos Eders Kun<>l. 
Maj:ts Befallningshafvande registrerats 8 mejeriföreningar för 
dylikt ändamål, nämligen Wahlums mejeriförening, föreningen 
Kola andelsmejeri, Billinge mejeriförening, Jernskogs andels
mejeriförening, föreningen Grums andelsmejeri, föreningen Boxe-
ruds andelsmejeri och Grums andelsmejeriförening, alla med 
begränsad personlig ansvarighet, och Visnums-Kils andelsmejeri-
förening utan personlig ansvarighet. På inånga ställen inom 
länet har emellertid mejerihandteringen helt och hållet upphört. 
De höga pris. som i förhållande till priset för mejerismör de 
senare åren betalts för s. k. »bondsmör», och den ökade afsätt-
ningen af sådan vara till Norrland, som, innan sinörtullen in
fördes, fick sitt behof af matsmör fyldt från Finland, hafva jemte 
införandet af handseparatorer och handkärnor, hvarigenom till
verkandet af dylikt smör underlättats, dertill varit orsaken. 
Äfven smörproduktionen i sin helhet har minskats, och det 
uppgifves, att i vissa socknar inom länet, hvarifrån de förut 
befintliga mejerierna exporterat smör för 70,000 å 80,000 kronor 
årligen, numera, sedan dessa blifvit nedlagda, smörförsäljningen 
uppgår till högst 5,000 å 6,000 kronor per år. 

Osttillverkningen inom länet eger rum i mycket ringa skala 
och fyller långt ifrån länets behof, hvarför mycket ost inköpes 
från andra håll, förnämligast Nerike och Vestergötland. 

Svinskötseln omfattas i allmänhet med stort intresse af länets 
jordbrukare. Till och med torparen och statkarlen finna det 
ofta fördelaktigt att hålla lägersuggor, hvilket med de höga 
spädgrispriserna visat sig kunna lemna god inkomst. Deremot 
bedrifves icke inom länet någon nämnvärd försäljning af gödsvin. 

För fårafvelns förbättrande har Hushållningssällskapet låtit 
inköpa och på lämpliga orter bortauktionera ett flertal cheviots-
baggar. 

Hästafveln har sällskapet sökt främja bland annat genom 
inköp af såväl norska hingstar för länets norra och vestra delar 
som bergsardennerhingstar för de södra och östra delarna. 
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De vermländska torfmossarnas totala ytinnehåll torde uppgå 
till civka 1,500 qvadratkilometer. Dessa bildningar skulle så
lunda utgöra, vid pass 8/5 % af länets hela jordareal. För l\ela 
riket ställer sig denna siffra till 12-Q % hvadan sålunda Verm
lands läns tillgång på torfmossar kan sägas vara under medel
måttan. Bland större torfmossar, belägna inom ifrågavarande 
område, äro nedanstående två de mest anmärkningsvärda. 

Åstorpsmossen (Nyeds m. fl. socknar). Areal cirka 1,444 
hektar. Komplexet utgöres af en temligen samlad hufvudyta, 
utan afsevärda vikar, och derjemte några smärre torfbildningar. 
Utmed mossens norra kant rinner ett vattendrag, som, efter att 
hafva kringgått Vallserydshöjden, utfaller i Borssjön, hvars yta 
ligger omkring 63 meter under mossens. Öfver södra ändan 
flyter ett annat vattendrag, hvilket med godt fall, inalles cirka 
55 meter, tager vägen söderut till Norra Borssjön. Mossen till
hör högmossetypen. 

Geijersdalsmossarna (Brattfors socken). Areal cirka 1,000 
hektar. Hit hafva räknats tvenne större ytor, en på hvardera 
sidan om jernvägen. Afloppen äro små och obetydliga. Ett går 
ner i den lilla Fagerhöjdssjön, andra afföra vattnet åt sydost. 
Mossarna tillhöra högmossetypen. 

I öfrigt äro de vermländska torfmossarna små, men ligga 
ganska jemnt fördelade öfver hela området. 

Flertalet af länets mossar tillhör högmossetypen. Vid den 
undersökning, som Svenska mosskulturföreningen år 1893 lät 
verkställa å länets torfmarker och hvarvid 144 stycken sådana 
öfvergingos, visade sig 42 eller vid pass 29 % af hela antalet 
vara af lågmossnatur, de öfriga utgjordes af högmossar. 

Be till odling tjenliga lågmossarna innehålla i allmänhet 
än ren, än mer eller mindre hvitmossblandad, på växtnärings
ämnen temligen fattig starrtorf, som mot djupot vanligen blir 

"uppblandad med lemningar af säf, vass och fräken. Förutom 
starrkärren hafva till de odlingsbara mossarna äfven medräknats 
de mera sparsamt förekommande al- och björkkärren, back-
niyrarua, fräkenbottnarna och verkliga skogsmossar. Åtskilliga 
lågmossar torde likväl, fastän af högt odlingsvärde, vara oåt
komliga för kulturåtgärder på grund af vattenförhållanden. 

De till antal och omfång vida öfvervägande högmossarna 
utmärka sig ofta genom en ovanligt bred och väl utvecklad för-
sumpningsrand (»lägg»), som på grund af torfvens bättre beskaf
fenhet är odlingsbar samt också ofta odlas. I närheten af jern-
bruken hafva ej sällan äfven typiska högmossar kultiverats med 
tillhjelp af slagg, sot, afterkalk och dylikt. Ett exempel härå 
hafva vi bland andra vid Långbanshyttan, der disponenten 
B. W. Tiberg på detta sätt och med godt ekonomiskt resultat 
förvandlat steril högmosse till bördig mark. Äfven högmoss-
torfven är till sin beskaffenhet väsentligt olika; den utgöres än 
af ren hvitmossa, än af sådan blandad med lemningar af tuf-
dunsplantan. 

För tillverkning af torfströ, vare sig fabriksmessigt eller 
till husbehof, finnas sålunda inom länet outtömliga förråd. 

Hvad deremot beträffar länets tillgångar på bränntorf, 
torde det ej vara så lätt att derom bilda sig ett någorlunda 
exakt begrepp. Inom Vermland likasom annorstädes påträffas 
tdl bränsle tjenlig torf oftare i de smärre och de medelstora 
mossarna än i de omfångsrikare, hvilka visserligen kunna hålla 
bränntorf mot kanterna, men på hufvuddelen hafva densamma 
täckt af till brännämne alldeles odugliga hvitmossetorflager. I 

alla händelser torde man komina sanningen närmast, om man 
beräknar, att 10—12 procent af hela mossarealen utgöras af till 
bränsleämne användbar mogen bräemtorf, räknadt till 2 meters 
djup. 

Svenska mosskuHuvföreningen hav inom länet 8 stycken föv-
söksfält, af hvilka 5 äro anlagda på högmosse och de återstående 
å lågmosse. 

Intresset för trädgårdsodling och fruktträdsplantering är hos 
allmänheten i jemnt stigande. Ej blott den mera burgne landt-
brukaren utan äfven arbetarne, der trädgårdsland dem beredts, 
vårda med omsorg och intresse sina planteringar, sedan de väl 
kommit till insigt om trädgårdsodlingens sanitära och ekonomiska 
fördelar. Såsom exempel på trädgårdsskötselns uppsving kan 
nämnas, att saluplatserna i länets städer och köpingar äfvensom 
å landsbygden visat en riklig tillförsel af trädgårdsalster från 
länet. Trädgårdsskötseln vid folkskolorna lemnar i allmänhet 
ännu mycket öfrigt att önska men på några ställen, der lärarne 
varit bofasta och intresserat sig för ämnet samt lämplig jord 
funnits, hafva vackra resultat visat sig. Af fruktsorter synas 
päron företrädesvis trifvas i södra delarna af länet, i trakterna 
af Venern, hvaremot äpplen synas nå god utveckling snart sagdt 
öfverallt inom länet, äfven så nordligt som i Dalby socken. 
Särskildt äppelsorterna >SäfstaholmsäppIet», »Charlamowsky» och 
»grågylling» lära lämpa sig bra för odling. Plommon och ädlare 
körsbär odlas föga och på grund af Vermlands kalkfattiga jord
mån med ringa framgång. Bärbuskar äro deremot mycket all
männa och lemna oftast rika skördar. 

Jemväl under denna period här trädgårdsodlingen i främsta 
rummet främjats af Vermlands läns trädgårdsförening, som för 
ändamålet haft till förfogande, förutom årsafgifter och räntor, 
ett årligt anslag af Hushållningssällskapet å 3,000 kronor. För
eningen har fortfarande haft anstälda en förste och två andre 
länsträdgårdsmästare, hvilka af reqvirenter användts under sam-
manlagdt 2,022 förrättningsdagar. Försto länsträdgårdsmästaren 
blef år 1900 anstäld med fast aflöning. Under perioden hafva 
från föreningen utdelats följande antal: 

Härför anslagna medel utgjorde år 1896 505-25 kronor, år 
1897 724-30 kronor, år 1898 519-75 kronor och år 1899 751-50 
kronor. Under år 1900 medgaf föreningens ekonomi icke något 
anslag för växtinköp. 

Till trädgårdsanläggningen vid idiotskolan i Karlstad lem-
nade föreningen år 1896 ett anslag å 200 kronor. 

Under den gångna femårsperioden har länets landtbruks
skola vid Varpnäs varit besökt af 41 elever, af hvilka 35 inom 
periodens utgång aflagt afgångsexamen. Detta jemförelsevis 
ringa antal torde bero derpå, att, då aflöningen för vid jordbruket 
sysselsatta krafter varit lägre än aflöningen inom andra yrken, 
intresset för studiet af landtbruk jemväl minskats, ehuruväl be-
hofvet af dugliga förmän för jordbruket ofta starkt framträder. 
Skolans verksamhet har ledts i enlighet med nådiga reglementet 
den 9 juni 1893. Kurserna hafva mot slutet af perioden betyd-
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ligt utvidgats och undervisningen till större delen meddelats af 
speciallärare. 

Länets kemiska laboratorium och frökontrollanstalt vid 
Molkom hafva under perioden åtnjutit årsanslag af Hushållnings
sällskapet, laboratoriet med (J00 kronor och anstalten med 400 
kronor. Till den senare har dessutom utgått ett statsanslag af 
300 kronor årligen. Anstalternas verksamhet under perioden 
framgår af följande öfversigt: 

Den jemna och rätt betydliga ökningen år efter år af ana
lysernas antal torde med tydlighet visa, att genom upprättandet 
af dessa anstalter ett behof blifvit fyldt, liksom ock att länets 
jordbrukare förstå att uppskatta värdet af de anvisningar och 
råd, som genom dylika anstalter stå dem till buds. Hushåll
ningssällskapet har ock på olika sätt underlättat jordbrukarens 
sträfvan att använda anstalterna, såsom genom att betala halfva 
afgiften för profundersökningar och att, såsom of van omförmälts, 
bevilja jordbrukskonsulenterna fria analyser å jordarter, göds
lingsämnen och fodermedel samt vissa frövaror. 

För landtmannaskolan vid Molkom redogöres här nedan 
under rubriken Undervisningsväsendet i sammanhang med redo
görelsen för länets folkhögskola. 

B) Skogshushållning och trävarurörelse. Då i åtskilliga 
här nedan införda tabeller fögderierna ansetts böra vara den 
enhet, hvarefter uppgifterna ordnats, har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallnitigshafvande, som beträffande skopornas i länet ytvidd, 
utbredning och belägenhet i förra femårsbcrättelsen lemnade på 
annat sätt uppstälda uppgifter, ansett sig böra härhos bifoga 
en fögdcrivis uppstäld tabell i samma ämne, tabell I, hvari 
jemväl den s. k. Dalboredden ingår. 

Om landets hela skogsproducerande areal beräknas till 
20,500,000 hektar och Vcrmlands läns enligt nämnda tabell till 
1,;158,207 hektar, skullo sålunda länet hysa skog om G-63 ,'• af 
landets hela skogbärande mark. Om ordnad skogshushållning 
egde rum å länets hela skogsareal, torde — enär skogsmarken 
derinoni i allmänhet är af ganska god beskaffenhet, ej mycket 
bränd af upprepade skogseldar, och skogen genom upprepade 
gallringar eller blädningar så ljusstäld, att de försumpade mos
sarna ej kunnat taga större utbredning, och då derjemte för
brukning eller afsättning af de mindre värdefulla virkessorti
menten i do flesta fall är möjlig — per hektar årligen kunna 
påräknas en tillväxt af 2 kubikmeter eller å hela arealen 2,710,414 
kubikmeter, utgörande, om landets hela skogstillväxt beräknas 
till 20,000,000 kubikmeter, l.'5-6 $ af hela landets skogstillväxt. 
Häraf framgår, att skogarnas behandling inom länet är af den 
största vigt och betydenhet. 

Efterstående, å sid. 17 intagna tabeller, som upprättats af 
öfverjägmästaren i distriktet, utvisa de allmänna skogarnas areal 

vid 1900 års slut, tabell K, äfvensom virkesafverkningarna dera, 
tabell L, samt från dem influtna skogsmedel under åren 189G— 
1900, tabell M. 

Förändring uti dessa skogars areal har under femårsperioden 
egt rum dels, på sätt här nedan under afdelningen Kameral
förhållanden närmare angifves, genom inköp af egendomarna 
Kungsgården, Vassgårda och Qväggen jemte en utskogsandd 
under hemmanet Tjusterby i Sunne socken till Annefors krow>-
park, dels genom försäljning af åtskilliga smärre kronoegendomar 
och ett ecklesiastikt boställe, dels ock derigenom att arealen i 
vissa skogar blifvit vid skogsindelning närmare känd. 

Tab. I . Vermlands läns ytvidd. 
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Tab. K. De allmänna skogarnas i Vermlands län areal år 1900. 

Tab. L. Å de allmänna skogarna i Vermlands län afverkadl eller försåld virke åren 1896—1900, i kubikmeter. 

Tab. M. Från allmänna skogar inom Vermlands län influtna skogsmedel åren 1896—1900. 
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Af förestående tabell öfver de allmänna skogarnas i länet 
areal vid 1900 års slut framgår, att kronoparkernas ytvidd 
under femårsperioden genom köp m. ni. ökats från 9,039 69 
hektar till 16,883-89 eller med 7,844 20 hektar, hvarigenom de 
numera utgöra 27'52 % af samtliga allmänna skogarnas ytvidd 
mot endast 17 22 % vid 1895 års slut. 

Deremot hafva de utarrenderade kronoegendomarnas skogar 
genom försäljningar minskats från 7,930-79 hektar till 7,161,93 
eller med 768-86 hektar och utgöra nu 11 67 °/« af de allmänna 
skogarnas hela ytvidd. 

Samtliga kronoskogarnes ytvidd har under femårsperioden 
ökats från 52,507-07 hektar till 61,350:57 hektar eller med 8,843 50 
hektar. Icke desto mindre utgör dessas sammanlagda areal icke 
mer än 4 - n % af länets hela fasta utmarksareal, som beräknats 
till 1,491,671 hektar, hvaruti impedimenten, undantagandes vatt
nen, äro medräknade. Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
vill med anledning häraf fortfarande liksom i föregående under
dåniga berättelser uttala den förhoppning, att kronoparkerna 
äfven framdeles måtte genom köp mera utvidgas för att genom 
den skötsel och vård, som å dem ega rum, mana kringboende 
skogsegare att å sina skogar införa en bättre hushållning såväl 
genom förnuftiga huggningar, genom hvilka tillväxten ej ovä
sentligt kan ökas, som ock genom skogsodlingar, der sådana 
synas nyttiga och ekonomiska och mången gång alldeles nöd
vändiga. 

Virkesafverkningarna å de allmänna skogarna inom länet 
hafva under femårsperioden enligt tabell L omfattat inalles 
222,868 01 kubikmeter eller 44,573 6 kubikmeter per år, hvaraf 
från Elfdalens revir 93,190 kubikmeter, från Karlstads revir 
58,460 16 och från Arvika revir 71,217 85 kubikmeter. Inom de 
olika skogarna omfattade afverkningarna följande virkesbelopp: 

Dessa siffror motsvara en årlig afverkning af resp. 12,894 62, 
29,076 78 och 2,602 20 kubikmeter eller inalles 44,573 eo kubik
meter. 

Om å de allmänna skogarna minst 10 % af hela utmarks-
arealen beräknas vara impediment, skulle den skogsproducerande 
marken derinom belöpa sig till cirka 55,215 51 hektar. Den 
årliga afverkningssatsen härå eller 44,573 60 kubikmeter har så
lunda varit 0 81 kubikmeter per hektar, som i intet hänseende 
kan öfverstiga den tillväxt, som kan påräknas från dessa skogar, 
ehuruväl marken å till exempel den 6,248 hektar stora stom-
skogen Laggåsen är ganska oväxtlig, belastad med stora impedi
ment (16 %) och mycket stenig, och en del af de nyinköpta 
kronoparkerna ej egde alla åldersklasserna inom skogen jemnt 
fördelade och delvis förut varit ganska hårdt afverkade. Då ju 
god skötsel förefinnes och skogsodlingar vidtagas å alla kalmar
kerna, torde för framtiden dubbelt så stort af verkningsbelopp 
kunna påräknas inom kronoskogarna. De största virkesmassorna 
torde förefinnas å de stora ecklesiastika skogarna, hvaraf 15,512 
hektar äro stälda under skogsstatens omedelbara vård och för
valtning, samt å kronoparkerna. 

