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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd 10. 

ÅREN 

1901—1905. 

V Ä R M L A N D S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

V ärmlands län har under de fem år, denna berättelse om
fattar, icke undergått någon förändring till sina i föregå
ende berättelse beskrifna gränser och areal. 

En del områdesreglcringar hafva under perioden kommit 
till stånd. Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 19 
sept. 1902 hafva vissa ägoflgurer af frälsesäteriet Våxnäs i 
Karlstads landsförsamling blifvit från och med år 1904 i 
administrativt, kommunalt och judiciellt hänseende öfver-
ftyttade. till Karlstads stad. Genom nämnda öfverfiyttning 
har stadens område tillökats med en areal af 28 har 7-13 
ar, och är i följd häraf minskningen af Karlstads landsför
samlings område lika stor. 

Genom nådiga brefvet den 25 augusti 1905 har förord
nats, att hemmanet Mickelsön n:o 1 om 1/i mantal i Grums 
socken och härad skulle från och med år 1906 i kommunalt 
och kyrkligt hänseende samt i jordeboken öfverföras från 

Grums till Eds socken. Hemmanet består af en vid inlop
pet till Gramsfjärden belägen ö och 'är numera medelst väg 
förenadt med den del af fastlandet, som tillhör Eds socken. 

Den under år 1843 påbörjade och af Eders Kungl. Maj:t 
genom nådigt bref och utslag den 9 augusti 1849 stadfästade 
gränsregleringen mellan â ena sidan Dalby och å den andra 
Norra Finnskoga och Södra Finnskoga socknar har under 
den tilländalupna perioden omsider nått sin slutliga full
bordan därigenom, att Eders Kungl. Maj:t genom nådigt 
utslag den 6 sept. 1905 i hufvudsakliga delar godkänt upp-
rättadt förslag till skattläggning af de ägor, hvilka genom 
ifrågavarande reglering öfvergått från Dalby socken till 
Norra och Södra Finnskoga socknar. På grund af denna 
gräns- och skattereglering har från följande hemman inom 
Dalby socken öfverflyttats nedanstående hemmantal till sock-
narne Norra och Södra Finnskoga, nämligen: 
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Innebörden och verkan af denna gränsreglering belyses 
bäst däraf, att enligt det af 1906 års lokala taxeringsmyn
digheter uppgjorda förslag till fördelning af gällande taxe
ringsvärden å dé jordbruksfastigheter, som af regleringen 
berörts, Dalby socken därigenom fått vidkännas en förlust 
i fastighetsvärden af 1,086,100 kronor, däraf fastigheter om 
ett sammanlagdt taxeringsvärde af 510,600 kronor tillförts 
Norra Finnskoga socken och fastigheter med taxeringsvärde 
af tillhopa 575,500 kronor öfvergått till Södra Finnskoga 
socken. 

Ecklesiastik indelning. Med ecklesiastikåret 1900—1901 
kunna Norra Råda och Sunnemo socknar med Gustaf Adolfs 
kapell anses hafva upphört att tillhöra Ekshärads pasto
rat, sedan Eders Kungl. Maj:t, med anslutning till nådiga 
brefvet den 13 april 1883 angående delning af dåvarande 
Ekshärads pastorat uti nådigt bref den 8 febr. 1901 för
klarat, a t t nyssberörda skilsmässa finge på vissa angifna 
villkor gå i verkställighet den 1 maj sistnämnda år. Ge
nom inköp af boställen åt kyrkoherden i Norra Råda för
samling och åt kapellpredikanten i Gustaf Adolfs kapellag 
samt Eders Kungl. Maj:ts godkännande af dessa köp enligt 
nådigt bref den 8 mars 1901 hade de föresätta betingelserna 
uppfyllts. 

1 judiciellt hänseende är länet fortfarande indeladt i 7 
domsagor, hvarjämte länets tre städer, Karlstad, Kristine
hamn och Filipstad, stå under egen jurisdiktion. Nya tings
hus hafva under perioden tagits i bruk i Karlstad för Mel-
lansysslets tingslag och domsaga och i Seffle för Näs tings
lag af Södersysslets domsaga. 

Den under år 1900 gjorda framställning från Järnskogs 
och Skillingemarks socknar i Nordmarks härad, att de, som 
i ecklesiastikt hänseende tillhörde Kola pastorat, äfven i ju
diciellt och administrativt afseende måtte öfverflyttas till 
Jösse domsaga och fögderi, har af Eders Kungl. Maj:t ge
nom nådigt beslut den 1 november 1901 afslagits. 

Äfven länets administrativa indelning är oförändrad, 
hvadan länet fortfarande är fördeladt i 7 fögderier och 19 
länsmansdistrikt, hvilka under perioden icke undergått några 
förändringar till sin sammansättning. 2 landsfiskalsdistrikt 

finnas i länet, men bestridas från och med år 1905 lands
fiskalsbefattningarna i båda distrikten af en och samma per
son, tillika kronolänsman. Från och med den 1 september 
1903 har en extra länsman varit stationerad i Charlotten-
berg i och för vederbörligt behandlande af från Norge ut
visade och till polismyndigheten å nämnda ort öfverlämnade 
svenska lösdrifvare och understödstagare. Denne extra läns
man har aflönats af statsmedel. Med bidrag af anslaget för 
särskild polisstyrka på landet hafva varit i länet anställde 
följande antal extra polismän, nämligen år 1901 13, år 1902 
14, år 1903 20, år 1904 22 och år 1905 23. Vidkommande 
fjärdingsmannabestyrets utgörande jämlikt lagen den 29 sep
tember 1899 har här i länet så ordnats, att i 68 socknar 
finnes anställd 1 fjärdingsman i hvar socken, i 19 socknar 
2 fjärdingsman och i 3 socknar 3 eller flere fjärdingsman. 
Någon sammanslagning af smärre socknar t i l l gemensamt 
fjärdingsmannadistrikt har icke förekommit. Hela antalet 
fjärdingsman i länet uppgår i följd häraf till 118 stycken. . 

Länets indelning' i afseende å de allmänna skogarnas 
förvaltning har icke under perioden undergått någon för
ändring. För tillsynen af enskildes skogar i enlighet med 
lagen angående vård af enskildes skogar den 24 juli 1903 
verkar från och med år 1904 inom länet en' särskild skogs
vårdsstyrelse. 

Länet tillhör i fråga om bergshandteringen fortfarande 
Västra bergmästaredistriktet. 

Med afseende å fiskeriadministrationen tillhör länet, en
ligt reglementet för statens fiskeriintendenter den 18 no
vember 1904, Mellersta distriktet, omfattande Älfsborgs, 
Skaraborgs, Värmlands och Örebro län. Vid periodens slut-
var fiskeriintendent för detta distrikt ännu icke tillsatt, utan 
handhades fiskeriintendentsgöromålen af fiskeriintendenten i 
Östra distriktet. För länets lokala fiskeriförvaltning redo-
göres i annat sammanhang. 

I och för landtmäteriväsendet voro vid femårsperiodens 
slut inom länet anställde 1 förste landtmätare, 6 kommis-
sionslandtmätare och 2 vice kommissionslandtmätare. 

Vidkommande organisationen af tullstaten i länet må 
omförmälas, a t t gränsbevakningen, som förut sorterat direkt 
under tullkammaren i Karlstad, från och med år 1905 ställts 
under en särskild chef, gränsbevakningschefen, och samtidigt 
förstärkts till sitt antal. 

Med afseende å hälso- och sjukvården är länet, som i 
sin helhet utgör tjänstgöringsområde för en förste provin
sialläkare, uppdeladt i 9 provinsialläkaredistrikt. Dessutom 
funnos vid periodens slut 11 extra provinsialläkaredistrikt, 
hvarjämte städerna Karlstad, Kristinehamn och Filipstad 
utgjorde hvar sitt särskilda distrikt för där stationerade 
stadsläkare. 

Provinsialläkaredistrikten hafva under perioden icke un
dergått någon förändring och omfatta 'således fortfarande: 
Karlstads distr ikt: Karlstads, Kils, Grums och Vase härad; 
Filipstads distrikt: Färnebo och Nyeds härad samt Älfdals 
härads Nedre tingslag; Nedre Fryksdalens distrikt: Fryks-
dals härads Nedre tingslag med station i Sunne; Öfre Fryks
dalens distrikt: Fryksdals härads Öfre tingslag med station 
i Torsby; Silbodals distrikt: Nordmarks härad med station 
i Årjeng; Näs distrikt: Näs härad med station i Seffle; 
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Dalby distrikt: Älfdals härads Öfre tingslag med station i 
Dalby; Arvika distrikt: Jösse och Grillbergs härad med sta
tion i Arvika; Visnums distrikt: Visnums och Ölme härad 
med station i Visnum. 

De extra provinsialläkaredistrikten utgjorde vid perio
dens slut följande: 

Arvika distrikt, omfattande Arvika köping, med sta
tion därstädes; Gillberga distrikt, bestående af Gillberga, 
Långseruds och Stafnäs socknar af Gillberga härad, med 
station i Gillberga; Uddeholms distrikt, omfattande Älf
dals härads Nedre tingslag med undantag af Sunnemo soc
ken samt södra delen af Norra Råda socken, med station 
vid Uddeholm; Molkoms distrikt, omfattande Nyeds och 
Alfsbacka socknar af Nyeds härad samt öfre och Nedre 
Ulleruds socknar af Kils härad, med station i Molkom; Järn
skogs distrikt, bestående af Järnskogs, Skillingemarks och 
Östervallskogs socknar af Nordmarks härad samt Kola soc
ken af Jösse härad, med station i Skönnerud; Charlotten-
bergs distrikt, omfattande Eda och Gunnarskogs socknar 
med Bogens kapell af Jösse härad, med station i Charlot-
tenberg; Kils distrikt, bestående af Stora Kils och Fryke-
ruds socknar af Kils härad samt Nors socken af Grums hä
rad, med station i Kil ; Glafva distrikt, bestående af Glafva 
socken i Gillbergs härad, med station i Västra Knoll; Töcks-
marks distrikt, omfattande Töcksmarks och Västra Fågel
viks socknar af Nordmarks härad, med station i Töcksmark; 
Ransäters distrikt, bestående af Ransäters socken af Kils 
härad samt Sunnemo socken och södra delen af Norra Råda 
socken till och med hemmanen By, Nybacka samt Östra och 
Västra Skymnäs i norr af Alfdals härads Nedre tingslag, 
med station vid Munkfors; samt Malsjö distrikt, omfat
tande Grums, Borgviks och Eds socknar af Grums härad 
samt Värmskogs socken af Gillbergs härad, med station i 
Malsjö. 

Af dessa hafva Ransäters distrikt (k. brefvet den 31 
dec. 1902) och Malsjö distrikt (k. brefvet den 22 sept. 1905), 
inrät tats under nu ifrågavarande femårsperiod. Statsbidrag 
hafva under perioden utgåt t till hvartdera af Järnskogs och 
Charlottenbergs distrikt med 1,000 kr. om året och till 
Töcksmarks distrikt med 750 kronor årligen. 

Inom länet finnas två länsveterinärdistrikt, omfattande, 
jämlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 4 januari 
1902, det ena Älfdals och Fryksdals fögderier, med benäm
ning Värmlands Norra länsveterinärdistrikt och station i 
Torsby, det andra öfriga delar af länet med benämning 
Värmlands Södra länsveterinärdistrikt med station i Karl
stad. 

Dessutom finnas tio af landstinget och hushållningssäll
skapet aflönade distriktsveterinärer, för följande distrikt: 
Älfdals härads Öfre tingslag med station i närheten af Dal
by kyrka; Älfdals härads Nedre tingslag med station i när
heten af Norra Råda kyrka; Fryksdals härads Nedre tings
lag med station i Suune; Nordmarks härad med station i 
Ärjeng; Gillbergs härad samt Borgviks socken af Grums 
härad med station vid Högsäter; Näs härad och Eds socken 
af Grums härad med station i Seffle; Färnebo härad med 
station i Filipstad; Visnums, Ölme och Vase härad med 
station i Kristinehamn; och Nyeds härad samt Ransäters, 

Öfre och Nedre Ulleruds socknar af Kils härad med station 
vid Molkom. 

Länet är fördeladt på två folkskoleinspektionsdistrikt, af 
hvilka, jämlikt nådiga brefvet den 11 nov. 1904, det ena 
omfattar Kils, Älfdals, Visnums, Nyeds, Fryksdals och Nors 
kontrakt och det andra, förutom den del af Älfsborgs län, 
som tillhör Karlstads stift, Jösse, Nordmarks och Gillbergs-

kontrakt. 
T afseende å representation i Riksdagen har länet i Första 

kammaren under åren 1900—1904 haft 8 ledamöter, men 
efter nämnda tid allenast 7 samt i Andra kammaren under 
hela perioden 10 ledamöter. Af länets domsagor har alle
nast en, Östersysslets, varit delad i 2 valkretsar, den ena 
omfattande Färnebo härad och den andra Ölme, Visnums 
och Vase härad. Karlstads stad utgör egen valkrets, me
dan städerna Kristinehamn och Filipstad varit, jämte staden 
Askersund i Örebro län, förenade till en valkrets. Inom 
samtliga valkretsar i länet har det omedelbara valsättet be
gagnats. 

För länets naturbeskaffenhet finnes fullständigt redogjordt 
i Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse 
för åren 1881—1885, till hvilken berättelse Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande sålunda får i denna del hän
visa. 

Rörande temperaturförhållanden inom länet är intet an-
märkningsvärdt för perioden a t t anteckna. Huru den syn
nerligen rikliga nederbörd, som utmärkte sommaren och 
hösten 1902, menligt inverkat på länets skördeförhållanden, 
får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillfälle att i 
annat sammanhang omförmäla. 

Karlstads stad har äfven under denna period varit i 
stark utveckling. Folkmängden, som under perioden 1891 
—1895 ökades med 1,298 personer och under perioden 1896 
—1900 med 2,037 personer, har under nu förevarande 
femårsperiod 1901—1905 ökats med 2,965 personer och 
belöpte sig vid 1905 års slut till 14,834 kyrkoskrifna 
personer, medan den mantalsskrifna folkmängden vid sist
nämnda tid uppgick till 15,081 personer. Stadsplanen har 
utvidgats genom införlifvande med densamma af områdena 
Viken, Kvarnberget och Sjötullsängarna; och är under ut
redning en ytterl igare utveckling af denna plan, afseende 
reglering af den ti l l staden förlagda delen af säteriet Våx-
näs. Emellertid fortfar det oregelbundna bebyggandet utan
för stadens planlagda område. Billigare markpris och obun
denhet af byggnadsordningen locka ti l l ett sådant bebyg
gande, utan at t frånvaron af gatubelysning, vatten- och af-
loppsledning synes därifrån afskräcka. Dylika förstäder 
finnas vid Hagaborg och Klaravik inom stadens område, 
hvarjämte åtskillig byggnadsverksamhet jämväl förekommer 
på andra stadsområden utanför den reglerade stadsplanen. 

Den tvist mellan staden och innehafvare af donations
jord, som antyddes i förra femårsberättelsen, har anhängig-
gjorts, men har gåt t staden emot såväl vid den särskilda 
rådhusrätten som i Svea Hofrätt. Tvisten är vid periodens 
slut beroende på Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning. 

Byggnadsverksamheten har under perioden utmärkt sig 
för stor liflighet, i det att ett flertal stora stenhus uppförts 
samt andra sådana påbyggts. Inom de nyare stadsdelarna 
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har tillkomsten af trähus varit ganska ansenlig. Oaktadt 
denna byggnadsverksamhet befinna sig hyrorna i ett hastigt 
och oafbrutet stigande, hvartill såväl de alltjämt stegrade 
tomtvärdena som de höjda prisen på byggnadsmaterialier 
och den fortgående ökningen af arbetslönerna bidragit. Med 
folkökningen har bristen på goda arbetarbostäder blifvit 
.alltmer kännbar. E n af stadsfullmäktige t i l lsatt kommitté 
har också haft denna fråga under utredning och föreslagit 
såväl anordnande och upplåtande af vissa kvarter till bygg
nadsplatser, afsedda för egna hem, som uppförande genom 
stadens försorg af lämpliga och sunda arbetarbostäder. De 
sålunda väckta frågorna hade emellertid vid periodens slut 
icke föranledt något kommunalrepresentationens beslut. Fas
tigheternas i staden taxeringsvärde, som vid periodens bör
jan uppgick t i l l 14,100,600 kronor, hade vid dess slut stigit 
t i l l 24,411,100 kronor eller med nära 75 %. Såväl steg
ringen af hyrorna som den starka ökningen af lifsmedels-
prisen under senare åren har medfört, at t staden Karlstad 
numer är en mycket dyr ort. Åtgärder till vinnande af 
ökad tillförsel af lifsmedel till staden måste därför anses 
särskildt påkallade och hafva äfven enskildt dryftats. Några 
offentliga åtgärder härför äro dock icke a t t för perioden 
omförmäla. 

. Under nu ifrågavarande period hafva afsevärda utvidg
ningar af gasverket och gasrörnätet samt af vattenledningen 
och vattenledningsnätet ägt rum, och hade vid 1905 års slut 
gasrörnätet en sammanlagd längd af 18,570 meter samt 
vattenledningsnätet en längd af tillsammans 18,(380 meter 
med 150 brandposter. Avloppsledningen hade samtidigt en 
längd af tillhopa 13,455 meter. 

Elektrisk belysning är införd i staden från Dejefors vid 
Klarälfven belägna kraftstation, ungefär 30 kilometer från 
staden. Anläggningen var dock vid periodens slut icke 
fullbordad och för sitt ändamål tagen i anspråk. 

I och med tillkomsten af Karlstad—Munkfors järnväg, 
i hvilket företag staden tecknat aktier till et t sammanlagdt 
belopp af 750,000 kronor, har rörelsen i staden vunnit ett 
beaktansvärdt uppsving. Sjötrafiken på Karlstad har också 
varit i jämn stegring; hamninkomsterna, som år 1900 upp-
gingo till 34,449 kronor, hade år 1905 stigit till 49,039-48 
kronor. Till mötande af den ytterligare rörelse, Bom emot
ses, sedan nyssnämnda järnväg kunnat ti l ldraga sig trafiken 
i den omfattning, som förväntas, har en betydande hamn
anläggning utanför Kanikenäset under perioden påbörjats. 
När denna för stadens förhållanden storartade och dyrbara 
anläggning, för hvilken kostnaderna icke oväsentligt ökats 
genom ett under byggnadstiden inträfFadt kajras, blifvit 
fullbordad, bör staden för lång tid framåt vara väl rustad 
till mottagande af den alltjämt växande sjötrafiken på 
hamnen. De moderna lossnings- och lastningsanordningar, 
som i sammanhang med den nya hamnbyggnaden beslutits 
till utförande, böra kraftigt medverka till rörelsens i ham
nen utveckling. Genom kungl. brefvet den 25 maj 1905 har 
stadens hamnområde blifvit bestämdt och därvid väsentligen 
utsträckt. Hamnområdet omfattar numera det Klarälfven 
och Hammarösjön tillhörande vattenområde, som begränsas 
i norr af en rät linje dragen från öster t i l l väster tvärs 
öfver Klarälfven efter stadsområdets gräns straxt norr om 

Borgmästareholmen; i väster af en rät linje, dragen från 
sydligaste spetsen af den stadens område tillhöriga s. k. 
Lötudden tvärs öfver den till Skoghall ledande Klarälfs-
grenen till Hammarölandet; i söder af Hammarön; och i 
öster af en rä t linje, dragen från nordligaste udden af Ty
nas å Hammarön till sydligaste udden af fastlandet vid 
Välsviken. 

Under år 1905 har beslutats upprätta en kommunal ar
betsförmedlingsanstalt, hvars arbetsförmedling är kostnadsfri. 

Det allmänna hälsotillståndet har under perioden varit 
tillfredsställande utan några mera omfattande epidemier. 
Frågan om ett slakthus för staden har förfallit, och den 
under flera år behandlade frågan om en saluhall var vid 
periodens slut ännu oafgjord. I en del större nybyggda 
hus har vattenklosettsystemet i förening med septic tanks 
kommit till användning. 

Stadens ekonomiska ställning är god, och kommunalut-
skylderna hafva ej under perioden väsentligt förhöjts, ehuru 
staden befinner sig i ett utvecklingsskede, som föranledt, att 
en mängd kommunala behof på snart sagdt en gång gjort 
sig gällande. Häraf har emellertid blifvit en följd, a t t sta
dens skulder, som vid periodens början utgjorde 753,610 
kronor 26 öre, vid dess slut stigit till 2,729,751 kronor 
45 öre. 

För det storartade lasarett, som under perioden till
kommit för länet och är beläget å stadens område vid Kris-
tinedal, lämnas några uppgifter i annat sammanhang. 

Folkmängden i Kristinehamn har under perioden ökats 
med 1,119 personer eller från 6,775 personer år 1900 till 
7,894 år 1905. 

Byggnadsverksamheten har under den tid, denna berät
telse omfattar, varit rä t t liflig, i synnerhet å områden utan
för stadsplanen, där en mängd mindre boningshus uppförts 
för en eller två familjer, hvarigenom bildats rä t t många 
egna hem. Nästan h varje ordentlig arbetare, som samlat 
några hundra kronor, har — meddelar magistraten — kun
nat for detta belopp köpa sig en byggnadsplats med något 
jordområde och sedan med lån på fastigheten af sparbanken 
eller de tre enskilda banker, hvilka hafva kontor i Kristine
hamn, uppföra en mindre byggnad för sig och några rum 
till uthyrning. Där hälsa och krafter s tåt t bi, har han så
lunda kunnat arbeta sig upp till en oberoende ställning. 
Då dessa mindre byggnader i allmänhet ligga spridda, skall 
någon olägenhet af denna byggnadsverksamhet utanför det 
reglerade stadsområdet icke hafva uppstått, utan densamma 
allenast varit till nyt ta och trefnad. 

Den i förra berättelsen omförmälda planen på en vat
tenledning från sjön Vänern med afloppsledningar har öfver-
gifvits och i stället beslut fattats om anläggande af en vat
tenledning från källor norr om staden. Vattnet är grund
vatten från Sandköping m. fl. orter utefter Mora—Vänerns 
järnväg, och ledningen arbetar med själftryck. Högreservoa
ren rymmer 800 kubikmeter och har ett största vattendjup 
af 4-25 meter. Reservoarens medelhöjd är 28 8 meter öfver 
högsta brandposten och 42-ti meter öfver lägsta brandposten. 
Längden af hufvudledningen från Sandköping till stadens 
rörnät är 8,500 meter, och rörnätets längd är 12,158 meter, 
hvadan totala längden af hufvudledning med rörnät upp-
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går till 20,(558 meter. Antalet brandposter är 112. Avlopps
ledningens längd är 13,200 meter. Kostnaden för vatten-
och afloppsledningen utgjorde vid 1905 års slut 508,951 kro
nor, häri inbegripet högreservoaren ocli putnpstationen för 
afloppsledningen. Härt i l l komma emellertid utgifterna för 
inköp af jordegendomar med grundvattensområden samt lä
genheten Landa, förvärfvad för avloppsledningens framdra
gande och för pumpstationen, omläggning med järnrör af 
den 1849 byggda källvattenledningen från Västra fältet och 
diverse anskaffade inventarier, maskiner m. m. för arbetet, 
hvilka sammanlagda utgifter belöpt sig till 61,049 kronor. 
Totalkostnaden för vatten- och afloppsledningen uppgår så
ledes t i l l 570,000 kronor. Arbetet påbörjades i slutet af 
april 1904 under antagen särskild arbetschef. Servisled
ningarnas indragande påbörjades i maj 1905 och voro vid 
nämnda års slut inledningar gjorda i 245 hus. Vattnet är 
af mycket god beskaffenhet med en temperatur af maximum 
+ 12° C. och minimum +4° C. Vattenafgiften är bestämd 
till 2 kronor per rum och 20 öre per kubikmeter efter vat
tenmätare. Sådana mätare äro insatta på 10 ställen. Brand
stodsbolagens tarifförening har godkänt anläggningen för 
eldsläckningsändamål och beviljat en afsevärd nedsättning 
i brandstodsafgifterna. 

En annan sedan längre tid i Kristinehamn sväfvande 
fråga, nämligen angående innehafvarnes af donationsjorden 
ställning och skyldighet att särskildt bidraga till stadens 
utgifter, har under perioden fått sin lösning. Den 5 sept. 
1900 beslöto stadsfullmäktige, bland annat, att en afgift af 
60 öre för 1,000 kronors taxeringsvärde skulle årligen under 
30 år utgå af all fastighet inom gamla stadsdelen, för hvil-
ken erlägges bevillning ti l l staten; att en afgift af likaledes 
60 öre för 1,000 kronors taxeringsvärde skulle årligen under 
30 ar utgå af sådana hus, belägna å all slags jord, för 
hvilka bevillning till staten erlägges; att af all slags jord 
utom gamla staden, för hvilken bevillning till staten erläg
ges, skulle årligen i all framtid till stadskassan ingå en 
afgift af 6 kronor för 1,000 kronors taxeringsvärde, utan 
förbehåll om afgiftens användande, hvaremot af de afgifter, 
som inflyta enligt de föregående punkterna, skulle.bildas en 
fond endast för gatu- och vägunderhåll; att staden skulle, 
från och med året efter det ofvannämnda beslut vunnit läsa 

o 

kraft och godkännande, öfvertaga tomtägarnas skyldigheter 
att bygga och underhålla gator och vägar, med undantag 
allenast af skyldigheten att renhålla gator och gångbanor, 
hvilken skyldighet skulle åligga husägarne, livar framför sin 
tomt; att de 1831 och 1863 träffade öfverenskommelserna om 
fördelning på särskilda fastigheter af vissa onera skulle upp-
häfvas, i följd hvaraf såväl tomtägarne skulle befrias från 
gatu- och vägbyggnadsskyldighet, med ofvannämndt undan
tag, och skyldigheten at t bekosta inkvartering, som ock 
jordägarne från skyldigheten att betala afgift till fattig
vården, dock att tomtägare i ny stadsdel skulle, då gata 
första gången fullständigt ordnades, bidraga en hvar för sin 
tomt med visst belopp; att i mån nuvarande jordområden 
utom staden tagas i anspråk för den utlagda stadsplanens 
genomförande, dessa jordars ägare skulle inträda i samma 
skyldigheter och rättigheter som tomtägarne i den äldre 
staden, dock med iakttagande af den skyldighet, som ålåge 

tomtägarne vid gators upptagande i ny stadsdel; samt att, 
efter antagande och fastställande af förenämnda afgifter och 
öfriga villkor, stadsfullmäktige förbunde sig såväl a t t afstå 
från vidare anspråk på särskild inkomst eller annan fördel 
af fastigheterna inom staden såsom donerade som ock att 
hos Kungl. Maj:t söka tillstånd att, då område inom eller 
utom stadsplanen tidigare upplåtits till enskilde personer, 
men ovisst kunde vara, huruvida upplåtelserna skett med 
ägande- eller nyttjanderätt, medgifva, att innehafvarne finge 
till fastigheten njuta fall äganderätt. 

Dessa stadsfullmäktiges beslut blefvo den 13 december 
1901 af Eders Kungl. Maj:t fastställda på det sätt, a t t staden 
finge med de särskilda innehafvarne af den till staden do
nerade jorden träffa aftal på de villkor, som innefattades i 
samma beslut. Då det emellertid visade sig, att överens
kommelse icke kunde i någon större utsträckning åstadkom
mas enligt det förra beslutet och Eders Kungl. Maj:ts fast-
ställelse därå, beslöto stadsfullmäktige den^21 oktober 1904, 
med. frångående af sina förut fattade ofvannämnda beslut: 
at t från och med år 1906 all beskattning såväl till under
håll som till öfriga stadens kommunalutgifter skulle i vanlig 
ordning uttaxeras efter bevillning, dock at t renhållning af 
stadens gator fortfarande skulle åligga tomtägarne. Efter 
fastställande af detta senare beslut genom nådiga brefvet 
den 12 maj 1905 har skattefrågan af donationsjorden blifvit 
löst så, a t t staden såsom sådan utan ersättning afstått från 
alla rättigheter mot innehafvarne af donationsjorden. 

Staden Filipstad har under den period, hvarom här är 
fråga, sett sin folkmängd ökad från 3,554 mantalsskrifna 
personer vid periodens början till 3,885 vid dess slut eller 
med 331 personer, hvilken ökning med 32 personer under
stiger ökningen under närmast föregående period. I senaste 
femårsberättelsen omnämndes, att, sedan staden öfvertagit 
gatuunderhållet, en välbehöflig omläggning af stadens gator 
och torg tagit sin början. Detta arbete har under nu ifråga
varande period slutförts. Den för staden viktigaste fråga, 
som under samma period blifvit väckt, är den om stadspla
nens utvidgande med ett område, som, beläget norr om den 
nuvarande planen, omfattar en areal större än denna. För
slag härutinnan äro uppgjorda och i princip antagna af 
stadsfullmäktige, hvadan det är a t t förvänta, a t t denna 
fråga inom den närmaste framtiden vinner sin lösning. En 
afsevärd del af det område, som den nya stadsplanen om
fattar, har under år 1905 för stadens räkning förvärfvats. 
Större delen af den gatujord, som erfordras för den gamla 
stadsplanens fullständiga genomförande, är också af staden 
inköpt, i hvad, den förut varit i enskild ägo; och hafva i 
följd häraf gatuarbetena i staden nå t t en afsevärd omfatt
ning under perioden. 

Arvika köping har äfven under denna period varit stadd 
i rask och jämn utveckling. Folkmängden har under pe
rioden ökats med 848 personer och utgjorde vid dess slut 
3,931 personer. Sedan stadsplan blifvit af Eders Kungl. 
Maj:t enligt nådigt bref den 25 augusti 1899 fastställd å de 
från hemmanen Vik och Solberga införlifvade områdena samt 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 23 juli 1900 
fastställt tomtindelning för de nya delarna af köpingen, 
utgjorde köpingens hela planlagda område 72 hektar 20-6(j 
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ar, indeladt till 307 tomter, däraf 85 hufvudtomter. Enligt 
nådigt bref den 9 juni 1905 fastställdes regleringsplan 
för stadsdelen Nyckelmyren, hvarigenom ytterligare 78 
byggnadstomter erhållits, så at t tomternas.hela antal i kö
pingen vid 1905 års slut utgjorde 385. Såväl samtliga 
nämnda 78 tomter som större delen af tomterna å de öfriga 
nya områdena äro s. k. halftomter, afsedda till billiga 
byggnadsplatser för arbetare, som önska skaffa sig egna 
hem. En stor del af fabriksarbetarne har också under se
nare åren förvärfvat sig egna bostäder. För att dels kunna 
förhindra oregelbunden byggnadsverksamhet invid köpingen 
och dels erhålla nödig mark för eventuella nya tomtregle
ringar har köpingen år 1903 inköpt säteriet Vik om sam-
manlagdt 256-70 hektar. Hufvudgården och de närmast 
köpingen belägna delarne äro utarrenderade, men en betyd
lig del af egendomen har styckats i smålotter om 1 till 25 
hektar hvardera, hvilka försålts till företrädesvis arbetare 
från köpingen. Under femårsperioden har byggnadsverksam
heten i köpingen varit liflig. Antalet nybyggnader utgör 
110 boningshus, 24 fabriker och 80 uthus eller därmed jäm
förliga byggnader. Taxeringsvärdet å »annan fastighet» ut
gjorde år 1901 2,772,000 kronor och år 1905 4,372,000 kronor, 
utvisande således den betydliga stegringen af nära 60 %. 
Af nu meddelade uppgifter synes framgå, att köpingen 
genom jordförvärf och utläggande af nya tomter väl sörjt 
för att byggnadsverksamheten skulle kunna utveckla sig 
ohämmad och i sund riktning. Detta oaktadt har väster om 
köpingen uppkommit en förstad i det till hemmanet Solberga 
hörande Hagaområdet, där under senare åren uppstått en 
liflig men okontrollerad byggnadsverksamhet. Vid slutet af 
år 1905 voro därstädes uppförda ett 60-tal boningshus, mest 
arbetarbostäder med därtill hörande uthus, af hvilka bygg
nader mer än hälften tillkommit under de senaste fem åren. 
Haga, som den 31 december 1905 hade 585 invånare, tillhör 
i kommunalt hänseende Arvika landsförsamling. Frågan 
om detta områdes införlifvande med köpingen har vid olika 
tillfällen varit föremål för de kommunala myndigheternas 
behandling, men ej ännu slutligen afgjorts, antagligen be
roende på den kostnad, en reglering af området enligt bygg
nadsförfattningarna för stad ansetts skola medföra. 

För åstadkommande af bättre trafikförhållanden vid 
hamnen har byggts en ny hamnkaj, som genom två järn
vägsspår står i direkt förbindelse med järnvägsstationen; 
och har i sammanhang härmed genom den nya kajmuren 
och utfyllningen skapats betydligt större upplagsområde 
och lättare trafikförhållanden än förut. Kostnaden för dessa 
arbeten, 75,000 kronor, har till största delen bestridts af 
besparade hamnafgifter. Köpingens vattenledning, som den 
31 december 1900 hade et t bokfördt värde af 243,029 kronor 
47 öre, har under femårsperioden utvecklats, så att dess 
bokförda värde den 31 december 1905 utgjorde 340,470 
kronor 9 öre. 

