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H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 5.
ÅREN

1876—1880.

VERMLANDS

LÄN.

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet.
U n d e r den period, som denna berättelse omfattar, hafva länets
gränser icke undergått någon förändring, hvadan detsamma, som
omfattar hela provinsen af samma namn med undantag af Karlsskoga bergslag, som i civilt hänseende hörer till Örebro län,
enligt senaste femårsberättelsen innesluter en areal af 166'523
qvadratmil, deraf, oberäknadt länets andel i Venern, sjöar och
andra vattendrag upptaga 13-7 9 6 qvadratmil. Till följd af Eders
Kungl. Maj:ts genom nådig resolution den 29 november 1878
gifna föreskrift har under tiden emellan den 25 juni och 3 oktober 1879 upprödjning af riksgrånsen emot Norge blifvit verkstäld af dertill af Eders Kungl. Maj:t i nåder beordrade svenske
och norske officerare, och de i gränslinien befintliga rosen blifvit
eftersedda, hvarvid befunnits icke blott att rösena blifvit genom
okynne skadade, utan äfven att åtskilliga personer så väl från
Norge som Sverige slagit upp sina bopålar i gränslinien, med
anledning hvaraf åtgärder blifvit vidtagna för att dels upptäcka
och till laga näpst befordra den eller dem, som föröfvat åverkan å
rösena, dels få de personer afhysta, som bosatt sig å rikslinien.
Beträffande den kyrkliga indelningen, enligt hvilken länet är
fördeladt i 9 kontrakt, 45 pastorat och 87 församlingar, har
någon omreglering deraf under femårsperioden icke egt rum. Efter
det att redan tillförene blifvit bestämdt, att Sunne pastorat,
K. Maj:ts Befallningshafvandes

femarsberäiteher

1876—188Ö.

omfattande Sunds eller Sunne, Östra Emterviks, Vestra Emterviks och Gräsmarks socknar, vid dåvarande innehafvarens död
skulle delas till fem pastorat sålunda, att af Sunds socken bildades två pastorat under benämning Östra och Vestra Sund,
samt öfriga tre församlingar skulle utgöra hvardera ett gäll, haiEders Kungl. Maj:t under den 9 februari och 16 mars 1877
faststält de af vederbörande nämnd uppgjorda regleringarna för
de fem pastoraten, hvilka regleringar efter det förutvarande innehafvaren af Sunne pastorat under år 1880 afiidit, den 1 maj
1882 komma att träda i verket, utom hvad angår den på komministerns i Sunne afgång beroende fördelningen af Sunne pastorat
i tvenne. Härförutan har under 1877 reglering af prästerskapets
löneinkomster blifvit i öfverensstämmelse med kungl. förordningen
den 11 juli 1862 af Eders Kungl. Maj:t faststäld för Eryksände
och Östmarks pastorat, så att numera icke återstå mer iin tre
pastorat, nemligen Karlstads, Kils och Ekshärads, oreglerade,
beroende derpå att de uppgjorda förslagen till reglering af lönerna
för jemväl dessa pastorat, efter den vidlyftiga utredning dithörande frågor varit underkastad, ännu icke erhållit Eders Kungl.
Maj:ts nådiga fastställelse.
Inom Ekshärads socken finnes fortfarande ett kapell, Gustaf
Adolfs kalladt, utan att denna kapellförsamling, som utgöres af
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utskogarne till Ny, Ekshärads och Råda socknar, i annat afseende än de rent kyrkliga förrättningarna utgör ett särskildt
samfund, hvilket medfört och medför ölägenheter af flere slag,
så att vederbörande nämnd för regleringen af presterskapets
löneinkomster inom Ekshärads pastorat ansett sig böra fästa
uppmärksamheten på önskvärdheten deraf, att af Gustaf Adolfs
kapell bildades en fristående församling.
Uti länets administrativa indelning har under senaste femårsperioden någon förändring icke vidtagits, utan är länet i berörda hänseende fortfarande fördeladt i 14 härad, — af hvilka dock
Elfdals och Fryksdals härad äro hvartdera delade i 2 tingslag, —
6 fögderier och iWänsmansdistrikt, sålunda att
Oster-Sysslets fögderi omfattar Visnums, Fernebo, Olme, Vase
och Nyeds härad, af hvilka Olme och Vase härad med undantag af Alsters socken utgöra ett, och de öfriga häradena
hvartdera ett länsmansdistrikt, Nyeds härad med tillägg af
Alsters socken;
Mellan-Sysslets fögderi: Karlstads, Grums och Kils härad, hvartdera utgörande ett länsmansdistrikt;
Söder-Sysslets fögderi: Gillbergs och Näs härad, hvartdera bildande ett länsmansdistrikt;
Nordmarks fögderi: Nordmarks härad, fördeladt i två länsmansdistrikt;
Vester-Sysslets fögderi: Jösse härad och Fryksdals nedre tingslag med två länsmän i Jösse härad och en i Fryksdals
nedre tingslag; samt
Norr-Sysslets fögderi: Elfdals härad och Fryksdals öfre tingslag
med två länsmän i Elfdalen och en i Fryksdalen.
Sedan emellertid Eders Kung). Maj:ts Befallningshafvande
uti underdånigt memorial den 20 augusti 1875 fäst Eders
Kungl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet på nödvändigheten deraf,
att uti Elfdals öfre tingslag anstäldes ytterligare en länsman,
så har genom nådigt bref den 12 april 1876 Eders Kungl. Maj:t,
som, vid det förhållande att väckt förslag om länsmanstjensternas
indragning vore på nådig pröfning beroende, ansett framställning
till riksdagen om uppförande å stat af en ny länsmanslön icke
böra tor det dåvarande ifrågakomma, funnit skäligt att, på det
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande måtte blifva i tillfälle
antaga en extra länsman uti berörda distrikt, såsom arfvode åt
denne länsman för nämnda år anvisa ett belopp motsvarande
livad distriktets ordinarie länsman enligt stat åtnjöte; och har
allt sedan för h varje år anvisats enahanda belopp till aflöning
åt en extra länsman inom Ofre Elfdals härads länsmansdistrikt,
så att detsamma härigenom varit fördeladt i tvenne distrikt.
Da Eders Kungl. Maj:t uti nådig skrifvelse den 24 maj 1877
anmodat Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att till Eders
Kungl. Maj:t inkomma med underdånigt yttrande, huruvida inom
Vermlands län antalet af kronofogde- och länsmanstjensterna
kunde genom förändring af nu bestämda tjenstgöringsområden
minskas, eller tillökning i detta antal eller förändring i öfrigt af
tjenstgöringsområdena påkallas, så har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande uti underdånigt memorial den 31 juli 1877 med
framhållande deraf, att Vester-Sysslets fögderi hade en areal af
iifver 25 qvadratmil och en folkmängd af 60,882 personer samt
Norr-Sysslets fögderi en areal af öfver 50 qvadratmil med en
folkmängd af 43,222 personer, framstält det önskvärda för att
icke säga nödvändiga deri, att Vester-Sysslets och Norr-Sysslets
fögderier minskades, i hvilket afscende Eders Kungl. Maj:ts Be-

Administrativa indelningen.
fallningshafvande underdånigt föreslagit, att Öfre Fryksdals tingslag utbrötes från Norr-Sysslets och Nedre Fryksdals tingslag från
Vester-Sysslets fögderi och sammansloges till ett fögderi, Fryksdals fögderi, hvarigenom äfven den fördel vunnes, att dessa båda
tingslag, som bilda en domsaga, Fryksdals domsaga, äfven i administrativt hänseende förenades, hvarförutan Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande i samma underdåniga memorial såsom en
annan förändring i den administrativa indelningen, utom den förut
omförmälda delningen af Elfdals öfre härad i två länsmansdistrikt,
för Eders Kungl. Maj:t i underdånighet framhållit nödvändigheten
deraf att af Fryksdals nedre tingslag bildades två länsmansdistrikt, enär distriktet, som hade en areal af 9'7 qvadratmil
med en folkmängd af 26,933 personer, af den ordinarie länsmannen kräfde mer arbete än denne förmådde ensam fullgöra, helst inom
distriktet funnes 22 mil landsväg, den der grenade sig från medelpunkten till gränserna på tolf ställen.
I judicielt hänseende är länet, fortfarande fördeladt i 7 domsagor, nemligen Oster-Sysslets, omfattande Visnums, Olme, Vase
och Fernebo härad;
Mellan-Sysslets: Karlstads, Grums och Kils härad;
Söder-Sysslets: Gillbergs och Näs härad;
Nordmarks: Nordmarks härad;
Fryksdals: Fryksdals härads öfre och nedre tingslag;
Jösse domsaga: Jösse härad med Arvika köping;
Elfdals: Elfdals härads öfre och nedre tingslag samt Nyeds
härad ;
Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 28 januari
1876 har förordnats, att Olme, Visnums och Vase härad skulle
från början af år 1877 utgöra ett tingslag med tingsstad i Kristinehamn, i följd hvaraf och efter det genom nådiga brefvet den
9 augusti innevarande år jemväl föreskrifvits, att Karlstads,
Grums och Kils härad skulle förenas till ett tingslag, benämndt Mellan-Sysslets tingslag, med tingsställe tills vidare i
Karlstad, inom länet icke finnes mer än en domsaga, nemligen
Elfdals, hvarest de i kungl. förordningen den 17 maj 1872 gifna
föreskrifterna om flere sammanträden under de ordinarie tingen
icke äro tillämpliga, hvilket med afseende å den snabbare rättskipning, som härigenom beredes de rättsökande, måste betraktas
som en synnerlig fördel för länet.
Inom provinsen belägna städer, Karlstad, Kristinehamn och
Filipstad, stå fortfarande under egen jurisdiktion. Genom Eders
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 15 november 1878 har faststälts
ny arbetsordning för rådstufvurätten och magistraten i Karlstad,
i sammanhang hvarmed jemväl förordnats, att stadgandet i 9
kap. 1 § Arfdabalken derom att vid uppteckning af bo, som lyder
under stads domstol, borgmästare och råd skola nämna två eller
flere redlige män, som egendomen uppteckna och värdera, skulle
från och med 1879 upphöra att gälla i afseende å bouppteckning i staden Karlstad.
Sedan genom nya utsökningslagen förändrade föreskrifter
blifvit gifna om de myndigheter, som med utsökningsmål skola
taga befattning, i så måtto att öfverexekutor i stad är magistrat,
eller, der Eders Kungl. Maj:t så förordnade, viss ledamot af
magistraten, har Eders Kungl. Maj:t genom nådig kungörelse den
30 december 1878, uppå derom gjord underdånig ansökning, funnit godt förordna att borgmästaren i Karlstad, eller, vid förfall
för honom, den hans embête förrättade, skulle från och med 1879
vara öfverexekutor derstädes, hvaremot i de andra städerna,

Oregelbundenheter. Geologisk karta.
Kristinehamn och Filipstad, öfverexekutorsbefattningen bestrides
af magistraten.
De uti Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes senaste
femårsberättelse omförmälda oregelbundenheterna i aduiinistrativt
hänseende qvarstodo vid 1880 års utgång; dock har genom Eders
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 18 februari innevarande år hemmansdelen Sandnäs, V12 mantal, om hvilken förmälts, att densamma i kyrkligt hänseende hörde till Gräsmarks socken men
utgjorde en del af hemmanet Getnäs, som i jordeboken upptoges
inom Sunne socken, äfven i administrativt och kommunalt hänseende blifvit öfverflyttad till Gräsmarks församling. I sammanhang härmed torde jemväl böra omnämnas, att till följd af derom gjord underdånig framställning Eders Kungl. Maj:t genom
nådigt bref den 20 juni 1879 medgifvit, att följande hemmansdelar finge öfverflyttas från Sunne till Gräsmarks socken, nemligen Y48 mantal af 1 mantal n:o 1 By, V12 mantal af 1 mantal
u:o 1 Ulfsby, V32 mantal af 1/3 mantal 11:0 1 Holmby, ,/3Q mantal
af '/ 3 mantal Onneby, 5 öre 1623/30 penningar af l/3 mantal n:o
1 Getnäs, 22 öre 12 4 / s penningar af 1 mantal n:o 1 Tosseberg,
27 öre af 1 mantal Södra Arneby samt 7 öre 16 penningar af
Vt mantal n:o 1 Bäckebråten.
De topografiska, geologiska och ekonomiska karteverkens arbeten hafva ännu icke blifvit utsträckta till Vermlands län, men
deremot har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillfredsställelsen omnämna, hurusom efter det bergmästaren i distriktet
uti en till 1874 års landsting afgifven motion med framhållande
af den stora vigt, som skulle vara att påräkna af en geologisk
undersökning öfver hela Veraland, helst provinsen inneslöte så
mänga vidsträckta trakter i de norra och vestra delarne, som i
geologiskt hänseende voro nästan obekanta, hemstält att landstinget måtte anvisa nödigt anslag för åvägabringande af en geologisk öfversigtskarta öfver Vermland, samt landstinget till alla
delar bifallit motionen, f. d. geologen vid Sveriges Geologiska
Undersökning, ledamoten af Kungl. Vetenskapsakademien m. m.
A. E. Törnebohm, som erhållit det förtroendefulla uppdraget att
utföra den sålunda beslutade undersökningen, numera upprättat
en fullständig geologisk karta öfver Vermland med dertill hörande
beskrifning. Uti denna högst intressanta beskrifning om Vermlands bergsbygd yttrar författaren — hvad som med afseende å
provinsens naturbeskaffenhet icke torde vara ur vägen att omnärana — att olika trakter af Vermland förete i geologiskt hänseende betydligt olika skaplynne. Inom länets vestra och mellersta delar utgöres berggrunden i öfvervägaude grad af gneiser
eller andra urformationens lagrade bergarter, inom dess östra
åter bilda en mängd granitmassiv af vexlande storlek och beskaffenhet de mest framträdande geoguostiska dragen. Lagrade
bergarter förefinnas visserligen äfven här, dock så inklämda och
sammanpressade mellan granitmassorna, att deras geognostiska
förhållanden blott med största svårighet kunna skönjas. Men
ju mera man aflägsnar sig från granitområdena och inkommer i
de stora gneisterritorierna, desto redigare, desto regelbundnare
blir skiktbyggnaden, och i länets vestliga delar intaga lagren
öfver stora trakter ett så föga rubbadt läge, att deras inbördes
ordningsföljd utan svårighet kan bestämmas. Då dertill kommer,
att urformationen här är utvecklad i en mägtig serie, hvari de
flesta af de olika länkar äro representerade, hvilka öfverhufvud
pläga ingå i sammansättningen af Sveriges urgrund, så kan med
skäl sägas, att förhållandena i vestra Vermland äro mera än
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kanhända inom någon annan del af vårt land gynsamnia för ett
studium af urformationens geognosi. Att följa författaren, da
han härefter företager en framställning af länets bergbyggnad i
dess olika delar, medgifver icke omfånget af denna berättelse,
men de af författaren gjorda iakttagelserna med afseende å förekomsten af den för provinsen så vigtiga jernmalmen torde vara
af ett så allmänt intresse, att Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ansett sig böra i denna berättelse derom intaga följande:
»Af de flerehanda malmer, som Vermlands berg gömma, äro
jernmalmerna de ojemförligt vigtigaste och de enda som för närvarande arbetas. Dessas utbredning är, liksom kalkstenens,
mycket olikformig och öfverensstämmer på det stora hela med
dennes äfven deruti att de kalkstenrikaste trakterna tillika äro
de jernmalmrikaste. Det är således inom östra Vermlands granulitområden, som provinsens jernmalmfyndigheter hafva sin egentliga hemvist. Samtliga uppträda de såsom inlagringar, och liksom
kalkstenarne företrädesvis äro samlade på tvenne nivåer — i de
lägsta och i de öfversta delarne af den undre granulitetagen •—sa
är förhållandet ock med malmerna. Till den lägre af dessa nivåer höra de talrikaste och största fyndigheterna, hvilka samtliga utmärka sig genom en påfallande karakterslikhet. Nästan
utan undantag äro de svartmalmer och förekomma såsom större
och mindre körtlar inbäddade uti en egendomlig bergart, den
s. k. »skarastenen», hvilken i de malmförande trakterna bildar
underordnade men mycket regelbundna inlagringar af ofta ganska
betydlig längdutsträckning, antingen uti den rådande grmmliteten
eller ock på gränsen mellan den och i densamma förekommande
större kalkstensbildningar. Skarnstenen består af grön pyroxeu
(malakolit) och granat, dock i mycket ojemn blandning, så att
än körtelvis än lagervis den ena eller den andra är förhorskande.
Närmast skarnstenens gränser mot den omgifvande granuliteu ;'ir
dess skiktning ofta mycket tydlig; i lagrens midtelpartier far
bergarten deremot vanligen ett mera massfonnigt utseende, mineralbeståndsdelarnes anordning blir här mera körtelformig; det
är ock här malmlinserna uppträda. Dessa ligga ständigt med
sin största genomskärning parallelt med skarnlagrets plan. Vanligen förekomma de gruppvis, så att på vissa ställen af ett skarnlager flera malmkörtlar ligga nära intill hvarandra, dels efter
strykningsrigtningen, dels vinkelrätt deremot, då åter andra delar
af lagret äro relativt malmtomma. Af nu antydda beskaffenhet
är det stora flertalet af fyndigheterna inom den malmrika trakt,
som sträcker sig från Nykroppa öfver Gammelkroppa och Persberget upp till Nordmarken och Taberget äfvensom de kring
Gäsborn befintliga. Efter all sannolikhet hafva ock samtliga
dessa malmlager ingått såsom länkar uti en enda sammanhängande, malmförande lagerbildning, hvilken sedan genom dislokationer i berggrunden och uppträdandet af stora granit massor i
dess närhet förlorat sin ursprungliga regelbundenhet, blifvit sammanpressad och styckad i spridda delar såsom den nu visar sig.
Flera af grufvorna i trakten norr om Filipstad ligga i sjelfv»
verket på isolerade, af granit helt och hållet omslutna partier
af den malmförande bildningen.
I den dolomitiska kalkstensbildniug, hvilken i denna trakt
kan anses såsom öfversta länken uti den undre granulitetagen,
ligga Långbans bekanta fyndigheter och äfven Pajsbergets. Malmerna äro i bådadera Öfvervägaude blodstenar, hvilka, utan att
åtföljas af någon egentlig skarnsten, ligga såsom större eller
mindre körtlar inbäddade i kalkstenen. Dessa malmers såväl
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beskaffenhet som förekomstsätt är således betydligt olika med
de förut omnämndas. I Vermland är det en gängse sägen att
inga malmer finnas vester om Klarelfven, och om denna sägen
ej har fullt bokstaflig giltighet, så är det dock ett faktum, att
inga egentligen brytvärda malmer anträffats utom Filipstads
bergslag, ehuruväl grufförsök, till en del temligen betydande, på
mångfaldiga ställen blifvit anlagda. Inom sydvestra Vermlands
gneisområden hafva på mångfaldiga ställen skärpningsförsök
blifvit gjorda på små vanligen såsom körtlar uti qvartsutskiljningar förekommande fyndigheter, men allestädes hafva på dem
nedlagda arbeten och kostnader varit förlorade. Så har naturligtvis varit fallet på de många ställen, der brytningsförsök blifvit
gjorda i hyperiten i afsigt att den skulle vara malmförande.
Bergartens mörka färg, dess höga egentliga vigt samt framför
allt dess förmåga att i någon mån inverka på magnetnålen äro
ock omständigheter, som lätt kunna förleda den med bergartens
natur obekante till fruktlösa malmletningsförsök.»
Vidkommande provinsens naturbeskaffenhet i öfrigt är utöfver
livad i föregående femårsberättelse derom blifvit ordadt icke nå-
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got vidare att tillägga. Här torde dock vara på sin plats att
omnämna hvad i föregående femårsberättelse icke blifvit vidrördt,
hurusom i syfte att lifva hågen för naturkunnighet inom provinsen
äfvensom att främja vården om dess fornminnen 1857 bildats
en förening: »Vermlands naturhistoriska och fornminnesförening», hvars nu gällande stadgar äro antagna den 17 februari
1869. Föreningen har under de senare åren företrädesvis verkat
för samlandet af naturalster, fornsaker och etnografiska föremål,
hvilka, för närvarande förenade med det allmänna läroverkets i
Karlstad samlingar, förvaras i nämnda läroverks museum. Sommaren 1876 har föreningen på sin bekostnad och med uppoffring
af kontanta tillgångar, 1,000 kr., låtit företaga språkliga undersökningar af en af Vermlands märkligare dialekter, Fryksdalsrnålet, och frukten häraf bief en af docenten Adolf Noréen utarbetad'ordbok öfver fryksdalsmålet, tryckt i Uppsala 1878. Dessutom har föreningen låtit undersöka flere af landskapets fasta
fornlemningar äfvensom sommaren 1880, efter dertill af Kungl.
Vitterhets-, Historié- och Autiqvitetsakademien lemnadt tillstånd,
företagit flere graföppningar inom Östra Emterviks socken.

2. Invånare.
Uti bifogade tabell N:o 1 redogöres för länets folkmängd
under den nu tilländagångna femårsperioden, hvarjemte deri lemnas uppgift å antalet af dem, som varit befriade från mantalspenningar, beväringsskyldige af alla fem åldersklasserna samt
deraf approberade vapenpligtige.
Länets sammanräknade folkmängd för de sista 10 åren visar
sig sålunda:

Den i föregående femårsberättelser påvisade skiljaktigheten i
folkmängden enligt mantals- och husförhörslängderna, hvilken
skiljaktighet af ofvanstående siffror för åren 1870 och 1875 jemväl framgår, har för år 1880 i beaktansvärd grad bortfallit, enär
skilnaden emellan de båda längderna för sistnämnda år framträder med endast 377 personer, ett så mycket mer glädjande
förhållande, som genom den samstämmighet, som sålunda uppnåtts, folkmängden för länet kan anses i det närmaste gifven
och icke beroende på det olika vitsord, man vill gifva den ena
eller andra längden.
Utaf den i mantalslängderna upptagna folkmängden belöpte
sig på länets sex fögderier följande antal:

Om nu äfven husförhörslängderna, hvartill Konungens Befallningshafvande, så vidt de angå 1875, icke haft tillgång, skulle
förete någon skilnad i de anmärkta siffrorna, så torde desamma
i allt fall ådagalägga dels att folkmängden i städerna, synnerligen Karlstad och Kristinehamn, under femårsperioden betydligt
tillvuxit, beroende både på en öfvervägande nativitet och på
inflyttningar, dels ock att densamma deremot minskats i icke
mindre än tre fögderier och i ett endast ökats med 17 personer.
Denna beklagliga omständighet af folkmängdens minskning framträder för länet i dess helhet uti bjert dager, då af Statistiska
Centralbyråns berättelser inhemtas, att folkmängden i länet, som
den 31 december 1879 utgjorde 271,158 personer, den 31 december 1880 nedgått till 268,417, eller en minskning af 2,741 personer. Orsaken härtill är lätt att finna uti utflyttningarna till
främmande land, som under 1879 och 1880 anmärkningsvärdt
tilltagit. De under femårsperioden utflyttades antal, som år 1875
uppgick till 745, deraf till Norge 481 och till Amerika 234, inhemtas af denna tabell:

Utflyttningar.

Inflyttningar.

Epidemier.

Vermlands län.

Sjelfmord.

