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

ÅREN 

1896—1900. 

Ö S T E R G Ö T L A N D S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

ågon förändring af Östergötlands läns gränser har under 
femårsperioden 1896—1900 icke egt rum. Och ett under se
nare åren väckt förslag om öfverflyttning till Ringarums socken, 
Hammarkinds härad och Östergötlands län af det till "Valde
marsviks köping hänförligä område, som för närvarande tillhör 
Tryserums socken, Norra Tjusts härad och Kalmar län, har 
ännu icke vunnit slutligt afgörande. 

Däremot har länets administrativa indelning undergått en 
betydande omgestaltning genom de af Kungl. Maj:t uti nådigt 
bref den 27 maj 1898 gifna bestämmelser därom, att från 1900 
ars början nedannämnda fögderier inom länet skulle erhålla föl
jande förändrade omfattning, nämligen: andra fögderiet: Vifolka, 
Valkebo och GuIIbergs härad; femte fögderiet: Risinge, Hälle
stads och Tjällmo tingslag; sjette fögderiet: Björkekinds, Öst
kinds, Lösings, Bråbo och Memmings härad; sjunde fögderiet: 
Lysings och Göstrings härad; samt åttonde fögderiet: Aska, 
Bals och Bobergs härad. Genom dessa ändringar har likfor
mighet mellan fögderi- och domsagoindelningen åstadkommits 
samt en jämnare fördelning af invånarantalet i fögderierna 
egt rum. 

Vidare har Kungl. Maj:t jämlikt nådigt bref den 25 maj 
1900 förordnat, att Risinge socken, belägen inom femte fögderiet 

N och som förut tillhört Hällestads, Risinge och Vånga socknars 
länsmansdistrikt, skulle från och med 1901 års början utgöra ett 
särskildt länsmansdistrikt, hvarigenom antalet af sådana distrikt 
inom fögderiet ökats från tre till fyra. 

Dessutom har Kungl. Maj:t förordnat: 
genom nådigt bref den 15 mars 1895: att med 1896 års 

ingång de till Kinda och Vifolka härad hörande delarna af Ul
rika socken skulle hänföras till Valkebo härad och i jordeboken 
för detta härad sammanföras med den däri upptagna delen af 
socknen samt att i, följd däraf den till Kinda härad hörande 
sockendelen förlägges från Kinda härads södra länsmansdistrikt, 
Kinda och Ydre härads fögderi, Kinda tingslag samt Kinda och 
Ydre domsaga till Valkebo härads länsmansdistrikt, GuIIbergs, 
Bobergs och Valkebo härads fögderi, Valkebo tingslag samt Vi
folka, Valkebo och GuIIbergs domsaga samt den till Vifolka 
härad hörande sockendelen från Vifolka härads länsmansdistrikt, 
Göstrings och Vifolka härads fögderi och Vifolka tingslag till 
Valkebo härads länsmansdistrikt, GuIIbergs, Bobergs och Valkebo 
härads fögderi samt Valkebo tingslag; dock att härigenom icke 
rubbning egde rum i den de öfverflyttade fastigheterna möjligen 
tillkommande andel i häradsallmänningar eller annan för det 
härad, hvarifrån öfverflyttning skedde, gemensam tillhörighet 
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samt att den samma fastigheter åliggande väg-och brohållnings-
skyldighet fortfarande skulle fullgöras i enlighet med hittills 
gällande bestämmelser, intill dess ändring däri kunde i sam
manhang med tillämpning af lagen den 23 oktober 1891 egarum; 