Elektricitetsverket, som äges af ett enskildt aktiebolag, 
omfattar en högspänd elektrisk ledning från vattenfallet vid 
Sälboda i Gunnarskogs socken om 450 hästkrafter samt se
kundär station inom köpingen med transformatorer och acku
mulatorbatteri jämte reservmaskiner. Anläggningen har 
tillökats med en ny elektrisk ledning från Jössefors vatten

fall om 500 hästkrafter, hvaraf 200 hästkrafter redan tagits 
i bruk. Bokförda värdet af ledningar och maskiner, som den 
31 december 1900 uppgick till 165,180 kronor, har ökats till 
223,965 kronor vid samma tid år 1905. Då orsaken till kö
pingens lifliga utveckling, särskildt i industriellt hänseende, 
hvarom längre fram meddelas några uppgifter, är att till 
stor del söka i den elektriska kraft, som ståt t industrien i 
samhället till tjänst, må här meddelas, at t priset på elek
trisk ström för kraft och ljus inom köpingen och närmaste 
omnejd är 90 kronor per hästkraft för kraft, samt för ljus 
9 kr. till fabriker, 6—12 kr. för bostäder och 10-80 kr. för 
butiker, allt för år och lampa om 16 normalljus. 

Brand- och polisväsendet i köpingen har under perioden 
omorganiserats, hvarvid det s. k. Karlstadssystemet kommit 
till användning. Polismännen äro således jämväl brandsol
dater. Förutom fiskalen i köpingen, som äfven är brand
chef, består den fasta kåren af 6 man, hvaraf en tjänstgör 
som korpral och förste konstapel. Dessutom äro anställda 
4 man med skyldighet att vistas â brandstationen om nät
terna. Reservkåren består af 20 man — industriarbetare 
från köpingen —, hvilka äro skyldiga att efter alarmsignal 
genast inställa sig för öfning eller eldsläckning samt åtnjuta 
dels en mindre årlig ersättning, dels ock särskild godtgö-
relse för verklig tjänstgöring. Brandtelegraf är anordnad 
och en större byggnad för polisverkets och brandkårens räk
ning har uppförts. Denna byggnad inrymmer jämväl loka
ler för de kommunala myndigheterna samt bostadsvåning 
för fiskalen-brandchefen. Årliga kostnaden för brand- och 
polisväsendet uppgår till 11,500 kronor. 

Kyrkliga förhållanden. Då köpingens hastiga tillväxt 
nödvändiggjort anställande af ytterligare en prästman inom 
Arvika pastorat, hvartill köpingen hör i ecklesiastikt hän
seende, har enligt nådigt bref den 31 december 1901 med-
gifvits, a t t en pastoratsadjunktur, med tjänstgöring hufvud-
sakligen inom Arvika köping, finge inrättas i pastoratet. 
På framställning har Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt bref 
den 22 december 1905 äfvenledes förordnat, dels att. de hem
mansdelar, som utgöra Arvika köpings område, skulle från 
Arvika socken utbrytas i jordeboken och därstädes samman
föras till en ny socken, benämnd Arvika köping, dels ock 
att sistnämnda socken skulle från och med den 1 maj 1906 
tills vidare utgöra en från Arvika landsförsamling afskild 
församling inom Arvika pastorat. Tillika hafva åtgärder 
vidtagits för att köpingen skulle få egen kyrka. Så har 
vid upprättandet af den för köpingen senast fastställda 
stadsplan afsatts plats för kyrka äfvensom tomt till präst
gård, hvarjämte på enskild väg sedan år 1896 insamlats 
medel till en fond för ny kyrkobyggnad, hvilken fond yid 
slutet af år 1905 uppgick ti l l omkring 30,000 kronor. 

Seffle köping, som genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
bref den 25 november 1881 erhöll köpingsrättigheter, var 
redan vid denna tid en betydande plats, som därefter var i t 
stadd i jämn utveckling. Folkmängden, som vid periodens 
början uppgick till 1,440 personer, utgjorde vid dess slut 
1,731 personer. Förstäderna Höglunda, Villan och Sunds
borg, samtliga belägna i By socken, hafva tillsammans ett 
invånarantal, som icke mycket understiger köpingens. 
Taxeringsvärdet å fastigheter inom köpingen, hvilket vid 
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nu förevarande periods början utgjorde 1,148,200 kronor, 
hade genom en rät t omfattande byggnadsverksamhet stigit 
till 2,037,500 kronor vid '1005 års slut eller med omkring 
77 % 

Med afseende â bildande af municipalsamhällen medde
las följande: 

Enligt Eders Kungl.' Maj:ts nådiga bref den 25 febr. 
1901 och den 31 december 1904 hafva fastställts Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 15 oktober 1900 och 
den 31 december 1903, hvarigenom förordnats, at t hälso
vårdsstadgans för riket bestämmelser rörande stad, äfven-
som byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer 
skulle i tillämpliga delar gälla inom visst område vid Kils 
järnvägsstation. Den 20 mars 1905 har Eders Kungh Maj:ts 
Befallningshafvande utfärdat särskilda stadgar för Kils mu
nicipalsamhälle. 

Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom 
utslag den 11 juni 1904 förordnat, a t t byggnadsstadgan och 
brandstadgan för rikets städer samt hälsovårdsstadgans för 
riket bestämmelser rörande stad skulle från och med år 
1905 i tillämpliga delar gälla för visst område invid Sunds
vik i Sunne socken, har detta beslut fastställts genom nå
diga brefvet den 16 december 1904, och äro särskilda stad
gar för Sundsviks municipalsamhälle af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande utfärdade den 9 mars 1905. Jämlikt 

nådiga brefvet den 30 december 1905 har på vederbörandes 
framställning medgifvits, a t t benämningen a ifrågavarande 
municipalsamhälle finge ändras till Sunne municipalsam
hälle. 

Genom nådigt bref den 18 november 1904 har fastställts 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 31 
december 1903, hvarigenom förordnats, at t hvad i hälso
vårdsstadgan funnes stadgadt om stad skulle i tillämpliga 
delar gälla för visst område vid Amots järnvägsstation; 
hvarefter Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 20 
mars 1905 utfärdat särskilda stadgar för Amots municipal
samhälle. 

Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande har vidare 
genom utslag den 26 juni 1905 förordnat, att hälsovårds
stadgans bestämmelser för stad skulle i tillämpliga delar 
gälla för visst område vid Charlottenbergs järnvägsstation, 
men har nådig fastställelse å detta beslut först åkommit 
efter utgången af den period, som denna berättelse om
fattar. 

Yid periodens slut voro på pröfning beroende frågor 
om bildande af municipalsamhällen dels vid Forshaga och 
Klarafors fabrikssamhällen med närmaste omgifningar i 
Grafva socken, dels ock vid Haga utanför Arvika köping. 

Nedanstående tabell A meddelar närmare uppgifter om 
nuvarande municipalsamhällen i länet. 

2. Invånare. 
Länets folkmängd, som enligt mantalslängderna utgjorde 

vid .1900 års slut 254,085 personer, uppgick enligt samma 
längder, på sätt tabell 1 utvisar, vid 1905 års utgång ti l l 
255,327 personer, däraf 124,216 mankön och 131,111 kvinnkön. 
Folkmängden' har således under perioden ökats med 1,242 
personer, under det a t t för perioden 1896—1900 ökningen 
utgjorde 1,187 personer, samt ivnder perioden 1891—1895 en 
minskning af folkmängden med 710 personer ägde rum. 
Nedanstående tabell B lämnar en jämförelse af folkmängden 
efter mantalslängderna för hvarje fögderi och stad vid bör
jan och slutet af nu förevarande period. Af tabellen fram
går, at t folkmängden å landsbygden i allmänhet minskats 
med undantag för de fögderier, Mellansysslets och Älfdals, 

Tab. A. Municipalsamhällen i Värmlands län vid 1905 
års slut. 

där länets storindustri hufvudsakligen bedrifves. Den rä t t 
starka folkökningen i städerna har dock åstadkommit, at t 
folkmängden i hela länet under nu ifrågavarande period 
företett någon ökning. Minskningen af folkmängden är 
mest kännbar i de västra gränssocknarna, särskildt vidkom-

Tab. B. Folkmängden i Värmlands läns fögderier och städer 
åren 1900 och 1905. 



8 Värmlands län. Folkmängd. Befolkningsrörelsen. 

mande en del små kommuner. Folkmängden har sålunda 
under perioden nedgått: i Lekvattnets kapell från 999 till 
848, i Nyskoga kapell från 639 till 573, i Bogens kapell 
från 368 ti l l 319, i Gräsmarks socken från 4,096 till 3,807, 
i Östmarks socken från 4,409 till 4,147 o. s. v. En bidra
gande orsak till denna folkminskning äro de ansenliga kom-
munalutskylder, som utgå i nämnda socknar. Sällan går 
uttaxeringen per fyrk under 1 krona och i några socknar 
har den ti l l och med ofta utgjort omkring 2 kronor per 
fyrk. Särskildt är fattigvårdstungan mycket tryckande, 
hvadan statens mellankomst till utjämnande i högre grad 
än hittills af fattigvårdsutgifterna kommunerna emellan vore 
påkallad och välkommen. Förbättrade kommunikationer 
skulle också utan tvifvel verka till gagn för nu förevarande 
orter och kunna hämma den tillbakagång, hvari gränstrak
terna i rä t t stor omfattning för närvarande befinna sig. 

Befolkningsförhållandena i allmänhet ställa sig också 
mindre gynnsamma i länet. Nativitetsöfverslcottet, hänfördt 
till medelfolkmängden på tusen invånare, utgjorde således 
för länet i jämförelse med för hela riket: 

De ogynnsamma befolkningsförhållandena i länet hafva 
sin hufvudsakliga grund i den alltjämt fortgående emigra
tionen. 

Nedanstående tabeller C och B upptaga siffrorna för 
emigrationen från länet såväl under nu förevarande period 
som under de närmast föregående. Tabellerna utvisa, a t t 
emigrationsfloden, som under åren 1896—1900 varit jäm
förelsevis liten, åter börjat svälla och uppnått ungefär sam
ma siffror som för åren 1891—1895. En afsevärd minskning 
af de till Norge utflyttade gör sig emellertid gällande för 
den period denna berättelse omfattar. 

Med afseende å yrkesfördelningen af emigranterna ut
visa tillgängliga uppgifter, at t ungefär hälften varit jord
bruksarbetare samt att af den andra hälften cirka 2/3 äro 
att hänföra till andra arbetare af olika slag och 1/a till 
tjänstefolk. 

Orsakerna till emigrationen från länet äro uppenbarligen 
desamma, som gälla för landet^ i öfrigt, främst de ekono
miska utsikterna eller förhoppningarna att i främmande land 
vinna en säkrare och hastigare ekonomisk förbättring i lef-
nadsvillkoren, än hvad fosterlandet hittills kunnat erbjuda. 
Vidare medverka utan tvifvel-en del orsaker af social och 
politisk natur, tydande på att folket i allmänhet icke finner 
tillräcklig trefnad och utrymme för sina anlag i hemlandet. 
En del yngre män emigrera också för värnpliktens skull; 

Tab. C. Immigrationen till och emigrationen från Värm-
lands län åren 1901—1905. 

Tab. D. Emigrationen från Värmlands län åren 1881—1905. 

Jämväl älctenslcapsfrclcvenscn i länet uppvisar mindre 
gynnsamma siffror i jämförelse med riket i dess helhet. På 
hvarje tusental af medelfolkmängden utgjorde sålunda äk
tenskapsfrekvensen: 

Dödligheten är inom länet icke högre än för riket i all
mänhet. På hvarje tusental af medelfolkmängden utgjorde 
antalet dödsfall inom länet i förhållande till riket: 

Ungefär enahanda proportion visar sig med afseende å 
födelsetalet (antalet lefvande födda på hvarje tusental af 
medelfolkmängden), som under ifrågavarande period ut
gjorde: 
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utvisande en ökning från föregående period, därunder hela 
antalet hemsända ïitgjorde 695, af 106 personer. 

Då jordbruket i Älfdals och Fryksdals härad, om ock 
under perioden stadt i ett glädjande framsteg, fortfarande 
är mindre lönande och i allt fall icke af befolkningen om
fattas med samma intresse som skogsbruket och dess binä
ringar, söka sig särskildt de yngre arbetarne fortfarande 
till de platser i andra delar af landet, där större skogsaf-
verknings- och timmerfiottningsarbeten förekomma. Med den 
lifliga verksamhet, skogsbruket inom länet företer, och de 
ökade tillfällen till arbetsförtjänster, som vid de under pe
rioden ansenligt utvidgade industriella verken i hemorten 
företett, har dock den förr så vanliga företeelsen, att yngre 
arbetare från nämnda trakter af länet, efter upprepade be
sök vintertiden i Dalarna och Norrland, där slagit sig ner 
såsom bofasta, blifvit mindre allmänt förekommande. 

Den vanliga utvandringen vintertiden till andra orter 
har sina orsaker mera i den hos befolkningen ännu gängse 
föreställningen om ett lättare och bättre aflönadt arbete å 
andra platser i landet än i verkligt behof. Värmländing-
arna, särskildt från Älfdalen och Fryksdalen, äro fortfa
rande eftersökta för timmerdrifningsarbeten i mellersta de
larna af vårt land. 

Det allmänna hälsotillståndet inom länet under perioden 
kan betecknas som godt. Åtskilliga epidemiska sjukdomar, 
såsom mässling, scharlakansfeber, difteri och kikhosta samt 
framför allt influensa, hafva visserligen årligen uppträdt â 
olika orter inom länet, men de hafva dock icke gifvit rum 
för mera utbredda eller elakartade epidemier. Akut barn
förlamning har under perioden uppträdt, såvidt kändt är, 
första gängen jämväl här i länet; dock har det öfvervägande 
antalet sjukdomsfall varit af lindrigare beskaffenhet och 
icke kvarlämnat svårare bestående förlamningar. 1901 an
märktes sjukdomen hufvudsakligen i Molkoms distrikt (16 
fall); under år 1905 förekom den å spridda ställen rundt om 
i länet med tillsammans 62 fall. E t t par fall af spetälska 
hafva under perioden konstaterats i Fryksdalens och Udde
holms distrikt. 

De frireligiösa rörelserna hafva företett rä t t stor liflig-
het. Vidstående tabell E upptager antalet frireligiösa i 
länet år 1905. 

I föregående berättelse intogs en fullständig redogörelse 
för antalet bönehus i länet. Under nu förevarande period 
har antalet sådana ökats med 44- stycken och utgjorde vid 
1905 års slut tillsammans 238, däraf 19 för metodistförsam
lingar och 32 för baptistförsamlingar. Af de öfriga ägdes 
det vida öfvervägande flertalet af evangeliskt-luterska mis
sionsföreningar. Bönehusens taxeringsvärde uppgick år 1905 
till ej mindre än 925,420 kronor. 

I Karlstad finnes dessutom en mosaisk församling, som 
äger egen kyrkolokal därstädes, taxeringsvärderad till 26,300 
kronor. 

Frälsningsarmén har under perioden fortsatt sin verk
samhet utan att dock förete ökad anslutning eller liflighet. 
I städerna har denna rörelse bedrifvit en förtjänstfull social 
verksamhet bland den fattigaste befolkningen. 

Under perioden hafva ingåtts 203 borgerliga äktenskap, 
däraf i städerna 27 och på landet 176. 

Nykterhetsrörelsen har vin der perioden företett ökad an
slutning, och ett lifligt agitationsarbete med föredrag, möten 
m. m. visar denna folkrörelses lifskraft. Allt mer tränger 
också den öfvertygelsen igenom, att man kämpar fåfängt 
mot fattigdom, brott och andra olyckor, som hemsöka be
folkningen, om man icke kan kraftigt hämma rusdrycks
missbruket. Vårt folks framtid beror i icke ringa grad på 
möjligheten att frigöra det från det slafveri, hvari rusdryc
kerna i tyvärr allt för stor utsträckning bundit detsamma. 
Antalet nykterhetsföreningar i länet och deras medlems
antal år 1905 framgår af här intagna tabell .F(sid. 10). Ta
bellen utvisar, att antalet medlemmar i nykterhetsföreningar 
i länet, som vid periodens början utgjorde 13,759 personer, 
vid dess slut uppgick till 18,451 personer, utvisande således 
en tillökning af 34 %. S. S. U. H. (Sveriges studerande ung
doms helnykterhetsförbund) var i Karlstad vid början af år 
1901 representeradt af två lokalföreningar, den ena vid folk-

Tab. E. Medlemsantalet i frikyrkoförsamlingar i Värmlands 
län år 1905. 

') Häri ingå >adventist-> och »frikyrkoförsamlingar». 
!) Specifikation i olika församlingar ej erhållen. 
s) »Waldenströmare» skola finnas till »icke ringa antal», men närmare upp

gifter hafva ei erhållits. 

åtminstone kan efter år 1901 en bestämd ökning af de yngre 
åldersklasserna bland emigranterna förspörjas. 

Antalet immigranter (till länet från utlandet återinflyt-
tade) under nu ifrågavarande period framgår af ofvannämnda 
tabell C. 

I detta sammanhang må omnämnas, att antalet från 
Norge hemsända svenskar, som förpassats vidare till sina 
hemorter inom detta eller andra län, utgjorde: 

843,08. K. Moj:tt Befallningshafvanites femiirsberättehtr 1901—1V0S. Värmlamh lä». 2 



10 Värmlands län. Nykterhetsrörelsen. Brottslighet. 

skolelärareseminariet och den andra vid allmänna läroverket. 
Under perioden har tillkommit en förening vid stadens ele
mentarskola för flickor. Under perioden 1901—1905 har det 
sammanlagda medlemsantalet i dessa föreningar varit lägst 
76 och högst 221, med bestämd tendens till ökning. Före
ningarna hafva arbetat för sina idéer inom kamratkretsen 
genom att på sina sammanträden förehafva diskussioner och 
föredrag i nykterhetsfrågor och andra allmännyttiga ären
den samt öfver hufvud genom att göra sina sammankomster 
så angenäma och omväxlande som möjligt. För att vinna 
större sammanslutning sinsemellan hafva i regel anordnats 
månatliga gemensamma högtidssammanträden med föredrag, 

Tab. F. Nykterhetsföreningar i Värmlands län 1905. 

!) Dessutom c:a 800 Llâbandister, hvilka utgått ur förbundet, men fortfarande 
äro absolutister och arbeta för nykterhetsverksainhetens utbredning. 

2) Antalet loger och föreningar ej uppgiftet. 

diskussioner, deklamationer, sång, musik o. d. Gemensamt 
hafva föreningarna också upprättat ett för medlemmarna 
tillgängligt lånbibliotek. Jämväl i Filipstad finnes en un-
derafdelning af S. S. U. H. 

Oaktadt det lifliga nykterhetsarbetet har antalet för 
fylleri sahfällda inom länet icke minskats under perioden. 
Detta antal utgjorde år 1901 1,098, år 1902 1,307, år 1903 
1,224, år 1904 1,358 och år 1905 1,379; siffrorna förete så
ledes en bestämd stegring. Under det antalet fylleriförse
elser inom länet på 10,000 invånare utgjorde för perioden 
1891—1895 högst 21 och för perioden 1896—1900 högst 42, 
uppgick samma antal under nu ifrågavarande period år 1901 
till 42 (för hela riket 80), år 1902 till 52 (för hela riket 78), 
år 1903 till 49 (för hela riket 78), år 1904 till 52 (för hela 
riket 81) samt år 1905 till 54 (för hela riket 91), allt på 
10,000 invånare. 

Antalet sahfällda för öfverträdelser af förordningarna 
angående tillverkning af brännvin, angående försäljning af 

Tab. H. Antalet för brott och förseelser sakfällda personer 
vid under domstolarna i Värmlands län i förhållande till hela 

riket under åren 1901—1905. 

Tab. G. Vid underdomstolar i Värmlands län för brott eller förseelser mot strafflagen sahfällda åren 1901—1905. 
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Till belysande af brottsligheten inom länet lämnas här 
i tabellerna G och H (sid. 10), uppgift dels å vid underdom
stolarna i länet för brott eller förseelser mot strafflagen sak-
fällda personer under åren 1901—1905, dels ock å antalet 
vid nämnda domstolar under samma tid sakfällda personer 
i länet jämfördt med samma antal för hela riket. 

De meddelade tabellerna utvisa, att brottsligheten i lä
net i allmänhet är ringare än för riket i dess helhet. Vidare 
torde böra fästas uppmärksamheten vid den ökning, som 
brotten mot offentlig myndighet uppvisa under perioden, och 
hvilken måste betraktas såsom ett utslag af det själfsvåld 
och den ordningslöshet, till hvilka ungdomen, särskildt i 
städerna, hemfallit.. Ett visst sammanhang torde dock här 
finnas med ökningen af antalet fylleriförseelser. Vid an
hållandet för fylleri gör den anhållne ofta våldsamt mot
stånd mot ordningsmakten. 

Här nedan intagna tabell I anger antalet fångar i Värm
lands länsfängelse under åren 1901—1905. 

Med afseende å folklynnet har Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande intet att tillägga utöfver hvad i föregå
ende berättelse uppgifvits. 

Befolkningens bildningstörst och läslust är alltjämt i 
stigande. Det lifliga folkbildningsarbete, som utmärker den 

Tab. I . Antal fångar i Värmlands länsfängelse tillkomna åren 1901—1905. 

1) 1901 och 1902 samt en kort tid af 1903 införpassades till länsfängelset frän Norge utvisade personer, hvaraf de höga siffrorna förklaras. 
2) I slutsummorna ingå från andra fängelser öfversända: 

brännvin m. m. och angående försäljning af öl m. m. inom 
länet under perioden framgår af följande siffror: 
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nuvarande tiden öfverallt i landet, har icke kunnat undgå 
att jämväl beröra länet. Antalet med statsmedel under
stödda föreläsningsföreningar för arbetsklassen utgjorde vid 
periodens slut 10 med ett sammanlagdt årligt statsunderstöd 
år 1905 af 3,175 kronor, men har efter denna tid ansenligt 
tillväxt. 

Antalet sockenbibliotek (folk- och församlingsbibliotek) 
inhämtas af nedan intagna tabell J. Af tabellen framgår, 
att åtskilliga sockenbibliotek ännu finnas i länet, men kunna 

de sägas föra ett tynande lif. De motsvara ej heller i nå
gon mån de anspråk, som böra ställas på ett modernt bi
bliotek af än så blygsamma dimensioner. En förändring 
till det bättre torde dock komma att inträffa efter tillkoms
ten af statsanslag till församlings- och kommunbibliotek i 
enlighet med kungl. kungörelsen den 16 juni 1905. Redan 
under nämnda år inrättades nämligen församlingsbibliotek 
och föreningsbibliotek i åtskilliga kommuner i länet. Att 
döma af det antal boklån, som förekom redan under första 

1) Yarnums socken har dessutom 4 af enskild person skänkta folkbibliotek om 970 band, hvilka underhållas af ingenjör O. Plåtens fond a 8,000 kr. (boklan 1905: 1,302). 

Tab. J. Sockenbibliotek i Värmlands län år 1905. 
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året af de nyorganiserade bibliotekens tillvaro, skola dessa 
bibliotek på ett helt annat sätt än de gamla sockenbiblio
teken kunna fylla sin bildningsspridande uppgift. Härtil l 
kommer tvifvelsutan at t bidraga ej blott det lämpligare 
litteraturnrval, som med statsanslaget kan erhållas, utan 
äfven den på åtskilliga orter tillämpade lyckliga idéen att 
uppdela församlingsbiblioteket i olika serier och placera dem 
i skolhusen under tillsyn och vård af vederbörande lärare. 
Därigenom komma biblioteken närmare folket, så att för
medling af boklån kan ske utan nämnvärdt besvär. Då de 
olika serierna dessutom omväxlande hysas i det ena och det 
andra skolhuset, komma i sinom tid alla bibliotekets böcker 
at t bli tillgängliga vid hvarje skolhus i församlingen. 

E t t kraftigt folkbildningsarbete bedrifves af flertalet 
nykterhetsföreningar; och de bibliotek, som dessa föreningar 
samlat, äro ofta icke obetydliga samt i allmänhet flitigt 
tagna i bruk. Så omfattade Karlstads goodtemplarlogers 
bibliotek år 1905 400 nummer; och uppgick boklånens antal 
nämnda år till 2,700 st. Flera dylika bibliotek åtnjuta 
statsbidrag. Särskildt torde böra omförmälas såsom en ny
het för nu ifrågavarande period de af Sveriges storloge för 
I. O. Gr. T. anordnade »studiecirklar», hvilka vunnit snabb 
utbredning. Af de 118 cirklar, som från arbetsåret 1902— 
1903 bildats i landet, och hvilka år 1905 inköpt litteratur 
af olika slag för öfver 6,000 kronor, funnos 22 i Värmland, 
med ett inköpt bokvärde af 1,500 kronor; och stod länet på 
detta område främst i riket. Studiecirkeln förenar i ett 
läsecirkeln, folkbiblioteket och föreläsningsföreningen. Hvarje 
år inköpes ett antal böcker, som cirkulera bland medlem
marna; vid årets slut läggas böckerna till logens bibliotek, 
så att de alltjämt äro tillgängliga för dess medlemmar. 
Minst en eller två gånger i månaden anordnas föreläsningar 
eller diskussioner, som förmedla ett lättare inträngande i 
eller en djupare förståelse af den cirkulerande litteraturen. 
Det värdefullaste i denna nya folkbildningsorganisation torde 
vara, a t t den tvingar medlemmarna till ett verkligt själf-
bildningsarbete, på samma gång den sätter medlen för ett 
dylikt arbete i deras händer. De genom eget arbete och 
egen eftertanke inhämtade kunskaperna blifva, om än svå
rare och långsammare att förvärfva, personlighetens egen
dom på ett helt annat sätt än de af annan person prepare
rade och meddelade. Föreläsningarna och diskussionerna i 
cirklarna sörja för, att kunskapssökandet ej blir alltför svårt, 
och att faran för ensidig uppfattning af det lästa aflägsnas. 

Den i föregående berättelse omförmälda lusestugan i 
Karlstad har under perioden fortsatt och ytterligare utveck
lat sin verksamhet. Läsestugan håller öfver ett 40-tal tid
ningar, representerande olika politiska åskådningar från yt
tersta högern till socialdemokratien, och 4 tidskrifter. Läse-
stugans bibliotek räknar öfver ett 300-tal inbundna samt en 
del icke bundna böcker. Bokförrådet har företrädesvis er
hållits genom inköp under förmedling af studentföreningen 
Verdandis folkbiblioteksbyrå, men till en mindre del äfven 
genom gåfvor. Biblioteket, som utlämnas icke till hemlån, 
utan endast till läsning på stället, har dock icke begagnats 
i någon större omfattning. Tidningsläsningen har däremot 
varit mycket liflig och antalet besök öfverstiger i genom
snitt 100 om dagen. Den verkan, läsestugan utöfvat såsom 

nykterhetskafé, har vunnit ganska mycket erkännande både 
af stadens invånare och af landtbor, som besöka staden. 
Läsestugan har åtnjutit anslag af staden (minst 800, högst 
1,400, f. n. 1,200 kronor per år). Af de t i l l åtgärder mot 
rusdrycksmissbruket afsatta 5 procent af stadens andel i 
spritbolagets årsvinst har beslutits använda erforderliga 
medel till inrättande af en andra läsestuga inom samhället, 
ett beslut som vittnar om den allmänna uppfattningen af 
läsestugans nyt ta för nykterhetsverksamheten. Läsestugans 
(och hädanefter läsestugornas) angelägenheter handhafvas af 
en styrelse, hvilkens medlemmar, till bestämdt antal för 
hvardera läsestugan, utsetts af stadens nykterhetsvänners 
centrala kommittéer, af arbetareföreningen, af arbetarekom
munen och af stadsfullmäktige, hvilka senare också utse re
visorer för granskning af läsestugans räkenskaper. 

Det största biblioteket i länet är Karlstads läroverks-
bibliotek, hvilket vid periodens slut uppgick till omkr. 27,000 
nummer, utvisande en ökning under perioden af 1,580 nummer. 
Dessutom finnes vid läroverket ett lärjungebibliotek om 
närmare 400 band, hvilket är flitigt anlitadt af skolans 
alumner. 

E t t folkbildningsändamål fyller äfvenledes Värmlands 
naturhistoriska och fornminnesförenings samlingar, hvilka, 
jämte Karlstads allmänna läroverks samlingar, numera kal
las Värmlands museum. Tillökningen af museet har under 
perioden varit rä t t betydlig; särskildt är detta fallet med 
den kulturhistoriska afdelningen, som 1901 tog i anspråk 
allenast ett rum, men för närvarande fyller 4 rum, af hvilka 
ett är afsedt för föremål från den värmländska finnbygden. 
Dessa samlingar hafva ända från sin tillkomst och till se
naste åren varit tillgängliga för allmänheten allenast en 
gång om året, nämligen vid läroverkets vårexamen. Sedan 
1902 hållas samlingarna emellertid tillgängliga en timma i 
hvarje vecka mot en afgift af 10 öre för hvarje person. At t 
museet verkligen fyller en uppgift, framgår däraf, a t t un
der de tre sista åren medeltalet af besökande varit 1,932 
personer om året. Till museets utveckling hafva i hög grad 
bidragit de anslag, som museet numera åtnjuter. År 1903 
erhöll det nämligen af Värmlands läns landsting ett årl igt 
anslag af 300 kronor, hvilket med år 1905 höjdes ti l l 500 
kronor. Af Karlstads stad har museet år 1905 likaledes er
hållit ett anslag af 500 kronor. Föreningens kassa, som den 
1 juli 1901 uppgick till 3,024 kronor 5 öre, utgjorde den 1 
juli 1905 2,399 kronor 22 öre. Från och med sistnämnda år 
har föreningen börjat utgifva årliga publikationer. 

Tidningsspridningen ökas alltjämt i länet, och man 
håller allmänt, äfven å landsbygden, egna tidningar. Då 
det synes vara af ett visst intresse erfara, hvilka tidningar 
äro de mest spridda bland allmänheten, har länsstyrelsen 
därom infordrat uppgifter från samtliga postanstalter i lä
net; och afse de här nedan meddelade siffrorna de från 
samtliga postanstalter i länet, med undantag af ett litet 
fåtal, inkomna uppgifter å prenumerantantalet för en del 
tidningar under år 1905, i sammanhang hvarmed må an
märkas, a t t en del prenumeration för en månad, hufvudsak-
ligen december månad, häri ingår. Antalet prenumeranter 
utgjorde å: 
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Betydelsen af åtgärder i syfte att dana vår ungdom till 
ett sedligt och fysiskt starkt släkte har allt mera erkänts. 
Många frestelser af olika slag omgifva de unga, när de 
trade, ut i världen; den tid, som förflyter mellan skolgångens 
i folkskolorna afslutning och. vinnande af anställning i yr
ken och befattningar, lämnar ofta alltför lä t t utrymme för 
skadlig sysslolöshet, f ler ta le t nykterhetsföreningar hafva 
därför bildat särskilda ungdomsloger och ungdomsföreningar 
i syfte att i tid undandraga de unga från rusdryckernas 
inflytande. Dessa logers verksamhet är i det hela af ena
handa art som nykterhetsföreningarnas i allmänhet. Jäm
väl de frireligiösa samfunden hafva allmänt särskilda sam
manslutningar, riktade på ungdomens vård och uppfostran. 

Den religiöst-sedliga rörelse, som under namn af krist
liga föreningar för unga män och unga kvinnor (K. F . U. M. 
och K. F . U. K.) redan under flera år verkat jämväl i vårt 
land, har inom länet fem underafdelningar. Afdelningarna 
af K. F . U. M. i Karlstad och Kristinehamn hade vid pe
riodens slut följande medlemsantal: i Karlstad 44 aktiva, 
74 passiva och 21 understödjande medlemmar och i Kristine
hamn 70 aktiva, 89 passiva och 42 "understödjande medlem
mar. Afdelningen af K. F . U. K. i Karlstad ägde vid sam
ma tid 101 medlemmari På landsbygden finnes en afdel-
ning af K. F . U. M. i Molkom med 19 medlemmar. Nämnda 
föreningar hafva bibliotek och läsrum med tidningar och 
tidskrifter i allmänhet i förening med nykterhetsservering. 
Religiösa föredrag, sång och musik upptaga hufvudsakliga 
tiden af föreningssammanträdena. Föreningarna äro för sitt 
bestånd hufvudsakligen beroende af enskild offervillighet. 
Liksom flertalet nykterhetsföreningar och religiösa samfund 
hafva dessa ungdomsföreningar i stor utsträckning anlitat 
»basarer», »marknader» o. d. till vinnande af medel för sin 
verksamhet. 

Den rörelse, som, från början utgående från Dalarna, 
benämnes tungdomsrörelse» och har till syfte att vid ett och 
annat tillfälle samla ungdom från olika trakter till möten, 
där upplysande föredrag å olika områden hållas, omväxlande 
med utflykter i nejden, dans, sång m. m., har jämväl nått 
länet under perioden. Dylika möten hafva hållits i Filip
stad och Seffle, några af mötena för ungdom från hela länet, 
andra åter för den kringliggande traktens ungdom allena. 