För de från allmänna skogarna inom länet under åren 
J896—1900 influtna shogsmeälen redogöres i tabell M. Häraf 

framgår, att under ofvan sagda tid inalles influtit 434,719 64 
kronor, hvaraf 194,148 24 kronor från kronoparkerna och de ut
arrenderade kronohemmanen samt 240,571 40 kronor från de eck
lesiastika skogarna. I medeltal hafva sålunda årligen influtit: 

Från de skilda reviren hafva af skogsmedel under femårs- • 
perioden influtit: 

De allmänna skogarna skötas i allmänhet efter faststälda 
hushållningsplaner, och den skötsel och vård, som med de skilda 
skogsförhållandena kunna vara förenliga och möjliga, komma dem i 
allmänhet till del. Ä kronoparkerna och de större ecklesiastika 
boställenas skogar, hvilka äro stälda under skogsstatens omedel
bara vård och förvaltning, sker antingen viss bestämd årlig ut-
stämpling af timmerträd, som i regeln försäljas å rot vid allmän 
auktion, eller ock uttages afverkningen deraf för flere år på en 
gång med motsvarande hvilotid. Beredningshyggen för åter-
växtens befrämjande eller rensningshuggningar af döda, döende, 
skadade eller i sin tillväxt starkt afstannade träd eller af frö
träd, som förut qvarlemuats för den naturliga återväxtens upp-
spirande, verkställas allmänt. Likaledes afverkas mindre gran
timmer eller s. k. granslan till pappersmasseberedning ej sällan, 
der dylikt virke, såsom mångenstädes är fallet, är efterfrågadt 
och betalas relativt väl. Deremot förekommer sällan försäljning 
af pitpropsvirke utan i sammanhang med totalafverkning. För
säljning af kolskog vare sig å rot stående eller bestående af 
toppar eller skadade träd efter timmerafverkning eger äfven rum. 
Stundom upphugges sådant virke i s. k. res före försäljningen. 
Försäljning af dylikt virke, då det är af större myckenhet, sker 
vanligen efter uppgift i länskungörelserna vid utlyst auktion, 
oftast i sammanhang med årets timmerutstämplingar från samma 
eller annan allmän skog. Mindre qvantiteter eller sådana, för 
hvilka ej vid auktionen afgifvits antagligt anbud, vanligen per 
långved (motsvarande omkring 1,650 kubikfot fast mått), 
Säljas stundom ined vederbörligt tillstånd under hand af revir
förvaltaren. Äfven vidtagas å dessa skogar hjelpgallringar eller 
ljushuggningar inom skogsbestånden i ändamål att derigenoni 
höja tillväxten. Vid afverkningarna qvarlemnas ofta efter revir-
förvaltarens bepröfvande lämpliga fröträd, eller ock sörjes för 
återväxt genom skogsodling, hvarvid skogsfrösådd såsom billigare 
verkställes i större utsträckning än plantering. Äfven afdikning 
af syrländ mark förekommer. 

Den vård, som genom skogstjenstemännens försorg kommer 
de allmänna skogarna till del, finner sålunda Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande vara ändamålsenlig och tillfredsstäl
lande, om än skogsskötseln a en del utarrenderade egendomars 
eller å vissa boställens skogar, hvilkas speciela vård ligger i 
arrendators eller innehafvares händer, i några fall torde kunna 
vara bättre. 
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Angående .arealen af enskildes skogar inom skilda delar af 
länet hänvisas i hufvudsak till förut lemnade tabell I. Uti 
denna ingå visserligen äfven de allmänna skogarnas ytvidd, hvil-
ken dock, såsom förut uppgifvits, endast utgör 4-n % af länets 
hela utmarksareal. De enskilda skogarna skulle sålunda om
fatta 95'89 % af länets utmark. Då hela den inom densamma 
befintliga, till skogsbörd dugliga mark enligt tabell I skulle 
uppgå till 1,358,207 hektar eller 78 % af länets hela fastmark, 
så skulle de enskildes skogar omfatta häraf inemot 1,303,000 
hektar, enär den skogsproducerande arealen å de allmänna sko
garna, såsom förut uppgifvits, ansetts upptaga omkring 55,215 
hektar. 

De skogrikaste trakterna inom länet förefinnas inom Elf-
ilalen, der Uddeholms aktiebolags stora skogsdomäner till större 
delen äro belägna, Fernebo, Nordmarks och Jösse härad, alltså 
i länets östliga, norra och vestra delar. De södra och mellersta 
delania af länet äro i stort sedt mera uppodlade och i följd 
deraf samt af en riklig befolknings virkesbehof mindre skogrika 
och mera hårdt afverkade. Allenast undantagsvis torde emeller
tid husbehofsvirke saknas. 

För den fasta berggrundens inom länets skilda delar petro-
genetiska beskaffenhet och utsträckning, för de lösa jordarternas 
egenskaper och utbredning äfvensom för de båda vanliga barr
trädsarternas, tallens och granens, till stor del af jordmånen 
beroende utbredning och fördelning inom de skilda större om
rådena samt slutligen äfven för deras undersökta tillväxt inom 
länet redogjordes ganska utförligt uti Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes senaste femårsberättelse, hvarför Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande vågar hänvisa till densamma, då ju 
dessa allmänna faktorer ej kunna sägas hafva sedan dess under
gått någon väsentligare förändring. 

Uti samma femårsberättelse lemnades äfvenledes utredning 
öfver de större flottledernas inom länet belägenhet och utsträck
ning, och torde det derför kunna anses öfverflödigt att ånyo 
upprepa densamma. Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvando 
vill dock i det följande lemna en redogörelse för de mängder af 
olika slags virke, som framflottats uti flere af dem. 

De enskilda skogarnas tillgodogörande inom länet sker huf-
vudsakligast medelst afverkning af sågtimmer, mestadels i och 
för export, granslanors nedhuggning och framforsling till trä
massefabriker samt kolning för jernbrukens behof. Dessutom 
liar beklagligt nog under den tid denna berättelse omfattar en 
högst betydligt ökad afverkning af grufstolpar (pitprops) egt rum 
i och för export, bufvudsakligast till England. Husbehofvet, 
såväl hus- och byggnadstimmer samt brännved som gärdselvirke 
och stör, medtager äfven en stor del af den årliga skogstillväxten. 

Att mera noggrant kunna uppgifva storleken af den årliga 
afverkningssatsen från länets samtliga enskilda skogar är för-
enadt med stor svårighet, då dels husbehofvets kubikinnehåll ej 
kan utrönas och dels mycket virke går direkt till export utan 
att förädlas inom länet, liksom ock mycket virke, som afverkats 
inom Dalarne eller Norge, undergår förädling inom länet. 

Då sågverksrörelsen bland de i det föregående nämnda sätt 
att förädla virke onekligen intager främsta rummet, lemnas i 
tabell N (sid. 20) en uppgift om det ganska stora sågningsmaterial, 
uppgående årligen till i medeltal inemot 3 millioner timmerstockar, 
som försågats vid länets uppgifna 161 olika sågar. I denna 
tabell har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inregistrerat 

äfven en del mindre sågar, som delvis kunna hafva varit endast 
husbehofssågar eller legosågar, men som dock förädlat virke, 
afverkadt inom länets skogar, och derför ansetts böra medtagas, 
äfven om ej allt derstädes sågadt virke gått till utlandet, utan 
sålts till andra förädlingsverk, såsom hyflerier, eller användts till 
större industriela byggnadsföretag m. m. inom länet. 

Af tabellen framgår, att medelförsågningen vid länets sågar 
för åren 1896—1900 utgjort 2,978,480 timmerstockar samt att 
minsta antalet, 2,564,722 stockar, gått igenom sågramarna år 
1896, under det största antalet försågats år 1900, nämligen ej 
mindre än 3,646,071 timmerstockar. Ehuru det har sina stora 
svårigheter att uppgifva medelstockens groflek för detta stora 
sågningsmaterial, hyser dock Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande den åsigten, att denna torde hafva uppgått till 20'x8V2", 
i synnerhet som 40 stycken af de större sågarna, hvarje med 
minst 20,000 timmers sågning och inalles med i medeltal per 
år 2,600,000 timmer, försågat timmer af ännu gröfre medel-
dimension. Då en dylik stock har ett kubikinnehåll af om
kring 9 kubikfot och 61 % eller 5-5 kubikfot anses vara såg
fallande, skulle af hela årssågningen erhållits omkring 100,000 
Pet. standard. Häraf torde omkring 25 % användts inom länet 
till byggnader och annat husbehof inom städerna eller vid de 
stora industricentra m. m. samt i öfrigt till försäljning i orterna. 
I och för export skulle sålunda återstå 75,000 Pet. standard 
sågadt virke, som vid förädlingsorten eller jernvägsstation inom 
länet eller vid Venershamn kunna anses egt ett värde af 92 
kronor per Pet. standard eller inalles 6,900,000 kronor. Kom-
merskollegium uppgifver i sina berättelser tillverkningsvärdet i 
runda tal vid länets hufvudsakligen till export afsedda sågverk 
och hyflerier för åren 1896—1900 sålunda: 

hvilket värde i det närmaste sammanfaller med det ofvan för 
exportvirket beräknade. 

Hela landets trävarurörelse hade att under femårsperioden 
glädja sig åt ett starkt uppsving, i det både efterfrågan på dess 
alster var liflig och prisen voro nästan i ständigt stigande. En 
följd häraf var helt naturligt en ökad afverkning i skogarna. 
Hvad särskildt angår försågade trävaror, synes af de lemnade 
tabellerna, att såväl det från sågarna utfallande virkesmaterialet 
som de derför influtna medlen fortfarande ökas. Ett under 
femårsperioden särskildt anmärkningsvärdt och i förväg föga 
anadt förhållande inträffade, nämligen att efterfrågan och pris å 
de smärre virkesslagen, i synnerhet smalare bräder, väsentligt 
stego. En följd häraf visade sig deri, att medan procenten af 
de inom länet utfallande plank och battens höll sig under de 
trenne första åren vid omkring 55 '/,, densamma plötsligt ned
gick under år 1899 till 45 %, under det samtidigt afsättningen 
af ohyflade bräder steg med 8 % och hyflade med 5 °/.. Mot 
slutet af perioden föllo dock prisen å granbräder. De enda land, 
dit en väsentlig minskning i utförseln kunde iakttagas, voro Norge 
i följd af mellanrikslagens upphäfvande och Kaplandet i följd 
af det der uppblossande kriget. 
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T a b . N. Antal timmerstockar, som försågats inom Vermlands län åren 1896—1900. 



Sågverksrörelsen. Tillverkning af pappersmassa. Vermlands län. 21 

Tab. N. (Forts.) Antal timmerstockar, som försågats inom Vermlands län åren 1896—1900. 

Summa lifliga efterfrågan med höjda pris, som rönts beträf
fande sågade trävaror, var äfven att iakttaga rörande pappi-rs-
maua. Tabell O (sid. 22) redogör utförligt för tillverkningen liäraf 
mom såväl träeellulosa- som träsliperifabrikema inom Vermlands 
län under aren 189(5—1900. livad sulfitfabrikerna beträffar, ökades 
deras produktion från 17,317 ton torr massa under år 189G till 
:J2,ö55 ton under år 1900. Sulfatfabrikerna inom länet liöllo 
e|g vid ungefär samma årliga tillverkningsmängd eller omkring 
^,000 ton. De inom länet befintliga 30 sliperifabrikerna ökade 
un tillverkning under femårsperioden med omkring 5,000 ton. 

Medelprisen för alla tre slagen af pappersmassa stego med om
kring 2 kronur per år och ton och kunna sägas per ton torr 
massa halva varit omkring 12.r> kronor för sulfat, 120 kronor 
för sulfit och 70 kronor för slipmassa vid närmaste jernvägs-
station inom länet. 

Vermlands län intager i denna fabrikation ett framstående 
rum, och torde omkring 28 «; af hela landets tillverkning falla 
pä detta län. Årliga försäljningssumman torde liafva uppgått 
till minst G,000,000 kronor eller till omkring 22 ;; och, om papp-
och pappcrsfabrikerna medräknas, till 25 ;.' af samtliga inom 
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Tab. O. Träcellulomfabrikerna och träsliperierna i Vermlands län åren 1896—1900. 
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länet befintliga fabrikers tillverkningsvärde. Sågarnas och hyfle-
riernas fabrikat uppgå äfvenledes till omkring 25 •'., och hela 
trävarurörelsens tillverkningar till omkring 52 % af länets ärliga 
hela tillverkningsvärde, som i medeltal under femårsperioden 
torde hafva uppgått till 29 å 30 millioner kronor. 

Tabell O redogör äfven för den virkesmängd af hufvudsak-
ligast granslan och bränsle, som åtgått vid länets hela pappers-
masseberedning. I stort sedt torde man kunna säga, att till 
hvarje ton torr massa åtgår vid cellulosafabrikerna omkring G 
kubikmeter fast massa barkad granslan, något mera vid sulfat-
än vid sulfitmetoden, samt 3's kubikmeter till hvarje ton torr 
slipmassa. Vedbehofvet till bränsle vid dylika fabriker torde 
ungefär vara 2-4 kubikmeter fast massa för hvarje ton sulfit-, 
2-5 kubikmeter till sulfat- samt 1 å I 5 kubikmeter till slip-
massa förutom den bark, som faller vid den för fabrikationen 
nödvändiga och ytterst sorgfälliga barkningen. Brännvedsåt-
oiingen är naturligtvis mycket beroende på huruvida våt eller 
torr massa tillverkas, om massan vid samma bruk förädlas till 
papp eller papper och om bränslesurrogat, såsom torf eller till 
och med stenkol, delvis användas eller från närliggande sågverk 
afVa11 tillföres verket, hvarför de ofvan lemnade siffror endast 
kunna betraktas som approximativa. 

Priset å pappersgran, utkörd i form af slanor på eller in
vid de flottbara vattnen eller levererade vid jernvägsstation, steg 
under femårsperioden 1896—1900 från 12 öre per kubikfot fast 
mått vid dess början till 14 å 14'5 öre vid dess slut, utgörande 
sålunda 5 35 å 5-54 kronor per kubikmeter. 

Afverkningen och exporten af grufstolpar eller s. k. pitprops 
hafva liksom annan virkesomsättning varit betydligt större under 
senare hälften af 1890-talet än under den förra. Priset per 
kubikfot fast mått af dylikt virke fluktuerade äfven å de flott
bara vattnen eller vid jernvägsstation efter för utlandet gällande 
pris. Sålunda betaltes på Klarelfven år 1891 endast 10 å 11 
öre per kubikfot, men under åren 1899 och 1900 ända till 14 
öre per kubikfot. Under vintern 1900—1901 blef dock efter
frågan på grufstolpar mindre, och priset föll i väsentlig grad. 

Inom länet har under femårsperioden 1896—1900 afverk
ningen af grufstolpar eller pitprops varit större än någonsin, och 
särskildt efter Klarelfven, der detta virkesslag under föregående 
perioder varit relativt mindre representeradt bland flottgodset än 
i länets vestligare delar, tog afverkningen af pitprops mot slutet 
af perioden rent af oroväckande dimensioner. Under vintern 
1900—1901 hejdades dock afverkningen äfven här i följd af 
prisfall. 

För Eders Kungl. Maj:ts Befällningshafvande har det icke 
varit möjligt att kunna lemna någon mera speciel redogörelse 
för hela afverkningsmassan af pitprops, till en del af skäl att 
den ej till vederbörande flottningsbestyrelser uppgifves, utan går 
under flottningen tillsammans med pappersved, och är flottnings-
afgälden i många fall lika för dessa båda virkesslag, men torde 
man dock af de uppgifter om flotlgodset i de skilda vattendra
gen under femårsperioden, som Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande infordrat från flottningsbestyrelserna och sammanfört 
uti tabell P (sid. 24), kunna bilda sig en någorlunda tillförlitlig 
uppfattning om pitpropsafverkningens omfång inom skilda delar 
af länet. De uti sagda tabell upptagna kubikinnehåll (kbm.) fast 
matt såväl för pitprops som för annat uppgifvet flottgods kunna 
dock icke betraktas annat än som i hög grad approximativa, 

ehuru de i hufvudsak äro grundade på flottningsbestyrelsernas be
räkningar och uppgifter. 

Angående skötseln och vården af enskildes skogar inom 
länet har ingen väsentligare förändring inträdt under femårs
perioden, hvarför Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anser 
sig kunna i hufvudsak åberopa den mera utförliga skildring 
deraf, som lemnats i de tre närmast förut afgifna femårsberät-
telserna, hvari framhållits, att en stor del af aktiebolagens och 
de större enskilda egendomarnes skogar skötas forstmessigt på 
ett praktiskt och ekonomiskt sätt. Utan tvifvel torde man 
kunna säga, att bland de större mera skogrika länen Vermlands 
län intager ett framstående rum beträffande både det tidigare 
införandet och utsträckning af skogsskötsel och skogsodling. De 
under femårsperioden rådande goda virkeskonjunkturerna hafva 
visserligen äfven gjort sig känbara för länets större enskilda 
skogar, i det egarne helt naturligt genom en något ökad afverk-
ning sökt tillgodogöra sig desamma, men säkerligen nedsättes 
afverkningen der, då sämre trävarutider inträda, hvilka redan 
kännas vara i annalkande. 

De mindre skogsegarnes skogar skötas visserligen icke lika 
forstmessigt som de störres, men insigt om deras stora värde är 
allmänt känd, och befolkningen börjar få klart för sig den eko
nomiska fördel, som en säker skogsafsättning innebär för hem-
mansegare. I följd af den lifliga efterfrågan å nästan alla slag. 
af virke och höga pris dera hafva dock afverkningama å dessa 
skogar varit under femårsperioden mycket starka, och betydliga 
skogsmedelssummor hafva influtit. Den mycket stora, ja man 
vore nästan frestad säga osunda konkurrens, som under de senare 
åren egt rum mellan virkesuppköpare, har framkallat eftergifter 
i sjelfva intumningssättet af virke, som i viss mån kunna anses 
framkalla demoralisation hos befolkningen. Dessa eftergifter 
bestå deri, att virkesförsäljarne tillåtas att lemna en rand af 
bark qvar å det eljest barkade timret just vid de ställen, der 
inmärkning och intumning kontraktsenligt skola ega rum, vidare 
uti att sågtimren eller annat försäljningsbart virke läggas så, att 
intummarne blifva nödsakade att verkställa inmätningen på vir
kets bredaste sida, samt slutligen uti att vid intumningen stoc
kens diameter höjes ll<i verktum eller mera utöfver den verkliga. 
I följd häraf mottager virkesköparen vid sågen ett timmerparti, 
hvars medeldiameter är omkring 1 tum lägre än det, för hvilket 
han erlagt betalning. Dessa oförsvarliga eftergifter, hvilka ej 
alltid lära vara af köparen kända, anses uppkomma derigenom, 
att virkesköparnes ombud erhålla arfvode i form af viss provi
sion å de inmärkta partiernas storlek. En ändring uti detta 
numera ganska allmänt antagna intumningssätt är i hög grad 
behöflig. 