Af den ökade utvandringen får man emellertid icke draga
den slutsats att, öfver hufvud taget, oro i folklynnet och äfventyrslusta locka den svenske bonden och arbetaren att i främmande land söka en lycka, som skulle vara honom förvägrad
i fäderneslandet, om än icke kau förnekas, att mången, som
bergar sig ganska väl af det egna hemmanet, säljer detsamma,
hvilket genom arf eller det arbete, han derpå nedlagt, borde vara
honom kärt, och med köpeskillingen derför går att söka sin utkomst i en annan verldsdel. Icke må man heller tro, såsom ofta
säges, att missnöje med bestående förhållanden, fruktan för krigstjenst och dylikt drifver vermländingen från fadernebygden. Nej,
orsakerna äro helt andra. De under femårsperioden mer än
kanske någonsin tillförene tryckta konjunkturerna för jern- och
trävaruindustrien hafva naturligtvis vållat, att arbetslönerna varit
ovanligt låga och understundom äfven till en ringa dagspenning
svåra att erhålla, hvarigenom befolkningen, af ej mindre bortavarande fränder och vänner än kringresande emigranter förespeglad öfverdrifna arbetsförtjenster i det såsom ett förlofvadt
land utmålade Amerika, lockats att der söka — hvad de förmena sig icke kunna härstädes finna — riklig utkomst. En
annan förklaringsgrund torde äfven vara att söka derutinnan,
att befolkningen under förra femårsperiodens gynsamma förhållanden hade arbetsförtjenster synnerligast med timmerdrifning,
som måste anses öfver höfvan höga, då det nemligen icke var
ovanligt, att en karl med häst kunde förtjena ända till 20 kronor om dagen. Återkomna till hembygden med icke obetydliga
besparingar nedlade icke arbetarne, hvilka ofta voro hemmansegare, de förvärfvade medlen på sin jord eller sparade desamma
till sämre tider, utan vande sig vid ett efter deras förhållanden
allt för dyrbart lefnadssätt, hvilket, när det under följande, mindre
gynsamma förhållanden måste upphöra, gjorde en återgång till
det trägna arbetet med den vida mindre förtjensten dera svår
och mödosam, hvilket åter väckte till lif förhoppningar att i
främmande land söka återvinna de förlorade, goda dagarne. Hade
derföre de mer än vanligt goda arbetsförtjenster, som under
större delen af förra femårsperioden i rikt mått inströmmade till
den arbetssökande delen af provinsens inbyggare, bättre tillvaratagits och förståndigare användts, skulle förvisso både de svåra
åren varit vida. lättare att möta, och anledningarne att lemna fädernejorden icke känts så manande, som nu beklagligen blifvit fallet.
Den sedan äldre tider hos allmogen inom vissa trakter,
synnerligast Fryksdalen och Elfdalen, öfliga seden att begifva
sig ut till andra orter af riket, hufvudsakligast Norrland, för att
der söka arbetsförtjenst, medelst timmerutdrifning och biträde
vid flottning, i hvilket arbete vermländingen är mycket eftersökt
för sin djerfhet och skicklighet, vidhålles fortfarande. Att jordbruket i hembygden härpå lider, ligger i öppen dag, och då deu
sparpenning, som hemfores från dessa vandringar åt »norden»,
som de af allmogen kallas, ofta vid hemkomsten användes till
ett öfverdådigt lefnadssätt, blir ingen ekonomisk förkofran, såsom man annars kunde vänta, en följd af dessa utvandringar
pa arbetsförtjenst. När härtill kommer, att genom det stränga
arbetet vintertiden i skogarna många ådraga sig sjukdomar, synnerligast reumatiska åkommor, oeh dryga ersättningar till främmande fattigvårdssamhällen häraf ofta blifva följden, enligt hvad
hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anhängiggjorda
fattigvårdsmål nogsamt gifva vid handen, behöfver Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande icke påpeka, hurusom dessa utvan-
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dringar ingalunda kunna hvarken för jordbrukets förkofran i
hembygden eller för de arbetssökandes välfärd i allmänhet anses
nyttiga eller vinstgifvaude.
Inflyttningarna till Vermland från främmaude länder hafva
aldrig, af lätt förklarliga skäl, varit talrika. De inflyttades antal
utgjorde:
fir
>.
»
»
»

1876
1877
1878
1879
i
880

231
223
171
11)4
211.

Några svårare epidemier hafva under femårsperioden lyckligtvis icke hemsökt länet med undantag för år 1876, då skarlakansfebern äfvensom difteri härjade ganska allvarsamt å landsbygden, och kräfde derstädes skarlakansfebern 1,197 offer, deraf
1,097 bland barn och 100 bland äldre, samt difteri 222 offer,
deraf 191 bland barn och 31 bland äldre, hvarigenom också a
landsbygden dödsfall af farsoter i procent af samtliga dödsfallen
under detta år steg vida högre än i något annat län, eller till
33-85. Följande år 1877 fortforo väl dessa sjukdomar, ehuru
ingalunda till den grad som 1876, enär 1877 å landsbygden afledo i skarlakansfebern endast 519, deraf 477 barn och 42 äldre,
och i difteri 86, deraf 78 barn och 8 äldre. De följande åren
hafva dödsfall af nämnda sjukdomar, barnens farligaste fiender,
icke stigit till någon synnerligen nämnvärd siffra. I städerna härjade äfven skarlakansfebern under 1876 med dödlig utgång för
49 barn och 4 äldre, så att, då äfven i strypsjukau detta år
bland barnen i städerna dogo 20, dödlighetsprocenten genom
farsoter i förhållande till samtliga dödsfallen uppgick till 37-33.
Om man besinnar, huru i forna, om än för länge sedan svunna
dagar, kopporna decimerade befolkningen, kan man icke annat
än med glädje helsa välsignelsen af vaccinationen, hvarigenom
den svåra sjukdomen förlorat mycket af sin forna, häpnadsväckande betydelse. Endast år 1876, i allmänhet rikare på sjukdomar än något annat år under perioden, hade kopporna någon
framfart, då i desamma dogo 89 personer, deraf 2 i städerna;
hvaremot de följande åren i kopporna endast afledo år 1877: 6
och år 1878: 2 personer, under det 1879 intet dödsfall deraf
förekommer. Vederbörande provinsialläkare hafva också i allmänhet vitsordat vaccinatörernas nit och oförtrutenhet, sä att
endast i en socken, nemligen Trankils, blifvit anmäld underlätenhet att vaccinera barnen, med anledning hvaraf Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande också derstädes ingripit för vinnande
af en sakernas bättre ordning härutinnan.
Beklagligen företer Vermland en ganska hög siffra bland
de af våldsamma orsaker, utan egen handåverkan, omkomne,
nemligen :
1876

122, deraf genom drunkning 58, samt krossning ock benbrott i(2,

1877
1878
1879
1888

118, .,
128, »
92, »
110, »

»
«
»
»

48,
76,
46,
60,

»
»
..
»

»
»
»
»

41,
28,
22,
28-

Den vermländske arbetarens hufvudsysselsättningar, timmerdrifning, timmerflottning och bergsbrytning, förklara lätt de som
härofvan synes hufvudsakliga orsakerna till en våldsam död.
Sjelfmordens antal, utgörande 1876: 19, 1877: 22, 1878:
20, 1879: 15, och 1880: 14, vexla, som man finner, icke mycket;
endast 1879 och 1880 visa en något lägre siffra än de föregående åren.
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Vermlands län.

Lagsökningar. Klädedrägt. Lefnadssätt.

Det ekonomiska välståndet, som under förra perioden, på
sätt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande redan omnämnt,
var särdeles godt, har under innevarande period med' dess missgynnande konjunkturer för jern- och trävaror naturligtvis icke
kunnat förblifva lika glädjande; men då provinsen under den
lyktade perioden haft att fägna sig åt skördar, som under åren
1877, 1878, 1879 och 1880 utfallit, 1877 medelmåttigt och under
de andra åren öfver medelmåttan samt endast 1876 under medelmåttan, har någon nöd eller ens större brist i de nödvändiga
behofven lyckligtvis ej drabbat inbyggarne.
Lagsökningarnas antal, som är en temligen säker gradmätare
på det ekonomiska tillståndet, visar också en beaktansvärd skilnad emellan missväxtåren 1866, 1867 och 1868 och de år, som
ligga inom denna period, på samma gång som förra periodens
gynsamma förhållanden visa deras nedgående till en ovanligt låg
siffra. Då nemligeu lagsökningarna uppgingo 1866 till 11,792,
år 1867 till 14,764 och 1868 uppnådde den orimligt höga siffran
af 15,525 samt derefter nedgingo år 1871 till 3,559, 1872 till
1,901, 1873 till 1,287, 1874 till 1,284 samt 1875, då höjningen
åter började, till 3,169, så hafva de under denna period utgjort:
år 1876
.. 1877
•• 1878
» 1879
» 1880

3,909,
5,240,
11,826,
4,881,
2,805.

Ar 1878, det svåraste under denna period, företer en ökning af
lagsökningarna till en siffra, som till och med något öfverstiger
den för 1866, men 1879 och ännu mer 1880, då konjunkturerna
voro något bättre, visa genast inflytelsen häraf. Då mången
höres föra det tal, att bankerna under svåra år alltför hårdt
ansätta låntagarne, sedan de under de goda åren rikligen utlemnat penningar, torde, för så vidt ett dylikt tal skulle gälla denna
provins, icke vara utan intresse att erfara, huru stor del kreditanstalterna tagit i de anhängiggjorda lagsökningsmålen. Det
befinnes då, att lagsökningar från banker, hvari här äfven inberäknas Vermlands hypoteksförening, utgjort, under år 1876:
126, 1877: 148, 1878: 209, 1879: 324 och 1880: 207, eller en
ringa procent af lagsökningarnas antal man och man emellan.
Under hvilka omständigheter den vermländska befolkningen
än må befinna sig, visar den dock — tillfredsställande att omnämna — icke benägenhet att förgripa sig på eganderätten, utan
intager i sådant afseende jemväl under denna period en ställning,
ådagaläggande att tjufnadsbrotten i provinsen, i förhållande till
dess folkmängd, äro mindre än i många andra län med en vida
burgnare befolkning. Grofva brott såväl i allmänhet som mot
den personliga säkerheten äro också sällsynta.
I befolkningens klädedrägt är ingen anmärkningsvärd förändring att omförmäla. Vadmalen begagnas nu nästan endast
i Nordmarks härad, hvarest den tillverkas så omsorgsfullt, att
den vida öfverträffar det på marknaderna kringförda klädet, som
numera å andra orter undanträngt vadmalen. Egentlig folkdrägt
tinnes endast inom Ny och Dalby socknar i Ofre Elfdalen. Denna
drägt, som för männerna består af en helskuren rock af brunt
vadmal med röda uppslag kring halsen och armarne samt vid
knappraden, kortbyxor af vadmal samt strumpor och skor, börjar,
oaktadt dess vackra utseende, beklagligen allt mer och mer försvinna. Helgdagsdrägterna i andra bygder närma sig helt och

hållet herremannens, och det är ganska egendomligt att se, huru
den moderna snitten, om än något sent, förirrar sig till den aflägsnaste landsbygd.
Hvad som isynnerhet bland allmogens qvinnor bidragit att
införa och utveckla smaken för fabrikstyger och lyxartiklar af
allehanda slag, är dessas tillhandahållande genom den mängd
schackrare, hufvudsakligast af mosaisk trosbekännelse, som kringdrifva å landsbygden för att der under allehanda konstgrepp
afsätta sitt eländiga kram. Med denna industri hafva de inom
provinsen förenat en annan, som de drifvit i otroligt stor skala,
nemligen att uppköpa hår, eller rättare att aflocka qvinnorna
deras hårflätor, ty ofta har i betalning för sådana endast lemnats en »chignon» med helt andra beståndsdelar än hår, men
den de lockat qvinnorna att utbyta mot sitt egna hår såsom
mera med bruket enlig. Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande,
till hvars kännedom kommit den mängd ofog och äfven osedlighet, som dessa kringvandrande judar bedrefvo, har upprepade
gånger genom länskungörelserna låtit till kronobetjeningen utgå
förständigande att hafva noga tillsyn dera, att endast sådana
judar, som voro svenske medborgare eller åtminstone hade rätt
att i riket vistas, finge kringföra varor, hvaremot andra skulle
öfverlemnas till Konungens Befallningshafvandes förfogande.
Detta jemte befolkningens småningom vaknade insigt derom, att
den af dessa kringvandrande judar blef grundligt lurad, hvilken
insigt på åtskilliga orter uppväckte en stor förbittring, så att
inom en församling till och med fattades beslut om vite för den
som öfver en natt hos sig hyste en kringvandrande jude, har
stäfjat ofoget, och kungl. förordningen den 20 juni 1879 med
dess begränsning i rätten att kringföra varor har satt en ytterligare, särdeles nyttig hämsko derpå.
Allmogens födoämnen utgöras fortfarande hufvudsakligen af
hafre- eller rågbröd, fläsk, sill, potatis samt välling och gröt.
Ar med gynsamma konjunkturer och derigenom ökad arbetsförtjenst medföra nog för mången ett bättre kosthåll, som understundom blifver öfverdådigt; men när, som under innevarande
period varit fallet, inkomstkällorna sina, följer en återgång till
den härofvan angifna födan. Under hvad vilkor allmogen än
må befinna sig, har kaffet dock för densamma blifvit rent af en
nödvändighetsvara, och förbrukningen deraf tilltager oupphörligen,
så att det fortares både emellan och omedelbart efter måltiderna,
och det tarfligaste fattighjon, som ej erhåller kaffe af fattigvården såsom en del af dess lifsuppehälle, använder den i sådant
afseende bekomna säden för att skaffa sig den oundgängliga kaffebönan. Detta missbruk af kaffet är så mycket beklagligare, som
för dess anskaffande ofta offras den nödvändiga och kraftiga
födan, till föga fromma för folkets välbefinnande.
Tobaksrökningen är äfven mycket allmän bland allmogen och jemväl bland
qvinnorna i vissa trakter.
Att förbrukningen af bränvin å landsbygden till följd af nu
gällande föreskrifter om försäljningen deraf är i starkt aftagande
kan af ingen förnekas och vitsordas jemväl enstämmigt af kronofogdarne. Då på landet icke finnes mer än ett utskänkningsställe, är också uppenbart, att varan der är mycket svåråtkomlig,
och att det derföre är stadsbesöken, som mest medföra frestelser
till omåttligt förtärande af den berusande drycken och framkalla
fylleri förseelser.
När emellertid förbrukningen af bränvin minskades, trädde
i dess ställe såsom rusgifvande drycker öl och vin, det senare

Öl och vin. Byggnadssätt. Skismatiska rörelser.
af den eländiga beskaffenhet, att det endast genom tillsats af
färgstoftet' och annan tillblandning skilde sig från det sämsta
bränvin; och det onda, man genom hämmandet af bränvinets
missbruk velat förebygga, var nära att blifva förderfligare genom
förtärandet af de drycker, hvarmed det ersattes, helst den vid
landtfolkets förlustelser till nöjet hörande berusningen blef betydligt dyrare genom det ingalunda billigt tillhandahållna s. k.
vinet. Men lyckligtvis har kungl. förordningen den 18 september
1874 gifvit myndigheterna vapen i händerna att stäfja ofoget
vid försäljning af öl och vin. Det blef nemligen snart allom
klart, att berusningen deraf oftast skedde hos landthandlande
antingen i saluboden eller i dess närmaste grannskap, sedan varan
hos honom inköpts, hvarföre så snart förståndige män inom
kommunerna hunnit lära, att berörda nådiga förordning gåfve
dem anvisning att förebygga ett dylikt missbruk, do skyndade
att genom kommunalnämnderna i vederbörlig ordning fatta beslut
om förbud för de handlande, som sålunda missbrukat sin försäljningsrätt af öl och vin, att vidare fortfara dermed samt underställa beslutet härom Konungens Befallningshafvandes godkännande. Sålunda inkommo under 1876 icke mindre än 36 och
under 1877 25 sådana ansökningar, hvaraf de goda följderna ej
underläto att visa sig, i det att dylika ansökningar nedgingo
1878 till 10, 1879 till 2 och 1880 till 4.
I fråga om det inom länet rådande byggnadssättet äro inga
väsentliga förändringar att omförmäla, men torde dock böra vitsordas, att ett förbättradt byggnadssätt hos allmogen allt mera
blir märkbart i afseende på inredningen af såväl boningshusen
som uthusen. Byggnadsmaterialet är fortfarande på landet nästan
uteslutande trä, med undantag för bergslagen, der både uthus
och boningshus ofta uppföras af zinnertegel. I städerna byggas
såväl trä- som stenhus.
Till följd af Eders Kungl. Maj:ts nådiga byggnadsstadga
och brandstadga för rikets städer den 8 maj 1874 hafva nya
byggnads- och brandordningar blifvit under perioden faststälda
för samtlige städer i länet, hvarjemte och efter det Eders Kungl.
Maj:t genom nådigt bref den 27 juli 1877 medgifvit, att förberörda nådiga byggnads- och brandstadga jemväl finge ega tillämpning för Arvika köping, byggnads- och brandordning för nämnde
köping blifvit af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststäld. De bemödanden, som af vederbörande blifvit gjorda att
i dessa nya ordningar befrämja ordning, prydlighet och snygghet
samt, så vidt möjligt är, förekomma cldsolyckor, motverkas i icke
ringa mån derigenom, att många, som icke vilja ställa sig de
sålunda gifna, som dem synes, alltför besvärliga och betungaude
föreskrifterna till efterrättelse, sätta sig ned att bygga och bo
bredvid de faststälda stadsplanerna för att sålunda beröfva byggnadsnämnderna allt inflytande med afseende å byggnadernas
uppförande; och de dymedelst alldeles invid städerna, utan all
ordning och prydlighet uppförda bostäderna, hufvudsakligast afsedda
för den fattigare befolkningen, skola tvifvelsutan vid farsoter
och eldsolyckor blifva en härd, hvarifrån städernas ansträngningar att skydda sig för dylika olyckor i betydlig grad motverkas.
Då detta beklagliga förhållande synes Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande väl värdt att beakta, har Eders Kungl. Maj:ts
Befall ningshafvande trott lämpligt vara att för närmare belysning
af detsamma inhemta och framlägga en redogörelse för det antal
invånare, som bo inom stadsplanen, och värdet af derstädes
uppförda byggnader, jemfördt med invånareantalet utom stads-
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planen samt värdet af dera befintliga byggnader. Förhållandet
ådagalägges af följande tabell, upprättad i öfverensstämmelse
med taxeringslängderna för år 1880:

Dä nu i förestående uppgifter icke intagits de à lantleriornn
boende eller värdet af dessa fastigheter, springer missförhållandet
så mycket beklagligare i dagen, som de åtgärder, hvilka vidtagits för detsammas afhjelpande, visat sig vaumägtiga gent emot
tolkningen af byggnadsstadgans och byggnadsordningarnas tillämplighet endast på byggnader inom stadsplanen.
Till skismatiska rörelser och separatistiska tendenser inom
provinsen har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande med djupt
beklagande af betydligt förändrade förhållanden sedan förra femårsperioden att nu öfvergå. Under det att Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande vid afgifvandet af berättelserna för perioden
1861—1865 kunde säga, att några skismatiska rörelser, som påkallat bildandet af särskilda församlingar, icke förekommit, att
läseriet, som i början af förstnämnda period grej) omkring sig i
Norr-Sysslets fögderi, aftagit, och »att de om söndagarne öfverfylda kyrkorna vittna derom, att befolkningen med vördnad omfattar den religion, presterskapet för dem förkunnar», samt berättelsen för 1871—1875, som väl omnämner bildandet af metodistsamfund i Kristinehamn och Ransäter, ännu icke deruti eller
i den mer och mer framträdande benägenheten för religiös riirel.se
såge någon större anledning till oro, så hafva, på sätt redan
förut antydts, förhållandena under den period, denna berättelse
omfattar, förändrats och utvecklats till en grad, som för fosterlandsvännen och älskaren af en lagbunden ordning, icke minst
inom det religiösa området, måste verka nedslående.
De metodistiska samfunden hafva ökats med tvä, nemligen i
Edsvalla och Seffle. Antalet af bekännaro, hörande till dessa
samfund, utgjorde, såvidt upplysningar derom kunnat vinnas,
följande:
1870.

1877.

1878.

1H70.

102

%

102

Hl

103,

» Seffle

-

17

30

313

133.

» Kristinehamn

—

--

30

38

42,

•• Sdsvalln

—

-

—

33,

1 Unusnler

-

IHSti.

hvarförutan den upplysning lemnats, att i sistnämnda församling
finnas 80 s. k. profmodlemmar. Men om äfven icke kan sägas,
att det formliga utträdet ur statskyrkan skett af något öfvervägande flertal, har deremot en afvoghet, för att icke säga en
fiendtlighet mot kyrklig ordning och mot den offentliga gtulstjensten börjat sprida sig bland allmogen och den relativt obildade
befolkningen. Härden för denna kyrkofiendtliga rigtning är Kristinehamn, der en kolportörskola är inrättad, hvarifrån predikanter utsändas öfver hela länet. I allmänhet torde det vara
den s. k. Waldenströmska lärouppfattningen som af dessa predikanter förkunnas, ehuru baptistiska, metodistiska och åtskilliga
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Bönehus. Sockenbibliotek. Skarpskytteväsende.

andra från vår kyrka afvikande läror äfven omfattas, ett förhållande, som förklaras derutaf, att ingen viss bekännelse är vid
den omnämnda kolportörsskolan antagen.
Det finnes nu knappt någon församling inom länet, der icke
ett eller flere bönehus äro uppförda, så att desamma från 1875
till 1880 i stiftet vuxit från 21 till 45, och i dessa bönehus hålla
de kringresande predikanterna sina föredrag ofta samtidigt med
den allmänna gudstjensten. Det hörer icke heller — beklagligt
att säga — till ovanligheten, att äldre och yngre, ja äfven barn,
å bönehusen uppträda, domfällande bekanta och föräldrar, som
förmenas vara stadda på syndens vägar, till hvilkas omvändelse
de närvarande uppmanas bedja. Det torde böra anmärkas, att
dessa bönehus äro uppförda genom frivilliga bidrag, och att vid
inbjudningen att teckna bidrag för detta ändamål oftast tillkännagifves, att inga andra predikanter få tillåtelse att der uppträda
än de, som förkunna den evangeliskt-lutherska kyrkobekännelsen.
Den stora allmänheten är godtrogen nog att lita på dessa löften,
men knappt är bönehuset färdigt, förrän predikanter af vidt skilda
bekännelser der opåtaldt förkunna sina läror. Att det icke alltid är det religiösa behofvet bland befolkningen, som gör att
dessa bönehus oftast äro till trängsel uppfylda af lyssnande
åhörare, utan att nyfikenheten lockar mången dit, det torde ingen,
som närmare känner förhållandet, kunna förneka. Men om man
äfven i visst afseende skulle kunna gilla de i bönehusen hållna
sammankomsterna, der dessa byggas på rent evangeliskt-luthersk
grund, så måste en bestämd förkastelsedom uttalas öfver de
s. k. nattvardsföreningarna, hvilka, ifrån att år 1875 hafva funnits i 6 församlingar af stiftet, nu finnas i 73. Medlemmarne i
dessa föreningar begå icke H. H. Nattvard i templen utan fira
Frälsarens åminnelse genom bröds brytande i bönehusen, samlade
omkring någon lekmannapredikant. Genom dessa föreningar har
separatismen alltmera tilltagit; församlingslifvet har upplöst sig
i partier, som inbördes förkättra hvarandra men äro eniga i
sitt missnöje med all kyrklig ordning, i följd hvaraf också flerstädes klagas deröfver, att den allmänna gudstjensten är fåtaligt
besökt, att husandakten i egentlig mening börjar försvinna, att
barn och tjenare visa olydnad och tredska mot föräldrar och
husbönder, och att i allmänhet vördnaden för ålderdomen och
öfverordnade märkbart aftagit. Taflan är beklagligen mörk och
framtidsutsigterna kanske ännu mörkare, men det är att hoppas
att räddningen undan en upplösning af statskyrkan skall kunna

Jordbruk.

ernås genom folkskolans höjande och ett upplyst presterskaps
nitiska bemödande att genom lära och efterdöme vara församlingarnas föresyn.
På sätt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i föregående
femårsberättelser redan omnämnt, finnas sockenbibliotek i alla
församlingar inom länet.
Föreningen för spridande af nyttig folkläsning inom Karlstads stift med stadgar af den 16 februari 1835 har till uppgift
att bland stiftets »arbetande folkklasser», bergsmän, handtverkare, jordbrukare och tjenstehjon sprida sådana skrifter, som
äro tjenliga till befordrande af gudsfruktan, sedlighet, nykterhet
och ekonomisk förkofran. Föreningen har derför att: l:o) uppmuntra och söka framkalla tjenliga folkskrifter, som i en för
allmogen fattlig stil afhandla religion, sedelära, naturlära, historia,
åkerbruk, boskapsskötsel och bergshandtering, och 2:o) uppköpa
och bland allmogen utdela skrifter i ofvannämnda syftning. Med
den stora utsträckning, den populära literaturen i våra dagar
tagit, har föreningen emellertid inskränkt sin verksamhet 1 ill att
understödja sockenbiblioteken. Dessa understöd komma till godo
hvarje sockenbibliotek, som med anhållan derom till föreningens
styrelse insänder 30 kronor. Till dessa 30 kronor lägger nemligen föreningen ur sin kassa ytterligare 30 kronor och för summan, 60 kronor, efter i bokhandeln vanligtvis åtnjuten 6 proc.
rabatt, uppköpas genom styrelsens försorg lämpliga folkskrifter
för att sockenbiblioteken tillsändas. Föreningens kontanta tillgångar utgjorde vid 1880 års slut 6,608 kronor, hvaraf räntan
tillika med inflytande årsafgifter af styrelsen användes för bokinköpen.
Intresset för skarpskytteväsendet, som i 1861—1865 årens femårsberätt'else omtalas såsom mycket lifligt, är numera högst ringa
och torde hufvudsakligast uppehållas af ynglingar, som genom
deltagande i föreningarnas öfhingar hoppas blifva befriade från
första årets beväringsexercis. De sex föreningar, som vid 1875
års slut qvarstodo utaf sexton vid slutet af 1865, fortlefva ännu,
nemligen: Kils och Frykeruds, Nysunds och Rudskoga, Vase
härads, Kristinehamns och Varnums, Södra Vermlands samt
Skillingmarks, hvartill under år 1880 kommit en ny, Jernskogs.
Då rapporter angående dessa föreningars verksamhet årligen till
Eders Kungl. Maj:t ingå, torde någon redogörelse derför här icke
erfordras.