E t t viktigt led i ungdomens fostran till ett kraftigt 
släkte är idrotten, som under perioden vunnit en allt större 
anslutning öfver allt i länet. Intresset för olika slag af 
idrott har visat sig i den mängd föreningar, som för sådant 
ändamål bildats, och för hvilka någon redogörelse här torde 
vara påkallad. Med största intresset omfattad är onekligen 
skidsporten, som numera kan sägas hafva genomträngt hela 
samhället och med lifaktighet idkas af alla klasser och åld
rar. Värmlands-Dals skidlöpareförbund har vunnit en be
tydande anslutning, och under detta förbund hafva fler
städes bildats skidklubbar, såsom Filipstads skidförening, 
Arvika skidklubb, Munkfors skidklubb, Hagfors skidklubb, 
Sunne skidklubb, Lesjöfors-Rämen-Nordmarks skidklubb och 
Gråsborns skidklubb. Karlstadskretsen af idrottsföreningen 
Kamraterna, hvilken krets år 1905 räknade 155 medlemmar, 
och idrottsföreningen Göta i Karlstad idka också med ifver 
och framgång skidsport. De allmänna nationella skidtäf-
lingarna höllos för första gången i länet år 1904 i Filip
stad. Förträffliga skidbackar äro anordnade i Filipstad och 
Karlstad. Jämväl fotbollssporten har med stigande intresse 
omfattats och idkas särskildt med framgång af idrottsföre
ningen Kamraterna i Karlstad och af Filipstads idrottsför
bund. Det sistnämnda förbundet har haft förmånen af ett 
godt idrottsfålt, hvilket upplåtits i närheten af sjön Dag
lösens västra strand. I Karlstad gör sig däremot bristen 
på ett lämpligt idrottsfält kännbar. Jämväl den fria idrot
ten, gymnastiken och skridskoåkningen, äro flitigt omhul
dade af de olika sammanslutningarna i länet för idrott. 
Segelsporten omfattas med alltjämt stigande intresse, och de 
segelsällskap, som finnas i Karlstad, Kristinehamn och Ar
vika, hafva under perioden nått en afsevärd utveckling. 
All t allmännare hafva moderna båttyper anskaffats, och de 
årliga kapp- och prisseglingarna hafva härtill verksamt bi
dragit. I allmänhet utlottas ock årligen bland segelsäll
skapen särskildt byggda tidsenliga segelkuttrar. Vid Lunds
bergs privatskola för gossar har jämväl roddsport idkats; 
och är idrotten vid denna skola i allmänhet föremål för stor 
uppmärksamhet och lifligt intresse. 

Det frivilliga skytteväsendet har under perioden haft 'att 
glädja sig åt en stadigt fortgående utveckling. Med undan
tag af år 1903, då en mindre tillbakagång inträdde, har det 
vid slutet af föregående period nyvaknade intresset vari t i 
oafbruten stegring. Skytteföreningarnes antal har ökats 
från 70 vid periodens början till 131 vid dess slut. Antalet 
aktiva medlemmar var 1905 7,100 mot 8,644 år 1900. Denna 
framgång för rörelsen torde närmast vara att söka i det 
allt kraftigare understöd, som från staten, landsting, kom
muner och enskilda kommit, denna fosterländska rörelse 
till del. 

Statsanslagets belopp och fördelning framgå närmare 
af tabellen K å följande sida. 

Af länets landsting har skytteförbundet från och med 
år 1904 årligen erhållit ett anslag af 500 kronor till inköp 
af 6-5 mm. gevär a t t utgå såsom pris vid förbundstäflin-
garna. H. K. H. Kronprinsen har äfven för hvarje år till 
sistnämnda täflingar såsom pris lämnat ett 6'5 mm. gevär. 
Aktiebolag och större arbetsgifvare hafva i allmänhet fri
kostigt bidragit till uppförande af skjutpaviljonger m. m. 
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samt upplåtit fri mark till skjutbanor. I sistnämnda hän
seende hafva äfven mindre jordägare visat erkännansvärdt 
tillmötesgående. Af än större betydelse är det årliga un
derstöd, livaraf en del skytteföreningar äro i åtnjutande. 
Bland understödsgifvare förtjäna särskildt nämnas: Bratt
fors, Färnebo, Glafva, Grums, Kila, Kroppa och Nedre Ulle-
ruds socknar samt Uddeholms, Forshaga, Glafva och Hill-
ringsbergs aktiebolag, äfvensom ägarna af verken vid Len
nartsfors, Töcksfors och Långbanshyttan. 

Det ökade antalet skytteföreningar, jämte förbundsom
rådets vidsträckthet, har nödvändiggjort en décentralisation 
af skytteväsendets ledning, för hvilket ändamål införts en 
indelning i åtta kretsar, hvar och en under en särskild 
kretsstyrelse. Dessa kretsar omfatta, med några få afvi-
kelser, krets I : Grums, Karlstads, Kils och Nyeds härad, 
krets I I : Vase, Ölme och Yisnums härad, krets I I I : Fryks-
dals härad, krets IV: Färnebo härad, krets V: Älfdals hä
rad, krets VI : Jösse härad, krets V I I : Nordmarks härad 
och krets V I I I : Gillbergs och Näs härad. 

De vid periodens slut befintliga skytteföreningarna i 
länet voro på följande sätt fördelade: 

Tab. K. Statsanslag till skytteväsendet i Värmlands län 
1901—1905. 

Vid skjutöfningar och täflingar har den fältmässiga 
skjutningen alltmer vunnit insteg. Precisionstaflorna hafva 
fått träda tillbaka, särskildt inom andra och tredje skjut
klasserna, för flgurtaflor, fasta, rörliga eller försvinnande. 
Därmed har gifvetvis också den frivilliga skjututbildningen 
såsom länk i fosterlandets försvar väsentligen ökats i värde. 
Under periodens tvenne sista år hafva de årligen återkom
mande förbundstäflingarna varit förlagda till Värmlands 
regementes skjutbanor å Trossnäs. Vintern 1905 hölls den 
första för hela förbundet gemensamma tättingen i fältskjut
ning. 

I den af Värmlands läns hushållningssällskap år 1903 
anordnade hundraårsutställningen i Karlstad (se vidare un
der jordbruket) deltog skytteförbundet i egen paviljong med 
en rikhaltig utställning af vapen, standar, skyttepris och 
allt slags skjutmateriell. 

För skytteverksamheten i öfrigt lämnas närmare redo
görelse i här nedan intagna tabell L. 

Redan under föregående period vidtogos af skytteför-
förbundet åtgärder för införande af målskjutning med sa-

Tab. L. Skytteverksamheten i Värmlands län åren 1900—1905. 



longsgevär i länets folkskolor. Under den gångna perioden 
har uppmärksamheten härpå alltjämt varit fäst och för
nyade ansträngningar i sådant syfte gjorts, hvilka visser
ligen icke öfverallt lyckats nedbryta inrotade fördomar, 
men kunnat glädja sig åt förhållandevis goda resultat. Äf-
ven till denna skytteförbundets verksamhet har landstinget 
lämnat si t t understöd genom ett anslag af 500 kronor för 
hvartdera af åren 1904 och 1905. Sistnämnda år kunde för 
första gången en allmän täflingsskjutning för Värmlands 
folkskolebarn anordnas i Karlstad, hvari omkring 200 barn 
under ledning af sina lärare deltogo. Det lifliga intresse, som 
h är rid lades i dagen, ingifver goda förhoppningar, om framgång 
för denna för skytteväsendets utveckling betydelsefulla sak. 

Arbetarrörelsen, särskildt anslutningen till fackförenin
garna, har under perioden nåt t alltjämt ökad utbredning 
bland industriens och yrkenas arbetare. Någon rörelse till 
sammanslutning af jordbruksarbetarne i länet har hittills 
icke försports. Fackföreningarna och deras medlemssiffror 
vid 1905 års slut voro följande: 

') Troligen uppdelad pä flere fackföreningar. 
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Med afseende å denna tabell anmärkes, att klassifice
ringen, i följd af bristfälliga primäruppgifter, möjligen ej 
är i alla detaljer exakt. Flertalet föreningar äro såsom så
dana anslutna till socialdemokratiska arbetarpartiet; äfven 
i de föreningar, hvilka icke proklamerat dylik anslutning, 
tillhöra åtskilliga enskilda medlemmar detta parti. Sam
manlagda antalet medlemmar i fackföreningar, hvilket vid 
föregående periods slut angafs till 772, hade vid utgången 
af år 1905 ökats till ej mindre än 3,064. 

Socialdemokratiska ungdomsklubbar funnos vid periodens 
slut i Karlstad (83 medlemmar), Kristinehamn (141 med
lemmar), Molkom (40 medlemmar), Arvika (40 medlemmar), 
Munkfors (181 medlemmar) och Seffle (57 medlemmar). Några 
ungsocialistiska sammanslutningar hafva, så vidt kändt är, 
icke bildats i länet. 

Arbetsinställelsernas (strejkernas) antal har under pe
rioden varit jämförelsevis litet, och hafva därvid inga ord
ningen störande uppträden förekommit. Af större betydelse 
och omfattning hafva de lockouter varit, som inom den me
kaniska verkstadsindustrien igångsatts, år 1903 under om
kring 1 månad och år 1905 under något mer än 5 månader. 
Dessa hafva hufvndsakligen berört den stora mekaniska 
verkstaden i Karlstad med dess filial i Kristinehamn. Bland 
öfriga arbetsinställelser märkes strejken vid Arvika verk
städer år 1901, däri ungefär hälften af den då till 120 per
soner uppgående arbetsstyrkan var inblandad. Arbetet på
gick under strejken i ungefär samma omfattning som förut 
med hjälp af de icke strejkande arbetarne samt nyantagna 
arbetare. Hälften af de strejkande återtogos i arbetet på 
de gamla villkoren. Under 2 1:2 månader af år 1904 pågick 
strejk af hela personalen, 93 man, vid Östlind & Almqvists 
orgel- och pianofabrik i Arvika. Strejken bilades genom 
ömsesidiga eftergifter. Orsakerna till dessa bägge strejker 
uppgåfvos hafva varit arbetarnes fordran på högre aflöning 
samt fackföreningarnas sträfvan att erhålla större inflytande 
på ledningen af fabriksverksamheten. 

Sjukkasseväsendet har icke vunnit den anslutning i lä
net, hvaraf denna viktiga understödsverksamhet är förtjänt. 
Troligen är lagstiftningen i detta ämne icke af den smidiga 
natur, som erfordras för utvecklingen af en dylik själf-
hjälpsverksamhet, liksom också statsanslaget torde vara för 
lågt och kanske ej heller väl afpassadt. Under perioden 
har i Karlstad och Filipstad icke någon ny sjukkassa in
registrerats, medan hos Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande inregistrerats 12 nya sjukkassor samt hos magi-

') T följd af bristfälliga uppgifter kan fullständig klassificering under förbund 
e] lämnas. . . . . . 
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stråten i Kristinehamn 1 dylik. Hela antalet icke upplösta 
sjukkassor i länet var vid periodens slut 33, nämligen: re
gistrerade hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande: 

Rottneros fabrikers sjuk- och bcgrafningskassa (bildad 1892), Segerstads all
männa sjuk- och begrafningskassa (1893), Varnums själfhjälpsförcning (1894), Ar
vika allmänna sjuk- och begrafningskassa (1895), Nykroppa sjukhjälpssällskap (1899), 
Björneborgs arbetares sjukhjälps- och begrafningsfond (1899), Skattkärrs Sngsågs 
sjuk- och begrafningskassa (1899), Sunne allmänna sjuk- och begrafningskassa 
(1899), Stömne bruksarbetares sjuk- och begrnfuingskossa (1899), långbanshytte 
arbetares sjukkassa (1900), Munkfors arbetarförenings sjukkassa (1901), Sjukhjälps-
föreningen vid Storfors (1902), Agnhammars arbetares sjuk- och begrafningskassa 
(1902), Hillringsbergs arbetares sjukkassa (1902), Lesjöfors arbetares sjuk- och 
begrafningskassa (1902), Sjuk- och begrafningskassnn >Absolutisten» (1903), Len
nartsfors arbetares sjukhjälpskassa (1903), Munkfors nya sjukkassa (1903), Seffle 
arbetarförenings sjuk- och begrafningskassa (1903), Koppoms sjukkassa (1903), 
Ilundramannaföreningen vid Storfors (1904) och Slottsbrons sulfitfabrikers arbetares 
sjuk- och begrafningskassa (1904); 

registrerade hos magistraten i Karlstad: 
aktiebolaget Karlstads mekaniska verkstads arbetares sjuk- och begrafnings

kassa, Allmänna sjuk- och begrafningskassan i Karlstad, De kristnas sjuk- och 
begrafningskassa i Karlstad, Goodtemplarnes i Karlstad sjuk- och begrafningskassa 
»Hjälpsamheten», Karlstads arbetarförenings sjuk- och begrafningskassa, Karlstads 
nationalgoodtemplares sjuk- och begrafningskassa »Värt värn»; 

registrerade hos magistraten i Kristinehamn: 
Kristinehamns hundraförenings sjuk- och begrafningskassa, arbetarföreningens 

i Kristinehamn sjuk- och begrafningskassa, Kristinehamns goodtemplares sjuk- och 
begrafningskassa, Kristinehamns verkstads arbetspersonals sjuk- och begrafnings-

samt registrerade hos magistraten i Filipstad: 
Filipstads allmänna sjuk- och begrafningskassa. 

Antalet föreningar för ekonomisk verksamhet i länet har 
under nu ifrågavarande period ansenligt tillväxt, hufvud-
sakligen genom den stora mängd landtmannaföreningar, som 
tillkommit, och för hvilka å annat ställe i denna berättelse 
(under 3. näringar, jordbruket) lämnas en närmare redo
görelse. Totalantalet registrerade föreningar i länet var 
vid periodens slut 95, däraf 40 utan personlig ansvarighet 
och 55 med begränsad personlig ansvarighet. Förutom landt-
mannaföreningarne märkas 15 konsumtions- och handels
föreningar, 20 byggnadsföreningar, 12 mejeriföreningar o. s. v. 

Till belysande af den allmänna ekonomiska ställningen 
i länet under femårsperioden meddelas följande uppgifter. 

Antalet lagsökningsmål, däri betalning ålagts, samt ut-
dömdt belopp framgår af nedan intagna tabell 31; tabell N 
redogör för de exekutiva fastighetsauktionerna under samma 
period. 

Belysande för den ekonomiska ställningen i länet är 
också den stadiga ökningen af antalet insättningar i ban
kerna inom länet. Under hänvisning till den närmare re
dogörelse, som innehålles under afdelningen kreditanstalter, 
torde i detta sammanhang allenast böra omförmälas, a t t i 
Värmlands enskilda banks och Kristinehamns enskilda banks 

Tab. M. Lagsökningsmål i Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. N. Exekutiva fastighetsauktioner i Värmlands län åren 1901—1905. 
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å depositionsräkningar insatta medel under perioden ökats 
med ett belopp, för den förra af i rundt tal 11,549,450 kro
nor och för den senare af omkring 3,(558,929 kronor, hvar-
jämte i länets sparbanker innestående medel ökats från 
12,556,896 kronor år 1901 till 15,408,423 kronor år 1905. 

Ä) Jordbruk och boskapsskötsel. Med afseende å jord
brukets allmänna ställning inom länet hänvisas till före
gående femårsberättelse; och äga de i denna meddelade om
dömen om jordbruket fortfarande sin giltighet. 

Länets hushållningssällskap har alltjämt ägnat en erkän-
nansvärd omvårdnad åt jordbrukets förkofran. Omfattnin
gen af sällskapets verksamhet, så vidt den afser anvisande 
af medel för vissa bestämda ändamål, framgår af följande 
för år 1905 upprättade utgiftsstat: 

Tab. O. Antalet utfärdade debetsedlar å kronoutskylder 
(inkl. arrendebelopp m. m.), debiteradt belopp samt uppbörds-
resterna i förhållande till debiterade beloppet inom Värm-

lands län åren 1901—1905. 

I viss mån af intresse för länets allmänna utveckling i 
ekonomiskt hänseende torde också vara den uppgift å anta
let utfärdade debetsedlar å kronoutskylder, debiteradt be
lopp samt uppbördsresterna i förhållande till debiterade be
loppet, som meddelas i tabellen O här nedan. 

3. Näringar. 

Till täckande af sällskapets utgifter lämnar andelen af 
brännvinsförsäljningsmedlen hufvudsakliga bidraget; varande 
detta bidrag för år 1905 beräknadt till 73,600 kronor. 

Landtbruhsingenjörens verksamhet har under femårs
perioden omfattat de förrättningsföremål som äro summariskt 
upptagna i här intagna tabell P (sid. 19). 



Landtbruksingenjören. Jordbrukskonsulenter. Kontrollanstalten. Värmlands län. 19 

För några af de viktigare eller nya ändamål, som hus
hållningssällskapet under femårsperioden främjat genom an
slag, lämnas här följande närmare redogörelse. 

Till agronomiska undersökningar har under åren 1901— 
1904 anvisats årligen 2,000 kronor och för år 1905 1,500 
kronor. Antalet rekvisitioner från enskilda för dylika un
dersökningar har för hela perioden uppgått t i l l 160. Ar
betena hafva hufvudsakligen omfattat uppgörande af förslag 
till indelning för omloppsbruk, täckdikningsarbeten samt 
vattenlednings- och odlingsföretag af olika slag. 

För a t t hos befolkningen verka för ett förbättradt och 
lönande jordbruk hafva under nu ifrågavarande period va
ri t anställda särskilda jordbrukskonsulenter, under åren 1901 
och 1902 två, men under de följande åren allenast en. Hus
hållningssällskapets anslag för jordbrukskonsulenternas verk
samhet utgick år 1901 med 3,000 kronor, åren 1902 och 1903 
5,000 kronor hvartdera året, och åren 1904 och 1905 2,000 
kronor om året. Konsulenternas verksamhet har omfattat 
alla delar af jordbrukshushållningen. De regelbundet åter
kommande föredragen hafva varit nöjaktigt besökta af en 
intresserad landtbefolkning, som efter föredragens slut fått 
redogöra för sin uppfattning af ortens jordbruksförhållanden, 
hvarefter slutligen särskilda råd och anvisningar af kon
sulenten meddelats den enskilde jordbrukaren. E n sida af 
jordbrukskonsulenternas verksamhet, som förtjänar särskild 
uppmärksamhet, är anordnande af s. k. fältförsök, hvilka 
hastigt vunnit erkännande inom länet. Fältförsök hafva 
utförts dels i mera allmänna drag, planlagda af central
anstalten för hushållningssällskapens lokala fältförsök, dels 
med speciell hänsyn till länets egna kulturförhållanden, ord
nade af konsulenterna och bekostade af hushållningssäll
skapet. Särskild uppmärksamhet har af konsulenterna äg
nats åt handeln med kraftfoder, artificiella gödningsämnen 
och gräsfrö; och hafva sträfvandena härvid hufvudsakligen 
gått ut på att för befolkningen framhålla vikten och bety
delsen af kontrollanalysering af utsädesvarorna vid länets 
kontrollanstalt i Mollwm. Denna anstalts verksamhet under 
perioden framgår närmare af följande uppgifter: 

Tab. P . Summarisk redogörelse för landtbruksingenjörens verksamhet i Värmlands län åren 1901—1905. 

A t t under år 1903 ett så ofantligt stort antal frökon-
troll analyser ägde rum, berodde på hushållningssällskapets 
beslut a t t i följd af svårigheten att af länets svaga skörd 
år 1902 erhålla grobart utsäde, lämna länets jordbrukare 
tillfälle att kostnadsfritt erhålla analyser af sina utsädes
varor. I allmänhet hafva analyserna af utsädet gifvit ned
slående resultat; särskildt har så varit fallet med de prof, 
som anstalten själf låti t ut taga å skilda håll, hvilket allt 
bestyrker den erfarenhet, som sedan länge vunnits, att i en 
landsdel som Värmland, där skörden ofta utfaller ojämnt 
och säden i vissa trakter allmänt når en mindre fullkomlig 
mognad, särskild vikt måste läggas vid utsädesvarornas ana
lysering. Icke blott underhaltig grobarhet och renhet utan 
äfven i många fall oriktig ursprungsbeteckning hafva kon
staterats. Detta senare förhållande tyder på medvetet orik
t iga uppgifter från försälj arnes sida, visserligen icke oftast 
från den siste försäljarens, utan från den, som försett de 
mindre affärsmännen med utsädesvarorna. A t t utreda dessa 
förhållanden från deras första ursprung och förebringa bin
dande bevisning för det olagliga handlingssättets beifrande 
möta dock oftast så stora svårigheter, a t t den enskilde yt
terst sällan inlåter sig på en tvist vid domstol. Tyvärr 
utgör detta förhållande ett ganska godt skydd för det fort
satta bedrifvandet af handel med underhaltiga foder-, göd
nings- och utsädesvaror. Förutom de särskilda årliga an
slag, som af hushållningssällskapet anvisats till kontrollan
stalten i Molkom, bekostar sällskapet hälften af utgifterna 
för undersökningar af från' jordbrukare inom länet insända 
prof samt hela undersökningskostnaden för prof, som in
sändas af jordbrukskonsulenterna. 
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Landtbruksskolan å Varpnäs, till hvilken staten bidra
ger med ett årligt anslag af 4,000 kronor, medan hushåll
ningssällskapet under perioden anvisat årligen 600 kronor 
till premier och böcker åt obemedlade cch förtjänta lärlin
gar, har haft följande elevantal (samtliga frielever): år 
1901 12, år 1902 11, år 1903 12, år 1904 12, år 1905 15. 

Landtmannaskolan i Molkom, som af hushållningssäll
skapet understödts med ett årligt anslag af 1,000 kronor, 
har haft ett elevantal af år 1901 12, år 1902 7, år 1903 11, 
år 1904 likaledes 11 och år 1905 18. 

Inseende den vitala betydelsen för jordbruket at t vid
taga åtgärder t i l l det mindre jordbrukets höjande, har hus
hållningssällskapet under perioden anvisat medel t i l l studie
resor för mindre jordbrukare, till föreläsningskurser för mindre 
jordbrukare samt till premiering af mindre jordbruk. Stu
dieresorna hafva omfattats med stort intresse och utan tvif-
vel redan gifvit uppslag ti l l förbättringar i jordbrukssköt
seln, som lofva godt för framtiden. Deltagarnes antal i 
dessa studieresor har, utom ledaren, varit år 1902 9, år 1903 
11, år 1904 likaledes 11 och år 1905 10. Resorna hafva 
omfattat besök vid framstående jordbruk och försöksanstal
ter i Skåne, Västergötland och Östergötland samt i Dan
mark. De föreläsningsknrser, hvilka från och med 1904 an
ordnats för mindre jordbrukare, och ti l l hvilka jordbrukare, 
innehafvande en areal af under 40 hektar, afgiftsfritt haft 
tillträde, hafva varit rä t t flitigt besökta: år 1904 af 40 or
dinarie deltagare samt omkring 150 tillfälliga deltagare i 
vissa serier af föredrag eller enskilda föreläsningar samt år 
1905 af 30 ordinarie elever och omkring 100 tillfälliga del
tagare. Utan gensaga torde dessa undervisningskurser, för
lagda till olika orter i länet, mera än de flesta andra af 
stat och institutioner vidtagna åtgärder för jordbrukets hö
jande bidraga till a t t hos den mindre jordbrukaren väcka 
uppmärksamhet på nödvändigheten af en planmässig ra
tionell skötsel af jord och kreatur samt äfven i någon mån 
at t sprida kunskap om, huru härvid lämpligast bör förfaras. 
Till premiering af mindre jordbruk har för hvart af åren 
1903, 1904 och 1905, utom bidrag af statsmedel, af hushåll
ningssällskapet anvisats 1,500 kronor. Är 1903 utdelades 
4 andra och 6 tredje pris, år 1904 respektive 5 och 17 och. 
år 1905 5 andra och 9 tredje pris. 

Intresset för bildande af landtmannaföreningar, åsyf
tande att genom sammanslutning af jordbrukare till gemen
samma inköp af gödnings-, foder- och ivtsädesvaror bereda 
de olika orternas landtmän tillfälle att erhålla billiga och 
fullgoda varor, har fortfarande varit lifligt. Antalet re
gistrerade landtmannaföreningar var vid 1905 års slut 41. 
Under år 1904 bildades Värmlands läns landtmannaförenin-
gars centralförening med begränsad personlig ansvarighet, 
hvilken förening har till ändamål att befrämja ti l l den
samma hörande landtmannaföreningars (lokalföreningars) in
tressen; sålunda, bland annat, a t t för lokalföreningarna in
köpa fodermedel, gödslingsämnen, utsäde, spannmål, frövaror, 
landtbruksmaskiner och förnödenheter, hörande ti l l et t ra
tionellt jordbruk med dess binäringar, samt att, likaledes 
för lokalföreningarna, försälja af landtbruket och dess bi
näringar erhållna produkter, som i större skala kunna af-
yttras, såsom säd, frö, rotfrukter, smör och &gg m. m. För 
centralföreningens förbindelser ansvarar hvarje dess medlem 
(lokalförening) med, utöfver insatsen, 25 kronor för hvarje 
medlem, som lokalföreningen äger enligt senast, jämlikt la
gen om föreningar för ekonomisk verksamhet till länssty
relsen ingifna förteckning. I centralföreningen, som först 
med år 1905 kunde börja sin egentliga affärsverksamhet, 
hade vid nämnda års slut ingått 25 lokalföreningar med ett 
sammanlagdt medlemsantal af 1,757. 

Under samma år omfattade affärsförmedlingen inköp af 
2,172,700 kg. gödningsämnen, 15,144-5 hl. kalk, 1,241,029 kg. 
foderämnen och 109,403 kg. utsädesvaror. Hela varuomsätt
ningen uppgick till ett värde af 286,973 kronor 40 öre, hvarå 
en bruttovinst af 5,595 kronor 62 öre uppkom, medförande, 
efter afdrag af omkostnader och räntor, en nettovinst af 
2,404 kronor 5 öre. Vid förmedlingen af varor till lokal
föreningarna pålades 1 •% provision, hvaraf 0'4 % återgälda
des med nettovinsten. Centralföreningens förvaltningskost
nader måste således anses mycket små och föreningens verk
samhet förtjänt af all framgång. 

I. likhet med hvad i föregående femårsberättelser ägt 
rum tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
att i nedanstående tabell Q, grundad på länsmännens års
växtrapporter och hushållningssällskapets uppgifter till jord
bruksstatistiken, redogöra för skörden af säd och rotfrukter 

Tab. Q. Skörden i Värmlands län åren 1901—1905. 
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i hektoliter samt af hö på odlad jord uti deciton under aren 
1901—1905. 

Då 1902 års skörd i länet, liksom å en del andra trak
ter i landet slog fel och dugligt utsäde till 1903 års sådd 
allenast i mycket ringa omfattning förefanns, ansåg Eders 
Kung]. Maj:ts Befallningshafvande förhållandena med nöd
vändighet påkalla ett kraftigt ingripande till den jordbru
kande befolkningens hjälp. Härvid syntes nödigt att före
trädesvis inrikta sträfvandena på beredande åt den jordbru
kande befolkningen i de norra delarna af länet tillgång till 
dugligt utsäde för 1903 års vårsådd. För erhållande af me
del härtill beslöts att i första rummet anlita de ti l l om
kring 86,000 kronor uppgående s. k. gåfvomedelsfonderna, 
utgörande besparingar, som uppkommit å under tidigare 
'nödår skänkta medel till de norra och nordvästra socknarna 
af länet. Sedan hushållningssällskapets förvaltningsutskott 
tillsatt en nämnd att tillhandagå Eders Kungl. Maj;ts Be
fallningshafvande med inköp af utsädesvaror, meddelade 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i skrifvelse den 5 
november 1902 de kommuner, som kunde blifva delaktiga 
af gåfvomedlen, och hvilka företrädesvis ansågos i behof af 
bemedling för anskaffande af utsädes varor, nämligen sock
narna Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Nyskoga, Norra 
Ny, Ekshärad, Dalby, Östmark, Hvitsand, Lekvattnet, 
Gräsmark och Bogen, at t Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande beslutit vidtaga åtgärder för att disponera medel 
af nämnda fonder till utsädesvaror. Medlen skulle utgå i 
form af räntefria lån att, under vederbörande kommuns å 
kommunalstämma utfästa ansvarighet, återbetalas med 1/3 
den 2 januari 1904, x/s den 1 juli 1904 och 1/s den 2 januari 
1905. Tillika och då det uppgifvits, a t t jämväl för den 
mera burgna befolkningen svårigheter skulle uppstå at t an
skaffa behönigt vårutsäde, ansåg sig Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande böra lämna de jordbrukare inom ofvan-
nämnda socknar, som saknade dugligt utsäde, men vore i 
den ekonomiska ställning, att de förmådde- vid mottagandet 
kontant betala utsädet, tillfälle att erhålla dylik vara genom 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förmedling. I 
följd häraf och sedan vederbörande kommuner å kommunal
stämmor iklädt sig påfordrad ansvarighet för återbetalning 
af de medel, som kunde från gåfvomedelsfonderna dispone
ras, blefvo. efter det jämväl Gunnarskogs och Lysviks sock
nar tillerkänts enahanda förmåner beträffande erhållande af 
utsäde på af betalning som de förut omförmälda socknarna, 
följande myckenheter utsädesvaror tillhandahållna -nämnda 
kommuner, nämligen: mot räntefria lån ur gåfvomedelsfon
derna 336,650 kg. hafre, 5,542 kg. korn, 58 tunnor potatis 
och 22 kg. gräsfrö; samt mot ut fäst kontant likvid 411,924 
kg. hafre, 303 kg. korn, 45 tunnor potatis och 28 kg. 
gräsfrö. 

Innan upphandling af utsädesvarorna skedde, fingo de 
personer, som önskat bemedling till anskaffande af utsäde, 
men utfäst sig att kontant betala varorna, utfärda skuld
förbindelser, enligt formulär, angående återbetalning i pen
ningar af dessa varors värde, för hvilkas inköp medel an
litades af tillgängliga fonder eller af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande tillfälligt upplånades. Dessa förbin
delser blefvo sedermera genom kronobetjäningens försorg 

vederbörligen indrifna, utan att mot någon gäldenär exeku
tiva åtgärder behöfde vidtagas. 

De af kommunerna utfärdade reverserna å utsädesspann
mål halva likaledes å de olika afbetalningsterminerna veder
börligen guldits. 

Såväl från den insamling, som öfverallt inom landet 
under åren 1902—1903 ägde rum till lindrande af den ge
nom 1902 års felslagna skörd flerstädes uppkomna bekym
mersamma ställningen för jordbruksbefolkningen, som genom 
gåfvor från enskilda personer, kommuner, bolag m. fl. in-
flöto till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande rikliga 
medel för de nödlidande inom Värmland. De kontanta be
lopp, som sålunda hopsamlats, uppgingo till sammanlagdt 
45,566 kronor 81 öre, häri inberäknadt det belopp, 18,000 
kronor, som genom den under nämnda år verkande centrala 
nödhjälpskommittén ställdes till Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvandes förfogande. Af ofvannämnda belopp an
vändes 26,264 kronor 75 öre till inköp af utsädesvaror, som 
kostnadsfritt utdelades till behöfvande jordbrukare inom lä
nets olika delar, samt 12,900 kronor till lindrande, enligt 
kommunernas ompröfvande, af förefintlig nöd bland befolk
ningen, hvarjämte 750 kronor disponerades såsom bidrag 
till allmänna arbeten för beredande af arbetsförtjänst å ett 
par orter. Återstående beloppet är af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande besparadt t i l l en fond för understöd åt 
behöfvande »Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes nödhjälps
fond». För . ofvannämnda 26,264 kronor 75 öre inköptes 
165,064 kg. hafre, 434 kg. korn och 571/2 tunnor potatis, 
hvilka utsädesvaror sålunda kostnadsfritt kommit de mest 
behöfvande småjordbrukarne inom länet till del. Den under 
år 1903 af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inköpta 
utsädeshafren var af nordtyskt ursprung och betingade ett 
pris af 12-35—13-75 kr. per 100 kg. Detta utsäde, hvars 
grobarhet garanterades till minst 95 %, och hvars vikt skulle 
utgöra minst 52-5 kg. per hl., gick väl till och befanns så
lunda för orten lämpligt. 

NötlcrcaturssJcötseln har på många sätt understödts af 
hushållningssällskapet. Under åren 1901 och 1902 har säll
skapet sålunda importerat 37 fullblods ayrshiretjurar, hvilka 
sedermera på goda betalningsvillkor t i l l jämförelsevis billiga 
pris afyttrats till jordbrukare i länet. Bildandet af tjur
föreningar har under perioden fortgått och af hushållnings
sällskapet understödts med räntefria lån. Sedan år 1892, 
då hushållningssällskapet först började lämna understöd åt 
dylika föreningar hafva 102 tjurföreningar bildats och varit 
i verksamhet under längre eller kortare tid. Vid 1905 års 
slut funnos inom länet 32 tjurföreningar. 

Till premiering af nötkreatur har hushållningssällska
pet anvisat årligen 8—9,000 kronor, hvarjämte statsanslag 
för nämnda ändamål af 4,000—4,200 kronor om året varit 
a t t tillgå. Åtgärderna för nötboskapspremieringen hafva 
medfört, at t boskapsskötselns förbättring blifvit för hvarje 
år alltmera märkbar i fråga om bättre exteriör hos djuren; 
men kan man i allmänhet ej fälla samma omdöme beträf
fande djurens mjölkningsförmåga. För ett genomförande af 
den synpunkten, att premieringsnämnderna vid bedömandet 
hufvudsakligen borde fästa sig vid djurens afkastningsför-
måga med hänsyn till mjölkkvantitet och smörfett, är en 
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kraftig uppblomstring af kontrollföreningar oundgänglig, af 
hvilka föreningar säker kännedom om djurens beskaffenhet 
i nämnda hänseende kan vinnas. Hushållningssällskapet 
har också visat sig behjärta detta genom att understödja 
och befordra tillkomsten af dylika kontrollföreningar. Vid 
1905 års slut voro också 11 sådana föreningar i verk
samhet. 

