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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 3. 

ÅREN 

1866—1870. 

Ö S T E R G Ö T L A N D S LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

I länets gränser har under ifrågavarande period icke egt rum 
någon annan ändring, än att ett mantal frälse Kängstorp i 
Svennevads socken, hvilket tillförene i jordeboken upptagits 
såsom tillhörande Hellestads och Tjellmo tingslag inom detta 
län, genom Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-kollegii 
utslag den 19 December 1867 och Kongl, brefvet den 4 Fe
bruari 1870 förklarats böra från och med den 1 Januari 1871 
jemväl uti judicielt, administrativt och kommunalt afseende till
höra Svennevads socken och SköUersta härad i Örebro län samt 
för sådant ändamål till sistnämnda läns jordebok öfverföras. 

Länets areal, med afseende hvarå likväl ännu saknas fullt 
tillförlitlig upplysning, anses utgöra omkring 93 qv.mil, vatten-
andelarne i Vettern och hafvet oberäknade. Af nämnda 93 
qv.mil lära omkring 10 qv.mil upptagas af de mindre insjöarna 
och ungefär 1V2 qv.mil af öar och skär samt af återstoden om
kring 18 procent utgöra åker och 10 procent naturlig äng. 

Länet har 5 städer: Linköping, Norrköping, Vadstena, Söder
köping och Skeninge, alla med egen jurisdiktion samt 2 köpingar: 
Motala och Valdemarsvik. 

I judicielt hänseende är länet indeladt i 8 domsagor, som 
innefatta 23 tingslag. 

I administrativt hänseende innefattar länet 8 fögderin, hvilka 
äro fördelade i 29 länsmansdistrikt. 

I militäriskt afseende tillhör länet andra militärdistriktet, 
°ch äro inom detsamma förlagda hela Första och störste delen 

blifvit förflyttadt till Bollö vid Karlskrona från Borghamns i 
Dals härad belägna kalkstensbrott, hvilket likväl fortfarande be
arbetas för Karlsborgs fästningsbyggnad och med manskap 
derifrån. 

Tillika med Södermanlands, Kalmar och Gotlands län bildar 
länet det 8:de bergmästaredistriktet. 

I ecklesiastikt hänseende tillhör länet, med undantag af den 
till Strengnäs stift hörande Qvarsebo församling, Linköpings 
stift och är indeladt i 15 prosterin, omfattande utom Qvarsebo 
107 pastorat och städerna undantagna 150 kyrkosoeknar; va
rande undor perioden dels Kärna och Kaga församlingar, hvilka 
förut utgjorde 2 serskilda prebendepastorat åt biskopen i stiftet, 
sammanslagna till ett sådant med Kärna såsom moderförsam
ling och dels den genom Kongl, brefvet den 10 Juli 1861 an
befallda delning af Häradshammars och Jonslergs församlingars 
pastorat trädd i verkställighet, så att hvardera socknen nu 
utgör serskildt pastorat. 

Några andra ändringar af äldre oregelbundenheter i den ad
ministrativa och kyrkliga indelningen hafva under perioden icke 
egt rum, än som ofvan med afseende å hemmanet Kängstorp 
blifvit omfönnäld; och hafva ej ännu trädt i verket de uti se
naste femårsberättelsen omförmälda nådiga föreskrifter, dels af 
den 9 Januari 1863 om den så kallade "lägerbobygdens" eller 
Ydredelens af den för öfrigt inom Norra Vedbo härad af Jön
köpings län belägna Askeryds socken skiljande från sistnämnda 

j« Andra lifgrenadier-regementet äfvensom ett båtsmanskompani, socken och förenande med Vestra Ryds socken i Ydre härad af 
lydande under Karlskrona station. Under perioden har första detta län, dels ock af den 31 Mars 1837 angående delning af 
eller det så kallade disciplinkompaniet af krono-arbetskåren Dagsbergs och Krokeks församlingars pastorat samt de norr om 
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Bråviken liggande mindre delarnes af Konungsunds och Östra 
Stenby socknar förläggande till Krokek. 

Hvad för öfrigt beträffar länets indelning och naturliga be
skaffenhet, åberopas innehållet af äldre berättelser; och hafva, 

Tab. N:o 1. Jemlikt bifogade Tab. N:o 1 har befolkningen, som enligt 
mantalslängderna vid 1865 års slut utgjorde 251,492 personer, 
ökats till 254,142 personer enligt mantalsförteckningarna vid 
1870 års slut. Af tabellen inhemtas likväl derjerate, att befolk
ningen enligt mantalslängderna vid 1868 års slut uppgått till 
256,975 personer och således under periodens 2 senaste år 
minskats med 2,833 personer. Då denna minskning icke kan 
på något sätt tillskrifvas några härjande farsoter eller i all
mänhet större sjuklighet under perioden, måste enda orsaken 
dertill vara att finna, dels uti de för såväl landtbruket som in
dustrien synnerligen svåra åren 1867 och 1868 med dess jemväl 
under de närmast påföljande åren kännbara verkningar, dels ock 
uti utvandringarna till Amerika, hvilka under nu ifrågavarande 
period stigit till en förut okänd höjd, synnerligen från länets 
sydliga och vestliga delar. 

Dessa utvandringar hafva visserligen till någon del haft sin 
grund i de under perioden, på sätt nyss är berördt, inträffade 
jemförelsevis hårda åren, hvilka naturligtvis för den mindre be
medlade befolkningen, i följd af lifsmedlens ovanligt stegrade 
pris och minskade tillfällen till arbetsförtjenst, känts ännu mera 
tryckande, men torde likväl mest böra tillskrifvas dels de loc
kande beskrifningar, som förut till Amerika utflyttade slägtingar 
och vänner angående förhållandena derstädes hemsändt, dels 
och hufvudsakligen det lättade tillfälle till utflyttningar, om ej 
rent af lockelser dertill, som uppkommit genom anställandet af 
utvandrare-agenter med deras ombud eller under-agenter, af hvilka 
inom detta län verkat under år 1869 38 såsom ombud för 6 
hufvud-ageuter och under år 1870 58 för 9 hufvud-agenter. 

Beträffande folkmängden i städerna torde den i Linköping 
för år 1867 upptagna minskning vara föranledd af sjuklighet 
hösten 1866, då jemväl koleran, ehuru icke i mera härjande 
form, hemsökte staden; och har för öfrigt uppgifvits, att minsk
ningen under perioden i Vadstena stads befolkning hufvudsak
ligen härledt sig från utvandringar till Amerika, samt att från 
Söderköping under senare 2 åren till kringliggande landsbygd 
efter derstädes erhållen anställning åter utflyttat personer, hvilka 
under de föregående för landtbrukarne hårda åren till staden 
inflyttat, sökande arbetsförtjenst, som för den mera lösa be
folkningen icke stod att på landet erhålla. Att förhållandet i 
Norrköping under periodens 4 första år varit sådant som ta
bellen utvisar, torde så mycket säkrare vara föranledt af de 
jemväl för industrien då svåra åren, som år 1870, när konjunk
turerna för nämnde stads stora fabriker i följd af 1869 års 
goda skörd och landets deraf ökade allmänna välstånd så vä-
sendtligt förbättrades, folkmängden på 1 år ökades med nära 
900 personer. Minskningen i Skeninge folkmängd torde ensamt 
vara att söka i stadens brist på rörelse och i dess deraf här
flytande fortgående aftagande, hvilket man dock hoppas hädan
efter kunna motverka genom stadens jernvägsförbindelser medelst 

såvidt för Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande är bekant, 
några nämnvärda beskrifningar eller kartor öfver länet eller 
delar deraf icke under perioden utkommit. 

den under förlidet år beslutade och redan i arbete satta jern-
banan emellan Halsberg och Mjölby. 

Mellerste delen af länet, omfattande dess slättbygd, är i 
allmänhet tätt bebyggd, fastän nära nog alla byar såsom sådana 
försvunnit, sedan dithörande gårdar nästan öfverallt numera 
blifvit efter förrättade laga skiften utflyttade. 

Serskilda förfoganden med af seende å personer, som tala främ
mande språk, hafva under perioden icke varit af nöden. 

Hufvudsakligen i länets nordvestra och vestliga delar hafva 
baptistiska rörelser fortfarande försports, dock utan att föranleda 
bildandet af serskilda församlingar, och det så kallade "läseriet" 
har jemväl under perioden vunnit utbredning i länet. Några 
egentliga söndringar i religiöst afseende kunna likväl icke sägas 
hafva i följd af berörda förhållanden egt rum. 

Några andra förändringar med afseende på byggnadssättet, 
som i allmänhet vid uppförandet af såväl bonings- som ladu
gårdshus fortfarande utvecklat alltmera omsorg för vinnande 
af renlighet, beqvämlighet och prydlighet, hafva icke visat sig 
än att synnerligen arbetarebostäder å större egendomar börjat 
uppföras i ett slags schweitzerstil eller med framspringande tak, 
samt att tegel och halm såsom taktäckningsämne isynnerhet på 
uthus alltmera börjat utbytas mot spån. I städerna hafva jem
väl vid uppförandet af nya hus beqvämlighet i inredningen och 
prydlighet i utseendet alltmera gjort sig gällande, på samma 
gång hågen att genom planteringar försköna allmänna platser 
och bereda promenader invid städerna fortfarande visat sig. 
Under denna period har äfven den öfver 20 år pågående restaura
tionen af Linköpings domkyrka blifvit fullbordad på ett denna, 
en af landets mest monumentala byggnader, värdigt sätt och 
med en för den ursprungliga formen visad pietet, som gör verk-
ställarne af detta arbete lika mycket heder som den förmått åt 
kyrkan bibehålla dess anseende såsom en af nordens arkitekto
niska prydnader. Kostnaden för denna reparation har uppgått 
till 222,485 r:dr, deraf 138,000 r:dr erhållits såsom statsanslag. 

Någon förändring i klädedrägten är icke att anmärka och 
någon fallenhet hos allmogen och tjenstefolket att mera än förr 
använda dyrbara och utländska tyg har icke visat sig, utan 
tvärtom de svåra åren äfven i sådant afseende medfört större 
sparsamhet och enkelhet. 

Beträffande det allmännare begagnandet af vissa födoämnen 
och drycker vitsordas från alla länets delar det allt mer afta
gande bruket af starka drycker, på samma gång förbrukningen 
af kaffe och öl tilltagit. I allmogens hushåll förekommer nu
mera nästan aldrig bränvin till dagligt bruk och endast de 
handtverkare, som på främmande ställen äro sysselsatta med 
arbeten, erhålla bränvin till de dagliga måltiderna. I Söder
köping har allt sedan år 1864 alla utskänkningsställen från kl. 
6 å alla aftnar näst före sön- och helgdagar till kl. 6 påföljande 
söckendagsmorgon hållits stängda, hvilken åtgärd, efter hvad 
som uppgifves, väsentligen bidragit att minska missbruket af 

2. Innevånare. 
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starka drycker der i staden. Ehuru otvifvelaktigt är, att undan-
rödjandet af tillfället för den på söndagen sysslolöse arbetaren 
att besöka krogarna och der berusa sig utgör ett väsentligt 
vilkor för möjligheten att förekomma förbrytelser och för den 
lägre befolkningens höjande i sedligt afseende, har likväl i 
länets öfriga städer ingen sådan bestämmelse vid ordnandet af 
utskänkningsrörelsen blifvit vidtagen. På landet har visserligen 
från flere håll försports klagan öfver de efter Kongl, förord
ningen den 7 Februari 1866 uti stor mängd uppkomna ölförsälj-
ningsställen och derigenom öppnade tillfällen isynnerhet för den 
tjenande klassen att förslösa sina inkomster, men några egentliga 
eller svårare oordningar hafva deraf under perioden icke för
sports och de öfver all förväntan sig alltmera ökande insätt
ningarna i de många sparbankerna inom länet synas ådagalägga, 
att något egentligen förstörande inflytande af ölförsäljnings-
ställena i sådant afseende ej är att befara. 

Ehuru synnerligen under de svåra åren 1867 och 1868 icke 
allenast förbrytelserna mot eganderätten inom länet i hög grad 
ökades, utan äfven det sysslolösa kringstrykandet i förening 
med betlande här som på andra ställen i landet tilltog till en 
grad, som väckte allmän oro och utgjort hufvudsakliga anled
ningen till den genomgripande förändring i fattigvårdslagstift
ningen, som med sistlidne November månad inträdt, kan dock 

Tiibb. N:is 2 o. 3. A) Jordbmk och B) Boskapsskötsel. Med afseende å 
tabellariska uppgifter för denna del af berättelsen torde Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande få inskränka sig till ett åbe
ropande af hvad länets Hushållningssällskap, som enligt nådig 
föreskrift har att insamla de för jordbruksstatistiken nödiga 
primär-uppgifter samt dem granska och sammandraga i sådant 
hänseende årligen meddelat. 

Hvad jordbruket, länets hufvudnäring, för öfrigt beträffar, 
har densamma oaktadt de rubbningar, som vållades af de för 
landtbrukaren i allmänhet synnerligen svåra åren 1867 och 1868, 
utvecklat sig och gått framåt på ett sätt, som icke allenast åt 
de derefter följande goda åren förlänat en ovanlig kraft att på 
kort tid höja den allmänna välmågan, utan äfven gifver grun
dade förhoppningar om möjlighet att för framtiden utan djupare 
skakningar af välståndet uthärda ett eller annat svårt år. 

Utom den odlade jordens ständigt fortgående förökande 
genom vattenaftappningar och nyodlingar i rätt betydlig skala, 
hvilka senare årligen uppgått till tusentals tunnland, har nem-
ligen den äldre odalåkern genom den alltmera allmän vordna 
täckdikningen, genom gödning med superfosfat och andra artifi-
ciela ämnen, der icke full tillgång på naturlig gödsel förefunnits, 
genom beredande af rikare tillgång på den senare, medelst en 
förbättrad boskapsskötsel och ladugårdarnes ökande, samt genom 
användandet af ändamålsenligare redskap för åkerbruket, blifvit 
försatt uti ett skick, som på samma gång det i allmänhet ökat 
växtkraften, tillåter jorden att längre uthärda ogynnsamma vä
derleksförhållanden. Såsom ett exempel på den under senare 
tider fortgående utvecklingen af provinsens tillgångar i föreva
rande fall torde här få anföras, hurusom uti en till Hushåll
ningssällskapets sammanträde den 28 Januari 1870 från Ham
markinds härads hushållsgille afgifven berättelse blifvit an-

icke sägas annat än att befolkningens sedlighet och laglydnad 
under perioden varit uti stigande, hvilket lyckliga förhållande 
torde kunna tillskrifvas lika mycket det alltmera sig utveck
lande folkskoleväsendet och allmogens genom skolunderbygg-
naden lättade tillfälle till nyttiga kunskapers förvärfvande som 
det allt mer aftagande bruket af starka drycker. 