genom nådigt bref den 5 februari 1897: att de till Åkerbo 
och Bankekinds härad hörande delarna af S:t Lars sockeu skulle 
från och med 1898 års ingång i jordeboken öfverföras från dessa 
härad till Hanekinds härad samt i följd däraf förläggas, den till 
Åkerbo härad hörande delen från Åkerbo härads länsmansdistrikt 
till Hanekinds härads länsmansdistrikt och den till Bankekinds hä
rad hörande delen från Bankekinds härads länsmansdistrikt till 
Hanekinds härads länsmansdistrikt; dock med iakttagande dels att 
härigenom icke skedde rubbning i de öfverflyttade fastigheterna 
nu tillkommande delaktighet i häradsallmänningen och dels att 
fastigheternas väg- och brohållningsskyldighet fortfarande ut
gjordes enligt gällande bestämmelser, intill dess ändring däri 
kunde i sammanhang med tillämpning af lagen den 23 oktober 
1891 ega rum; hvarjämte Kungl. Maj:t i sammanhang härmed 
förordnat, att de uti den del af S:t Lars socken, som tillhörde 
Åkerbo härad, belägna lägenheterna Tannefors n:r 1, 2, 3, 4, 5, 
6 och 7 skulle efter öfverflyttningen i jordeboken betecknas med 
n:r 14, 15, 16, 17, 18, 19 "och 20; 

genom nådigt bref den 23 oktober samma år: att den till 
Vifolka härad hörande del af Malexanders socken skulle från 
1899 års början förläggas från Vifolka härad, samma härads 
länsmansdistrikt, Vifolka tingslag samt Vifolka, Valkebo och 
Gullbergs domsaga till Göstrings härad, samma härads läns
mansdistrikt, Göstrings tingslag samt Lysings och Göstrings dom
saga; att de till Blåviks kapellförsamling från Ekeby och Torpa 
socknar utbrutna hemman och lägenheter skulle, likaledes från 
1899 års början, upptagas i jordeboken för Göstrings härad 
såsom en särskild socken, med namnet Blåvik, och således de 
från Torpa socken afskilda hemmanen lU mantal Helgebo, V2 
mantal Arnäs, V2 mantal Fiskarp, 1 inantal FJandhult, 1 man
tal Håreholm och 1 mantal Liljeholmen förläggas från Ydre 
härad, samma härads norra länsmansdistrikt, Kinda och Ydre 
härads fögderi, Ydre tingslag samt Kinda och Ydre domsaga till 
Göstrings härad, samma härads länsmansdistrikt, Göstrings och 
Vifolka härads fögderi, Göstrings tingslag samt Lysings och 
Göstrings domsaga; dock att genom dessa öfverflyttningar någon 
rubbning icke skedde i de öfverflyttade hemmanens rätt till del
aktighet i häradsallmänning samt att väghållningsbesväret blefve 
oförändradt, intill dess ändring däri af annan anledning kunde 
varda föreskrifven; och 

genom nådigt bref den 24 november 1899: dels i fråga om 
det i S:t Pers socken belägna hemmanet 3/s mantal Qvissberg 
n:r 1, att samma hemman skulle från och med 1901 års ingång 
Öfverföras från Aska till Dals härad samt i följd däraf öfver-
flyttas från Aska härads södra länsmansdistrikt och Aska hä
rads tingslag till Dals härads länsmansdistrikt och Dals härads 
tingslag, dock att därigenom icke skedde någon rubbning i den 
hemmanet möjligen tillkommande andel i häradsallmänning samt 
att väghållningsskyldigheten fullgjordes enligt gällande bestäm
melser, intill dess ändring däri kunde af annan anledning varda 
i laga ordning föreskrifven; dels i fråga om de i S:t Pers soc
kens jordebok upptagna kronolägenheterna Vadstena Kloster
gård n:r 1, Qvissbergsgården n:r 1—6, Vadstena stad n:r 1, 
Vinnerstad n:r 1 samt Vinnerstadsjordarna n:r 1 och 2, ej 

mindre att nämnda lägenheter skulle i administrativt, kommu
nalt, ecklesiastikt och judiciellt hänseende tillhöra Vadstena 
stad än äfven att de skulle ur jordeboken för S:t Pers socken 
uteslutas samt å lägenheterna belöpande grundskatt och öfriga 
utskylder af stadens myndigheter uppbäras och i stadens räken
skaper redovisas; och skulle de genom nådigt beslut den 6 no
vember 1891 meddelade bestämmelser rörande lägenheterna Vin
nerstad n:r 1 samt Vinnerstadsjordarna n:r 1 och 2 upphöra 
att lända till efterrättelse. 