Sedan den under åren 1891—1899 upprätthållna ladu-
gårdsskötareskolan af brist på elever upphört, gjordes under 
aren 1904 och 1905 ånyo försök med anordnande af en dylik, 
förlagd till landtbruksskolan vid Varpnäs och understödd 
af hushållningssällskapet. Elevantalet var under båda åren 
allenast 3 stycken, och försöken kunna således ej heller 
denna gång anses hafva varit framgångsrika. Under åren 
1903—1905 hafva medel af hushållningssällskapet anvisats 
till utdelning af belöningar för långvarig och trogen ladu
gårdstjänst. 

För mejerikandteringens befrämjande har hushållnings
sällskapet verkat i flera riktningar. En särskild mejeri
konsulent har sålunda jämväl under den period, denna be
rättelse omfattar, varit anställd i länet. Mejerihandteringen 
kan anses hafva under perioden gjort goda framsteg dels 
genom tillkomsten af flere andelsmejerier, dels ock genom 
ökad smörtillverkning och förbättrad kvalitet hos smöret. 
De ogynnsamma förhållanden, som under ett par år af pe
rioden varit rådande med afseende å foderskörden, hafva 
dock gifvetvis medfört en tillfällig nedgång såväl i smörets 
myckenhet som i dess beskaffenhet. Vid periodens slut voro 
10 andelsmejerier i länet i verksamhet. Under samma tid 
hade 2 förutvarande sådana nedlagts. Vid 1905 års slut 
voro dessutom i verksamhet 22 herrgårdsmejerier och 10 
uppköpsmejerier. Vid mejerierna användes 33 separatorer 
och 4 radiatorer. Osttillverkningen inom länet är fortfa
rande af liten omfattning och motsvarar icke på långt när 
länets behof. Mejeriskolan vid Billinge har, efter denna 
egendoms försäljning, den 1 november 1905 flyttats t i l l egen
domen Norum i Nyeds socken. 

Den värmländska hästafceln, som inom länet omfattas 
med stort intresse, gör fortfarande glädjande framsteg. I 
länet finnes för närvarande ett afsevärdt antal såväl be-
skällare och afvelsston som ock lofvande unghästar. At t 
denna lyckliga förändring till det bättre uppmärksammas 
äfven af utom länet bosatta hästuppköpare, bevisar det 
stora antal spekulanter, som från skilda delar af landet in
finna sig vid de regelbundet återkommande af hushållnings
sällskapet anordnade hästmarknaderna i länet, särskildt de 
i Karlstad och Arvika. Till hästpremiering hafva bety
dande medel af sällskapet anvisats, år 1901 9,000 kronor, 
åren 1902 och 1903 10,000 kronor för hvartdera året. år 
1904 9,000 kronor och år 1905 11,000 kronor. 

Sedan den fasta hofbeslagsskola för länet, som under 
flera år vari t i verksamhet, befunnits icke fylla ändamålet, 
anslogs först 1902 medel t i l l en kringresande instruktör i 
hofbeslag. Men då ej heller denna anordning visade sig 
fullt lämplig, hafva medel under senare åren anvisats till 
stipendier för elever från länet, som genomgått hofbeslags-
kurs vid veterinärinrättningen i Skara. 

Till Värmlands trafvaresällskap har under perioden ut

gått vissa anslag, under villkor att allenast afvelsdjur del-
toge i traftäflingarna. 

Under år 1902 uppfördes för en kostnad af 15,000 kro
nor permanenta kreatursstallar i Karlstad, hvilkas utrymme 
under kreatursmarknaderna varit fullständigt upptaget och 
hvilka verkat gagneligt för dessa marknaders vederbörliga 
ordnande. . 

Intresset för trädgårdsodling har fortfarande varit lif-
ligt inom länet. Î främsta rummet har trädgårdsodlingen 
främjats af Värmlands läns trädgårdsförening, till hvilkens 
understödjande hushållningssällskapet anvisat medel. En 
förste länsträdgårdsmästare och två andre länsträdgårds
mästare hafva under perioden varit anställda och flitigt ta
gits i anspråk af allmänheten. Under perioden hafva från 
föreningen kostnadsfritt utdelats till personer inom länet 
tillsammans 8,867 fruktträd, 1,633 parkträd, 11,037 bär
buskar, 4,085 parkbuskar, 36,460 häckplantor samt 1,271 
fleråriga köksväxt- och prydnadsplantor. På Värmlands 
gartnersällskaps initiativ och med understöd från länets 
trädgårdsförening hafva undersökningar pågått, rörande 
hvilka fruktsorter som kunde anses lämpligast för olika de
lar af länet. Genom upprepade fruktutställningar under 
åren 1900—1902 med deras olika klimatiska förhållanden 
har vunnits ett ganska rikt material för utbildandet af en 
på erfarenhet grundad åsikt i detta hänseende. Det har 
häraf framgått, att vissa delar af länet, såsom Gillberga-
dalen och södra delen af västra Värmland, väl lämpa sig 
för fruktodling i större skala, hvilket äfven framgår af de 
uppgjorda fruktlistorna, där t. ex. Gottlands stenkyrkeäpple, 
som eljest anses såsom en mycket ömtålig frukt, upptagits 
bland de för dessa delar af länet lämpliga sorterna. . 

Med afseende å de värmländska torfmossarnas storlek 
och beskaffenhet hänvisas till föregående fem årsberättelse. 
Intresset för torfmosseodlingen har under de senare åren 
alltjämt ökats. Eran det a t t under periodens första år alle
nast en eller annan ägare af mossar påkallat biträde af 
svenska mosskulturföreningens kulturingenjör, undersökte 
denne år 1905, på rekvisition af 30 mossägare, 725 hektar 
torfmarker, däraf 315 har odlade mossar (280 har af bättre 
och 15 har af sämre beskaffenhet), 230 har oodlad torfjord 
(hvaraf 110 har för odling lämplig och 120 har olämplig 
mark) samt 130 har torfströmossar. Vid besöken togos till 
undersökning 11 prof af odlingsjord och 8 af torfströ. De 
i föregående berättelse omförmälda mossodlingsföretag hafva 
under perioden fullföljts och i allmänhet gifvit mycket goda 
resultat. Flera torfströfabriker hafva under de år denna be
rättelse omfattar tillkommit, och för bedrifvande af dylik 
fabrikation i större utsträckning äro, bland annat, fyra ak
tiebolag bildade,-nämligen Sunnemo torfströaktiebolag, Gers-
by torfströaktiebolag, Ruds torfströaktiebolag och Skrufstads 
torfströaktiebolag. 

Ar 1903 anordnade hushållningssällskapet till högtid
lighållande af sällskapets 100-åriga verksamhet en större 
till Karlstad förlagd länsutställning, jubileumsutställningen. 
Denna utställning omfattade dels en landtbruksutställning 
under tiden 19—21 juni 1903 — maskiner af alla slag kvar-
stodo öfver 24 juni — dels ock en industriutställning under 
tiden 19 juni—7 juli. Landtbruksutställningen var förlagd 
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t i l l egendomen Våxnäs invid Karlstad samt industriutställ
ningen å Malmtorget i stadsdelen Klara, helt nära landt-
bruksutställningen. Utställningen i sin helhet rönte en 
storartad anslutning från hela länet och måste anses i hög 
grad representativ för länets alla näringar och industrigre
nar. Så voro utställda: af hästar 192 nummer, af nötkrea
tur 381 nummer och af får, svin och fjäderfän 74 nummer. 
Åkerbruks-, mejeri- och trädgårdsprodukter räknade 120 
nummer, bergsbruk, skogsskötsel, torf- och tegelindustrien 
46, fiskeri väsendet G4, jordbruksmaskiner 28 samt industri 
och hemslöjd 407 nummer. Utställningen af nötkreatur öf-
verträffade förväntningarna och utvisade, a t t länet på detta 
område gjort högst betydande framsteg. Järn- och ståltill
verkningens alster från så representativa verk och bolag 
som Uddeholm (Munkfors, Hagfors), Storfors, Lesjöfors m. fl. 
hade väl försvarat sin plats på hvilkeii världsutställning 
som helst. Allmänhetens tillslutning ti l l utställningen blef 
så betydande — inkomsterna för inträdesbiljetter t i l l ut
ställningen belöpte sig till omkring 55,000 kronor — at t 
ehuru utgifterna uppgingo till öfver 108,000 kronor, bristen 
på hela utställningen allenast utgjorde omkring 4,500"kronor. 

En anslående minnesfest till firande af hushållnings
sällskapets hundraårsdag afhölls under stor tillslutning å 
allmänna läroverkets högtidssal den 20 juni 1903. 

Slutligen torde i detta sammanhang någon uppmärk
samhet böra ägnas åt den del af hushållningssällskapets 
verksamhet, som afser dess förmedling af egnahemslån. 

Den 24 november 1904 beslöt hushållningssällskapet att 
i enlighet med nådiga kungörelsen den 17 juni 1904 för
medla egnahemslån och uppdrogs åt sällskapets förvaltnings
utskott at t fastställa stadgar för och i öfrigt ordna egna
hemslånerörelsen inom länet. I sammanhang med faststäl
landet af dylika stadgar beslöt därefter förvaltningsutskot
tet att öfverlämna nämnda uppdrag åt en för detta ända
mål af förvaltningsutskottet tillsatt egnahemsnämnd, bestå
ende af 5 personer. 

För år 1905 — egnahemsnämndens första verksamhetsår 
— begärdes och erhölls statslån, för utlämnande af egna
hemslån inom länet, till belopp af 150,000 kronor, däraf 
100,000 kronor för jordbrukslägenheter och 50,000 kronor 
för bostadslägenheter. Antalet af t i l l egnahemsnämnden un
der år 1905 ingifna låneansökningar utgjorde 93 om ett sam-
manlagdt lånebelopp af 169,172 kronor. Däraf afsägo 70 an
sökningar om tillhopa 142,272 kronor jordbrukslägenheter 
och 17 ansökningar om 26,900 kronor bostadslägenheter. 

På dessa ansökningar beviljade egnahemsnämnden 50 
lån om sammanlagdt 74,050 kronor, däraf 41 lån om 61,750 
kronor för jordbrukslägenheter samt 9 lån om 12,300 kronor 
för bostadslägenheter. 

Af de beviljade lånen utlämnades före 1905 års slut 3 
lån för jordbrukslägenheter till sammanlagdt belopp af 4,000 
kronor. 

B) Skogshushållning och trävarurörelse. Beträffande 
de allmänna skogarnc i länet hänvisas till å följande sida 
intagna tabell Ii, innehållande de allmänna skogarnes i lä
net areal år 1905, tabell S, upptagande det under perioden 
å dessa skogar afverkade och försålda virke och tabell T, 

meddelande uppgift å de skogsmedel, som influtit från de 
allmänna skogarne under nu förevarande period. 

Då de allmänna skogarnes areal vid periodens början 
var 61,350-57 har, utgör ökningen genom inköp 2,728-91 har. 
Närmare uppgifter om inköpta kronoparker och tilläggs
marker till sådana lämnas under afdelningen kameralför-
förhållanden i denna berättelse. Ökningen af kronoparker 
är under nu ifrågavarande period vida mindre än under den 
närmast föregående, då 8,843-50 har inköptes. Som de all
männa skogarne utgöra icke fullt 5 % af länets hela skogs
areal, måste det vara önskvärdt, att inköp af skogsmarker 
till kronoparker sker i större omfattning än hittills. I ett 
län som Värmlands, där skogsbruket är af sådan betydelse 
för befolkningen och industrien, borde staten utan tvifvel 
vidtaga kraftiga åtgärder till utvidgande af sina kronopar
ker och därmed i sin mån bidraga till en rationell skogs
vård och ett uthålligt skogsbruk. Den från de allmänna 
skogarne afverkade och försålda kubikmassan uppgår för 
hela perioden till 250,25696 kubikmeter mot 222,868-01 ku
bikmeter under närmast föregående period. Den årliga af-
kastningen per hektar skogsmark uppgår således till om
kring 0-8 kubikmeter — en siffra, som, i sig otillfredsstäl
lande, har sin förklaring af, a t t åtskilliga kronoparker vid 
deras förvärf af staten vari t hårdt medtagna. I följd af de 
i allmänhet gynnsamma konjunkturerna å trävarumarknaden 
under perioden hafva emellertid de influtna skogsmedlen vi
sat en kraftig tillväxt under perioden eller från 434,719 
kronor 64 öre under åren 1896—1900'till 827,223 kronor 91 
öre för åren 1901—1905. Dessa siffror ådagalägga äfven, 
att sättet för skogsafkastningens tillgodogörande vunnit i 
intensitet. 

I föregående femårsberättelse har lämnats en närmare 
redogörelse för arealen af i enskildes ägo varande skogar i 
länet. Vid nu ifrågavarande periods slut kan under enskild 
äganderätt varande utmärker i länet beräknas uppgå till 
något öfver 95 % af länets hela utmarks areal. Huru stor 
del af de enskildes skogsmarker, som från skogshushåll
ningssynpunkt kan anses såsom produktiv, är Eders Kungl. 
Maj:s Befallningshafvande icke i tillfälle at t exakt angifva. 
Länets skogsvårdsstyrelse beräknar emellertid approxima
tivt, a t t hvitmossar och annan ofruktbar mark skola upp
taga omkring 17 «/, af hela utmarks arealen i länet. 

Värmlands skogsmarker äro af vidt skilda slag och 
lämna därför högst väsentligt olika virkesafkastning. A ena 
sidan finnas vidsträckta marker så dåliga och så otillfreds
ställande bevuxna, a t t skogsproduktionen å dem är ingen 
eller ringa; å andra sidan finnas skogar, byggda t. ex. på 
de för skogsvegetationen gifvande bergarterna hyperit, dio-
rit och diabas, där tillväxten hos väl uppdragna och skötta 
bestånd närmar sig maximum för tillväxt i svenska skogar. 

A t t exakt beräkna den afverkning, som för närvarande 
försiggår å de värmländska skogarna, är förenadt med så 
mycket större svårighet, som beräkningen af en så viktig 
faktor som förbrukningen af husbehofsvirke näppeligen är 
möjlig att verkställa med någon större noggrannhet. Skogs
vårdsstyrelsen har emellertid gjort ett försök at t uppskatta 
den årliga afverkningen i Värmlands län och därvid kommit 
t i l l följande resultat: 
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Under antagande att häraf 3,040,000 kbm. tages från 
enskildes skogar, skulle en årlig afverkning per hektar pro
duktiv skogsmark i enskildes ägo af 2\52 kubikmeter fast 
massa kunna beräknas. 

Vid bedömande af virkestillväxten å de enskildes skogs
marker i länet har man för närvarande allenast att hålla 
sig till sannolikheter. 1896 års skogskommitté beräknade 

Tab. R. De allmänna skogarnes i Värmlands län areal år 1905. 

Anm. Genom inköp år 1904 hnfva till Vassgårda kronopark lagts 950'79 hektar och år 1905 73'42 hektar, eller tillsammans 1,024'21 hektar. 

Tab. S. Å de allmänna skogarne i Värmlands län afverkadt eller försåldt virke åren 1901—1905, i kubikmeter. 

Tab. T. Från allmänna skogar inom Värmlands län influtna skogsmedel åren 1901—1905, i kronor. 
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af kastningsförmågan hos den produktiva skogsmarken i 
Värmland till 2 5 kubikmeter per hektar under förutsätt
ning af rationell skogsskötsel, hvarvid kommittén likväl 
tillägger, a t t den angifna siffran snarare är för låg än för 
hög. Skogsvårdsstyrelsen i länet anser jämväl, att den 
nämnda siffran är något för låg, då den bättre skogsmarken 
inom länet har rä t t stor utsträckning och normalskog å så
dan mark bör lämna för våra skogsförhållanden jämförelse
vis hög medelafkastning. Såsom allmänt omdöme om länets 
skogar torde kunna sägas, att skogsmarkerna med undantag 
af en del af de nordligast belägna, äro jämförelsevis väl 
bevuxna med yngre skogar, som sålunda lämna rä t t hög 
medeltillväxt. 

Skötseln af länets skogar i allmänhet lämnar utan tvif-
vel åtskilligt öfrigt a t t önska. Så länge verklig brist på 
skog ej förelegat och skogsägarna ej vetat, hvad en ordnad 
skogshushållning innebär, har en rationell skogsskötsel näp
peligen varit at t förvänta. A de skogar, som innehafvas af 
de större bolagen och industriella företagen, är skogshus
hållningen emellertid allmänt god och väl ordnad. Skötseln 
af hemmansskogarne lämnar däremot ofta mycket öfrigt a t t 
önska. En förbättring härutinnan är dock skönjbar och 
kommer förvisso att framdeles blifva än märkbarare, sedan 
de nya skogslagarna och länets skogsvårdsstyrelse fått verka 
en tid. 

Från länets skogar afsättes virket i stort sedt för när
varande i form af timmer, trämasseved, pitprops, träkol och 
brännved. Till timmer apteras gröfre virke ned till 15' x 5" 
à 6" stockar, t i l l trämasseved ved till 3 V2" à 4" i topp å 6 
à 15 fots längd, till props ned till 21/2" à 3" i topp å 6 à 15 
fots längd, till kol och brännved hufvudsakligen affall efter 
andra afverkningar och rester af skogsbestånd efter timmer-
eller trämassevedsafverkningarna. Enbar t eller hufvudsak
ligen timmerafverkningar förekomma i Bogens, nordvästra 
delen af Gräsmarks och vissa delar af Södra Finnskoga 
socknar, från hvilka trakter virket hufvudsakligen går å t 
Norge. 

Trämassevedshuggningar äro allmänna i hela länet med 
undantag för nyssnämnda delar. 

Pitpropsafverkningen har hufvudsakligen tagi t fart i 
skogsområdet närmast Vänern samt omkring sjöarna Grlafs-
fjorden och Värmelen. I Klarälfsdalen och i Eryksdalen 
är den mindre allmän än trämassevedhuggningen. Med 
hänsyn t i l l kostnaderna för pitpropsens transport i flottleder 
eller å järnväg har denna afverkning icke under perioden 
tilltagit. 

Kolning af skogsvèd är allmän inom bruksdistriktet i 
Östra Värmland och mer eller mindre spridd efter stambanan 
nordväst om Kil och efter Bergslagsbanan öster om Kil. 
Jämväl i en del andra trakter förekommer kolning, men mera 
sporadiskt. 

De delar af länet, där skogarne för närvarande anlitats 
hårdast, äro Näs härad och Grillbergs härad med undantag 
af Långseruds och Svanskogs socknar. I vissa trakter i 
södra delen af Nordmarks härad samt å de områden, som, 
förutom Näs härad, angränsa Vänern, synes äfven öfver-
afverkning äga rum. 

E t t stort hinder för skogsåterväxten i länet är det vidt-
omfattande kreatursbetet å skogsmarkerna. 

I föregående femårsberättelse lämnades, en ingående 
redogörelse för träcellulosafabrikerna och träsliperierna i 
länet. Flere dylika fabriker hafva under perioden ansenligt 
utvidgats. Framför allt är detta förhållandet med sulfit
fabrikerna vid Klarafors och Forshaga, af hvilka särskildt 
den förstnämnda, efter det den år 1905 härjats af vådeld, 
undergått en betydande utvidgning och modernisering. 
Jämväl träsliperierna vid Lennartsfors och Töcksfors hafva 
under perioden utvidgats, liksom ock enahanda fabrik vid 
Koppom. A sistnämnda plats har under åren 1904 och 1905 
dessutom anlagts en ny sulfitfabrik. Vid Borgviks bruk har 
år 1903 färdigbyggts ett träsliperi. Det i allmänhet gynn
samma prisläget under perioden å trämassa, särskildt den 
kemiska, har medfört, att denna industri vid utgången af 
perioden befinner sig i en gynnsam och fortgående utveck
ling. På sätt af längre fram meddelade tabeller framgår, 
utgjorde värdet af länets trämassefabrikation år 1901 9,547,202 
kronor, år 1902 8,564,298 kronor, år 1903 8,702,374 kronor, 
år 1904 8,918,323 kronor och år 1905 9,849,136 kronor. I 
hvad omfattning denna för vårt land viktiga industri är 
koncentrerad i Värmlands län, framgår däraf, a t t år 1905 
hela rikets tillverkning af trämassa hade ett värde af 
52,759,160 kronor, hvadan således länets tillverkning här
utinnan uppgick till nära 19 % af hela rikets. 

Tillverkningsvärdet vid sågverk och hyflerier i länet 
uppgick år 1901 till 8,090,390 kronor, år 1902 till 8,070,360 
kronor, år 1903 till 8,514,151 kronor, år 1904 till 8,638,071 
kronor och år 1905 till 7,766,992 kronor. 

Från länets största skogsägare, Uddeholms aktiebolag, 
inkomna uppgifter angående bolagets verksamhet med af-
seende å skogsskötseln torde förtjäna ett allmännare intresse 
hvadan dessa uppgifter, sammanförda i tabellerna U, V och 
X (sid. 26), här meddelas. 

Åtgärderna för ordnandet af länets flottleder på ett af 
det alltjämt ökade flottgodset påkalladt sätt hafva under 
perioden fortgått; och lämnas här nedan redogörelse för de 
hufvudsakliga beslut, som under åren 1901—1905 härutinnan 
meddelats af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande. 

Eegleringsutslag för allmän flottled hafva meddelats rö
rande följande vattendrag: 

Beräknad 
reglerings-
kostnad. 
Kronor. 

1) frän Getkärn och Skaresjön genom sjöarne Hvittsjön, Battnerkurn, 
Osten och Strömsjön samt mellanliggande älfvar till Stora Lee 
jämte biratten 28,49597 

2) Silbodalsälfven frän Växlnnda kärn till Väster Silen 8,086'00 

3) från och med Lilla Krokkärn till Stora Lee jämte bivatten . . . 16,754-75 

4) från Långkärn (Lösshykärn) till Stora Lee 1,703'00 

5) från Blomsjöarna till Lelängen och Oleruds vattendrag frän Ole-

rudBsjön till Lelången ' . 1,83600 

6) Björka älf 17,90000 

7) Lju9na älf med Mangsliälfven samt Köjdälfven med Viggälfven . 101,48600 

Sedan frågan om reglering af vattendraget från Ut-
gårdssjön vid gränsen mot Norge förbi Sälboda till Grlafs-
fjorden, hvàrom utslag meddelats under nästföregående pe-

M3/o8. A'. Maj:ts Befallningsliafvanâes femàrsberâtteher 1901—1905. Värmlands län. 4 
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Tab. U. Uddeholms aktiebolags hela afverkning å egna skogar inom Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. V. Uddeholms aktiebolags afverkning af sågtimmer inom Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. X. Uddeholms aktiebolags kolningar och skogsodlingar åren 1901—1905. 

Anm. Dessutom har Uddeholms bolag under Sr 1905 verkställt utdikningar i skogsmark för 15,000 kr. 



Flottleder. Skogsvårdsstyrelsen. Värmlands län. 27 

riod, blifvit återförvisad till Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande, har därom under innevarande femårsperiod meddelats 
nytt utslag. 

I särskilda återförvisade delar hafva nya regleringsutslag 
meddelats 

rörande Bada älf, 
rörande vattendraget från och med Ösjön genom Gatuvattnet öfver Järnsjön 

och därifrån genom Snarkilsälfven till Öster Silen, 
rörande Ufåns vattendrag med biflöden och 
rörande vattendraget Lilla Krokkäru—Stora Lee med bivatten. 

Till allmän fiottning hafva under perioden upplåtits: 
Tåsa älf, Rottna älf, Norsälfven, Ufån, vattendraget Osjön—Järnsjön—Öster 

Silen, flottleden Silbodalsälfven—Väster Silen, vattendraget Blomsjöarna—Lelången 
med Olernds vattendrag. 

Nya flottningsreglementen hafva fastställts för: 

Rottnaälfvens flottningsförening 
Silbodalsälfvens > 
Blomskogs > 
Norälfvens > 
Asebyälfvens och Järnskogs » 

hvarjämte ändringar fastställts: Klarälfvens (Tåsa- och Ufå-
vattendragen) och Lillälfvens flottningsföreningars regle
mente. 

Följande här förut omnämnda flottleder ärö icke full
ständigt reglerade: 

Badaälfven, 
vattendraget Utgårdssjön—Glafsfjorden med bivatten, 
vattendraget Getkärn och Skåresjön—Stora Lee med bivatten, 
vattendraget Lilla Krokkärn—Stora Lee med bivatten, 
vattendraget Langkärn (Lössbykärn)—Stora Lee, 
Björka älf, 
Ljusna älf med Mangsliälfven samt Röjdälfven med Viggälfven. 

Under perioden hafva, utom i ofvan angifna fall, väckts 
fråga om upplåtande till allmän flottled eller reglering af 
äldre flottledsbestämmelser rörande: 

1) vattendraget från Värmelen förbi Borgviks bruk till Vänern, 
2) vattendraget från Tannsjön och norska gränsen genom Sundhagsforsen til 

Asksjön och från Nordsjön och norska gränsen genom Hångstadfors till Asksjön 
samt vidare från Asksjön förbi Skillingsfors till sjön Björklången äfvensom från 
Hälgsjön till Björklången; och 

3) vattendraget från Björklången genom sjöarna Vadjungen, Hugn och Ränc-
ken till Nysockensjön vid Amot; 

4) Letälfvens vattensystem förbi Letafors till Klarälfven och 
5) Lillälfvens vattendrag (omändring af flottningsränna). 

E t t stegradt intresse för skogsodling har under perioden 
framträdt. Under åren 1901—1904 hafva länets landsting 
och hushållningssällskap för detta ändamål anvisat 2,000 
kronor hvardera om året, hvarförutom af statsmedel u tgå t t 
under år 1901 2,943 kronor, under åren 1902 och 1903 4,000 
kronor för hvartdera året och under år 1904 3,971 kronor. 
Antalet plantörer har varierat mellan 9 och 12; den sam
manlagda skogsareal, som kultiverats, utgjorde år 1901 731-95 
har, år 1902 801-6 har, år 1903 946-3 har och år 19041,080-5 
har, utvisande en stegring af öfver 100 % mot under före
gående period. . . 

Med år 1905 har länets skogsvårdsstyrelse trädt i verk
samhet. Skogsvårdsstyrelsen har till sitt biträde anställda 
en länsjägmästare och 4 länsskogvaktare, de senare med 
hvar sitt tjänstgöringsområde, omfattande, Norra bevak

ningsdistriktet: Älf dals härad och Fryksdals Öfre tingslag; 
Sydöstra distriktet: Kils, Karlstads, Nyeds, Färnebo, Vase, 
Ölme och Visnums härad; Västra distriktet: Näs, Gillbergs 
och Nordmarks härad. Under år 1905 voro anställda 24 
plantörer att, jämte länsskogvaktaren, tjänstgöra såsom för
män vid skogskulturarbeten. 

Då styrelsen ansett sin förnämsta uppgift ligga i ett 
befrämjande af den enskilda skogshushållningen genom ut
bredning af kunskap i skogsskötsel, har styrelsen, förutom 
det upplysningsarbete som länsjägmästaren och hans under
ordnade utöfvat i skogsmarkerna, låtit kostnadsfritt sprida 
lämpliga broschyrer om skogsodling och om skogens vård, 
hvarjämte såväl ledamöter af styrelsen som länsjägmästaren 
å olika ställen i länet hållit föredrag dels i ändamål a t t 
för allmänheten förklara den nya skogslagens fordringar, 
dels ock för att lämna råd och upplysningar om skogens 
rät ta behandling och vård. 

Under år 1905 inkommo till skogsvårdsstyrelsen 257 an
sökningar om bidrag till skogsodling, i och för hvilka kul
turer inköpts 648 kg. tallfrö och 1,045 kg. granfrö jämte ett 
mindre antal plantor. I följd häraf blefvo under nämnda 
år 1,644 har skogsmark kultiverade. En plantskola anlades 
på våren 1905 i Återslöf i By socken invid Seffle. Redan 
på hösten samma år uppskattades plantantalet i skolan ti l l 
1,251,000 tallplantor, 1,284,000 granplantor och 8,000 plan
tor af utländska barrträd (i och för försökskulturer). Som 
svårigheter redan första året mötte at t erhålla fullgodt frö 
från växtort och läge, öfverensstämmande med klimat och 
jordmåner inom länet, vidtogos under år 1905 förberedande 
åtgärder för uppförande af en fröklängningsanstalt samt för 
anläggande af ytterligare en plantskola. Dessa förlades till 
ett inköpt område invid Deje station, hvilken plats måste 
härför anses synnerligen lämplig, då kottinsamlingsområdet 
med de goda kommunikationerna blir vidsträckt och till
räckligt för länets behof. Samtidigt fattades beslut om 
anställande af nödigt antal kottuppköpare. 22 olika skogs
ägare hafva under år 1905 erhållit biträde af länsjägmästa
ren och länsskogvaktarne för sina skogars skötsel och vård. 

Styrelsens uppgift a t t utöfva uppsikt öfver den nya 
skogslagens efterlefnad har under det första året af styrel
sens verksamhet hufvudsakligen gått ut på a t t orientera 
länsjägmästaren och länsskogvaktarne inom länet och dess 
bevakningsområden. Länsskogvaktarne hafva sålunda be
sökt skogarne inom sitt distrikt och tagit del af därstädes 
förekommande större afverkningar, hvarigenom såväl goda 
upplysningar erhållits som råd kunnat meddelas och upp
märksamhet fästas å skogsvårdsstyrelsens verksamhet. Be-
skrifningar öfver besiktigade hyggestrakter, som af olika 
skäl ej komma att skogsodlas år 1906, hafva af länsskog
vaktarne under år 1905 inlämnats till ett antal af 147, af 
hvilka 35 härröra från afverkningstrakter, uppkomna sedan 
den nya skogslagen t rädt i kraft.. Styrelsen har sålunda 
sin uppmärksamhet riktad å de afverkningar, som äfventy-
rat återväxten och hvilka enligt skogslagen måste åtföljas 
af skogskultur. 

Sådana skogsvårdskommittéer, som omförmälas i § 5 af 
nådiga förordningen om skogsvårdsstyrelser den 24 juli 1903, 
hafva under år 1905 bildats allenast i 6 kommuner, näm-
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ligen i Norra Ny, östmarks, Frykeruds, Värmskogs, Sille-
ruds och Botilsäters socknar. De medel, skogsvårdsstyrel
sen under år 1905 haft t i l l sitt förfogande, uppgingo till 
72,073-53 kronor, däraf styrelsens andel i af Statskontoret 
fördelade skogsvårdsafgifter 30,700 kronor och styrelsens an
del i skogsvårdsafgifter influtna före 1 oktober 1905 35,305 
kronor. Utgifterna för tjänstemän, resor, skogsfrö, plantor, 
plantskola, hyror m. m. hafva belöpt sig ti l l 33,582" 17 kro
nor, hvadan en behållning uppstått af 38,491 kronor 36 öre. 

Under åren 1901—1904 hafva medel af Hushållnings
sällskapet anvisats t i l l en slcogsingcnjör, nämligen år 1901 
500 kronor samt åren 1902—1904 250 kronor om året. Den
nes verksamhet har emellertid varit af helt r inga omfatt
ning. 

Med år 1901 trädde en till Lervik invid Persberg be
lägen, för Värmlands och Örebro län gemensam sTcogvaldare-
och JcolarcsJcola i verksamhet. Under perioden har hvart-
dera länet årligen bidragit med ett anslag af 1,500 kronor, 
hvaraf, hvad Värmlands län beträffar, landstinget och hus
hållningssällskapet anvisat hälften hvar. Skolan, som fyllt 
e t t verkligt behof och varit flitigt besökt, har af Järnkon
toret årligen erhållit ett afsevärdt anslag. 

C) Rofdjurs utrotande, jaktvård m. m. Af rofdjur 
hafva hvarken björn, varg eller lo, såvidt kändt är, dödats 
inom länet under perioden. E t t eller annat exemplar af 
sistnämnda djurslag torde tillfälligtvis någon gång uppe
hålla sig i länets nordligare skogstrakter. Räfven är öf-
verallt allmän. Länets landsting har utbetalt skottpengar 
för räf med S kronor, för berguf med 3 kronor och för duf-
hök med 2 kronor samt för kråka med 10 öre. Med år 1904 
hafva skottpenningar för räf endast utbetalts för djur, som 
dödats under tiden 1 april—31 oktober, hvilket gifvetvis 
haft till följd, att antalet räfvar, för hvilkas dödande skott-
penningar utbetalts, ansenligt minskats. 

Tabellerna Y och Z innehålla upplysning om antalet 
under perioden dödade rofdjur inom länet, för hvilka skott-
penningar utbetalts samt om antalet husdjur, dödade af 
rofdjur. 

Länets förnämsta villebråd är älgen, som förekommer 
allmänt, särskildt i länets östra och norra delar. Älgjakten 
idkas också i betydande omfattning under därför tillåten 
tid. Under åren 1901 och 1902 hade landstinget-anvisat 
300 kronor för hvartdera året för älgpolis inom Älfdals re
vir. Från och med 1903 ersattes detta anslag med anvi
sande af 100 kronor såsom belöning åt den, som upptäcker 
och leder i bevis "oloflig älgjakt. Hare och skogsfågel äro 
näst älgen de villebråd, som äro föremål för mesta upp
märksamheten, och är tillgången på dylikt vildt medel
måttig i därför lämpliga delar af länet. Rapphöns före
kommer i mindre utsträckning på några ställen i de syd
ligare delarna af länet. Tillgången på gräsand har något 
minskats, men är fortfarande rä t t god omkring Vänern. 