De goda tiderna för afsättning af skogsalster hafva dock 
äfven haft sin ljusa sida. Ökad insigt om skogarnas värde har 
framkallat ett stegradt intresse för deras skötsel i allmänhet och 
särskildt för skogsodling. Denna tidens strömning har af länets 
landsting och hushållningssällskap med framsynthet beaktats, 
och dessa myndigheter ökade redan år 1899 sina årliga anslag 
till skogsodlingens befrämjande inom länet från 750 till 900 
kronor, hälften af hvardera myndigheten. För år 1900 har 
sagda anslag ökats till den ganska betydliga summan af 4,000 
kronor. Uti Hushållningssällskapets årsberättelse för år 1899 
säges derom följande: »Ehuru sålunda anslagen för år 1899 ökats 
mot föregående år med 300 kronor, hafva desamma visat sig 
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Tab. P. Virkesflottning uti reglerade vattendrag inom Vermlands län åren 1896—1900. 
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Tab. P . (Forts.) Virkesflottning uti reglerade vattendrag inom Vermlands län åren 1896—1900. 

otillräckliga, hvilket förhållande otvetydigt angifver ett stegradt. 
intresse för skogsodling. Detta intresse har äfven på annat sätt 
tagit sig uttryck, i det länets landsting och hushållningssällskap 
ökat sina respektive anslag till 2,000 kronor, eller tillsammans 
4,000 kronor. Detta belopp jerate det statsunderstöd, som på 
grund häraf kan förväntas, utgöra så kraftiga medel för skogs
odlingens befrämjande, att förvaltningsutskottet hyser de bästa 
förhoppningar om en kraftig och betydande utveckling å detta 
område.» 

Hushållningssällskapets här nedan lemnade uppgift om de 
skogsodlingar, som genom dess försorg egt rum å enskildes mar
ker, jäfvar ej heller denna åsigt. Plantering af skogsplantor 
eller sådd af skogsfrö samt utgifterna eller anslagen dertill upp-
gifvas af Hushållningssällskapet sålunda: 

Dessutom hafva i och för skogsingeniörs verksamhet inom 
länet följande medel under femårsperioden anslagits: 

För att bibringa befolkningen bättre kunskap i kolningens 
praktiska och rätta utförande har en utaf Jernkontorets båda 
kolareskolor under femårsperiodens alla år varit förlagd i olika 
delar af länet. 

Sedan den af statsmedel understödda, för Vermlands och 
Örebro län gemensamnia enskilda skogsskola vid Presterad inom 
länet för några år sedan genom indraget statsanslag upphörde 
ined sin verksamhet, har år efter år svårigheten att erhålla 
nödig förberedande undervisning för blifvande skogvaktare gjort 
sig alltmera känbar. En hos Jernkontoret från länet ingången 
ansökan om anslag till upprättandet och underhållet af en ny 
dylik skola hade till följd att Brukssocieteten år 1900 beslöt 
att anslå årligen under tvenne år, räknadt från den 1 november 
1900, 3,000 kronor, under förutsättning att återstående erforder-
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liga beloppet — 3,000 kronor — kunde erhållas från Vermlands 
och Örebro läns landsting och hushållningssällskap. Näranda 
myndigheter hafva sedermera beviljat dessa medel, men skolans 
verksamhet har ej kunnat börja förr än år 1901. 
i Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande vill slutligen i 
;likhet med hvad i flere föregående femårsberättelser varit fallet, 
lemna en redogörelse för den omfattande skogshandtering, som 
egt rum vid länets största enskilda skogskomplex, tillhörigt 
Uddeholms aktiebolag. 

På anmodan har nämnda bolag till Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande öfversändt följande tabeller Q, B, S, T och 
U häröfver. 

C) Bergs- och brukshandtering. I tabell V (sid. 27) lenmas 
en summarisk öfversigt af bergshandteringens resultat under 
perioden. 

Uppsvinget i jemhandtevingen med stigande priser och större 
lätthet att afsätta de framstälda produkterna har fortfarit under 

Tab. Q. Uddeholms aktiebolags hela afverkning å egna skogar inom Vermland åren 1896—1900. 

hela den nu ifrågavarande perioden. Sålunda har det angifna 
medelvärdet per ton jernmalm vid grufvorna ökats från 8'45 kro
nor under år 1896 till 10"85 kronor år 1900 (tabell X, sid. 28). 

Fördelaktigare konjunkturer inom bergshandteringen medföra 
alltid en stegrad spekulation i malmfyndigheter, hvilket återigen 
gifver anledning till uttagande af ett större antal mutsedlar. De 
utfärdade mutsedlarna, tabell Y (sid. 29), inom Vermlands län å 
såväl jernmalm som andra malmer inskränkte sig år 1896 till 
37, men steg under de följande åren och uppgick år 1900 till 
120. De tilldelade utmålen inom länet utgjorde under de fem 
åren respektive 1, 2, 4, 9 och 7 eller tillsammans 23, deraf 13 
för jernmalmsfyndigheter och 10 för andra malmer. För arbets-
skyldigheténs fullgörande vid utmålen inom länet redogöres i 
tabell Z (sid. 29). 

Någon ny masugn har under perioden icke tillkommit, och 
af de vid dess början befintliga och i brukbart skick varande 
hafva Sunnemo och Svarta masugnar ej under någon del af tiden 
varit i verksamhet. En af de två masugnarna vid Björneborg 

Tab. R. Uddeholms aktiebolags afverkning af sågtimmer å 
egna skogar i Vermland åren 1896—1900. 

Tab. S. Uddeholms aktiebolags köptimmer inom Vermland åren 
1896—1900. 
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har livilat ett år, de vid Brattfors och Gammelkroppa i två år 
samt de vid Elfsjöhyttan och Ramen under de fyra sista åren af 
femårsperioden. 

Hela lackjernsproduktionen och från masugnarna direkt 
framstäldt gjutgods, tabell A (sid. 30), som år 1896 utgjorde 

Tab. T. Uddeholms aktiebolags kolningar åren 1896—1900. 

Tab. U. Uddeholms aktiebolags skogsodlingar åren 1896—1900. 

54,926 ton till angifvet medelvärde af 59-oi kronor per ton, be
löpte sig år 1900 till 55,154 ton å 94-o9 kronor. 

Vid masugnarna förbrukadt träkol framgår af tabell Ä 
(sid. 31). 

Mängden gjutgods, framstäldt efter tackjerns omsmältning, 
upptages i tabell O (sid. 31). 

Tillverkningen af smältstycken, råskenor, bessemer- och 
martingötmetall, skroiadt gjutgods af smidhart jern och stål 
samt blåsstål eller oräckt brännstål har enligt tabell Aa (sid. 32) 
ökats från 47,622 ton år 1896 till 55,108 ton år 1900, under 
det att angifna värdet i medeltal stigit från 107"26 kronor till 
142'68 kronor per ton. Under hela perioden utgjorde tillverk
ningen 259,072-108 ton till ett värde af 30,890,739 kronor 54 öre. 
Antal begagnade verk och ugnar för beredande af smidbart jern 
och stål framgår af tabell Bb (sid. 33). 

En jemförelsevis något större ökning har egt rum beträf
fande mängden af stång-, fason- och jinjern samt andra gröfre 
tillverkningar af sinidesjern och stål (tabell Cc, sid. 33), näm
ligen från 38,149 ton år 1896 till 46,007 ton år 1900 och till 
angifna medelvärden per ton af respektive 145-74 samt 194'38 kronor. 

Den jemförelsevis största ökningen belöper sig dock på /mi -
och stålmanufakturtillverkningen, tabell Dd (sid. 33). Ar 1896 
var denna nämligen 6,946 ton till angifvet värde af 2,144,836 
kronor och uppgick år 1900 till 10,334 ton med ett värde af 
4,556,160 kronor. I tabell Ee (sid. 34) finnes närmare angifven 
beskaffenheten af jern- och stålmanufaktureffekterna. 

Beträffande de vid grufvorna och bruksrörelsen använda 
motorerna, tabell Ff (sid. 35), har vattenhjulens och turbiner
nas antal ökats från 216 till 224, under det att deras samman
lagda effekt stigit från 10,461 till 12,013 hästkrafter. Ångmaskin-
kraften, som för bergshandteringen inom länet eger en jemförelse
vis obetydlig användning, har dock något ökats. Sålunda utgjorde 
år 1896 ångmaskinernas antal 8 med sammanlagdt 176 häst
krafter, och år 1900 var antalet 12 med 236 hästkrafter. 

I och vid grufvorna har, enligt tabell Gg (sid. 35), ökning 
af arbetarnes antal egt ruin först under periodens sista år, under 
det att användningen i arbete dels af qvinnor, dels af män och 
qvinnor under 18 år under hela femårsperioden undergått endast 
obetydliga ändringar. Vid jernverkstäderna utgjorde arbetare-

Tab. V. Bergshandteringen i Vermlands län åren 1896—1900. 
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stocken år 1896 3,086 män, deraf 245 under 18 år, och 120 
qvinnor, deraf 20 under 18 år, samt år 1900 3,404 män, hvaraf 
426 under 18 år, och 116 qvinnor, hvaraf 72 under 18 år. Hela 
arbetsstyrkan vid bergshandteringen i dess helhet inom länet be
löpte sig år 1900 till 4,085 män, hvaraf 466 under 18 år, och 
156 qvinnor, hvaraf 78 under 18 år. 

Vid bergshandteringen i dess helhet hafva enligt tabell Hk 
(sid. 35) under femårsperioden timat 14 olycksfall med dödlig 
utgång och 560 olycksfall sådana, att deraf uppstått oförmåga 
till arbete under minst 14 dagar. 

För bevillning uppskattad inkomst af grufvornas och jern-
verkens drift framgår af tabellerna Ii och Kk (sid. 35). 

Tab. X. Jernmalnsuppfordringen i Vermlands län åren 1896—1900. 
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D) Jagt. För inom länet under perioden dödade ro/djur 
samt skottpenningar derför lemnas redogörelse i följande tabell: 

Vargen och björnen skötos båda inom Dalby socken. Elg-
jagten omfattas under den korta tid den är tillåten med lifligt 
intresse. Den alltmer minskade tillgången på hare och skogs-
fogel har deremot minskat jagtlusten efter dessa villebråd. 

E) Fiske. Tre öfveruppsyningsmän öfver fisket och fiskeri-
instruktören hafva under perioden tjenstgjort inom länet, en i 
Visnnms härad, en i Olme och Vase härad samt den öster om 
Klarelfven belägna delen af Karlstads härad med Hammarön 
och en i länets öfriga delar. Dessas verksamhet har afsett dels 
att öfvervaka fiskredskapens lagliga beskaffenhet, dels att utstaka 
och öfvervaka de rännor i elfmynningarna, som lagenligt skola 
hållas öppna för fiskens uppgång, äfvensom att förhindra in
gångssundens i Venern och mindre strömmars öfverstängande 
medels fiskredskap samt att meddela undervisning åt fiskare 
i afseende på såväl fiskets rätta bedrifvande som dess vårdande. 

Då Hushållningssällskapets laxodlingsanstalt vid Arås be
fanns hafva ett olämpligt läge, har den förflyttats till Gullspång, 
der gynsammare förhållanden för stamlaxars infångande och 
för anstalten i dess helhet förefinnas. Från denna anstalt hafva 
under perioden utsläppts i Gullspångselfven cirka 150,000 st. 
laxyngel årligen och i Klarelfven årligen under de två sista åren 
20,000 st. 

Vid Jösseforsens laxodlingsanstalt har deremot under de två 
sista åren någon laxromkläckning ej egt rum, enär man der ej 
lyckats erhålla lämpliga stamlaxar. 

Vid Långbanshyttans enskilda karpodlingsanstalt — den 
nordligaste i Sverige — bedrifves fortfarande karpodling med 

stor framgång, och har genom anstaltens egare ett betydligt 
antal karpyngel under femårsperioden utplanterats i närliggande 
tjärn och sjöar. Björkebols karpodlingsanstalt har deremot efter 
en tynande tillvaro nedlagts. 

Af Hushållningssällskapen i Vennlands och Skaraborgs län 
anlades år 1899 vid Trollhättan en s. k. åltrappa i och för ål-
ynglets uppgång i Göta elf och Venern, hvilkot utan tvifvel 
kommer att i betydlig grad öka denna fisksorts förekomst i 
Venerns vattensystem. 

Någon ens tillnärmelsevis fullständig statistik öfver fisk
fångsten inom länet har oaktadt fiskeriöfveruppsyningsmännens 
aktningsvärda bemödanden ej kunnat upprättas, utan får Edors 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inskränka sig till meddelande 
af de strödda värdeuppgifter, som i detta afseende inkommit: 

I Hatnmarö församling utöfva många fisket såsom hufvud-
sakligt näringsfång, men i öfriga delar torde fisket vara endast 
en binäring, likvisst på sina ställen af icke ringa betydelse. 

Tab. Z. Arbetsskyldighetens fullgörande i utmålen i 
Vermlands län åren 1896—1900. 

Tab. Y. . Utfärdade mutsedlar i Vermlands län åren 1896—1900. 
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Öfveruppsyningsmännen hafva tillhandagått med råd och 
undervisning dels i fiskets rätta bedrifvande, dels i tillverkning 
af lämplig fiskredskap, vasars utsättande ra. m. Äfven hafva 
öfveruppsyningsmännen, hvar och en inom sitt distrikt, nitiskt 
och samvetsgrant öfvervakat nedanstående ådror och utlopp: 
Gullspångselfven med utlopp, Stesundet vid ingången till Kils
viken i Venern, Olman och djupa ådran af Ölmeviken, Klar-
elfvens utloppsgrenar, Slottsbrosundet och Ransundet, hvarjemte 
utstakning"af ådror skett på alla dessa ställen. 

Förseelser mot gällande fiskestadga hafva blifvit allt färre. 
Do förekomma hufvudsakligen i Gullspångselfvens utloppsvik på 
vestgötasidan och bestå i att redskap utsättas på fredade platser. 
Åtskillig redskap har der tagits i beslag. För öfrigt klagas 
öfver att denna utloppsvik stänges så helt af s. k. båsnät för 
lax, att blott en ringa del af denna fisksort kan uppgå i sjelfva 
elfven. 

Från länets östra del och från den till länet hörande Vener-
stranden har en betydande export af fisk egt rum öfver Göte
borg, om ock största delen af utbytet transporterats till inrikes 
ort eller användts för platskonsumtion. Några tillförlitliga siffror 
i detta hänseende hafva varit omöjliga att erhålla. 

Sedan länets fiskeristyrelse år 1898 hos Eders Kung], Maj:ts 
Befallningshafvande anmält, att vid Klarafors sulfatfabrik s. k. 
mesa eller affall utsläpptes i Klarelfven i stor mängd, samt an
hållit om vidtagande af åtgärd till vinnande af rättelse härut-
innan, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ålagt veder
börande att, vid vite af 400 kronor hvarje gång sådant uraktlätes, 
låta omförmälda affallsämnen med det från fabriken afgående 
turbinvattnet kontinuerligt i vattendraget utmotas. 

Äfven vid Billeruds sulfitfabrik hafva, sedan fiskeristyrelsen 
påkallat Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes ingripande, 

åtgärder vidtagits för fiskets skyddande mot skadliga affalls
ämnen, och har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande funnit 
skäligt låta vid dessa åtgärder tillsvidare bero. 

F) Fabriker, manufakturer och handtverk. Fabriksverksam
heten inom länet har under denna period varit stadd i raskare 
utveckling än under föregående perioder. Sålunda hade, enligt 
Kungl. Kommerskollegii underdåniga berättelser, de inom länets 
städer och köpingar äfvensom på landet anmälda fabriker, hvil-
kas antal år 1885 utgjorde 156 med ett tillverkningsvärde af 
4,473,105 kronor och år 1895 uppgick till 232 med ett tillverk
ningsvärde af 13,556,667 kronor, år 1900 stigit till 545 med ett 
tillverkningsvärde af ej mindre än 37,844,665 kronor. Såsom 
af nedanstående tabell framgår, tillkommer ökningen i främsta 
rummet. landsbygden-, hvilket torde böra tillskrifvas trämasse
industrien och trävarurörelsen: 

Tab. Å. Tackjernstillverkning och direkt från masugn framstäldt gjutgods i Vermlands län åren 1896—1900. 
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För träraassefabrikerna och sågverksrörelsen inom länet har 
här ofvan under rubriken Skogshushållning och trävarurörelse 
närmare redogjorts. Under perioden har en större sulfitfabrik 
anlagts vid Slottsbron. 

Nya pappersbruk hafva tillkommit år 1897 vid Hånsfors, 
med en tillverkning till 1900 års slut af 1,294 ton, och år 
1898 vid Amotsfors, hvarest från fabrikens öppnande den 1 maj 
till periodens slut tillverkats 5,210 ton. Vid Klarafors pappers
bruk hafva under perioden tillverkats 12,986 ton, vid Koppoins 
pappersbruk 7,166 ton och vid Bäckhammars pappersbruk 

2,460 ton. 
Ej mindre än 13 ångsågar hafva under perioden tillkommit, 

Tab. Ä. Vid masugnarna i Vermlands län förbrukade träkol 
åren 1898—1900. 

deraf 6 i Mellansysslets, 1 i Elfdals, 2 i Södersysslets och 4 
i Jösse fögderi. 

Snickerifabrikerna inom länet hafva ökats med Svenska 
guldlistfabriken i Karlstad, hvars tillverkningsvärde år 1900 
uppgick till 150,000 kronor, samt med Skåre skidfabrik och 
Lundby snickerifabrik i Mellansysslets fögderi, Dalby såg- och 
snickerifabrik i Elfdals fögderi, äfvensom Hagvikens snickeri
fabrik, Sjöviks stol- och träförädlingsverk samt Norra Boda 
snickerifabrik i Jösse fögderi. 