Städernas områden hafva under perioden undergått åtskil
liga förändringar. 

Så har Linköping, utom mindre tomtområden för tomt-och 
gaturegleringar, förvärfvat sig inom stadens hank och stör skif
tena T i I, litt, T. g, litt. U. D, litt. IL m och litt. U. r 
med en sammanlagd areal af 15'378 hektar för 117,113 kronor 
35 öre och inom S:t Lars socken dels lägenheterna Stångsha
gen och Kullen 0111 14-2«i hektar för 64,698 kronor 28 öre och 
dels smärre jordområden, inköpta från Kinda kanal för 5,143 
kronor 75 öre. 

Norrköpings stad har för gaturegleringar gjort betydande 
inköp, nämligen: för Tunnbindaregatans utvidgande: 1,635 kva
dratfot af tomten n:r 1, 2, 3. 4 och 11 kvadraten Krukan; för 
Bredgatans utvidgande: dels 1,100 kvadratfot af tomten n:r 2 
litt. a kvadraten Trehömicgen, dels 450 kvadratfot af tomten 
n:r 1 och 5 kvadraten Laxen; för Hörngatans utläggning: hela 
tomten n:r 14 kvadraten Djupet; för Qvarngatans utvidgande: 37 
kvadratmeter från tomterna n:r 2 litt. B och n:r 3 och 4 
kvadraten Dalkarlen; för Dragsgatans utvidgande: 4-so kvadrat
meter af tomten n:r 3 Hållhaken; för Luntgatans utläggning: 
3,986 kvadratfot af tomten n:r 2 litt. T v 9 kvadraten Kro
gen; för utvidgande' af Sandgatan och tomtreglering: hela tom
ten n:r 9 kvadraten Källan och hela tomten n:r 10 litt. A 
kvadraten Källan; för Mätaregatans utvidgande: 132 kvadrat
meter af tomterna n:r 1 och 2 kvadraten Jernstången; för Slotts
gatans och Slottsgrändens reglering: 179 kvadratmeter från tom
ten n:r 8, af 9 och af 10 kvadraten Buten; för Mätaregatans 
utvidgande och Knäppingsbergsgatans reglering: hela tomten n:r 
1 i kvadraten Tornet; för reglering af gata genom kvadraten 
Rom: gården och tomten n:r 4 kvadraten Rom; for Mätarega
tans utvidgande: gården och tomten n:r 6 och 7 kvadraten 
Jernstången; för'Luntgatans framdragning: 260 kvadratmeter af 
tomten n:r 2, 3, 4, 5, 6, af 7, 8 och 9 kvadraten Krogen; för 
Gamla Rådstugugatans utvidgande: 124 kvadratmeter af tomten 
n:r 1 litt. B, 2 litt. B och 3 kvadraten Hjorten; för samma 
ändamål: 200 kvadratmeter af gården och tomten n:r 2 litt. A 
och 2 litt. B kvadraten Torget; för Bergsbrons utvidgning: dels 
gården n:r 3 och 4 kvadraten Stabben, dels ock gården n:r af 
6 kvadraten Stabben; för Mätaregatans utvidgande och åstad
kommande af lämplig tomtiudelning i kvadraten Tornet: bela 
tomten n:r 6 och 7 kvadraten Tornet; för samma gatas utvid
gande: tomten n:r 1, 5, 6 och 7 kvadraten Amsterdam; samt 
för utsträckning af södra hamnkajen med kajplan tomten n:r 5 
kvadraten Lissabon och n:r 2 kvadraten Paris; uppgående sam
manlagda inköpssumman härför till 298,523 kronor. 