Antalet af sockenbibliotek har icke under perioden synner
ligen ökats, men deremot tidningsläsning bland allmogen allt 
mera tilltagit, hvartill i icke ringa mån torde bidragit det under 
senaste åren beredda tillfället att genom jemförelsevis innehålls
rika veckotidningar för synnerligen godt pris bereda äfven den 
mindre bemedlade delen af befolkningen tillfälle till sådan 
läsning. 

Intresset för de frivilliga skarpskytteföreningarna har å de 
flesta ställen inom länet, om icke upphört, åtminstone i betydlig 
mån försvagats, så att flere af dessa föreningar, nemligen Fin
spångs, Hellestads, Skedevi, Valkebo, Kinds, Vifolka, Vadstena 
med Dals härads, Skeninge och Lysings föreningar under perio
den upplöst sig och endast få af de 12, som ännu äro qvar, 
ådagalägga någon större lifaktighet. De aktive ledamöternes 
antal uppgick vid periodens slut i samtliga föreningarna till 
omkring 1,200 man, deraf likväl omkring 400 ensamt i Norr
köpings stad. 

mäldt, att arrendatom af en visserligen betydlig, men dock icke 
ovanligt stor egendom inom gillet under sin 16:åriga arrendetid 
uppodlat 455 tunnland förut icke odlad skogs- och hagmark, 
till stor del bestående af kärr och mossar, täckdikat 345 tunn
land åker och på egen bekostnad uppbyggt 40 nya hus, hvar-
ibland flere ladugårdshus med plankbeklädda broar för fodrets 
uppkörande på skullarne samt vattenledningar för kreaturens 
vattnande inne i husen. 

På större och medelstore egendomar inom länet har vexel-
bruk blifvit temligen allmänt, och nästan endast i länets norra 
och sydliga skogstrakter användas numera de gamla två- och 
treskiftesbraken. De gamle träplogarne och annan förr bruklig 
men mindre ändamålsenlig redskap finnas knappt numera ens 
hos de mindre jordbrukarne, som jemväl allmänt börjat inse 
fördelen af att använda sådan af nyare uppfinning, bland hvilken 
väsentligen den från Ofverums bruk, beläget i den intill Öster
götland gränsande norra delen af Kalmar län, vunnit alltmera 
förtroende och en stor utbredning. 

Arhgen under perioden har Hushållningssällskapet anslagit, 
för att bereda länets jordbrukare tillgång till kostnadsfritt bi
träde af en statens landtbruks-ingeniör, 700 r:dr till bestridande 
af dagtraktamente åt denne samt för aflönande till samma ända
mål af 4 förmän för täckdikningsarbeten 900 r:dr. 

I jemnbredd med jordbrukets stigande utveckling har om
sorgen om dess förnämsta binäring boskapsskötseln under perioden 
fortgått. Såväl det under senare åren yppade tillfället att med 
fördel uppföda slagtboskap för export till främmande länder 
som den fart, mejerihandteringen synnerligen under periodens 
sista år tagit, hafva tilldragit denne gren af landtmannanäringen 
en uppmärksamhet och åt densamme gifvit en lyftning, som 
icke kunnat jemföras med förhållandena under förra tider. 

3. Näringar. 
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Detta har visat sig icke allenast genom ladugårdarnes jemväl af 
vexelbrukets och de dermed förenade artificiela foderväxternas 
allmännare användande betingade förökande utan äfven och isyn
nerhet genom bemödandet att införa förbättrade kreatursraser. 
I sistnämnda afseende hafva under perioden icke obetydliga upp
offringar blifvit gjorda såväl af länets Hushållningssällskap vid 
dess egendomar Haddorp och Greby, der länets landtbruksskola 
jemväl är förlagd, som äfven af flere enskilda personer inom 
länet, bland hvilka här företrädesvis må nämnas egarne till 
Hofgården och Kyleberg samt arrendatorn af Berga, med af
seende å hufvudsakligen den så kallade korthorns- samt Ayrshire-
raserna, och egaren till Finspång i fråga om Tönderrasen. På 
sätt i forna berättelser är vordet omförmäldt, har egaren af 
lägenheten Djurön i Bråviken enligt Kongl, brefvet den 15 Mars 
1771 skyldighet att der hafva Holländeri för utbredande af den 
gamla Holländska boskapsrasen, deraf årligen tvenne skatte-
kalfvar skola utlottas bland jordbrukarne inom Vikbolands fög
deri mot en lösen af 4 r:dr 50 öre stycket, och lärer den under 
perioden tillkomne nye egaren af denna lägenhet jemväl vid
tagit åtgärder för att genom inköp af lämpliga afvelsdjur för
bättra den gamla Holländska stammen derstädes. Jemväl om 
mejerihandteringen har egaren af Hofgården inlagt stor förtjenst 
synnerligen genom uppfinningen och tillämpningen derstädes af 
den så kallade ismetoden vid gräddsättning och smörberedning, 
hvilken metod numera vunnit utbredning öfver hela riket och 
icke ringa torde hafva bidragit till bildandet af de stora mejeri
aktiebolag, som under de 2 sista åren uti riket uppstått och 
hvilkas verksamhet, att döma af hvad de redan uträttat, synes 
komma att åt denne del af landtbruket gifva en förut knappt 
anad betydelse. Afven länets Hushållningssällskap har fortfarande 
under perioden jemväl i denna riktning verkat genom beviljandet 
af anslag till understöd för anläggande af så kallade distrikts-
mejerin med skyldighet att för mejerihandteringen såväl tillgodo
göra mjölkafkastningen från egne ladugårdar som uppköpa och 
vid mejeriet förarbeta den mjölk, som från kringliggande, all
mogen tillhöriga, hemman kan vara att tillgå, och af hvilka 
mejerin numera 5 kommit till stånd, nemligen vid Ed i Sunds, 
Harg i Kisa, Tuna i Nykils, Svanshals i Svanshals och Bo
hyttan i Tjellmo socknar. 

Genom ordnande hvartannat år af ej mindre landtbruks-
möten inom de serskilda hushållsgillena än äfven större så
dana för hela länet i förening med täflingsplöjningar samt pris 
för utställda kreatur och landtmannaprodukter, har länets Hus
hållningssällskap under perioden fortfarande hos äfven de mindre 
jordbrukarne väckt och bibehållit intresset för frambringandet af 
så goda produkter och anskaffande af så utmärkta kreatur och 
redskap, som möjligt varit. 

Produktionen af såväl spanmål, som hö och ladugårdsalster 
har lemnat betydligt och under de 2 sista åren isynnerhet stort 
öfverskott för försäljning dels till städernas inom länet spanmåls-
handlande och dels till agenten för det i förra berättelsen om-
förmälda engelska bolag, som synnerligen för inköp af hafre i 
stora qvantiteter uppbyggt väldiga magasin i förening med torkrior 
på flere ställen invid Göta kanal, och äro under perioden ytter
ligare uppförda dels vid Husbyfjöls kanalstation ett sådant, 
hvilket nu innehafves af och användes för en större grosshandels
firma i Stockholm, och dels vid Mauritsberg i Östra Husby 
socken å Vikbolandet ett för en handlande i Norrköping, som 

Boskapsskötsel. Tab. N:o 3. Trägårdsskötsel. 

från detta magasin afskeppat ända till 10,000 tunnor spanmål 
årligen. 

För de under perioden rådande allmänna medelprisen å 
spanmål inom länet redogöres i följande tabell: 

Något understöd i följd af missväxt eller å växande gröda 
inträffad skada har under perioden icke blifvit beviljadt, ehuru 
framställning derom varit gjord, dels i följd af en under som
maren 1867 å några hemman inom Ulrika församling inträffad 
skada genom ett starkt fall af hagel, dels af en bland de strand-
egare vid sjön Roxen, som i följd af denna sjös starka öfver-
svämning under våren och sommaren nyssnämnda år fingo sina 
grödor å de mera sidländt belägne åkrarne vid samma sjö genom 
vatten förstörda. Deremot hafva från länet medelst frivilliga 
sammanskott rikliga bidrag lemnats år 1867 till de genom miss
växt nödlidande i norra länen och år 1868 af samma anledning 
till de behöfvande i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. 

Trågårdsskötseln och fruktodlingen hafva under perioden 
jemväl gått icke obetydligt framåt inom länet, dels i följd af 
den allmännare undervisning deruti, som folkskolorna numera 
meddela, dels och hufvudsakligast genom den nyttiga inverkan 
af den i förra berättelsen omnämnda inom länet bildade trägårds
förening, hvilken, på samma gång den sjelf utvecklat sig så, 
att synnerligen dess träskolor anses vara bland de för
nämsta i riket och att skulden för dess jemväl i öfrigt jem-
förelsevis storartade anläggning vid Linköping utan några andra 
nämnvärda inkomster än de, försäljningen af frön, trän, plantor 
och trägårdsprodukter inbringat, på 4 år nedgått från 12,000 
r:dr till 6,000 r:dr, årligen till skilde delar af länet försålt flere 
tusen trän och plantor och i allmänhet spridt håg och sinne för 
trägårdsodling. I Regna och Skedevi socknar inom länets norra 
del har trägårdsskötseln af gammalt varit med nit omfattad, och 
i sistnämnda socken odlas ännu fortfarande humle till afsalu. 

Biodlingen har deremot, ehuru Hushållningssällskapet äfven 
under första åren af denna period sökt befrämja densamma genom 
anställandet af sakkunnig person för lemnande af kostnadsfri 
undervisning i denna del af hushållningen, alltmera aftagit, hvar-
till anledningen torde vara att finna ej mindre i bristande för
troende till de nya metoderna, då från åtskilliga håll ännu påstås 
att de gammalmodiga halmkuporna äro ändamålsenligare än de 
nya, utan ock uti de långa och kalla vårarna. 

Bland kreaturen hafva under perioden inga smittosamma 
sjukdomar visat sig, men hafva prisen å dem, sådant oaktadt, 
blifvit uppjagade till en förut okänd höjd, i det medelprisen 
under perioden utgjort för dugliga oxar 4 à 500 r:dr paret, kor 
100 à 150 r:dr stycket och hästar 600 à 1,000 r:dr paret. Till 
de höga prisen å hornboskap utgöra ofvanberörda förhållanden 
med export af slagtboskap och koladugårdarnes ökande en naturlig 
anledning. 

Något annat större sjösänkningsföretag har icke under perio
den blifvit inom länet fullbordadt än en aftappning af sjöarne 
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Bolen och Valen i närheten af Arteflods gästgifvaregard i Kinda 
härad, hvarigenom omkring 100 tunnland kärrmark blifvit torr
lagda och odlade; men undersökningar hafva egt rum, bolag 
bildats eller andra förberedande åtgärder vidtagits för ej mindre 
ett stort företag af ifrågavarande beskaffenhet eller sänkning af 
sjöarne Byngarn, Emten och Strålången inom Hammarkinds 
härad, än ock jemförelsevis mindre tappningar af Ensjön i Lö-
sings, Lyngsjön i Björkekinds samt Ren och Bolaren i Kinda 
härad. 

För reglerande af vattenståndet i sjön Roxen, hvars ofvan-
omförmälda öfversvämning år 1867, då vattnet, som under torkår 
varit nere ända till 10V2 fot öfver Norsholms slusströskel, på 
våren steg så, att sjöns vattenyta stod fulla 19 fot öfver nämnde 
slusströskel, gjorde de strandegare, hvars egor ledo af vatten
flödet, benägne att vidtaga länge påtänkta åtgärder för att för 
framtiden om möjligt förekomma sådana skador, bildades af 
nämnde strandegare år 1867 ett bolag, som för ofvanomförmälda 
ändamål inköpt och utrifvit en del af vattenverken vid Kimstad 
samt derstädes efter plan och förslag af chefen för östra väg-
och vattenbyggnadsdistriktet verkställt rensningsarbeten allt för 
en kostnad af öfver 60,000 r:dr, deraf en del erhållits genom 
amorteringslån från handels- och sjöfartsfonden. Då något större 
vattenflöde efter nämnda år icke inträffat har ännu icke kunnat 
vinnas någon säkrare erfarenhet om verkan af nämnda arbete, 
som måst inskränkas till ett försök att reglera vattenståndet i 
sjön, hvilken, upptagande tre större vattendrag nemligen Motala 
ström, Svartån och Stångån, har blott ett utlopp nemligen genom 
Motala ström vid Norsholm, i stället för en sänkning, hvilken 
med afseende å nödvändigheten för Göta kanal att ständigt 
hafva erforderlig vattentillgång, icke kunnat i Roxen tillåtas. 

Hvad stängsel och hägnad beträffar, har visserligen på någre 
få större egendomar kreaturen vallats med tillhjelp af hundar, 
men allmänneligen användas fortfarande de gamle skogsförödande 
gärdesgårdarne, med afseende å hvilka dock under senaste åren 
på flere trakter af länet vidtagits, dels den ändring att de 
hägnas mera glest, dels åtgärden att vid egor, som endast be-
höfva skyddas för större boskap, fastspika trinnen på i jorden 
nedslagne stolpar, hvarigenom en högst betydlig besparing på 
virke eger rum. 

Ehuru dels de på åtskilliga trakter af riket och i början 
af perioden jemväl inom detta län pågående jernvägsarbetena 
både dragit till sig mycket folk och ökat arbetslönerna, dels 
ock utvandringarna till fremmande land jemväl här ifrån länet 
varit jemförelsevis betydlig, har likväl hvarken förefunnits någon 
saknad i tillgången på duglige arbetare, eller dagsverkspris 
och tjenstehjonslöner undergått någon väsentlig förändring. 
Ofvertygelsen om jordtorparesystemets företräde framfor an
vändandet af stattorpare har äfven alltmera tagit öfverhand, så 
att, der tillfälle gifves till inrättande af jordtorp, det sällan 
lemnas obegagnadt. 