B) F iske . Tre öfveruppsyningsmän och fiskeriinstruk-
törer hafva under perioden tjänstgjort inom länet; indelnin
gen i distrikt har varit densamma som förut eller Visnums 
härad ett distrikt, Ölme och Vase härad samt den öster om 

Klarälfven belägna delen af Karlstads härad med Hammar-
ön ett distrikt och länets öfriga delar ett distrikt. Dess
utom har för tillsyn af fisket i Gullspångsälfven och Arås-
viken af Vänern en biträdande fiskeriuppsyningsman under 
större delen af perioden tjänstgjort inom nämnda område. 

Enligt öfveruppsyningsmännens årliga berättelser till 
länets fiskeristyrelse visar sig fiskarebefolkningen mycket 
laglydig och rät tar sig efter lämnade föreskrifter. Härifrån 
är dock ett undantag att göra för Gullspångsälfven och 
Åråsviken, i hvilka vattendrag årligen ett större antal be
slag måst göras af på fridlyst område eller under förbjuden 
tid utlagd redskap. Flertalet fiskare därstädes skola vara 
bosatta i Amnehärads socken i Västergötland. 

Vid femårsperiodens början funnos inom länet 2 lax
odlingsanstalter, en vid Gullspång och en vid Jossefoi's. An
stalten vid Gullspång nedlades dock redan sommaren 1902, 
sedan därifrån utsläppts våren 1901 omkring 130,000 lax-
yngel i Gullspångsälfven och omkring 20,000 laxyngel i 
Klarälfven samt våren 1902 cirka 50,000 laxyngel i Gull
spångsälfven. I anstalten vid Jössefors inlades hösten 1901 
25,000 laxrom från Gullspång, hvaraf endast 12,000 yngel 
utkläcktes, hvilka våren 1902 utsläpptes; våren 1903 utplan
terades 10,000 laxyngel från Jössefors, hvarefter denna an
stalt såsom ej längre användbar nedlades. Då laxodlings-
anstalten vid Gullspång upphörde att användas, enär den 
var alldeles förfallen, och Skaraborgs läns hushållningssäll-

Tab. Y. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar i 
Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. Z. Husdjur dödade af rofdjur i Värmlands län åren 
1901-1905. 
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skåp beslutit att vid Gullspång uppföra en ny tidsenlig an
stalt, beslöt Värmlands fiskeristyrelse att anlägga ny lax
odlingsanstalt vid Klarälfven. Efter noggranna undersök-, 
ningar af olika platser befanns Sandgrund invid Karlstad, 
hvarest behöfiigt vatten kostnadsfritt erhölls från stadens 
därinvid belägna vattenledningsverk, lämpligast. Anstalten 
förlades därför till denna plats och blef färdig på hösten 
1904. Kostnaden för anläggningen hade då uppgått till 
4,500 kronor. Samtidigt inlades i anstalten lax- och sik
rom, men på grund af Klarälfsvattnets dåliga beskaffenhet 
misslyckades romkläckningen, så att våren 1905 endast om
kring 45,000 laxrom kunde utläggas i Klarälfven och cirka 
2,500 st. sikyngel utsläppas i sjön Långban.. Omfattande 
åtgärder vidtogos emellertid år. 1905 för vattnets ytterli
gare filtrering och syrsättning och inlades samma års höst 
cirka 105,000 laxrom och cirka 100,000 sikrom; och har an
stalten sedermera visat sig fungera till belåtenhet. Af en
skilda fiskodlingsanstalter finnas inom länet 2, nämligen dels 
en mindre laxkläckningsanstalt vid Dej ef ors, dels ock den 
i föregående femårsberättelse omnämnda karpodlingsanstal-
ten vid Långbansbyttan, anlagd 1894, från hvilken senare 
karp fortfarande sprides inom och utom länet. 

I de af Värmlands och Älfsborgs läns norra hushåll
ningssällskap anordnade ålledarna vid Trollhättan hafva 
fångsterna utgjort: 

Häraf pä enskildes 
Antal Slyngel. rekvisition utplanterade 

i Värmland. 

År 1901 c:a 510,000 st. c:a 6,200 st. 

> 1902 » 31,500 » > 6,000 > 

» 1903 » 93,000 » > 21,700 > 

» 1904 > 60,000 > » 5,500 . 

> 1905 > 700,000 > > 52,000 > 

Större delen af det fångade ålynglet har utsläppts i 
Göta älf ofvan Trollhättefallen. Det har redan visat sig, 
att då ålyngel blifvit insatta i vattendrag, där ål förut ej 
funnits och förhållandena i öfrigt varit lämpliga, tillväxten 
varit så hastig, att man redan på 3—5 år fått ett gifvande 
ålfiske. Många enskilda hafva gjort af se värda uppoffringar 
för inplantering af ål, och har fiskeristyrelsen sökt sätta 
priset på ynglet så lågt som möjligt för rekvirenterna. 

Under perioden hafva en stor mängd risvasar genom 
uppsyningsmännens försorg eller med deras biträde blifvit 
utsatta. 

Piskeriuppsyningsmännens rapporter för de olika åren 
under femårsperioden angifva följande ungefärliga siffror för 
värdet af fiskfångsten i länet: 

fisket en betydande stegring, medan värdet af annan fisk
fångst är ungefär enahanda som under närmast föregående 
år. Den ökade inkomsten af laxfisket torde hafva sin huf-
vudsakliga grund i de stigande prisen på denna omtyckta 
fisksort. Den mest betydande delen af laxfångsten expor
teras till utlandet. De ofvan meddelade uppgifterna om 
värdet af länets fiske äro gifvetvis mycket ofullständiga, då 
från större delen af länets mindre fiskevatten uppgifter icke 
meddelats. Med säkerhet kan inkomsten af fisket i länet 
uppskattas till omkring 500,000 kronor om året. Såsom ge
nerellt omdöme om fisket i länet under nu ifrågavarande 
period kan sägas, att fisket varit medelgodt, dock klagas 
öfver att gösen i Vänern, särskildt i de östra delarna, mins
kas på ett oroväckande sätt. 

Rörande antalet fiskredskap och dessas värde hafva föl
jande uppgifter meddelats af länets fiskeristyrelse: 

Antalet fiskare och af dem använda båtar samt dessas 
värde framgå af dessa uppgifter: 

De för Vänern uppgifna fiskarena torde i allmänhet 
vara verkliga yrkesfiskare, som hafva fisket till sitt huf-
vudsakliga lefvebröd; de inom andra delar af länet bosatta 
fiskarena bedrifva däremot i allmänhet fisket allenast som 
binäring. 

Hufvudsakligen från Karlstad, men äfven från Kristine
hamn och Åmål, har en betydande afsändning af fisk från 
Värmland ägt rum både för inrikes behof och för export 
till utlandet. Fiskhandlarnes i Karlstad och Kristinehamn 
ungefärliga omsättning uppgifves sålunda: 

I jämförelse med de i föregående femårsberättelse med
delade uppgifter för fiskfångsten utvisar inkomsten af lax-

Ehuruväl vid en del trämassefabriker ett minskadt ut
släppande af föroreningar i vattendragen kunnat konstate
ras, måste det dock fortfarande framhållas, att dessa fabri
ker synas vara till afsevärd skada för fisket. 

Frågan om nya fiskestadgars utfärdande för länet, hvil
ken fråga under en följd af år varit föremål för utredning, 
har under perioden delvis fått sin lösning genom de af 
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Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 31 december 
1903 utfärdade stadgar, nämligen: l:o) särskilda bestäm
melser för laxfisket i Klarälfven och tillgränsande delar af 
Vänern; 2:o särskilda bestämmelser för laxfisket i Jösse-
forsälfven och närmast därintill belägna vattendrag; 3:o) 
särskilda bestämmelser för laxfiske i öfriga ensamt inom 
Värmlands län befintliga laxförande fiskevatten; 4:o) sär
skilda bestämmelser för annat fiske än laxfiske i de ensamt 
inom Värmland befintliga fiskevatten ; och 5:o) särskilda be
stämmelser om kräftfångst i ensamt inom Värmlands län 
belägna sjöar och vattendrag. 

Vid periodens slut voro upprättade förslag, till nya 
fiskestadgar jämväl för de vattendrag, som äro gemensamma 
för Värmlands och andra län, om hvilka förslag underhand
lingar mellan vederbörande länsstyrelser fördes. 

E) Bergs- och brukshandtering. Bergshandteringens 
allmänna resultat under perioden framgå af tabell A (sid. 31), 
som lämnar en summarisk öfversikt af denna näring. Det 
framgår häraf att brytningen af järnmalm ökats under perio
den, utan a t t dock uppgå till den kvantitet (85,460 ton i me
deltal), som utmärkte åren 1891—1895. Tackjärnstillverk
ningen har under perioden hållit sig vid ungefär samma 
tontal som under föregående 15 år, dock med en minskning 
under år 1904. Jämväl tillverkningen af smältstycken, rå-
skenor, göt m. m. har varit någorlunda konstant under de 
senaste 15 åren, med en bestämd och afsevärd ökning för år 
1905. Ungefär enahanda är förhållandet med tillverkningen 
af stång-, fason- och finjärn samt stål. Tillverkningen af 
manufakturer vid järn- och stålverken är i oafbruten steg
ring. Då medeltalet ton under åren 1891—1895 uppgick 
till 5,885, har det för nu ifrågavarande period ökats till 
10,523. I allmänhet kan konstateras en bestämd ökning af 
bergshandteringens produkter genom de förbättrade konjunk
turer, som inträdde vid slutet af förevarande period. 

1 tabellerna Ä, Ö och Aa (sid. 31—32) lämnas uppgifter 
angående järnmalmsuppfordringen i länet, angående antalet 
utfärdade mutscdlar och angående arbetsskyläighetens fullgö
rande cl utmålen, allt afseende åren 1901—1905. 

Tabell Ab (sid. 32) lämnar för hvarje masugn i länet när
mare uppgifter angående tackjärnstillverkningen. Antalet mas
ugnar, som vid periodens början uppgick till 18, var vid 
dess slut 17, i det att en masugn vid Gammelkroppa år 1905 
ej var i bruk. 

För masugnarnes behof tillverkade träkol och där för
brukade träkol framgå af tabellerna Ac och Ad (sid. 32—33). 
Förbrukningen har under periodens olika år varit ungefär 
enahanda med undantag för år 1904, då omkring 500,000 
hektoliter mindre träkol togos i användning. 

I tabellen Ae (sid. 33) meddelas, specifikt för hvarje verk, 
uppgift å det gjutgods som framställts efter tackjärns omsmält-
ning. Några anmärkningsvärdare skillnader för de olika 
åren förekomma icke med afseende å denna tillverkning. I 
allmänhet har Finshyttan och Hagfors ökat sin tillverkning, 
medan Nykroppa och delvis Charlottenberg och Borgvik 
uppvisa något nedgående tillverkningar. I jämförelse med 
föregående period är gjutgodsproduktionen i det hela något 
mindre under de år, denna berättelse omfattar. 

Tabellen Af (sid. 34) upptager de olika verkens tillverk
ning af smältstycken, råskenor, bessemer- och martingötmetall, 
skrotadt gjutgods af smidbart järn och stål samt blåsstål eller 
oräckt brännstål. Tillverkningen utvisar en ökning vid pe-. 
riodens slut mot vid dess början af öfver 10,000 ton, ehuru 
vid Björneborg numera, ej förekommer nu förevarande tillverk
ning. Största relativa ökningen faller här på Brattfors och 
Hagfors, medan Charlottenberg uppvisar den största nedgån
gen. Ökningen för Hagfors beror af den betydligt större till
verkningen af ovälld martingötmetall samt skrotadt gjutgods. 

Antal begagnade verk och ugnar för beredande af smid-
bart järn och stål framgår af tabell Ag å sid. 35. 

Tabellen Ah å samma sida angifver tillverkningen under 
perioden af stång-, fason- och finjärn- af välljärn, götmetall 
och brännstål jämte andra gröfre tillverkningar af smidesjärn 
och stål, tabellen Ai (sid. 36) tillverkningen af järn- och stål
manufakturer. Denna senare tillverkning har icke obetyd
ligt ökats i värde under perioden eller från 3,606,430 kronor 
år 1901 till 5,348,007 kronor år 1905. Hufvudsakliga ök
ningen faller på Munkfors (968,198 kr.), Storfors (344,576 
kr.) och Lesjöfors (209,900 kr.). 

Om den tillverkade järn- och stålmanufakturens närmare 
beskaffenhet upplyser tabell Ak (sid. 36). De manufakturer, 
som hufvudsakligen uppvisa ökad tillverkning under perioden, 
äro hästskosöm och broddar (ökning 1905 från 1901 c:a 116 
ton), dragen tråd (ökning c:a 1,465 ton), kallsvetsadt och kall
draget järn och stål (ökning c:a 1,604 ton), rör af smidbart 
järn och stål (ökning c:a 1,136 ton), harffjädrar (ökning c:a 
360 ton), diverse järnmanufakturer (ökadt värde 1905 mot 
1901 165,415 kr.). Minskad tillverkning har hufvudsakligen 
inträdt med afseende å linor (minskning 1905 mot 1901 77 
ton) och järnvägsvagnsfjädrar (minskning c:a 381 ton). 

Tabellen Al (sid. 36) redogör för antalet motorer, använda 
vid bergs- och brukshandteringen. Ångmaskinernas antal har 
allenast ökats med 2 vid periodens slut mot vid dess början, 
men det antal hästkrafter, dessa maskiner utveckla, var år 
1905 573 mot 296 år 1901. Effekten af vattenhjul och tur
biner är också större vid periodens slut eller 13,800 häst
krafter på 224 turbiner mot år 1901 12,851 hästkrafter på 
225 turbiner. Vid slutet af perioden hafva också elektriska 
maskiner tillkommit, utgörande år 1905 tillsammans 34 med 
ett hästkraftantal af sammanlagdt 1,012, hvaraf vid Pers
bergs, Nordmarks, Tabergs och Finnmarkens grufvor an
vändes 7 med 410 hästkrafter, öfverförda från Älfvestorp i 
Örebro län, samt vid Nykroppa bruk 27 med 602 hästkrafter. 

Antalet arbetare vid bergs- och brukshandteringen i länet 
framgår af tabell Am (sid. 37), och visar sig detta antal någor
lunda konstant under perioden med någon minskning år 1904, 
då tillverkningen i allmänhet också var mindre. 

Om antalet olycksfall vid de näringsgrenar, hvarom här 
är fråga, lämnar tabell An (sid. 37) närmare upplysningar, 
och torde denna statistik få anses förhållandevis gynnsam. 

Tabell Ao (sid. 37) upptager den för bevillning uppskat
tade inkomsten af grufdriften i länet under perioden. 

Anmärkningsvärd är den stora nedgången af bevillnin-
gen för Persbergs och Yngshyttefältet, hvilken emellertid, 
på sätt framgår af tabellen Ä, icke beror på minskning i 
brytningen eller minskadt värde hos erhållen skrädd malm. 
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Tab. Ä. Järnmalmsuppfordringen i Värmlands län åren 1901—1905. 
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Tab. Ö. Utfärdade mutsedlar i Värmlands län åren 
1901—1905. 

Tab. Ab. Tillverkning af tackjärn och direkt från masugn framställdt gjutgods i Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. Ac. För masugnarnes behof tillverkade träkol i Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. Aa. Arbetsskyldighetens fullgörande å utmålen i Värm-
lands län åren 1901—1905. 
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Slutligen meddelas i tabell Ap å sid. 38 uppgifter om den 
för bevillning uppskattade inkomsten af järnverkens i länet 
drift under nu förevarande år. En afsevärd ökning härutinnan 
uppvisa verken vid Hagfors och Munkfors samt vid Ny-
kroppä och Storfors, medan betydande minskning är att an
teckna för Lesjöfors, Långbanshyttan, Storbrohyttan, Borg
vik m. fl. 

Under slutet af "perioden har vid en del verk i östra 
och norra Värmland, egentligen Storfors och Uddeholm, an-
vändts malm från Tuollavara grufftilt i Norrbotten, hvilken 
malm fraktats på järnväg till Narvik och därefter sjöledes 
till Göteborg, för at t sedan antingen befordras på pråmar 
till Kristinehamn (Karlstad eller Otterbäcken) och därifrån 
på järnväg till bruken eller ock med järnväg från Göteborg 

föras direkt till verken. A t t kunna använda Norrbottens
malm till förädling vid mellersta Sveriges järnverk är af 
så mycket större betydelse, som malmtillgången i mellersta 
Sveriges bergslag är ganska begränsad och malmen därifrån 
dessutom betingar högre pris. Än så länge hämmas dock an
vändandet i större skala af norrbottensmalmen vid nu föreva
rande järnverk genom de dryga transport- och omlastnings
kostnaderna. Det är för utvecklingen af länets järn- och 
stålindustri därför a t t hoppas, att statsmakterna skola be-
hjärta betydelsen af denna inhemska förädling af norrbot
tensmalmen och icke genom höga frakter på statens järn
vägar genom Norrbotten omöjliggöra ökade transporter af 
Tuollavaramalm till järnverken i Värmland och andra trak
ter af Bergslagen. 

Tab. Ad. Vid masugnarne i Värmlands län förbrukade träkol åren 1901—1905. 

Tab. Ae. Gjutgods framställdt efter tackjärns omsmältning i Värmlands län åren 1901—1905. 

l3/o8. A'. Maj-As Befcillningshafvnntlts femåvsberättelser 1901—1905. Värmlands län. 
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Tab. Af. Tillverkning af smältstycken, råskenor, bessemer- och martingötmetall, skrotadt gjutgods af smidbart järn och stål 
samt blåsstål eller oräckt brännstål i Värmlands län åren 1901—1905. 
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F) Fabriker, manufakturer och hamltverk. Fabriks
verksamheten har under nu ifrågavarande period befunnit 
sig i en rätt liflig utveckling på sätt torde utvisas af ne
danstående uppgifter, afseende länet i dess helhet. 

Tab. Ag. Begagnade verk och ugnar för beredande af smid-
bart järn och stål i Värmlands län åren 1901—1905. 

Då tillverkningsvärdet vid länets fabriker är 1896 var 
21,080,275 kronor, har detta värde således på de senaste tio 
åren mer än fördubblats, ett resultat, som måste anses vittna 
godt om företagsamheten i länet samt i sin mån är ett vitt
nesbörd om det industriella uppsving, hvaråt vårt land haft 
a t t glädja sig under de senare åren. 

För några af de viktigaste industrigrenarna i länet 
upptages här nedan tillverkningsvärdena i kronor för de 
olika åren af perioden, afseende hela länet: 

Bland pappersbruken, hvilkas tillverkningsvärde ansen
ligt ökats under perioden, intager fabriken vid Klarafors 
främsta rummet. Denna fabriksanläggning har också under 
perioden undergått flera utvidgningar och moderniseringar. 

Tab. Ah. Stång-, fason- och finjärn af välljärn, götmetall och brännstål jämte andra gröfre tillverkningar af smidesjärn 
och stål i Värmlands län åren 1901—1905. 
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Glasbruksindustrien har lidit afbräck genom den starka 
konkurrensen mellan glasbruken, hvilken konkurrens dock 
delvis blifvit ordnad pä sammanslutningens väg, hvadan 

Tab. Ai. Tillverkning af järn- och stålmanufaktur i Värm-
lands län åren 1901—1905. 

gynnsammare förhållanden för denna industri torde vara att 
emotse. 

Den afsevärda stegringen i tillverkningsvärdet för järn-
och stålvarufabrika\ i länet är hufvudsakligen at t hänföra 
till Uddeholms aktiebolags verk vid .Munkfors och Hagfors, 
af hvilka det senare ansenligt utvidgats under perioden ge
nom anläggande af ett nytt rörvalsverk, impregneringsverk, 
ny mekanisk verkstad m. m. 

Kvarnrörelsen i länet är likaledes stadd i ett mycket 
kraftigt uppsving och har särskildt Alsters valskvarn ar 
1904 ombyggts och betydligt utvidgats samt försetts med 
nytt maskineri, så att kvarnen nn kan förmala 450 tunnor 
spannmål om dygnet. Vid samma plats har också under 
perioden tillkommit en större tegelfabrik för tillverkning af 
såväl mur- som taktegel. 

Tobaksfabrikerna förete en jämn utveckling, och äro de 
förnämsta fabrikerna belägna i Arvika, Karlstad och Ohar-
lottenberg. 

Utvecklingen af den moderna verkstadsindustrien hänför 
sig främst till mekaniska verkstaden i Karlstad med dess 
filial i Kristinehamn och ti l l verkstaden i Arvika. Den 
förstnämnda verkstaden, som har till specialitet tillverkning 
af maskiner för tramasse- och pappersbruksindustrien, hade, 

Tab . Ak. Den i Värmlands län åren 1901—1905 tillverkade järn- och stålmanufakturens beskaffenhet. 

') Upptagna under rubriken diverse järnmanufaktur. 
!) Gjutgods inberäknadt. 

Tab. Al. Motorer använda vid bergs- och brukshandteringen i Värmlands län åren 1901—1905. 

1) Däraf två fotogenmotorer med 18 hästkrafter. 
2) Däraf tre > med 28 » 
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jämte filialen vid Kristinehamn, år 1905 ett arbetareantal 
af 588 särat ett tillverkningsvärde af sammanlagdt 1,283,250 
kronor 22 öre. Med afseende å dessa siffror är dock att 
märka, att den år 1905 pågående lockouten i mekaniska 
verkstadsindustrien gifvetvis menligt inverkat på tillverk
ningens storlek nämnda år. Arvika mekaniska verkstad 
tillverkar som specialitet slåttermaskiner, men äfven sånings-
maskiner och plogar. Dess fabrikat har en afsevärd mark
nad äfven utom riket. Arbetareantalet vid fabriken var år 
1905 179 samt tillverkningsvärdet i rundt tal 800,000 kro
nor. Bland instrumentfabriker intager östlind & Almqvists 
piano- och orgelfabrik i Arvika det främsta rummet med 

Tab. An. Olycksfall vid bergs- och brukshandteringen i 
Värmlands län åren 1901—1905. 

Med oförmåga till arbete under minst 14 dagar. 
Edsvalla; vid framställning af träkol. 
Taberg; genom fall i ett schakt. • 
Mokärnshyttan ; genom fall från rostugueu ned i en malmbod. 
Låugban: genom fall i ett schakt. 
Taberg; genom bergras i ett arbetsrum. 
Nykroppa; af nedfallande göt. 
Pcrsberg; af berg från ett sprängskott. 
Getå Storgrufva; fall från stege. 
Finnmossegrufvan; fall från lafveu. 

97 arbetare och ungefär 370,000 kronors tillverkningsvärde 
år 1905. Snickerifabriksindustrien har visat fortgående steg
ring under perioden, och äger en ej obetydlig export af 
snickerivaror rum. Textilindustriens framsteg under perio
den är till stor del beroende på utvidgning af fabrikerna i 
Karlstad. 

Staden Karlstad intager fortfarande främsta rummet 
bland länets städer i afseende å industrien. Några mera 
betydande fabriksanläggningar hafva visserligen icke till
kommit under perioden, men nere af de förutvarande hafva 
afsevärdt utvidgats, så att staden numera måste anses vara 
en industriort af betydenhet. Största utvecklingen i indu
striellt hänseende företer Arvika köping, där en mängd spe
cialindustrier, vittnande om lifaktighet och intresse, upp-

Tab. Ao. För bevillning uppskattad inkomst vid grufvornas 
drift i Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. Am. Vid bergs- och brukshandteringen i Värmlands län använda arbetare åren 1901—1905. 
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stått under perioden. I förhållande till invånareantalet står 
denna ort också högt bland industriplatser i riket. 

Utmärkande för nu ifrågavarande period är särskildt 
elektricitetens allt vidsträcktare tagande i anspråk för indu
strien. E t t flertal elektriska kraftstationer hafva under se
nare åren anlagts, hvaraf de mest betydande äro kraftsta
tionerna vid Dejefors, som förser staden Karlstad, Klarafors 
fabriker m. fl. med elektrisk kraft, vid Jössefors, vid Fryk-
fors, vid Brandströmmen i Grlafva socken för öfverföring af 
drifkraft till Hillringsbergs öfre träsliperi, vid Sågbacka i 
Gillberga socken för kraftöfverföring till Kolsäters träsli
peri, vid Sälboda i Gunnarskogs socken för kraftleverans 
till Arvika köping, elektricitetsverken vid Kottnèros, Tors-

Tab. Ap. För bevillning uppskattad inkomst af järnverkens 
drift i Värmlands län åren 1901—1905. 

') Ingår i taxeringen för Nykroppa. 

by m. fl. F rån Älfvestorps kraftstation i Örebro län öfver-
föres, på sätt förut omförmälts, kraft till Persbergs, Tabergs 
och Nordmarks grufvor. Vid periodens slut voro förbere
dande åtgärder vidtagna af Uddeholms aktiebolag för an
läggande af en större elektrisk kraftstation vid Forshults-
forsen i Klarälfven. 

Den goda tillgången i länet på vattenkraft kommer 
tvifvelsutan med elektricitetens hjälp att blifva af allt större 
betydelse för hvarje år för länets industri, som däraf säker
ligen kommer at t i än större utsträckning än hittills be
gagna sig. 

Antalet arbetare vid fabrikerna i länet, som år 1900 ut
gjorde 11,265, däraf 1,542 män och 316 kvinnor voro under 
18 år, uppgingo år 1905 till 12,461, nämligen i städerna 
2,225, hvaraf 249 män och 70 kvinnor voro under 18 år, 
samt på landet 10,236, hvaraf 1,234 män och 221 kvinnor 
voro under samma åldersgräns. 

Antalet idkare af handtverk och vissa andra därmed 
jämförliga näringar inom länet utgjorde år 1900 1,957 män 
och 24 kvinnor jämte 704 manliga och 71 kvinnliga handt-
verksbiträden. Ar 1905 uppgick antalet handtverkare till 
2,318 män och 75 kvinnor samt handtverksarbetarnas antal 
till 998 män och 115 kvinnor. 

Den bevillning, hvartill idkare af handtverk och 
andra därmed jämförliga näringar inom länet blifvit under 
sista året af nästföregående och nu ifrågavarande period 
taxerade, utgjorde respektive 947,955 kronor och 1,338,288 
kronor. 

Innan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande lämnar 
redogörelsen för näringarne inom länet, torde någon upp
märksamhet böra ägnas åt en näringsgren, som för den mera 
obemedlade landsbygdsbefolkningen spelar en icke ringa roll, 
nämligen lingonplockningen och lingonexporten. Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande har sökt att härutinnan erhålla 
en mera fullständig redogörelse för hela den period, hvarom 
nu är fråga, men hafva svårigheter härför mött. Infordrade 
uppgifter utvisa emellertid en beräknad lingonexport under 
år 1905 af ej mindre än 1,262,960 kg., hvilken myckenhet 
kan anses hafva inbringat omkring 260,000 kronor. Det är 
härvid att märka, att nämnda år var mindre gynnsamt, och 
att det under perioden funnits år, då denna export kan skat
tas dubbelt högre än 1905. Lingonplockningen hör härför 
till de >näringsgrenar», som icke få alldeles lämnas ur sikte, 
när det gäller bilda sig en uppfattning af länets olika nä
ringsfång. 

4. Kommunikationer och varuutbyten. 

A) Landtkommunikat iouer . Såsom i berättelsen för 
femårsperioden 1896—1900 uppgifvits, utgjorde vid den pe
riodens utgång Alfdals härads Nedre tingslag det enda väg-
hållningsdistriktet inom länet, där vägdelning då ännu icke 
påkallats enligt 1891 års väglag. Under nu ifrågavarande 
femårsperiod har förordnats om vägdelning äfven i nämnda 
väghållningsdistrikt och denna vägdelning fortskridit så 
långt, at t genom laga kraftvunnet utslag afgjorts, hvilka 

vägar skola i delningen ingå. Den i förra berättelsen om
nämnda vägdelningen inom G-illbergs härad har, efter det 
under perioden meddelats föreskrifter om de vägar, som 
skulle upptagas vid delningen, blifvit uppehållen genom flere 
samverkande förhållanden, bland annat till följd af fram
ställningar om uppskof med förrättningen och besvär till 
högre myndigheter öfver Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes därutinnan gifna utslag och har för den skull 
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icke heller under perioden nått sin aMutning. Däremot 
hafva under perioden vägdelningarna inom Alfdals härads 
Öfre tingslag, Färnebo härad, Fryksdals härads Nedre tings
lag, Jösse, Karlstads, Kils, Nordmarks, Nyeds och Näs hä
rad trädt i full tillämpning. Sedan inom Nyeds härad un
der perioden väckts förslag om ny vägdelning hufvudsak-
ligen därför, att, efter det den förra vägdelningen afslutats, 
ett större antal vägar upptagits såsom allmänna, samt be-
hofvet af sådan ny vägdelning vitsordats af samtliga öfver 
förslaget hörde, har förordnats om ny vägdelning inom detta 
väghållningsdistrikt. Vid periodens slut befann sig denna 
nya vägdelning på ett mera förberedande stadium. 

För landsvägarnes och bygdevägarnas längd inom länet, 
de olika vägfyrkarnes antal, den uppskattade kostnaden för 
vägunderhållet in natura den tid mark är bar, vägskatten 
per fyrk inom de olika väghållningsdistrikten samt vägkas-
sans inkomster och utgifter, allt Under år 1905, äfvensom 
för de under perioden verkställda väganläggningar med kost
naderna därför, för skjutsanstalter och skjutslega vid 1905 
års utgång samt för antalet under perioden utgångna hästar 
redogöres i tabell 2. Efter denna tabell skulle längden af 
allmänna vägar inom länet utgöra ungefär 333 nymil. Upp
giften torde få anses så exakt, som för närvarande är möj
ligt erhålla med hänsyn till att ny vägdelning icke ännu 
skett i alla länets väghållningsdistrikt. De under perioden 
nyanlagda och godkända allmänna vägarnes längd uppgår 
till sammanlagdt ungefär 57 kilometer, hvarjämte vägar till 
cirka 82 kilometers längd omlagts och förbättrats. 

Af nyssberörda tabell framgår vidare bland annat, att 
den för hela länet uppskattade kostnaden för vägunderhållet 
in natura den tid mark är bar år 1905 utgjort 319,357-74 
kronor. Ytterligare gifver tabellen vid handen, att ersätt
ningen till snöploglagen år 1905 utgåt t med 49,665-25 kronor 
samt att vägskatten för samma år utgjorde för hela länet 
183,411 kronor 84 öre, utvisande en afsevärd stegring mot 
under föregående period, då den år 1900 uppgick till 126,807 
kronor. Per vägfyrk af jordbruksfastighet utgjorde väg
skatten högst 18 öre (i Fryksdals härads bägge väghållnings
distrikt samt i Nyeds härads väghållningsdistrikt) och per 
annan vägfyrk högst 52-5 öre (i Jösse härad) och lägst 16 
öre (i Färnebo härad). 

Vägarnes beskaffenhet är på sina ställen i länet mindre 
god, i synnerhet där körslorna äro talrika. Orsaken till 
vägbanans i allmänhet lösa beskaffenhet ligger väsentligt i 
bristen i vissa trakter på tjänligt väglagningsämne. De 
vägfarandes vana at t köra i samma spår gör äfven, a t t vä-
garne, särskildt under våren och hösten, utmärkas af djupa 
körspår. Åtskilliga vägar äro också dåligt byggda från 
början, hvilket medför olägenheter och svårigheter för väg
underhållet. 

Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom 
utslag den 19 maj 1905 förordnat, a t t vägsynerna skola 
hållas på våren i öl me och Vase härads väghållningsdistrikt, 
är det allenast inom Färnebo och Visnums härad, som 
vägsynerna förrättas på hösten, medan i öfriga delar af lä
net dessa syner förrättas på våren. 

De statsanslag som af Eders Kungl. Maj:t blifvit under 

perioden anvisade till vägarbeten inom länet, hafva varit 
följande: 

År 1901: 

l:o) Omläggning af vägen från norska gränsen vid Medskoga till Bo-
grangen 28,000 kr. 