Inom stadens område belägna jordar hafva af staden under 
perioden inköpts från dels Kungl. Maj:t och kronan: kronodo-
niänen Hospitalsholmen med en areal af 23 hektar 42 ar w 
kvadratmeter åker, 18 hektar 6 ar 40 kvadratmeter äng, 20 
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hektar 13 av betesmark och 34 ar 60 kvadratmeter vägar för 
47,000 kronor, att användas för hamnens behof; och dels f. d. 
politiborgmästaren E. Grenander: omkring 70 tunnland i Sto-
hagsgärdet, Akerkroken, Högsharfvan, Adelsgärdena, Östra Såp-
kullen och Vestra Såpkullen, jordar belägna intill stadens 
planlagda område, för 225,000 kronor. Den 28 november 1898 
inköptes gården och tomten n:r 1 i kvadraten Hafvet för fram
tida behof (utvidgning af hamnplanet och plats för tullhus) mot 
en köpeskilling af 140,000 kronor. 

Slutligen hafva nedannämnda, utom stadens jurisdiktion be
lägna, men intill stadens egor stötande fastigheter under perioden 
inköpts, nämligen förra hospitalslägenheten Lilla Sandby eller 
Kallbergsjorden n:r 1 i Östra Eneby socken om 3 hektar 14 
ar 20 kvadratmeter för 4,250 kronor; 28 tunnland 25 kapp
land af Sandby f. d. kronoskattehemmans egor i Östra Eneby 
socken för 86,346 kronor; 4 tunnland 18 V2 kappland af 
Sandby Skattegård i Östra Eneby socken för 8,000 kronor; 
lägenheten Strömstad å Gry myr af Ljura frälseutjord i S:t 
Johannes socken om 11 tunnland 212/9 kappland för 30,000 
kronor; lägenheterna Brynstorp af Kalfs och Klingsbergs egor 
samt Grymyr, Samuelsborg och Tegelbruket eller Gråmyr å 
Ljura frälsejords eller Grymyrs egor i S:t Johannes socken för 
58,000 kronor. 

Staden Söderköping har under femårsperioden icke under
gått någon förändring till sitt område. En därunder på upp
drag af stadsfullmäktige verkställd omfattande undersökning och 
utredning gifver dock vid handen, att stadens område fordom 
varit betydligt större än det nuvarande, men att under tidernas 
lopp betydande andelar däraf frångått staden och tillagts an
gränsande socknar. I anledning däraf och ehuru stadens för
modade eganderätt till de sålunda frånträdda delarna icke kun
nat med visshet utrönas, hafva stadsfullmäktige dock beslutat 
talans anhängiggörande mot vederbörande kommuner för de 
frånhända områdenas återvinnande till staden i skattehänse
ende. 

Stadens kyrka eger icke obetydligt donerad jord. Till 
följd af åtskilliga förhållanden, såsom icke minst upprepade 
jordutbyten, som vid olika tillfällen och för olika ändamål, 
exempelvis vid Göta kanals tillkomst, egt rum, af hvilka ut
byten jämväl kyrkans jord berörts, hade en viss osäkerhet upp
stått rörande flere dylika jordars och tomters rätta natur med 
påföljd, att några dess innehafvare sökte undandraga sig den 
däraf utgående afgälden under, förmenande, att jordarna och 
tomterna rätteligen icke hörde kyrkan till. En fullständig och 
grutrdlig utredning rörande särskildt kyrkans donationsjord har 
därför äfven under perioden blifvit verkställd. 

Under år 1898 har upprättats förslag till plan for Vad
stena stads ordnande och bebyggande, uti hvilken stadsplan 
jämväl föreslagits, att till stadsområdet skulle öfverföras från 
S:t Pers socken därstädes nu belägna området för Vadstena 
slott äfvensom en del af kronan tillhörande lägenheten Krono
ängen, genom hvilken anordning ej mindre den oregelbundenhet 
i stadens indelning kunde afhjälpas, att inom stadens planlagda 
område vore, såsom nu är förhållandet med Vadstena slotts 
område, belägen en till S:t Pers socken hörande ringa jorde
rymd, än äfven staden i väster finge en rätare gräns. 
Ifrågavarande förslag till stadsplan var vid periodens slut be
roende på Kungl. Maj:ts pröfning. De under nästföregångna 