Dagsverksprisen blefvo visserligen något nedtryckta under 
aren 1868 och 1869, men hafva sedermera åter uppgått och i 
medeltal, något dyrare invid städerna och på slättbygden, ut
gjort sommartiden 88 öre à 1 r:dr 50 öre för man och 50 à 
75 öre för qvinna samt vintertiden 67 öre à 1 r:dr för man 
och 25 à 50 öre för qvinna. 

Tjenstehjonslönerna hafva varit 80 à 150 r:dr för en dräng 
samt 25 à 50 r:dr för en piga. Der, såsom på åtskilliga ställen 

uppgifves vara fallet, tjenstefolk af mindre jordbrukare antagits 
blott för sommarmånaderne hafva lönerna för sådan halfårs-
tjenst likväl utgått med ungefär samma belopp som helårslön. 

C) Skogshushållning och D) Rofdjnrs utödande. Be- Tab. N.O 4. 
träffande de allmånne skogarne åberopas hufvudsakligen hos-
fogade Tab. N:o 4 och någon egentlig förändring i hushållningen 
med desamma har ännu icke egt rum, ehuru den under perioden 
utfärdade Kongl, förordningen den 29 Juni 1866 från Kammar
kollegium till Skogsstyrelsen öfverflyttat pröfningen af hushålls
planer etc. samt medgifvit delegarne i häradsallmänningarne rätt 
att under vissa vilkor sjelfve förestå desammes bevakning och 
skötsel. 

Delegarne i länets samtlige häradsallmänningar hafva jemväl 
förklarat sig vilja detta medgifvande begagna, men enär de för 
sådant ändamål erforderliga revisionerna af hushållsplanerna och 
dessas fasställelse af Skogsstyrelsen ännu icke skett, hafva de ej 
kommit att med desse allmänningar taga annan befattning än 
förut. Ej heller genom den under perioden inträffade omorga
nisation af skogsstaten har någon nämnvärd förändring af ifråga
varande förhållanden skett. Af enskilde skogar äro Finspångs 
omkring 363,000 qv.ref och Åtvidabergs omkring 148,000 qv.ref 
de betydligaste. Såväl derstädes som vid de fleste större skogs
egendomar inom länet är skogshushållningen ordnad efter veten
skapliga grunder, och från mera än ett par af desse, eller Ljung 
i Gullbergs och Engelholm i Hammarkinds härad, har någon 
annan större skogsafverkning än, som varit grundad på trakt
huggnings-indelning, icke, såvidt Eders Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande har sig bekant, egt rum. 

A skogarne till de mindre fastigheterna och synnerligen 
dem, som tillhöra allmogen, fortgår deremot skogssköflingen både 
utan annan plan, än att så fort som möjligt tillgodogöra sig 
inkomsten deraf, och utan någon egentlig återplantering. Syn
nerligen är detta förhållandet i närheten af städerna och de 
större kommunikationslederna. Förr än under senaste åren, då 
trän börjat användas till många andra ändamål än ved och 
byggnadsmateriel, har likväl icke priset å skogseffekter synner
ligen höjt sig. 

För kolning åtgå icke obetydliga qvantiteter skog, synnerligen 
i länets norra del, der en mängd jernverk äro belägna, samt i 
trakterna af Åtvidabergs kopparverk samt Boxholms och Bloms
fors bruk. Utom till tjärbränning har man på ett par ställen 
inom länet under periodens sista år användt stubbar och dylikt 
affall efter skogsafverkningarna till fabricerande af terpentin, 
kreosot-oljor samt så kallad tråfotogén eller lysolja, frambragt 
genom torrdistillation af stubbar och tyre. Ehuru denna närings
gren ännu knappt hunnit ur sin linda, synes ej ringa förhopp
ning för framtiden kunna fästas vid detta sätt att tillgodogöra 
hvad som hittills icke allenast lemnats åt förruttnelsen i de af-
verkade skogstrakterna utan äfven derstädes för flere år hindrat 
återväxt. 

A Ombergs kronopark finnas fortfarande tvenne mullbärs
planteringar, hvilka tillsammans omfatta en areal af 2,4 qv.ref 
och af hvilka den ena vid Södra Djurledet nu så uppväxt, att 
den har en höjd af 20 à 25 fot, men den andra vid hemmanet 
Stocklycke uppnått blott 3 fots höjd. Sedan år 1850 hafva de 
likväl icke varit för silkesodling använda. 
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Berättelse rörande bruks- och bergverksrörelsens till
stånd i Östergötlands län åren 1866—1870. 

Malmuppfordringen utur jernmalmsgrufvorna. 

Någre större skogseldar hafva under perioden icke egt rum, 
men under den torra sommaren 1868 utbröto på flere ställen 
synnerligen i norra delen af länet .sådane, hvilka man likväl 
lyckades blifva herre öfver, innan de vunnit någon större ut
bredning. 

Svedjande förekommer numera sällan eller aldrig. 

abb. N:is 5 o. 6. I fråga om dödade ro/djur och af rofdjur dödade hus
djur meddela Tabb. N:is 5 och 6 de upplysningar, som kunnat 
vinnas, men hvilka antagligen äro ganska ofullständiga och, 
sedan skottpenningar för dödandet af andra rofdjur än björn, 
jerf, varg eller lo upphört, nästan omöjliga att någorlunda full
ständigt erhålla. 

Skallgångar hafva under perioden icke varit af nöden eller 
eljest föranstaltats. Då deremot inom länet skulle visat sig att, 
sedan skottpenningar af allmänna medel upphört att utgå för 
dödandet af höns- eller dufhök och räf, de skador, som af dessa 
rofdjur förorsakats, ökats, har Östergötlands landsting efter inom 
detsamma väckta motioner anslagit år 1869 300 r:dr och år 1870 
500 r:dr, de senare för att genom kommunalnämndernas ord
förande utbetalas med 1 r:dr för hvarje inom länet dödad höns-
eller dufhök äfvensom för räf, som dödas mellan den 1 April 
och 1 November, mot det att inför ordföranden i kommunal
nämnden inom den församling, der jägaren bor, det dödade 
djuret uppvisas samt å hök fötterna och å räf öronen blifvit 
afskurna. 

Den nya jagtstadgan har fortfarande visat sig serdeles ända
målsenlig för jagtens förbättrande och betydligt bidragit till det 
nyttiga villebrådets förökande. Dock har under senaste åren 
tillgången på fogel varit i följd af de långa och kalla vårarna 
minskad. Genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes kun
görelse den 28 Mars 1870 hafva, i följd af Kongl, cirkulärskrif-
velsen den 12 Februari 1869, vitesförbud blifvit utfärdade mot 
skjutning, äggplockning eller annat ofredande af ejderfogeln å 
åtskilliga holmar och lägenheter i länets skärgård. 

Fisket, som synnerligen i länets skärgård utgör en ganska 
vigtig näringsgren och äfven för länets öfrige på sjöar och vat
tendrag i allmänhet rike delar lemnar icke obetydliga bidrag till 
hushållens framfödande, har under perioden blifvit öfverallt 
inom länet ordnadt genom stadganden derför, som, efter det 
liskvattensegarne lemnats tillfälle att i ämnet träffa överens
kommelser och fiskeri-intendenten derefter blifvit hörd, af Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande utfärdats den 27 Februari 
1866 för den Östergötland tillhörande del af Vettern samt sjö
arne Sömmen, Boren och Roxen äfvensom laxfisket i Motala 
ström, den 6 Maj 1867 ytterligare för sjön Roxen, den 15 Juli 
1867 för länets öfrige insjöar och vattendrag samt den 8 Fe
bruari 1870 för Bråviken och Slätbaken. 

Ehuru några väsentligare verkningar af dessa stadganden, 
som hufvudsakligen afse fiskens skydd under lektiden och red
skapens inrättande så, att ynglet ej kan fångas, ännu icke kunnat 
förspörjas, är naturligt, att fisket derigenom åter skall inom 
kort blifva serdeles gifvande. 

För utöfvande af årlig tillsyn öfver det sätt, hvarpå fisket 
bedrifves samt för lemnande af råd och upplysningar i hithö
rande ämnen, har fiskeri-itftendenten af länets hushållningssäll
skap under perioden årligen haft ett arvode af 300 r:dr. För 

tillsyn öfver fiskets idkande och redskapens beskaffenhet utses 
inom hvarje kommun efter behof ett visst antal tillsyningsmän, 
som i sådan egenskap af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf
vande förordnas. 

E) Bergs- OCh brnkshandtering. Med afseende härå åberopas 
hufvudsakligen hosfogade tabellariskt uppställda berättelse af 
distriktets nuvarande bergmästare: 

Gjutgodstillverkningen direkte utur masugnen upptagen uti 
ofvanstående tackjernstillverkning, här serskildt utförd, har utgjort: 
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Härtill kommer gjutgodstiUverkning genom tackjernets om-
smältning i serskUda ugnar. 

Zinkmalm. 
Vid de bolaget "La Vieille Montagne" tillhöriga zinkgrufvor 

inom Ammebergs malmfält, beläget dels i Lerbäcks och Hammars 
socknar af Örebro län, dels i Godegårds socken af Östergötlands 
län, hafva för tillverkning af metallisk zink i främmande land 

Zinkmalm. Rostadt gods. 
Ctr. Ctr. 

Arbetsstyrkan vid Åmmeberg har i medeltal årligen ut
gjort mellan 800 och 1,000 personer. 

Messing. 

Vid Gusums messingsbruk har tillverkats: 

Kopparsmide. 
Vid Åtvidabergs kopparhammare har kopparsmidestillverk-

ningen uppgått: 
Jernmanufaktur-tillverkningen, hvari inbrgripes beredning af 

stål, plåtar samt spik m. fl. sorter. 

Marmor. 
Vid Kolmårdens marmorbruk hafva arbeten blifvit förfär

digade : 

hvartill här endast må tilläggas: 
att, sedan vid Blomsfors i Kinda härad det gamla der-

varande pappersbruket blifvit nedlagdt, jernbruk år 1867 der 
inrättats, dertill tackjernet hemtas från Nora Bergslag; tillverk
ningen är dock ej större än att den hufvudsakligen afsättes 
inom orten; 

att anledningen till den år 1870 icke obetydligt minskade 
koppartillverkningen vid Åtvidaberg, der annars under perioden 
rörelsen befunnit sig uti en alltjemt stigande utveckling samt 
årligen sysselsatt vid kopparverket omkring 320 arbetare och 
vid grufvorna omkring 350, varit ett nämnda år inträffadt ras i 
verkets förnämsta grufva vid Bersbo samt deraf uppkommen 
svårighet att följa de rikare malmgångarne; 

att Finspångs stora jernverk, der isynnerhet under åren 
1867 och 1868 uppförts storartade nybyggnader för kanontill
verkningen och för den under sista åren betydligt utvidgade 
jernförädlingen, i sin nuvarande verksamme égares hand fort-

Malmuppfordringen utur kopparmalmsgrufvorna. 

Koppartillverkningen. 
o 

Vid Åtvidaberg har tillverkats: 
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farande på ett märkbart sätt gått framåt, såväl hvad verkstä
derna som sjelfva tillverkningen angår; och torde såsom bästa 
beviset på de väldiga proportionerna deraf få anföras förhållan
dena med tillverkningen, som utgjorde: 

år 1800: 1,600,92 centner diverse gjutgods, 249,31 ctr kano
ner, 6,669,70 ctr stångjern och smältstycken samt 7,027,72 ctr 
tackjem; 

år 1848: 2,440,66 ctr diverse gjutgods, 16,342,39 ctr kano
ner, 12,195,86 ctr stångjern och smältstycken samt 9,200,80 ctr 
tackjern; men 

år 1870: 10,572,49 ctr diverse gjutgods, 5,924,68 ctr kano
ner jemte 10,447,90 ctr projektiler, 97,268,34 ctr stångjern samt 
172,291 ctr tackjern, till hvilket under sistnämnda år åtgått 
358,465 ctr malm, 46,005 läster träkol, 102,840 kub.fot stenkol 
och 12,890 kub.fot kåks; 

att äfven Motala verkstad genom storartade anläggningar 
fortfarande utvidgat sin verksamhet, hvarom dock närmare 
detaljer saknas, och blott vid Motala sysselsätter 1,000 à 
1,200 arbetare. Tillverkningsvärdet för år 1870 uppgifves till 
2,301,934 r:dr; 

att jemväl Gusums messingsbruk, der under år 1867 blifvit 
inrättad en ny fabriks-inrättning för maskinnålar, hvartill från 
England införskrifvits 5 serskilda nya maskiner, utvidgat sig 
med alltjemnt stigande tillverkning och god afsättning; 

att deremot Kolmårdens marmorbruk, hvars jemförelsevis 
stora afsättning år 1866 lärer härledt sig från leveranser till 
nya operan i Paris, deraf dock tvister och rättegångar seder
mera uppkommit, under senare åren hufvudsakligen bedrifvit 
kalkbränning och tegeltillverkning, hvars produkter varit lättare 
afsättliga och derför lemnat fördelaktigare resultat än arbetet 
å marmor; 

att Fångö koppargrufvor i Hammarkinds härad lemnat jem
förelsevis dåligt resultat och senaste åren drifvits med förlust; 

att Rings gamla koppargrufvor i A socken invid Slätbaken 
från hösten 1869 till hösten 1870 varit föremål för försöks
arbeten anställda af ett engelskt bolag "The Hephestas Mining 
Company, New-Castle upon Tyne", som dera lärer nedlagt om
kring 25,000 r:dr och efter upphörande med arbetet vid Ring 
börjat enahanda försöksarbeten vid Arfvidsbergs koppargrufvä i 
Rönö; 

samt att vid Vistena by i närheten af Skeninge under åren 
1867 och 1868 genom ett för ändamålet bildadt aktiebolag på
gått borrningar efter bergolja, hvilka dock icke lemnat något 
resultat utan, sedan det sammanskjutna aktiekapitalet 50 à 
60,000 r:dr åtgått, alldeles upphört. 

F) Fabriker, manufakturer och handtverk. Till Kongl. Kom
merskollegium ingå årligen i enlighet med erhållna formulär 
tabellariska uppgifter angående dessa ämnen, och då desamma 
för hvarje år af trycket utgifvas, torde det tillåtas Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande att med afseende å sådana uppgifter 
få blott här åberopa hvad som redan blifvit på nämnde väg 
derom meddeladt. 