3. Näringar.
A) Jordbruk OCh boskapsskötsel. Sedan den vermländska
befolkningen, hvars lynne och vanor, efter hvad tillförene blifvit
nämndt, under förflutna tider mest varit rigtade derpå att dels
inom, dels utom provinsen söka arbete och i trävaruafverkningens tjenst finna sina förvärfskällor, mer och mer kommit till
insigt derom, att densamma i jordbruket och dess binäringar
eger en säkrare, om ej alltid så riklig utkomst, har landtbruket
med tillhjelp af de förbättrade redskap och fullständiga maskiner, hvarmed jordbruksarbetet numera kan bedrifvas, så småningom uppnått den fördelaktiga ståndpunkten, att det kan lemna
odlaren lön för sin möda och äfven under mindre goda år fylla
provinsens spanmålsbehof. Att den vermländska jorden är för-

tjent deraf, att dess söner dera nedlägga sina krafter, odla och
bättra densamma, måste en hvar mer och nier medgifva; och da
af den genom Kungl. Finansdepartementets försorg upprättade
öfversigten af 1876 års bevillningstaxering inhemtas, att taxeringsvärdet å jordbruksfastighet i Vermland uppgår till 95,249,486
kronor, hvilket värde å samma fastighet endast i 7 af rikets län
öfverskrides, så torde ock vara uppenbart att, helst numera sedan skogarne i länet icke längre förmå lemna de skatter, som
tillförene derur hemtats, åt jordbruket måste egnas den omsorg,
att det i någon mån åtminstone förmår ersätta de sinade inkomstkällorna af skogarne.

Årsväxt.

Tab. Litt. A. Odlad egovidd.

Sädespris.

Lyckligtvis liar under de år, hvarför denna berättelse skall
redogöra, länet varit skonadt från missväxt. Enligt de af Eders
Kungl. Maj:ts Befalliiinghafvande i sedvanlig ordning afgifna
berättelser om årsväxten liar densamma under ifrågavarande är
utfallit på följande sätt:
Ar 1876: Höstsäden lemnade god skörd, men vårsäd och foder
sådan endast " 3 under medelmåttan, livadan totalomdömet
om skörden ansågs vara V4 under medelmåttan.
Ar 1877: Skörden af såväl höst- som vårsäd utföll medelmåttig, men inom flera orter af länet led vårsäden af frost
och var af mindre god beskaffenhet, Höafkastningen utföll
under medelmåttan, men halmafkastningen var dereniot fullt
medelmåttig och af god beskaffenhet.
Ar 1878: Skörden af så väl säd och potatis som stråfoder utföll
öfver medelmåttan och var, med undantag af en del potatis,
af god beskaffenhet,
Ar 1879: Skörden af spanmal af alla slag var öfver medelmåttan, men af potates, som nästan allmänt tog skada af
torröta, och af andra rotfrukter under medelmåttan. Af
stråfoder inbergades en riklig skörd, som dock å några orter
led skada till följd af ogynsamt bergningsväder.
Ar 1880: Skörden ansågs fullt medelmåttig i afseende å spanmal,
öfver medelmåttig i afseende å potatis, under medelmåttig
beträffande hö, men mer än medelmåttig af halmfoder.
Då emellertid korntalet af de olika sädesslagen bättre än
ett i allmänhet uttaladt omdöme åskådliggör skördarnas beskaffenhet, intages efter Statistiska Centralbyråns berättelser en
sammanställning häraf uti nedanstående tabell:

Da det, såsom Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande i
sin förra berättelse påpekat, måste vara af allmänt intresse att
i ett sammanhang erhålla kännedom om arealen af den odlade
jorden vid olika tidskiften under perioden och om beloppet af
den dera. erhållna skörden och antalet underhållna kreatur, tillå-
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ter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande att härför redogöra i här intagna tabeller litt. A, B och C.
Den af Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande, under förmälan att a/kastningen af jorden per tunnland torde utgöra den
säkraste gradmätaren tor landtbrukets ståndpunkt vid särskilda
tider, i sin förra berättelse började redogörelse härför far Eders
Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande härmed fortsätta sålunda:

Jeniför man nu afkastningen under denna period med den
som upptages i förra berättelsen, eller 1871: 36-1, 1872: 34-t.
1873: 38-5, 1874: 24-» och 1875: 42-o kubikfot, allt per tunnland, så inses lätt att skörden under 1876—1880 varit vida
bättre än under 1871—1875.
Handelsprisen å sädesslagen äro mycket omvoxlande för (dika
tider af året och väsentligen skiljaktiga på (dika ställen inom
länets vidsträckta område, så att spanmålsprisen i bergslagen
och Norr-Sysslets fögderi äro icke obetydligt högre än i de intill
Venern gränsande trakterna. De vid markogåiuissättningnrna bestämda äreprisen hafva varit följande (i kronor):

Beträffande jordens allmänna brukningssätt är ingen annan
förändring i det numera äfveii bland allmogen spridda cirkulationsbrukct att omförmäla än att, såsom af hushållsgillenas berättelser framgår, den mindre jordbrukaren följer den störres
föredöme att genom ett omsorgsfullare arbete, djupare och noggrannare plöjning och bättre afdikning förkofra jordbruket. Såsom ledande till detsammas höjning är det älVeu en tillfredsställelse att af ofvannämnda berättelser och dermed i öfrigt
sammanstämmande vittnesbörd erfara, hurusom användandet af
artifieiela gödningsämnen mer och mer vinner insteg, hvaraf allmogen, i förstone icke mycket benägen derför, numera börjar
inse fördelarne, så att vid ett gillemöte llere förklarade att de

Egovidd och dess användande till särskilda

fetnårsberätffhcr

Vermlands län.

Vermlnuds län.

odlingsföremål.

'2

10

Vermlands län.

Tabb. Litt. B och C. Skörd.

Underhållna kreatur. Afdikningar.

Utsäde och skörd.

kommit under fund dermed, att de erhållit 25 proc. bättre skörd
af råg, der superfosfat varit använd, än utan sådan.
För så väl den större som den mindre jordbrukaren är utan
tvifvel det biträde, som numera erhålles af statens landtbruksingeniörer, till väsentlig nytta för jordbrukets förkofran, såsom
följd hvaraf också allmänhetens behof af och benägenhet för
agronomiska undersökningar visar sig vara i oupphörligt tilltagande, så att, om man jemför forhållandena med dem, som egde
rum för ett tiotal af år sedan, det beflnnes, att förrättningsdagarne för dessa ingeniörer inom länet tredubblats. Ibland de
större företag, som i följd af dessa tjenstemäns undersökningar
och förslag under perioden kommit till utförande, må här särskildt nämnas tvenne, som af synnerlig betydenhet afse indämning af sådan mark, som är utsatt för Venerns periodiska öfversvämningar, nemligen den ena vid egendomen Säby i Visnums
socken, hvarigenom för en kostnad, som anses uppgå till öfver
80,000 kronor, erhålles en landvinning af dels odlad dels odlingsbar jord af ungefär 700 tunnland, och den andra mellan
Kummelön och Bråten i Olme socken, der en landvinning af
emellan 300 och 400 tunnland jord göres.
Med afseende å den verksamhet, som af den här i länet
anstälde landtbruksingeuiören utöfvats för åkerjordens täckdikning, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nu såsom ti 11—
förene ansett en redogörelse härför alltför vigtig för att kunna
förbigås, hvarför en sådan, jemväl upptagande a/dikning af
vatten-dränkt mark, leranas i nedanstående tabell :

hvarförutom uppenbart är, att ändamålsenliga åfdikningar mångenstädes verkstälts utan nämnde tjenstemäns biträde.
Följande i föregående berättelse omförmiilda arbetsföretag
till jordbrukets utvidgande och förbättring, till hvilka anslag af
allmänna medel beviljats, hafva under femårsperioden blifvit
fortsatta och fullbordade:
a) utdikning af Backatjärn, Sanne socken;

Tab. Litt. B.
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Boskapsskötsel.

b) utdikning af Östra Takene och Tolken, Brunskogs socken;
c) utdikning af Tossebergs myr och Tosseklätts bäck, Sunne
socken ;
d) utdikning af Porsmyren å Kackstads egor, Arvika socken;
e) utdikning af mindre myrar vid Bjurbäcks med flera hemman i Mangskogs socken.
Deremot har arbetet med sänkningen i Nedra Hurrsjön i
Töcksmarks socken, hvartill ett anslag af 1,800 kronor anvisats,
visserligen påbörjats men måst afbrytas i följd af rättegång med
egarne till en närbelägen pappersfabrik, och liar Eders Kuugl.
Maj:t genom nådigt bref den 30 januari 1880 täckts medgifva
förlängning af arbetstiden till den 1 september 1882.
Under denna femårsperiod hafva ytterligare anslag af allmänna medel blifvit beviljade, nemligen för:
a) sänkning af Ilänsjön i Fryksände socken 13,000 kronor,
deraf 7,000 kronor med äterbetalningsskyldighet ;
b) utdikning af 6 myrar i Ostmarks socken 1,340 kronor;
c) utdikning af Kjelkerudssjön, Bonntjärnsmossen med flera i
Fryksände socken 2,935 kronor;
d) utdikning af Helgeby mosse och rätning af Magebäcken
i Silleruds socken 3,580 kronor;
hvarförutan till sänkning af Bytjärnet och uttappning af
sjön Faen i Brunskogs socken erhållits såsom lån med återbetalningsskyldighet 37,000 kronor.
Förutom de odlingsföretag, som sålunda blifvit af allmänna
medel understödda, hafva, efter livad kronofogdarne upplyst,
sådana äfven i ganska stor omfattning verkstälts på enskild bekostnad, ehuru Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke är
i tillfälle att, utöfver hvad här ofvan särskildt blifvit nämndt
om arbetena vid Säby, Bråten och Kummelön, derom lemna särskilda uppgifter.
Ny och förbättrad redskap för jordbrukets behof sprides
mer och mer dels genom den af hushållningssällskapet föranstaltade »ständiga utställningen» deraf i Karlstad, dels ock genom
den enskilda företagsamheten.
Eders Kuugl. Maj:ts Befallningshafvandes uttalande i sin
förra berättelse, att boskapsskötseln inom provinsen allt mer tager
jordbrukarens uppmärksamhet och omtanke i anspråk, har Eders
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande glädjen att fortfarande vitsorda, så att bland allmogen spörjes sträfvan för kreatursafvelns
förbättrande, i det man mångenstädes numera finner en förädlad
och i flera hänseenden bättre än förr tillgodosedd och vårdad
kreatursbesättning, tillkommen icke blott genom införskrifning
af ädlare raser, utan — hvad åtminstone för de nordligaste
trakterna torde vara förmånligast — genom förädling af den
gamla landtrasen. I samma mån som detta förhållande utvecklar
sig, börjar äfven benägenheten att skaffa sig bättre ladugårdshus med mera ljus och luftvexling för kreaturens trefnad att
spörjas, ehuru i den vägen mycket återstår att önska, enär
ladugårdshusen flerestädes äro trånga, mörka, fuktiga, osunda
och obeqväma.
Ett vanligt fel i synnerhet hos den mindre jordbrukaren är,
att kreatursantalet är för stort i förhållande till de små jordlotter, som finnas till egendomen, hvarigenom bristande tillgång
på hö och vårsädeshalm gör sig kännbar, hvartill kommer ett
annat fel, som ofta begås, nemligen att kreaturen fodras godt
om vintren, men erhålla dåligt bete om sommaren, hvilket är
så mycket sämre, som det skulle vara den rikligare mjölktill-
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gången om sommaren, som skulle betala en del af det under
vintern använda kraftfodret.
Skabbsjiikdom bland boskapen är icke sällsynt i provinsens
nordligaste delar, synnerligast Elfdalen, hvartill orsaken torde
vara att söka dels i dålig utfodring och rykt, dels i smitta,
enär kreaturen från flera byalag beta tillsammans å sätrarne,
hvarigenom sjukdomen lätteligen utbreder sig. 1 Elfdalen och
Finnskogarne är det icke ovanligt, att pigorna hafva sin sofplats
under taket i ladugården och att en, omkring en aln öfver
ryggen på kreaturen anbringad, bred planka gör tjenst som mjölkkammare, hvilken anordning visserligen icke torde åstadkomma,
att smöret, som kärnas af den här samlade gräddan, blir
prima vara.
Mjölka/kastningen af iadugårdarne är i allmänhet ännu ej
så stor. Det torde icke vara så synnerligen många ladugårdar
inom provinsen, der medelafkastningen uppgår till (300 kannor
per ko, men ofta derunder. livad som naturligen mycket bidrager till en förbättrad ladugårdsafkastning är en väl ordnad
mejerihandtering, som ännu icke hunnit den utbredning, som
önskligt kunde vara ; det vanliga är nemligen, att grädden skickas
till något afkärningsställe och skummjölken, der den icke kan
säljas till stad eller annat afyttringsställe, gifves till kaltvar
och svin eller förbrukas i hushållet, utan att gifva någon egentlig inkomst, helst osttillverkningen inom Vermland måste sägas
vara i sin barndom, och att just derigenom ännu mycken svårighet tinnes att tillgodogöra öfverproduktionen af skummjölken.
Genom tillfälle till lönande försäljning af den från ladugårdarne
fallande gräddan hafva de i länet befintliga mejerieruu medfört
synnerlig fördel, och då resultaten af deras verksamhet måste
vara af intresse att närmare känna, får Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande jemväl i denna berättelse härför lemna den
redogörelse, som kunnat erhållas, på sätt som följer i tabell
Litt. D å nästa sida.
Jemte de i denna tabell upptagna mejerierna finnas flere
mindre sådana, såsom vid Kungskogs egendom och Aektjärns
bruk i Lungsunds socken, ett vid Seffle i By socken, ett vid
Bredene i Huggenäs socken, ett vid Gårdsjö landtbruksskola i
Gillberga socken, ett sedan den 1 september 1880 vid Sjöstads
landtbruksskola och ett vid Fagerås jernvägsstation.
För ladugårdarnes höjande genom nötkreatursafveliis förbättrande har dessutom vermländska hushållningssällskapet nitiskt verkat genom anslag af medel dels för anställande i sällskapets tjenst af en kringresande undervisare i ladugårdsskiitsel
ock mejerihundtering, dels för ladngårdsdriingars underrisit/iig
och utbildning, dels ock till understöd ät sådana i[vinliga elever,
som blifvit antagna att genomgå lärokurs rid Hiigmi nf sädens
mejeriskolor, hvarförutom sällskapet anordnat utställningar i
Karlstad af afvelsdjur och gödboskap, dervid pris i medaljer och
penningar utdelats, samt dessutom anslagit medel för inköp af
afvelstjurar.
I sammanhang med den nu afgifna redogörelsen för boskapsskötseln torde vara lämpligt omnämna att, efter det från allmänna svenska djurskyddsföreningen till hushållningssällskapet
ankommit skriftlig inbjudning, med hemställan huruvida sällskapet ville ingå såsom ledamot i nämnda förening eller ock att
bilda filialafdelningar, sällskapet under ar 1876 beslutat att för
provinsen bilda en fristående djurskyddsförening, livars stadgar,
antagna den 2 december 187ti, angifva föreningens ändamål vara att
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dels i allmänhet verka för en skonsam och mild behandling af
djuren, dels ock särskildt motarbeta de allmännast förekommande
och mest inrotade slagen af djurplågeri. I sistnämnda afseende
har, på hushållningssällskapets bekostnad, inköpts den s. k.
Leijkoffska slagtmasken med uppmaning till kringresande undervisare i ladugårdsskötseln att medhafva den vid sina resor och
söka verka för dess allmännare begagnande vid slagt af nötkreatur,
på det att det vanliga slagtningssättet måtte komma att upphöra.
Till landtbrukets tjenst och i dess intresse har hushållningssällskapet år 1879 beslutat inrättandet af nederbördsniätningsstationer samt härför anvisat medel. Dessa stationer, till atitalet tjugofem i olika delar af provinsen, insända månadtligen
sina rapporter till Statens Meteorologiska Centralanstalt.
Till hästkulturens befrämjande inom provinsen har äfven
under femårsperioden i så måtto verkats, att, efter det vermländska hushållningssällskapet öfvertagit de medel, som föreningen för hästafvelns befrämjande inom Vermland innehaft, och i
sammanhang härmed beslutat att till ersättning härför hvarje
år låta anställa besigtning af till utställning anmälda hingstar
för att sedermera premiera dem, så har sällskapet sedermera
1879 beslutat, att anslaget till premiering af hingstar endast
borde omfatta statspremiering, och för sådant ändamål anvisat
anslag af 1,500 kronor årligen. Till följd af detta, jemväl föregående år anvisade, anslag liar inom Vermland, som, jemlikt
Eders Kungl. Maj:ts kungörelse den 20 februari 1874, skulle i
afseende å hästpremiering utgöra ett linderdistrikt, besigtningsmöten årligen hållits inom provinsen, dervid utdelats, förutom
medaljer, följande belöningar:
Ar 1876 för 2 hingstar
» 1877 » 7
»
» 1878 » 9 »
1879 » 7
»
» 1880 »18
»

och ti
» 9
» 9
»7
» ti

ston
..
»
..

725 kronor.
1,550
»
1,950
1.550
»
1,550

Dessa besigtningsmöten halva, efter hvad det visat sig,
mycket bidragit till höjande af lusten för uppfödande af hästar.
Vermländska allmogen, som, till följd af de förtjenster, hästen
kunnat förskaffa egareu, omhuldat densamma mer än något
annat husdjur, har tillförene mest föredragit don norska rasen
såsom den genom sin styrka och uthållighet mest lampliga för
tiinmerkörslor.
At fårskölseln, som bedrifves mest för det egna behofvet,
ieiunas i allmänhet ej någon större uppmärksamhet, hvareuiot
icke obetydlig inkomst fortfarande beredes den mindre jordbruT a b . Litt. D.

Mejerihandteringen

Trädgårdsskötsel.

Biskötsel.

karen, synnerligast inom Näs härad, genom uppfödande nï svinkreatur, som i ganska stor mängd dels införas till Karlstad för
att försäljas å torgdagarne i oktober och november, dels loryttras till uppköpare från Norge.
At trädgårdsskötseln måste Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, tyvärr, säga att någon synnerlig omsorg icke egnas.
Det låter visserligen icke förneka sig, att klimatet inom provinsen icke är af beskaffenhet att kunna åt ädlare fiuktslag och
en högre trädgårdsodling i allmänhet gifva någon framfart, men
en sådan omsorg åt trädgårdsskötseln, som åt den mindre jordbrukaren kunde bereda en icke ringa fördel genom erhållande
af en mängd för hushållet behöfliga köksväxter — för ,att icke
tala om det nöje och den prydnad, som en om äfven aldrig så
inskränkt trädgårdstäppa borde bereda honom — kunde klimatet
mycket väl medgifva, om blott någon lust härför hos allmogen
ville förspörjas. Då den i Karlstad sedan år 1864 inrättade
trädgårdsskolan onekligen verkat mycket godt för trädgårdskulturens höjande inom provinsen, är det att beklaga, att vermländska hushållningssällskapet indragit det åt skolan först med
1,500 och sedan med 1,000 kronor årligen beviljade understödet.
Sällskapet har visserligen i dess ställe beviljat ett anslag af
300 kronor om året till trädgårdsskötselns främjande medelst
utdelande af belöningar åt mindre jordbrukare, som för trädgårdsodling och plantering gjort sig deraf förtjente; men om
äfven det angifna ändamålet härigenom befrämjas i viss mån,
så är det alltid en förlust för provinsen att icke ega någon
tiädgårdsmästareskola, der undervisning om trädgårdsskötsel kan
inhemtas, och sedan del till skolan beviljade anslaget upphört,
har densamma, i saknad deraf, icke vidare fortfarit.
Biskötseln, såsom en hjelpnäring till jordbruket, har i allmänhet stått på en ganska låg ståndpunkt, sä att den icke kan
sägas hafva lemnat i afkastning mer än som nätt och jemnt
åtgått för eget behof. Då emellertid erfarenheten från andra
delar af riket visat, hvad biskötseln kan inbringa, om den rätt
skötes, har hushållningssällskapet äfven sträckt siii verksamhet
till att söka åstadkomma en ratiouel biskötsel inom Vermland
och i sådant afseende anvisat medel under de tvenne sistförflutna åren till en kringresande undervisare, hvilken, efter hvad
hans berättelser till sällskapet gifva vid handen, förmått höja
intresset för biskötseln, så att med hans tillhjelp blifvit nybyggda biboningar under år 1879 för 188 och 1880 för 161 bisamhällen. 1 samma afsigt, biskötselns främjande, har under år
1880 bildats en förening under namn af »Vermlands bicänner»,
hvilken förening, under hushållningssällskapets skydd och med

vid de större mejerierna åren 1878—1880.