Bland orgelfabriker intager Östlind & Almqvists i Arvika 
ett framstående rum. Dess tillverkningsvärde uppgick år 1900 
till 285,000 kronor. 

Af qvarnar och grynverk hafva tillkommit Lindfors elek
triska valsqvarn och Vase grynverk i Östersysslets fögderi samt 
Gårdsjö valsqvarn i Fryksdals, Rinnfors valsqvarn i Jösse och 
Sillingsfors valsqvarn i Södersysslets fögderi. 

Inom textilindustrien hafva tillkommit Arvika ullspinneri-
och väfveri samt i Karlstad Karlstads spinneri- och väfveri-
aktiebolag med ett tillverkningsvärde år 1900 af 182,000 kronor 
och N. Felländers trikotfabrik med ett tillverkningsvärde samma 
år af 200,000 kronor. Den i förra femårsberättelsen omnämnda 
Karlstads yllefabrik har ytterligare förkofrats, så att tillverk
ningsvärdet, som år 1895 uppgick till 225,000 kronor, år 1900 
stigit till 325,000 kronor. 

Främst bland Karlstads industrigrenar står fortfarande Karl
stads mekaniska verkstad, hvars tillverkningsvärde utgjorde år 
1896 628,778 kronor, år 1897 822,370 kronor, år 1898 954,629 
kronor, år 1899 844,344 kronor och år 1900 937,906 kronor. 
Verkstaden, som sysselsätter omkring 300 arbetare, har dess
utom från och med år 1893 en filial i Kristinehamn, med en 
arbetsstyrka af omkring 200 arbetare och ett tillverkningsvärde 
år 1896 af 308,619 kronor, år 1897 af 408,128 kronor, år 1898 
af 449,382 kronor, år 1899 af 481,954 kronor och år 1900 af 
530,543 kronor. 

Äfven Arvika mekaniska verkstad, hvilken grundades år 
1889, har under perioden betydligt utvecklats. Dess tillverkning, 
hufvudsakligen slåttermaskiner, uppgick år 1896 till ett värde 
af 150,000 kronor och år 1900 till ett värde af 450,000 kronor. 

Tab. Ö. Gjutgods, framstäldt efter tackjerns omsmältning i Vermlands län åren 1896—1900. 
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Tab. Aa. Tillverkning af smältstycken, råskenor, bessemer- och martingötmell, skrotadt gjutgods af smidhart jern och stål 

samt blåsstål eller oräckt brännstål i Vermlands län åren 1896—1900. 
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Tab. Bb. Begagnade verk och ugnar för beredande af smid-
bart jern och stål i Vermlands län åren 1896—1900. 

Bland under perioden nyanlagda jernmanufakturverk inom 
fänet tordo särskildt böra framhållas Hagfors rörvalsverk, Munk
lors stålfjederfabrik samt Arås sågbladsfabrik. 

Nya tegelbruk hafva anlagts vid Skattkärr i Östersysslets 
fögderi, vid Hjerpetan, Skifed och Kil (cementtaktegelfabrik) i 
Mellansysslets fögderi och vid Karlsfors i Nordmarks fögderi. 

Forshaga glasbruk liar under perioden nedlagts, men der-
emot har ett nytt glasbruk anlagts i Karlstad, som år 1900 
sysselsatte omkring 100 arbetare samt uppnådde ett tillverknings
värde af 257,734 kronor. De äldre glasbruken inom länet — 
vid Eda, Glafva och Liljedal — hafva under perioden utvidgat 
sin tillverkning. 

Tab. Cc. Stång-, fason- och finjern af välljern, götmetall och brännstål jemte andra gröfre tillverkningar af smidesjern och stål 
i Vermlands län åren 1896—1900. 

Tal). D(l. Tillverkning af jern- och stålmanufaktur i Vermlands län uren 1896—1900. 
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Bland nyanlagda fabriker torde vidare Forshaga linoleum-
fabrik, såsom varande den första och enda af sitt slag inom 
riket, vara att särskildt bemärka. Den anlades år 1898. 

Tobaksfabrikema inom länet intaga fortfarande ett fram
stående rum. 

Äfven maltdrycksfabrikerna inom länet hafva under perioden 
utvidgat sin verksamhet, och 8 nya svagdricksbryggerier hafva 
under perioden tillkommit. 

Antalet arbetare vid fabrikerna i städerna äfvensom på 
landet, hvilka år 1895 utgjorde 5,079, hvaraf 553 män och 1GG 
qvinnor voro under 18 år, har årligen ökats och utgjorde år 
1900 11,2(55, nämligen i städerna 1,926, hvaraf 225 män och 

Ä) Landtkommunikationer. Såsom i förra femårsberättelsen 
omförmäldes, hafva väghållningsdistrikten inom länet ordnats så, 
att hvarje härad eller tingslag bildar eget väghållningsdistrikt. 
Under perioden hafva vägdelningar pågått inom Elfdals härads 
Öfre tingslag, Fernebo härad, Fryksdals härads Öfre och Nedre 
tingslag samt Grums, Jösse, Karlstads, Kils, Nordmarks, Nyeds, 
Näs, Visnums, Vase ocli Öhne härad, hvaraf de i Fryksdals hä
rads Öfre tingslag samt Grums, Visnums, Vase och Ölme härad 
före periodens utgång vunnit laga kraft. För Gillbergs härad 
har under perioden vägdelning begärts, men frågan om hvilka 
vägar skola i vägdelningen ingå var vid periodens slut ännu ej 
afgjord. Af väghållningsdistrikten inom länet är det sålunda 
numera allenast Elfdals härads Nedre tingslag, der vägdelning 
enligt nya väglagen ej ännu påkallats. 

För landsvägarnas och bygdevågarnas längd inom länet, de 
olika vägfyrkarnas antal, den uppskattade kostnaden för väg
underhållet den tid marken är bar, vägskatten per fyrk inom.de 
olika väghållningsdistrikten samt vägkassornas inkomster och 
utgifter, allt för år 1900, äfvensom för de under perioden verk-
stälda väganläggningar med kostnaderna derför, för skjutsanstalter 
och skjutslega vid 1900 års utgång samt för antalet under pe
rioden utgångna hästar redogöres i tabell 2. 

70 qvinnor voro under 18 år, samt på landet 9,339, hvaraf 1,317 
män och 24(5 qvinnor voro under samma åldersgräns. 

Antalet idkare af handtverk och vissa andra dermed jem-
förliga näringar inom länet utgjorde vid 1895 års slut 870 män 
och 26 qvinnor jemte 370 manliga och 74 qvinliga handtverks-
arbetare. Ar 1900 uppgick antalet handtverkare till 1,957 män 
och 24 qvinnor och handtverksarbetarnes antal till 704 män och 
71 qvinnor. 

Den bevillning, hvartill fabrikanter samt idkare af handt
verk och andra dermed jemförliga näringar inom länet blifvit 
under sista året af nästföregående och nu ifrågavarande period 
taxerade, utgjorde resp. 20,033 kr. 83 öre och 29,981 kr. G7 öre. 

Enligt denna tabell skulle längden af allmänna vägar inom 
länet utgöra 331-526 nymil. Då emellertid i några distrikt den 
nya vägdelningen icke afslutats och trädt i kraft under nu ifråga
varande period, grundar sig en del uppgifter om väglängden på 
äldre förhållanden, hvadan först i en kommande berättelse de 
allmänna vägarnas inom länet längd i enlighet med de af den 
nya väglagen föranledda vägdelningarna och deri ingående vägar, 
som förut varit enskilda, kan exakt uppgifvas. De under perio
den nyanlagda vägarna uppgå till 9'349 nymil. 

Af tabellen framgår vidare bland annat, att för hela länet 
den uppskattade kostnaden för vägunderhållet in natura den tiden 
marken är bar år 1900 utgjort 259,968 kronor. Jemväl med 
afseende å denna uppgift är att bemärka, att vid nämnda års 
slut uppskattningen icke inom alla väghållningsdistrikt var af-
slutad, hvadan först i en följande berättelse ifrågavarande kost
nad för länets samtliga allmänna vägar kan meddelas. Ytter
ligare gifver tabellen vid handen, att ersättningen till ploglagen 
år 1900 utgått med 40,937 kronor samt att vägskatten, som 
samma år utgjorde för hela länet 126,807 kronor, uppgick per 
vägfyrk å jordbruksfastighet med vägunderhåll in natura till 
högst 18 öre (i Jösse härads samt Fryksdals härads Nedre 
tingslags väghållningsdistrikt), hvaremot någon utdebitering å 

4. Kommunikationsanstalter och varuutbyten. 

Tab. Ee . Den i Vermlands län åren 1896—1900 tillverkade jern- och stålmanufakturens beskaffenhet. 

http://inom.de
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Tab . Ff. Motorer använda vid bergs- och brukshandteringen i 
Vermlands län åren 1896—1900. 

Tab. Gg. Vid bergs- och brukshandtering en i Vermlands län 

använda arbetare åren 1896—1900. 

Tab. H h . Olycksfall vid bergs- och brukshandtering en 

i Vermlands län åren 1896—1900. 

T a b . I i . För bevillning uppskattad inkomst af grufvornas drift 

i Vermlands län åren 1896—1900. 

T a b . K k . För bevillning uppskattad inkomst af jernverkens 

drift i Vermlands län åren 1896—1900. 
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dylik vägfyrk icke egde rum i Fernebo härads väghållnings-
distrikt, och per annan vägfyrk till högst 37'6 öre (i Jösse 
härads väghållningsdistrikt) och lägst 9 öre (i Visnums härads 
väghållningsdistrikt). 

Vägarnas beskaffenhet inom länet lemnar i allmänhet ännu 
mycket öfrigt att önska. Bristen på tjenligt väglagningsämne 
gör sig på många håll rätt känbar, och på åtskilliga vägsträckor 
kan ett tillfredsställande vägunderhåll icke åstadkommas med 
mindre grundförbättringar företagas, i synnerhet der jäslera eller 
en ökad trafik försämrat vägarna. 

Tiden för vägsyners hållande är af Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande genom utslag den 8 december 1896 och (be
träffande Elfdals härads Öfre tingslag) den 24 januari 1898 
bestämd till vissa tider på våren inom Elfdals, Fryksdals, Nord
marks, Näs, Gillbergs, Karlstads, Grums, Kils, Jösse och Nyeds 
härad samt på hösten inom Fernebo, Vase, Visnums och Olme 
härad. 

De statsanslag, som af Eders Kungl. Maj:t blifvit uuder 
perioden till vägarbeten inom länet anvisade, hafva varit följande: 

År 1896. 
l:o) Till anläggning af väg mellan Vaggeforseii och Ottebols station 

inom Jösse härad 7,600 kr. 

2:o) Till omläggning af vägen mellan Nysockeusjön och Sälboda bruk 

inom Jösse härad 18,300 

3:o) Till anläggning af väg mellan vägporten vid Vik och Högcruds 

sockens gräns vid Kälkersrudsbäcken inom Jösse härad . . . . 14,500 

i r 1897. 

4:o) Till omläggning och förbättring af den mellan Kindsjön och 

torpet Midten fallande delen af väg mellan Elgsjön och Bograngen 

i Elfdals härad 12,700 

5:o) Till fortsättning af den nnder 3:o) härofvan omförmälda väg från 

Högeruds sockens gräns till Södra Hög inom Gillbergs härad . . 13,700 

6:o) Till anläggning af väg mellan Edebäcks station och Sälje färja 

inom Elfdals härad 20,500 

År 1898. 

7:o) Till omläggning af vägen mellan Allstrum och Norra Forsnäs 

inom Vase härad 5,100 

8:o) Till anläggning af den mellan Uddhedens bro och Udden vid 

sjön Rotten fallande delen af tillämnad väg mellan Gräsmark 

och Sunne inom Fryksdals härad. 12,300 

9:o) Till anläggning af den mellan torpet Midten och Bograngen 

fallande delen af under 4:o) här ofvan omnämnda vägen mellan 

Elgsjön och Bograngen inom Elfdals härad 8,900 

10:o) Till omläggning af den inom Grums socken fallande delen af väg 

mellan gästgifvaregårdarna Malsjö och Norra Fjöle inom Grums 

och Gillbergs härad 13,300 

År 1899. 

ll:o) Till omläggning af landsvägen vid hemmanet Lund i Vase socken 

och härad 2,900 

12:o) Till anläggning af väg frän Brunsbergs station till Hortan inom 

Jösse härad 8,000 

13:o) Till omläggning af den mellan Udden och Skinnaregården fal-

laudc delen af under 8:o) här ofvan omförmälda vägen mellan 

Gräsmark och Sunne inom Fryksdals härad 21,000 

14:o) Till omläggning af den mellan Hvittjärnsbron i Lekvattncts socken 

och Bocklågnn i Fryksände socken fallande delen af väg från 

riksgränsen mot Norge till Torsby inom Fryksdals härad . . . 28 500 kr 

15:o) Till omläggning af vägen öfver hemmanet Aspsäters skog i Gill-

berga socken och Gillbergs härad 

16:o) Till omläggning och förbättring af den inom By socken och Näs 

härad fallande delen af vägen mellan Seffle och Okne . . . . 

År 1900. 

17:o) Till omläggning af vägen vid Löfedsbackarna i Grafva socken 

och. Karlstads härad 

18:o) Till om- och anläggning af den del af vägen från Skäggegård i 

Lysviks socken till Myra auhaltstation i Norra Råda socken, som 

faller inom Elfdals härad 

19:o) Till omläggning af inom Fryksdals härad fallande del af vägen 

vid Fallbacken ä ömse sidor om gränsen mellan Fryksdals och 

Jösse härad 

20:o) Till omläggning af den inom Jösse härad fallande delen af 

samma väg . 

Summa ! 

Motsvarande statsbidrag uppgingo under åren 1881—1885 
till 151,432 kronor, under åren 1886—1890 till 231,900 kronor 
samt under åren 1891-1895 till 266,200 kronor. 

Till vägundersökningar hafva under perioden anslagits: 

Följande vägarbeten hafva under perioden afsynats och 
godkänts: 

1896 10/s. Väganläggning mellan Letafors och Brattmou i Elfdals 

härad, hvartill anslag beviljats åren 1892 och 1893 med tillhopa 24,500 kr. 

1896 3/s. Vägomläggning mellan Sillingbyn och Fogdkasebackcn inom 

Gillbergs härad af vägen mellan Håns tull och Karlstad, hvartill 

anslag beviljats år 1893 med 

1896 3I/s. Vägförbättring vid Hånas och Kattstjcrtbackarna i Elfdals 

härad, hvartill anslag beviljats år 1892 med 

1896 22/6. Väganläggning mellan Edane jernvägsstation och Kronan i 

Bruuskogs socken och Jösse härad, hvartill anslag beviljals 

år 1893 med 

1896 12/n. Vägomläggning mellan Kölabron och Nordbytorpet i Kola 

och Eda socknar inom Jösse härad, hvartill anslag beviljats år 

1893 med • • • 

Af väganläggning från Norra Finnskoga till riksgränsen vid Lang-
Hon i Elfdals härad: 

1897 I6/a. Delen mellan riksgränsen och Varan, hvartill anslag be

viljats år 1893 med 

1897 "/i. Delen mellan Varan och Norra Finnskoga, hvartill anslag 

beviljats år 1892 med ; 

1897 4/s. Vägförbättring mellan Bograugen och Letafors i Elfdals 

härad, hvartill anslag beviljats år 1894 med. . • 
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1S97 2V - Vägomläggniug vid Ambjörby och Femtåbackama i Elfdals 

härad, hvartill anslag beviljats år 1894 med 

1897 sfa- Väganläggning fråu allmänna landsvägen vid Sillebottens 

skjutsstation till häradsvägen vid torpet Myras i Silleruds socken 

och Nordinarks härad, hvartill anslag beviljats är 1895 med . . 

1897 8/'ii- Väganläggning mellan Arvika köping och Fallängcn i Jösse 

härad, hvartill anslag beviljats är 1895 med 

1897 8;'i- Väganläggning från Mangskogs kyrka till Löfnäsct i Mang-

skogs socken och Jössc härad, hvartill anslag beviljats år 

1895 med 

1897 8/»- Vägomläggniug mellan Högvalta gästgifvaregård och Ven-

nernd i Arvika socken och Jösse härad, hvartill anslag beviljats 

år 1895 med 

1897 26/n- Väganläggning frän riksgräusen mot Norge vid ros iv.r 

81 till häradsvägen vid Hvittjämsbrou i Lekvattucts rocken å 

vägen riksgränsen—Torsby i Fryksdals härad, hvartill anslag 

beviljats år 1895 med 

Omläggning af. vägen från Asped i Fryksdals härad till Elgsjön i 
Elfdals härad: 

1897 ,8/n. Delen mellan Nyskogn sockengräns och Larsbäckstorp i 

Ilvitsands socken, hvartill anslag beviljats år 1895 med . . . . 

1900 13/«- Delen mellan Snårberg i Nyskoga socken och Ilvitsands 

sockens gräns, hvartill anslag beviljats år 1895 med . . . . . . 

1900 ,3/«- Delen mellan Snurberg och en pnnkt A i planen i när

heten af Elgsjön i Södra FinDskoga socken, hvartill anslag be

viljats år 1891 med 

1898 '"/ii. Väganläggning från vägportcu vid Vik till Högerads soc

kens gräns, inom Jösse härad, hvartill anslag beviljats år 1896 med 

1899 4/2- Väganläggning mellan Edebäeks station och Sälje färja i 

Elfdals härad, hvartill anslag beviljats år 1897 med 

1899 m/vi, Vägomläggning mellan Nysockensjön och Siilboda bruk i 

Jösse härad, hvartill anslag beviljats år 1896 med 

Vägomläggning mellan Elgsjön och Bograngen inom Elfdals härad: 

1900 "/e. Delen från Elgsjön till afvägen till torpet Biickcla ä Kind-

fjö egor, hvartill anslag beviljats år 1894 med 

1900 Vo. Väganläggning mellan Vaggeforsen och Ottebols station 

inom Jösse härad, hvartill anslag beviljats år 1896 m e d . . . . 