I Linköping finnes visserligen en temligen betydlig tobaks
fabrik, och i Motala hafva under perioden uppstått dels en fa
brik för tillverkning af sandsten, hvilken dock ej kommit till 
någon egentlig utveckling, utan, sedan det först tecknade aktie
kapitalet blifvit utan någon förtjenst förtärdt, nu lärer skola 

öfvergå till ett nybildadt bolag, dels ock en tändsticksfabrik, 
i hvilken Motala kommun tecknat ett icke obetydligt antal aktier 
för att der erhålla sysselsättning för en del af sina fattighjon, 
men som först under periodens sista år blifvit färdig, hvarjemte 
under samma år bildats ett jemförelsevis rätt betydligt bolag 
för inrättandet i Vadstena af en hviibetsockerfabrik, hvilken dock 
först förliden höst blef färdig; men den egentliga fabriksindu
strien inom länet finnes, såsom bekant är, i Norrköping, för 
hvars hufvudsakligaste förhållanden i sådant afseende Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fördenskull nu går att något 
närmare redogöra. 

Följderna af det på klädes- och bomullsväfnads-tillverkningen 
så menligt inverkande inbördeskriget i Amerika läto ännu under 
periodens första år känna sig och bidrogo jemte den under 
åren 1867, 1868 och 1869, i följd af de båda första årens svaga 
och i flere delar af landet till missväxt gränsande skördar, rå
dande allmänna penningeförlägenheten, att fortfarande hålla fa
briksindustrien uti en tryckt och bekymmersam ställning. Först 
mot slutet af sistnämnda år började det blifva bättre och har 
allt sedermera fortgått på ett sätt, som icke allenast inom jem
förelsevis kort tid gjort slut på de under den betryckta ställ
ningen i brist på afsättning hopade äldre lagren utan till och 
med gjort det för fabrikanterne svårt att inom behörig tid full
göra ingångna beställningar, fastän sjelfva tillverkningsförmågan 
på samma gång icke obetydligen stigit genom de af nybildade 
större bolag uppsatta förbättrade maskiner. Till detta lyckliga 
förhållande uppgifves äfven senaste kriget emellan Tyskland och 
Frankrike hafva i så måtto medverkat, att en mängd fabriker 
der legat nere och på samma gång sådant betydligt minskat 
tillverkningen i Europa bidragit att ställa ullprisen å den Euro
peiska marknaden lägre, af hvilket allt raskare afsättning och 
billigare pris vunnits för tillverkningen här i landet. Oaktadt 
de vid periodens slut sålunda rådande fördelaktiga konjunktu
rerna, hade tillverkningen dock icke stigit till någon jemförelse 
med hvad densamma under dess förut varande högsta stadium 
eller år 1861 utgjorde, då tillverkningsvärdet vid 105 fabriker 
uppgick till 9,108,600 r:dr 95 öre. 

Ar 1866 tillverkades vid 52 fabriker kläden till ett värde 
af 6,514,440 r:dr 36 öre, hvilket år 1868, då fabrikerna likväl 
ej voro mera än 41, steg till 7,852,394 r:dr 52 öre, men år 
1869 vid 56 verkstäder nedgick till 5,008,802 r:dr 47 öre, för 
att under periodens sista år vid 63 verkstäder åter uppgå till 
5,735,385 r:dr 57 öre. 

Antalet arbetare vid dessa fabriker, till hvilka aflöningarna 
årligen utgått med ungefärligen 1,000,000 r:dr, har varit lägst 
år 1868 med 2,125 stycken och högst år 1870 med 2,388 stycken, 
hvaraf visar sig, att sjelfva tillverkningsvärdet ej står i propor
tion till arbetarnes antal, hvilket förhållande åter härflyter dels 
från maskinernas alltmera utbredda användning och alltjemt 
fortgående fulländning dels ock från den finare eller gröfre be
skaffenheten af det tillverkade och deraf betingade högre eller 
lägre pris. 

De mekaniska bomullsspinnerien hafva efter den kris, som 
framkallades af Amerikanska kriget, kommit uti allt lifligare 
gång. Efter det spinneriet vid Torshag, en knapp mil från 
Norrköping, efter egarens år 1868 iråkade obestånd afstadnat, 
hafva de varit blott 3. Vid de 4 spinnerien tillverkades år 1866 
diverse bomullsgarn till ett värde af 2,735,144 r:dr 22 öre och 
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ökades tillverkningen år 1868 till ett värde af 3,286,526 r:dr 
49 öre eller mera än år 1861, då det uppgick blott till 3,108,128 
r:dr 46 öre, men nedgick åter vid de 3 qvarvarande spinnerien 
år 1869 till 2,897,556 r:dr 63 öre och år 1870 till 2,896,864 
r:dr 47 öre. I medeltal hafva de årligen sysselsatt omkring 
270 arbetare. Förlidet år har spinnerit vid Torshag öfvertagits 
af ett nybildadt aktiebolag och är nu åter i gång. 

Vid bomullsvåfverien, som 4 till antalet årligen sysselsatt 
något öfver 700 arbetare, utgjorde värdet af fabrikationen år 
1866 2,021,989 r:dr 47 öre och sänktes under åren 1867 och 
1868 än ytterligare synnerligen under det förra, då det ej upp
gick till mera än 1,634,011 r:dr 23 öre, men har sedermera 
åter höjt sig år 1869 till 2,225,058 r:dr 93 öre och år 1870 
till 2,298,413 r:dr 23 öre. 

Trikotvåfnadsfabrikationen, bedrifven blott vid en fabrik, 
har i medeltal sysselsatt 416 arbetare årligen, och tillverknings
värdet uppskattats år 1866 till 277,063 r.dr 47 öre och år 1867 
till 245,108 r:dr 66 öre samt år 1868 nedgått ända till 180,988 
r:dr, men sedermera åter höjt sig år 1869 till 221,030 r:dr 53 
öre och år 1870 till 253,739 r:dr 33 öre. 

I nära samband med förestående fabriker, stå blekerien och 
färgerien i Norrköping, af hvilka de förre, förut 3 och seder
mera 2 till antalet, med ungefär 24 arbetare i medeltal för blek
ning af garn och diverse väfnader årligen inbringat omkring 
51,600 r:dr, och de senare än 6 och än 7 till antalet, deraf några 
idkats i förening med större fabriker och då vanligen användt 
samme arbetare, i färgarelön intjenat lägsta beloppet år 1866 
med 44,336 r:dr och högsta år 1869 med 66,256 r:dr 99 öre. 

Maskinverkstäderna, som vid periodens början i Norrköping 
voro 4, hafva, sedan den betydligaste, Malcolm'ska verkstaden, 
hvars tillverkningsvärde år 1866 uppgick till 148,213 r:dr 16 
öre, men år 1868 ej utgjorde mera än 79,767 r:dr 52 öre, sist
nämnda år efter egarens inträffade obestånd upphört, nedgått 
till 2 vid periodens slut med ett tillverkningsvärde för år 1870 
af 56,910 r:dr 15 öre och arbetsstyrka af blott 54 personer 
emot 140 vid periodens början. 

En inrättning, som deremot från en jemförelsevis ringa 
början med raska steg gått framåt och på ett förvånande sätt 
utvecklat sig är Litografiska aktiebolagets för tillverkning af kort, 
kulört papper, brefkuvert, kartonpapper och litografiska tryckeri
arbeten, hvars tillverkningar befunnit sig i ständigt stigande 
samt uppgått år 1866 till 294,965 r:dr 26 öre, år 1867 till 
338,846 r:dr 84 öre, år 1868 till 369,484 r:dr 96 öre, år 1869, 
frän och med hvilket år likväl kortfabrikens tillverkningar deri 
ej inberäknats utan serskildt upptagits, till 383,555 r:dr 89 öre 
och år 1870 till 436,789 r:dr 30 öre; varande vid denna fabrik 
sysselsatte åren 1867 och 1868 160, 1869 185 och 1870 206 
arbetare. 

Den samma bolag tillhörande kortfabriken, hvars tillverk
ningar, på sätt nyss är berördt, från och med år 1869 upp
tagits serskildt, har dessutom sysselsatt år 1869, med ett till
verkningsvärde af 53,006 r:dr 2 öre, 15 arbetare och år 1870 
då tillverkningsvärdet uppgått till 63,249 r.dr 29 öre, 18 arbetare. 

Jemväl det i Norrköping varande sockerbrukets (Gripen 
kalladt) tillverkningar har under perioden varit uti ett jemnt 
stigande och uppgått år 1866 till 997,040 r:dr 76 öre, år 1867 
1,019,702 r:dr 29 öre, år 1868 till 1,084,389 r:dr 27 öre, år 
1869 till 1,128,849 r:dr 6 öre och år 1870 till 1,260,419 r:dr 
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37 öre. Arbetarnes antal derstädes har varit omkring 80 om 
året. 

Ett stärkelsebruk med blott 3 arbetare har haft en tillverk
ning i medeltal uppgående till omkring 15,160 r:dr om året. 

Vid den gamla Sicartz'ska snusfabriken, der arbetarnes antal 
ej öfverstigit 27, utgjorde tillverkningsvärdet år 1866 291,284 
r:dr och år 1870 294,680 r:dr, sedan det likväl år 1868 varit 
uppe uti 311,127 r:dr. 

Holmens pappersbruk, som haft en arbetsstyrka af 74 per
soner, har under perioden haft minsta tillverkningsvärdet år 1867 
med 193,855 r:dr 52 öre och högsta år 1869 med 268,208 r:dr 
17 öre, år 1870 uppgick detsamma till 267,674 r:dr 70 öre. 
Vid periodens slut har en maskin för tillverkning af träpappers
massa blifvit satt i förbindelse dermed, dock utan att hafva 
kommit till någon vidsträcktare användning. 

Under perioden hafva jemväl i Norrköping varit i gång 
hela tiden 2 och år 1869 3 korkfabriker, hvilka tillsammans sys
selsatt omkring 46 arbetare för ett tillverkningsvärde år 1866 
af 34,000 r:dr och år 1870 af 80,000 r:dr. 

Vid en såpfabrik med blott 3 arbetare, tillverkades år 1866 
varorför 91,806 r:dr men år 1870 för blott 72,000 r:dr. 

År 1869 inrättades i Norrköping jemväl en tändsticksfabrik, 
som likväl redan år 1870 räknade 166 arbetare och tillverkade 
varor för 20,349 r:dr 48 öre. 

Vid Norrköpings samtliga fabriker hafva varit anställde 
år 1866 4,233, år 1867 4,218, år 1868 4,502, år 1869 4,048 
och år 1870 4,540 arbetare. 

Utom ofvannämnda verk, fabriker och inrättningar torde 
här serskildt böra omförmälas Reijmyra glasbruk i Skedevi 
socken, der under år 1869 blifvit verkställda åtskilliga ny- och 
ombyggnader för en utvidgad glasfabrikation, som år 1870 upp
gått till ett värde af 201,678 r:dr 65 öre, då den år 1866 be
löpte sig till 131,650 r:dr 40 öre och år 1868 till blott 124,483 
:dr 5 öre. 

Hvad handtverkerien beträffar, hafva de med undantag af 
bryggerin, garfverin och till en del äfven färgerin, hvilka fort
farande i någon betydligare utsträckning idkats i länets städer, 
derstädes förlorat störste delen af sin betydelse, sedan de nya 
näringsförfattningarna numera hunnit verka och i såväl de så 
kallade sjelfförsörjarne som yrkesidkarne på landet uppställt 
medtäflare till handtverksmästarne i städerna, med hvilke åt
minstone de bland desse senare, som icke äro i tillfälle att 
drifva sin rörelse i stor skala, svårligen kunna på längd ut
härda täflan. 

Af yrkesidkarne på landet finnas åtskillige isynnerhet sko
makare och bleckslagare, som drifva sitt handtverk i ganska 
stor skala att icke säga fabriksmessigt samt på andre orter, 
synnerligen i hufvudstaden, idka en icke obetydlig försäljning af 
sina tillverkningar. 

Några nya serskilda bildningsanstalter för fabriks- och handt-
verksarbetare hafva under perioden icke blifvit inrättade. 

Någon egentlig förändring i fabriks- och handtverksarbetarnes 
sedliga och ekonomiska ställning har under perioden icke inträffat. 
I anledning af de hösten 1867 på kort tid orimligt uppdrifna 
spanmålsprisen inträffade visserligen i Norrköping gatutumult, 
hufvudsakligen bestående i demonstrationer mot någre stadens 
spanmålshandlande, men de stillades utan att några utomordent
ligare åtgärder behöfde vidtagas och kunna icke anföras såsom 
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något bevis på mindre god anda inom den egentliga fabriks-, 
arbetarepersonalen, h vars arbetareförening såväl vid nämnda till
fälle som för öfrigt fortfarande visat ett välgörande inflytande 
på arbetarebefolkningen. 

Under perioden hafva åtskilliga nya arbetareföreningar bildat 
sig, hvaribland serskildt här må nämnas en i Qvillinge försam
ling, som till samlingslokal uppfört egen stenhusbyggnad ungefär 
V2 mil från Norrköping och en i Risinge, som jemväl har egen 
samlingslokal, anskaffat boksamling till utlåning, samt söker 
genom bildande föredrag och musik verka förädlande. Inom 
den sistnämnda är jemväl bildad en sparkassa, som mot 5 pro
cent förskottsvis erlagd ränta och borgen lemnar förlagslån af 
högst 50 r:dr till behöfvande handtverkare att med en tiondedel 
i månaden återbetalas. 

Med afseende å idkandet af binäringar är för perioden intet 
annat att omförmäla än att spetsknypplingen, af gammalt idkad 
icke allenast i Vadstena stad utan äfven på den omkringliggande 
landsbygden, numera lärer tillitas endast då mera indrägtigt 
arbete icke kan erhållas eller utföras, samt att ej mindre länets 
hushållningssällskap under hvarje af åren 1868, 1869 och 1870 
anslagit 300 r:dr för meddelande inom länet af undervisning uti 
halmflätningskonsten och sättet att kunna af den svenska halmen 
åstadkomma ett för denna industri tjenligt materiel, än äfven 

landstinget år 1870 beslutat att lemna 1,500 r:dr till hushåll
ningssällskapets disposition för att dermed understödja sådane 
slöjdidkare och technici, med h vilka sällskapet kunde träffa upp
görelse att i slöjd lemna undervisning; och hafva sistnämnda 
medel blifvit använda för meddelande af undervisning dels i för
färdigande af dräll- och andra konstväfnader efter en af A. och 
L. Nyländer uppfunnen patenterad enkel metod, dels i tillverk
ning af enkla redskap och husgeråd af trä, dels i åstadkom
mandet af gröfre korgmakeriarbeten och dels i flätning af halm
mattor m. m. dylikt. 