Fisket.
ett årligt anslag af detsamma utaf 150 kronor, liar, enligt dt:
för föreningen den 14 juli 1880 antagna stadgar, till ändamål
att främja biskötseln inom Vermland, att genum förenade
krafter framkalla håg och intresse för densamma samt att vara
ett samband emellan biskötselns idkare och vänner i länet.
För fisket, hvilket, såsom binäring till jordbruket, för provinsen eger stor betydelse, har under den förflutna femårsperioden icke obetydligt biifvit åtgjordt dels af Eders Kungl. Maj:ts
Befalluingshafvande för att genom lagstiftningsåtgärder söka
freda detsamma, så att efterkommande slägten icke må beröfvas
fördelarne af denna vigtiga näringsgren, samt pä samma gång söka
bereda de fiskeberättigade den nytta och intägt af fisket, de
med fiskets bevarande rättvisligen böra kunna påräkna, dels ock
af hushållningssällskapet och andra för fiskets skydd och utveckling till en viustgifvande inkomstkälla nitälskande personer.
I förstnämnda afseende tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts
Befallniiigshafvande att erinra, hurusom, efter vunnen upplysning derom att den af Eders Kungl. Maj:ts Befalluingshafvande
den 15 juli 1870 faststälda xtudgau för fiskets bedrifvaude i den
till Vermland hörande del af sjön Venern med deri utfallande
vattendrag under tidernas lopp befunnits sä väl genom uppkommen villrådighet om omfånget för stadgans tillämpning som
äfven genom dess särskilda bestämmelser icke vara fullt lämplig
och ändamålsenlig, landstinget, sedan genom af detsamma utsedda komiterade förslag till fiskeristadgar biifvit uppgjorda
och tinget förelagda, antagit stadgar dels för fiske af lax, dels
för annat fiske än af lax i den till Vermland hörande delen af sjön
Veneru, dels ock för fiskets bedrifvande i samtliga inom Vermlands län befintliga sjöar och vattendrag med undantag af sjön
Venern, hvilka stadgar biifvit af Eders Kungl. Maj:ts Befalluingshafvande den 11 oktober 1878 till efterlefnad faststälda,
men att efter det klagan deröfver biifvit af åtskilliga fiskerättsegare
hos Eders Kungl. Maj:t i underdånighet förd, Eders Kungl.
Maj:t genom nådigt utslag den 6 februari 1880 funnit skäligt
visa ärendet åter till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande,
på det tiskerättsegarne mätte lemnas tillfälle att i ärendet sig
yttra vid för sådant ändamål utlysta sammanträden. Till åtlydnad af Eders Kungl. Maj:ts berörda nådiga föreskrift har
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande under sommaren 1880
inom hvarje härad af provinsen hållit sammanträden med de
fiskeberättigade, dervid, om än medgifvas måste att många icke
ville veta af några lagstiftningsåtgärder af beskaffenhet att verkligen kunna skydda fisket, utan yrkade att få fiska med sina
förut begagnade redskap, som efter derom vunna upplysuiugar
icke kunde anses vara annat än utrotningsredskap för fisken,
flertalet af de fiskeberättigade likväl godkände de i ofvan nämnda
stadgar gifna föreskrifter, hvarefter Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande med aktgifvande uppå hvad som vid dessa sammanträden förekommit och de meningar, som der uttalats, så
vidt desamma kunde förlikas med omvårdnaden om fisket, under
den 24 januari innevarande år faststält stadgar för fiskets bedrifvaude dels i Venern dels i andra inom länet befintliga sjöar
och vattendrag. Sedermera har dock klagan biifvit förd jemväl
öfver dessa stadgar, hvilka klagomål äro pä Eders Kungl. Maj:ts
nådiga pröfning beroende.
Om än genom det påbörjade lagstiftningsarbetet något synnerligt sålunda ännu icke kunnat vinnas för fiskets skydd, utan
härvidlag hoppet står till framtiden, har likväl, pa sätt Eders
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Kungl. Maj:ts Befalluingshafvande redan påpekat, fisket genom
andra åtgärder biifvit omvårdadt och tillgodosedt. Sålunda har,
— sedan Vermlands läns landsting och hushållningssällskap,
livar för sig, för år 1879 beviljat ett anslag af 3,000 kronor
för fiskerinäringens befrämjande samt en särskild fiskeristi/i-else
för provinsen med uppgift att egna omvårdnad om fiskets upphjelpande biifvit tillsatt, — densamma i sådant afseende vidtagit flera, högst nyttiga åtgärder. Utom det att länet biifvit
af tiskeristyrelsen indeladt uti trémie distrikt med livavtdera
en fiskeriuj/psi/idiKjsman, livars verksamhet består uti att genom
kringresande inom distrikten förskaffa sig kännedom om vattendragens beskaffenhet och tillgång pä fisk samt att meddela undervisning och råd om lämpliga tiskmetoder och om sätt fur
fiskens fortplantning, har styrelsen dessutom anordnat tvenue
la.eotllinyiianstalter, nemligen en eentralanstalt vid Norselfveu
samt tvenne mindre kläckiiingsanstalter vid Jösseforsen och
vid Stenäsen i Norra Finnskoga socken, hvarlörutan vid egendomen Stämme finnes en pä enskild bekostnad af egarne inrättad laxodlingsanstalt.
Dä ku-fåwjsten i Kiarelfven och dess mynningar samt omkring Ilammarön är en synnerligen vigtig inkomstkälla, har
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ansett en redogörelse
härför icke sakna intresse, h varför Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sammanfört de af tillsyniiigsniäniien härom lemnade berättelserna uti följande tabell:

Orsaken till att 1879 års fiske visar ett sä föga gynsamt
resultat gent emot de andra årens torde fä anses bero af den
sena snösmältningen och den kalla våren, som orsakade, att
laxen icke ville börja sin uppgan;.' i grundare vatten under du
rådande kyla.
En fråga, som ej mindre för vetenskapsmannen än för lagstiftningen angående laxfängst i provinsen eger icke ringa betydelse, har under de senare åren varit föremal för mycken
uppmärksamhet, nemligen huruvida den inom Vermland gängse
uppfattningen, att laxen leker i Venern, vore riktig. 1 den
undersökning, som med anledning häraf företagits, yttrar liskeriassisteuten Trybom följande:
»Redan på förhand kunde man gissa, att laxen i Venern
skulle hafva samma vanor som i andra större vatten d. v. s.
att han ej lekte ute i sjön utan uppe i de vattendrag, som deri
inflyta. I somras tydde alla säkra uppgifter härpå. Nu har
jag pä ort och ställe sett, att ute pä grunden i Veneru under
hösten uteslutande fångats steril (ejler icke lekande) lax. En
lekfärdig hona fångades visserligen vid ett grund vester om
Hamiuaröu, men ett sådant fäll har intet att betyda, och den
man, som här emottager laxen för Hainmarö liskeriförenings
räkning och hvilken är fullt tillförlitlig häruti, liar sagt, att
detta var den första leklax bland omkring 12,000, som han sett
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under åren 1879 och 1880. Laxfiskets ökning under hösten de
sista åren beror hufvudsakligen derpå, att fiskrarne ökat siu
redskap, på samma gång som de med tillhjelp af sjökort o. s. v.
tagit reda på nya, längre ut belägna grund, hvarpå de lägga
sina nät. Af det ofvan sagda synes således framgå, att laxen
åtminstone icke under hösten, som eljest är hans vanliga lekningstid, leker i Veuern, och sedan återstår blott att få konstateradt om, såsom man påstår, det finnes vårlekande lax i
Venern».
I sin förra berättelse hade Eders Kung). Maj:ts Befallningshafvande tillfredsställelsen omnämna, att för hus-och hemslöjden
under de senare åren ett lifligare intresse blifvit väckt och att
hushållningssällskapet åt detta vaknande intresse egnat en prisvärd uppmärksamhet. Uti detta utlåtande i såväl ena som
andra afseendet får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
fortfarande instämma. Sålunda har hushållningssällskapet under
de är, denna berättelse omfattar, beviljat anslag, hvilket, uppgående årligen till öfver 2,000 kronor, tillsammans med af staten
anvisade medel, användts för åstadkommande dels af en slöjdkurs vid folkskolelärareseminarium i Karlstad, dels af en extra
årlig sådan för de utaf stiftets folkskolelärare, som vid nämnda
seminarium önskade under ferietiden erhålla undervisning, dels
ock till bestridande af kostnaden för kringresande undervisare.
Det är visserligen sant, säger hushållningssällskapets förvaltningsutskott i sin 1879 till sällskapet afgifna berättelse, »att
utskottet genom anslagen, som lemnats folkskoleseminarium i
Karlstad för ej mindre seminarieelevernas än ock folkskolelärarnes i stiftet utbildning i hemslöjd, ansett sig verka välgörande
för hus- och hemslöjdens befrämjande inom länet, men utskottet
inser ock, att sällskapet först genom inrättande af en egen, ständigt fortgående slöjdskola inom orten skulle kunna åstadkomma
en mera allmän slöjdskicklighet hos befolkningen. De inskränktare anslagsmedel, hvaröfver utskottet haft att förfoga både
från sällskapets och statens sida hafva emellertid gjort det till
en tvingande nödvändighet att i och för slöjdundervisningen
förfara på sätt antydt är; hvilket allt utskottet velat framhålla
såsom orsak hvarför Vermlands hushållningssällskap, oaktadt det
hyser mycket intresse för hus- och hemslöjden, likväl icke såsom
många andra hushållningssällskap, hvilka ega större egna fonder och derjemte åtnjutit statsbidrag jemnare och till större
belopp, förmått hittills visa större resultat i slöjdväg än som
näinndt är.»
Emellertid adagalägges af de kringresande undervisarnes
berättelser, att undervisningen i slöjd, som hufvudsakligast meddelats åt folkskolans barn till ett icke ringa antal äfvensom åt
lärare och lärarinnor vid folkskolorna, omfattats med synnerligt
intresse af såväl föräldrar som barnen, hvilka ådagalagt anmärkningsvärd håg för slöjden och berömvärd flit vid utförandet af
sina arbeten. Den meddelade undervisningen, som hufvudsakligast omfattat snickeri, svarfning, korgflätning, sadelmakeri,
borstbinderi, papparbete, träsnideri och löfsågning, har, såsom
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande riktigast synes, icke
haft till ändamål att utbilda fulländade arbetare inom ett visst
område utan afsett att de anlag och krafter, som kunna ligga
slumrande hos barnen, må blifva upptäckta och ledda in på en
väg, der barnet vänjer sig vid goda, ändamålsenliga och vackra
former uti det som förfärdigas samt att kunna med ett nyttigt
bruk af tiden utföra hvarjehanda i det dagliga lifvet förekom-
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mande nyttiga och nödiga saker, hvarföre barnen fått försöka
förfärdiga så många saker som möjligt och dervid, så vidt görligt varit, använda sådan materiel, som naturen på de flesta
ställen kostnadsfritt erbjuder. Med de anvisade anslagen har
dessutom verkats för utveckling af den qvinliga slöjden genom
anstälda, särskilda undervisare i konstväfnad samt handarbeten
enligt föreningen »Handarbetets vänners» mönster och metod,
samt uti de väfnadsarter, som vanligast förekomma i allmogens hem.
Af hvad Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande angående
jordbruket och dess binäringar i denna berättelse redan anfört
täcktes Eders Kungl. Maj:t finna, att vermländska hushållningssällskapet fortfarande verkar till stor båtnad för jordbrukets utveckling och förkofran inom provinsen. Detta sällskap, hvilket,
stiftadt 1803, liar sina stadgar af Eders Kungl. Maj:t faststälda
den o maj 1865, består af 9 hedersledamöter och 1,445 sällskapsmedlemmar samt eger en kapitaltillgång, som vid 1880 års
slut utgjorde 63,092-62 kronor, deruti likväl ingår värdet af den
s. k. expositionslokalen med 25,000 kronor. Räntan å de kontanta tillgångarna samt ledamotsafgifterna, 1 krona 50 öre om
året för hvarje medlem, äfvensom den sällskapet tillfallande en
femtedel af bränvinshandelsafgifterna i länet utgöra de årstillgångar, hvanned sällskapet bekostar sina utgifter. Under hushållningssällskapet och med understöd af dess medel hafva de
inom länet bildade hushållsgillena jemväl arbetat för jordbrukets och dess binäringars höjande och förbättrande. Dessa
gillen, som tillförene varit 17, hafva, till följd af hushållningssällskapets år 1880 fattade beslut om en förändrad organisation
af desamma, sammanslagits till 9, inom hvilka möten, utställningar och prisbelöningar skola hållas hvart tredje år, i sammanhang hvanned äfven beslutats, att en gemensam utställning
och prisbelöning för jordbruket och dess alster skall ega rum i
Karlstad hvart femte år. Dessutom är genom enskilda personers nitälskan för jordbruksnäringens förkofran år 1879 bildad
en särskild landtbruksklubb, benämd Östra Vermlands landtbruksklubb.
Såsom ett glädjande vittnesbörd om hvad ihärdighet i förening med insigter kunna uträtta äfven på en plats, der naturförhållanden och öfriga omständigheter lägga stora hinder i vägen, framstår Gårdsjö lägre landtbruksskola. Gårdsjö egendom,
bestående af tre hemman, Gårdsjö, Gannerud och Kackerud, inköptes och förenades år 1850 till en gård, hvarest nuvarande
egaren samma år anlade en landtbruksskola. Vid egendomens
emottagande utgjorde den odlade markens yta 128 tunnland i
det sämsta skick, såväl hvad beskaffenhet som häfd angick.
Nu deremot har den odlade jorden nära tredubblats och utgör
350 tunnland. Stora sammanhängande gärden sträcka sig öfver
de trakter, der man förr såg en åkerlapp här och der, ett nät
af dräneringsrör geuomskär fälten, från hvilka otaliga lass sten
äro bortförda och ersatta med oerhörda massor dyjord och gödningsämnen. Att under eu sådan välgörande verksamhet i jordbrukets tjenst den anlagda landtbiuksskolan skulle leinna der
undervisade lärjungar tillfälle till en mångsidig utveckling, ligger i öppen dag, helst jorden är af den mest vexlande beskaffenhet, så att alla de jordarter, som inom landskapet gå i dagen, här återfinnas, hvarigenom en mångsidig undervisning kan
beredas lärjungen, som äfven blir i tillfälle inse, att den ofruktbaraste jord genom arbete och förståndig skötsel kan göras
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fruktbar. Tillströmningen af elever till skolan har också varit
synnerligt stor, så att icke pä långt när alla sökande kunnat
erhålla plats. Under perioden för denna berättelse hafva från
skolan utgått tillsammans 37 examinerade frilärlingar samt 15
betalande lärlingar, hvaremot ansökningar till inträde i skolan
under samma tid ingifvits af 119, eller tre gånger mer än lediga
platser. Ifrån skolans början och till innevarande år hafva 299
frielever och 106 betalande elever genomgått densamma. Yttre
utmärkelser hafva jemväl fallit skolan till del, i det den vid
den internationela industriutställningen i Paris 1878 erhöll silfvermedalj för kartor med heskrifningar öfver egendomens kulturplan, hvarjemte skolan såväl vid denna som vid internationela
utställningen i Filadelfia 1876 erhöll pris för landtbrukets produkter.
Under femårsperioden har tillkommit en ytterligare mindre
landtbruksskola, som blifvit förlagd till egendomen Sjöstad i Olme
socken. Skolan, som förutom bidrag af hushållningssällskapet
åtnjuter understöd af statsmedel, började sin verksamhet först
den 1 november 1879, h varför en närmare redogörelse för ututvecklingen af densamma torde få anses tillhöra nästa femårsberättelse.
Enligt hvad Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i sin
berättelse om jordbruket redan antydt, har länet under den tilländagångna perioden varit förskonadt frän missväxt, i följd Uvarat'
och då ej heller några svårare hagelskador eller andra för den
obemedlade jordbrukaren kännbara olyckor inträffat, behofvet af
understöd utaf allmänna medel ej heller ifrågakommit.
Dagsnerksprisen, som under större delen af förra femarsperioden i följd af dåvarande rika tillfällen till arbetsförtjenst
uppgingo till en ovanlig höjd, halva genom det stillestånd, som
under denna period egt rum vid alla industriela företag inom
länet, högst betydligt nedgått. Att för något år uppgifva en
bestämd siffra såsom betecknande dagsverkslönen inom länet är
icke möjligt, då den är betydligt olika på olika orter. Enligt
inkomna uppgifter synes den emellertid hafva vexlat emellan 1
kr. och 1-50 för mans-, mellan 70 à 75 öre för qvinsdagsverken
samt mellan 3 och 4 kronor för kördagsverken.
B) Skogshushållning. Inom länet utgjorde de allmänna skogarnes areal vid slutet af 1880 enligt Kungl. Skogsstyrelsens
derom afgifna berättelse 535,428 65 qvadratref, hvari ingingo
kronoparker med 42,861-«i qvadratref, af kronan disponerade
indragna boställen med 82,500-5 2 qvadratref, under boställsinnehafvarens vård och förvaltning qvarstående boställen .med 9,01 l - 9s
qvadratref, ecklesiastika boställen med 345,211-58 qvadratref,
skogar till allmänna inrättningars hemman med 36,375-61 qvadratref samt till bergsbrukens understöd anslagna skogar med
19,182-so qvadratref. lläraf voro, likaledes vid 1880 års slut, till
ordnad skogshushållning indelade af för kronans räkning utarrenderade skogar58,237-8o qv.-ref, af boställsskogar218,042-8n qv.-ref
samt af allmänna inrättningars hemmansskogar 36,180\-si qv.-ref.
Om än sålunda sedan afgifvandet afförrafemårsberättelsenen större
areal af de allmänna skogarne än då varit fallet blifvit till en ordnad
skogshushållning indelad, så qvarstår i allt fall fortfarande såsom ett önskningsmål att genom en dylik indelning, till vidsträcktare omfång än hittills kunnat erhållas, en mera tillförlitlig upplysning om dessa skogar i sinom tid måtte beredas, helst de
samma säkerligen under tidernas lopp, allt efter som de enskilda
skogarne försvinna, blifva mer och mer värdefulla.
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Hvad vården om de enskilda skogarne angår, är det för
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, som tillförene uti ett
den 27 juli 1875 afgifvet underdånigt memorial till Eders Kungl.
Maj:t framstält sina bekymmer derom, att den inom provinsen
pågående skogssköfiingcn skulle allt mer och mer bidraga till
förstörandet af den rikedom, länet egt i sina skogar, visserligen
ur synpunkten af farhågan om skogarnes bestånd ett glädjande
förhållande, att med hänsyn till den lamhet i trävarurörelsen,
som under perioden nästan oafbrutet gjort sig gällande, skogarne blifvit skonade, så att afverkningen derur hufvudsakligast
omfattat årens vanliga behof; men då det a andra sidan naturligtvis icke kan vara att önska, att de, som af sina skogar mod
deras bestånd både kunna och behöfva draga afkastning, skola
i en sa vigtig näringsgren som trävaruindustrien varda förlamade af tryckta konjunkturer, så, emedan det icke lider något
tvifvel att med bättre sådana den förut öfverklagade öfvernfverkningen skall pä nytt begynna sitt förstörelsearbete, synes
Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande fortfarande, att räddningen derundan icke kan gifvas annat än i en förändrad skogslagstiftning, som binder händerna pä dem, hvilka i skogarne endast se en tillfällig inkomstkälla, hvarur de vid första lönande
tillfälle ösa i ohejdadt mått, utan att af skogen ens qvarlemna
något till sjelfsådd, än mindre genom plantering söka ersätta
något af det afverkade.
Bedröiiiga exempel a en sådan misshushållning med skogarne gifvas många, hvarpa, bland andra, må nämnas skogen
till förra komministersbostället Halstersbol i Stafnäs socken,
hvilket boställe socknemännen med vederbörligt tillstånd sålt
för att inköpa ett annat, lämpligare beläget boställe, och h vars
skogsmark var beväxt med särdeles vacker högväxt 30—60 arig
tät barrskog. Denna skog har nu blifvit af de nye egarue sa
grundligt afverkad, att ä hela skogsmarken ej tinuas fem famnar virke qvarstående. Derigenom att pitprops och s. k. pappersved fortfarande statt i skäligen högt pris har afverkningen
af dylikt virke synnerligast inom Arvika revir bedrifvits hänsynslöst. I betraktande af den förträffliga skogsmark Vermland i allmänhet och i synnerhet dess vestra del cger, skulle
väl faran för skogsbrist och skoglöshet icke vara sa öfverhängande, om blott något gjordes för återväxten, åtminstone i sa
måtto att afverkningen skedde pa ett sådant sätt, att den naturliga återsåningen gynnades. Till uraktlåtenheten häraf i de
flesta fall kommer bristande omtanke eller omsorg att skydda
den uppväxande skogen, livars unga bestånd utglesnas och förderfvas genom blädning, dervid de bästa stammarne borttagas
och de mindre tillväxande, illa formade eller skadade qvarleinnas, i stället för att, såsom vid hushållningen med de allmänna
skogarne tillgår, de unga bestånden utjemnas och skyddas genom
hjelpgallring.
I motsats till den mörka tafla, som onekligen ter sig fölen allvarsam betraktare af det sätt, hvarpa- Vermlandsskogame
genom vinningslystnaden medfaras, är det sä mycket mer glädjande att framhålla, hurusom nere af de större skogs- och jordegarne egna synnerlig omsorg åt skötseln af sina skogar. Såsom
sådana framstår i första rummet Uddeholms bolag, som, förutom
det att. bolaget i sin tjenst antagit flore vetenskapligt bildade
skogstjenstemäu och kunniga skogvaktare, som ordna skogskulturen och afverkningarna, under de sist förflutna fem åren be-
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kostat skogsodling å 43,355 qvadratref skoglös eller nära skoglös mark. Vidare må i sådant förtjenstfullt afseende nämnas
äfven Storfors, Elfsbacka och Lesjöfors med flere hruksegare.
För de egendomsegare, som nitälska för skogarnes omvårdnad, men till följd af sina skogars mindre omfång icke haft tillfälle att i sin tjenst anställa särskildt aftönade skogstjenstemän,
har utan tvifvel det biträde, som de numera kunna erhålla af
stiftens skogsingeniörer, varit särdeles välkommet. Sedan landstinget och hushållningssällskapet anvisat erforderliga anslag, har
en sådan skogsingeniör blifvit stationerad jemväl inom Vermland, och de af bemäldc ingenjör afgifna berättelserna bestyrka
uppenbarligen rigtigheten af nyssnämnda antagande. Då det
torde vara af intresse att erfara, hvad af denne skogsingeniör
för de enskilda skogarnes ändamålsenliga skötsel blifvit åtgjordt,
tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att härför
lenina redogörelse, hemtad från Kungl. Skogsstyrelsens berättelser,
i nedanstående tabell :

Hvarförutan den aflemnade redogörelsen upptager arbetsdagar
för andra skogsförrättningar än de i tabellen anmärkta.
Huru stor areal enskildes till ordnad hushållning indelade
skogar upptaga, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sig
icke bekant, men ensamt inom Karlstads revir, der upplysning
i sådant afseende af Skogsstyrelsens berättelser kunnat erhållas,
uppgår denna areal vid 1880 års slut till 1,098,216 qv.-ref.
För att söka förmå mindre skogsegare till skogsplantering och
skogssådd har hushållningssällskapet under år 1880 beslutat att
för innevarande Ar bevilja ett anslag af 1,000 kronor för att
användas till belöningar åt mindre skogsegare för skedda skogsplanteringar och skogssådd samt att åt sådana tillhandahålla
skogsfrö gratis, endast mot förbindelse å mottagarnes sida att
styrka, det sådd verkligen egt rum.
Svedjande, som af ålder mycket begagnats i Vermland, förekommer numera mindre allmänt och begagnas hufvudsakligen å
hagmark och â de trakter, der skogen förut afverkats.
Några större skogseldar hafva under perioden icke hemsökt
skogarne, hvaremot så kallade löpeldar, framgående öfver marken utan att medföra någon större förstörelse, hafva, såsom vanligen är fallet under den torra årstiden, på åtskilliga ställen
förekommit.
Tjiirubränning idkas helt obetydligt inom länet och endast
för att efter timmerhygge tillgodogöra qvarstående stubbar. Tillverkning af pottaska bedrifvcs icke, så vidt Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande har sig bekant, inom länet.
Tillverkningen af bränntorf tilltager mer och mer, i samma
mån som bergsbruksrörelsen finner sin fördel vid — såsom för-

Skogshushållning.