Härförutom hafva till följande brobyggnadsarbeten inom 
länet under perioden beviljats statsanslag: 

År 1896, att utgå med 12,000 kronor från 1896 års och 24,000 kronor 

från 1897 års bro byggnadsfond, till bro öfver Klarclfvcn vid 

Edebäck i Elfdals härad 06,000 kr. 

Ar 1898 till bro öfver Snnncsundct vid Sundsvik i Fryksdals härad . 34,-100 » 

Förstnämnda brobyggnad godkändes den 26 september 1898, 
livarförutom under den 14 september 1896 godkänts brobyggnader 
dels öfver Vrångselfven eller Tälleån och dels'öfver Kölaelfven, 
båda å vägen mellan Kölabron och Nordbytorpet i Jösse 
härad. 

• Färjor finnas vid Lungsund och Daglösen i Fernebo härad, 
Sutterselfven, Almar och Skifed i Karlstads härad, Utterud och 
Slottsbron i Grums härad, Munkfors, Rudstorp, Olsäter, Edeby, 
Östra Deje, Nilsby och Rud i Kils härad, Vermskogssundet, 

Skasås och Högsäter i Gillbergs härad, Sundsbysundet och Stora 
Leo i Nordmarks härad, Rud i Jösse härad samt Sälje, Sundet, 
Skogsstad, Fastnäs, Osebol och Båtstad i Elfdals härad. Uansby 
färja i sistnämnda härad underhålles ej vidare, sedan den nya 
vägen Letafors—Bratt ni o n med bro öfver Klarelfven gjort den
samma obehöflig. Deremot har färjan öfver Jösseelfveu vid 
Ottebol under perioden tillkommit, hvarjemte färjorna vid Almar 
och Skifed förklarats skola till allmänt underhåll öfvortagas. 

Maximilegan för skjuls, som entreprenörerna år 1900 vom 
berättigade uppbära, utgjorde inom Fernebo härad, Fryksdals 
härads Öfrc tingslag, Elfdals härad och staden Filipstad 1 krona 
90 öre och i öfriga delar af länet 1 krona 50 öro, hvaremot, 
der skjutsen utgjorts af de skjutsskyldige sjelfva, legan utgått 
med respektive 1 krona 31 öre och 1 krona 12 öre. 

De till skjutsentreprenaderna under åren 1896—1900 ut
gångna bidrag, hvilka utgått till hälften af statsmedel och till 
hälften af landstingsinedcl, redovisas sålunda: 

Då entreprenadbidragens sammanlagda belopp under före
gående period uppgick till 92,867 kronor, hafva bidragen sålunda 
nedgått med 3,162 kronor. ' Vid periodens slut uppehölls skjuts-
ningen vid 6 skjutsanstalter af de gamla skjutslagen. 

De jernvägar, som finnas inom länet, äro nordvestra stam
banan, Bergslagernas, Mora—Venerns, Östra Vermlands, Filip
stads norra bergslags, Nordmark—Klarelfvens ocli Skymnäs— 
Munkfors jernvägar samt den inom länet fallande delen af 
Nora—Karlskogabanans fortsättning till Otterbäcken. Härjetnte 
finnes en jernväg från Glafva glasbruk till Bergsviken i Glafs-
fjorden, hvilken jernväg, enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga re
solution den 8 augusti 1896, får af cgaren, Glafva glasbruks 
aktiebolag, under månaderna maj—december till allmän gods
trafik upplåtas. 

Beträffande trafiken å nordvestra stambanan får Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till Kungl. Jcrnvägs-
styrelsens berättelser. 

Till belysning åter af trafikens omfattning åjernvägslinierna 
Nordmark—Klarelfvens och Skymnäs—Munkfors jernvägar samt 
Filipstads norra bergslags, Östra Vermlands och Mora—Venerns 
jernvägar får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande åberopa 
bifogade tabell Ll (sid. 38). Särskild redogörelse för Östra Vermlands 
jernväg ingår der allenast för år 1896, enär denna jernväg den 
1 januari 1897 genom köp öfvergått till Mora—Venerns jernväg. 
hvars redogörelse från och med sistnämnda år derför omfattar 
båda banorna. 



38 Vermlands län. Nya jernvägar. Post. Telegraf. Telefon. 

En i Karlstad och i trakterna utefter Klarelfven länge närd 
önskan att genom anläggning af jernväg från Karlstad till 
Munkfors åstadkomma en närmare förbindelse mellan nämnda 
stad och länets norr derom liggande delar samt en beqvämare 
utfartsvag för de stora Uddeholmsverken har under perioden allt 
lifligare framträdt, och sedan Karlstads stad genom val af ko-
miterade och styrelsen för Uddeholms aktiebolag visat sig komma 
att understödja företaget, blefvo undersökningar verkstälda och 
på allmänt möte med för frågan intresserade en interimsstyrelse 
utsedd, livars medlemmar, på underdånig ansökning, den 19 
oktober 1900 af Eders Kungl. Maj:t erhöllo koncession å jern-
vägsanläggningen och derefter konstituerade sig till stiftare af 
Karlstad—Munkfors jernvägsaktiebolag. Frågans vidare utveck
ling tillhör innevarande period; Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
liafvande vill här endast anteckna, att jernvägen, som med en 
längd af 59'940 kilometer och en spårvidd af 0-89i meter enligt 
koncession beräknats kosta 2,352,000 kronor, är ämnad att från 
Munkfors framdragas utefter Klarelfven till Deje och derifrån 
öfver Forshaga genom vestra delen af Alsters socken till stads
delen IIerrhagen i Karlstad med bispar till Kanikenäset, der 
Karlstads stad förväntas komma att vidtaga nödiga hamn
förbättringar, samt att förslaget upptager, förutom förenings
stationer vid Munkfors, Deje och Karlstad, mellanstationer vid 

Tab . Ll . Jernvägstrafik i Vermlands län åren 1896—1900. 

Olsäter, Forshaga och Ulfsbyn samt hållplatser vid Rudstorp, 
Edeby, Dejefors, Skifed och Edsgatan. 

Åfven på andra håll inom länet hafva under perioden jeni-
vägsfrågor varit å ban-e. Så hafva planer och kostnadsförsla» 
för anläggning af en smalspårig jernvåg i Elfdals hårad utefter 
Klarelfven från Slättne till Edebäcks jernvägsstation upprättats 
och koncession dera begärts. Vid af Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande verkstäld utredning, huruvida nödiga medel till 
företaget, som med en längd af 91'ne kilometer beräknats kosta 
2,820,000 kronor, vore att påräkna, visade flere af Elfdalens 
kommuner ett synnerligt lifligt intresse för saken, i det på af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i november 1900 hållna 
kommunalstämmor bidrag under vissa vilkor stäldes i utsigt af 
Dalby socken med 300,000 kronor, af Norra Ny socken med 
200,000 kronor, af Ekshärads socken med 150,000 kronor och 
af Norra Finnskoga socken med 30,000 kronor, men då några 
väsentligare bidrag derutöfver icke kunde för det dåvarande 
förväntas, blef koncessionsansökningen återkallad. 

I Fryksdalen har frågan om Sunnes förenande med stam
banan eller bergslagsbanan kommit allvarligare på tal, och i 
Nordmarks hårad, som i likhet med Fryksdalen är utan jern-
vägsförbindelser, hafva medel insamlats för verkställande af 
undersökningar rörande tre olika jernvägsförslag, nämligen dels 
fortsättning af Uddevalla—Lelångsbanan från Bengtsfors till 
Amot å nordvestra stambanan, dels jernväg från Karlstad genom 
Grums, Gillbergs och Nordmarks härad till Norge och dels från 
Malung i Dalarne genom Elfdals, Fryksdals, Jösse och Nord
marks härad till Skee i Bohuslän. Sistnämnda förslag härmed 
intresse omfattats af riksdagsmännen från de trakter, som af 
jernvägen skulle beröras, och Kungl. Jernvägsstyrelsen har på 
deras begäran föranstaltat om undersökning i ämnet. 

De i föregående femårsberättelser omnämnda hästbanor 
emellan sjöarna Yngen och Saxån, emellan Lesjöfors och Blocken
hus, emellan Geijersdals station och sjön Alstern samt emellan 
sjöarna Stora Bör ocli Öster-Silen hafva fortfarande varit i bruk. 
Den sistnämnda har numera öfvergått i Gustafsfors fabrikers 
aktiebolags ego. 

Under perioden hafva inrättats 17 nya poststationer, näm
ligen år 1896 Stömne, Holmedal, Månserud, Likenäs, Syssle
bäck och Fastnäs, år 1897 Fölsbyn, år 1898 Karud, Lenungs-
hammar och Bjurberget samt år 1900 Långbansände, Gåsborns-
hyttan, Skagern, Lungsund, Helgebodafors, Slottsbron och Trång
stad. Följande poststationer hafva under samma tid fått sina 
namn förändrade: Holmedal till Holmedals—Bergerud, llögsä-
tersby till Heljebol och Jernskog till Beted. 

Nya telegrafstationer hafva under perioden öppnats i Kat-
rineberg och Arvika, hvarjemte telegramexpeditioner inrättats 
vid telefonstationerna i Molkom, Nor, Kil, Ottebol, Amot, Kola, 
Glafva, Högsätersby, Nordmarken, Visnuni och Rudskoga. Te-
Jegraminlämningsställe har öppnats å telefonvexelstationen vid 
Charlottenberg. Under perioden hafva utvexlats 336,191 med 
afgift belagda telegram. 

Centraltelefonstationer, som vid periodens början endast 
funnos i Karlstad och Kristinehamn, hafva inrättats i Filipstad, 
Arvika, Katrineberg och Seffle, hvarjemte vexeltelefonstationer, 
som vid periodens början saknades, anlagts i Grums, Molkom, 
Nor, Kil, Nordmarken, Persberg, Nykroppa, Rudskoga, Storfors, 
Visnum, Charlottenberg, Glafva, Kola, Ottebol, Åmot och Hög-
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sätersby. Vid 1900 års utgång stodo rikstelefonens stationer 
dessutom i enkeltrådig förbindelse med Fryksdalens, Haininarö, 
Skifeds, Skåre, Forsliaga, Uddeholms, Vennskogs, Brunskogs 
och Nordmarkens telefonföreningar samt med abonnenter å pri
vata linierna Björkefors, Stöpafors, Östra Emtervik, Bäckebron, 
Hånsjö, Östmark, Lekvattnet, Fengbol och Hvitsand. Rikstele-
fonapparaternas antal var vid periodens början 193 och vid dess 
slut 1,242. Under perioden hafva hållits 209,728 rikstelefonsam
tal belagda med afgift och omkring 5,490,000 utan afgift. 

B) Sjökommunikationer. Med Göteborg har under denna 
likasom under föregående perioder en liflig samfärdsel sjöledes 
uppehållits såväl från Karlstad, Kristinehamn, Seffle och 
andra vid Venern befintliga lastageplatser som ock genom By-
clfven från Arvika och lastageplatser vid Glafsfjorden, genom 
Norselfven från Edsvalla och genom Dalslands kanal från åt
skilliga platser i Nordmarks härad-. Varutransporter ske i all
mänhet medelst lastångare, men mycket virke bogseras i stora 
s. k. mosor öfver Venern. 

Venershamnarna hafva ock med hvarandra stått i regel
bunden ångbåtsförbindelse, och på Byelfvens vattendrag har mel
lan Arvika och Seffle regelbunden ångbåtstrafik egt rum. 

Trafiken på Frykensjöarna har uppehållits af 9 ångbåtar, 
deraf en ny tidsenlig passagerarebåt, och 23 lastbåtar. A sjön 
Rottnen har sjötransport fortfarande egt rum medelst en ång-
färja. 

Mellan Bengtsfors samt Lennartsfors, Töcksfors och Arjeng 
har regelbunden ångbåtstrafik uppehållits. 

Trafiken på Klarelfven mellan Karlstad och ofvanför lig
gande orter till Munkfors, hvilken förmedlas genom Forshaga 
kanal och slussverk i förening med hästbana förbi Dejeforsfallen, 
har mestadels uppehållits genom pråmar. Mellan Deje och 
Munkfors har dock regelbunden kommunikation medelst en mindre 
ångare egt rum, och elfvens nedre lopp mellan Forshaga och 
Karlstad har trafikerats af mindre ångslupar. 

Afven mellan Karlstad och närliggande delar af Väso härad 
samt Hammarön har en liflig ångslupstrafik egt rum. 

Den i Elfdals härad mellan Edebäcks jernvägsstation och 
Vingäng i Dalby socken liggande delen af Klarelfven har ock 
trafikerats. Mot slutet af perioden insattes der en ny ångare, 
särskildt bygd med hänsyn till elfvens der ofta låga vatten
stånd. Regelbunden trafik förekommer dock endast kortare tider 
af året. 

Jemväl å Vermeln har ångbåtstrafik varit under perioden 
ordnad. 

Den i föregående berättelser omförmälda Venerns seglations-
fond, som vid 1895 års slut utgjorde 417,310 kronor 7 öre, upp
gick vid 1900 års utgång till 494,568 kronor 55 öre, deri in-
beräknadt värdet af Iotsångaren Polstjernan och fyrskeppet 
Medgrundet, och bar sålunda ökats med 77,258 kronor 48 öre. 
De af styrelsen för fondens förvaltning lemnade uppgifter på 
fondens inkomster och utgifter under perioden samt tillgångar 
vid 1900 års slut återfinnas i tabell Mm. 

-A- Seffle kanal, som år 1895 trafikerades af 401 segel
fartyg och båtar samt 1,079 ångfartyg och livars trafik- och 
slussinkomster samma år uppgingo till 36,3G4 kronor 34 öre, 
har trafiken under nu ifrågavarande period icke obetydligt ökats, 
enligt hvad följande tabell utvisar: 

Trafiken å Filipstads bergslags kanal har under perioden allt
mer nedgått. Till Filipstad användes den mest för vedtransporter. 

Tab. Mm. Venerns seglationsfonds inkomster och utgifter åren 

1896—1900 samt tillgångar år 1900. 
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Under ifrågavarande femeårsperiod har Eders Kungl. Maj:ts 
BefälIningshafvande meddelat utslag i fråga om reglering för 
allmän flottning uti följande vattendrag: 

Kjesselelfvcn, Grcån, Yxsjöelfven m. m. i Jernskogs, Elga och Glafva socknar 

Norselfvens vattendrag från Frykensjöama till Venern . 

Vattendraget från och med Ösjön genom _Gatnvattnet öfver Jernsjön och 
derifrån genom Snarkilselfven till Öster-Silen 

Vattendraget frän Utgårdssjön vid gränsen mot Norge förhi Siilboda till 
Glafsfjorden i Jösse härad jemte bivattendrag från Stora Eken, Mån
gen och Trehörningcn till Vassbotten samt från Nordsjön och Rök
öken till Bergsjön 

Ufåns vattendrag från och med Holmsjödammcn i Dalarne jemte biflöden 
till Klarelfvcn 

Af dessa har förstnämnda vattendrag, för hvilket jemväl 
flottningsreglemente under perioden faststälts, blifvit till allmän 
flottning upplåtet; beträffande de öfriga hafva regleringarna 
uppehållits genom att antingen ofvannämnda utslag eller seder

mera meddelade utslag angående flottledernas afsyning och regle
mentens fastställelse blifvit öfverklagade. Af liknande skäl 
hafva ej heller Tåsa elf, Rottna elf och Bada elf, om hvilka Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvaudo meddelat utslag under 
föregående period, ännu blifvit reglerade. Deremot hafva i 
förra femårsberättelsen omförmälda Barlingshultselfven ochSanda-
elfven blifvit under perioden till allmän flottning upplåtna. Frågan 
om reglering af Vikselfven synes hafva förfallit. 

C) Sjöfart och handel. Enligt Kungl. Konnnerskollegii års
berättelser var antalet inom Vermlands län af de till in- och 
utrikes sjöfart använda handelsfartyg om 20 ton och derutöfver 
år 1895 84 segel- och ångfartyg om tillhopa 8,403 ton och år 
1900 35 segelfartyg om 1,920 ton och 57 ångfartyg om 7,839 ton. 

I likhet med livad i föregående femårsberättelser egt rum, 
får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande beträffande införselns 
storlek af från utrikes ort till Karlstad införda och tullbehand-
lade varor lemna följande, från Karlstads tullkammare inkomna 
tabell Nn. 

Tab. Nn. Till Karlstad från utrikes ort införda hufvudsakliga varor åren 1896—1900. 
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De till Karlstads stad influtna tolagsmedlen hafva utgjort: 

eller tillhopa 146,245-7i kronor, utgörande i medeltal per år 
29,249 kronor 14 öre mot 23,005 kronor 75 öre under före-
"ående period. Om användandet af ifrågavarande medel, som 
under den nu gångna perioden tagits i anspråk hufvudsakligen 
till gatuförbättringar och till amortering 'af stadens fonderade 
skuld, afgifves särskild redovisning till Kungl. Kommerskollegium. 

För trafik och inkomster vid Karlstads hamn redogöres i 
efterföljande tabell Oo. Till jemförelse får Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande ur föregående femårsberättelse anteckna, att 

Tab. Oo. Trafik och inkomster vid Karlstads hamn 

åren 1896—1900. 

hamnen år 1895 anlöptes af 220 pråmar, 142 segelfartyg och 
469 ångfartyg samt att hamnafgifterna det året uppgingo till 
21,518 kronor. 

Trafiken och inkomsterna vid Kristinehamns hamn under 
perioden framgå af tabell Pp. Under år 1895 anlöptes denna 
hamn af 419 segelfartyg och 198 ångfartyg; hamnafgifterna 
samma år utgjorde 22,368 kronor 89 öre. 