Beträffande brånvinsbrånningen, som under perioden på 
vanligt sätt inom länet idkats, är intet serskildt att anmärka 
utan åberopas derom endast bifogade tabell: 

4. Kommunikations-anstalter och varubyten. 

A) Landkommnuikationer. Ehuru den under år 1866 föi-
allmänna trafiken öppnade del af östra stambanan mellan Ka
trineholm och Norrköping ej kunnat uti sitt afbrutna skick i 
väsentlig mån gagna någon större del af länet, intager likväl 
denna tilldragelse, hvarigenom provinsens förnämsta handels-
och fabriksort sattes i jernvägsförbindehe med de delar af landet, 
som kommit i åtnjutande af denna för den materiela utveck
lingen så mäktiga häfstång, det första rummet uti ifrågavarande 
afseende, dock förnämligare såsom början till hvad länet kan 
af dess nu med ifver pågående fortsättning hoppas än i och för 
sig sjelf. De talrika och lätta sjökommunikationer, länet förut 
eger, hafva nemligen vållat, att någon egentlig forsling af länets 
produkter icke kunnat på nämnda banbit ifrågakomma. Hvilken 
lyftning åter den en gång färdigblifna östra stambanan kominer 
att gifva länet med dess betydliga jernverk, öfriga industriela 
anläggningar, rätt ansenlige skogar och bördiga sädestrakter kan 
redan nu anas af de enskilda jernvägsföretag, som deraf fram
kallats och för närvarande i Hallsberg—Motala—Mjölby samt 
Pålsboda—Finspångs-banorna äro under anläggning. 

Tab. N:o 8. Längden af de vid periodens slut befintlige lands-, härads-
oeh sockenvägar inhemtas af bifogade Tab. N:o 8. 

Ehuru saknaden af tjenligt grus till väglagningsämne blifver 
allt kännbarare hafva likväl vägarne under perioden i allmänhet 
förbättrats synnerligen med afseende å deras skick höst och vår. 
Dertill har väsentligast bidragit deras numera temligen allmänna 
fyllning med krossad sten eller s. k. makadamiseringsgrus, för 
tillverkning hvaraf under de svåra åren nästan öfverallt inom 
länet användes annars arbetslösa personer, dem kommunerna 
ansågo sig böra på sådant sätt skaffa arbete och understöd. 
Synnerligen i trakterna omkring Vadstena och Skeninge, der 
tillgången på grus till väglagningen är ytterst knapp, äro nu 

nästan öfverallt de till allmänt underhåll indelade vägarne på
fyllde med makademiseriugsgrus. 

Norrköpings stad, som har ungefärligen 7/i6 mil vägar att 
underhålla, har deraf under perioden makadamiserat omkring 
4,000 fot och derjemte utom den så kallade Vestertull på Lin
köpingsvägen anlagt s. k. chaussée till 2,389 fots längd för en 
kostnad af 10,000 r:dr. 

Genom allmän kungörelse den 28 Mars 1870 har Eders Kungl. 
Maj:ts Befäl Iningshafvande i följd af Kungl. kungörelsen den 25 
Maj 1869 och efter ej mindre landstingets än de väghållnings
skyldiges häradsvis skedda hörande utfärdat bestämmelser om 
tiden för de allmänne vägarnes grusning och lagning, som med 
afseende å de väghållningsskyldiges uttalade önskningar i vestra 
delen af länet eller Vifolka, Göstrings, Dals, Aska, Bobergs och 
Gullbergs härad blifvit utsatt till våren under källossningen med 
vägsynerna fullbordade inom Maj månads utgång, men i länets 
öfrige delar till hösten med vägsyner mellan den 15 September 
och 15 Oktober. 

Följande större vägförbåttringsarbeten hafva under perioden 
blifvit dels fullbordade och dels hufvudsakligen utförda: 

a) emellan Kisa och Sund öfver Arteflod och Bulsjö inom 
Kinda och Ydre härad, utgörande en sträcka af ungefär 3 mil, 
der dels backarne blifvit borttagne, dels omläggning af vägen 
för undvikandet af sådane egt rum för en kostnad af tillsam
mans 38,780 r:dr; 

b) à allmänne häradsvägen inom Lönsås socken, der backar 
blifvit borttagne för ett belopp af 700 r:dr, som vederbörande 
kommuner för sådant ändamål tillskjutit; 

c) å en del af sockenvägen mellan Ulfsberg och Björkhult 
i Gammalkils socken, der på ungefär Vs m i l vägen blifvit å tva 
ställen för backars undgående omlagd mot en kostnad af 300 
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r:dr kommunalmedel jerate sammanskott af åtskilliga för före
taget intresserade enskilda personer; 

d) omläggning af den förr ytterst svåre och backige vägen 
mellan Gusums bruk och Valdemarsvik, hvilken väg derigenom 
blifvit alldeles jemn. Härtill har ett statsbidrag af 9,000 r:dr 
erhållits samt kommunerna tillskjutit 3,200 r:dr; 

e) omläggning af de s. k. Lösta brinkar i Mogata socken, 
hvartill 2,500 r:dr af allmänna medel bekommits, samt kommu
nerna bidragit med 4,200 r:dr; 

f) omläggning af allmänne vägen mellan Söderköping och 
Gusum, hvilken dock icke blifvit färdig till afsynande, men 
hvartill äfven bidrag af statsmedel erhållits; 

g) å vägen mellan Sjögerums och Häljelöts gästgifvare-
gårdar hafva de s. k. Rumorsbackarne genom på enskild persons 
kostnad verkställd omläggning blifvit förbigångne; 

h) inom Godegårds socken dels omläggning och backars 
borttagande verkställd å Ve mil af allmänne landsvägen för en 
kostnad af 2,640 r:dr statsmedel jemte 50 r:dr af kommunen 
tillskjutne dels ock 16,385 alnar ny och 1,200 alnar omlagd 
sockenväg af kommunerna och andre enskilde bekostad för till
sammans 8,475 r:dr; 

i) ny väg från Boxholm i Ekeby församling till platsen för 
Blåviks nybildade kapellförsamlings kyrka till en längd af 1/2 

mil inom Åsbo och, ll/t mil inom Ekeby socken och bekostad 
med 400 r;dr kontant, utom körslor, af kommunernas medel; 

k) häradsvägen från Rök genom norra delen af Trehörna 
socken för någre backars kringgående omlagd med en kostnad 
af 200 r:dr kommunalmedel; 

l) tillsammans l523/iooo mil sockenvägar inom Fifvelstad och 
Orlunda socknar makadamiserade, grusade och dikade för en 
kostnad af 750 r:dr, jemväl af kommunerna tillsläppte. Våg-
penningar hafva under perioden icke utgått inom någon del af 
länet, och sedan den afgift, vederbörande brobyggnadsskyldige 
genom Kungl. brefvet den 11 April 1853 tillåtits uppbära af 
trafikerande för öfverfarten af Nybro vid Svartåns utlopp i 
Roxen den 23 Juli 1869 upphört, finnes heller ingen broafgift. 

Af brobyggnader under perioden äro att märka: 
dels ombyggnaden af Hellesta bro, hvilken, efter det den 

gamla uråldriga bron i December 1866 i följd af sättning under 
den starka köld, som då i förening med högt vattenstånd in
träffade, rasat, påföljande år ånyo uppfördes af sten på Hel
lesta församlings och några utom denna socken varande bro
byggnadsskyldiga hemmans bekostnad; 

dels ombyggnad af Bjursholmens stenbro å vägen mellan 
Norrköping och Linköping, hvilken ombyggnad, efter det en del 
af bron efter källossningen på våren 1870 rasat, verkställdes 
under samma års sommar på bekostnad af Åkerbo härad; 

dels ock den totala ombyggnaden af Stångebro invid Lin
köping, hvarigenom densamma i och för trafiken på Kinda kanal 
förvandlades till svängbro och hvilken ombyggnad blifvit på 
Kinda kanal-aktiebolags bekostnad verkställd för en kostnad af 
«O a 70,000 r:dr, hvarjemte bolaget för all framtid öfvertagit 
underhållet af bron. 

De 3 i förra berättelsen uppgifna färjor, som mot färj-
penningars erläggande besörja öfverfarten vid Ulfvesund i Kinda 
samt Stegeborg och Färjestaden i Vikbolands fögderi, äro fort
farande i gång. 

De grindar, som jemlikt föreskrifterna i Kungl. kungörelsen 
den 11 Oktober 1864 kunnat å de allmänne vägarne bortsynas, 
hafva redan under de första åren af perioden, såvidt de icke 
redan år 1865 försvunnit, blifvit nästan alla utdömda och bort
tagna. A de större landsvägarne inom länet finnas numera 
endast på högst få ställen sådant hinder för de trafikerande. 

Af bifogade tabell N:o 8 erhålles upplysning om antalet af 
de inom länet befintliga gåstgifverin jemte de derifrån årligen 
utgångne skjutshästar. Att antalet af de senare alltjemnt ned
gått är en naturlig följd af icke allenast den under perioden 
ytterligare förhöjda skjutslegan, hvilken åstadkommit, att skjuts 
numera sällan eller aldrig begagnas af dem, som äro i tillfälle 
att färdas med egne hästar, utan ock det genom postdiligens
fartens utvidgande beredda tillfälle att utan anlitande af gäst-
gifvareskjuts och på ett beqvämare sätt färdas samt i någon 
mån jemväl af den för trafiken öppnade jernbanförbindelsen från 
Norrköping, hvarigenom vid de norr och nordvest om staden 
belägne gästgifvaregårdarne skjutsen i högst betydlig mån 
minskats. 

Något nytt gästgifveri har under perioden icke inrättats, 
men deremot gästgifverien vid Göstorp i Gårdeby socken och 
Nora i Skedevi socken blifvit i anseende till den vid dem nästan 
alldeles försvunna trafiken indragna. Det i förra berättelsen 
omformälda skjutsställe vid Labbenäs har, sedan Kinda kanal
byggnad så framskridit, att nämnda ställe ej vidare begagnades 
såsom slutstation för ångbåtstrafiken, derstädes upphört. 

All enskild diligens/art inom länet har numera upphört, 
sedan postverket utvecklat sin verksamhet så, att genom dess 
diligenser är dels daglig förbindelse hela året mellan Linköping 
och Norrköping samt under vintermånaderne mellan Skeninge 
och Linköping, dels ock tillfälle beredt att 3 gånger i veckan 
med dem färdas från Norrköping söderut till Söderköping och 
Vestervik samt från Linköping ej mindre vesterut till Vadstena 
och Motala än ock söderut till Vimmerby och Jönköping. 

Såväl postdiligenserna som all annan postskjuts fortskaffas 
numera efter träffade aftal, genom enskilde skjutsentreprenörer, 
så att inom länet nu ingenstädes användes gästgifveriskjuts för 
posternas befordrande. 

Kronobrefbäringen är numera nästan öfverallt inom länet 
ordnad i enlighet med föreskrifterna i nådiga cirkuläret den 30 
November 1849 och användes nästan aldrig för befordrande af 
annat än kyrkoposterna. 

Med undantag för dels länets nordligaste delar, der trans
port af malm och brukseffekter mellan de många dervarande 
jernverken och närmaste jernvägsstationer mot lega af allmogen 
till en del verkställes, dels ock trakten omkring Åtvidabergs 
kopparverk, dit forsling af kåks och stenkol i stora partin eger 
rum, kan varnforsling icke anses utgöra någon näringsgren för 
befolkningen eller i väsentlig mån lemna bidrag till ökandet af 
allmogens inkomster. 

B) Sjökommunikationer. Bland dessa intages främsta rummet 
af Kinda kanal, hvilken, fastän ej för allmänna trafiken öppnad 
förr än förlidet års sommar, dock under perioden blifvit hnf-
vudsakligen fullbordad. Genom densamma har en sammanhän
gande farled af 7V2 mils längd från sjön Asundens sydligaste 
ändpunkt vid Hycklinge lastageplats till sjön Roxen vunnits 
och kommer, efter hvad redan visat sig, att åt de både på säd 
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och skog rike orterne inom Kinda och Ydre härad gifva ett 
värde och en lyftning i rörelsen, som öfverträffat förväntnin
garna. 

Kanalen, vid hvilken finnas 16 anlöpningsställen, har 15 
slussar deraf en, den vid Nyqvarn, har samma dimensioner som 
Göta kanals, men de öfriga hålla i längd blott 98, i bredd 16,5 
samt i segeldjup 5 fot. Utom en fast bro, under hvilken bå
tarne passera, finnas på linien 14 rörliga sådana. Betjeningen 
består af 9 slussvaktare jemte 8 hamnfogdar och brovaktare. 

Kostnaden för det med stor omsorg utförda arbetet var 
beräknad till 1,348,000 r:dr, deraf staten bidragit med 900,000 
r:dr dels såsom anslag, dels såsom lån, samt för öfrigt lemnats 
af Göta kanal 100,000 r:dr, af Linköpings stad 100,000 r:dr 
och af landstinget 60,000 r:dr eller tillsammans 1,160,000 r:dr. 
Resten har tillskjutits af det för kanalens utförande bildade 
aktiebolag, som jemväl öfvertagit och med kanalen förenat den 
i samband med sänkning af sjöarne Asunden, Jernlunden och 
Rengen år 1855 påbörjade Kinda båtled, för hvilken kostnaden 
uppgick till omkring 500,000 r:dr, deraf staten bidrog med ett 
lån å 390,000 r:dr. 

Under perioden har trafiken dera uppehållits af en bogse-
ringsångbåt med 2 lastpråmar, men förlidet år voro der syssel
satta 1 passagerare-ångbåt och 4 bogser-ångbåtar med 13 last
pråmar. Trafik-inkomsterna, som år 1870 uppgingo till blott 
400 r:dr, stego under förlidet år, då likväl den egentliga tra
fiken ej började förrän den 1 Juni, till 12,000 r:dr. 