2:o) Omläggning af den mellan Väniäsbron och Långviken fallande del 
af vägen från Kopparbergs länsgräns vid Granbergets by till lands
vägen Älfdalen—Stöket invid Värnäsmon i Norra Ny socken . . 20,000 » 

iî'o) Omläggning af landsvägen mellan Väsby i Nyeds socken och södra 
änden af aftappade sjön Björklången 2,600 » 

4:o) Tilläggsanslag till vägbyggnaden mellan Alstrnm och Norra Fors
näs i Alsters socken 1,000 > 

År 1902: 

5:o) Omläggning af vägen mellan Larsbäckstorp och Ofverbyn i Hvit-
sands socken 14,900 > 

6:o) Omläggning of landsvägen mellan Väsby och Nyeds tingshus 
jämte förlängning af vägen från Molkoms järnvägsstation till 
landsvägen vid llnlteby i Nyeds socken 6,800 > 

7:o) Omläggning af den mellan Backlågan i F'ryksiinde socken be
lägna del af vägen mellan gränsen mot Norge vid roset N:o 81 
och Torsby 17,600 > 

8:o) Väganläggning mellan Skäggegård i Lysviks socken och Myra 
järnvägsstation i hvad afser vägen mellan Skäggegård och Löf-
åsen 17,600 » 

9:o) OmläggniDg af vägen mellan Skållernd och Karlanda sockens 
kyrka 21,800 > 

År 190.1: 

10:o) Omläggning af vägen mellan Snårberget i Nyskoga socken och 
Bjnsberget inom Södra Finnskoga socken 28,400 > 

ll:o) Omläggning af väg mellan Bergatorpet och Gnnnarskogs sockens 
kyrka 17,800 » 

12:o) Omläggning af Lillegårdsbackarna af backarna vid Skarpeds kvarn 
samt Ilostgropsbackarna och Tremansbackarna i Fryksdals Nedre 
tingslag 7,400 » 

13:o) Omläggning af landsvägen längs Klarälfven vid Amnernd och 
Backa i Dalby socken 8,400 > 

14:o) Omläggning af landsvägen på ömse sidor om bron vid Elindebol 
i Norra Ny socken 3,300 > 

15:o) Omläggning af backarna vid Ängarna m. fl. ställen i Gräsmarks 
socken 3,700 » 

År 1904: 

16:o) Omläggning och anläggning af ny väg mellan Skäggegård i Lys
viks socken och Myra järnvägsstation (resterande anslag) . . . 10.600 > 

17:o) Omläggning och förbättring af väg mellan Gjutaregården och tor
pet Pörtet i Snnne socken 7,000 > 

18:o) Omläggning af den mellan Asktjärnet och Grannernd belägna del 
af vägen från Asktjärnet till Adolfsfors i Jösse härad . . . . 13,000 > 

19:o) Anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Klarälfven vid Munk
fors 2,100 > 

År 1905: 

20:o) Omläggning af den mellan Långviken och länsgränsen belägna del 
af väg från Kopparbergs länsgräns vid Granbergets by till lands
vägen mellan Alfdalen och Stöllet invid Värnäsmon 20,300 » 

21:o) Omläggning af den mellan Grannerud och Adolsfors heliigun del 
af vägen från Asktjärnet till Adolfsfors 15,700 » 

22:o) Omläggning och förbättring af vägen mellan Prästbol och Eke-
bol i Kils härad " 15,800 » 

Snmma 283,800 kr. 

Sammanlagda statsbidraget till väganläggningar inom 
länet under nu förevarande period utgjorde alltså 283,800 
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kronor. Motsvarande statsbidrag uppgingo under aren 1881 
—1885 till 151,432 kronor, under åren 1886—1890 till 231,900 
kronor, under åren 1891 — 1895 ti l l 266,200 kronor och under 
åren 1896—1900 till 241,000 kronor. 

Oaktadt dessa afsevärda bidrag finnes det en stor mängd 
vägar, som ålagts vederbörande väghållningsskyldige att 
bygga eller förbättra, men för hvilka statsmedel icke ännu 
kunnat beredas. Vid 1905 års slut voro sålunda vägan lägg
ningsföretag till en sammanlagd beräknad kostnad af om
kring 1,000,000 kronor utdömda, utan att statsbidrag till 
någon del kunnat för dessa arbeten erhållas. Detta förhål
lande torde tillfyllest visa, a t t länet är i stort behof af 
ökade statsanslag till vägbyggnader. 

Intresset för vägarnes förbättring är öfverallt i länet 
stort — med undantag möjligen för Färnebo härad, där de 
mycket backiga vägarne behöfde i stor omfattning omläggas, 
men där hittills väckta vägföretag i allmänhet icke erhållit 
tillräcklig anslutning. 

Ehuru utgifterna för vägunderhållet och för vägbygg
nader äro betydande å de flesta orter, äro de väghållnings
skyldige allmänt beredda för alla rimliga uppoffringar till 
vägarnes förbättrande. Detta förhållande framgår också af 
de många vägundcrsökningar, som årligen påkallas och för 
hvilka utgåt t statsbidrag under åren 1901—1904 med 2,000 
kronor om året samt under år 1905 med 2,200 kronor, hvar-
jämte härför användts af länets landsting anvisade medel 
till ett sammanlagdt belopp för perioden af 2,465 kronor 98 
öre. Ehuru så många väganläggningar finnas, till hvilkas 
utförande medel ännu icke kunnat beredas, har dock Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i så vidsträckt omfatt
ning, som vägundersökningsanslagen medgifva, ansett sig böra 
tillmötesgå önskningarna om vägundersökningar, särskildt där 
dessa afsett förbättring af hittillsvarande allmänna vägar 
genom nedschaktning af backar m. m. Trafikförhållandena 
ändra sig också emellanåt, ej minst efter tillkomna järn
vägsanläggningar, så att behof uppstår af vägbyggnader, 
hvilka hittills icke varit framträdande, och som därför be-
höfva tillgodoses framför en del förut såsom nödiga eller 
önskvärda ansedda vägar. 

Följande vägarbeten hafva under perioden afsynats och 
godkänts: 

.h- 11101: 
Omläggning af vägen vid Löfedsbackama i Grafva socken; 
Omläggning af vägen öfver Aspsiitersskogen i Gillberga socken; 
Omläggning af den inom Jösse härad fallande delen af Fallebacken, belägen 

pil ömse sidor om gränsen mellan Jösse och Fryksdals härad; 
Omläggning af vägen mellan Alström och Norra Forsnäs i Alsters socken; 

År 1902: 

Omläggning af den mellan Uddhedens bro och Udden i sjön Rottnen fallande 

del af väg mellan Gräsmarks och Snnne socknar; 

År W0:t: 

Omläggning af vägen vid Lund i Vase socken; 
Anläggning af den mellan liograngen och torpet Midten fallande del af ny 

viig mellan Algsjöu och Bograngen i Södra Finnskoga socken; 
Anläggning af väg mellan Brunsbergs järnvägsstation och Hortan i Uran-

skogs socken; 
Anläggning af den mellan Kindsjön och torpet Midten fallande del af vägen 

mellan Algsjön och Bograngen; 

Anläggning af den inom Fryksdals härad fallande del af vägen vid Fallebacken 
ä ömse sidor af gränsen mellan Jösse och Fryksdals härad; 

Anläggning af den mellan sjön Rottnen och Skinnargården fallande delen af 
väg mellan Sunne och Gräsmarks socknar; 

År'1904: 

Omläggning af vägen från södra ändan af nftappade sjön Björklnngen till 
hemmanet Väsby i Nyeds socken; 

Omläggning af gammal och anläggning af ny väg mellan Skäggegård i Lys-
viks socken och Myra järnvägsstation af den inom Alf dals härad fallande delen; 

Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen längs Klarälfven inom 
Norra Ny socken å den på ömse sidor af bron öfver bäcken vid Elindebol fallande 
del af sanvma väg; 

År 1905: 

Omläggning af gammal och anläggning af ny väg mellan Skiiggegfml i Lys-
viks socken och Myra järnvägsstation å den mellan Skäggegård och Löfåsen fallande 
delen; 

Omläggning af gammal och anläggning nf ny väg mellan Skäggrgård i Lys-
viks socken och Myra järnvägsstation n den mellan Löfåsen och Alfdals härads rå 
belägna delen inom Fryksdals härad; 

Omläggning af landsvägen mellan Väsby och Nyeds härad jämte förlängning 
af vägen från Molkoms järnvägsstation till landsvägen till Ilnlteby; 

Omläggning af den mellan Backlågan och Torsby inom Fryksände socken 
fallande delen af vägen mellan gränsen mot Norge vid roset n:r 81 och Torsby; 

Omläggning af den mellan Hvittjärnsberg i Lekvattnets socken och Backlågan 
i Fryksände socken fallande del af vägen mellan gränsen mot Norge vid roset n;r 
81 och Torsby; och 

Anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Klarälfven vid Munkfors. 

Härförutom har till bro öfver Klarälfven vid Munkfors 
anvisats statsmedel om tillhopa 96,000 kronor, däraf till 
landfästen 33,100 kronor, till brons öfverbyggnad 60,800 
kronor samt i tilläggsanslag 2,100 kronor. Denna brobygg
nad har under perioden fullbordats och öppnats för allmän 
trafik. Härförutom har anvisats ett statsbidrag af 10,000 
kronor till grundförstärkning af östra landfästet och om
byggnad af mellanpelaren till bron öfver Klarälfven nedan
för Brattmon, hvilket arbete äfvenledes under perioden full
bordats samt afsynats och godkännts. 

Färjor finnas vid följande ställen inom länet, nämligen 
öfver Suttersälfven (gren af Klarälfven), mellan Karlstad 
och Hammarön, öfver Klarälfven vid Olsäter, Rudstorp, 
Edeby, Östra Deje, Almar, Skifed, Båtstad, Osebol, Fastnäs 
och Sälje, öfver Noret vid Skogsta och öfver.sundet mel
lan Lidsjön och Grässjön, öfver Norsälfven vid Rud och 
vid Utterud, öfver sundet mellan sjöarne Nedre Fryken och 
Mellan Fryken vid Nilsby, öfver Sundsbysundet och öfver 
Stora Lee i Nordmarks härad samt öfver sundet vid Slotts
bron. 

Afgifter för trafiken hafva under perioden upptagits 
enligt särskilda nådiga tillstånd vid samtliga de ofvan-
nämnda färjorna. 

Under perioden har omreglering af skjutslagen, i anled
ning af en framställning från 1900 års landsting, ägt rum 
i hela länet genom särskilda af Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande meddelade utslag den 31 december 1904 
samt den 8 februari och 30 mars 1905. Härvid hafva med
delats bestämmelser om skjutsanstalternas olika beskaffen
het i länet, och till hvilka anstalter skjuts skulle utgöras 
från de skilda skjutsanstalterna, om indelning af hemman 
på olika skjutslag, där ej entreprenad kunde åvägabringas, 
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samt om upphörande af hållskjuts, där sådan förut varit 
stadgad. 

Maximilegan för skjuts, som entreprenörerna år 1905 
voro berättigade at t uppbära, utgjorde 1 krona 90 öre, och 
minsta skjutslegan 1 krona 50 öre, hvaremot, där skjutsen 
utgjorts af de skjutsskyldige själfva, legan u tgå t t med 1 
krona 12 öre, allt per nymil. 

Vid samtliga skjutsanstalter inom länet, med undantag 
af Valls och Sätersbols gästgifverier samt Ätorps, Kjellbyns 
och Grafås skjutsstationer, hade år 1905 entreprenad åstad
kommits, varierande bidraget mellan högst 800 kronor och 
lägst 10 kronor, hvarjämte vid 1 skjutsanstalt entreprenad 
åstadkommits utan särskildt entreprenadbidrag. 

De till skjutsentreprenaderna under åren 1901—1903 ut
gångna bidrag, hvilka utgått till hälften af statsmedel och 
till hälften af landstingsmedel, redovisas sålunda: 

Då entreprenadbidragens sammanlagda belopp under 
föregående period uppgick till 89,705 kronor, hade bidragen 
sålunda för nu förevarande femårsperiod minskats med 
25,084 kr. 3 öre. 

De järnvägar, som finnas inom länet, äro nordvästra 
stambanan, Bergslagernas, Mora—Vänerns, östra Värmlands, 
Filipstads norra bergslags, Nordmark—Klarälfvens, Skymnäs 
—Munkfors järnvägar, Nora—Karlskogabanans fortsättning 
till Otterbäcken samt Karlstad—Munkfors järnväg. Af dessa 
har allenast den sistnämnda tillkommit under perioden. 
Sedan Eders Kungl. Maj:t nämligen den 19 oktober 1900 
beviljat koncession å en järnväg om 0891 meters spårvidd 
från Karlstad till Munkfors, började arbetet med järnvägs
anläggningens utförande i oktober 1901. Redan den 1 ok
tober 1903 kunde bandelen Munkfors—Deje öppnas för all
män trafik, och den 1 mars 1904 öppnades sträckan Deje— 
Karlstad. Järnvägens slutliga afsyning har dock icke kun
nat äga rum under perioden, enär spåret till den nya ham
nen i Karlstad vid Kanikenäset då ännu icke var färdig-
byggdt. Byggnadskostnaden för den 59-940 km. långa järn
vägen uppgick för linje och stationer med för dessa erfor
derliga inventarier till 3,714,552 kr. och för rullande mate
riell till 573,448 kr., eller tillsammans till 4,288,000 kr., 
hvaraf dock 252,080 kr. 45 öre utbetalts först under år 1906. 
Järnvägen måste anses fylla ett viktigt trafikbehof såsom 
beredande en lämplig slutpunkt vid hamn af järnvägsnätet 
i norra Värmland. Järnvägsbolagets aktiekapital uppgår 
till sammanlagdt 1,550,000 kr., hvaraf 750,000 kr. tillskju
t i ts af Karlstads stad, 002,500 kr. af Uddeholms aktiebolag, 
70,000 kr. af landskommuner, som banan genomgår, samt 
127,500 kr. af andra bolag och enskilda personer. Banans 
trafikinkomster hafva redan, på sätt närmare framgår af 
tabell Aa, visat sig mycket goda, och all anledning är att 
antaga, att denna järnväg skall visa sig vara en kraftig 
häfstång för de trakter, den genomlöper, t i l l ökad utveck
ling, särskildt i industriellt hänseende. 

Till belysning af trafikens omfattning å järnvägslinjerna 
Mora—Vänern, Nordmark—Klarälfven och Skvmnäs—Munk

fors hänvisas till nyssnämnda tabell Aq, hvarjämte med af-
seende å trafiken å nordvästra stambanan hänvisas till Järn
vägsstyrelsens berättelser samt rörande trafiken å Bergs
lagsbanan till nämnda järnvägs särskildt offentliggjorda års-
redogörelser. 

Intresset för nya järnvägsanläggningar i länet har un
der perioden vari t lifligt. Den i föregående berättelse om-
förmälda planen på en järnvägsanläggning genom Fryks-
dalen har under perioden ryckt närmare sin lösning genom 
upprättade förslag till en järnväg från Torsby öster om 
sjön Öfre Fryken ti l l Sunne samt därefter väster om sjö
arne Mellan-Fryken och Nedre Fryken till Kils järnvägs
station å nordvästra stambanan, till hvilken järnväg en al
ternativ linje också stakats mellan Torsby och Sunne väster 
om sjön Öfre Fryken. A denna järnvägsanläggning har 
under perioden sökts koncession, och var ärendet vid dess 
slut fortfarande beroende på pröfning. Det lifliga intresse, 
hvarmed en järnväg genom Fryksdalen omfattats af orts
befolkningen, och det stöd, detta företag vunnit hos Bergs
lagernas järnväg, gifva grundade förhoppningar, att frågan 
om åstadkommandet af denna för ifrågavarande t rakt be
tydelsefulla järnväg skall kunna bringas till ett lyckligt 
slut. 

Tab. Aq. Järnvägstrafik i Värmlands län åren 1901—1905. 
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De i föregående femårsberättelse omförmälda, genom 
penningbidrag biand annat från Nordmarks härad möjlig
gjorda undersökningar rörande en järnväg Malung—Skee har 
genom Järnvägsstyrelsens försorg under åren 1900—1902 för
rättats af ingenjören E. Vinell. Sedan Riksdagen år 1904 
beviljat medel till undersökning af en statsbana mellan Gäl
livare eller annan plats å järnvägen genom Norrbotten ge
nom de västra trakterna' af landet till hamn vid bohus
länska kusten samt denna undersökning med flere alterna
tiva linjer genom länet under perioden påbörjats, hafva 
stora förhoppningar hos inbyggarne i länets västra gräns
trakter väckts om denna, den s. k. Inlandsbanans tillkomst. 
Uppenbart är, a t t en dylik trafikled skulle blifva af syn
nerlig betydelse för de orter inom länet, som järnvägen 
komme a t t genomlöpa och hvilka nu äro synnerligen van
lottade i kommunikationshänseende. Efter upplösningen af 
unionen med Norge är det också af än större vikt, att gräns
trakterna genom tidsenliga och lämpliga järnvägsförbindel
ser bindas vid det öfriga Sverige och kunna få sina för
bindelser tillgodosedda öfver svensk bygd ti l l svenska 
hamnar. 

Under perioden hafva inrättats följande nya poststatio-
ncr, nämligen i Sörmark, Asebyfors, Järpliden, Långflon 
(åter indragen), Fensbol, Sil, Dejefors bruk, Olsäter, Ran-
säter, Öfre Ullerud, Nolby, Skönnerud, Edsgatan, Skifed 
och Ulfsby. Under samma tid hafva inom länet tillkom
mit 12 postföringslinjer och 25 landtbrefbäringslinjer. 

Med afseende å telefonväsendets utveckling under perio
den må omförmälas, att under år 1902 tillkommit Sunne 
telefonstation (förut endast telegrafstation) med därunder 
lydande växeltelefonstationerna i Gräsmark samt i Lysvik, 
Torsby och Västra Emtervik, de tre senare tillika telegram
expeditioner, och at t följande växeltelefonstationer till förut 
befintliga telegraf- och centraltelefonstationer funnos vid 
periodens slut, nämligen: 

till Karlstads station: växcltelefon stationerna i Molkom, Nor och Kil, tillika 
telegramexpeditioncr, samt i Grams, Fager&s och Forshaga; 

till Kristinehamns station: växeltclcfonstatiouerna i Gullspäng, Rudskoga, 
Visnum och Vase, tillika tclegramexpeditioner, samt i Nykroppa, Storfors 
och Olme; 

till Filipstads station: växcltelefonstationerna i Nordmark, tillika telegram-
expedition, samt i Uddeholm och Båda; 

till Arvika station: växeltelefonstationerno i Charlottenherg, Glafva, Kola och 
Amot, tillika telegramexpeditioner, samt i Ottebol, Holmedal, Skönnerud, Töcks-
fors och Årjäng; 

till Scfflc station: vuxeltelefonstationcn i Högsätcrs b}-, tillika telegramexpe
dition; och 

till Katrinebergs station: växeltelefonstationerna i Olsäter, tillika telegram-
expedition, och i Munkfors. 

Dessa uppgifter utvisa den stora utveckling, som riks-
telefonväsendet undergått under perioden. Än mera torde 
detta vara uppenbart af den här nedan intagna tabell Ar. 
innehållande redogörelser för telegraf- och telefonväsendet 
under nu ifrågavarande period för hela länet. Häraf fram
går, a t t vid jämförelae mellan sista året i föregående period, 
1900, och sista i nu förevarande, 1905, antalet telefonappa
rater stigit med 109-4 %, antalet samtalsperioder mot sär
skild afgift med 208-8 %, antalet afgiftsfria samtal med 
215"6 % samt hela inkomsten af telegram- och telefonkorres
pondensen med 137-6 %. Med telefonväsendets utveckling 
har telegramkorrespondensen något nedgått, hvad beträffar 
antalet ankomna telegram, eller med 1"1 % medan antalet 
afsända telegram har a t t uppvisa någon, om ock ringa ök
ning, eller 4-2 %. 

B) Sjökommunikationer. Med Göteborg har jämväl 
under nu förevarande period en liflig samfärdsel sjöledes 
uppehållits såväl från Karlstad, Kristinehamn, Seffle och 
andra vid Vänern belägna lastageplatser som ock genom 
Byälfven från Arvika och lastageplatsen vid Glafsfjorden, 
genom Norsälfven från Edsvalla och genom Dalslands kanal 
från åtskilliga platser i Nordmarks härad. 

Vänernshamnarne hafva ock med hvarandra stått i regel
bunden ångbåtsförbindelse och på Byälfvens vattendrag mel
lan Seffle och Arvika har äfven regelbunden ångbåtstrafik 
ägt rum. Jämväl turister hafva alltmer dragits till den 

Tab. Ar. Telegraf- och telefonväsendet i Värmlands län åren 1900—1905. 
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Tab. Ar. (Forts.) Telegraf- och telefonväsendet i Värmlands län 1900—1905. 
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vackra ångbåtsleden öfver Glafsfjorden mellan sistnämnda 
platser, något som i än högre grad varit fallit med Fryken-
sjöarne. Förutom den lifliga godstrafik, som i öfrigt äger 
rum å sistnämnda vattendrag, har genom de vackra turist
ångare, som insatts mellan Sunne och Torsby, resandeström
men alltmer dragits till den fagra Fryksdalen, och spelar 
därför också turisttrafiken i denna trakt en rätt afsevärd 
roll. Mellan Bengtsfors samt Lennartsfors, Töcksfors och 
Ärjeng har regelbunden ångbåtsförbindelse upprätthållits. 

Fråga har väckts om utsträckning af Dalslands kanal 
till sjön östen, hvilken fråga resulterat i en undersökning 
af en dylik kanalled, hvilken blefve af icke ringa betydelse 
för Östervallskogs och Skillingsmarks aflägset belägna och 
på kommunikationer vanlottade socknar. 

En lifiig förbindelse, hufvudsakligen med pråmar, har 
upprätthållits å Klarälfven mellan Karlstad samt Forshaga 
och Klarafors, hvaremot förbindelsen å denna älf mellan 
Dejefors och Munkfors är af ringa omfattning. 

Mellan Karlstad och Hammarön samt vissa platser i 
Vase härad har en lifiig trafik ägt rum, hufvudsakligen 
med ångslupar. 

Ångbåtstrafiken å Klarälfven mellan Edebäcks järnvägs
station och Dalboängen i Dalby socken jämte mellanliggande 
platser har, då is eller lågt vattenstånd icke hindrat, uppe
hållits af tvenne ångare, hvarjämte under år 1905 å samma 
farled insatts två motorbåtar, hufvudsakligen afsedda för 
bogsering af lastpråmar och särskildt konstruerade med hän
syn till det ofta låga vattenståndet i älfven. 

Jämväl â Värmelen har ångbåtstrafik varit ordnad 
under perioden. 

Tab. As. Vänerns seglationsfonds ställning åren 1901—1905. 

Styrelsen för sjöfartens betryggande å sjön Vänern har 
jämväl under nu ifrågavarande period vidtagit åtskilliga 
anordningar för tillgodoseende af den alltjämt växande sjö
trafikens behof. A flera fyrar har sålunda ändrad fyrbelys
ning införts för att möjliggöra äfven för seglare att under 
mörker och motvind kunna kryssa sig fram i vissa farleder. 
Under perioden har äfven på Vänern införts det rundt 
Sveriges kuster använda pricksystemet för utmärkande af 
grund, liggande i öppen sjö, i stället för det förut å denna 
sjö använda systemet, hvilket bibehållits vid utprickningar 
af farleder inomskärs. 

Vänerns seglationsfond, hvilkens tillgångar vid 1900 års 
slut uppgingo till 494,568 kr. 55 öre, hade vid periodens 
slut en tillgångssumma af 521,964 kr. 16 öre, utvisande 
således en ökning under perioden af 27,395 kr. 61 öre, i 
hvilket belopp ingår värdet af hus, fartyg, inventarier m. m. 
med 163,789 kr. 45 öre. 

Den af styrelsen för fondens förvaltning afgifna redo
görelse för fondens ställning samt dess inkomster och ut
gifter under perioden återfinnes i tabell As. 

Trafiken å Seffle Icanal under ifrågavarande period 
framgår af nedanstående tablå: 

Trafiken å Filipstads bergslags kanal nedgår alltjämt 
och användes kanalen numera nästan uteslutande för ved
transporten till Filipstad. 

C) Sjöfart och handel. Enligt Kommerskollegii års
berättelser var antalet inom Värmlands län af svenska han-
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delsflottans fartyg om 20 ton och därutöfver år 1901 36 
segelfartyg om 2,070 ton och 64 ångfartyg om 8,389 ton, 
samt år 1905 33 segelfartyg om 1,958 ton och 66 ångfartyg 
om 8,756 ton. 

Under perioden har trafiken från och till utlandet an
senligt stigit, hufvudsakligen hvad Karlstads hamn beträffar. 
År 1901 ankommö till Karlstads tullkammardistrikt direkt 
från utlandet 34 fartyg om 3,748 ton, medan år 1905 antalet 
sådana fartyg utgjorde 58 om tillhopa 6,078 ton. Af dessa 
fartyg ankommo 1 från Ryssland, 27 från Danmark, 26 från 
Tyska riket och 4 från England, samtliga med undantag 
af 2 med last. En ännu ansenligare ökning har ägt rum 

med afseende å trafiken från länet direkt på utlandet. 
Medan år 1901 de fartyg, som från länet afgingo direkt till 
utlandet, utgjorde ett antal af 139 med ett sammanlagdt 
tontal af 17,142, hade antalet fartyg år 1905 ökats till mer 
än det dubbla eller till 283 om 32,557 ton. Af dessa fartyg 
afgingo 9 till Ryssland, 170 till Danmark, 65 till Tyska 
riket, 13 till Nederländerna, 20 till England och 6 till 
Frankrike, samtliga med last. Af fartygen voro, år 1905, 
239 ångare. Dessa uppgifter ådagalägga, att länets varu-
afsändare — och är härvidlag hufvudsakligen fråga om trä, 
trämassa och järneffekter, men äfven om snickerivaror och 
glas — funnit allt mera möjligt att direkt till utlandet ut-

Tab. At. Till Karlstads tullkammardistrikt införda vissa hufvudsakliga varor åren 1901—1905. 

Anm. Uppgifterna afse dels tullfria varor, dels direkt vid ankomsten eller från transitoupplag förtullade varor samt uppläggningar å nederlag (ej förtullningar därifrän). 
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skeppa sina varor, ehuru fartygen måste passera Trollhätte-
kanal, som för närvarande allenast medgifver genomsläp
pande af fartyg under 200 registerton. Det synes vittna 
godt om fartygs och besättnings duglighet, att sådana far
tyg kunnat upprätthålla trafiken öfver Nordsjön och således 
från länets hamnar direkt afgå till England och Frank
rike. 

I likhet med hvad i föregående femårsberättelse ägt 
rum, får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande meddela 
den uppgift rörande vissa hufvudsakligen till Karlstads 
tullkammardistrikt införda varor, dels tullfria, dels direkt 
vid ankomsten eller från transitupplag förtullade, jämte 
uppläggningar å nederlag, under åren 1901—1905, som inne-
hålles i tabell At. 

Med afseende å tabellens uppgifter märkes den bety
dande minskningen i sillimporten, hvilken import så godt 
som uteslutande härrör från Norge, eller från 1,800,860 kg. 
år 1901 till 487,418 kg. år 1905, liksom den högst betydligt 
ökade importen af omalen spannmål (hvete och råg). Medan 
år 1901 allenast importerades af omalet hvete 216,259 kg. 
och af omalen råg 2,379 kg., var importen år 1905 af omalet 
hvete 4,029,675 kg. och af omalen råg 1,687,371 kg. Den 
ansenliga ökningen beror till rätt väsentlig del på vals
kvarnens vid Alster betydliga utvidgning. Jämväl af ar
tikeln stenkol har importen betydligt ökats, eller från 62,830 
hl. år 1901 till 155,962 hl. år 1905, en följd af länets 
växande industri. Hufvudmängden af stenkolsbehofvet torde 
dock fyllas genom import öfver Göteborg. 

Tulluppbörden vid Karlstads tullkammare samt antalet 
fartyg, som till Karlstad inklarerats eller utklarerats, fram
går af nedanstående uppgift: 

mot 469 år 1895 och 700 år 1900. Med afseende å varu-
trafiken märkes särskildt den starka stegringen i stenkols
importen eller från 18,483 ton år 1900 till 476,139 hektoliter 
(38,091 ton) år 1905. 

Hela hamnuppbörden utgjorde år 1901 30,424 kr. 46 öre 
samt år 1905 49,039 kr. 48 öre. Jämfördt med år 1896, då 

Tab. Au. Trafik och inkomster vid Karlstads hamn åren 
1901—1905. 

x) Dessutom 2,748,750 st. — 2) Oafsedt i stycken uppgifven in- och utförsel 
ut' diverse varor. 

De sålunda meddelade siffrorna utgöra talande vittnes
börd om trafikens under perioden tillväxt. 

Den staden Karlstad under ifrågavarande period till
kommande tolagsersättningen har uppgått till sammanlagdt 
173,212 kr. 86 öre eller i medeltal per år 34,642 kr. 57 öre, 
mot under närmast föregående period 146,245 kr. 71 öre 
eller 29,249 kr. 14 öre om året. Med år 1905, då den nya 
lagen angående skogsvårdsafgifter trädde i kraft, hafva tull
förvaltningarna fått sig ålagdt att debitera och redovisa 
dessa afgifter, hvaraf nämnda år vid Karlstads tullkam
mare debiterades 10,143 kr. 30 öre. Tulluppbörden inom 
hela Karlstads tullkammardistrikt uppgick år 1905 till 
1,060,265 kr. 18 öre. 

Eör trafik och inkomster vid Karlstads hamn redogöres 
i efterföljande tabell Au. Af denna tabell framgår: att an
talet seglare, som anlöpte hamnen, utgjorde 219 år 1901 och 
289 år 1905, mot 142 segelfartyg år 1895 och 225 år 1900; 
att antalet ångare utgjorde 521 år 1901 och 908 år 1905 
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Tab. Av. Trafik och inkomster vid Kristinehamns hamn 
åren 1901—1905. 

Tab. Ax. Trafik och inkomster vid Arvika hamn åren 
1901—1905. 

hamnuppbörden belöpte sig till 21,518 kr., uppgår ökningen 
på tio år till omkring 128 % 

Trafiken och inkomsten vid Kristinehamns hamn fram
går af tabell Av, utvisande, att hamnafgifterna, som år 1900 
belöpte sig ti l l 23,772 kr. 07 öre, år 1905 stigit till 30,579 
kr. 91 öre. Största inkomsten under perioden uppvisar år 
1904 med en sammanlagd inkomst i hamnumgälder af 34,883 
kr. 93 öre. Vidkommande varuinförsel märkes särskildt den 
ökade malmimporten beroende af norrbottenmalms införande 
t i l l västra Sveriges järnverk, hvarom närmare meddelanden 
lämnats i annat sammanhang. 

För Arvika köping upptager tabell Ax uppgifter an
gående hamntrafiken därstädes under nu ifrågavaradde pe
riod. De meddelade uppgifterna utvisa, att fartygstrafiken 
å Arvika icke obetydligt tillväxt. Med afseende å varu
omsättningen torde vara at t anmärka nedgången af artikeln 
pappersmassa, orsakad af denna varas förande till andra 
transportvägar. En afsévärd ökning företer däremot artikeln 
omalen spannmål, hvarjämte andra trävaror än sågade upp
visa tillväxt. Enahanda är förhållandet med fönsterglas, 
under det att varan buteljglas ansenligt nedgått, beroende 
på denna fabrikations nedläggande vid ett af distriktets 
glasbruk under perioden. 

Antalet handlande, som idka grosshandel eller försälja 
varor i bod eller på annat upplagsställe, utgjorde, enligt 
Kommerskollegiets berättelser, under sista året af föregående 
period 903, däraf 89 kvinnor, med en betjäning af 447 män 
och 112 kvinnor, samt uppgick år 1905 ti l l 1,069, däraf 139 
kvinnor, med en betjäning af 547 män och 194 kvinnor. 
Den bevillning, som påförts dylika handlande inom länet 
och som år 1900 uppgick till 1,594,339 kr., utgjorde år 
1905 2,024,377 kr., hvaraf belöpte sig på Karlstad 753,329 
kr., på Kristinehamn 217,079 kr., på Filipstad 180,786 kr., 
på Arvika köping 132,490 kr., på Sefiie köping 58,870 kr. 
och på landsbygden i öfrigt 681,823 kronor. Landthandeln 
har äfven under denna period tilltagit. Enligt det hos 
Eders .Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förda handels
register har under perioden 808 iiya firmor registrerats, 
under det 146 anmält, a t t de upphört med sin verksamhet. 

Tillstånd att idka gårdfarihandel har Eders Kungl . 
Maj:ts Befallningshafvande under perioden lämnat år 1901 
ti l l 104, år 1902 till 96, år 1903 till 93, år 1904 t i l l 95 och 
år 1905 till 101 personer. Tillstånden hafva afsett vissa 
för en hvar bestämda varor af inhemsk tillverkning. 

Beträffande försäljningen af brännvin och andra spiri
tuösa drycker har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
i tabell Ay sammanfört uppgifter om antalet försäljnings
ställen, erlagda försäljningsafgifter och dessa afgifters för
delning. Af tabellen framgår, att hela summan af inom 
länet influtna brännvinsförsäljningsafgifter, hvilka under 
närmast föregående period uppgingo ti l l 1,918,922 kr., för 
försäljningsåren 1900—1905 ökats t i l l 2,264,962 kr. 85 öre, 
eller med 346,040 kr. 85 öre. Ökningen är alltså omkring 
18 %. 

Antalet inom länet utöfvade rätt igheter till utskänkning 
af vin och maltdrycker enligt nådiga förordningen den 24 
oktober 1885 har utgjort, dels år 1901 och dels år 1905: 



48 Värmlands län. Handel. 

Inom Södersysslets fögderi (oafsedt Seffle köping) och 
Nordmarks fögderi utöfvades ej sådan rättighet vare sig år 
1901 eller år 1905. 

Huru omfattande elförbrukningen är inom länet kan 
icke uppgifvas. Af allt att döma har dock jämväl konsum
tionen af maltdrycker stigit under perioden. På sätt i 
annat sammanhang uppgifves, hafva bryggerierna inom 
länet under femårsperioden att uppvisa stigande tillverk
ningsvärden. Medan bryggerinäringen under åren 1896— 
1900 ägde ett sammanlagdt tillverkningsvärde i länet af 
3,143,807 kr., hade detta värde för åren 1901—1905 ökats 
till 4,521,927 kr. eller med nära 44 %. Om året 1900 järn-
föres med året 1905, visar sig det ökade tillverkningsvärdet 
för bryggerierna i länet uppgå till 1G8,937 kr. eller omkring 

Tab. Ay. Försäljning af brännvin och andra spirituösa drycker i Värmlands län åren 1900—1905. 