Antalet handlande, som idka grosshandel eller försälja varor 
i bod eller från annat upplagsställe, utgjorde, enligt Kommers
kol legii berättelser, under sista året af föregående period 786, 
deraf 71 qvinnor, med en betjening af 3C9 män och 70 qvinnor 
samt uppgick år 1900 till 903, deraf 89 qvinnor, med en be
tjening af 447 män" och 112 qvinnor. Den bevillning, som på
förts dylika handlande inom länet och som år 1895 utgjorde 
1,062,519 kronor, uppgick år 1900 till 1,594,339 kronor, hvaraf 
belöpte sig på Karlstad 506,487 kronor, på Kristinehamn 166,634 
kronor, på Filipstad 117,099 kronor, på Seffle köping 38,050 kronor, 
på Arvika köping 79,350 kronor och på landsbygden 686,719 
kronor. 

Landthandeln, som fortfarande utöfvas i länets alla socknar, 
har under perioden tilltagit, och eger en stark omsättning rum 
bland dem, som utöfva dylik rörelse. Ur det hos Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande förda handelsregister kan sålunda 
antecknas, att under perioden ej mindre än 572 nya firmor re
gistrerats, under det 155 anmält, att de upphört med sin verk
samhet. Tyvärr idkas landthandeln ej sällan af personer, som 
icke kunna anses besitta dertiJI nödiga insigter. Den stora 
konkurrensen mellan dem, som idka grosshandel, gör ock, att 
landthandlarne lättare än förr få kredit af dessa och derigenom 
förledas att till skada både för dem och för sig sjelfva göra 
större skuldsättning, än deras rörelse i längden förmår bära. 

Tab. P p . Trafik och inkomster vid Kristinehamns hamn 

åren 1896—1900. 
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Tillstånd att idka gårdfarihandel har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande under perioden lenniat år 1896 till 110, år 
1897 till 105, år 1898 till 104, år 1899 till 101 och år 1900 
till 109 personer. Tillstånden hafva allenast afsett handel med 
varor utaf inhemsk tillverkning. 

Beträffande försäljningen afbränvin och andra spirituösa dryc
ker har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i tabell Qq (sid. 
43) sammanfört uppgifter om antal försäljningsställen, erlagda för-

säljnlngsafgifter och dessa afgifters fördelning. Af tabellen fram
går, att försäljningen, för hvilken under försäljningsåret 1894— 
1895 de erlagda afgifterna uppgingo till sammanlagdt 272,033 
kronor, under perioden varit stadd i betydande tillväxt. Siffrorna 
gifva i sin mån stöd åt hvad Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande förut i denna berättelse anfört rörande dryckenskapens 
tilltagande, helst jemväl maltdrycksförsäljningen under perioden 
lärer hafva icke obetydligt ökats. 

5. Kameralförhållanden. 

I tabell 3 lemnas summarisk redogörelse för hemman och 
lägenheter å landet, deras kamerala natur och brukningsdelar 
jenite taxeringsvärden äfvensom för städernas jordar, hus och 
tomter m. m. år 1900. 

Under femårsperioden hafva följande hemman blifvit om
förda från frälse- till skattenatur, sedan deras räntor blifvit 
för statsverkets räkning inlösta: 

Sammanlagda mantalet af skatteköpta hemman utgjorde 
alltså 10 få-

Följande hemman och lägenheter hafva blifvit för kronans 
räkning under perioden försålda i enlighet med derom meddelade 
nådiga beslut: 

Sålunda hafva försålts 13 kronohemman och 1 kronojord 
för tillhopa 153,415 kronor. 

Kronoparkernas antal har, såsom förut i denna berättelse 
under rubriken Skogshushållning finnes omförmäldt, på det sätt 
ökats, att för statsverkets räkning inköpts dels på grund af 
nådiga brefvet den 10 maj 1889 för utvidgning af Anuefors 
kronopark den till 10 öre skatt i hemmanet Tjusterby i Sunne 
socken hörande andel i utskogen Burskogen för en köpeskilling 
af 95 kronor, dels på grund af nådiga brefvet den 8 december 
1899 egendomen V2 mantal Kungsskogen med underlydande V2 
mantal Gräs, Vs mantal Björnfallet, 1/s mantal Hedås, Vs man
tal Gäddtjern, skattlagda bergstorpet Q,varnfallet, Vs mantal 
Stora Elgsjön, 5/i2 mantal Harzenstorp, skattlagda bergstorpen 
Kallkällhult och Kulleråsen, inom Lungsunds socken, 5/i4 mantal 
Gräsbäcken och Vs mantal Borsheden och Sjögerås, inom Ölme 
socken, samt Vs mantal Sorbedalen, 23/24 mantal Björkbron 
jemte Hammartegen, i Vase socken, för en köpeskilling af 
277,000 kronor, dels ock på grund af nådiga brefvet den 16 
november 1900 egendomarna V4 mantal Vassgårda, l/s mantal 
Emtfalla, V mantal Emten, delar af hemmanen x/2 mantal 
Norra Höje, 7/s mantal Mellan Höje och 1 mantal Södra Höje 
samt den s. k. Vassgårda köpetraktsskog, belägna i Varnums 
socken, jemte i Örebro län belägna 1 mantal Qväggen med hytta 
och allmänningsskogar i Bjurtjärns socken, allt för en köpe
skilling af 357,400 kronor. 

Antalet jordaj'söndringar, som varit föremål för Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes åtgärd under femårsperioden, 
har varit 396, sålunda fördelade: 1 år 1896, 18 år 1897, 85 år 
1898, 134 år 1899 och 158 år 1900. Af ifrågavarande jord-
afsöndringar hafva 7 stycken tillkommit för upplåtande af jord
område till plats för skolhus, begrafningsområde, anhaltstation 
vid jernväg samt vägomläggning. I jemförelse med de i näst-
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föregående femårsberättelse meddelade uppgifter rörande af-
söndringsförhållandena utgöra förenämnda siffror en betydande 
stigning i antalet, men då enligt den före år 1897 gällande 
lagstiftning afsöndringar icke för lagfarts vinnande behöfde under
ställas Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes pröfning, kan 
någon jemförelse i afseende å antalet före nämnda år inom länet 
skedda afsöndringar ej uppställas. 

Tab. Qq. Försäljning af bränvin och andra spirituösa drycker 
i Vermlands län åren 1896—1900. 

Sammanräknade fastighetstaxeringsvärdet för länet utgjorde 
enligt bevillningssammandragen: 

Taxeringsvärdena uppgingo sammanräknade till följande be
lopp i k2-onor: 

Under femårsperioden har således jordbruksfastigheternas 
taxeringsvärde ökats med 5,445,600 kronor, värdet å annan 
fastighet med 9,554,050 kronor och värdet å fast egendom, till
hörig kommuner, menigheter m. fl., med 967,300 kronor. 

Rörande egendomar af fideikommissnatur samt egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag och främmande makters under
såtar lemnas upplysningar i tabellerna é, 5 och 6. 

Följande hemman hafva undergått ny ordinarie rotering, 
nämligen: 

För den verksamhet, som under perioden utvecklats i och 
för bestyret med lokalförvaltningen af länets kronodomäner, 
hvilka vid 1900 års slut uppgingo till ett antal af 51 med ett 
taxeringsvärde å jordbruksfastighet af 1,261,500 kronor ochå annan 
fastighet af 21,000 kronor, lemnas följande redogörelse: 
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. Kronans inkomst inom länet af utarrenderade krouodomäner 
uppgick enligt 1895 års landsboksräkenskaper till 39,986 kronor 
15 öre och enligt 1900 års samma räkenskaper till 35,027 kronor. 

Beträffande Landstingets finanser hänvisas till efterföljande 
tabell för år 1900: 

Under åren 1896, 1897 och 1898 har någon landstingsskatt 
icke behöft uttaxeras, deremot uttogs sådan år 1899 till ett 
belopp af 58,709 kronor 97 öre och år 1900 till ett belopp af 
60,012 kronor 77 öre med 25 öre för hvarje krona bevillning af 
fast egendom och inkomst af kapital eller arbete. 

Under åren 1896—1900 hafva kommunala lån, afsedda att 
betalas på längre tid än 2 år, blifvit på grund af Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga tillstånd upptagna till den omfattning, som tabell 
Iir (sid. 45) utvisar. 

Beträffande laga skiften och hemmansklyfningar samt landt-
mäterivåsendet i öfrigt inom länet får eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande underdånigst hänvisa till Landtmäteristyrelsens 
årliga berättelser. 

6. Politi. 

Ä) Undervisningsväsendet. Liksom under föregående period 
utgöras de allmänna läroverken inom länet af ett högre och tre 
lägre. Om hvartdera af dessa får Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande lemna följande upplysningar. 

Karlstads högre allmänna läroverk har fortfarande vetat 
att häfda det goda anseende och det stora förtroende läroverket 
sedan länge egt. Enligt de årligen utkommande redogörelserna 
för de allmänna läroverken inom stiftet utgjorde dess lärjunge
antal: 

I medeltal har lärjungeantalet sålunda utgjort 405 och visar 
sålunda, vid jemförelse med föregående period, då medeltalet var 
380, en tendens till ökning. 

Af läroverkets egna lärjungar hafva vid de årliga maturi-
tetsexamina förklarats mogna: 

Läroverkets stipendiifonder, hvilka redovisas i tabell 7, 
hafva under perioden ökats med »C. A. Fahlgrens fond» å 5,800 

kronor, hvaraf räntan enligt donators, boktryckaren C. A. Fahl
grens testamentariska förordnande af den 24 februari 1895 skall 
»å årsexamina eller afslutningar i form af stipendier eller pre
mier tilldelas lärjungar vid läroverket, som deraf må vara för
tjänte». Summan af stipendier, premier och understöd, som 
under åren 1896—1900 utdelats, utgör 20,044 kronor 75 öre, 
deraf i stipendier 16,669 kronor. 

Läroverkets byggnader hafva under perioden undergått rätt 
betydande reparationer. De flesta salarna hafva omsetts och om
målats, den gamla läroverksbyggnadens yttre restaurerats samt 
nytt kemirum och undervisningsrum för naturhistoria der inrättats. 

Till belysande af läroverkets ekonomiska förhållanden har 
afgifvits följande redogörelse för dess kassors ställning år 1900: 
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Kristinehamns lägre allmänna läroverk (femklassigt) har 
under perioden besökts af följande antal lärjungar: 

Medeltalet har sålunda varit 93. Några nya stipendiifonder 
liafva under perioden icke tillkommit. I stipendier, premier och 
understöd hafva under åren 1896—1900 utdelats 1,835 kronor 
95 öre, deraf i stipendier 1,202 kronor 50 öre. 

Tab. Rr. Upptagna kommunala lån i Vermlands län 

åren 1896—1900. 

För läroverkets kassors ställning år 1900 har leninats föl
jande redogörelse: 

Filipstads lägre allmänna • läroverk har med ingången af 
läsåret 1897—1898 för en tid af tre år utvidgats till femklas
sigt, hvilken utvidgning sedermera förnyats för ytterligare tre 
läsår. Denna anordning har möjliggjorts genom anslag från 
Filipstads stad samt Filipstads sparbank. Lärjungeantalet under 
perioden har utgjort: 

Lärjungarnes antal har sålunda utgjort i medeltal 64. Läro
verkets stipendiifonder hafva under året ökats med »Makarne 
Bergs stipendiifond», omförmäld i tabell 7. Dessutom har till
kommit en mindre donation, den s. k. musikkassan, afsedd att 
»användas till musikens befrämjande inom skolan enligt läro
verkskollegiets närmare bestämmande». Summan af stipendier, 
premier och understöd under åren 1896—1900 har utgjort 3,130 
kronor 27 öre, förutom af anonym gifvare skänkta 25 kronor 
årligen. I stipendier hafva utgått 2,095 kronor 27 öre. 

De ekonomiska förhållandena vid läroverket belysas af föl
jande tablå: 
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Vid Arvika lägre allmänna låroverk, som på Arvika köpings 
bekostnad höstterminen 1897 utvidgades med en 4:de klass och 
höstterminen 1898 med en 5:te klass, har lärjungeantalet varit 
följande: 

Medeltalet har sålunda utgjort 84. Läroverkets- stipendii-
fonder liafva under perioden icke^ökats.^jSumman af stipendier, 
premier och understöd, som under] åren 1896—1900 utdelats, 
utgör 609 kronor 50 öre, deraf stipendier 84 kronor. 

Läroverkets ekonomiska förhållanden framgår af följande 
redogörelse för läroverkets kassors ställning år 1900: 

Folkskollärareseminariet i Karlstad har under perioden 
fortsatt genomförandet af den i nådiga kungörelsen den 16 no
vember 1894 föreskrifna undervisningsplan, och har densamma 
från och med läsåret 1898—1899 "tillämpats i seminariets alla 
klasser. 

De närvarande lärjungarnes och de utexaminerades antal 
har varit följande: 

Sammanlagda antalet närvarande utgjorde alltså 944 och 
utexaminerade 114, utvisande således ett medeltal närvarande 
hvarje termin af 94 och ett medeltal utexaminerade af 23. 

Antalet inträdessökande och antagna har varit: 

Till stipendier åt eleverna liafva af statsmedel utgått föl
jande belopp: 

Lägsta stipendiet har utgjort 20 kronor, det högsta 55 kronor. 
Dessutom har år 1897 till seminariet öfverlemnats ett belopp 
af 5,800 kronor, hvaraf räntan, jemlikt donators, framlidne 
boktryckaren C. A. Fahlgrens i förut omförmälda testamente 
gifna föreskrift, skall i form af premier eller stipendier tilldelas 
någon deraf förtjent lärjunge. 

Seminariets lärosalar hafva oaktadt ökningen i lärjungean-
talet varit tillräckliga, men särskild samlingssal äfvensom slöjd
lokal saknas ännu. 

Småskollärarinneseminariet i Karlstad har under perioden 
fortsatt sin för länet välbehöfliga och gagnande verksamhet. 
Hvarje kurs fortgår fortfarande 12 kalendermånader, fördelade i 
tre någorlunda lika långa terminer. Från och med år 1899 
har den årliga undervisningstiden ökats från 32 till 34^2 veckor, 
hvaraf i regeln 17J/2 veckor komma på vårterminen och 17 
veckor på höstterminen. Hvar tredje termin mottagas efter 
skedd inträdespröfning nya elever, vanligen 30 till antalet. 1 
den kurs, som började med höstterminen 1895, blefvo samtliga 
vid kursens slut qvarvarande 29 elever godkända. Uti nästa 
kurs, som omfattade året 1897 och vårterminen 1898, erhöllo 
jemväl 29 elever afgångsbetyg, och i påföljande kurs, som af-
slutades i december 1899, godkändes 28. Ny kurs började i 
januari 1900, och qvarstodo deri vid.periodens slut 28 elever. 
I allmänhet hafva de utexaminerade rätt snart efter utgången 
från seminariet vunnit anställning som lärarinnor. Ät de båda 
vid seminariet fast anstälda lärarinnorna utgår aflöningen från 
och med år 1899 åt första lärarinnan med 1,500 kronor, hvar-
jemte för henne utverkats delaktighet i folkskollärarnes pen
sionsinrättning, och åt lärarinnan uti öfningsskolan med 800 
kronor, hvarjemte till tryggande af hennes ålderdom styrelsen 
från och med år 1896 årligen för hennes räkning insatt 100 
kronor i lifränteanstalt. För båda dessa lärarinnor har semi
nariet åtnjutit statsbidrag efter stadgade gi-under under åren 
1899 och 1900. För hvarje barn i öfningsskolan upptages en 
terminsafgift af 10 kronor. I öfrigt bekostas läroanstalten af 
länets landsting, hvars anslag för ändamålet under åren 1896— 
1899 utgjort 4,400 kronor årligen och under år 1900, på styrel
sens förslag, utgått med 4,000 kronor. 

Vid högre folkskolan i Sunne har undervisning meddelats 
åt följande antal lärjungar, nämligen läsåret 1895—1896 åt 18, 
läsåret 1896—1897 åt 20, läsåret 1897—1898 åt 19, läsåret 
1898—1899 åt 19 och läsåret 1899—1900 åt 15. Skolan har 
en ordinarie lärare, och utgår dennes aflöning med 1,550 kronor 
årligen, hvaraf 1,500 kronor utgör årslön och 50 kronor ersätt
ning för slöjdundervisning. Härförutom åtnjuter läraren bostad 
och vedbrand. I sång har, med undantag af läsåret 1899—1900, 
undervisning meddelats af klockaren i Sunne församling. Skolans 
styrelse utgöres fortfarande af nämnda församlings skolråd, ocn 



Folkhögskolan. Landtmannaskolan. Folkundervisning. Vermlands län. 47 

skolan förfogar öfver ett kapital, som vid periodens slut uppgick 
till 5,722 kronor 21 öre. 

Vid Vermlands låns folkhögskola och den denned förenade 
landtmannaskolan i Molkom har under den gångna femårsperi
oden undervisningen fortgått efter samma plan, som vid skolornas 
öppnande blifvit faststäld. Med undantag af ett par ombyten 
af lärare vid folkhögskolan har ledningen varit densamma som 
vid slutet af föregående period. 

Elevantalet har utgjort: 

Skolornas inkomster framgå af nedanstående tabell Ss. 
Förutom dessa inkomster, som användts till undervisningens 

upprätthållande och understöd åt mindre bemedlade elever, har 
folkhögskolan under perioden erhållit ett anslag af Karlstads 
sparbank af 5,000 kronor samt af enskilda personer inom pro
vinsen omkring 950 kronor, hvilka medel användts till upp
förande af lärarebostad och ekonomibyggnader samt en del nö
diga reparationer å äldre byggnader. 

För anskaffande af elevbostäder har under år 1900 öppnats 
en insamling, och lärer under nämnda år för ändamålet af kom
muner och enskilde tecknats omkring 17,000 kronor, hvaraf 
10,600 kronor öfverlämnats af en af skolans förra elever, J. 
Eriksson i Odenstad. 