A Göta kanal, der till en början, efter öppnandet af den 
direkta jernvägsförbindelsen mellan dels Stockholm och Göteborg 
dels Jönköping och Stockholm, isynnerhet passageraretrafiken 
icke obetydligt aftog, har densamma likväl sedermera återigen 
tilltagit, så att kanalen, utom af en mängd lastångare, som 
jemväl föra passagerare, mot slutet af perioden trafikerats af 4 
passagerarefartyg för direkt förbindelse mellan Jönköping och 
Stockholm, af lika många för dylik förbindelse mellan Göteborg 
och Stockholm samt under större delen af perioden af tvenne 
för passagerareförbindelse och en för lastfart mellan Linköping 
och hufvudstaden. Under högsommaren hafva desse ångbåtar, 
synnerligen de mellan Göteborg och Stockholm gående, varit 
öfverfyllde af passagerare. 

Enligt inkommen uppgift har Göta kanal varit för segla-
tion öppen under år 1866 från den 11 April till den 15 De
cember, år 1867 från den 1 Maj till den 13 December, år 1868 
från den 5 April till den 22 December, år 1869 från den 8 
April till den 21 December och år 1870 från den 24 April till 
den 17 December. 

Utom de på nu nämnda kanaler trafikerande ångbåtar hafva 
inom länet sådane under perioden varit i gång, dels 2 för be
sörjande af trafiken jemväl vintertiden emellan städerna och 
platserna invid Vettern, dels en å sjön Glan för forslande huf-
vudsakligen af jern och trä-effekter mellan Finspong och Fiskeby 
och dels en å sjön Sömmen, denna dock uteslutande för trä-
varuforsling åt Boxholms bruksegare. 

Några andra nya hamnar, än den som i förening med Kinda 
kanal blifvit invid Linköpings stad, der Stångsqvarn fordom 
legat, serdeles rymligt och vackert inrättad, hafva icke under 
perioden blifvit anlagda, men i Norrköping hafva rätt betydliga 
arbeten för hamnskoningens utsträckning och en del af den-
sammas ombyggande med huggen sten blifvit verkställda. 

Med afseende å sjöfarten för öfrigt åberopas bifogade Tab. N:o 9a 
Tab. N:o 9 a. 

Några vid länets kuster eller annars å vattnen inom det
samma timade sjöskador hafva icke under perioden blifvit an
mälda. 

Postinrättningarna, hvilka vid periodens början voro 16 till 
antalet, hafva derunder ökats med ej mindre än 8 stycken, 
nemligen vid Aby, Grafversfors och Simonstorps jernvägssta-
tioner samt Medevi och Östra Husby postexpeditioner jemte 
Hellesta, Vånga och Hästholmens poststationer. 

Telegrafstationerna hafva under perioden ökats med 2 nem
ligen de vid Mem och Finspong samt utgjorde vid dess slut 8. 

C) Varubyten. Beträffande handeln åberopas hufvud- Tab. titt. i 
sakligen bifogade Tab. N:o 9 b, hvarjemte förhållandet med 
import och export, antalet ankomna och afgångna fartyg samt 
tulluppbörden vid länets förnämsta handelsplats Norrköping 
bäst åskådliggöres genom Tab. Litt. A. och här följande i ta
bellarisk form uppställda uppgifter: 

Ehuru länet, som under perioden varit i saknad af annan 
jernvägsförbindelse än den korta sträckan från Norrköping till 
Katrineholm, följaktligen varit för afsättning af sina förnämsta 
produkter, jord- och bergsbrukets alster, inskränkt till seglations-
tiden, har dock, synnerligen under de 2 sista åren, handeln der-
med betydligt utvecklat sig. Isynnerhet från Vadstena, Norr
köping och Mem hafva under dessa år storartade utskeppningar 
af spanmål egt rum, och jemväl mejeriprodukter hafva uti en 
sig årligen ökande mängd mest öfver Göteborg gått till den 
utländske marknaden. 

Gårdfarihandeln har deremot alltmer aftagit och kan nu
mera anses hafva nästan alldeles upphört. Orsakerna dertill 
äro att finna icke allenast uti den i allmänhet genom senaste 
lagstadganden utvidgade handelsfrihet och de i följd deraf jemväl 
på landsbygden sig alltmera ökande handelsbodarna utan äfven 
uti de såväl i städerna som vid flere af de större bruken och 
andre platser på landet, der en mera liflig trafik eger rum, på 
bestämde tider återkommande torgdagar och kreatursmöten vid 
hvilka sådana varor, som förr genom gårdfarihandeln tillhanda-
höllos, lika lätt och till billigare pris äro att för allmogen tillgå. 

De s. k. kreatursmötena, som på bestämde dagar i hvarje 
månad hållas i länets städer, hafva på flere ställen och synner
ligen under vissa årstider uppnått en liflighet i omsättningen 
och mängd af besökande, som gör många af dem jemförliga 
med marknaderne, hvilkas antal åter nu så minskats, att en, 
högst två på året hållas i hvarje af länets städer. 
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5. Kameralförhållanden. 

Tab. Litt. A. Import till Norrköping. 

Tab. Litt. B. Bränvinsförsäljnings-afgifter. 

Antalet handlande i bodar på landet eller de s. k. lanåt-
handlande hafva visserligen under perioden ökats, dock icke så 
som i andre delar af riket uppgifves vara händelsen, och hafva 
ej heller här i länet gifvit sådana anledningar till klagomål, 
som från andre orter försports, hvilket jemförelsevis lyckliga 
förhållande i någon mån torde kunna tillskrifvas den för all
mänheten fördelaktiga konkurrensen med de handlande i länets 
många städer och köpingarne, som gjort allmogen mera obe
roende af landthandlande. 

Tab. Litt. B. I försäljningen af brånvin genom utminutering och utskänk-

ning har under perioden ingen synnerlig förändring inträffat. 
I städerna Linköping, Skeninge och Vadstena samt Motala 
köping utöfvas den genom bolag, men i Norrköping och Söder
köping, der åtskilliga s. k. äldre rättigheter försvårat bildande 
af bolag, genom utbjudande på auktion af de icke personliga 
rättigheterna. Den under år 1870 inträffade tillökning i för-
säljningsafgifterna, hvilkas belopp och fördelning för öfrigt när
mare inhemtas af nedanstående Tab. Litt. B, beror hufvudsak-
ligen på de ökade anbud, som af bolagen för nu pågående för-
säljniugsperiod erhållits. 

Tabb. N:is 10,11 o. 12. Tabb. N:is 10, 11 och 12 innehålla härom en allmän 
öfversigt, hvartill här må tilläggas: 

Under åren 1866 till och med 1870 hafva inträffat föl
jande förändringar: 

Hemmanet Kängstorp om 1 mantal frälse har, på sätt 
ofvan är omförmäldt, blifvit i jordeböckerna öfverfördt från Helle-
stads och Tjellmo tingslag i detta län till Sköllersta härad i 
Örebro län. 
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Ätskillige hemmansdelar och skattlagda lägenheter hafva 
blifvit lösta från krono till skatte, hvarjemte några hemman och 
lägenheter, hvilka i jordeboken varit oriktigt upptagna under 
kronotitel, enligt Kongl. Kammarkollegii förordnande, blifvit till 
skatte omförda; 

Ett större antal kronolägenheter, de flesta belägna å f. d. 
allmänningar, hafva undergått skattläggning och blifvit i jorde
boken till räntas utgörande upptagna. 

Afgäkl är åsätt 55 stycken från hemman afsöndrade lägen
heter; och hafva dylika afsöndringar med hvarje år visat sig 
vara i tilltagande. 

Ordinarie rotering är påförd åtskilliga indragna posthemman 
och gästgifvaregårdar, hvilka såsom sådana åtnjutit rotefrihet, 

I enlighet med hvad som egde rum vid senaste femårs
berättelsens afgifvaude torde här böra först i korthet redogöras 
för landstingets hufvudsakliga verksamhet under perioden. Dess 
föremål hafva egentligen varit undervisningsväsendet, sjukvården 
och utrotande af en del sådana rofdjur, för hvilkas dödande 
skottpenningar af staten ej vidare utbetalas. Omsorgen för 
folkskolornas utveckling har härvidlag intagit ett framstående 
rum, i det landstinget årligen anslagit icke allenast 

3,000 r:dr till lön åt en folkskole-instruktör med åliggande 
att odeladt egna sin tid och sina bemödanden åt folkskolans 
och folkbildningens utveckling inom länet och i sådan afsigt 
dels med råd och undervisning biträda skolråden, dels genom 
handledning och inöfning i de bästa undervisningsmetoder för 
livarje serskildt läroämne bistå lärarne samt att för sin verk
samhet genom till landstinget afgifven berättelse närmare redo
göra; utan ock 

500 r:dr för inköp af lämplig undervisningsmateriel i folk
skolorna; 

450 r:dr att i mån af behof och mot redovisningsskyldighet 
stå till folkskole-instruktörens disposition för att med visst må-
nadtligt belopp understödja folkskolelärare, som af instruktören 
eller inspektör hänvisas att söka erhålla ytterligare undervis
ning och metodiska anvisningar vid seminariet i Linköping; 

500 r:dr jemväl till folkskole-inspektörens disposition at.t 
dernied i stiftsstaden inrätta en anstalt för bildande af lära
rinnor, afsedda för småskolor å' landet; och under periodens 2 
sista år 

1,000 r:dr om året att under vissa vilkor utgå såsom bi
drag till aflöning åt lärarne vid den hösten 1868 genom enskilda 
personers försorg inrättade folkhögskolan i Herrestad, för den 
händelse att icke skolans utgifter kunde af dess egna tillgångar 
bestridas. 

I öfrigt har landstinget år 1867 anslagit 300 r:dr om året 
för underhåll af 3 döfstumme elever vid Hjorteds institut, med 
viikor att den kommun, till hvilken den döfstumme hörer, er-
lägger 25 r:dr årligen samt den öfriga kostnaden utgår af det 
för institutet beviljade statsanslag, äfvensom år 1870, på sätt 
ofvan är berördt, ställt 1,500 r:dr till Hushållningssällskapets 
förfogande för att dermed understödja sådane slöjdidkare och 
teknici, med hvilka uppgörelse kunde träffas om lemnande af 
undervisning i slöjd. 

Allmänna kronoutskylderna inom länet hafva under hvart-
dera af ifrågavarande år ingått utan andra restantier än sådana, 
som varit på inhibition eller handräckning beroende. 

Under denna femårsperiod hafva regleringar af presterskapets 
aflöning af den dertill förordnade nämnd blifvit fullbordade inom 
samtliga pastorat i länet. 

Laga skiften hafva, ehuruväl till förminskadt antal mot till— 
förene, jemväl under den tidrymd, hvarom nu är fråga, fortgått 
och föranledt årliga utbetalningar af utflyttningsbidrag af all
männa medel; men nu mera återstå högst få oskiftade hemman 
inom länet. 

I och för sjukvården har landstinget, utom ordnandet af 
länets lasarettsväsende i allmänhet och anslag år 1870 af 1,100 
r:dr för inrättandet af 5 nya sjukplatser å lasarettet i 
Vadstena, 

år 1866 beviljat 500 r:dr till understöd åt barnmorskor för 
inhemtande af kunskap om vattenkurmetodens användande vid 
sjukas behandling, 

år 1867 tilldelat Medevi brunnslasarett 500 r:dr om året i 
2 år för förbättrande af lasarettet tillhöriga byggnader och un
derhåll af inventarierna derstädes, 

år 1869 anvisat 750 r:dr om året i 5 år till Söderköpings 
badanstalt, med vilkor att brunnslasarettets derstädes verk
samhet ej inskränktes, samt 

år 1866 anslagit 200 r:dr årligen åt hvar och en af högst 
8 utexaminerade veterinärläkare inom länet. 

Derjemte har landstinget år 1870 beviljat 500 r:dr till 
disposition af direktionen för lifränte- och kapitalförsäkrings-
anstalten i Linköpings län och stift att användas för spridande 
bland allmänheten af kännedomen om anstaltens tillvaro och de 
förmåner, den erbjuder, äfvensom anslagit år 1869 300 r:dr och 
år 1870 500 r:dr för utdelandet af skottpenningar till den, som 
dödat duf- eller hönshök samt räf, den senare dock blott under 
tiden mellan 1 April och 1 November. 

Till bestridande af dessa och andra utgifter har landstinget, 
utom kurhusskillingen och lasarettsafgifterna, hufvudsakligen haft 
sin andel af bränvinsförsäljnings-afgifterna, som under perioden 
sammanlagdt uppgått till 83,069 r:dr 60 öre; och har uttaxering 
af landstingsskatten, som utgått under de 2 första åren med 2 
och under de 3 sista åren med 3 öre på bevillningsriksdalern, 
egentligen egt rum blott för att bestrida omkostnaderna i och 
för landstingets sammanträden samt arvoden åt dess tjenstemän. 

Med afseende å undervisningsväsendet och deribland först 
elementarläroverken är att omförmäla, hurusom under perioden 
blifvit i Norrköping för en kostnad af 289,885 r:dr, utom värdet 
af den vidsträckta tomten, uppfördt ett nytt elementarläroverks
hus, som med afseende å så väl utseende som inredning torde 
kunna anses såsom om icke det förnämsta, dock bland de första 
i riket. 

Under de 3 sista åren af perioden har i Linköping varit i 
verksamhet ett af enskilda personer derstädes inrättadt elemen
tarläroverk för flickor med 4 ordinarie lärarinnor samt biträde 

6. Politi. 
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i undervisningen af 4 lärare, vanligen adjunkter vid högre ele
mentarläroverket. 

Enklassiga elementarläroverket i Skeninge har under perioden 
indragits, så att derstädes numera ej meddelas offentlig under
visning i annat än folkskolorna. 

De sistnämnda hafva under senare åren betydligt utvecklat 
sin verksamhet och befinna sig i ett jemnt framåtgående, såväl 
i följd af den omvårdnad, som landstinget, på sätt ofvan är be-
rördt, åt dem egnat, som genom den nyaste tidens allmänna 
sträfvan att göra folkundervisningen allt bättre och bättre. 

För folkskolelärare-seminariet i stiftsstaden har år 1869 in
vigts ett stort prydligt skolhus af sten med tillhörande stor 
trägårdsanläggning för meddelande af undervisning i trägårds
skötsel. 

År 1870 uppfördes jemväl i Linköping och på stadens be
kostnad ett nytt prydligt skolhus af sten för meddelande af 
folkskoleundervisning åt flickor. 