') Alla öfverfatna ät bolng. s) Där.if 1 å landet med burskap eller privilegium; alla öfriga öfverlåtna åt bolag. s) Inriiknadt köpingarna. 4) Däraf afgifter enligt 
förordn. § 17: 3 11,700 kr. året 1900-01 och 8,100 kr. öfriga är. 
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20 %. Att denna maltdryckspiwluktion nästan uteslutande 
förbrukas inom länet, är högst sannolikt; men jämväl bryg
gerier utom länet tillhandahålla härstädes, ehuru i ringa 
omfattning, af dem tillverkade maltdrycker. 

Trots den lifliga verksamhet, som nykterhetsföreningarna 
inom länet utveckla, hvarom i annat sammanhang lämnats 

närmare uppgifter, och ehuru åtskilliga restriktioner med 
afseende â brännvins- och ölhandeln genom myndigheternas 
försorg kommit till stånd, har alkoholkonsumtionen i länet 
under perioden ansenligt tilltagit, en kraftig maning för 
alla nykterhetsvänner att icke låta sig förtröttas i sitt i 
sann mening fosterländska arbete. 

5. Kameralförhållanden. 

I tabell !$ lämnas summarisk redogörelse för hemman 
och lägenheter å landet, deras kamerala natur och bruk
ningsdelar jämte taxeringsvärden äfvensom för städernas 
jordar, hus och tomter m. in. år 1905. 

Under femårsperioden hafva följande hemman blifvit 
omförda från frälse till skatte natur, sedan deras räntor 
blifvit för statsverkets räkning inlösta: V2 mantal Backa 
n:r 1 i Bro socken, 1/s mantal Boanäs n:r 2, 'A mantal 
Bösseviken n:r 1 och l/i mantal Sandviken n:r 1 i Östra 
Emterviks socken samt 1/i mantal Tällerud n:r 1. i Alsters 
socken. Sammanlagda mantalet af skatteköpta hemman ut
gjorde alltså 17/i2 mantal. 

Följande tvenne hemman hafva blifvit för kronans räk
ning under perioden försålda i enlighet med därom medde

lade nådiga beslut: Mosserud n:r 1 om i/e mantal, f. d. pi
pareboställe i Kils socken, enligt nådigt bref den 4 mars 
1904, samt Östra Knoll n:r 1 om V2 mantal, f. d. fanjun
kareboställe i Grlafva socken, enligt nådigt bref den 1?> okto
ber 1905. Köpeskillingen för det förstnämnda hemmanet 
utgjorde ($,021 kr. och för det sistnämnda 46,000 kr., alltså 
52,021 kr. för båda tillsammans. Under närmast föregående 
femårsperiod försåldes lo kronohemman och 1 kronojord för 
tillhopa 153,415 kronor. 

Kronoparkernas antal och areal hafva under perioden 
ökats genom inköp för statsverkets räkning: 

dels på grund :if nådiga hrefvet den 25 april 1902 mot en köpeskilling af 
111,000 kr. följande egendomar under Alsters bruk, nämligen: ' i mantal frälse 
Ojcring n:r 1, 1 mantal frälse Mosserud n:r 1. 1 mantal kronoskatte Byn n:r 1, 

Tab. Az. Värmlands läns landstings finanser åren 1901—1905. 

-Anm. I tillgångarna ingingo fastigheter och inventarier med 83,292 kr. år 1900 och 1,114,130 kr. år 1905. Skulderna nppgingo till 110,103 kr. vid 1900 
och till 1,010,074 kr. vid 1905 års slut; i sistnämnda summa ingingo amorteringslån med 491,451 kr. 

80a, os. A'. Maj-.ts Befalhiingsltnfvandes femårsberälteher 1901- -1905. Vännliiixh län. 7 
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1 montai kronoskatte Ducka n:r 1, V-i mantal frälsesäteri Gunnerud u:r 1, 1;4 mantal 
kronoäkatte Högasen n:r 1, Va mantal kronoäkatlc Ringsåkcr och Sunnanå n:r i , alla 
i Alsters socken, l,'t mantal frälse Mjölnetorp Västra n:r 1. 1;4 mantal frälsesäteri 
Mjölnetorp Östra n:r 1 och Va mantal fralsesäteri Alster n:r 1, alla i Karlstads socken; 

dels pä grund af nådiga hrefvet den 31 oktober 1902 mot en köpeskilling 
af 2,500 kr. ett till hemmansdelen V» mantal frälse Mossernd n:r 1 i Alsters 
socken hörande skogsskifte, äfvensom den å samma hemmansdel belöpande andel 
af det hemmanet ' / ' mantal frälse Mosserud n:r 1 tillskiftade område af den s. k. 
Slormossen; 

dels enligt nådiga brcfvet den 28 oktober 1903 mot en köpeskilling af 
43,200 kr. en areal af 36637 har utgörande del af hemmanen 1 mantal Kropp
kärr och V» mantal Välsviken i Karlstads socken och gränsande till Alsters kronopark; 

dels enligt nådiga hrefvet den 11 mars 1904 mot en köpeskilling af 140,000 
kr., oafsedt s/io mantal Ökna i Bjurkärns socken af Örebro län, 507/96o mantal 
Södra Höje, 211/<88 mantal Mellan Ilöje, U, 'M mantal Norra Höje,'l mantal Norra 
Sörby n:r 1 och 1 mantal Södra Sörby n:r 1 i Varnums socken; 

dels ock enligt nådiga hrefvet den 24 mars 1905 mot en köpeskilling af 
7,000 kr. ett område om 73 har 49 ar af hemmanen l/t mantal Norra llöje och 
V« mantal Mellan llöje i Varnums socken. 

Summan af dessa köpeskillingar ntgör alltså 303,700 
kronor. 

Enligt nådiga brefvet den 1 augusti 1902 har f. d. kom
panichefsbostället V2 mantal Tostebol n:r 1 i Ny socken och 
Jösse härad från den 14 mars 1903 ställts under skogssta
tens omedelbara värd och förvaltning samt tillagts krono
parken Tostebol. 

Antalet j or da fsöndring ar, som varit föremål för Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningahafvandes åtgärd under femårs
perioden liar varit 1,229 stycken, sålunda fördelade: 

År 1901 191 Ar 1904 253 

» 1902 166 > 1905. 368 

» 1903 . . . . . . . 251 Summa 1,229 

T. jämförelse med de i nästföregående femårsberättelse 
meddelade uppgifter rörande afsöndringsförhållandena utvisa 
förenämnda siffror en betydande ökning i antalet afsöndrin-
gar. Någon specifik utredning rörande dessa afsöndringars 
olika ändamål låter sig icke verkställas, men torde flertalet 
afsöndringar hafva tillkommit för beredande af egna hem, 
därvid särskildt de ledigblifna soldattorpen till stort antal 
blifvit försålda. 

Sammanlagda fastighetstaxeringsvärdet för länet utgjorde 
enligt bevillningssammandragen : 

Under femårsperioden har således taxeringsvärdet å den 
jordfastighet, för hvilken bevillning erlägges, ökats med 18-s 
% i fråga om jordbruksfastighet och f>2-5 % i fråga om annan 
fastighet samt för den fastighet, för hvilken bevillning icke 

Tab. Aå. Kommunala lån i Värmlands län åren 1901—1905. 

Jämfördt med sista året under nästföregående period 
(1900), då sammanräknade fastighetstaxeringsvärdet utgjorde 
178,430,100 kr., visar sig, att år 1905 samma taxeringsvärde 
stigit med 49,639,700 kr. eller till 228,0fi9,800 kr. Stegrin
gen på fem år har således varit omkring 28 ;'.. 

Taxeringsvärdena uppgingo sammanräknade till följande 
belopp i kr. för särskilda slag af fastigheter: 
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erlägges och som till allra största delen utgöres af annan 
fastighet, med 28-8 % i fråga om statens samt med 26-7 % i 
fråga om kommuners, menigheters m. fl. fastigheter. 

Rörande egendomar af fideikommissnatur samt egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolay och främmande makters un
dersåtar lämnas upplysningar i tabellerna i, 5 och 6. 

Ny ordinarie roteriny har endast verkställts af hemma
net V» mantal Borgerud n:r 1 i Ölme socken. 

Enligt landskontorets räkenskapshandlingar rörande er
sättning för soldatrotar vid Värmlands regemente äfvensoin 
Lifregementets grenadjärer utgjorde ar 1900 inom länet 
antalet effektiva nummer vid det förra 904 och vid det 
senare 107, men år 1905 endast resp. 434 och 58. 

Beträffande kronodomänerna inom länet må erinras, att 
deras antal, som vid slutet af sista femårsperioden anteck
nats till 51, med ett taxeringsvärde å jordbruksfastighet af 
1,261,500 kr., och å annan fastighet af 21,000 kr., vid 1905 
års slut utgjorde 41, med ett taxeringsvärde å jordbruks
fastighet af 1,379,700 kr. och å annan fastighet af 17,000 kr. 
Kronans inkomst af arrenden från utarrenderade kronodo
mäner hade enligt 1905 års räkenskaper nedgått till 32,088 
kr., från 35,027 kr. under år 1900. 

Den år 1903 påbörjade beskattningen af maltdryckstill-
verkninyen hade vid 1905 års slut omfattat 14 skattepliktiga 

A) Undervisningsväseutlet. På sätt förut omförmälts 
verka för närvarande inom länet tvenne folkskoleinspektörer, 
hvilkas distrikt under perioden reglerats. I följd häraf möta 
svårigheter att för hvarje af distrikten angifva de olika 
slagen af folkskolor vid periodens början och vid dess slut. 
En jämförelse för länet i dess helhet vinnes af nedanstående 
uppgift: 

Såsom af dessa uppgifter framgår, har folkskoleväsendet 
under perioden varit stadt i liflig utveckling. Antalet fasta 
skolor har afsevärdt ökats, samtidigt med att de flyttande 
minskats. I de fattigare och mera aflägsna kommunerna är 
det ofta förenadt med stora ekonomiska svårigheter att er
hålla tillräckligt antal fasta skolor, och där sådana kunnat 

bryggerier, hvarjäinte svagdriekstillverkningen öfvervakats 
vid ett trettiotal skattefria bryggerier. Under tillverknings-
året 1904—05 hade den härutinnan debiterade maltskatten 
utgjort 39,322 kr. 70 öre för en kvantitet afverkad malt af 
812,225 kg. 

Beträffande la)tdstinyets finanser och verksamhet hänvisas 
till å sid. 49 intagna tabell Az. Såsom af tabellen framgår, 
hafva landstingets fastigheter under perioden ökats i värde 
med 1,030,838 kr. G3 öre samt skulderna med 905,971 kr. 4 
öre, bäggedera hufvudsakligen en följd af den storartade 
nya lasarettsbyggnaden i Karlstad samt inköpet af lägen
heten Älfåsen ti l l ett skyddshem för vanartade gossar, om 
hvilka båda anstalter närmare- uppgifter meddelas i andra 
afdelningar af denna berättelse. Landstingsskatten har, under 
femårsperioden utgått med 25 öre för hvart af åren 1901 
och 1902, med 8 öre för hvart af åren 1903 och 1904 samt 
med 27 öre för år 1905. 

Under åren 1901—1905 hafva kommunala lån afsedda 
at t betalas på längre tid än 2 år, blifvit på grund af Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd upptagna till det omfång, 
som tabell Aå utvisar. 

Beträffande laga skiften och hemmansklyfningar samt 
landtmäteriväsendet i öfrigt inom länet under förevarande 
period får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande under-
dånigst hänvisa till Landtmäteristyrelsens årliga berättelser. 

inrättas, har heltidsläsning, d. v. s. å t ta månaders läsning 
,för hvarje barn årligen, icke i allmänhet kunnat komma till 
stånd. I de flesta folk- och småskolor i västra distriktet 
är läsningen fyra månader årligen; i en folkskola samt i 
småskolorna inom 5 skoldistrikt i länet är lästiden in
skränkt till tre månader om året. 

Undervisning i huslig ekonomi har under perioden alle
nast varit permanent i Karlstad, Kristinehamn och Arvika, 
där fasta skolkök äro inrättade. I östra distriktet hafva 
vid större brukssamhällen, såsom Munkfors, Forshaga, Hag-
fors, Nykroppa, Storfors, Liljendal och Edsvalla enstaka 
skolkökskurser varit anordnade. Inom västra inspektions
distriktet hafva 13 skolkökskurser i 5 skoldistrikt hållits, 
af hvilka kurser hvar och en pågått sex veckor och vari t 
besökt af så många, som lämpligen kunnat mottagas. An
talet skolhus har icke obetydligt ökats under perioden. Det 
största af de nya skolhusen är det i Karlstad i stadsdelen 
Herrhagen uppförda, som inrymmer omkring 30 lärosalar 
och i öfrigt är utrustadt på et t fullt tidsenligt sätt. E t t 
inom Arvika köping nybyggdt skolhus är afsedt för prak
tiska öfningar och innesluter således gymnastiksal, väfsal, 
slöjdsal, särskild af delning för huslig ekonomi samt lokal 
för bespisning af fattiga skolbarn. Jämväl det vid Stömne 
i Stafnäs socken nybyggda skolhuset utmärker sig för rym
lighet och tidsenliga anordningar i öfrigt. 

Sedan år 1898 verkar i Arvika köping en s. k. femöres-
förening, hvilken dagligen under 30 veckor af läsåret förser 
de folkskolans barn, som däraf äro i behof, med en enkel, 

6. Politi. 
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men riklig middagsmåltid. Kostnaderna för denna bespis
ning, hvilken numera inrymmes i särskild för densamma 
inredd lokal vid sidan af den egentliga skolkökslokalen, be
stredos under de fyra första åren uteslutande genom frivil
liga bidrag. Sedan år 1902 åtnjuter föreningen bidrag ur 
kommunalkassan med 500 kr. per år, medan erforderliga 
medel i öfrigt insamlas på frivillighetens väg. Enligt lä
rarpersonalens vid folkskolan samstämmiga intyg har denna 
bespisning icke blott bidragit a t t göra skolgången jämnare 
bland barnen från de fattigare hemmen, utan äfven gjort 
dessa barn mera vakna och mottagliga för den undervisning 
skolan meddelar. 

Trädgårdsland och gymnastikredskap betraktas ännu 
mångenstädes som onödiga, och krafven därpå lämnas ofta 
utan afseende. Följden häraf är den, att ämnena trädgårds
skötsel och gymnastik i allmänhet stå ganska lågt, lägre 
än man, under förutsättning af intresse hos läraren, för dem 
kunde hafva rät t att vänta. Den uppmärksamhet, som så
väl offentliga institutioner som många enskilda på sista 
tiden ägnat dessa ämnen, bådar dock godt för framtiden. 

LärarOristcn har i vissa trakter inom Västra Värmland 
blifvit kronisk. I en del församlingar är det endast vid 
vissa rotar, som det ej lyckats anställa eller behålla ordi
narie lärare, under det a t t svårigheter ej mött att erhålla 
sådana lärare vid andra rotar inom socknen. De obesatta 
platserna utgöra nästan utan undantag sådana med flyttande 
skola, dåliga lärosalar, trånga, obekväma och mången gång 
alldeles olagliga lärarebostäder, hvarjämte där vanligast 
saknas fortsättningsskola och slöjd. Då församlingarna af-
hjälpa dessa, främst i lärarnes ögon mycket graverande 
brister, så bruka svårigheterna a t t erhålla ordinarie lärare 
också i allmänhet upphöra. 

Antalet lärare och lärarinnor vid länets folk- och. små
skolor, till hvilka lönetillskott blifvit under femårsperioden 
från landtränteriet utbetalda, samt lönetillskottens belopp 
framgår af tabell Aä. 

De allmänna läroverken inom länet äro med den nya 
ordning, som upprättats genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
stadga för rikets allmänna läroverk den 18 februari 1905, 
Karlstads högre allmänna läroverk med realskola och gym
nasium, realskolorna i Kristinehamn och Arvika samt sam
skolan i Filipstad. Antalet lärjungar i dessa framgår af 
tabell Aö. 

Lärjungeantalet vid Karlstads allmänna läroverk har 
enligt denna tabell i årligt medeltal utgjort 443 och visar 
alltså vid jämförelse med föregående period, då medeltalet 
var 405, en ökning. 

Summan af stipendier, premier och understöd, som un
der åren 1895—1900 utgjorde 20,044 kr. 75 öre, uppgick för 
nu ifrågavarande period till 21,957 kr. 7 öre, hvaraf i sti
pendier 18,ö73 kr. 77 öre. Under år 1905 har tillkommit 
ett stipendium vid läroverket, nämligen det Nordenfeltska 
stipendiet, hvilket på sätt närmare omförmäles här nedan 
under Kristinehamns allmänna läroverk, öfverflyttats till 
läroverket i Karlstad. 

Till belysande af läroverkets ekonomiska ställning har 
afgifvits följande redogörelse för behållningen hos lärover
kets kassor den ol december 1905: 

Tab. Aä. Från landtränteriet af statsmedel utbetalda löne-
tillskott åt lärare och lärarinnor vid folkskolor och småskolor 

inom Värmlands län åren 1901—1905. 

Tab. Aö. Antal lärjungar vid de allmänna läroverken i 
Värmlands län åren 1901—1905. 

Anm. Vid det hö^rc allmänna läroverket i Karlstad aflades mogenhet/examen 
år 1901 af 20, är 1902 af 22, år 1903 af 21, är 1904 af 30 och iir .1905 af 35. 
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Filipstads allmäntia läroverk (samskola) har under åren 
1901—1005 haft uteslutande manliga lärjungar. Antalet af 
dem utvisas af tabell Aö. Under perioden hafva vid läro
verket utdelats såsom stipendier 2,110 kr. 48 öre, såsom 
premier 824 kr. 71 öre och såsom understöd 145 kr., eller 
tillsammans 3,080 kr. 19 öre. Inga nya stipendiefonder 
hafva därunder tillkommit. 

Läroverkets kassors behållning den 31 december 1905 
framgår af följande öfversikt: 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda Lundsberys 
privatskola för gossar har under nu ifrågavarande period 
dels fortgått efter samma plan som åren närmast förut, dels 
ytterligare utvecklat sin verksamhet. Skolan har alltså ät 
gossar intill åldern för deras konfirmation sökt meddela all
mänt medborgerlig bildning, på samma gång den haft till 
mål deras utveckling i moraliskt och fysiskt hänseende. 
Efter hand har inom skolan själf och af gossarnes föräldrar 
och andra deras gynnare framställts en önskan, att skolan 
måtte framföra sina elever till studentexamen. Denna fråga 
blef därför föremål för allvarliga öfverläggningar, hvilka 
ledde till det resultat, att skolan beslöt att såsom fortsätt
ning af sin sexklassiga nederskola inrät ta ett gymnasium 
på tre årsklasser. Hösten 1904 kom dess första ring ( = sko
lans sjunde klass) till stånd och den därpå följande hösten 
dess andra ring ( = åttonde klassen). Båda dessa klasser af 
gymnasium hafva varit tudelade i en real- och en latin
linje. Den friare studieplan, som Lundsbergs skola upp
gjort för gymnasialstadiet i samband med den föreslagna 
nya studentexamen, måste öfvergifvas, då denna ej finge 
träda i kraft förrän året 1910. Skolan fann sig därför för
anlåten att under öfvergångstiden följa statens kurser inom 
gymnasium och som dess mål sätta gamla studentexamen. 
Den 14 mars 1903 förnyades af Kung]. Maj:t rätten till 
lönetursberäkning för lärare och lärarinnor vid skolan för 
en ytterligare tid af fem år. På grund af Riksdagens be
slut år 1904 i afseende a de allmänna läroverkens organi
sation och hvad därmed ägde sammanhang kunde emellertid 
denna rätt ej efter sistnämnda år bibehållas. Skolan ingick 
därför till Eders Kungl. Maj:t med underdånig ansökan att 
varda ställd under öfverstyrelsen för rikets allmänna läro
verk, hvilken anhållan beviljades den 19 maj 1905. I sam
manhang härmed medgaf Eders Kungl. ]\Iaj:t Lundsbergs 
skolas lärare och lärarinnor rä t t a t t med afseende å tjänste
år räkna sig till godo sin tjänstetid vid skolan. 

Antalet lärare och lärjungar vid skolan under senaste 
femårsperiod har varit: 

Sedan det sist byggda elevhemmet sommaren 1902 blif-
vit färdigt, förfogar skolan öfver tre sådana hem, rymmande 
inalles 90 gossar förutom lärare och för hemmens skötsel 
erforderlig personal. Samtidigt utvidgades skolhuset, så att 

Antalet lärjungar vid Arvika allmänna läroverk (real-, 
skola) angifves i tabell Aö. 1 stipendier, premier och un
derstöd har under perioden utdelats sammanlagdt G02 kr. 
50 öre. Inga nya stipendier hafva under de år, hvarom nu 
är fråga, tillkommit. 

Läroverkets kassor hade vid 1905 års slut följande be
hållning: 

Medeltalet lärjungar vid Kristinehamns allmänna läro
verk, (realskola) har enligt tabell Aö varit 104. Några nya 
stipendiefonder hafva ej tillkommit under perioden. Däre
mot har läroverket måst till högre allmänna läroverket i 
Karlstad öfverlämna den större af sina två stipendie
fonder, Nordenfeltska stipendiefonden. Anledningen härtill 
var den, att stipendierna enligt gåfvobrefvet skulle utdelas 
till lärjungar på latinlinjen, hvilken linje genom 1905 års 
läroverksorganisation med slutet af läsåret 1904—05 bort
togs vid Kristinehamns läroverk. Vid öfverlämnandet den 
7 december 1905 uppgick den nämnda stipendiefonden till 
(»,408 kr. 8 öre. 

I stipendier, premier och understöd hafva under åren 
1901—1905 utdelats 1,418 kr. 75 öre, hvaraf i stipendier 
940 kr. 

Läroverkets kassor hade vid slutet af ar 1905 följande 
behållning: 
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det skulle kunna inrymma, utom nederskolan, det påtänkta 
gymnasiets tre klasser. 

För skolans ekonomi har dess grundläggare, grosshand
laren William Olsson allt fortfarande burit ansvaret och 
med stor oegennytta och varmt intresse för skolan, dess ut
veckling och framgång tillgodosett alla dess behof. 

Vid bergsskolan i Filipstad har verksamheten xmder nu 
ifrågavarande tid i hufvudsak upprätthållits på samma sätt 
som under närmast föregående femårsperiod. Sålunda har 
undervisning meddelats å tvenne afdelningar, den ena af-
sedd för ynglingar, som önskat utbilda sig till bruksbetjänte, 
den andra för ynglingar, som efter genomgången kurs haft 
för afsikt a t t söka anställning som arbetare eller förmän. 
Antalet ynglingar, som under femårsperioden åtnjutit un
dervisning i skolans öfre afdelning, uppgår till 83 och i sko
lans nedre afdelning till 34 eller i bada afdelningarna till
sammans 117. I medeltal har skolan sålunda årligen räknat 
23 à 24 elever, 17 à 18 i den högre och 7 i den lägre af-
delningen. 

H varje kurs har börjat den 1 november, såvida ej helg
dag varit, och fortgått t i l l midten af nästföljande oktober 
månad. 

Undervisning har meddelats i matematik, fysik, oorga
nisk kemi, kvalitativ kemisk analys, profning af malmer 
och metallurgiska produkter, teoretisk mekanik, hållfast
hetslära, konstruktion af enkla maskindelar, bergsmekanik 
och läran om kraftmotorer, mineralogi och geologi, järnets 
metallurgi, praktisk hyttskötsel, praktiskt smide, grufbryt-
ningslära, grufmätning och grufkartritning, linearritning, 
maskin- och ugnsritning samt fältmätning och afvägning. 

Under ifrågavarande femårsperiod hafva förutsättnin
garna för. skolan att kunna fylla sin uppgift i flere afseen-
den väsentligt förbättrats. Den utvidgning af skolans lo
kaler, som länge stått på dagordningen, har sålunda för
verkligats. Skolan tillbyggdes nämligen år 1902. Genom 
tillbyggnaden erhöll läroanstalten ett större laboratorium 
med tillhörande vågrum för eleverna, ett mindre laborato
rium med vågrum för laboratorieföreståndaren, tvenne större 
lärosalar samt två kapprum, ett â nedre och ett å öfre vå
ningen. Kostnaden för tillbyggnaden uppgick ti l l omkring 
27,000 kr. och har bestridts af Järnkontoret, delägarne i 
Filipstads bergslags grnffondkassor samt åtskilliga bruk och 
andra enskilde. Filipstads stad har därjämte bidragit med 
ett räntefritt lån på tio år å 2,000 kr. 

Vidare har skolans anslag ökats, så att det sedan den 
1 oktober 1903 utgått med 19,000 kr. årligen mot förut
varande 11,500 kr. Genom denna förhöjning i anslaget har 
skolan bland annat kunnat binda vid sig en tredje ordinarie 
lärare. 

Slutligen har skolan haft glädjen mottaga två stipen
diedonationer å hvardera 10,000 kr. Den ena öfverlämnades 
till skolan af bruksägaren Johan Ekman den 29 maj 1904 
och bär namnet Gustaf Ekmans minnesfond, den andra ut-
lofvades till skolan af delägarne i stärbhuset efter berg
mästaren C. H. Lundström vid högtidlighållandet af skolans 
sjuttiofemåriga tillvaro den 14 oktober 1905, inbetalades den 
4 december samma år och bär namnet bergmästaren C. H. 
Lundströms minnesfond. 

Vid folkskoldärarescminariet i Karlstad hafva under pe
rioden antalet närvarande lärjungar, antalet utexaminerade 
och inträdessökande samt antalet nyantagne lärjungar ut
gjort: 

För undervisningen i gymnastik är allmänna läroverkets 
gymnastiksal upplåten mot ersättning. Hos enskild person 
förhyres lokal för slöjdundervisningen. 

SmåsTcolclärarinneseminariet i Karlstad har under pe
rioden fortsatt sin för länet behöfliga verksamhet efter oför
ändrad plan, så att hvarje lärokurs omfattat tre läsetermi-
ner, af hvilka vårterminen i regeln pågått 17 V2 veckor och 
höstterminen 17 veckor, så at t den årliga undervisningstiden 
utgjort 34 1:2 veckor. Nya elever mottagas hvar tredje ter
min efter förut aflagda inträdespröfningar. Under den fem
årsperiod, h varom nu är fråga, hafva fyra gånger hållits 
afgångsexamen vid seminariet, nämligen vid slutet af vår
terminen 1901, då 28 elever godkändes, i slutet af höstter
minen 1902, då 27 elever vederbörligen utexaminerades, vid 
slutet af vårterminen 1904, då de utexaminerades antal var 
27, samt vid slutet af höstterminen 1905 med 28 elever, hvilka 
alla godkändes. 

Fortfarande tjänstgöra de 2 vid seminariet fast anställda 
lärarinnorna och med enahanda lönevillkor, som i förra fem
årsberättelsen uppgåfvos. Dessutom består lärarepersonalen 
af 3 extra lärare, hvilka tjänstgöra vissa timmar i veckan 
mot öfverenskommen timpenning. Efter stadgade grunder 
har statsbidrag årligen åtnjutits till de 2 lärarinnornas af-
löning. Hvarje barn i öfningsskolan betalar en termins-
afgift af 10 kronor. Landstinget har lämnat ett anslag af 
.6,000 kronor för hvarje lärokurs af tolf månader eller tre 
terminer. 

Värmlands läns folkhögskola jämte~den därmed förenade 
landtniannasJiolan i Molkom har under nu ifrågavarande pe
riod arbetat efter samma grunder som hittills och med i 
det närmaste samma lärarkrafter som under föregående fem
årsperiod. 

Sammanlagda antalet, närvarande utgjorde 'alltså 924 
och utexaminerade 110, visande ett medeltal • närvarande 
hvarje termin af 92 och ett medeltal utexaminerade af 22. 
Dessa siffror visa föga skiljaktigheter med föregående fem
årsperiod. 

Till stipendier ät eleverna hafva af statsmedel u tgåt t 
följande belopp: 
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Inom landtmannaskolan har verksamheten utgidgats 
med en kurs för utbildande af kontrollassistenter, till hvilken 
länets hushållningssällskap lämnat anslag. Samma korpo
ration - har ock nnderstödt de föreläsningskurser för mindre 
jordbrukare, som hållits åren 1904 och 1905. Assistentkur
sen har omfattat en tid af fyra veckor, föreläsningskur
serna tio à tolf dagar. År 1904 anordnade folkhögskolan 
s. k. sommarkurser, hufvudsakligen afsedda för lärare och 
lärarinnor, och deltogo i dessa 230 personer, däraf 140 till
hörande lärarekåren. I öfrigt har skolan biträdt vid folk
bildningsarbetet genom upprättande och ledande af Nyeds 
föreläsningsanstalt. 

Elevantalet har utgjort: 

För undervisningens upprätthållande har åtnjutits föl
jande anslag årligen: 

af staten till folkhögskolans manliga afdelning 0,000 kr., till dess 
kvinnliga afdelning 1,800 kr. ocli till landtmannaskolan omkring 
2,400 kr., eller tillsammans omkring 7,200 kr. 

af landstinget till folkhögskolans manliga afdrlning 2,000 kr. och till 
dess kvinnliga afdelning 600 kr., summa 2,600 > 

af hushållningssällskapet till landtmannaskolan 1,000 kr., till kontroll-
assistentknrsen 250 kr. och till föreläsmngskursen 300 kr., eller 
tillsammans 1,550 > 

af kommuner och enskilda omkring 1,000 > 

Summa omkring 12,350 kr. 

De i föregående berättelse omförmälda planer på an
skaffande af elevbostäder hafva under perioden, genom fri
kostiga bidrag af flera församlingar och enskilda personer 
samt genom bildandet af aktiebolaget Värmlands folkhög
skolas elevbostäder, kunnat realiseras, hvarmed skolan kom
mit i åtnjutande af förmånen att kunna hysa sina elever 
under eget tak och själf sörja för deras utspisning. Den 
nynppförda bostadsbyggnaden inrymmer rum för 40 elever, 
matsal, läs- och badrum samt rum för husföreståndarinna 
och betjäning, jämte behöfliga ekonomilägenheter och värme
kammare. 

Skolornas rikhaltiga undervisningsmateriell har under 
perioden än ytterligare tillökats, och dess bibliotek har dels 
genom gåfvor, dels genom inköp uppnått 1,500 bokband. 

Elevantalet sedan skolornas början har varit i folk
högskolan 890 manliga och 308 kvinnliga samt i landtmanna
skolan 191. 

Ar 1905 upprättades en folkhögskola i Seffle, hvilken 
läroanstalt nämnda år hade ett elevantal af 30. Något bi
drag af stats- eller landstingsmedel var för nämnda år icke 
meddeladt åt denna folkhögskola. 

Karlstads elementarläroverk för flickor, hvilket upprätt-
hålles af staden Karlstad och hvars förvaltning är upp
dragen åt en af stadsfullmäktige därstädes tillsatt styrelse, 
har under perioden varit inrymdt i sin gamla lokal, hvar-

Medeltalet under hvarje läsår närvarande elever utgjorde 
således 221, hvilket visar en afsevärd stegring mot under 
föregående period, då medeltalet närvarande uppgick till 
125 för hvarje läsår. 

Skolans lokaler äro otillräckliga för det växande lär
jungeantalet, och stadsfullmäktige hafva också visat sig 
behjärta detta förhållande genom att t i l lsätta en särskild 
kommitté för utredning och förslag till en nybyggnad för 
skolan. 

Statens anslag till läroverket har för samtliga åren af 
perioden utgjort 2,350 kr. om året, och Karlstads stad har 
till skolan lämnat ett årligt bidrag af 3,000 kr., utgörande 
beräknad hyra för af staden lämnad lokal. 

Kristinehamns elementarläroverk för flickor har under 
perioden lämnat undervisning åt följande antal lärjungar, 
fördelade på tre förberedande och åtta elementarklasser: 

De förutvarande, olämpliga lokalerna hafva år 1905 ut
bytts mot nya, i det att nämnda år, genom bidrag från 
frikostiga donationer och anslag af staden, en ny tidsenlig 
byggnad för skolan tagits i anspråk. Denna skolhusbygg
nad är belägen vid Alfkullen på en vidsträckt tomt vid 
Varnumsälfven och fyller genom ['Age och anordningar alla 
skäliga anspråk. Den präktiga lekplanen nedanför skol
byggnaden är med sin fredade belägenhet, sin vidsträckthet 
och sin friska luft mycket lämplig för si t t ändamål. Skolan 
har i statsanslag åtnjutit 2,350 kr. läsåret 1901—02, samt 
3,550 kr. under öfriga år af perioden, hvarjämte staden 
under aren 1901 och 1902 anvisat anslag af 1,000 kr. samt 
under följande år af l,G0O kr. Terminsafgifterna hafva 
under sista läsåren utgåt t med lägst 25 kr. och högst 90 kr. 

Vid Filipstads elementarskola för flickor, hvars styrelse 
utses af stadsfullmäktige därstädes, liar undervisning med
delats i 3 förberedande och. 5 elementarklasser, och har lär
jungeantalet utgjort: 

I anslag har till skolan utgått: af staten .1,200 kr. för 
kvart af åren 1901 och 1902 samt 1,950 kr. för hvarje af 
periodens öfriga år, af Filipstads stad 1,800 kr. för 1901 

jämte för de lägsta klasserna ett intill liggande hus för
hyrts. Lärjungeantalet har utgjort: 



56 Värmlands län. Teknisk skola. Abnormskolor. 

och samma belopp för år 1902 samt 2,300 kr. för hvart af 
åren 190;-}, 1904 och 1905 samt af Filipstads sparbank 2,000 
kr. å r . 1903 och 1,000 kr. för hvart af åren 1904 och 1905. 