femårsperiod pågående rättegångar mellan staden Vadstena samt 
åtskilliga innehafvare af de utaf framfarna konungar till staden 
donerade, men staden sedermera frånhända jordar, i syfte att 
återvinna dessa, hafva under ifrågavarande tidsskifte icke blif
vit afgjorda, utan bero fortfarande på Kungl. Maj:ts nådiga 
pröfning. Såsom en för staden inträffad märkesdag må här 
antecknas den 8 december 1900, hvilken dag stadens invånare 
högtidlighålla såsom varande 500-års-dagen efter den 8 december 
1400, då drottning Margareta för Vadstena utfärdade stads
privilegier. 

Motala och Skeninge hafva icke undergått några för
ändringar i afseende på sina områden. 

"Under periodens sista år har fråga uppstått om sådan 
ändring i den judiciella indelningen inom Hammarkinds och 
Skärkinds härads fögderi, att dess nuvarande två tingslag, Ham
markinds härad med Stegeborgs skärgård samt Skärkinds härad, 
skulle förenas till ett tingslag med gemensamt tingshus i Söder
köping. Denna fråga var vid periodens slut beroende på Kungl. 
Maj:ts pröfning. I sin helhet är länet fortfarande indeladt i 
8 domsagor med 14 tingslag. Göstrings härads sammanträden 
ega fortfarande rum i Skeninge, där lokal beredts i stadens 
rådhus. 

1 Riksdagen är länet representeradt af 8 ledamöter i 
Första och 12 i Andra kammaren. Inom samtliga valkretsar är 
omedelbara valsättet genomfördt. 

I ecklesiastikt hänseende tillhör länet Linköpings stift med 
undantag af Qvarsebo församling, som tillhör Strengnäs stift, 
samt är fördeladt i 15 kontrakt. 

Inom länet, som i militärt hänseende tillhör Andra armé
fördelningens område, äro förlagda hela Första och större delen 
af Andra lifgrenadierregementet äfvensom ett till Karlskrona 
station hörande båtsmanskompani. 

Med afseende å hälso- och sjukvården är länet å lands
bygden indeladt i 6 provinsialläkardistrikt, hvarjämte 6 
extra provinsialläkare inom olika orter af länet äro anställda. 
Vid länets lasarett och kurhus bestrides läkarevården af 5 
lasarettsläkare, hvarjämte vid länslasarettet i Linköping finnes 
anställd 1 underläkare. Inom länets städer finnas 6 stads
läkare, i hvardera af städerna Linköping och Norrköping 2 
distriktsläkare samt dessutom i sistnämnda stad 1 sjukhusläkare 
med underläkare. 

I fråga om bergshandteringen och skogsvården tillhör länet 
Södra bergmästare- och Östra skogsdistriktet samt beträffande 
tull förhållanden a Östra tulldistriktet. 

Med afseende å justeringen af mått och vikter är länet 
fortfarande deladt uti 3 justeringsdistrikt, n:r 8, 9 och 10. 

Landlmäteristaten utgöres af 1 förste landtmätare, 4 
kommissionslandtmätare och 1 vice kommissionslandtmätare. 

Sedan Konungens Befallningshafvande, efter det veder
börande blifvit hörda, genom särskilda resolutioner den 21 juni 
1899 förordnat, att ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brand
stadgan för rikets städer, äfvensom hvad i hälsovårdsstadgan 
för riket finnes föreskrifvet om stad, skall i tillämpliga delar 
gälla till efterrättelse inom ett område af omkring 245 hektar, 
innefattande Mjölby järnvägsstation och densamma närmast 
omgifvande trakten, med de gränser, som å en af vice kommis-
sionslandtmätaren G. W. Miintzing åren 1897 och 1898 upp
rättad karta funnes utmärkta, samt Kungl. Maj:t, hvars nådiga 