Afven på landsbygden har intresset för uppförandet af flere 
skolhus och en ändamålsenligare inredning af de äldre visat sig 
vara i jemnt stigande. 

Hösten 1868 inrättades i Herrestad ej fullt 1 mil söderut 
från Vadstena belägna kyrkoby en folkhögskola, till hvars första 
uppsättning Nordiska nationalföreningen i Stockholm bidrog med 
200 r:dr, men som för öfrigt under första läseåret underhölls 
hufvudsakligen genom de afgifter, eleverne med tillsammans 
1,812 r:dr erlade. Vid skolans början den 1 November nyss
nämnda år utgjorde elevernes antal 42, af hvilke dock endast 
31 bevistade hela den 6 månader långa lärokursen, för hvilken 
hvarje elev erlade en afgift af 8 r:dr i månaden. Alle eleverne 
voro söner af jordbrukare och 8 af dem hade egna jordbruk att 
sköta. Undervisningsämnena voro: modersmålet, historia, geo
grafi, Sveriges grundlagar och kommunalförfattningar, natur- och 
helsolära, tillämpad geometri, rätt- och välskrifning, räkning, 
enkelt bokhålleri, ritning, landtmäteri-afvägning samt sång- och 
vapenöfningar. Undervisningssättet var hufvudsakligen det fria 
föredraget. Skolans utgiftsstat under första året uppgick till 
ett sammanlagdt belopp af 2,383 r:dr, deraf 1,800 r:dr i lä
rarelöner. 

Den erfarenhet om folkhögskolans gagn, som under dess 
första år vanns af jordbrukarne i trakten, föranledde flere af 
dem att bilda en förening med syftemål att genom årliga bidrag 
upprätthålla skolan, som i följd deraf sedermera fortfarit och, 
på sätt ofvan är berördt, under de 2 sista åren af landstinget 
erhållit ett årligt anslag af 1,000 r:dr såsom bidrag till lärare-
aflöning. Skolan, som hösten 1869 erhöll ny hufvudlärare och 
föreståndare, hade under detta läsår visserligen ej mera än 11 
lärjungar, men sedermera har intresset för densamma och elev
antalet ökats, så att det sistnämnda läsåret 1870—1871 ut
gjorde 25, öfver hvilket antal skolans utrymme och lärarekrafter 
för närvarande ej anses tillåta någon förökning. Enligt folk
skoleinstruktörens derom till senaste landstinget afgifna berät
telse, söker skolan verka i god sannt fosterländsk riktning och 
går, oaktadt de betydande svårigheter, hvarmed den från början 
haft och fortfarande har att kämpa, framåt samt tillvinner sig 
alltmer och mer förtroende. 

it 

Afven för qvinnor har under perioden blifvit inrättad en enskild 
folkhögskola. Den 1 Maj 1870 öppnades nemligen vid Samuels
berg i närheten af Motala en sådan läroanstalt, i hvilken 13 lär

jungar begagnade undervisningen till den 15 påföljande Sep
tember, då terminen afslutades. Af eleverna voro 8 boende och 
inackorderade i skolan mot ett pris af 20 r:dr i månaden. För 
undervisningen erlade hvarje elev 8 r:dr pr månad. 

Undervisningen, som fortgått 7 timmar hvarje söckendag, 
har hufvudsakligen omfattat svenska språket, geografi och nordisk 
historia, aritmetik, något geometri, linearteckning, frihandsteck-
ning, skönskrifning samt något kemi, fysiologi, zoologi och bo
tanik samt af slöjder: halmflätning, träsnideri och träsågning. 

Om understöd för jemväl denna skola hafva motioner varit 
hos landstinget väckta, men ej bifallits. 

Det i senaste femårsberättelsen omförmälda, genom frivil
liga bidrag från länets städer och socknar samt anslag från 
länets sparbank, vid Folåsa inrättade räddningshem för vanartige 
gossar har under perioden fortsatt sin verksamhet i den rikt
ning, som med anstalten varit afsedd. Utom ett årligt anslag 
af landstinget å 3,500 r:dr har inrättningen kommit i åtnjutande 
af bidrag från en af framl. Ofver-ingeniören Alreik för åtskil
liga stiftelser af samma art donerad fond, för hvilken är i när
heten af Norrköping inköpt en fast egendom, hvars afkastning 
mellan inrättningarna fördelas. Antalet gossar, som i räddnings
hemmet varit intagne, har under perioden varierat mellan 11 
och 15 om året, men är egentligen bestämdt till 12. Jemte 
det de erhålla undervisning i vanliga skolämnen, biträda gossarne 
vid jordbruket å den för inrättningen inköpta fastighet och 
hafva jemväl varit sysselsatte med täckdikning och trägårds
skötsel. 

Enligt de till landstinget årligen afgifna berättelser hafva an
märkningar mot de å räddningshemmet intagne gossarnes upp
förande alltmera aftagit, och af de 14 gossar, som från år 1865, 
då inrättningen öppnades, till September 1870 derifrån utgått i 
tjenst, har största antalet ådagalagt ett godt, somlige till och 
med berömligt uppförande. 

Några andra tillämpningsskolor än uti förra femårsberät
telsen omförmälda tekniska skolan i Norrköping, skogvaktai-
skolan å Omberg och landtbruksskolan vid Haddorp, hvilka alla 
under perioden varit i verksamhet, finnas icke i länet inrättade. 

Vid den sistnämnda hafva undervisats under läsåret 1866 
—1867 samt 1867—1868 20 lärlingar, deraf 6 betalande; 1868 
—1869 19 lärlingar, deraf 7 betalande; 1869—1870 18 lärlingar, 
deraf 5 betalande; 1870—1871 19 lärlingar, deraf 6 betalande; 
och hafva Hushållningssällskapets utgifter för skolan, som har 
ett årligt statsanslag af 4,000 r:dr, uppgått för läsåret 1865— 
1866 till 285 r:dr 50 öre, 1866—1867 till 3,438 r:dr 27 öre, 
1867—1868 till 3,429 r:dr 75 öre, 1868—1869 till 4,345 r:dr 
88 öre samt 1869—1870 till 2,669 r:dr 87 öre. 

De synnerligen för den fattigare befolkningen svårt tryc
kande åren 1867—1868 medförde visserligen en icke obetydlig 
tillökning i fång-antalet för åren 1868 och 1869 såväl med af-
seende å de för brott tilltalade, som isynnerhet de för försvars
löshet och obehörigt kringstrykande häktade, men ehuru antalet 
af de förre, som år 1866 utgjorde 625, år 1867 steg till 711, 
1868 till 892 och 1869 till 1,097, hvarifrån det år 1870 åter 
nedgick till 818, samt af de senare, som år 1866 var blott 222, 
år 1867 ökades till 277, 1868 till 585 och 1869 till 508, hvar
ifrån det år 1870 åter minskades till 344, kan sådant likväl 
icke anses utgöra något bevis på länets tillbakaskridande i sed
ligt hänseende. 
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Utom det att de grofva brotten fortfarande visat sig vara 
i aftagande, ådagalägger nemligen såväl tiden för häktningarnas 
ökande som beskaffenheten af de förbrytelser och förseelser, som 
föranledt häktningarna, att dessa hufvudsakligen framkallats af 
tillfälliga och således öfvergående orsaker. Medeltalet fångar 
har nu äfven å länsfängelset nedgått till ungefär hälften af hvad 
det utgjorde åren 1868 och 1869. 

Såsom en förklaringsgrund till det ökade antalet af dem, 
som anhållits för försvarslöshet och af hvilka en betydlig del 
behandlats af poliskammaren i Norrköping, torde äfven böra 
anmälas att i följd af de sig ständigt ökande klagomålen öfver 
det i en fasaväckande grad tilltagande tiggerit serskilda. strän
gare åtgärder anbefallts krouobetjeningen för beifrandet af nämnda 
oskick. 

Lagsökningarnas antal hvilket, ehuru de i detta_ län aldrig 
uppnått en sådan höjd som i de flesta af rikets öfriga län, 
utan i medeltal hållit sig omkring 4,000, har visserligen under 
periodens 4 första år något öfverskridit detta medium, i det de 
uppgått år 1866 till 4,457, år 1867 till 4,384, år 1868 till 5,147 
och år 1869 till 4,848, men sedermera nedgått år 1870 till 2,651 
och förlidet år till mindre än såvidt kändt är någonsin förut 
eller 1,542. I följd deraf hafva äfven under de 2 sista åren 
exekutiva auktioner hört till undantagen. Någon egentlig steg
ring af fastighetsprisen eller lifligare handel med sådana har 
dock ännu icke efter de svåra åren visat sig. 

Af de uti senaste femårsberättelsen omförmälda hypoteks-
bank- och låneinrättningar har under perioden den s. k. Enskilda 
industribanken i Norrköping upphört och dess delegare förenat 
sig med Norrköpings enskilda bank, men dels såväl Norrköpings 
stads hypoteksförening ined den 31 Maj 1867 i nåder faststäldt 
reglemente, som Ostgöta stads-hypoteksförening, omfattande stä
derna Linköping, Vadstena, Söderköping och Skeninge jemte 
Motala köping samt grundad på af Eders Kungl. Maj:t den 22 
Mars 1867 faststäldt reglemente, börjat sin verksamhet, dels ock 
Skandinaviska kredit-aktiebolaget i Norrköping inrättat ett af-
delningskontor. 

Såväl Ostgöta hypoteksförening, hvilken omfattar jemväl 
norra delen af Kalmar län, som Östergötlands enskilda bank, 
hvilken fortfarande har afdelningskontor i Ekesjö, och Vadstena 
enskilda bank, som har afdelningskontor i Askersund, hafva följ
aktligen sträckt sin verksamhet jemväl utom länet. 

Det expeditionskontor, Östergötlands enskilda bank förut haft 
jemväl i Vernamo, har under perioden indragits, men sådant i 
stället inrättats i Mjölby. Vadstena enskilda bank har under 
perioden inrättat dylika kontor i Motala, Kisa och Skeninge, 
hvarjemte Norrköpings enskilda bank har ett af enskilda industri
banken förut öppnadt afdelningskontor i Motala. 

Ostgöta hypoteksförening, som har 2 afdelningar, deraf den 
första består af delegare i föreningen före densammas år 1861 
skedda inträde i allmänna hypoteksbanken och den andra af de 
derefter tillkomne eller ock sådane, som från första till andra 
afdelningen öfvergått, hade å sina för första afdelningen upp
tagne lån å tillsammans 21,733,733 r:dr 33 öre den 16 De
cember 1866 att af 2,382 delegare fordra 16,478,133 r:dr 33 
öre, hvadan till dess således å denna afdelning amorterats 5,255,600 
r:dr, men vid periodens slut eller den 15 December 1870 att af 
2,286 delegare fordra 14,669,733 r:dr 33 öre, hvadan amorte
ringen då uppgick till 7,064,000 r:dr. 

A andra afdelningen åter var den 16 December 1866 del-
egarnes antal 1,464, till hvilke amorteringslån då utlemnats med 
7,896,400 r:dr, men den 15 December 1870 hade delegarnes 
antal ökats till 2,611 med ett lånebelopp af tillsammans 
15,622,150 r:dr. 

A båda afdelningarna hafva lagsökningarnas antal uppgått 
år 1866 till 169, 1867 till 239, 1868 till 219, 1869 till 206 
och 1870 till 227. 

Till delegarne hafva i amorteringslån under perioden ut
lemnats å första afdelningen fyllnad i äldre lån år 1866 22,550 
r:dr, 1867 27,675 r:dr, 1868 28,225 r:dr, 1869 92,775 r:dr och 
1870 90,400 r:dr, samt å andra afdelningen år 1866 545,000 
r:dr, 1867 1,117,600 r:dr, 1868 1,636,350 r:dr, 1869 3,358,400 
r:dr och 1870 1,622,600 r:dr. 

Då såväl qvartals- som årsrapporter från styrelserna för 
de inom länet varande enskilda banker blifvit under perioden 
afgifna torde någon redogörelse för detaljerna af deras verk
samhet här icke erfordras eller annat nämnas än att Östergöt
lands enskilda bank, grundad år 1837 och med senast förnyad 
oktroj på 10 år från den 30 Juni 1867, har en grundfond af 
1,363,000 r:dr, fördelade i lotter å 100 r:dr hvar, att Norr
köpings enskilda bank, grundad år 1857 och med jemväl på 10 
år förnyad oktroj från år 1867 och en grundfond å 1,249,000 
r:dr, numera efter föreningen med enskilda industribanken ökat 
sin grundfond till 1,600,000 r:dr, fördelade i 1,600 lotter à 1,000 
r:dr samt att Vadstena enskilda bank, grundad år 1857, senast 
år 1867 erhöll förnyad oktroj på 10 år och har nu en grund
fond af 1,000,000 r:dr, fördelad i 2,500 lotter à 400 r:dr. 

Lifränte- och kapitalförsäkrings-anstalten i Linköping har 
under perioden icke kommit i tillfälle att utveckla någon större 
verksamhet, enär delegarne, som vid 1866 års början utgjorde 
645, derefter nedgått nämnda år till 629, år 1867 till 616, 1868 
till 599 och 1869 till 583 på samma gång dess kapital, som 
vid 1865 års slut utgjorde 69,155 r:dr 53 öre, ökats endast 
till 77,272 r:dr 25 öre vid 1870 års början, men sedan lands
tinget, på sätt ofvan är berördt, år 1869 beviljat ett anslag för 
att göra anstalten och dess fördelar allmännare kända samt 
under de 2 sista åren förmögenhetsförhållandena och penninge
tillgången inom länet så betydligt förbättrats, har äfven denna 
inrättning alltmera anlitats, så att den vid 1871 års slut räk
nade 930 delegare med 85,700 r:dr kapital. 

Af sparbanker, som med underlydande filialer vid perio- Tab. N:ol3 
dens slut inom länet uppgingo till ej mindre än 31 stycken 
med 21,604 delegare och ett förvaltadt belopp af närmare 2,900,000 
r:dr, hafva under perioden tillkommit Skeninge stads med Gö-
strings härads, Lysings härads, Dals härads, Hagebyhöga och 
Vestra Stenby socknars, Vestra Ny sockens, Bankekinds härads, 
Vifolka härads, Qvillinge och Simonstorps socknars, Kinda härads 
och Ydre distrikts; och hafva samtliga dessa banker isynnerhet 
under periodens senaste år på ett sätt, som vittnar både om 
stegrad omtanke och ökad välmåga hos de arbetande klasserna, 
utvecklat sin verksamhet, för hvilken årliga redogörelser blifvit 
af vederbörande styrelser afgifna och således icke torde behöfva 
här vidare omförmälas. 