Folkhögskolans 25-åriga tillvaro firades år 1899 med en 
särskild högtidlighet, som nogsamt bar vittne om det stora och 
berättigade anseende, skolan tillvunnit sig så väl bland allmän
heten som särskildt bland dem, hvilka der åtnjutit undervisning. 
Ur den vid festen afgifna redogörelsen torde här förtjena an
tecknas, att från skolans början der undervisats 693 manliga 

och 175 qvinliga elever samt att 87 af länets kommuner der 
varit representerade. 

Under somrarna 1896 och 1898 hafva vid skolan anordnats 
s. k. sommarkurser, hvilka vunnit stor anslutning, och är det 
att hoppas, att, när skolans bostadsförhållanden blifvit ordnade, 
dylika kurser ånyo kunna komma till stånd. 

Folkskoleundervisningen i länet utvecklas fortfarande på ett 
tillfredsställande sätt. Under perioden hafva tre folkskoleinspek
törer der varit anstälda. Skoldistriktens antal utgör fortfarande 
92, men de fasta skolornas antal har ökats från 233 till 296, 
under det de flyttande minskats från 421 till 381. Folkskolornas 
antal utgjorde: 

Exakt uppgift på antalet slöjdskolor för flickor vid periodens 
början har ej kunnat erhållas; de flesta hafva emellertid tillkom
mit genom nådiga kungörelsen den 29 maj 1896. Ordnad under
visning i skolkök har under perioden egt rum i Karlstad och 
Kristinehamn. Bland nya tidsenliga skolhus förtjena att om
nämnas de i Seffle, Forshaga och vid Liljedahls glasbruk. 

Antalet lärare och lärarinnor vid länets folk- och småskolor, 
till hvilka lönetillskott under femårsperioden blifvit från landt-
ränteriet utbetalda, samt lönetillskottens belopp framgå af 
tabell Tt (sid. 48). 

Kommunernas intresse för folkundervisningen har på många 
sätt ådagalagts. Såsom ett uttryck derför torde ock få räknas 
deras alltmer tilltagande sträfvan att sjelfva öfvertaga skolhus-

Tab. Ss. Vermlands läns folkhögskolas och landtmannaskolas inkomster åren 1896—1900. 
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byggnadsskyldigheten, hvarigenom denna skyldighet i allmänhet 
på ett bättre sätt fullgöres. Der sådant öfvertagande ännu icke 
egt rum, har orsaken dcrtill i allmänhet legat i svårigheten att 
finna någon billig och af alla parter godkänd form för liqvida-
tion mellan skolrotarna, i synnerhet der, såsom ofta varit fallet, 
dessa högst olika fullgjort sin byggnadsskyldighet. 

Karlstads elementarlärover-k för flickor, hvilket tillförene 
egts af ett för ändamålet bildadt bolag, har från och med år 
1900 öfvertagits af Karlstads stad under vilkor bland annat, att 
staden Icmnade det antal friplatser och mcdgåfve den nedsätt
ning i afgifter, som skolans styrelse iklädt sig för erhållande af 
statsanslag, att staden öfvertoge skolans förbindelser mot lä
rarinnor och lärare samt att staden mot visst pris inlöste aktierna 
i bolaget. Läroverket är fortfarande inrymdt i sin gamla lokal, 
som innehåller 8 klassrum, bönsal, expeditionsrum samt kök för 
städerska. Lärjungeantalet har utgjort: 

Vid periodens slut ombesörjdes undervisningen af 3 tim
lärare och 11 lärarinnor. 

Statens anslag till skolan har utgjort per år 1,750 kronor 
för åren 189G—1898 och 2,350 kronor för åren 1899—1900, och 
Karlstads stad har till skolan lemnat 325 kronor år 1897 och 
(525 kronor årligen för åren 1898—1900. 

Skolan förfogar öfver två i tabell 7 redovisade stipendii-
fonder; den ena, »Amicitiafonden», tillkommen 1883, användes till 
belöning åt »tre elever i högsta klassen, hvilka särskildt visat 
skicklighet i studiet af lefvande språk>, den andra, den s. k. 
Fahlgrenska fonden, erhölls år 1897 genom aflidne boktryckaren 
C. A. Fahlgrens förut omförmälda testamente och skall användas 
till skolböcker åt flitiga, behöfvande elever. 

Tab. Tt . Från landtränteriet af statsmedel utbetalda lönetillskott 
åt lärare och lärarinnor vid folkskolor och småskolor 

inom Vermlands län åren 1896—1900. 

Sedan staden öfvertagit läroverket, föres den möjligen upp
stående behållningen af läroverket till en särskild byggnadsfond 
afsedd att med tiden bidraga till uppförande af nytt läroverkshm! 

I förra femårsberättelsen omförmäldes, att ytterligare ett 
elementarläroverk för flickor funnes i staden. Detta, som be
nämndes Fröken Sofi Bergs skola, upphörde med höstterminen 
1900 på grund af ekonomiska motgångar. Visserligen hade 
skolan ett statsanslag af 1,000 kronor årligen, men då inga an
slag i öfrigt förekommo och elevantalet nedgick, ansågs skolan 
icke kunna fortsätta. Dess elevantal under perioden utgjorde: 

Kristinehamns elementarläroverk för flickor, som fortfarande 
varit inrymdt i två af staden för ändamålet kostnadsfritt upp
låtna våningar, har under perioden lemnat undervisning åt föl
jande antal lärjungar, fördelade på tre förberedande och sju 
elementarklasser: 

Vid periodens slut bestreds undervisningen af 14 lärarinnor 
eller lärare. 

Skolan har i statsanslag åtnjutit under åren 1896—1898 
1,750 kronor årligen samt 2,150 kronor år 1899 och 2,350 kronur 
år 1900, hvarjemte staden från och med år 1898 lemnat ett 
årligt anslag af 1,000 kronor. Terminsafgifterna hafva utgjort 
lägst 20 och högst 75 kronor. 

Läroverkets byggnadsfond har genom handlanden A. G. 
Hedins donation.den 2 februari 1900 ökats med 10,000 kronor, 
hvarjemte till samma fond öfverlemnats viss andel i den s. k. 
Holmgrenska tomten i staden. 

Skolan eger två stipendiifonder, fröken Mathilda Aspelins 
donationsfond och Kristinehamns sparbanks stipendiifond, hvilka 
båda återfinnas under tabell 7. 

Vid Filipstads elementarskola för flickor, hvars styrelse 
utses af stadens fullmäktige, har undervisning meddelats i tre 
förberedande och sju elementarklasser, och har lärjungeantalet 
utgjort: 

Antalet lärare eller lärarinnor utgjorde år 1900 8. Statens 
anslag till skolan har utgjort 500 kronor år 1896, 1,300 kronor 
under hvart och ett af åren 1897—1899 samt 1,200 kronor är 
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lf)(K). Ilärjemte har Filipstails stad bidragit mod 1,800 kronor 
ärliuen och Filipstads sparbank under åren 1897—1900 med 
1 (XX.) kronor årligen. Terminsafgifterna utgingo vid periodens 
slut ined lägst 25 kronor och högst 75 kronor. 

Skolan förfogar öfver en stipendiifond, »tjuguförsta-januari-
fonden», redovisad under tabell 7. 

Afven i Arvika köping finnes numera ett fullständigt läro
verk för flickor, benämndt Arvika elementarskola för flickor. 
Dess styrelse utgöres af 7 personer, af hvilka köpingens full
mäktige utse en. Undervisningen har under perioden meddelats 
ät följande antal lärjungar: 

1 statsanslag har skolan åtnjutit 500 kronor år 1890, 1,000 
kronor årligen under åren 1897—1899 samt 1,700 kronor år 
1900. Köpingens anslag, som åren 1896—1899 utgick med 
1,000 kronor årligen, belöpte sig år 1900 till 1,750 kronor. 
Terminsafgifterna hafva utgått med lägst 15 kronor, högst 70 
kronor. 

1 Sejfle har hösten 1899 inrättats en samskola, som haft 
en lärare och två lärarinnor samt i medeltal 25 elever. Skolan 
lindö år 1900 ett anslag å (iOO kronor från Sefflc köping. 

Afven i Sunne har en dylik skola anordnats. Denna räk
nade under sin första termin, hösten 1900, 21 lärjungar, och 
undervisningen meddelades af en lärare och tre lärarinnor i 
kurser, motsvarande allmänna läroverkens klasser 1, 2 och 4. 

Karlstads tekniska afton- och söndagsskola har fortgått efter 
enahanda grunder, som i förra femårsberättelsen oinlörmäldes. 
Af staden har skolan jemlikt det i nämnda berättelse omför-
mälda stadsfullmäktigebeslut under nu ifrågavarande period upp
burit ett årligt anslag af 2,000 kronor. Från och med år 189(5 
har ock staten höjt sitt anslag till 1,500 kronor årligen. Sko
lans ekonomi liar härigenom tryggats och större, tidsenligare 
undervisningsmateriel kunnat anskaffas, hvarigenom intresset för 
skolan vuxit ocli elevantalet icke obetydligt ökats. Detta ut
gjorde sålunda: 

Afven denna skola ihågkoms af boktryckaren C. A. Fahl-
uren i hans oftanämnda testamente med en donation, hvaraf 
räntan skulle utdelas såsom stipendier och premier åt skolans 
elever. Donationen uppgick efter boutredningen till 5,800 kro-
n"r. Enligt styrelsens beslut skall tills vidare af räntan dera 
utdelas hvarje år 150 kronor och återstoden läggas till kapitalet, 
tdl dess detta uppgår till 10,000 kronor, då nya bestämmelser 
skola ineddelas. 

Ifandtverksskolan i Kristinehamn för blinde, hvars upp
gift är att meddela blinde, som uppnått 18 lefnadsår och der-
utöfver, undervisning i för dem lämpligt yrko samt i läsning och 
skrifning af blindskrift, har under den gångna femårsperioden 
fortgått efter den ursprungliga planen. 

Elevantalet har utgjort: 

Medelåldern under perioden har varit 25 år. Från skolans 
början den 1 september 188-1 hafva 173 blinde under längre 
eller kortare tid der erhållit undervisning. Från utgångna elever, 
med hvilka skolan står i affärsförbindelse genom att tillhanda
hälla dem arbetsmateriel, lära fortfarande ingå för skolan upp
muntrande underrättelser om den nytta do haft af undervisningen 
derstädes. I allmänhet hafva de kunnat försörja icke blott sig 
själfva utan ock, der de ingått äktenskap, sin familj. Endast 
i några få fall har resultatet af skolundervisningen blifvit mindre 
tillfredsställande, till följd af bristande begäfning hos eleven eller 
svårigheten vid att afyttra förfärdigade arbeten, beroende dels 
på oförmåga, dels på olämpligt afsättningsområde i hemorten, 
dels ock ibland på liknöjdhet inom kommunen, der den blinde 
vistas, att bereda honom arbete och arbetslokal. Ett godt vitt
nesbörd om de från skolan utgångna blindes arbetsduglighet utgör 
försäljningen till dem af arbetsmateriel, hvilken försäljning upp
gick år 189G till 12,017 kronor Cl öre, år 1897 till 13,929 
kronor 07 öre, år 1898 till 1<>,2;J1 kronor 70 öre, ur 1899 
till 15,450 kronor 77 öre och år 1900 till 19,900 kronor 

82 öre eller sammanlagdt till 78,190 kronor 03 öre. Motsva
rande belopp under föregående period utgjorde ."55,084 kronor 
83 öre. 

Undervisningen vid skolan lemnas kostnadsfritt. Eleverna 
utackorderas i hem utom skolan. Medellös elev uppbär i stats
bidrag 100 kronor om året såsom bidrag till utackorderingen. 
Denna bestrides i öfrigt af vederbörande målsman. Med Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd bekommer elev, som utgår frän 
skolan, bidrag intill 150 kronor till inköp af verktyg och arbets
materiel, och hafva sädana bidrag under perioden uppgått till 
5,705 kronor. Statsanslaget till skolan har under perioden ut
gjort 10,000 kronor om aret, och försäljningssumman af färdig-
gjorda arbeten liar uppgått till Raminanlagdt 11,204 kronor 17 
öre. Skolan egde vid periodens slut besparade medel till be
lopp af 10,130 kronor 83 öre. 

Den af Vermlands läns förening för sinnesslöa barns vård 
år 1888 upprättade idiutskolan vid Karlstad bar, särom i före
gående feniårsberättelse omnämndes, på hösten 1895 inrymts i 
egen byggnad. Genom beslut den 22 september 1897 har Verm
lands läns landsting, på grund af erbjudande från nämnda för
ening, från och med år 1898 öfvertagit föreningens fastighet 
med dera uppförda byggnader jemtc inventarier och andra till-
höriglictcr samt för framtiden åtagit sig vården och underhållet 
deraf jemte anordnandet och upprätthållandet i behörig ordninsi 
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af anstalten i enlighet med redan meddelade eller framdeles 
skeende bestämmelser från statens sida. Sedermera liar Lands
tinget, den 21 september 1898, antagit stadgar för anstalten. 
Enligt dessa utgöres anstaltens styrelse af sju, af Landstinget 
årligen utsedda ledamöter, fem män och två qvinnor, med två 
manliga och ei] qvinlig suppleant. Skolan är indelad i två af-
delniugar, profklassen och den egentliga skolafdelningen. I den 
förra få barnen qvarstanna i högst två år, i den senare i högst 
sex år. Barn, livars ålder understiger (i eller öfverstiger 12 år, 
får ej intagas i anstalten, och barn, som befinnes obildbart eller 
oförmöget till vidare utveckling, skall skiljas derifrån. På hem
ställan af anstaltens styrelse beviljade 1891) års landsting för 
inrättande vid anstalten af en arbetsheinsafdelning för öfveråriga 
sinnesslöe, som genomgått den egentliga skolafdelningen, för år 
1900 ett årsanslag till högst fem i nämnda afdelning intagna 
elever från länet med 125 kronor för hvarje, hvarjemte Lands
tinget till organiserande af denna avbetshemsafdelning anvisat 
371 kronor 57 öre. 

I skolan har elevernas antal från och med år 1897 ökats 
från 25 till .'50. Dessutom hafva år 1900 fyra elever varit in
tagna i den nyinrättade arbetshemsafdelningen. Lärarinnc- och 
tjenstepersonalen har utgjorts af en föreståndarinna, tillika första 
lärarinna, tre lärarinnor, hvaraf en uteslutande i slöjd, två skö
terskor, en kokerska, två tjenarinnor samt en gårdskarl, som 
tillika undervisar i slöjd. Undervisningen har omfattat små
skolans läroämnen. Profklassen erhåller dagligen 2V2 timmars 
teoretisk undervisning och 2 timmars öfning i handarbete. 

Den egentliga skolafdelningen har varit indelad i en högre 
och en lägre afdelning. I den lägre, som bestått af de mindre 
utvecklade barnen, hafva dagligen meddelats 2 V2 timmars 
teoretisk undervisning och 2V2 timmars undervisning i slöjd. 
I den högre afdelningen hafva de bättre utvecklade barnen 
erhållit nära 2 timmars teoretisk undervisning och 4 timmars 
slöjdundervisning. I öfrigt hafva barnen öfvats i husliga sysslor, 
trädgårdsskötsel o. s. v. Eleverna i arbetshemsafdelningen hafva 
öfvats i snickeri, skomakeri, trädgårdsarbeten och husliga sysslor. 

Elevafgiften har, i enlighet med nådiga kungörelsen den 28 
maj 1897, från och med år 1898 med 50 kronor årligen utgått 
för barn af mindre bemedlade föräldrar. Dessutom har Lands
tinget bidragit med 100 kronor och staten med 250 kronor för 
hvarjo i skolan intaget barn samt under år 1900 Landstinget 
med 125 kronor och staten med 100 kronor för hvarje elev i 
arbetshemsafdelningen, hvarjemte Landstinget för sistnämnda år 
lemnat ett extra anslag för utspisningen med 750 kronor och 
bidrag under perioden erhållits från Malmö barnhusfond med 
750 kronor. Underhållskostnaden år 1900 för hvarje elev 
uppgick till 1 krona 17 öro. Dagliga utspisningskostnaden ut
gjorde för år 1900 40 öre per person, men har sedan ej obe
tydligt stigit. 

Innan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshnfvande lemnar 
undervisningsväsendet, vill Eders Kungl. Maj:ts Befallningshnf-
vande slutligen omnämna den helt och hållet på enskild bekost
nad tillkomna Lundsbergs privatskola fur gossar, som grundades 
i januari 1896 af grosshandlanden William Olsson å egendomen 
Lundsberg, 2'/a mil norr om Kristinehamn med Nässundet så
som närmaste jernvägsstation. Ändamålet med denna skola, 
hvartill idén hemtats från England, var att meddela undervisning 
i sådana iiiuncn, som ynglingar vid utträdandet i det praktiska 

lifvet bäst beliöfde, att sörja för deras moraliska uppfostran «e-
nom noggrann vård och moderlig tillsyn i särskilda för ändamålet 
anordnade skolhem samt att åt deras fysiska utveckling erbjuda 
de fördelar, som i sådant afseende utmärkte landet framför stä
derna. Undervisningen skulle följa statens läroplan i de tre 
första klasserna, men från och med fjerde året i skolan skulle 
lärjungarne lemnas större valfrihet och undervisningen ordnas 
uteslutande, med hänsyn till det praktiska lifvets behof. Denna 
senare kurs skulle likaledes omfatta tre år, så att hela undervis
ningstiden sålunda blefve sex år, och lärjungarne vara färdiga 
att utträda i praktisk verksamhet vid 15 å IG år eller omedel
bart efter sin konfirmation. Det engelska språket skulle liufvud-
sakligen inhemtas på praktisk väg genom att användas sås»m 
samtalsspråk i skolhemmen. För detta ändamål ville skolan 
alltid söka försäkra sig 0111 att ett visst antal engelska gossar 
alltid funnes bland eleverna. 