Trävaruhandel.

hållandet nu börjar temligen allmänt blifva — att tillgodogöra
bränntorfven vid verkstäderna för att derigenom kunna spara
något på skogarne; men äfven andra industrigrenar finna mer
och mer sin fördel vid att använda bränntorf. Så meddelas
från egaren till Benneberg i Olme socken angående användningen vid tegelbruket derstädes af bränntorf följande : »Vid tegelbränning härstädes har jag ännu icke begagnat ensamt torf, utan
till 20,000 stycken tegel hafva användts 10 à 11 famnar kastved och derjemte torf ungefär 100 tunnor, som åtgått för teglets
fullständiga bränning. Då endast ved begagnades till bränsle,
åtgingo 24 à 25 famnar for samma poster tegel. Beräknas priset å veden till 10 kronor per famn och priset å torfven till
75 öre per 63 kannor, så uppstår till torfvens fordel på 20,000
tegels tillverkning en vinst af ungefär 65 kronor». Då på flera
orter inom länet finnas torfmossar, som lemna riklig utväg till
erhållande af ett godt och värderikt brännmaterial, måste man
önska att, medan tid ännu är, desamma för besparig af skogarne tillgodogöras; men allmogen fasthåller ännu vid det af
ålder begagnade vedbränslet, så länge tillgång derpå finnes, och
torfvens värde såsom brännraaterial torde först allmännare uppskattas, när behofvet oundgängligen tvingar litet hvar att tillgripa detsamma.
Från länets vid Vonern belägna större hamnar, nemligen
Skoghall, Edsvalla och Borgvik, hafva under femårsperioden afskeppats skogseffekter enligt inkomna uppgifter till följande belopp:

Då under föregående period utförseln från Venerns hamnar, hvari
då inräknades utförseln från Agnhammar, hvarifrån nu uppgift saknas men som anses hafva varit af ringa betydenhet, utgjorde 324,450
tolfter plank och 190,600 tolfter bräder, har denna periods utförsel
understigit förra periodens med 55,113 tolfter plank och 32,262
tolfter bräder och bakar; men då, såsom i förra berättelsen
jemväl blifvit erinradt, från Skåre jernvägsstation en betydlig tillverkning afsändes på jernväg till Norge, samt den under perioden färdigblifna Bergslagsbanan upptagit en icke obetydlig del
af skogseftekter för försändning till Göteborg, gifva uppgifterna
om utskeppningen af virke från Venerns hamnar knappt något
ungefärligt begrepp om den verkliga exporten deraf från Vermland. Mera betecknande för afverkningen inom provinsen torde
uppgiften om flottadt virke å Klarelfven till försågning vid de
olika sågarna inom provinsen vara, hvarför Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande sökt förskaffa sig dylika uppgifter, hvilka
innefattas i nedanstående tabell:

Trävaruhandel. Skogsskola. Skogsåverkan. Dödade rofdjur.
Den betydliga minskning i flottadt timmer, som denna tabell
för ar 1879 visar, bar naturligtvis sin orsak deruti, att nämnda
års liksom föregående årens ovanligt låga pris tvingade sågverksegarne att inskränka tillverkningen, hvilken dock, sedan
prisen under slutet af år 1879 något förbättrats, år 1880 åter
steg till en siffra, motsvarande de föregående åren.
För att erhålla ordning och reda sins emellan och för att
förekomma de tvistigheter, hvilka vid timiuerflottningen å Klarolfven eljest så lätt kunde uppkomma, hafva timmerhandlare å
densamma ingått en förening, som har till ändamål att för gemenmin räkning drifva timmerjiottning med dertill hörande arbeten. Enligt det härför gällande reglementet, som är af Eders
Kung!. Maj:ts Befailniiigshafvande faststäldt den 23 februari
1872, skola alla, som låta virke utan flottläggning framflyta på
vattendragen, vara skyldiga deltaga i gemensam flottning. Kostnaden för flottningen fördelas pä virket efter faststäld grund,
som närmast öfverensstämmer med effekternas inbördes värde
samt den större och mindre svårighet de vid flottningen förorsakat, Timinerhandlarne sjelfva bestämma Klarelfvens och dess
tvärelfvars indelning i vissa distrikt, inom hvilka totalbeloppet
af der använda kostnader fördelas på allt det virke, som inom
distriktet blifvit framflottadt. För närvarande finnas 6 sådana
(lottningsdistrikt, hvilka tillsammans omfatta en flottningsväglängd af 120 mil.
Prisen å sågblock af furutimmer om 22 fot 12 tum uppgifvas vid vattendragon hafva i medeltal utgjort:
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tal varit 253 till den ordinarie och 82 till den extra kursen.
Till undervisningen, som bestrides af skolans föreståndare, jägmästaren Wolff och en biträdande lärare, fit «A v i medeltal årligen
286 arbetsdagar, hvaraf användas till teoretiska ämnen 9«">0
timmar, åt praktiska öfningar och arbeten 1,494 timmar och till
kolning 42 dygn.
Åverkan k de allmänna skogarna och öfriga förbrytelser mot
skogsförfattningarna förekomma icke ofta i provinsen. Antalet
åtalade dylika förbrytelser utgjorde 1876: 4, 1877: 4, 1878: 9,
1879: 19, och 1880: 5, men af de ådömda skadeersättningarna
utvisas, att det endast varit fråga om mindre förseelser.
Om antalet af dödade rofdjur har Eders Kungl. Maj:ts
Befailniiigshafvande, enär redogörelse härför iutaues i Kuiiid.
Skogsstyrelsens berättelser, icke vidare att, på sätt som förut
skett, upprätta särskilda tabeller, utan tillåter sig endast fästa
uppmärksamheten dera, att under det Aren 1876, 1878 och 1880
utbetalades ersättning för endast en under Ii vartdera året dödad
björn, samt 1879 icke upptager någon sådan ersättning alls, de
under 1877 dödade björnarne voro icke mindre än 9. Targ har
under nämnda 5 år dödats endast 1; men lodjur deremot 79,
hvaraf icke mindre än 24 under 1879. Att björn och i synnerhet varg, som numera är ytterst sällsynt, under de senare åren
sa betydligt minskats, är naturligt i samma man, som jorden odlas och skogarne försvinna. Deremot har erfarenheten ådagalagt, att räf, om den icke hålles efter, förökar sig betydligt och
blifver till mycken skada för det nyttiga villebrådet. Så inträffade ock inom Vermland under de år, som följde näst efter
kungl. kungörelsen den 29 januari 1869, hvarigenom belöningar
af statsmedel för dödande af räf och roffogel upphörde, med anledning hvaraf också 1876 års landsting, uppå derom väckt motion, beslöt att under 5 år, räknadt från nästföljande års början, anvisa ett förslagsbelopp af 1,000 kronor till skottpenningar, nemligen för räf 3 kronor, för uf 2 kronor och för hök 1
krona 50 öre och hafva till följd af detta beslut utaf landstingskassan blifvit i skottpenningar utbetalade:

A plank och bräder uppgifvas prisen hafva varit:

Är 1877
»
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» 1879
» 1880

Häraf visar sig, att virkespriscn, som under 1875 betydligt
nedgått mot föregående årens pris, under denna period än ytterligare sjunkit, till dess de 1879 uppnådde en sä låg siffra, att
motsvarighet dertill under en lång följd af år knappast torde
återfinnas. Ar 1880 visar en återgång till ungefär samma pris
som år 1876, och under innevarande år hafva desamma ytterligare stigit.
I sin senaste berättelse hade Eders Kungl. Maj:ts Befailniiigshafvande att omförmäla att, med tillhjelp af såväl statsanslag som af Örebro och Vermlauds läns landsting anvisade medel, en för Vermlands och Örebro län gemensam skogsskola blifvit den 1 november 1876 öppnad vid egendomen Presterud, i
närheten af Kristinehamn. Behofvet af denna skola och det
välförtjenta anseende, densamma under de 4 år, dess verksamhet nu fortvarit, vetat tillvinna sig, ådagalägges bäst af det förhållande, att under det skolan lemnat undervisning årligen åt
9 ordinarie lärlingar och 9 extra lärlingar vid den praktiska
kursen eller åt tillsammans 72 stycken under tiden för skolans
verksamhet, så hafva under samma tid de inträdessökandes anK. M:ls
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1,438 kronor.
4,137T,O

»

a,8fi0
4,483

De dödade rofdjur, för hvilka landstinget lemnat skottpenningar, inheintas af nedanstående tabell:

Varande Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvandc icke i
tillfälle att för 1880 leinna besked på antalet rofdjur hvarfor skottpenningar utbetalts. Härförutan har 1880 Ars landsting med
föranledande af enskild persons derom väckta rörslag beslutat
att tor innevarande år anvisa ett förslagsanslag af 450 kronor
till skottpenningar för dödande af kråkor, att utbetalas med 10
öre för hvarje dödad kråka, med viikor att minst 5 kråkor af
samma porson på en gång uppvisas för skottpenningars erhållande.
Antalet husdjur, dödade af rofdjur, utvisas af följande tabell :
län.

.)
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Bergsbruk och brukshandtering.
De under femårsperioden utfärdade niulxedlavna och hvilostânden, som till en viss grad utvisa den lifaktighet, hvaraf jernhandteringen varit berörd, upptagas i nedanstående tabell:

Vermlands jagtvårdsf ören ing, hvarom Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande i föregående berättelse ordat, verkar fortfarande medelst utdelande af belöningar för främjande af sitt syftemål, jagtlagarnes efterlefnad, rofdjurens utdödande och jagtens
ändamålsenliga utöfning.

C) Bergsbruk och brnkshandtering. Vid redogörelsen för
denna för provinsen så vigtiga näringsgren är Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande i tillfälle att grunda sina uppgifter,
till hufvudsaklig del, på den sakrika berättelse, som från Bergmästaren i femte bergmästaredistriktet inkommit.
I motsats till föregående femårsperiod har den nu ifrågavarande utmärkt sig för ovanligt låga pris å jerneffekter, beroende på de under denna period ofördelaktiga konjunkturerna på
utlandets marknader, hvaraf vår tillverkning, oaktadt densamma
egentligen icke uppträder i konkurrens med utländska jerneffekter, som äro af helt andra, vanligen sämre och mindre värderika
sorter, icke kan undgå att röna inverkan. Dessa fallande pris
hafva haft till omedelbar följd ett nedgående eller åtminstone ett stillastående med afseende å tillverkningsbeloppen i de
flesta grenar af bergs- och brukshandteringen, hvarifrån endast
sista året i fråga om tillverkningen af tackjern utgör ett glädjande undantag.
För öfversigt af de olika tillverkningsbeloppen, tillåter sig
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att här nedan meddela
en tablå öfver jernhandteringens resultat inom Vermlands län
pä sätt som följer i denna tabell:

Jemför man tillverkningen under denna period och den under föregående period, så förete 1873 och 1878 en skilnad i
malmbrytning på 924,355 centner och i stångjernstillvcrkning af
247,599 centner, en skilnad alltför betydlig för att icke ådraga
sig uppmärksamhet.

Rörande utvecklingen af jernhandteringens särskilda grenar
torde böra omförmälas:
Vid grufbrytningeu.
Liksom under föregående period hafva
de nya sprängämnena visat sig ega ej allenast en större sprängkraft utan äfven föranledt mindre olyckshändelser än under föregående tider, då krutet var det enda förekommande sprängämnet. I afseende å olycksfall, timade bland de vid bergverken
inom länet sysselsatta arbetarno, meddelas härför redogörelse enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser, sålunda:

Af de sålunda omkomne hafva endast 5 ljutit döden genom
skottskada, som likaledes åstadkommit minsta antalet sårade.
I afseende å brytningsmetoderna omnänmes, att, i den mån
grufvorna tilltagit i djup och svårigheten att till billiga pris
erhålla virke för grufvornas förstämplande och uppehållande
blifvit ökad, den s. k. igensättningsmetoden så småningom kommit i bruk vid vissa gruffält, som härför varit passande. Denna
metod går derpå ut, att i den mån malmerna utbrytas, de dervid uppkomna grufverummen igenfyllas med ofyndigt berg, hvilket, i den händelse sådant icke kan fås i tillräcklig mängd af
det ofyndiga i grufvan, nedtages från dagen.
Malmtillgångarne hafva visat sig fullt tillräckliga för provinsens behof, ehuru andra bergslagsmalmer af något olika beskaffenhet blifvit använda vid hyttorna inom Vermland, beroende
ej på bristande tillgång på malmer, enär nästan alla gruffält
varit öfverhopade med malminventarier från föregående år, utan
derpå att dessa från andra län införda malmer, som kunnat erhållas för billigare pris än de inom länet brutna, varit ändamålsenliga för det behof, hvartill de skolat användas. De många
nu öppnade jern vägs förbindelserna till aflägsnare gruffält hafva
äfven för provinsens tackjernstillverkare möjliggjort användandet af malmer från andra län, hvilken utväg utan tvifvel kommer att begagnas i den mån kännedomen om malmernas ändamålsenlighet för särskilda behof blifver mera spridd. Denna

Bergsbruk och brukshandtering.

Fabriker och manufakturer.

besparing af de vermländska malmtillgångarna torde vara af
nytta, enär desamma, ehuru tillräckliga för nuvarande tackjernstillverkningsbelopp, likväl icke tillåta en obegränsad ökning af
denna tillverkning utan att blifva anlitade utöfver ett klokt och
förståndigt bruk af naturtillgångarna.
Tackjermtillverningen, som under förra femårsperioden uppgick till omkring 1,116,000 centner, bar under de fyra första
åren af denna period hållit sig något öfver denna siffra ocli uppgått till 1,164,366 centner, men år 1880 har denna handtering
ett ej så. obetydligt högre tillverkningsbelopp, nemligen 1,425,273
centner, en förhöjning, som, om den ej är tillfällig, är ganska
beaktansvärd. Denna ökade produktion bar dock haft till följd
en mera försvårad afsättning af tackjern till rimliga pris,
isynnerhet som bruken i vestra Vermland, som förr till större
delen voro konsumenter, numera till större delen nedlagt sitt
smide. Tackjernspriset, som vid början af denna period var
omkring 4 kronor per centner, har varit i ständigt nedgående,
med undantag för tiden i början af 1880, då ansats till stegring
visade sig men snart äter försvann, så att vid samma års slut
priset ej kunde anses vara högre än något öfver 3 kronor per
centner. De tekniska framstegen af tackjernshandteringen under
perioden kunna atergifvas i följande tabell, utvisande arsmedeltalen för alla inom Vermland i gång varande hyttor:

Den obetydliga omvexling, som jernprocenten och kolåtgången visa, antyder, att gränsen för mer betydliga framsteg i dessa
afseenden synes vara uppnådd. Dygustillverkningen åter tyckes
vara i något framåtgående, beroende på de nybyggda stora ugnarna,
som på senare tiden tillkommit.
Tillverkning af götmetall enligt Bessemers och Martins metoder har under liela perioden varit i ständigt stigande och kommer antagligen att så blifva, enär den produkt, som erhålles
genom dessa nyare metoder för jernfärskning, är den enda, som för
närvarande på såväl den utländska som den inländska jernmarknaden är föremål för en lifligare efterfrågan, hvartill orsaken, efter
livad kändt är, ligger deri, att dessa metoder lemna det renaste,
slaggfriaste och mjukaste jern, som kan åstadkommas, hvilket, da
detsamma, såsom fallet är med detta läns produkter, tillverkas
af utmärkta malmer, måste göra sig gällande för mera grannlaga
behof, hvarhelst desamma kunna förekomma. Af denna anledning är det högst sannolikt, att en allt större del af det vermländska
jernet efter hand kommer att färskas medelst dessa nya metoder,
och att endast en obetydligare del af länets tillverkning fortfarande kommer att utgå i form af tackjern eller härdfärskadt jern.
Det af gammalt brukliga xtångjerus- och ståljernssmidet
har numera blifvit nästan alldeles aflagdt, och det smidiga jernet
utgår i stället i form af råstänger, smältstycken, biooms, bultar,
finjern, trådringar och Hera andra dimensioner, mera passande
för förbrukaren än stångjernet, som förr utgjorde, snart sagdt,
den enda form, hvaruti det vermländska jernet gick till utlandet.
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Manufakturoch gjutgodstillverkningeu fortgår i ungefär
samma utsträckning som under föregående period. En småningom skeende ökning är dock att förutsätta inom bada grenarne. Svårigheten att uppdraga en bestämd gräns emellan
manufakturjern och ämnesjern har gjort att de tre första åren
af ifrågavarande period visa en högre siffra än de tvenne senare,
beroende derpå, att trådringar dessa år fördes till manufaktur-,
men under de tvenne senare åren till stånu- och ämnes jern,
hvilket senare betraktelsesätt måhända är rättare.
Oaktadt de stora svårigheter, som den vermländska liksom
hela vårt lands jernhandtering under den förflutna perioden haft
att kämpa emot, synes för Eders Kungl. Maj:ts Bofallningshafvande något tvifvel icke vara de rom, att densamma under behörigt aktgifvande på tidens fordringar, pä omsorgen om uppammandet af en skicklig arbetarestam samt klok ekonomisk planering] och ledning af handteringen såsom yrke skall kunna uthärda täflan och fortfarande, såsom hittills, bereda sina yrkesmän fördelar och provinsen den utveckling, som don i sa rikt
mått förut af jernhandteringens idkare erhållit.
Efterföljande tabeller Litt. E, F, G, H, I och K lemna i
öfrigt redogörelse för bruksverksamheteus ställning inom länet.

D) Fabriker, manufakturer oeh handtverk.

Fabriks- och

manufakturnäringarna hafva i jemförelse med länets hufvudnäringar alltid haft en underordnad ställning, oeh den femårsperiod.,
som nu senast förflutit, har icke att framvisa någon lifaktigare
verksamhet utan i dess ställe ett tillbakagående af de förstnämnda näringarna. Under det att nemligen desammas sammanräknade tillverkningsvärde för stad och land vid slutet af
förra perioden uppgick till 3,696,632-7o kronor, så hade detsamma,
som redan 1876 nedgått till 3,100,404 kronor, vid slutet af 1879
sjunkit till 2,537,251 kronor. Orsaken härtill är lätt att finna.
Såsom bland de förnämsta af ifrågavarande näringar framstå
nemligen glasbruken samt gjuterier och mekaniska verkstäder, af
hvilka de förra, fem till antalet, 1876 visade ett tillverkningsvärde af 669,251 kronor, samt de senare, nemligen de bogtre
mekaniska verkstäderna i Karlstad och Kristinehamn, ett tillverkningsvärde för verkstaden i Karlstad af 229,955 kronor och
för verkstaden i Kristinehamn af 426,114 kronor, eller tillhopa
656,069 kronor, under det att tillverkningsvärdet 1879 nedgått
för glasbruken till 552,980 kronor och för de omnämnda mekaniska verkstäderna till 137,918 kronor för den i Kristinehamn
och till 149,524 kronor för den i Karlstad, eller tillhopa 287,442
kronor, allt enligt Kungl. Kommorskollegii berättelser. Dcremnt
hafva de bättre konjunkturer för tillverkningen afpajipersUHL.sm.
som inträffat under de senaste åren af perioden, haft till följd
att de i förra berättelsen såsom nedlagda omförmälda pappersmassefabrikerna vid Forshaga, som numera benämnes K lära for.-,
fabrikers aktiebolag, samt Jösseforsen oeh Kroutorp upptagit;.;,
hvadan också tillverkningsvärdet för dylik massa frän 1870,
då det utgjorde 127,965 kronor, till slutet af 1879, da det uppgick till 201,058 kronor, stigit med 73,093 kronor, liland öfriga
fabriker inom länet intaga de för tillverkning af malfdrgcLrr oeh
to!iak»fabriker 1 ta ett framstående rum med ett tillverkningsvärde
år 1879 för de förra af 173,847 kronor och för tobaksfabrikerna
af icke mindre än 496,140 kronor.
Antalet vid fabrikerna sysselsatta iirbeV.m; som ar 1875
utgjorde 1,448 personer, nedgick ar 1879 till 1,354, deraf 177
män och 40 qvinnor under 18 år.
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Tab. Litt. F.

Ilandtverkerierna visa jemväl ett tillbakagående, jemfördt
med förhållandena under förra perioden, i det nemligen handtverkarnes antal, som år 1875 utgjorde 413, deraf 406 män och
7 qvinnor, vid 1879 års slut nedgått till 339, deraf 328 män och
11 qvinnor, hvaremot dem påförd bevillning från 1875, då den

Tackjernstillverkning.

Tab. N:o 2. Landsvägar.

uppgick till 2,411 kronor 98 öre, till 1880 års början ökats till
2,540 kronor 53 öre.
Liksom under föregående femårsperiod har bränvinsbränning
under de senaste fem åren icke idkats inom länet.

4. Kommunikationsanstalter och varubyten.
A) Landskommunikationer. Tabell N:o 2 redogör för längden af lands-, härads- och sockenvägar inom länet samt för
längden af vägomläggningar och förbättringar med derför kända
kostnader, för antalet gästgifvaregårdar och skjutsanstalter och
dervid gällande skjutslega äfvensom för utgångna skjutshästar
jemte uppbådade kungs- och kronoskjutshästar.
Med hänsyn till beskaffenheten af vägarne äro desamma
mycket olika inom de särskilda delarne af länet, beroende dels
på tjenliga fyllnadsämnen, dels på de mer eller mindre tunga
transporter, som dera framforslas. I allmänhet måste dock Eders
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande vitsorda de väghållningsskyldiges goda vilja att hålla vägarne i godt och farbart skick. Hvad
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i förra femårsberät-

Tab. Litt. F.

telsen blifvit yttradt derom, att flerestädes å de gamla vägarne
ännu möta svåra och för varutraflken hinderliga backar, eger
ännu sin giltighet. Att emellertid för vägarnes omläggning och
backars borttagande icke så ringa blifvit åtgjordt under senaste
årtionden, framgår derutaf, att från och med år 1841, då Kungl.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens verksamhet tog sin början,
intill slutet af år 1879, förutom enskildes uppoffringar i sådant
afseende, till vägomläggningar inom länet utgått ersättning af
allmänna medel med icke mindre än 404,517 kronor, hvarför en
våglängd af 21 mil blifvit anlagd eller förbättrad. Under nu
ifrågavarande period har Eders Kungl. Maj:t till befrämjande af
vägomläggningar inom länet beviljat följande anslag, nemligen:

Masugnarne och tackjernstillverkningen

år 1880.

Tab. Litt. G. Stångjernstillverkning.

Landsvägar.

6,750 kronor till anläggning af ny väg emellan Fältaken
och Bäcken i Sillcruds socken;
15,100 kronor till omläggning af den del af vägen emellan
Skillingmarks kyrka och riksgränson emot Norge, vid Ilögsäter,
som sträcker sig emellan Klefvened och nämnda gräns; samt

Tab. Litt. G.
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7,645 kronor till ny väg från allmänna vägen emellan Ölme
gästgifvaregård och Vase kyrka till Vase station å nordvestra
stambanan;
af hvilka väganläggningar de tvenne sistnämnda under perioden lilifvit afsynade och godkända, såsom förhållandet jcinviil

Stångjernsverken år 1880.
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Tabb. Litt. H och I.

varit med de i förra femårsberättelsen omförmälda omläggningarna
af allmänna landsvägen dels emellan Slöan i Bro socken och
Karlberg i Grums socken, dels ock emellan Molkoms och Stenåsens gästgifvaregårdar.
I afseende å farthållningen har någon förändring inom länet
icke egt rum under perioden, utan finnas sålunda 26 färjor,
hvilka äro oundgängliga för kommunikationen i stället för broar,
hvilka, alltför kostsamma, annars skulle, blifva nödvändiga öfver
de vattendrag, som flerestädes skära de allmänna vägarna.
Den allmänna uppmärksamheten på de allmänna vägarnes
och dithörande kommunikationsmedels förbättring har naturligen
icke så mycket tagits i anspråk, sedan den lifligare samfärdseln
medelst jernvägar blifvit i så rikt mått tillgodosedd inom proTab. Litt. H.