Beskaffenheten af länets brandstodsbolags verksamhet under 
perioden inhemtas af följande tabell: 
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Inom Ydre härad är dessutom inrättadt ett sershildt brand
stodsbolag, för hvilket reglemente blifvit af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande den 18 November 1867 senast faststäldt, 
och hvars försäkringsbelopp vid periodens slut lärer uppgått till 
1,116,000 r:dr. 

Inom Risinge socken har under periodens sista år bland 
hemmansegarne af allmogen bildats ett hreatursförsäkringsbolag 
för hästar, nötkreatur, får och svin, hvilket började sin verk
samhet den 1 November 1870 och inom årets slut hade kreatur 
till värde af mera än 20,000 r:dr försäkrade mot all skada 
utom af brand. Inträdesafgiften utgöres af V2 procent af det 
försäkrade kreaturets värde, uppskattadt af utsedde tillsynings-
män, och hvad som icke derigenom erhålles till behofvens fyl
lande utskrifves. 

Efter den väsentliga omgestaltning och förbättring, som de 
offentliga sjukvårdsanstalterna inom länet under föregående pe
rioden, på sätt i senaste femårsberättelsen omförmäles, erhållit, 
har under nu ifrågavarande tid dermed icke inträffat annan för
ändring än att, enligt hvad ofvan är berördt, landstinget för ut
vidgande af lasarettet i Vadstena år 1870 anslagit 1,100 r:dr 
om året och att landstinget likaledes år 1870 beslutat med 
egaren af Finspång, som förklarat sig villig upplåta 6 platser å 
sjukhuset derstädes för sjuke från Finspånga läns domsaga mot 
en afgift af 1 r:dr 25 öre pr dag, låta uppgöra öfverenskom-
melse i sådant afseende samt för betäckande af de sålunda upp-
komne kostnader beviljat ett förslagsanslag af 500 r:dr om året. 

Någon förändring af länets i senaste femårsberättelsen när
mare omförmälda indelning i sjukvårdsdistrikt har ej heller 
egt rum. 

Förslag till nytt ordnande af ifrågavarande förhållanden och 
inrättandet af 2 nya sjukhus eller 1 i Tjellmo och 1 i Kisa har 
likväl blifvit på sista tiden inom landstinget väckt och för när
mare utredning hänskjutits till en komité. 

Enligt de berättelser öfver granskningen af kurhus- och 
lasarettsförvaltningen, som afgifvits af de revisorer, landstinget 
för sådant ändamål utsett, hafva under perioden vårdats 

a Linköpings lasarett och kurhus: 
år 1866: 319 personer med en kostnad af R:dr R:mt 11,225,87, 
» 1867: 349 » » » » » » » 13,391,48, 
» 1868: 421 » » » » „ » » 14,550,00, 
» 1869: 379 » » » » » „ » 13,903,00, 
» 1870: 431 » » » » » „ „ 14,255,00, 

samt en medelkostnad för hvarje sjuk pr dag af år 1866 om
kring 9472 öre; år 1867 omkring 93Vs öre; år 1868 omkring 
887^öre; år 1869 omkring 89 öre och år 1870 omkring 87 öre; 

å Vadstena lasarett och kurhus: 
ar 1866: 188 personer för en kostnad af R:dr R:mt 10,558,21, 
» 1867: 205 » » >, » » „ „ n,467,96, 
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år 1868: 264 personer för en kostnad af R:dr R:mt 11,532,00, 
» 1869: 279 » » » » » » » 11,397,00, 
» 1870: 317 » » » » » » » 11,308,00, 
samt en medelkostnad för hvarje sjuk pr dag af år 1866 ungefär 
1 r:dr 70 öre; år 1867 omkring l r:dr 50 öre; år 1868 omkring 
1 r:dr 11 öre; år 1869 omkring 1 r:dr 15 öre och år 1870 om
kring 1 r:dr; 

samt å Söderköpings lasarett och kurhus: 
år 1866: 186 personer för en kostnad af... R:dr R:mt 6,426,35, 
» 1867: 207 » » » » »... » » 7,607,54, 
» 1868: 187 » » » » ».. . » » 7,798,00, 
» 1869: 210 » » » » »... » » 7,850,00, 

1870: 219 » » » » »... » » 8,944,00. 
samt en medelkostnad för hvarje sjuk pr dag af år 1866 ungefär 
8174 öre; år 1867 omkring 93710 öre; år 1868 ungefår 8472 
öre; år 1869 omkring 813/4 öre; samt år 1870 ungefär 8472 öre. 

Utgifterna för dessa sjuk-inrättningar hafva hufvudsakligen 
blifvit bestridda med kurhusmedlen, hvilka till och med år 1869 
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande och sedermera af 
landstinget blifvit mellan de serskilda sjukhusen fördelade och 
debiterats: 

för år 1866 med R:dr R:mt 31,579,75, 
» » 1867 » » » 31,633,75, 
» » 1868 » » » 32,103,50, 
» » 1869 » » » 31,712,25, 
» » 1870 » » » 31,095,50. 

TJnderhållsersättningen för de sjuke, som å lasarett vårdats, 
har till och med år 1868 utgått med för dag: 1 r:dr af dem, 
som begagnat enskildt rum, 50 öre af mera förmögne, som vår
dats å allmänt rum samt 10 öre för alle andre, men från och 
med 1869 års början blifvit för sistnämnda klass höjd till 20 
öre om dagen. 

Angående central-hospitalet i Vadstena hafva inga detaljerade 
uppgifter inkommit, men har detsamma under hela perioden 
icke allenast haft alle platser, högst 350, indelade i 3 klasser 
af hvilka den första har 26, hälften för män och hälften för 
qvinnor, samt de båda andra tillsammans 324, 160 för män och 
164 för qvinnor, upptagne, utan måst, för beredande af utrymme 
åt för allmänna säkerheten vådlige sinnessjuke, verkställa ut-
skrifning af personer, som i många år förut der varit intagna 
men, ehuru obotligt fåniga, ansetts utan fara kunna öfverlemnas 
till sina anhörige eller vederbörande fattigvårdsstyrelser att 
vårdas; och lärer fortfarande religionsgrubbel hafva varit för
nämligaste orsaken till mängden af sinnessjukdomar, för hvilkas 
botande hospitalet anlitats. Någon anmärkningsvärd förändring 
med afseende å organisationen och sjukvården är med afseende 
dera icke att här omnämna. 

Det i förra berättelsen omförmälda, Norrköpings stad enskildt 
tillhöriga lasarett har under perioden, likasom sjukhusen vid Fin
spång och Åtvidaberg samt sjukrummen vid Kisa fortfarande 
varit använda, men deremot sjukhuset vid Ramfall i Torpa, 
som är grundadt på en af framlidne professor C. Tranér för 
ändamålet testamenterad donation, icke kunnat i brist af till
räckliga medel för behörig läkares aflönande emottaga någre 
patienter, utan har direktionen ansett lämpligast att under 
några år genom att kapitalisera afkomsten af berörda donation 
söka samla tillräckliga medel för läkares aflönande och sjuk
husets förnyade öppnande. 
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Under perioden hafva bland för helsovården anställda per
soner tillkommit en provinsialläkare med distrikt bestående af 
Tjellmo, Hellestads och Godegårds socknar samt bostad vid 
Tjellmo, uppförd på kommunens bekostnad; äfvensom 3 veteri-
närlåkare. 

Af apotek, som, filial-apoteken i Åtvidaberg under Lin
köpings, vid Finspång under apoteket "Lejonet" i Norrköping 
samt i Valdemarsvik under Söderköpings inberäknade, vid pe
riodens slut utgjorde 15, har dernnder ett, nemligen det i Tjellmo 
blifvit nyinrättadt, men deremot det i Torpa ej varit i verk
samhet. 

Såsom helsobrunn har Medevi fortfarande intagit främsta 
rummet och årligen varit besökt af 1,200 à 1,500 personer, 
deraf likväl den ojemförligt störste delen varit allmoge. Helso
brunnen har numera äfven derstädes öfvertagits af ett aktie
bolag och blifvit alldeles skild från Medevi egendom. På sätt 
ofvan är berördt, har landstinget år 1867 beviljat bidrag för 
understödjande af lasarettet derstädes. 

Söderköpings eller S:t Ragnilds helsobrunn är deremot 
mindre känd i denna sin egenskap än såsom vattenkuranstalt, 
som der inrättades åren 1840—1842. Under de första åren af 
sin tillvaro hade den just inga medtäflare, af hvilka deremot 
under sista åren en mängd på olika ställen i Sverige uppstått. 
Såväl i följd af den således uppkomna stora konkurrensen 
som den ökade komfort och utveckling, hvilka naturligtvis vid 
nyare inrättningar vunnits, hafva badgästernes antal på senare 
tiden nedgått. Dock uppgifves inrättningen under år 1870 
hafva varit besökt af 416 betalande och 225 icke betalande 
patienter, af hvilka senare 86 vårdats å anstaltens lasarett, 
som har 30 sängar och hålles öppet under Juni, Juli och Au
gusti månader hvarje år. 

De i forna berättelser omförmälda helsokällorna vid Fli-
stad, Kärna och Horn hafva fortfarande nästan uteslutande af 
kringboende personer och hufvudsakligen allmoge varit besökta. 

Tab. N:o 14. Med afseende å fattigvården, som synnerligen under de 
hårda åren 1867 och 1868 inom detta län, såsom på andra 
ställen i riket, växt till en oroväckande höjd och framkallat den 
reaktion, hvilken föranledt den nya fattigvårdslagstiftningen, 

Linköpings slott i Lands-kansliet och Landskontoret den 

ROBERT DE 

åberopas hufvudsakligen de uti bifogade tabell N:o 14 medde
lade upplysningar. Under nämnda år, då icke allenast prisen å 
nästan alla lifsförnödenheter voro uppjagade till en oerhörd grad 
utan äfven arbetstillfällena betydligt minskades, måste nästan 
öfverallt i länet serskilda åtgärder vidtagas för att genom an
skaffande af arbete åt den fattigare befolkningen bereda möj
lighet till inkomst för densamma och anordnades då såväl i 
städerna som landtkommunerna under vintrarne, på sätt ofvan 
är omförmäldt, stenkrossningsarbeten för männen och åt qvin-
norna bereddes genom fattigvårdsstyrelsernas försorg tillfälle till 
arbetsförtjenst genom spanad och sömnad. 

I länets flesta städer inrättades dessutom genom frivilliga 
bidrag af samhällets mera lyckligt lottade medlemmar s. k. 
soppkokningsanstalter, der en gång på dagen under loppet af 
vintrarne 1867—1868 och 1868—1869 åt behöfvande utdelades, 
dels till förtäring på stället och dels till hemtning, varm soppa 
med något sofvel och bröd. 

Både uti Linköping och Söderköping har man under pe
rioden inrättat serskilda s. k. barnhem — på sistnämnda ställe i 
fattighuset — för vård och uppfostran af föräldralösa barn till
hörande kommunerna eller sådana barn derinom, hvilkas för
äldrar sakna vilja eller förmåga att om barnen taga vård. I 
Linköping har derjemte en till gamla fattighuset gränsande gård 
blifvit under perioden inköpt för att till arbetshus inredas och 
användas. Jemväl i en och annan landtförsamling, af hvilka 
isynnerhet de invid städerna belägna hafva en jemförelsevis be
tungande fattigvård, hafva under perioden arbetsinrättningar 
kommit till stånd och blifvit satta i gemenskap med fattigvården. 

I Norrköping, der utgifterna för fattigförsörjningen år 1868 
uppgingo till ej mindre än 94,390 r:dr 19 öre, firmas 2 fattig
hus, 1 för män och 1 för qvinnor, det senare jemväl innehål
lande en enkhus-afdelning och en uppfostrings-inråttning för 
vanvårdade flickor; hvarjemte för tillsynen öfver de fattige utom 
fattighuset finnas 5 serskildt aflönade ordningsmän jemte 2 lika
ledes aflönade tillsyningsmän för uppsigten å de försvarslöse. 

För öfrigt har icke under perioden med afseende å fattig
vårdsförhållandena inträffat något, som är af beskaffenhet att 
böra här omförmälas. 

18 Mars 1872. 

LA GARDIE. 

Gust. Norden. Adolf Wallenberg. 



Tab. N:o 1. Östergötlands län. 19 

Tab. N:o 1. 

F O L K M Ä N G D . 

För Tabb. N:is 2 och 3 om JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL hänvisas till texten. 



20 Östergötlands län. Tab. N:o 4. 

Tab. N:o 4. 

SKOGSHUSHÅLLNING. 



Tabb. N:is 5 och 6. Östergötlands län. 21 

Tab. N:o 5. 

DÖDADE ROFDJUR. 

Tab. N:o 6. 

AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR. 



22 Östergötlands län. Tab. N:o 7a. 

Tab. 

GRUFVOR, BRUK, FABRIKER OCH 



Tab. N:o 7a. Östergötlands län. 23 

N:o 7 a. 

MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1870. 



24 Östergötlands län. Tab. N:o 7 b. 

Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKERIN, ÅR 1870. 



Tabb. N:is 8, 9a och 9b. Östergötlands län. 25 
Tab. N:o 8. 

ALLMÄNNE VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 

Tab. N:o 9 a. 
S J Ö F A R T A R 1870. 

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



Tab. N:o 10. 

HEMMAN, JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR M. M., ÅR 1870. 

26 
Östergötlands 

län. 
T

ab
. 

N
:o

 
10. 



Tak. N:o 11 Östergötlands län. 27 

Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN, ÅREN 1866—1870. 



28 Östergötlands län. Tab. N:o 12. 

Tab. 

K R O N O -



Tab. N:o 12. 

N:o 12. 

U P P B Ö R D E N . 

Östergötlands län. 29 



Tab. N:o 13. 

S P A R B A N K E R . 

30 
Ö

stergötlands län. 
Tab. N

:o 13. 



Tab. N:o 14. 

F A T T I G V Å R D E N . Tab. N
:o 14. 

Ö
stergötlan

d
s 

län
. 

31 Stockholm 1872. P. A. Norstedt & Söner. 
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