På grund af testamente af komministern J . E. Brink 
har den år 1889 bildade »Tjuguförsta-januari-fonden» är 
1904 ökats med 1,000 kr. Ränteaf kastningen â fondens 
medel har vid hvarje vårtermins slut utdelats såsom premier, 
vanligen i form af böcker åt elever vid skolan. 

Arvika elementarläroverk för flickor har under perioden 
haft följande antal lärjungar: 

Statsbidraget till skolan har utgjort under hvart af 
åren 1901 och 1902 1,700 kr. samt för hvart och ett af de 
öfriga åren under perioden 2,500 kr. Köpingen har för 
samma tid meddelat skolan anslag af för åren 1901 och 
1902 1,750 kr. samt för åren 1903, 1904 och 1905 2,350 kr. 
årligen. Genom gåfva har köpingen till skolan öfverlåtit 
ett af två tomtnummer bestående område för byggnadsplats 
m. ni., och beräknas den årliga räntan å värdet häraf till 
150 kr. 

Några stipendier eller understödsmedel hafva icke till
fallit skolan under nu ifrågavarande femårsperiod. 

Vid Sefflc srtmslcola har elevantalet utgjort:. 

Skolan har under år 1905 åtnjutit ett statsanslag af 
«00 kr., hvarjämte kommunen til l skolan anvisat anslag 
åren 1903 och 1904 af 000 kr. för h vartdera året och år 
1905 af 800 kr. 

Samskolan i Simnc har under ifrågavarande period haft 
följande antal elever: 

Till skolans upprätthållande har Sunne socken under 
hvart af periodens, år bidragit med 500 kronor, under för
behåll af undervisning åt tre frielever årligen. 

Karlstads tekniska afton- och söndagsskola har under 
perioden fortsatt sin verksamhet och kunnat uppvisa ökad 
tillslutning. Elevantalet har utgjort: 

Medeltalet närvarande har således för hvarje termin af 
perioden utgjort 180, medan samma tal för nästföregående 
period var 114. 

Skolan har.under perioden åtnjutit statsanslag af 2,000 
kr. om åre t samt ett årligt bidrag af Karlstads stad om 
2,000 kr. under hvart af åren 1901—1903 samt af 2,500 kr. 
för hvartdera af åren 1904 och 1905. 

Handtverksskolan för blinda i Kristinehamn, hvars upp
gift är att meddela blinda, som uppnått aderton lefnadsår 
och däröfver, undervisning i för dem lämpligt yrke samt i 
läsning och skrifning af blindskrift, har under den gångna 
femårsperioden fortgått efter denursprungliga planen. Elev
antalet har utgjort: 

Medelåldern å eleverna under perioden utgjorde 25M åi\ 
Från skolan utgångna elever med betyg hafva varit 55; 
till följd af sjnklighet eller vanförhet hafva 4 lämnat sko
lan, hvarjämte 3 afiidit. 

Med utgångna elever står skolan fortfarande i affärs-
förbindelser genom försäljning till dem af arbetsmaterial, 
hvilken försäljning uppgått till följande belopp: år 1901 till 
21,956 kr. 06 öre, år 1902 till 22,843 kr. 83 öre, år 1903 t i l l 
23,509 kr. 48 öre, år 1904 till 23,319 kr, 00 öre och år 1905 
ti l l 24,138 kr. 45 öre, eller tillsammans under hela perioden 
till 115,768 kr. 8 öre, mot 78,190 kr. 63 öre under före
gående period. Numera finnes också i Stockholm inrättad en 
depå för försäljning af, arbetsmaterial till blinda, och är 
det a t t hoppas, att skolans försäljning härigenom åtminstone 
ej måtte ökas, hvilket vore till men för det egentliga skol
arbetet. 

Till kostnaden för skolans försäljning af materialier 
hafva från Blindinstitutets fonder under hvartdera af åren 
1904 och 1905 utgått 1,200 kronor. 

Undervisningen vid skolan är kostnadsfri. Eleverna 
iitackorderas i hem utom skolan, och äger medellös elev att 
i statsbidrag uppbära 100 kr. om året såsom bidrag till 
utackorderingen. Denna bestrides i öfrigt af vederbörande 
målsman. Med Kungl. Maj:ts tillstånd bekommer elev, som 
utgår från skolan, utrustningsbidrag intill 150 kr. i verktyg 
och arbetsmaterial, och hafva sådana bidrag under perioden 
uppgått till 0,007 kr. 59 öre. Häri ingår dock ej utrustning 
till några få elever, som varit sända till skolan från Blind
institutet i och för genomgående af slutkurs i handtverkslära. 

Statsanslaget till skolan har under perioden utgjort 
10,000 kr. om året, och försäljningssumman af färdiggjorda 
arbeten har uppgått till sammanlagdt 15,308 kr. 88 öre. 
Skolan ägde vid periodens slut i besparade medel 7,744 kr. 
7 öre. 

Den af Värmlands läns förening för sinnesslöa barns 
vård år 1888 upprättade idiotskolan rid Karlstad har i en
lighet ined dess af Landstinget antagna stadgar varit indelad 
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på tvä afdelningar: försöksafdelningen och den egentliga 
skolafdelningen. I den förra afdelningen " hafva barnen fått 
kvarstanna i högst två år, i den senare i högst sex år, allt 
till och med 1904 års utgång, men från och med år 1905 få 
barnen jämlikt kungl. kungörelsen den 10 jul i 1904, med 
åtnjutande af statsunderstöd vistas i åtta år vid skolan, utan 
afseende å huruvida de äro intagna i den ena eller den andra 
af nämnda två afdelningar. Barn, hvilkas ålder understiger 
sex eller öfverstiger tolf år, få icke intagas i anstalten, och 
barn, som befinnes obildbart eller oförmöget till vidare ut
veckling, skall skiljas från skolan. 

Elevernas antal har under perioden uppgått till 30, hvar-
jämte för närvarande 10 elever äro intagna i den arbetshems-
afdelning, som från och med år 1900 varit inrättad vid 
skolan. 

Försöksafdelningen erhåller dagligen 21/4 timmars teore
tisk undervisning och 23A timmars handarbetsöfningar. Den 
egentliga skolafdelningen är indelad i två afdelningar, en 
lägre .och en högre. I den lägre afdelningen, omfattande de 
mindre utvecklade barnen, meddelas dagligen 21/2 timmars 
teoretisk undervisning och 21/s timmars undervisning i slöjd. 
I den högre afdelningen, omfattande de bättre utvecklade 
barnen, meddelas dagligen teoretisk undervisning i 2 timmar 
och slöjdundervisning i 4 timmar. I öfrigt öfvas barnen i 
den egentliga skolafdelningen i husliga sysslor, trädgårds
skötsel m. m. Eleverna i arbetshemsafdelningen åtnjuta för 
närvarande dagligen 7 timmars undervisning i slöjd och 
handarbeten samt deltaga för öfrigt i husliga sysslor, hvar-
jämte de tillsammans med den högre afdelningen undervisas 
i innanläsning och kristendomskunskap 2 timmar i veckan. 
Landstingets anslag till skolan, från början 100 kr. för 
hvarje i prof klassen och den egentliga skolafdelningen in
tagen elev, höjdes fr. o. m. år 1902 till 150 kr. samt, enligt 
beslut vid 1905 års landsting, från och med 1906 till 200 
kronor. Sistnämnda belopp betalas ock för hvarje elev i 
arbetshemsafdelningen. Särskilda anslag hafva dessutom af 
landstinget vid olika tillfällen anvisats för reparationer, för
bättringar eller nya anordningar vid skolan. Af Malmö 
barnhusfonds medel har skolan under perioden t. o. m. år 
1903 åtnjutit 750 kr. om året, men efter nämnda tid alle
nast 500 kr. per år. Af statsmedel hafva utgått 250 kr. 
för hvarje i försöksafdelningen och i den egentliga skolaf
delningen intaget barn, hvarjämte 100 kr. erhållits för hvarje 
elev i arbetshemsafdelningen. 

Under nu förevarande period har i länet tillkommit ett 
skyddshem för vanartade gossar, för hvilket en närmare re
dogörelse torde vara här påkallad. 

Med föranledande af framställning från Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande uppdrog 1902 års landsting åt 
särskilda kommitterade att till ett kommande års landsting 
inkomma ej mindre med förslag till reglemente för ett så
dant skyddshem för vanartade barn, som omförmäles i lagen 
angående uppfostran å t vanartade och i sedligt afseende för
summade barn den 13 juni 1902, än äfven ti l l de öfriga åt
gärder, som erfordrades för dylika skyddshems upprättande 
inom länet. Vid den omfattande utredning, som i anled
ning häraf företogs, stannade kommitterade, hvilka ansågo 
inrättande af ett skyddshem för vanartade gossar icke kunna 

undanskjutas, vid förslag om inköp för ändamålet af viss 
del af den gamla bruksegendomen V4 mantal östanås i Alfs-
backa socken. Den del af egendomen, som föreslogs ti l l för-
värfvande, utgjordes af själfva hufvudegendomen med när
mast kringliggande jord om 4 har 30 ar trädgård och tom
ter, 32 har 8 ar åker samt 99 har 10 ar skogsmark. A 
egendomen fanns, förutom rymliga ekonomibyggnader i godt 
skick, ett större corps de logi af trä, afsedt a t t inrymma 
skyddshemmet, och innehållande 16 rum utom kök och tam
burer samt två flygelbyggnader om tillsammans 10 rum och 
2 kök. Priset för egendomen utgjorde 61,400 kr., och voro 
de åbyggnader, som medföljde köpet, försäkrade i Allmänna 
brandförsäkringsverket för byggnader å landet för 44,650 
kr., för hvilket belopp premierna voro för all framtid be
talda. 

Sedan 1903 års lagtima landsting godkänt kommittera-
des förslag och bekräftat köpet af nämnda egendom, förelåg 
till 1904 års landsting från kommitterade ett fullständigt 
förslag till skyddshemmets anordnande och verksamhet. I 
öfverensstämmelse med hvad kommitterade föreslagit beslöt 
ock landstinget, med godkännande af den afsöndring, be
nämnd Älfåsen, som i laga ordning verkställts från stam
hemmanet, af ifrågavarande inköpta egendom, att skydds
hemmet skulle träda i verksamhet den 1 juli 1905 samt an
visade dels 9,975 kr. t i l l inköp af kreatur, foder och utsä
desvaror samt åkerbruksredskap och maskiner m. m., dels 
4,500 kr. för anskaffande af möbler, linne, sängkläder, skol-
och slöjdmateriell m. m. för till en början tjugu elever, dels 
ock 1,600 kr. t i l l vissa reparationer å egendomens byggna
der. Tillika antog landstinget ett upprät tadt förslag till 
reglemente för Värmlands läns landstings skyddshem för 

.vanartade gossar å Älfåsen, hvilket reglemente af Eders 
Kungl. Maj:t fastställdes den 8 december 1904, samt god
kände föreslagna lönestater för befattningshafvande vid 
skyddshemmet. 

Den 1 juli 1905 trädde skyddshemmet också, såsom af
sedt var, i verksamhet, sedan redan på våren föreståndare, 
husmoder, lärare m. fl. befattningshafvande t i l l t rädt sina 
tjänster. Antalet barn, som vid nämnda tid mottogos, var 
5, och befunnos vid 1905 års slut 13 gossar intagne i skydds
hemmet. Till belysning af skyddshemmets ekonomiska för
hållande meddelas här nedan följande af 1905 års landsting 
antagna stat för hemmet: 

308/o8. K. Maj:ti Befallningshafvandes femårsberättelser 1901—1905. Värmlands län. 8 



58 Värmlands län. Banker. 

Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga resolution den 26 
februari 1905 har för en vid hemmet anställd examinerad 
folkskolelärare medgifvits delaktighet i folkskolelärarnes 
pensionsinrättning äfvensom tjänsteårsberäkning. 

Otvifvelaktigt är, att det sålunda tillkomna skydds
hemmet, som förvaltas af en af landstinget tillsatt styrelse 
af fem personer, fyller ett behof inom länet, hvarom det 
alltjämt växande antalet skyddslingar bär vittne. Full
ständig folkskoleundervisning och slöjdundervisning medde
las gossarne i hemmet, och sysselsättas dessa i öfrigt med 
det arbete vid jordbruket och skogsodlingen samt i träd
gård, ladugård, stall o. s. v., som deras krafter medgifva 
dem att utföra. Den stora offervillighet, som landstinget 
visat för det behjärtansvärda ändamålet, är värdt allt er
kännande, och varma förhoppningar knytas vid hemmets 
verksamhet, förhoppningar att under den allvarliga ledning, 
som gossarne vid skyddshemmet erhålla, dessa skola upp
fostras till dugande och nyttiga samhällsmedlemmar. 

Hemmets belägenhet är synnerligen lämplig — 16 km. 
från Molkoms järnvägsstation, i hjärtat af provinsen — och 
utmärkt af stor naturskönhet. En vacker trädgård och en 
vidsträckt park samt de rymliga, höga och ljusa rummen å 
det gamla herresätet bidraga till att göra hemmet i allo 
tilldragande och lämpligt för sitt ändamål. . 

Z?) Kreditanstalter. Sveriges Riksbanks afdelnings-
kontor i Karlstad har under perioden haft en alltjämt sti
gande vinst af rörelsen. Nettovinsten utgjorde nämligen: 

År 1901 . . . . 91,019-40 kr. År 1904 . . . . 157,19319 kr. 

. 1902 . . . . 96,614-50 . • > 1905 . . . . . 200,856-34 . 

» 1903 . . . . 115,332-69 > 

Till belysning af afdelningskontorets rörelse under fem
årsperioden meddelas följande tablå: 

Värmlands enskilda bank, som vid periodens början be-
dref sin rörelse, utom från hufvudkontoret i Karlstad, genom 
kommissionskontor i Filipstad, Arvika, Åmål, Sunne, Udde
holm och Seffle, har under perioden ytterligare öppnat bank
kontor i Kristinehamn, Torsby och Årjäng. Intet förut
varande kontor har under perioden nedlagts. Bankens grund
fond, som vid periodens början uppgick till 1,875,000 kr., 

har genom olika beslut under de fem år, som denna berät
telse omfattar, höjts till vid 1905 års slut 4,500,000 kr. Vid 
samma tidpunkt uppgingo bankens reserv- och besparings
fonder till sammanlagdt 3,239,356 kr. 76 öre. Medan de å 
depositions- och kapitalräkningar i banken innestående med
len den 31 december 1900 uppgingo till 20,084,315 kr. 52 
öre, utgjorde innestående beloppet å dessa räkningar den 
31 december 1905 31,633,765 kr. 97 öre. Bankens nettovinst 
utgjorde: 
År 1901 . . . . . . 428,788-21 kr. År 1904 506,85676 kr. 

> 1902 427,11012 > > 1905 709,82030 > 

. 1903. . . . . . 515,767-77 » 

eller i medeltal per år 517,668 kr. 63 öre. Nettovinsten 
uppgick under nästföregående femårsperiod till i medeltal 
för år 272,957 kr. 13 öre. 

Till upplysning om rörelsen vid såväl denna bank som 
om Kristinehamns enskilda bank och Aktiebolaget Filipstads 
bank meddelas i tabell JBa några uppgifter. 

Växeldiskontot samt högsta inlåningsräntan hafva under 
perioden varit: 

Tab. Ba. Några uppgifter om Värmlands läns och Kristine-
hamns enskilda banker samt Aktiebolaget Filipstads bank från 

slutet af åren 1901—1905. 
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Kristinehamns enskilda bank, som vid periodens början 
hade hufvudkontor i Kristinehamn, afdelningskontor i Filip
stad samt expeditionskontor i Fredriksberg, Råda, Malung 
och Karlskoga har under perioden öppnat nya kontor i Karl
stad, Arvika, Dalby och Laxå. Grundfonden har under 
samma tid ökats från 1,200,000 kr. vid periodens början till 
2,000,000 kr. vid dess slut. Reserv- och dispositionsfonden, 
som den 31 december 1900 utgjorde 325,400 kr., belöpte sig 
samma dag år 1905 till 800,000 kr. Nettovinsten af rörelsen 
under de år, denna berättelse omfattar, utgjorde: 

För nämnda år uppgick således nettovinsten i medeltal 
till 221,208 kr. 59 öre, medan den för åren 1896—1900 be
löpte sig till 99,300 kr. i medeltal per år. 

Under den tid, som denna berättelse omfattar, har ett 
nytt bankbolag tillkommit i länet, nämligen Aktiebolaget 
Filipstads bank, som den 21 november 1902 erhöll nådig 
fastställelse å sin bolagsordning och den 21 april 1903 öpp
nade sin rörelse. Banken har expeditionskontor i Molkom. 
Bankbolagets aktiekapital uppgick den -31 december 1905 
till 266,400 kr. Reservfonden var vid samma tid 8,000 kr., 
å depositions-, kapital- och sparkasseräkning innestodo 726,943 
kr. 52 öre, och å upp- och afskrifningsräkning 106,498 kr. 
18 öre. 

Värmlands läns hypoteksförening hade den 31 december 
1905 utestående hypotekslån till ett sammanlagdt belopp af 
15,110,280 kr., hvaraf samma dag amorterats tillsammans 
3,246,424 kr. 12 öre. Under de år, hvarom nu är fråga, 
hafva utlämnats 159 nya lån om ett belopp af sammanlagdt 
889,400 kr., hvarjämte under samma tid konverterats äldre 
lån till ett belopp af 2,041,050 kr., å hvilka senare under 
perioden amorterats 139,460 kr. 52 öre. 

Värmlands stadshypoteksförenings ställning framgår af 
nedanstående tablå öfver föreningens tillgångar och skulder 
vid 1905 års slut: 

Sparbankerna, hvilka vid periodens början voro 8, hafva 
under perioden ökats med 2, nämligen Ransäters sparbank, 
för hvilken reglemente fastställdes af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande den 18 juni 1902 och Lysviks sparbank, 
hvars reglemente stadfästades den 30 maj 1904. Angående 
antalet insättare, deras behållning och sparbankernas fonder 
under åren 1901 och 1905 hänvisas till tabellen Bb här nedan. 

Vidkommande postsparbankens verksamhet inom länet 
hänvisas till nedanstående, efter styrelsens afgifna årsberät
telser uppgjorda tablå: 

Antalet i omlopp varande motböcker utgjorde 31,516 i 
slutet af år 1901 och 30,578 i slutet af år 1905. Antalet 
postsparbankskontor i länet var det förra året 142 och det 
senare året 154. 

O) Försäkringsanstalter. Med afseende å försäkrings
anstalter och försäkringsväsendet i öfrigt i länet hänvisas 
till publikationer härutinnan, som utgått från civildeparte
mentet och försäkringsinspektionen, utöfver hvilka intet sär-
skildt är att för perioden meddela. 

Tab. Bb. Sparbankerna i Värmlands län åren 1901 och 
1905. 



60 Värmlands län. Hälso. och sjukvård. Fattigvård. 

D) Hälso- och sjukvård. Med afseende å länets sjuk
vårdsanstalter är för perioden ImfVudsakligen att omförmäla 
det nya storartade länslasarettet, som tillkommit invid Karl
stad. Ett utaf särskilda, af landstinget utsedda kommitte-
rade upprättadt förslag till nybyggnad af lasarettet i Karl
stad återremitterades vid 1900 års landsting till kommitte-
rade för nedbringande af de föreslagna kostnaderna för bygg
naden. Det af kommitterade i anledning häraf afgifna för
nyade förslaget förelåg till 1901 års landsting; slutande 
detta byggnadsförslag på en beräknad kostnadssumma af 
750,370 kr., hvarvid antogs, att försäljningen af det gamla 
lasarettet i Karlstad skulle inbringa en summa af 250,000 
kr., hvarmed i rundt tal 500,000 kr. skulle för länet återstå 
att anskaffa. Landstinget godkände detta kommitterades 
förslag och uppdrog åt en byggnadskommitté af tre personer 
att i allt, som anginge den nya anläggningens åstadkom
mande, handla å landstingets vägnar och med dess befogen
het. Förslaget upptog lasarettets förläggande till lägen
heten Kristinelund invid Karlstad, hvilken lägenhet på 
vissa villkor af staden skänktes till landstinget. Lasaretts
området, som i sin helhet innehåller något öfver 15 hektar 
och i stort sedt bildar en rektangulär ägofigur, är beläget 
omkring 11/a kilometer från stadens centrum och utefter 
Klarälfvens västra gren, skild från denna genom den från 
staden till Hammarön ledande landsvägen. Lasarettets be
lägenhet är vacker och terrängen lämplig. En vidsträckt 
park kommer att anordnas med anslutning till den bergiga 
skogsdunge, som upptar tomtens midt. Arbetet med lasa
rettsbyggnadernas uppförande påbörjades våren 1902 och 
voro anläggningarna fullbordade på sommaren 1905, då in
flyttningen i de nya lokalerna ägde rum i juni månad 
samma år. 

Den storartade och tidsenliga sjukvårdsanstalten, som 
med planering, ledningar, utrustning m. m. betingat en sam
manlagd kostnad af närmare 1,000,000 kr., består af följande 
byggnader: stora lasarettsbyggnaden, sammanbyggd med 
operations- och mottagningsbyggnader, ekonomibyggnader, 
en isoleringspaviljong, lik- och obduktionshus, läkarebostad, 
sysslomansbostad med uthus, portvaktsstuga, två uthus
byggnader och kolhus. Byggnaderna voro vid 1905 års slut 
brandförsäkrade till sammanlagdt 777,500 kr. 

Ekonomi-, operations- och badafdelningarna äro tilltagna 
så stora, att de blifva tillräckliga äfven för en framtida ut
vidgning för omkring 150 patienter. Sjukhuset kan nu 
rymma 200 patienter, mot 108 å gamla lasarettet; dock fin
nes ännu icke fullständig utredning för mer än 175 pa
tienter. 

Förutom lasarettets tjänstemän, lasarettsläkare, under
läkare, predikant och syssloman, utgores personalen af 1 hus
moder, 6 sjuksköterskor, 10 sköterskebiträden, 1 baderska, 
1 kokerska, 2 tvätterskor, 3 köks- och 1 tvätterskebiträde, 
1 vaktmästare, 2 maskinister, 1 eldare, 1 gårdskarl, 1 träd
gårdsdräng och 1 portvakt. Denna personal har dock redan 
från början visat sig otillräcklig. 

Lasarettet emottog år 1904 från stationsinspektoren C. 
A. Lindstedt en donation å 5,000 kr. till lindring af be-
höfvande sjukas afgift vid lasarettet samt till anskaffande 
af konstgjorda lemmar, bandage m. m. med företrädesrätt 

för dem, som tillhöra Stora Kils socken, samt år 1905 från 
fördelningsläkaren C. A. Haaks stärbhus en donation å 5,000 
kr. till frisäng och anskaffande af konstgjorda extremiteter 
med företräde för frimurare. 

Legosängsafgiften för sjuka, som under perioden vårdats 
å lasarettet i Karlstad, hafva utgått per dygn, intagnings
dagen oberäknad, sålunda: 

1901-1902. 1903-1904. 1905. 

Att landstinget jämväl i öfrigt väl vårdat sig om lä
nets sjukvård torde framgå af de utgifter, som landstinget 
iklädt sig för hälso- och sjukvården i länet och hvilka upp
gått till sammanlagdt:- 99,032 kr. 92 öre år 1901, 219,706 
kr. 45 öre år 1902, 317,489 kr. 8 öre år 1903," 407,262 kr. 
11 öre år 1904 och 408,017 kr. 32 öre år 1905. 

Sjukstugornas i länet antal har under perioden icke un
dergått någon förändring och finnas sådana fortfarande i 
Kristinehamn, Årjäng, Sunne, Torsby, Arvika, Uddeholm och 
Dalby. 

Ett efter särskild kommittéberedning framlagdt förslag 
om upprättande genom landstingets försorg af ett sjukhem 
för lungtuberhulösa har landstinget för det dåvarande icke 
funnit böra till någon vidare åtgärd föranleda. 

Apotek finnas å följande platser i länet, nämligen i stä
derna Karlstad, Kristinehamn och Filipstad, köpingarne Ar
vika och Seffle samt i Sunne, Torsby, Dalby, Uddeholm, 
Årjäng, Kil och Molkom samt i Visnum, Gillberga, Skönne-
rud och Charlottenberg, af hvilka de 4 senast omförmälda 
äro medikamentsförråd. Under perioden hafva medikaments-
förråden i Kil och Molkom öfvergått till själfständiga 
apotek. 

Vid Kristinehamns hospital har mot slutet af perioden 
af staten påbörjats en större utvidgning medelst anläggande 
af nya paviljonger för sinnessjuka. För dessa anläggningar, 
hvilka vid periodens slut icke voro fullbordade, torde redo
görelse komma att lämnas i en följande berättelse. 

E) Fattigvård och fromma stiftelser. Fattigvårds
samhällena hafva ägnat allt större uppmärksamhet åt en 
tidsenlig fattigvård, om äfven ännu mycket återstår att 
önska härutinnan. Särskildt hafva fattiggårdar alltmera 
kommit till användning. I sådant hänseende må meddelas 
följande uppgifter: 

Inom Mellansysslets fögderi har Karlstads landsförsam
ling år 1902 inrättat en fattiggård för 18 à 20 personer, 
hvarjämte å Grafva sockens fattiggård år 1904 tillkommit 
en särskild barnafdelning, barnhem, med utrymme för 25 
barn. Antalet fattiggårdar var vid periodens slut 9; 

i östersysslets fögderi hafva tillkommit fattiggårdar i 
Färnebo, Nordmarks, Nyeds och Alsters socknar, hvarjämte 
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ett försörjningshem upprättats i Visnums-Kils socken. Hela 
antalet fattiggårdar var vid 1905 års slut 12; 

i Södersysslets fögderi finnes allenast 1 fattiggård, näm
ligen i Gillberga socken, hvilken upprättats år 1900; 

i Nordmarks fögderi funnos vid periodens slut 2 fattig
gårdar, en inom Järnskogs och en i Trankils socken; 

i Jösse fögderi hafva fattiggårdar upprättats under pe
rioden i Ny och Arvika socknar; fattiggårdar funnos förut i 
Eda och Kola socknar; 

härförutom har det förutvarande fattighuset i Arvika 
köping ombildats till en fullständig försörjningsanstalt, där 
vid 1905 års slut 36 fattiga voro intagna; 

i Fryksdals fögderi har 1 fattiggård tillkommit i ös t ra 
Emterviks socken med plats för 60 hjon. Förut har alle
nast funnits fattiggård i Fryksände socken; 

med afseende å Älfdals fögderi märkes, a t t det i före
gående femårsberättelse omförmälda ålderdomshemmet i Dal
by socken, benämndt Fridhem, blifvit fullbordadt, samt at t 
fattiggårdar vid periodens slut voro under anläggning i 
Norra Kåda och Ekshärads socknar. 

Fattigvårdsutgifterna äro i allmänhet inom länet afse-
värdt betungande; särskildt är så förhållandet i de nord
västra gränssocknarne mot Norge. Uttaxeringen för fattig
vården är särskildt betydande i Östmarks och Hvitsands 
socknar. Uppenbart är, at t för en tillfredsställande fattig
vård staten kraftigare än hittills måste ingripa till de mest 
betungade kommunernas hjälp, hvarjämte delvis förändrade 
bestämmelser angående fattigvårdsväsendet i allmänhet synas 
påkallade, innan en fullgod fattigvård kan påräknas. 

Med afseende å fattigvårdsutgifterna hänvisas i öfrigt 
t i l l den officiella statistiken öfver kommunernas fattigvård 
och finanser. 

För de till Länsstyrelsen inkomna uppgifter om fromma 
stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,, sjukkassor och 
därmed jämförliga inrättningar redovisas i tabell 7. 

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

Värmländska barnavårds]'oreningen, som har till ändamål 
att bidraga till vanartade och ovårdade barns utackordering, 
har under perioden för ändamålet utgifvit följande belopp: 

År 1901 565'25 kr. År 1904 35912 kr. 

> 1902 538-73 > » 1905 311-00 > 

> 1903 059-79 > 

Föreningens tillgångar, som vid periodens början ut
gjorde 38,012 kr. 95 öre, hade vid 1905 års slut ökats till 
43,561 kr.. 53 öre. 

Föreningen för frigifna fångar har i understöd under 
perioden till 8 personer, utgifvit sammanlagdt 209 kr. 29 öre. 
Tillgångarne, som vid periodens början utgjorde 3,308 kr. 
52 öre, hade vid dess slut ökats till 4,196 kr. 73 öre. 

" Värmlands enskilda militärpensionskassa, från hvilken 
årligen utdelas underhåll till behöfvande afskedade soldater, 
som tjänat vid något af de inom länet förlagda regementena 
eller vid Värmlands fältjägarekår, men icke erhållit pension 
ur Krigsmanshuskassan, hade en behållning vid periodens 
början af 11,089 kr. 34 öre, däraf en grundfond å 9,000 kr. 
och en besparingsfond af 2,089 kr. 34 öre samt vid 1905 års 

utgång en behållning af 11,158 kr. 57 öre, däraf besparings
fonden utgjorde 2,158 kr. 57 öre. 

Med afseende å förvaltningen af de värmländska gâfvo
medelsfonderna har under perioden den ändring inträdt, a t t 
desamma från och med år 1904 helt öfverlämnats till Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förvaltning. Som kändt 
är, hafva dessa fonder tillkommit genom öfverskott å vid 
1851 års missväxt i länet insamlade medel. Dessa medel, 
år 1864 uppgående till 30,000 kr., öfverlämnades af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nämnda år till förvalt
ning af landstinget; och ställdes af nämnda summa ett be
lopp af 10,000 kr. till landstingets disposition, att användas 
till bildande af arbetsinrättningar eller till utlånande för 
odlingars och jordförbättringars verkställande, allt inom länets 
norra socknar, hvaremot återstoden, ehuru af landstinget 
förvaltad, fortfarande skulle af Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande disponeras. 

Vid periodens början uppgick den fond, hvaröfver lands
tinget disponerade, »Landstingets gåfvomedelsfond>, till 25,767 
kr. 45 öre, samt den under Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvandes disposition ställda >Värmländska gåfvomedelsfon
den» till 56,462 kr. 46 öre. De hos 15 af länets socknar 
utestående gâfvomedelsfonderna uppgingo vid samma tid till 
141,023 kr. 52 öre. I skrifvelse till 1903 års landsting för
klarade sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande villig 
att från den tid, landstinget kunde finna lämplig, öfvertaga 
förvaltningen af gâfvomedelsfonderna, såväl tillsynen öfver 
socknarnes gåfvomedelsfonder, i hvad denna tillsyn ankomme 
på landstinget, som de under landstingets förvaltning stående 
»Värmländska gåfvomedelsfonden» och »Landstingets gåfvo-
medelsfond»; och beslöt nämnda års landsting uttala, at t 

•landstinget för sin del önskade at t från och med den 1 
januari 1904 fullständigt befrias från, och i stället under 
de af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande själf angifna 
betingelserna, till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
helt öfverlämna den befattning med inseendet öfver de åt de 
norra socknarne i länet anförtrodda fonder, tillhörande »Värm
ländska gåfvomedelsfonden», äfvensom nämnda gåfvomedels-
fond i sin helhet, som ditintills ankommit på landstinget. 

Efter 1904 års bokslut och sedan revisionen af 1903 års 
förvaltning försiggått, mottog Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande gâfvomedelsfonderna, då uppgående till ett 
sammanlagdt belopp af 89,326 kr. 6 öre af landstinget. Fon
derna, numera sammanslagna till en fond under benämning 
»Värmländska gåfvomedelsfonden», hade vid 1905 års slut 
en kapitalbehållning af 95,523 kr. 20 öre. De förvaltas 
numera af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande under 
tjänstemannaansvar. Frånsedt den tillfälliga användning af 
dessa fonder, hvarom å annat ställe i denna berättelse för-
mäles, hafva under perioden medlen icke tagits i anspråk 
utan varit i bank placerade. Socknarnes gåfvomedelsfonder, 
med afseende å hvilkas ställning vid hvarje års slut af veder
börande redogörare i kommunerna till Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande insändas uppgifter, hade vid 1905 års 
slut en sammanlagd behållning af 143,587 kr. 77 öre. I ute
stående odlingslån voro då placerade 79,657 kr. 61 öre och 
i utestående andra lån 39,854 kr. 5 öre, medan i bank
inrättning innestode 21,249 kr. 27 öre samt hos redogörarne 
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funnos inneliggande 3,274 kr. 86 öre. Den största fonden, 
31,943 kr. 52 öre, disponeras af Gräsmarks socken, den min
sta 803 kr. 50 öre af Norra Einnskoga socken. I länskun
görelserna lämnas årligen en summarisk redogörelse för från 
socknarne inkomna räkenskapsutdrag öfver fonderna. 

Inom länet funnos vid periodens slut följande socken-
magasinsfonder : 

öfre Ulleruds sockens, med en behållning den 31 de
cember 1905 af 3,797 kr., Norra Ny sockens med en behåll
ning af 7,476 kr. 18 öre samt Nysunds sockens med en be
hållning af 8,064 kr. 29 öre. 

Dessutom hade Botilsäters socken en magasinsfond med 
en behållning den 31 december 1905 af 2-6 hektoliter råg 
och 89"2 hektoliter hafre. 

Karlstad i landskansliet och landskontoret den 4 juni 1907. 

Underdånigst : 

GERH. DYRSSEK 

Ture Broström. Axel Schotte. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I VÄRMLANDS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll 
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2. 

I VÄRMLANDS LÄN ÅREN 1901—1905. 

samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I VÄRMLANDS LÄN ÅR 1905. 

I. Landsbygden. 
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