Tab. Litt. I.

Tillverkadt gjutgods år 1880.

Ståltillverkningen

år 1880.

Gjutgods- och ståltillverkning.

Färjor.

Jernvägar.

vinsen, som med afseende å detta samfärdsmedel är särdeles
lyckligt lottad. Vermland eger nemligen inom sitt område, förutom Nordvestra stambanan, numera följande enskilda jernvägar,
af betydenhet, nemligen: Bergslagernas jernvägar eller den s. k.
Bergslagsbanan, hvilken, förbindande Falun och Göteborg, till
en betydlig sträcka genomgår provinsen; Östra Vermlands jernväg, som förbinder Kristinehamn och Filipstad; Filipstads norra
bergslags jernväg och Uddeholms aktiebolags jernväg, hvilken
numera i och för trafiken förenad med Filipstads norra bergslags jernväg benämnes Nordmarks—Klarelfvens jernväg; hvarförutan Nora—Karlskoga jernväg delvis äfven genomgår provinsen.
Af dessa enskilda banor är naturligtvis Bergslagernas jernväg, som i hela sin längd, 45-5 mil, öppnades till allmän trafik
den 1 december 1879, den betydligaste. Densamma, som blifvit
anlagd med hänsigt att till Vesterhafvet framföra en stor del
af provinsens jern- och träprodukter, skall utan tvifvel blifva
en mäktig häfståg för utvecklingen af jern- och träindustrien
med den förmån, som genom nämnde jernväg blifvit densamma
beredd, att snabbt och lätt afyttra dess tillverkningar; och den
utveckling rörelsen å denna jernväg tagit äfven under så ogynsamma förhållanden, som under denna period varit rådande,
bestyrker redan giltigheten af detta antagande. Då det synts
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, som det måste vara af
allmänt intresse att erfara omfånget af trafiken inom Vermland
på denna för länet så vigtiga bana, lemnas deröfver en öfversigt
i tab. Litt. L.
När till det i denna tabell upptagna gods lägges resegodsöfvervigt samt anlända och afsända åkdon och kreatur, hvilket
allt i tabellen icke innefattas, men under åren 1876—1880 lemnat
en inkomst af 11,014 kronor 84 öre för den förstnämnda och
10,590 kronor 39 öre för den senare titeln, så uppgå inkomsterna
af gods- och persontrafiken inom Vermland för samma år till
l,460,145 - 92, hvilket, särskildt i betraktande deraf att banan i
sin helhet icke varit öppnad mer än något öfver ett år af denna
period, måste anses vara en lofvande början för densamma.
Östra Vermlands jernväg, som leder från Kristinehamn öfver
Storfors, Nykroppa och Gammalkroppa dels till Persbergs grufvor och dels med utgrening från stationen Nyhyttan till Filipstad
och Finnhyttan, der den sammanträffar med Filipstads norra
bergslags jernväg, är bredspårig och till sin längd 6-3 mil.
Aktieteckningen för denna för bergslagen vigtiga jernväg
uppgår till 1,700,000 kronor, hvarförutan obligationslån är af
bolaget taget till belopp af 3,150,000 kronor.
Rörelsen å denna bana innefattas i följande tabell:

Den minskning i trafiken, som uppstått å denna bana under
de sista åren af perioden, torde få tillskrifvas icke blott missgynnande konjunkturer för jern och malm, utan äfven den omständighet, att Bergslagernas jernväg upptager en del af den

Tab. Litt I. Jernvägar. Tab. Litt. K.
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trafik, som, inn.in densamma kom till stånd, tog sig väg öfver
Östra Vermlands jernväg.
Sodan Uddeholms bolag för åstadkommande af lättare kommunikationer för bolagets tillverkningar pä egen bekostnad och

hufvudsakligen på egen mark genom Råda och Gustaf Adolfs
socknar i Nedra Elfdals härad och Nordmarks socken i Fernebo
härad anlagt en smalspårig jernbana med spårvidd af 3 svenska
fot för att från Nordmarkshyttan medelst derifrån utgående Fi-

Tab. Litt. I.

år 1880.

Tab. Litt. K.

Jernmanufakturverken

Trafiken å den inom Vermlands län fallande delen af Bergslagernas jernvägar åren 1876—1880.
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lipstads norra bergslags jernvågsaktiebolags bana till Filipstad
komma i omedelbar beröring med och anslutning till Bergslagernas och Östra Vermlands jernvägar, som leda till Nordvestra
stambanan, den förra vid Kil och den sednare vid Kristinehamn,
så och efter det Uddeholms bolags jernväg öppnats för allmän
trafik den 17 december 1877, har densamma blifvit för trafik
förenad med Filipstads norra bergslags jernväg. Genom sammanslagning med Filipstads norra bergslags jernväg, som hade
till ändamål att trafikera jernväg från Filipstad norr ut förbi
Finshyttan, Enggrufvorna, Agegrufvorna och Finnmossegrufvorna
till Nordmarkshyttan och Nordmarksgrufvorna, har detta jernvägssystem blifvit sammanbundet med den jernbana, som Bergslagernas jernvägsaktiebolag anlagt vester om sjön Daglösen från
Daglösedet till Filipstad. Uppgift om trafiken äfven å denna
jernväg, som berör så vigtiga intressen, torde icke vara utan
betydelse, hvarför en redogörelse härför lemnas i nedanstående
tabell :

Jernvägar. Skjutsanstalter.
Deijefors vid Klarelfven den s. k. Deijefors jernväg, dels ock
vid åtskilliga bruk anlagda mindre hästbanor, afsedda för transporten af brukens egna effekter, såsom vid Liljedal, Mölnbacka,
Ostanå och Borgvik; men då dessa banor för den allmänna trafiken icke ega någon betydelse, har Eders Kung!. Maj:ts Befallningshafvande icke ansett lämpligt att belasta utrymmet med en
redogörelse för dera forslade effekter.
Sedan till följd af Eders Kungl. Maj:ts nådiga förordning
den 31 maj 1878 förändrade bestämmelser angående skjutsskyldigheten blifvit gifna, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom särskilda beslut för hvarje härad inom länet ordnat skjutsanstalter, så att med hänsyn till bernälda nådiga förordnings bestämmelser en del förut varande gästgifverier såsom
sådana bibehållits, men en del förändrats till skjutsstationer.
Genom denna omreglering af skjuts väsendet, dervid några gästgifverier indragits, men andra åter tillkommit, har gästgifvaregårdarnes antal blifvit 64 och skjutsstationernas 79, fördelade
på de olika fögderierna, på sätt nedanstående förteckning utvisar:
Norr-Sysslets fögderi
»

»

8

»

13

»

Öster-

»

»

, . . 10

»

13

»

19

Vester-

»

»

12

»

Mellan-

»

»

7

»

4

»

Nordmarks

»

8

»

13

»

1

»

Karlstads

Under jernvägens byggande åren 1876 och 1877 utfördes dera
för Uddeholms bolags räkning trafik, hvarför redogörelse dock
icke blifvit närmare afgifven. Af de anförda siffrorna framgår,
att denna jernväg i sig upptager icke ringa trafik och torde också
vara den jernväg i länet, som bär sig bäst.
Då samtliga nu omförmälda jernvägar under denna femårsperiod öppnats för allmän trafik, torde det icke behöfva påpekas,
huru stor utveckling i kommunikationer och deraf föranledda
fördelar provinsen under samma period vunnit; och då det
är att hoppas, att de tryckta konjunkturerna skola höja sig,
så blir en kraftig häfstång för jernindustriens utveckling genom dessa jernvägar, till hvilkas anläggande enskilda uppoffringar mägtigt bidragit, med all sannolikhet för framtiden
gifven. De delar af länet, som äro i mesta saknad af jernvägarnes fördelar, äro Nordmarks, Gillbergs, Fryksdals och Ofre
Elfdals härad; men då de tvenne förstnämnda häradena under seglationstiden hafva lättade kommunikationer genom Seffle
kanal och Byelfvens segelbara vattendrag, som förbinder Venern
med Glafsfjorden till Arvika, samt Fryksdals härad genom Frykensjöarne och jernvägen från Fryksta äfvenledes under seglationstiden har lättade förbindelser med stambanenätet, qvarstår såsom
den mest vanlottade länsdelen Ofre Elfdals härad.
Förutom nu omförmälda jernvägar finnas fortfarande dels
följande för den allmänna rörelsen påräknade hästbanor, nemligen: l:o) emellan sjöarne Långban—Yngen, den s. k. Lerviksbanan, 10,500 fot; 2:o) mellan Yngen—Saxån, den s. k. Saxåbanan, 12,500 fot; 3:o) emellan Yngen och Daglösen 24,500 fot;
4:o) emellan Lersjön och Daglösen, eller Storbrobanan, 4,500 fot;
5:o) emellan Lesjöfors och Blockenhus 11,598 fot; 6:o) emellan
Städsjön och Ramsjön samt sistnämnda sjö och Lesjön 3,000
fot; 7:o) emellan sjön Ränken och Glafsfjorden samt 8:o) förbi

16 gästgifvaregårdar, 17 skjutsstationer,

Söder-

stad

-

Kristinehamns

»

1

»

Pilipstads

»

1

»

Sedan skjutsanstalterna inom länet sålunda blifvit ordnade
samt genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga cirkulär den 21 mars
1879 blifvit bestämdt, att maximibeloppet af den skjutslega, entreprenör finge tillgodonjuta, skulle utgå inom Vermlands läns
första distrikt, bestående af Fernebo, Fryksdals och Elfdals härad, med 2 kronor och inom andra distriktet, återstoden af
länet, med 1 krona 60 öre, samt att skjutslegan, der de skjutsskyldige sjelfva uppehölle skjutsningen, skulle utgöra i ofvanberörda första distrikt 1 krona 40 öre och i andra distriktet 1
krona 20 öre, så och efter det kronobetjeningen för utrönande
af de bidrag, som för skjutsens uppehållande kunde erfordras, i
föreskrifven ordning hållit entreprenadauktioner, öfverlemnades
pröfningen af de gjorda anbudens antaglighet till 1879 års landsting. De farhågor, som mången till äfventyrs hyst derför, att
entreprenadbidragen genom det förändrade sättet för deras utgörande skulle uppdrifvas till oskälig höjd, blefvo genom landstingets beslut for de påföljande 4 åren, hvartill entreprenadtiden,
räknad från den 1 januari 1880, blifvit af Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvand»bestämd, undanröjda, ehuru ansatser å skjutsentreprenörernas sida att få bidragen höjda till högre belopp,
än billigt vore, icke felades. De fordrade entreprenadbidragen
för länet uppgingo nemligen till icke mindre än 60,246 kronor,
hvilket belopp af landstinget efter pröfning för hvarje särskild
skjutsanstalt nedsattes till 14,835 kronor, en alltför märkbar
skilnad för att icke genast slå den om förhållandena obekante
med förvåning. Jemför man nemligen detta af landstinget anvisade belopp endast med de bidrag, som för skjutsningstuugans
lättande under de närmast föregående 4 åren från statsmedel
utgått, utgörande för ar
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så kan man icke undgå att finna, att de af landstinget anvisade bidrag voro särdeles låga, hvartill anledningen emellertid
är att söka, utom i den omständigheten att såväl de förut varande som de begärda bidragen voro för höga, dels deri att
skäl ansågs vara att i förstone sätta entreprenadbidragen så
lågt som möjligt, då en ökning deri i framtiden i allt fall antagligen komme att ske, dels ock i det förhållande att det för
jern- och trävaruindustrien minskade behofvet af kördagsverken
gjorde användningen af häst och folk till körslor mindre behöflig och förtjensten af skjutsning således mera eftersträvansvärd
än under föregående år, då med de förtjenster, som genom körslor kunde betingas, skjutsen ansågs för ett större onus, än hvad
under för handen varande förhållanden vore och under närmaste tiden antogs blitva fallet. Emellertid hade denna landstingets åtgärd att nedsätta de begärda entreprenadbidragen så betydligt till följd, att, sedan skjutsningsskyldigheten ånyo å auktioner utbjudits med tillgodonjutande af de utaf landstinget bestämda bidrag eller ock, der sådant icke ifrågakommit, mot faststäld lega, anbud på skjutsens öfvertagande på entreprenad endast undantagsvis erhöllos, så att endast vid 33 gästgifverier
och 17 skjutsstationer utaf det här ofvan angifna antalet entreprenad på de af landstinget bestämda vilkor kom till stånd för
år 1880, i följd hvaraf skjutsningen vid de öfriga skjutsanstalterna, der ännu icke gamla entreprenadkontrakt voro gällande,
fullgjordes i öfverensstämmelse med 18 § af skjutsstadgan, hvarigenom icke mer än 8,610 kronor utaf det af landstinget bestämda belopp, fördeladt till hälften på staten och till hälften
på landstinget, under år 1880 kom till användning.
B) Sjökommunikationer. I föregående femårsberättelse har blifvit fullständigt redogjordt för hamnarnes namn samt längden och
rigtningen af de hufvudsakliga trafiklinierna å såväl insjöar som
floder äfvensom begagnade kanaler. Någon annan anmärkningsvärd förändring häruti under perioden har ej inträffat, än att, i
samma mån som jern vägsnätet utspunnit sig, anlitandet af sjökommunikationerna för så väl person- som godstrafik allt mer
och mer minskats, så att af desamma endast den emellan Fryksta å Nordvestra stambanan och Torsby, som berör Fryksdalen, företer någon synnerlig lifaktighet. Emellan Göteborg och
Karlstad samt emellan Göteborg och Arvika genom Seffle kanal och utefter Byelfvens vattendrag, å hvilka linier trafiken
tillförene varit ytterst liflig, har densamma först genom Nordvestra stambanans och sedan genom Bergslagsbanans öppnande
aftagit, ehuru en régulier ångbåtsförbindelse dera fortfarande
uuderhålles.
För segelfartens förbättrande å sjön Venern finnes en direktion, hvilken enligt kungl. brefvet den 24 november 1813 skall
bestå af ledamöter, valde från alla vid Venern belägna städer
och Göteborg samt från bruks- och fartygsegare i Vermland.
Af direktionens berättelse för år 1879 inhemtas, att säkerhetsanstalterna för dagsegling numera befinna sig i nöjaktigt skick
och att för det dåvarande funnos 42 stycken större och mindre
fyrar, af hvilka direktionen uppfört och underhåller 38, Trollhätte kanalbolag 2 och Kungl. Lotsverket 1. För främjande af
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sin uppgift har direktionen att beräkna följande inkomster, nemligen :
1) de s. k. Venerns seglationsafgifter, hvilka i allmänhet
äro mycket låga, eller 1 5 öre för 10 centner taekjern, 3 öre för
10 centner stångjern och 2 öre för 45 kubikfot plankor;
2) räntan af den s. k. seglationsfonden, bestående af hopsparade medel, som 1879 uppgingo till 130,000 kronor.
För trafiken å Seffle kanal, som förbinder Venern med
Glafsfjorden, samt â Forshaga kanal, som med Forshaga jernväg förmedlar rörelsen emellan ofvanliggande orter vid Klarelfven och Venern, får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande,
enär dessa trafikleder äro ganska betydande, i enlighet med hvad
i föregående berättelser öfligt varit, lemna redogörelser uti tabellerna Litt. L och M.
C) Post- OOh telegrafanstalter. Beträffande postanstalterna i
länet, hvarom under denna afdelning jemväl bör lemnas uppgift,
så funnos vid periodens slut 11 stycken postkontor och postexpeditioner, nemligen i Arvika, Karlstad, Charlottenberg, Kristinehamn, Filipstad, Gillberga, Kil, Råda, Sunne, Torsby och
Arjeng, samt icke mindre än 97 poststationer. Då postanstalterna vid 1865 års slut uppgingo till endast 12 samt vid slutet
af 1870 till 20, men numera utgöra 108, så finner man, huru
med postverkets öfvertagande af försändelser, för hvilka kronobetjeningen förut anlitats, postanstalterna ökats.
Af staten inrättade telegrafstationer finnas 4, nemligen i
Karlstad, Kristinehamn, Filipstad och Seffle. De vid dessa stationer under åren 1878—1880 afsända och ankomna, taxering
underkastade telegram utgjorde:

Jemför man dessa siffror med uppgifterna för telegrambefordringen 1865, eller 15 år tillbaka, så framgår, att densamma vid
de vermiändska städernas telegrafstationer mer än dubbelt
ökats, oaktadt tillfället till telegramvexling genom jernvägsstationerna utvidgats.
11) Sjöfart OCh handel. Utaf de af Kungl. Kommerskollegium lemuade redogörelser angående inrikes handel och sjöfart
inhemtas, att de till inrikes sjöfart använda fartyg af mera äu
10 ton inom Vermlands län uppgått till det antal, nedanstående
tabell utvisar:

Af denna tabell framgår, att de seglande fartygens antal,
som vid slutet af förra perioden utgjorde å landet 132, numera
nedgått till 110, hvilket förhållande är att tillskrifva det genom
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Tab. Litt.

L.

Trafik och slussinkomster vid Seffle.

Tab.

L i t t . M.

Tab. Litt. L och M.

Trafiken på Forshaga kanal åren 1876—1880.

Sjöfart och handel.

Tab. Litt. N.
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Uti senaste femärsberättelse hade Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande att omförmäla, hurusom, efter det staden
Karlstad genom kungl. brefvet den 27 september 18(iö och jemlikt kungi. brefvet den 12 januari 1869 beviljats transitorätt,
stadens tullwp-pbörd, som 1866 utgjorde endast 1,178 kronor 73
öre, 1870 stigit till 102,682 kronor 17 öre och 1875 till 243,910
kronor 65 öre. Ännu märkligare har denna uppbörd höjts under ifrågavarande period, hvaruuder den utgjort:
Ai- 187<>
» 1877
» 1878
» 187!)
» 1880

de nya jernvägnrues öppnande; minskade behofvet af segelfartyg.
Uti följande tabeller, Litt. N och O, lemuas redogörelse
för trafiken och inkomsterna vid Karlstads hamn och kanal
samt vid Kristinehamns hamn. Då inkomsterna vid Karlstads
hamn och kanal sista året af förra femårsperioden uppgingo till
31,183'38 kronor samt under det följande året stego ännu ytterligare, nemligen till 34,875-g4 kronor, hafva dessa inkomster efter nämnda år oupphörligt nedgått, så att de år 1880 sjunkit
till 19,099-ea kronor, eller till lägre belopp än någonsin till—
förone under åtminstone de 20 senaste åren. Anledningen till
detta för staden ledsamma förhållande är att söka deruti, att
efter Bergslagsbanaus öppnande en mängd jern- och träeffekter,
som från de ofvanom Karlstad liggande jern- och sågverken på
pråmar fraktats till Karlstad och derifrån sjöiedes afsändts till
Göteborg, numera på nämnda bana gå direkt till Göteborg.
De i Karlstads hamn inlöpande fartygen hafva också af ofvanuämnda anledning under denna period betydligt minskats, så
att, då do år 1875 utgjorde 2,007, belöpte sig deras antal år
1880 till endast 1,149.
Afven i Kristinehamn hafva hamnafgifterna under perioden
väsentligen nedgått, såsom ädagalägges af det förhållande att,
under det de år 1875 stigit till 23,436 kronor 34 öre, samma
afgifter år 1880 uppgingo till endast 13,031 kronor 87 öre, hvartill orsaken likaledes är att tillskrifva de under perioden öppnade jerubanorna, som pä sig upptaga sjötrafiken.

Tab. Litt. N.

8ïS,Slïl-!ii ki-ounr.
:i;W,0ll-n »
aj-2,7J8-Ki ..
3i4,:i01-iiT
444,23 13 »

Transitorätten har varit föga använd, enär högsta trausituafgiften utgick för år 1880 med endast 11 kronor 12 öre. Nederlagsatgiften har ej heller varit af någon betydenhet ; den uppnådde sin högsta siffra 1878 med 1,827 kronor 1 öre. Utaf
staden Karistads behållna tolagsmedel har under 1879 uppförts
ett prydligt och ändamålsenligt tullhus, hvarför kostnaden uppgått till omkring 40,000 kronor.
Uti antalet handlande har under perioden ingen anmärkningsvärd tillökning egt rum. Dessa, som vid 1875 års slut
utgjorde 512, deraf 23 qvinnor, voro vid 1880 års början 538,
deraf 29 qvinnor. Handlandenas betjening har deremot minskats från år 1875, då antalet deraf utgjorde 314, deraf 32 qvinnor, till år 1879, då det nedgått till 268, deraf 18 qvinnor, med
46. Den handlande påförda bevillning uppgick år 1879 för städerna till 3,573 kronor 25 öre, deraf 2,001 kronor 50 öre i Karlstad, 943 kronor 15 öre i Kristinehamn och 628 kronor 50 öre
i Pilipstad, samt för landsbygden med Arvika till 3,160 kronor
68 öre, eller tillhopa 6,733 kronor 93 öre.
Beträffande den s. k. landthandeln, så visar perioden ingen
egentlig ökning af handlandes antal, enär detsamma, som år 1876
utgjorde 387, under år 1879 stigit till endast 389; men då landthandlande numera finnas inom nästan hvarje, om än aldrig så
liten, by och behofvet deraf sålunda blifvit mer än väl tillgodosedt, är en något större ökning af detta antal icke gerna tänkbar. Det kan å ena sidan visserligen icke förnekas, att det är
en fördel för allmogen att utan besvär med resor och kostnader derför få sina behof tillfredsstälda, men a andra sidan
åstadkommer den lättade tillgången pä varor ökade behof deraf,
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hvartill kommer, att genom allt för mycket anlitande af krediten, som landthandlande, för att få kunder, sällan nekar, begäret för stunden fy lies utan tanke på betalningen i framtiden.
Beklagligt är ock, att en mängd för verkligt arbete odogsne
personer ofta slå sig på landthandeln, hvarmed ds förmena sig
kunna på lätt sätt förtjena sitt bröd, men alldeles okunniga om
böckers förande och andra för handelns utöfvande nödvändiga
förutsättningar, fortsätta dessa köpmän rörelsen endast till en
tid, hvarefter konkurs och ofta i sammanhang dermed ådraget
ansvar för underlåtenhet att föra behöriga räkenskaper blir slutet på en verksamhet, som varit till föga båtnad för såväl säljare som köpare.

Handel. Tab. Litt. O.
Hvad angår landthandeln öfver rihsgränsen, så är Eders
Kungl. Maj:ts BefallningshafVande icke i tillfälle att meddela
några statistiska uppgifter derom, men att den i synnerhet vid
Grundsets marknad (i Elverums prestgäll, Hedemarken) är ytterst liflig, bevisas bland annat deraf, att vid tiden för densamma,
som börjar den 1 mars, 3 till 4 af tullstatens gränsridare beordrats att bevaka gränsen till förekommande af smuggling, som
dock är mindre vanlig, sedan en tullstation blifvit inrättad vid
Bograngen, hvarest trafikanterna kunna få förtulla sina varor.
I öfrigt råder en mycket liflig samfärdsel emellan Norge och
iunebyggarne i Finnskngasocknarna, hvilka innebyggare om
Sverige och Vermland tala som om do egentligen icke hörde

Tab. Litt. O. Uppgift öfver qvantiteten å de varor, som utgörande ortens förnämsta omsättningsartiklar, under åren 1876—1880
passerat Kristinehamns hamn, äfvensom derför och för fartyg uppburna hamnafgifter.