Skolan bestod vårterminen 1896 af 5 lärjungar, hvaraf 2 
engelsmän. Undervisningen leddes af skolans föreståndare samt 
en infödd tysk och en lärarinna. Under läsåret 189G—1897 var 
lärjungarnes antal lo, deraf 4 engelsmän. Lärarne voro fem, 
nämligen en lärare och två lärarinnor för de svenska ämnena 
samt en engelsk och en tysk lärare. Läsåret 1897—1898 räk
nade skolan 28 elever — deraf 5 engelsmän — fördelade på fem 
klasser. Lärarnes antal var sju, deraf två utländska. Under 
läsåret 1898—1899 hade lärjungarnes antal stigit till 40, hvaraf 
4 engelsmän, och lärarnes till 9, nämligen G svenska och 3 ut
ländska. Klasserna voro sex och sålunda fulltaliga. Under läs
året 1899—1900 och början af påföljande läsår har lärjunge
antalet varit 52 å 53, hvaraf 2 engelska gossar, samt under
visningen bestridts af 6 lärare och 1 lärarinna för de svenska 
ämnena samt franska och tyska språken äfvensom af 2 engels
män. 

Under årens lopp har det ursprungliga programmet för 
skolan delvis ändrats. Jemte tillvaratagandet af skolans uppgift 
att främja elevernas moraliska och fysiska utveckling söker 
skolan sålunda att meddela en allmänt medborgerlig bildning, 
afsedd såväl för utträde i det praktiska lifvets olika verksamhets
grenar som för öfvergång till fortbildande fackskolor af skild» 
slag eller, såsom det heter i skolans program, »till gymnasier, 
för hvilkas organiserande på dylika sexklassiga underskolor 
Lundsbergs skola varmt intresserar sig». 

Skolhuset innehåller 2 större och 5 mindre lärosalar, en 
samlingssal samt en slöjdsal och ett rum för naturvetenskapliga 
samlingar. Dessutom finnes ett gymnastikhus. Skolhemmen äro 
tre till antalet, med respektive 8, 19 och 25 gossar. Hvart och 
ett af dessa skötes af en husmoder och står för öfrigt under 
ledning af någon bland lärarne, hvilka fördelas på de olika hem
men. Gossarne bo två till fem i hvarje rum. På lediga stun
der sysselsättas de der med färgläggning, ritning, trä- och papp
arbeten, lekar, sång, musik o. s. v. För skolhemmen finnes ett 
gemensamt centralkök, hvarigenom omkostnaderna för skolan 
kunnat i någon mån nedbringas. Desamma lära nämligen blifvit 
högst betydliga, och skolan uppgifves hafva redan orsakat sin 
frikostiga grundläggare utgifter på omkring 450,000 kronor, hvaraf 
redan 75,000 kronor måst såsom ren förlust afskrifvas. 

Till tryggande af lärarnes ställning bar Eders Kungl. Maj:t, 
på derom gjord underdånig framställning, genom nådig resolution 
den 13 maj 1898 medgifvit innehafvare af lärarebefattning vid 
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skolan rätt tillsvidare under fem Ar, räknadt från Iiörjan af läs
året 1808—1890, att tillgodonjuta samma lönetursberäkningsom 
lärare vid statens läroverk. I sammanhang härmed stäldes 
skolan under Karlstads stifts cforalstyrelse. Sedermera har 
skolans religionslärare genom nådig resolution den 10 maj 1800 
fatt rätt att räkna presterliga tjenstcår. 

B) Kreditanstalter. S vcriges riksbanks afdelnimjskontor i 
Karlstad, som hösten 1807 inflyttade i egen byggnad, härunder 
perioden haft följande vinst af sin rörelse: 

Till belysning af afdelningskontorcts rörelse under perioden 
meddelas följande tablå: 

Vermlands enskilda bank, som, förutom från hufvudkontorct 
i Karlstad, drifvit sin rörelse genom kommissionskontor i Filip
stad, Arvika, Åmål, Sunne, Uddeholm och — från den 1 januari 
1890 — Seffle, har under perioden sett sin verksamhet ej obe
tydligt ökad. Bankens grundfond höjdes år 1807 från l,f>00,000 
kmiior till 1,875,000 kronor och dess reservfond samma år från 
500,000 kronor till 025,000 kronor. Dessutom hade banken den 31 
december 1000 innestående 329,447 kronor fiO öre i outdelade 
vinster. 

Innestående hos banken funnos dcrjemtc nämnda dag 
å deposition 15,127,300 kronor, å upp- och afskrifningsräkning 
1,0-14,285 kronor 54 öre och å kapitalräkning 4,057,015 kronor 
52 öre. Samtidigt uppgick beloppet af utelöpandc sedlar till 
2,010,200 kronor. 

Hankens nettobehållning utgjorde: 

Till upplysning om bankens rörelse under perioden meddelas 
följande tablå: 

Räntefoten och vexeldiskontot hafva utgjort: 

Kristinehamns enskilda hank har hufvudkontor i Kristine
hamn, afdelningskontor i Filipstad samt expeditionskontor i 
Fredriksberg och ltåda äfvensom under perioden inrättade i 
Malung från och med är 1800 och i Karlskoga kyrkoby från och 
med år 1808. Grundfonden utgör 1,200,000 kronor, och reserv
fonden, som år 180(5 utgjorde 200,000 kronor, höjdes år 1807 
till 212,000 kronor, år 1808 till 224,000 kronor, år 1800 till 
23G.000 kronor och år 1000 till 210,000 kronor. Vid bokslutet 
sistnämnda år hade banken innestående på deposition 1,844,850 
kronor, på upp- och afskrifningsräkning 003,312 kronor 18 öro 
och på kapitalräkning 247,445 kronor 22 öre. Outdelade vinster 
utgjorde 9(5,500 kronor, och utelöpandc sedlar uppgingo till ett 
belopp af 1,102,580 kronor. 

Nettobehållningcn af rörelsen under de år denna berättelse 
omfattar utgjorde: 

Följande tablå lemnar upplysning mit bankens röreiso under 
perioden: 
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Räntefoten och vexeldiskontot hafva utgjort: 

Vermlands läns hypotelcsförening hade, sedan den s. k. 
gamla fonden den 1 september 1900 blifvit upplöst, vid nämnda 
års slut 2,771 delegare. Då vid årets början beviljade amorte
ringslån uppgingo till ett belopp af 15,036,075 kronor 6amt under 
året utlemnats nya lån till ett belopp af 285,000 kronor, men 
30 lån inbetalats med 140,330 kronor, utgjorde delaktighetsbe
loppet vid årets slut 15,180,745 kronor, deraf en Ökning under 
året af 144,670 kronor. A nämnda delaktighetsbelopp hade 
amorterats sammanlagdt 3,589,417 kronor. 

Vermlands stad sht/poteksförenings ställning vid 1900 års 
slut var följande: 

Inom länet finnas sparbanker i Karlstad, Kristinehamn och 
Filipstad äfvensom Vestra Vermlands sparbank med kontor i 
Arvika, Sunne sparbank, Gillberga pastorats med kontor i Ökne 
samt Östra Emterviks och Vestra Emterviks sparbanker. Af 
dessa har Vestra Emterviks sparbank under perioden tillkommit. 
Dess reglemente faststäldes den 26 maj 1898, och banken öpp
nades den 1 oktober samma år. 

I afseende å dessa sparbankers rörelse får Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i underdånighet hänvisa till Bidrag 
till Sveriges officiela statistik, littera Y. 

Postsparbanken, som vid 1895 års slut hade inom Verm
lands län 119 kontor öppna till allmänhetens betjenande, har 
under år 1900 haft 140 sparbankskontor der i verksamhet. För 
länet i dess helhet utgjorde insättningsbeloppen år 1895 2,111,540 
kronor och år 1900 1,412,172 kronor samt uttagningsbeloppen år 
1895 885,277 kronor 42 öre och år 1900 2,224,065 kronor 25 
öre. Antalet delegare utgjorde den 31 december 1900 31,801 
och dessas behållning samma dag 7,502,369 kronor 77 öre. 

C) Försäkringsanstalter. Beträffande den verksamhet, som 
under perioden utöfvats af Vermlands brandstodsbolag, försäk-
ringsföroningarna i länet samt Vermlands ränte- och kapital-
försäkringsanstalt, får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i 
underdånighet hänvisa till de årliga redogörelser i ämnet, som 
af Kungl. Civildepartementet utgifvas. Eders Kungl. Maj.ts 
Befallningshafvande vill här endast anteckna, att under perioden 
reglementen faststälts för Vestra Emterviks sockens brandstods
bolag och Fernebo sockens brandstodsförening samt för Fryksände 
sockens hästförsäkringsförening, Östergårdarnes hästförsäkrings-
förening, Fernebo sockens vestra bergslags häst- och nötkreaturs
förening, Norra Råda och Sunnemo socknars kreatursförsäkrings
bolag, Skillingemarks hästförsäkringsförening, Elfsbacka häst
försäkringsförening, Brunskogs, Boda och Mangskogs socknars 
hästförsäkringsförening, Vestra Lysviks hästförsäkringsförening, 
Gunnarskogs hästförsäkringsbolag, Alsters församlings hästför
säkringsbolag, Vestra Emterviks hästförsäkringsförening, Bäcke
lids hästförsäkringsförening, Kola hästförsäkringsförening, Kar
landa hästförsäkringsförening och Vermskogs hästförsäkrings
förening. 

För Vermlands brandstodsbolag faststäldes nytt reglemente 
den 31 oktober 1899. 

D) Helso- och sjukvård. För länets indelning i provinsial
läkaredistrikt och antalet distriktsläkare har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande här ofvan redogjort under afdelningen Lä
nets indelning och naturliga beskaffenhet. 

Angående den i förra femårsberättelsen omförmälda upp
tagningsanstalten i Kristinehamn för sinnesjuke meddelade Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 29 maj 1896 de bestäm
melser bland annat, att Landstinget berättigades å staten tillhörigt 
område vid Kristinehamns hospital uppföra två paviljonger, en 
för manliga och en för qvinliga patienter samt afsedda att hvar-
dera kunna inrymma tio sinnessjuke, allt i enlighet med af 
vederbörande myndighet godkänd ritning, att Landstinget skulle 
vidkännas kostnaden ej mindre för byggnadernas uppförande med 
dithörande grundläggning, promenadgårdar, värmeapparater och 
vattenledningsrör än äfven för all annan fast inredning ni. ni., 
som erfordrades för deras begagnande, samt för framtiden be
strida underhållskostnaden härför samt att staten skulle anskaffa 
och underhålla all den lösa inredningen samt ombesörja och be
kosta allt hvad för de sjukes vård i öfrigt erfordrades mot viss 
afgift, som af Landstinget skulle till staten erläggas. Byggna
dernas utförande anförtroddes af 1896 års landsting åt en ko-

- mité, och kunde komitén till 1900 års landsting anmäla, att 
arbetet då var till alla delar fullbordadt. Den sammanlagda 
kostnaden lärer uppgått till 54,870 kronor, som af Landstinget 
beviljats. Den afgift för patienterna, spm Landstinget erlägger, 
har bestämts till 2 kronor 50 öre per dag. 
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Om- och tillbyggnaden af Filipstads lasarett har under 
perioden fullbordats, och en del extra anslag har utgått till 
länets sjukstugor, hvilka, sju till antalet, äro belägna i Kristine
hamn, Arvika, Arjeng, Sunne, Torsby, Uddeholm och Dalby. 
De vid dessa sjukstugor anstälda läkarnes aflöning har af Lands
tinget icke obetydligt höjts. 

Vidare må nämnas, att 1899 års landsting, med anledning 
af en af förste provinsialläkaren i länet genom Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande gjord framställning, beviljade ett 
anslag af 5,000 kronor för hvartdera af åren 1900, 1901 och 
1902 till anställande af en epidemisjuksköterska inom hvart och 
ett af länets nio provinsialläkaredistrikt. 

Till samma landsting framlade vederbörande lasarettsdirektion 
ett större förslag till om- och tillbyggnader vid Karlstads lasa
rett. Detta förslag jenite en enskild motion angående möjlig
heten att genom utvidgande af sjukstugorna i Kristinehamn och 
Arvika minska kostnaden för lasarettets ombyggnad öfverlem-
nades af Landstinget till en komité, som till följande års lands
ting afgaf utlåtande i ämnet och dervid föreslog Landstinget att 
i stället för om- och tillbyggnad af det gamla lasarettet uppföra 
ett nytt lasarett å lägenheten Kristinedal vid Klarelfvens vostra 
elfgren utanför Karlstads planlagda område. För nedbringande 
af kostnaden blef förslaget till komitén återremitteradt. Frågans 
vidare utveckling ingår sålunda icke inom ramen för denna be
rättelse. 

Legosängsafgifterna för sjuke, som under perioden vårdats 
å lasaretten och sjukstugorna, hafva utgått för livarje dygn så
lunda: 

De i föregående femårsberättelse omförmälda apotek och 
medikamentsförråd hafva fortfarande varit i verksamhet. Under 
perioden har tillkommit ett nytt medikamentsförråd, nämligen 
år 1900 i Charlottenberg. 

E) Fattigvård och fromma stiftelser. Fattigvården ordnas 
i de ilesta kommuner hufvudsakligen genom hjonens bortackordc-
ring. Elmruväl kommunerna i allmänhet sägas göra det bästa 
möjliga af detta system, i det att fattighjonen, så v i dt ske kan, 
öfverlemnas till anhöriga eller andra för dem intresserade per
soner, torde dock i många fall hänsyn mera tagas till den bjudna 
ackordssuminan än till vederbörandes lämplighet såsom vårdare. 
Det är ock att hoppas, att systemet alltmer försvinner. Samma 
önskemål gäller äfven beträffande fattigvårdens utgörande ge
nom s. k. omgång, livilket ännu delvis fortlefVer i åtskilliga 
socknar. 

Genom inrättande af fattiggårdar hafva ock flere kommuner 
sökt ordna en tidsenligare och mera tillfredsställande fattigvård. 
•Sålunda funnos vid periodens början fattiggårdar inrättade i 
Jernskogs, Eda, Vase, Sunne, Nyeds, Fryksände, Varnums, Bratt
fors, Oime, Nysunds, Stora Kils, Grums och Grafva socknar, 
och under perioden hafva dylika tillkommit inom Hammarö, 

Öfre Ulleruds, Nors,. Nedre Ulleruds, Ramens, Kola, Gillberga 
och Östmarks socknar. Inom Dalby socken hafva på enskildt 
initiativ åtgärder vidtagits för inrättande af ett hem för ålder
stigna och minderåriga medellöse, dertill jemväl kommunen an
visat medel. 

I öfrigt får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande be
träffande fattigvården inom länet hänvisa till Bidrag till Sve
riges officiela statistik, littera U. 

För de till Länsstyrelsen inkomna uppgifter om fromma 
stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter, sjukkassor och der-
rned j em förliga inrättningar redovisas i tilbull 7. 

Af de i denna tabell upptagna stiftelser må följande här 
särskildt beröras. 

Vermlåndska l arnvår ds förening en, som har till ändamål 
att bidraga till vanartade och ovårdade barns bortackordering, 
har under perioden utgifvit följande belopp: 

Tillgångarna, som vid periodens början utgjorde 32,697 kro
nor 8 öre, uppgingo vid dess slut till 38,012 kronor 95 öre. 

Föreningen för frigifna fångar har i understöd under pe
rioden utgifvit saminanlagdt 311 kronor 75 öre. Dess tillgångar 
utgjorde vid periodens slut 3,308 kronor 52 öre. 

Vermlands enskilda militärpensionskassa, från hvilken år
ligen utdelas underhåll till behöfvando afskedade soldater, som 
tjenat vid något af de inom länet förlagda regementena eller 
Vei-mlands fältjägarekår, men icke erhållit pension ur krigsmans-
huskassan, äfvensom till enkor efter soldater, hade vid periodens 
slut en behållning af 11,089 kronor 34 öre, nämligen dels en 
grundfond å 9,000 kronor, hvaraf voro disponerade på Vermlands 
regemente 5,250 kronor, på Vermlands fältjägarekår 3,000 kro
nor och på f. d. Nerikes regemente 750 kronor, och dels en 
besparingsfond å 2,089 kronor 34 öre, hvaraf Vermlands rege
mente egde 1,282 kronor 4 öre, Fältjägarekåren 77 kronor 62 
öre och f. d. Nerikes regemente 729 kronor 68 öre. 

Vermlands läns gåfvomedelsfonder hafva äfven under denna 
period ökats. Den del deraf, hvaröfver Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande eger förfoga, eller den B. k. »Vermländska 
fonden», hvilken den 31 december 1895 uppgick till 44,682 kro
nor 34 öre jemte upplupna räntor 1,545 kronor 56 öre eller 
tillhopa 46,227 kronor 90 öre, utvisade den 31 december 1900 
en behållning af 56,462 kronor 46 öre och har alltså under 
perioden ökats med 10,235 kronor 06 öre; »Landstingsfonden» 
— den fond, hvaröfver Landstinget disponerar — uppgick den 
31 december 18.95 till 22,122 kronor 45 öre och den 31 decem
ber 1900 till 25,767 kronor 58 öre, utvisande alltså en ökning 
af 3,645 kronor 13 öre; och de gåfvomedel, som utestå hos 15 
af länets socknar, hafva under perioden stigit från 130,400 
kronor 69 öre till 141,023 kronor 52 öre. Af sistnämnda gåfvo
medel voro vid periodens slut utlemnade såsom odlingslån 81,539 
kronor 95 öre, under annan låneform 23,670 kronor 80 öre och 
i anslag till fattiggårdar 16,000 kronor. 



51 Vermlands län. Sockenmagasinsfonder. 

Inom länet funnos vid periodens slut följande socken-
ni agasinsfon der: 

IJärjenite hade Botilsäters socken en niagasinsfoiid af 22'02 
hektoliter råg och 613-48 hektoliter hafre. 

Karlstad i Landskansliet och Landskontoret don 31 december 1901. 

Underdånigst: 

GERH. D Y R S S E N . 

Ture Broström. Frith. Grafström. 
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Tab. 2. 

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

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll år 1900. 
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EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I VERMLANDS LÄN ÅR 1900. 
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