Bränvinsförsäljning.

Hemman. Tab. N:o 3.

Vermlands

dit. En mängd af hästar, ofta till ett antal af 40 à 50 om
dagen, föres efter nyssnämnda marknad genom dessa trakter
öfver den s. k. tiomila-skogen, som sträcker sig utefter gränsen
emellan Vermland och Dalarne, till Sverige, mest till Dalarne.
Uppgift rörande försäljningen
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Angående antalet minuthandels- och iitskänkningsställen för
försäljning af bränvin och andra spirituösa drycker, afgifterna
derför och deras disposition meddelas upplysning i följande
tabell.

af bränvin m. m. i Vermlands län.

5. Kameralförhållanden.
T a b . N:o 3 innehåller uppgift dels beträffande landsbygden
å hemmans mantal och brukningsdelar, antalet nybyggen, jordtorp, soldattorp, backstugor och andra lägenheter jemte fiskerier,
verk och inrättningar med deras taxeringsvärden år 1880, dels
ock beträffande städerna å antalet nybyggda boningshus under
femårsperioden, bebyggda och obebyggda tomter samt lägenheter
med dem å^atta taxeringsvärden för ofvannämnda år.

Vid jemförelse emellan fore varande och den vid senaste
femårsbrrättelse fogade tabell öfver hemman och jordlägenheter
m. m. å landet, visa sig skiljaktigheter i hemmantalet af den beskaffenhet, att de icke kunna förklaras på annat sätt, än att
den till föregående berättelse hörande tabell, till följd af felaktiga primäruppgifter, icke varit fullt riktig. I den föreliggande uppgiften ii.ro partisummorna såväl som slutsummorna af
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Hemman m. m. Utländingars och aktiebolags fastigheter.

det oförmedlade och förmedlade hemmantalet fullkomligt överensstämmande med hvad 1880 års jordehokssammandrag för länet i detta hänseende upptager; hvadan denna uppgift härutinnan bör vara fullt tillförlitlig.
I afseende å antalet af hemmans brukningsdelar vill det af
slutsumman synas, som om detsamma under förevarande femårsperiod minskats, enär summan år 1875 uppgifvits vara 22,671
men år 1880 utgjort endast 22,641 ; men då uti den förra summan oriktigt ingått brukningsdelar af jordlägenheter m. m. till
ett antal af 45, visar sig i stället en, ehuru högst obetydlig,
ökning i ofvanberörda hänseende.
I antalet jordtorp, soldattorp och backstugor utvisar tabellen en icke obetydlig minskning sedan sist afgifna berättelse,
hvaremot nybyggen tillkommit till ett antal af 243 och antalet
andra lägenheter rätt betydligt ökats. Hvad särskildt vidkommer det minskade antalet soldattorp, torde detta härleda sig
från rotar, som hållas vakanta, och för hvilka vakansafgift till
regementena erlägges. Det ökade antalet andra lägenheter lärer
väl till en del utgöras af nya j or dafsöndring ar, för hvilka under femårsperioden afgäld blifvit af Eders Kung!. Maj:ts Befallningshafvande faststäld och som utgjort: år 1876, 6 stycken,
år 1877 32 stycken, år 1878 10 stycken, år 1879 42 stycken
och år 1880 86 stycken eller tillsammans 176 stycket). Antalet jordafsöndringar, för hvilka under de näst föregående fem åren
afgäld faststäldes, utgjorde sammanräknadt 44.
Sammanlagda taxeringsvärdet å hemman och jordlägenheter
m. m. å landsbygden har under perioden stigit från 99,458,921
kronor till 120,626,062 kronor.
Vid jemförelse emellan antalet bebyggda och obebyggda
tomter uti städerna uti den tili denna berättelse hörande tabell
och den för föregående femårsperiod, kan det naturligtvis icke
undgå uppmärksamheten, hurusom de bebyggda tomterna i städerna i förra berättelsen uppgåfvos till 653, under det de nu
sägas vara 637V2. Orsaken till denna minskning är att söka
derutinnan att, till följd af oriktighet i primaruppgifterna till förra
femårsberättelserna, i tabellen intagits äfven utom stadsplanen
bebyggda, af vederbörande jordegare sjelfva till tomter indelade
lägenheter, hvilka nu, såsom Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande mod rätta synes, uteslutits i uppgifterna från Karlstad.
Uti nedanstående tabeller lemnas uppgifter dels om de inom
länet befintliga fideikommissegendomar, dels å fastigheter, som
innehafvas af bolag, dels ock å fastigheter, som besittas af
främmande makters undersåtar.
Uppgift å fastigheter inom Vermlands län, hvilka under år 1880
innehafts af främmande makters undersåter.

Uppgift

öfver fastigheter inom Vermlands län, hvilka nnder år
1880 innehafts af aktiebolag.

Fideikommissegendomar. Undervisningen.
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Uppgift å inom Vermlands län befintliga fideikommissegendomar
och deras taxeringsvärden år 1880.

6. Politi.
A) Undervisningen. Länets enda högre allmänna läroverk,
förlagdt i Karlstad, är fortfarande genom de utmärkta lärarekrafter, hvarnied undervisningen derstädes bestrides, i åtnjutande af ett allmänt och välberättigadt förtroende, hvarpå,
utom annat, må lända till bevis, att lärjungeantalet derstädes
är i ständigt stigande, samt att ett betydligt antal lärjungar med
goda vitsord årligen derifrån aflägga maturitetsexamen. Sålunda uppgick antalet lärjungar vid läroverket, hvilket antal
K. M:ts Be/allningshafvandes

femårsberättelser

1876-1880.
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1875 utgjorde 429, vårterminen 1880 till TM.
men har aflagts

Maturitetsoxa-

5
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Vid läroverkets bibliotek, som årligen ökas dels genom gåfvor
dels genom inköp, finnes en särskild afdelning för utlåning till
lärjungarne, bestående af arbeten i historia, geografi, skönliteratur, resebeskrifningar och naturvetenskap.
Afven i denna liksom i föregående femårsberättelse har
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillfredsställelsen meddela tillkomsten af nya stipendiestiftelser, dervid Eders Knngl.
Maj:ts Befallningshafvande i första rummet framhåller läroverkets anledning till glädje och underdånig tacksamhet derutinnan,
att Eders Kungl. Maj:t i nåder behagat att, till minne af Hans
Kungl. Höghet Kronprinsens, Hertigens af Vermland den 16
december 1876 aflagda maturitetsexamen, under den 28 i samma
månad till läroverket donera ett kapital stort 4,000 kronor,
hvaraf årliga räntan efter 5 för 100 skall den 6 eller 16 juni
(Hans Kungl. Höghet Kronprinsens namnsdag eller födelsedag)
såsom stipendium utdelas till en yngling vid Karlstads högre
elementarläroverk, som der fullbordat sina studier med maturitetsexamen, är medellös och hjelpbehöfvande, flitig, framstående i
studier och har ådagalagt ett godt och stadgadt uppförande,
i sammanhang hvarmed Hans Kungl. Höghet Kronprinsen, på
det att utdelningen skulle kunna ske redan 1877 års vårtermin,
dertill särskildt nådigst anslagit 200 kronor. Härförutan har
läroverket under läseåret 1878—1879 fått emottaga tvenne stipendiefonder, den ena af aflidne godsegaren C. O. Löwenhjelm på
Malma å 5,000 kronor att tjena till fond för tvenne lika stora
stipendier åt tvenne ynglingar uti 6:te eller 7:de klassen af
Karlstads elementarläroverk med företrädesrätt för ynglingar af
adliga ätten Löwenhjelm, samt det andra af aflidne rådmannen
här i staden A. F. Bergman å 2,000 kronor för att bilda en
stipendiefond till understöd åt ynglingar vid Karlstads läroverk,
helst inom staden födda. Dessutom har läroverket från numera
upplösta »Vermlands förening för vapenöfning», på grund af
föreningens beslut vid dess sista sammanträde den 22 februari
1879, fått emottaga, jemte åtskilliga handlingar, föreningens
kontanta tillgångar, 1,533 kronor 34 öre, hvaraf årliga räntan
vid hvarje läsårs slut såsom premium för skicklighet i målskjutning och gymnastik tilldelas sex välartade lärjungar inom läroverket. Genom de rika gåfvor, hvarmed läroverket blifvit riktadt allt sedan år 1712, då Wähnermanska stipendiet stiftades, och
intill närvarande tid, finnas vid detsamma icke mindre än 21 stipendiefonder med ett sammanlagt kapitalbelopp år 1879 af 98,293
kronor, hvaraf samma år till lärjungarne utdelats stipendier med
3,431 kronor. Uti tabellen N:o 5 îemnas en utförligare redogörelse för dessa stipendiestiftelser.
Läroverket har till sitt förfogande följande egna kassor,
nernligen :

Nya bibliotekskassan bildades 1838 af biskop Agardh dels
genom egna uppoffringar, dels genom insamling bland prester
och andra ståndspersoner. Kassans kapital utgjorde den 1 juli
1838 3,184 kronor 84 öre och har sedan ökats genom en del af
årliga räntans läggande till kapitalet samt derigenom att gamla
bibliotekskassans behållning 985 kronor 84 öre dit öfverflyttats.

Undervisningsanstalter.
Utom nu omnämnda högre läroverk finnas lägre allmänna
läroverk i Kristinehamn, Filipstad och Arvika. Antalet lärjungar vid nämnda läroverk har utgjort:

af hvilka siffror framgår, att lärjungarnes antal vid nämnda
läroverk, hvilket antal 1875 var 64 i Kristinehamn, 37 i Filipstad och 51 i Arvika, vid de tvenne första läroverken betydligt
stigit.
Med den synnerliga vigt, som ligger deruppå, att tillgång
på dugliga och kunniga folkskolelärare icke saknas, är det ett glädjande förhållande för Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
att omförmäla, hurusom det i Karlstad inrättade folkskolelärareseminariet vetat att genom dervid anstälde rektor och lärare
nitiskt och insigtsfullt verka för folkskolelärarebildningens höjande, till följd hvaraf också elevernas antal stigit i en anmärkningsvärd grad. Under läsåret 1875—1876 utgjorde detsamma
höstterminen 82 och vårterminen 8 1 ; för den tid denna berättelse omfattar, har lärjungeantalet utgjort:

varande alltså elevernas antal under perioden fördubbladt.
I senaste femårsberättelse omförmäldps, hurusom 1872 och
följande årens landsting beviljat anslag till en undervisningsanstalt i Karlstad, der icke blott vid länets småskolor anstälda
lärarinnor utan äfveu andra inom Vermlands lan boende qvinnor,
som ville egna sig åt småskoleiärareverksamhet, kunde under en
tid af åtta månader kostnadsfritt erhålla en för berörda verksamhet nödig teoretisk och praktisk utbildning. Denna anstalt,
hvars behöflighet vitsordas genom det för hvarje år ökade antalet sökande, som 1879 uppgick till 72 och 1880 till 75, oaktadt icke mera än 32 kunnat vinna inträde i skolan, är fortfarande i åtnjutande af anslag utaf landstinget till det belopp,
som för skolans uppehållande erfordras, hvilket är så mycket
mera fägnesamt, som församlingarna visa sig mycket angelägna
att till lärarinnor i småskolorna vinna de elever, som utgått
från anstalten, hvars lyckliga resultat är att söka uti de goda
lärarekrafter, som der verka.
Inom länet, omfattande 92 skoldistrikt, funnos vid 1880 års
utgång 1 högre folkskola, 74 fasta folkskolor, hvaraf 13 äro försedda med 2—4 lärare eller lärarinnor, 203 flyttande folkskolor,
hvaraf 145 flytta på två stationer och 58 på tre stationer, 16
mindre skolor, hvaraf 4 fasta och 12 flyttande, samt 39 fasta och
233 flyttande småskolor; alltså inalles 566 undervisningsanstalter,
hvaraf 118 fasta och 448 flyttande. Antalet fasta folkskolor, som
vid 1875 års slut uppgick till 54, har således under femårsperioden ökats med 20 och de flyttande folkskolornas antal med
6, samt småskolomas antal med 35. Det torde icke vara utan

Folkskoleväsendet.

Döfstummeundervisningen.

intresse för en betraktelse af folkskoleväsendets utveckling att
se huru densamma fortskridit under de senaste årtiondena,
hvarför Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillåter sig härför lemna en redogörelse i nedanstående tabell:

Undervisningen meddelas i folkskolorna af 259 ordinarie
lärare och 13 ordinarie lärarinnor, 18 extra lärare och 6 extra
lärarinnor; i de mindre skolorna af 7 lärare och 9 lärarinnor och
i småskolorna af 22 lärare och 250 lärarinnor, hvartill komma
för slöjdundervisningen särskildt anstälde 1 lärare och 8 lärarinnor, eller tillhopa 307 lärare och 286 lärarinnor. Antalet
fortsättningsskolor, ordnade i full öfverensstämmelse med kungl.
kungörelsen den 11 september 1877, utgjorde vid periodens slut
39, och var slöjdundervisningen för gossar enligt nådiga kungörelsen af samma dag införd uti 25 folkskolor.
Tillökningen i lärarekrafter har möjliggjort en gynsammare
yttre organisation af folkskoleväsendet, hvarå exempelvis anföres
att, utom det att, på sätt redan är vordet nämndt, de fasta
folkskolornas antal ökats med 20, antalet af de på blott två
stationer flyttande folkskolorna ökats från 92 till 145, hvaremot
de på mer än två Statio'ner ambulerande folkskolorna nedgått
från 105 till 58. Genom den förlängda årliga undervisningstiden
har äfven krafvet på förbättrad inre organisation kunnat tillgodoses, och hafva vederbörande särskildt under åren 1879 och
1880 egnat mycken uppmärksamhet åt lämplig klassindelning,
läsordning och lärokurser i enlighet med den utgifna normalplanen. 1 nästan samtliga länets skoldistrikt hafva af antydd
anledning under år 1880 nya skolreglementen blifvit uppgjorda
och till domkapitlets pröfning och stadfästelse insända, hvarvid
ett af nämnda myndighet meddeladt normalförslag tjenat till
ledning. Utom de angifna förbättringarna i fråga om skolornas
yttre och inre organisation förtjenar äfven anmärkas den djupt
ingripande förbättring, som tillskyndas skolorna i samma mån
gamla och för sitt kall mindre väl utbildade lärare pensioneras
och såmedelst lemna plats för yngre och friskare krafter med
tidsenlig metodisk och pedagogisk utbildning. Om detta än må
sägas med hufvudsaklig hänsyn till folkskolorna, så kan dock
en likartad förbättring skönjas på småskolans arbetsfält, der
från det af landstinget inrättade småskolelärarinneseminariet
utexaminerade elever, vanligen 32 till antalet, på sätt här ofvan
redan är antydt, årligen vinna anställning i stället för mindre
tjenliga personer.
Skolhusen, som 1875 utgjorde 426, hafva under perioden
ökats med icke mindre än 130, så att de år 1880 uppgingo
till 556, hvarjemte begagnas 85 förhyrda lokaler. Oaktadt
denna högst betydliga ökning i skolhusens antal måste ännu,
särdeles för många Hyttande småskolor, i flera skolrotar användas
mer eller mindre olämpliga rum, som endast för termin upplåtas
eller förhyras. Utom det att 130 nya skolhus blifvit under
perioden uppförda, hafva icke så få äldre sådana blifvit ombyggda. I allmänhet äro uti de nybyggda skolhusen skolsalarne
tillräckligt rymliga, likasom husen, åt hvilkas inredning tillbörlig
omsorg egnas, i yttre måtto te sig ganska prydliga.
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Planteringsland finnas visserligen vid det vida öfvervägande
antalet skolhus, men användas mestadels till potatisland åt läraren. De för undervisning ordnade planteringsland torde icke
öfverstiga 40. Hindren för en allmännare utbredning af undervisning i trädgårdsskötsel äro de, som i förra berättelsen omnämnas, nemligen dels de ökade kostnaderna, dels den omständighet att de äldre folkskolelärarne sjelfva sakna erforderlig
kunskap deri.
Oaktadt undervisningsmaterielen ökas årligen, så att under
år 1880 enligt skolrådens uppgifter inköptes sådan för omkring
14,000 kronor, är densamma mångenstädes otillräcklig, synnerligen hvad angår naturkunnighet, teckning och åskådningsundervisning.
Hela kostnaden för folkskoleundervisningen inom länet uppgick år 1880 till omkring 433,800 kronor, deraf i statsmedel
erhöllos närmare 155,000 kronor.
Om sockenbiblioteken har Eders Kungl. Mnj:ts Befallningshafvande redan ordat. Fastän uti åtskilliga folkskoledistrikt
folkskoleväsendets anordning lider af ännu oafhjelpta, väsentliga brister, så torde dock af hvad här ofvan angående detsamma blifvit omförmäldt, framgå mer än ett glädjande bevis
på ett stigande, allmännare intresse för ett nöjaktigt ordnande
af folkundervisningen, med hvilket intresse skolgångens jemnhet
visar sig gå hand i hand.
1 sammanhang med folkskoleundervisningen är det för Eders
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande en glädje att omnämna den
välsignelsebringande verksamhet, som fortfarande utöfvas af den
i förra berättelsen omnämnda, 1874 inrättade undervisningsanstalten för döfstumma personer vid den apotekaren, riddaren af
Eders Kungl. Maj:ts Vasaorden L. Kaijser tillhöriga egendomen
Gumpetan. Under perioden har antalet elever vid nämnda institut utgjort:

Undervisningen, som under hela perioden oafbrut.et fortgått
med endast korta uppehåll vid midsommar och jultiden, har såsom läseämnen omfattat katekes, biblisk historia, geografi, svensk
historia, naturlära, modersmål, räkning, skönskrifning och ritning, med hufvudsakligaste undervisningen i modersmålet. Afven
för elevernas tekniska utbildning sörjes genom vid institutet inrättade skomakare- och snickareverkstäder, hvarest eleverna
jemväl undervisas i snickeri, korgflätning, svarfuing, förfärdigande
af laggkärl samt andra nyttiga slöjdalster. Undervisning lör
handslöjd meddelas flickorna i sömnad, stickning, virkning, spanad och väfning, h vari ganska god färdighet af dem förvärfvats.
Dessutom hafva eleverna undervisats i jordbruks- och trädgårdsskötsel, så att blott vid Gumpetan och vid det närbelägna kaptensbostället Tolerudstorp flera hundra buskar och träd genom elevernas
försorg planterats. År 1877 blefvo 6, 1878: 4 och 1879: 10 elever
af kyrkoherden i Grafva F. Thorelius konfirmerade och derpa
admitterade till H. H. Nattvard, en alltför hugnande tilldragelse
för de vanlottade barnen för att närmare behölva belysas.
Elevernas åldet har vexlat emellan 10 och 30, men allmännast emellan 10 och 15 år.

36

Vermlands

län.

Anstalten åtnjuter understöd af staten med 3,100 kronor och
af landstinget med 2,000 kronor, hvarförutan landstinget ined
3,000 kronor årligen bidrager till lärarepersonalens aflöning. Den
sist hållna examen, som bevistades af många åhörare, utgjorde
ett särdeles vackert intyg om den ståndpunkt, till hvilken
institutet hunnit med afseende så väl å boklig undervisning
som slöjd. Den kände, om döfstummeundervisningen så högt
förtjente O. E. Borg yttrar också i ett om anstalten lemnadt,
skriftligt intyg, att han »under besök vid sjelfva inrättningen med
synnerlig glädje erfarit elevernas goda framsteg i så väl moraliskt som intellektuelt och tekniskt hänseende, en följd af den
omsorgsfulla vård och handledning, som egnas skyddslingarne af
anstaltens föreståndare, Theodor Kaijser, husmoder, lärare och
lärarinna, hvarför denna undervisningsanstalt, hvilken på ett så
förträffligt sätt motsvarar det med densamma afsedda ändamål,
på det varmaste rekommenderas till erforderligt understöd både
från landstinget och staten för att kunna fortsätta och utvidga
sin välsignelserika verksamhet». I denna önskan vill säkert en
hvar instämma, som förnummit den inverkan, den meddelade
undervisningen utöfvar på lärjungarne.
Den folkhögskola, om hvars inrättande Eders Kungl. Maj:ts
Befalluiugshafvande i förra femårsberättelsen hade att förmäla,
har under nu ifrågavarande period fortgått i ostörd verksamhet.
Landstinget, som genom de om folkhögskolan fattade besluten
tog den nya läroanstalten så att säga helt och hållet om hand,
bar under de tilländalupua åren ej heller svikit densamma, utan
stått den bi genom beviljande af de penningebelopp, som årligen
blifvit begärda. Landstinget utöfvar ock ensamt genom styrelsen
målsmanskapet öfvep skolan, hvadan densamma allt ifrån början
med hänsyn till sin ekonomi egt en tryggare tillvaro än många
andra af landets folkhögskolor. Denna landstingets omvårdnad
om skolan torde i väsentlig mån böra tillskrifvas det utmärkta
sätt, hvarpå dess oförtrutne och nitiske föreståndare och lärare
vetat att uppfylla det i skolans stadgar angifna ändamålet för
dess verksamhet, »att hos ynglingen väcka och utveckla det i
honom slumrande högre lifvet, eftertanken, fosterlandskärleken
och menniskokärleken i allmänhet, dernäst att skärpa omdömesförmågan, vidga lärjungens andliga blick, väcka lust för arbetet
och det valda yrket, för ordning och anständighet samt för upplysning och öfning i synnerhet i allt hvad som angår verksamheten såsom svenska medborgare, såsom medlemmar af en kommun, såsom husfäder, barn och tjenare, såsom förståndige hushållare, jordbrukare eller andra slags yrkesfolk». Den idé, som
sålunda legat och jemväl ligger till grund för inrättandet i vårt
land af folkhögskolor, är utan tvifvel värd allt erkännande, men
denna idés förverkligande beror naturligtvis i främsta rummet
på det sätt, hvarpå folkhögskolans lärare veta att bringa den
till utförande. Göres nemligen folkhögskolan till en inrättning,
som tror sig kunna meddela lösningen af tidens politiska och
sociala frågor, så förfelas icke blott ändamålet med densamma,
utan dess lärjungar taga af en sådan undervisning skada för
hela lifvet och utgå från skolan icke såsom mera kunnige medborgare än många andra af deras klass, utan såsom missbildade,
förmenta politiska personligheter. Det är derför så mycket mer
glädjande, när, såsom vid denna folkhögskola varit fallet, ynglingens håg riktas på inhemtande af verkliga kunskaper, och
förtjensten häraf tillkommer naturligtvis i första rummet skolans
föreståndare, som vetat att med lära och lefverne åt skolan
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gifva dess rätta verksamhet, hvarför det är så mycket mer att
beklaga, att denne man, ingeniören A. Norblad, under innevarande år genom döden bortryckt, slutat sin gagnerika verksamhet;
men det är all anledning hoppas, att den nye föreståndaren, A.
Ros, som allt sedan skolans stiftelse varit andre lärare vid densamma samt såsom sådan visat varmt intresse för skolan och
dess lärjungar, skall känna sig manad att gå i sin företrädares
fotspår.
För den tid, folkhögskolan fortvarit, lemnas här nedan en
förteckning på antalet lärjungar, som deri sökt och vunnit inträde, nemligen :

Den minskning i lärjungeantalet, som under de senaste åren
egt rum, är hufvudsakligen föranledd af mindre gynsamma ekonomiska förhållanden i provinsen, en åsigt som för öfrigt finner
stöd i den omständigheten, att minskning i lärjungeantalet under
nämnda år gjort sig gällande i nästan alla folkhögskolor i vårt
land. Sammanlagda antalet af lärjungar under omförmälda läsår
utgör 189, eller i medeltal 31 om året, af hvilka 16 bevistat
skolan tvenne vintrar. Dragas nu dessa 16 från 189, har man
således talet 173 såsom summan af de lärjungar, som, med en
medelålder af emellan 21 à 22 år, vid periodens slut varit elever
vid denna skola. Lärjungarne hafva nästan utan undantag så
skickat sig under sin skoltid, att deras uppförande gjort skolan
heder, hvarför ock ortens befolkning uttalat sitt erkännande
deraf, att näppeligen någon befogad anmärkning kunnat göras
emot deras seder och hemlif.
Bergsskolan i Filipstad har fortfarande varit fördelad i
tvenne afdelningar, nemligen en högre för bruksbokhållare eller
tjenstemän vid bruk och bergverk samt en lägre för utbildandet
af duglige masmästare, smeder och grufförmän. Under de senast
förflutna fem lärokurserna eller från den 1 november 1875 till
den 15 oktober 1880 har undervisning meddelats åt tillsammans
101 elever, nemligen 87 i den högre och 14 i den lägre afdelningen, eller i medeltal 20 under hvarje år. Under de 50 år,
som förflutit, sedan skolan år 1830 stiftades, har den varit besökt af tillsammans 650 elever, eller i medeltal 13 per år. Den
praktiska undervisningen i tackjernstillverkning och jernfärskning
har egt rum dels vid Finnshytte masugn, dels vid Gustafsfors
bruk, hvars verkstäder utan ersättning välvilligt upplåtits af
egarne. Vid Finnshyttan har för skolans räkning medelst besparingar å de årliga anslagen en mindre försöksmasugn blifvit
uppförd, hvilken sedan den 1877 färdigbyggdes, årligen begagnats.
Härigenom har undervisningeu i tackjernstillverkning erhållit en
icke oväsentlig förbättring, då eleverna, som sjelfva uteslutande
sköta blåsningen i ugnen, icke allenast få tillfälle att förvärfva
en mera praktisk öfning i hyttskötsel, än som på annat sätt
kunde ske, utan äfven få deltaga i tillverkningen af flera olika
tackjernssorter. Om läroämnena vid skolan, antalet lärare och
sammansättningen af skolans styrelse gäller bvad i föregående
berättelser derom blifvit förmäldt. Till skolans underhåll lemnas
af Jernkontoret dels ett ordinarie, årligt anslag af 8,000 kronor
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dels ock ett särskildt anslag af 3,500 kronor, som årligen utgår
i mån af behof för upprätthållande af skolans fortfarande verksamhet. Genom sammanskott af skolans gynnare, vänner och
torra elever och til! minne af skolans grundläggare, bergmästaren
v. Scheele, stiftades å årsdagen af dess femtioåriga verksamhet en
stipendiefond för vid skolan studerande elever. Dessutom finnas
tvenne andra stipendier, det Nordenska och det Berggrenska,
hvilka icke uteslutande tillhöra bergsskolan utan jemväl kunna
tilldelas elever vid Falu bergsskola eller Tekniska högskolan.
För länets landtbruks- och skogsskolor har Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande under rubrikerna jordbruk och skogsskötsel redogjort.
B) Kreditanstalter. De inom länet befintliga anstalter för
kreditens och näringarnas underhållande utgöras af:
l:o) Hypoteksföreningen för jordegare i Vermland oeh Dal.
På sätt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i sin förra
berättelse omnämnt, är föreningen, som den 21 november 1873
erhöll förnyadt nådigt reglemente, delad i två afdelningar: gamla
fonden, omfattande det gamla bolaget, som ej har delaktighet i allmänna hypoteksbanken, samt nya fonden, hvilken åtnjuter sådan
delaktighet. Vid slutet af räkenskapsåret 1880 hade gamla
fonden 1,101 delegare med ett fastighetsvärde efter bevillningstaxering af 769,693 kr. och efter särskild uppskattning af 11,155,920
kr., med en lånerätt af 5,747,888 kr., hvaraf begagnats 5,109,015
kr., och i amorteringslån utgifvits 5,051,565 kr. Delegarnes
antal, som 1875 utgjorde 1,210, med utlemnade amorteringslån
5,835,785 kr., har sålunda minskats med 109 delegare, och de utlemnade amorteringslånen med 784,220 kr. Uti nya fonden utgjorde
vid samma tid delegarnes antal 1,880 med ett fastighetsvärde efter
bevillningstaxering af 12,679,379 kr. och efter särskild uppskattning af 20,817,839 kr., med en lånerätt af 15,123,570 kr., hvaraf
erhållits såsom amorteringslån 13,768,750 kr. Antalet delegare
i denna fond, som vid förra periodens slut utgjorde 1,390, har
sålunda ökats med 490 st., och beloppet utlemnade amorteringslån, uppgående vid nyssnämnda tidpunkt till 10,826,400 kr., med
2,942,350 kronor.
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Den skilnad, som föreligger uti vinsten för fir 1879 mot de
andra årens vinster, är alltför märkbar för att icke ådraga sig
uppmärksamhet, men förklaras al' de afskrifningår, som till följd
af lidna förluster måste göras för förstnämnda ar. Icke många
af de år, hvarunder bankens verksamhet fortgått, liafva varit för
densamma så brydsamma som året 1879. Den förlamning, som de
föregående åren börjat och detta år ännu betänkligare fortfor
uti provinsens hufvudnäringar, återverkade på låntagarnes förmåga att betala sina förbindelser; och då bankens verksamhet
i viss mån måste vara rigtad derpå att förse bruks- och sågverksegare med nödiga förlag för bedrifvande af deras rörelse
genom beviljande af lån mot erbjudna och goda befunna säkerheter, men säkerheter, som tillförene ansetts nöjaktiga, under de
ogynsamma konjunkturerna föllo till ett värde, som vid utlåningen
var omöjligt att beräkna, bief förlusten på låntagare, som råkat
i obestånd, en bedröflig men nödvändig följd. Under det afskrifningarna å osäkra fordringar utgjorde år 1876: 400 kr., 1877:
891-16 kr., 1878: 38,791-35 kr., så uppgingo desamma år 1879
till icke mindre än 137,347 kr. 16 öre, hvilket lätt förklarar
den minskade vinsten för året.
Till upplysning om bankens rörelse under perioden tillåter
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sig att meddela följande:

Räntefoten har utgjort:

Antalet lagsökningar under perioden har för båda fonderna tillsammans utgjort:

Vexeldiskontot utgjorde :

2:o) Värmlands enskilda bank, som den 5 maj 1876 erhållit
förnyad oktroj att gälla intill slutet af 1887, har hufvudkontor
i Karlstad, afdeiningskontor i Filipstad samt kommissionskontor
i Arvika, Åmål, Uddeholm och Sunne, hvaremot det i förra
berättelsen omfönuälda kommissionskontoret i Arjeug numera
blifvit indraget. Banken, hvars grundfond den 31 december 1880
uppgick till 1,500,000 kr. och reservfond till 403,000 kr., jemte
det att 7,000 kr. icke utdelade vinster i banken innestodo, hade
vid samma tid utelöpaude sedlar till belopp af 1,343,225 kr.
På upp- och afskrifningsräkning innestodo 679,294 kr. 7 öre och
på depositionsräkning 3,820,500 kr. Nettobehållningen af rörelsen under de år, denna berättelse omfattar, utgjorde:

3:o) Kristinehamns enskilda bank, med hufvudkontor i Kristinehamn och afdeiningskontor i Filipstad samt kommissionskontor i Råda och Fredriksberg, har sin oktroj gällande intill
utgången af 1886. Bankens grundfond utgjorde den 31 december
1880 1,500,000 kronor och reservfond 74,865 kr. 93 öre, hvarjemte outdelade vinster uppgingo till 200,000 kr. I banken innestodo vid samma tid på depositionsräkuing 1,147,900 kr. samt
på upp- och afskrifningsräkning 262,090 kr. 55 öre. Utelöpande
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sedlar belöpte sig till 626,365 kr. och den obegagnade sedelutgifningsrätten till 1,035,619 kr. Nettobehållningen af rörelsen
under ifrågavarande period har utgjort:

Afven vid denna bank är en betydlig skilnad emellan vinsten för 1876 och 1877 och vinsten för de påföljande åren,
hvartill orsaken är enahanda som den härofvan i fråga om
Vermlands enskilda bank omförmälda. Då nemligen för år 1876
och 1877 inga afskrifningar behöfde göras, uppgingo desamma
1878 till 62,770, 1879 till 25,309-n samt 1880 till 29,433-32.
I afseende å bankens rörelse meddelas enahanda uppgift som
angående Vermlands enskilda bank, sålunda:

uti hvilken sistnämnda behållning icke är upptagen sparbankernas fonder, uppgående tillhopa till 419,856-55. Vid 1875 års
slut utgjorde delegarnes antal 21,106, deras behållning 4,101,829M e
kr. samt beloppet af fonderna 263,829M 9 kr. Häraf visar sig,
att, om än delegarnes antal under perioden minskats med 83,
behållningen af insatta medel likväl ökats med 183,318 kr. 63
öre, ett så mycket mer glädjande förhållande, som man kunnat
antaga, att de dåliga arbetsförtjensterna under perioden icke
blott icke skulle lemnat tillfälle till besparingar, utan äfven nödvändiggjort minskning af behållningen i sparbankerna.

1>) Försäkringsinrättningar, välgörenhetsstiftelser och pensionskassor. Uti tabell N:o 4 lemnas redogörelse för i länet

Räntefoten och vexeldiskontot hafva varit ungefär lika med
hvad derom i fråga om Vermlands enskilda bank blifvit omförmäldt.
4:o) Vermlands stads-hypoteksförening, som, på sätt Eders
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i förra berättelsen omnämnt,
först 1870 kom till fullständigare verksamhet, har under nu
tilländagångna period utlemuat 16 amorteringslån till belopp af
85,800 kronor.
Genom medverkan dels af enskilda personer dels af Karlstads spritförädlingsbolag inrättades i staden Karlstad 1871 en
pantlåneinrättning,
för hvars rörelse och verksamhet, som alltmera tilltagit, Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande lemnar
en kortfattad redogörelse här nedan, sålunda:

Inteckningsgarantiaktiebolagets 1873 här i Karlstad inrättade afdelningskontor är numera indiaget.
C) Sparbanker. De inom länet befintliga sparbanker äro
desamma, som i föregående berättelser blifvit omförmälda, nemligen: Karlstads, Kristinehamns, Filipstads stads och bergslagers,
Vestra Vermlands, Nedre Ulleruds och Sunne. Då om sparbankerna offentliggöras årliga uppgifter genom den af Statistiska
Centralbyrån utgifna statistiska tidskriften, har Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande icke ansett nödigt att angående desamma intaga utförligare redogörelser än en sammanfattning af antal delegare och deras behållning vid 1880 års slut af detta innehåll:

varande brandförsäkringsinrättningars verksamhet under åren
1876—1880, samt i tabell N:o 5 uppgift om fromma stiftelser m. m.
De i den föregående berättelsen närmare omförmälda fonder,
hvilka uppstått af besparade gåfvor, som influtit till lindrande
af nöden efter 1851 års svåra missväxt, och hvilka fonder äro
tre, nemligen den så kallade Vermländska gåfvomedelsfonden,
stående under Eders Kungl. Maj:ts BefälIningshafvandes disposition, den under landstingets disposition varande fonden, samt
den till de 14 nordliga socknarna öfverlemnade fonden, hafva
icke under perioden för missväxt eller annan nöd behöft anlitas.
Räkenskaperna för år 1879 visa, att vid årets slut behållningen
utgjorde: i Vermländska gåfvomedelsfonden 26,154 kr. 71 öre,
i Landstingets gåfvomedelsfond 12,069 kr. 79 öre, och i den till
socknarnas förvaltning öfverlemnade fonden 103,429 kr. 71 öre.
I sammanhang med ordandet om välgörenhetsstiftelser torde
vara på sin plats att omnämna, att sedan 1878 års landsting
beslutat att befrämja upprättandet af en lifränte- och hapitalförsäkringsanstalt
för länet samt för sådant ändamål anvisat
dels till den första organisationen af nämnda anstalt ett belopp
af 2,000 kr., dels under de tre år, hvarunder anstalten skulle
komma att stå under landstingets direkta öfverinseende, ett årligt anslag af 300 kr., så och efter det den af landstinget utsedda styrelsen uppgjort förslag till reglemente för anstalten och
dera begärt nådig fastställelse, har Eders Kungl. Maj:t under
den 30 maj 1879 i nåder meddelat sådan fastställelse, hvarefter
anstalten den 4 december 1879 öppnat sin verksamhet, och insattes under nämnda månad af 234 insättare 7,350 kr., hvarjemte år 1880 855 insättare hafva insatt i anstalten 10,437 kr.
Under den korta tid, hvarunder anstalten vid tidpunkten för denna
berättelses afslutande varit i verksamhet, har densamma naturligtvis icke kunnat hinna någon större utveckling; men Eders
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hoppas att i nästa berättelse
kunna få meddela, hurusom den växande insigten om nyttan af
att genom smärre besparingar kunna bereda sig och efterkommande ett hopsamladt kapital skall åt anstalten gifva önskvärd
och afsedd utsträckning inom hela länet, för hvilket ändamål
redan bildats lokalkomitéer i 78 kommuner.

Sjukvårdsanstalter.

Veterinärväsendet. Fångantal.

E) Helso- och Sjukvård. I länet finnas fortfarande 9 provinsialläkare med förut oinförmälda stationsorter, 3 distriktsläkare, neraligen i Arvika, Gillberga och Uddeholm, samt 4
stadsläkare, deraf 2 i Kristinehamn.
Den berömvärda omsorg om ett ändamålsenligt ordnande af
länets sjukvårdsanstalter, som, på sätt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i sin förra berättelse förmält, Vermlands läns
landsting städse lagt i dagen, har under denna period ej heller förnekat sig. Sedan utaf de 6 sjukhus, nemligen i Arvika, Uddeholm,
Dalby, Torsby, Arjeng (Silbodal) och Kristinehamn, om hvilkas
uppförande 1867 års landsting fattat beslut, samtliga blifvit under
förra perioden fullbordade med undantag för det, som skulle förläggas i Kristinehamn, så beslöt 1879 års landsting att till uppförande
jemväl af detta senare sjukhus anvisa 25,250 kronor, hvarefter
detsamma blifvit färdigbygdt och afsynadt.
Om det storartade anslag af tillhopa 108,261 kr. 16 öre,
som 1873 års landsting beviljade till uppförande af en ny sjukhusbyggnad och läkarebostad samt inredning af dårhusceller vid
lasarettet i Karlstad, är i förra berättelsen ordadt; men oaktadt
de stora anslag, som sålunda blifvit beviljade nämnda lasarett,
qvarstod såsom föremål för landstingets ytterligare uppoffringar
för detsamma ett förbättradt och mera tidsenligt ordnande af
de till lasarettet hörande uthus, hvilka befunnits dels olämpliga
dels otillräckliga. Landstinget har också behjertat detta lasarettets behof och vid sitt sammanträde år 1880 anvisat 20,399
kr. 47 öre till nya utlmsbyggnader och förbättrande af de gamla.
Det är sålunda icke obetydliga belopp, som under de senaste 10
åren anslagits ensamt till lasarettet i Karlstad. Den offervillighet, som landstinget härvid lagt i dagen, torde, om än medgifvas måste, att den varit af behofvet påkallad, i icke ringa
mån böra tillskrifvas det förtroende, allmänheten skänker detta
lasarett, som, enligt livad medicinalrådet Hallins afgifna rapporter öfver verkstälda inspektioner gifva vid handen, skötes
med utmärkt nit och synnerlig omsorg, i följd hvaraf också allmogen, som annars ofta brukar hafva en viss fördom mot att
varda intagen å lasarett, anser såsom en välgeming att å
Karlstads lasarett erhålla skötsel. Antalet af derstädes vårdade
har också varit synnerligen stort, såsom ses af nedanstående
tabell:

1876
1877
1878
187'.)
1880

A lasarettet
vårdade.
720
787
8(i6
775
728

A kurhuset
intagne.
74
55
73
<)7
84

Medeltal
per dag.
«8-8 "
7!f2
82-8
7(5-8
68-4.

Utgifterna till lasaretten och sjukhusen hafva utgjort:

För sistnämnda år saknas uppgift för Torsby sjukhus.
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Afgifterna för sjuke, som vårdats å lasaretten och sjukhusen, utgjorde år 1880:
Ï 8 r patient i enskildt rum
1 krona 50 öre pr dygn,
»
»
allmänt »
00 »
»
»
»
»
» under 12 år..
80 »
»
»
w
därcelL1 » — »
»

med hvilka afgifter följt fria medikament.
I afseende å husdjurens sjukvård omnämnde Eders Kungl.
Maj:ts Befallningshafvande i sin förra berättelse, att 1875 års
landsting beslutat tillsätta en komité, med uppdrag att .till påföljande landsting inkomma med fullständigt förslag rörande
länets indelning i veterinärläkaredistrikt samt angående sättet
för och beloppet af veterinärläkarnes aflötiing. Med anledning
deraf och efter det den utsedda komitén inkommit med förslag
i ämnet, beslöt 1876 års landsting, att provinsen skulle indelas
i 12 veterinärläkaredistrikt, nemligen:
l:o) Öfre Elfdals härad,
2:o) Nedre Elfdals
»
3:o) Öfre Fryksdals »
4:o) Nedre Fryksdals »
5:o) Jösse
»
6:o) Gillbergs härad och Borgviks socken,
7:o) Näs härad och Eds socken,
8:o) Nordmarks härad,
9:o) Ferncbo
»
10:o) Visnums och Olme härad samt Vase socken,
11 :o) Karlstads tingslag, Alsters, Grums, Nors, Segersta,
Kils och Frykeruds socknar, samt
12:o) Nyeds härad med Ransäters samt Ofre och Nedre Ulleruds socknar;
hvarförutan landstinget fattade det beslut, att, då för två af de
tolfdistrikten funnes af staten afiönade länsveterinärer, för hvardera af de tio öfriga distriktsveterinärerne bevilja ett ärligt anslag
af 1,000 kronor att utgå från och med början af år 1877, hvilket
anslag skulle uttaxeras på jordbruksfastighet enligt Art. II i
bevillningsstadgau. På grund af detta landstingets beslut har
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, i enlighet med landstingets uppdrag, tillsatt veterinärer i de omforma Ida distrikten,
hvarigenom den jordbrukande befolkningens behof att erhålla
nödig vård för sina kreatur numera är väl tillgodoseilt.
F) Rättsväsende OCh fångvård. Gröfie brott äro inom länet
sällsynta, såsom Eders Kungl. Maj-.ts Befallningshafvande redan
antydt och af Chefens för Justitiedepartementet till Eders Kungl.
Maj:t afgifna berättelser närmare inhemtas. Förgripelser pä
eganderätten äro i betraktande af länets stora folkmängd och
de torftiga vilkor, hvarunder en stor del af dess innebyggare
framlefva sina dagar, ganska ringa, hvilket allt vittnar om att
länets innebyggare med ett fridsamt och rättrådigt sinnelag akta
lag och rätt, så att det fortfarande åt sig bevarat ett hedrande
rum beträffande antalet och beskaffenheten af inom provinsen
föröfvade brott.
De å länsfängeJset intagne fångarnes antal har utgjort:
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Af dessa straffarbetsfångar voro från andra fängelser för att
fortsätta påbörjadt straffarbete hitflyttade:

Af alla straffarbetsfångarne, 304 till antalet, voro endast
136 från Vermland, hvilket bestyrker Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshafvandes här ofvan uttalade uppfattning, att brotten
inom provinsen äro jemförelsevis få.
Under femårsperioden hafva såsom försvarslöse och för
bettleri blifvit dömde:

G) Fattigvården. Då Eders Kung]. Maj:ts Befallningshafvande icke vidare har att meddela förut öfliga tabeller angående
fattigvården, och några primäruppgifter af sådan anledning ej
heller blifvit infordrade, måste Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande grunda nedanstående uppgifter, hvilka nf allmänt intresse icke torde böra ur denna berättelse uteslutas, på Statistiska Centralbyråns senast eller för år 1878 afgifna berättelse om
kommunernas fattigvård och finanser. Af denna berättelse framgår:
att antalet fattigvårdssamhällen inom länet var 91, deraf
27 voro fördelade i rotar;
att fattighusens antal, som år 1875 utgjorde 14, den 31
december 1878 uppgått till 17;
att understödstagarnes antal för hela länet nyssnämnde dag
uppgick till 14,912, deraf 3,521 män, 7,239 qvinnor och 4,152
dem tillhörande barn ;
att af detta antal 3,230 åtnjöto full försörjning, 456 fingo
vård å fattighus och 2,813 voro bortackorderade;
att fattigvårdskostnaden för hela länet uppgick till 453,596
kronor, hvartill kommer det ungefärliga värdet å kostnaden för
underhåll af rotehjon o. d. med 60,000 kronor; samt
att med afseende å antalet understödstagare i förhållande
till folkmängden Vermland uppnått högsta procenttalet i riket,
eller 5-54.
Med afseende å verkningarna af de nya principer, som utgöra grunden för kungl. förordningen den 9 juni 1871 angående
fattigvården, hvarom Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i
sin förra femårsberättelse ansett för tidigt att då fälla något
omdöme, torde de goda följderna deraf, att obligatorisk fattig-

vård icke eger rum i andra fall än som i 1 § af samma förordning omförmälas, icke kunna förnekas, enär en understödstagare härigenom lär sig inse, å ena sidan att den fattigvård,
hvilken utan sådana tvingande fall, som nyssnämnde paragraf förutsätter för obligatorisk fattigvård, honom lemnas, är en välgerning från kommunen, och å den andra att han härför står
till kommunen i förbindelse, den han i möjligaste måtto bör
söka godtgöra. Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande kan
icke annat än vitsorda, att kommunerna, oaktadt de hårda pålagor fattigvården kräfver, lemna erforderligt understöd åt den
verkliga nöden, äfven om den ej har nyssnämnda förutsättningar
att åberopa, och att endast med ett eller annat undantagsfall
den för tillfället behöfvando ej nekas understöd, om han icke
visar trots och ohörsamhet, hvarför de uttalade farhågorna för
att genom merberörda nådiga förordning kommunerna skulle
blifva alltför hårda emot sina behöfvande medlemmar ingalunda,
för så vidt Vermland aflgår, kunna anses hafva gått i fullbordan.
Att tvisterna fattigvårdssamhällen emellan minskats, kan deremot icke sägas. Flertalet af dessa rörer hemortsrätten, i hvilket
afseende en benägenhet, som dock är lätt förklarlig, att från
sig på en annan kommun af börda en understödstagare, öfver allt
förspörjes, hvilket naturligtvis föranleder en mängd tvister. De
hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anhängiggjorda mål
fattigvårdssamhällen emellan hafva utgjort:

Innan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande går att afsluta denna sin berättelse, är det Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande en kär pligt att offentligen uttala det allmänna
omdöme om den vermlåndska befolkningen, att den med kärlek
och vördnad omfattar Konung, Konungahus och Fädernesland
och såsom en följd deraf villigt och hörsamt ställer sig gifna
lagar och föreskrifter till efterrättelse utan trots mot dem, som
hafva att vaka öfver deras efterlefnad, likasom Eders Kungl.,
Maj:ts Befallningshafvande i sitt bemödande att, livad på Eders
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ankommer, verka för provinsens utveckling och förkofran allestädes från så väl den mer som
den mindre upplyste länsinvånaren, hvars framstående egenskap, i
hvilken samhällsställning han än må befinna sig, är en varm
tillgifvenhet för fosterbygden, röner villigt erkännande och nitiskt
understöd, hvarför Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
icke kan afsluta denna femårsberättelse med någon bättre önskan för framtiden, än att samma goda anda fortfarande måtte
varda rådande inom Vermlands län.
Karlstad i landskansliet den 31 december 1881.
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