4 Östergötlands län. Municipalsamhällen. Folkmängd. Religiösa rörelser. Byggnadsverksamhet. 

pröfning omförmälda beslut blifvit underställda, enligt särskilda 
nådiga bref den 29 september och deii G oktober 1899 dels 
gillat samma beslut om tillämpning för nämnda område af 
hälsovårdsstadgan för riket jämväl i livad den afsåge stad samt 
för samma område, med undantag af det staten tillhöriga järn
vägsområdet, af ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brand
stadgan från och med år 1900 och i sammanhang därmed för
ordnat, att vissa hufvudgrunder skulle gälla för bringande till 
verkställighet inom områdena af ofvannämnda författningar, dels 
ock uppdragit åt Konungens Befallningshafvande att, med til 1— 
lämpning af dessa hufvudgrunder, till efterrättelse utfärda er
forderliga bestämmelser i ämnet, har Konungens Befallnings
hafvande den 23 november 1899 funnit skäligt till vederbörandes 
efterrättelse utfärda särskilda ordningsföreskrifter för Mjölby 
municipalsamhälle. 

Likaledes har, efter det Kungl. Maj:t genom särskilda 
nådiga bref den 16 mars 19C0 bestämt, att ordningsstadgan, 
byggnadsstadgan och biandstadgan för rikets städer, äfvensom 
hälsovårdsstadgan för riket i hvad den afsåge stad, skulle lända 
till efterrättelse inom det område af Borgs socken, benämndt 
Borgs villastad, som funnes utmärkt å en af vice kommissions-
landtmätaren Fr. Jonsson åren 1896 och 1897 upprättad karta, 
Konungens Befallningshafvande den 19 april 1900 utfärdat 
ordningsföreskrifter för Borgs villastad. 

Angående länets folkmängd får Konungens Befallningshaf
vande åberopa bifogade tabell 1. 

Af denna framgår, att under det befolkningens tillväxt å 
landsbygden varit riDga, har städernas invånarantal ökats mera. 
Denna ändring i befolkningsförhållandena synes härleda från en 
tilltagande benägenhet särekildt hos den yngre arbetarbefolkningen 
och den kvinnliga tjänstefolksklassen att söka anställning i 
städerna och industriorter och har emellanåt medfört svårig
heter att anskaffa tillräckliga och lämpliga arbetskrafter vid de 
tider, då landtbruksgöromålen hopas. 

Den frireligiösa rörelsen synes icke hafva vunnit någon 
nämnvärd tillväxt under perioden och har på landsbygden sna
rare af- än tilltagit. Visserligen hafva de frikyrkliga och bap
tisterna samlingslokaler i Kisa, och i Mjölby har nytt missions
hus uppförts och en baptistpredikant antagits, men några vidare 
än de i förra femårsberättelsen omförmälda metodistförsam
lingarna i Risinge, Hällestad och Valdemarsvik hafva ej bildats, 
och af dessa är särskildt den sistnämnda synnerligen obetydlig. 

Den i Norrköping sedan gammalt befintliga mosaiska för
samlingen, som där eger synagoga, hade vid periodens slut 62 
medlemmar, hvaraf 51 bosatta i staden och 11 å annan ort. 
Katolsk-apostoliska församlingen därstädes består enligt före
ståndarens uppgift af 246 personer, däribland sannolikt inbe
gripna personer, bosatta utom stadens territorium. Församlingen 
har eget bönehus. 

De i nämnda stad jämväl befintliga metodist- och baptist
församlingarna, hvilka ega livar sitt församlingshus, räkna, den 
förra församlingen 663 medlemmar, af hvilka 135 uttrndt ur 

Under perioden har fråga jämväl uppstått om bildande af 
municipalsamhälle af Åtvidabergs s. k. brukssamhälle, men frågan 
därom hade vid periodens slut ännu icke blifvit slutbehandlad. 

Sedan Kungl. Maj:t uti särskilda nådiga bref den 22 sep
tember och den 15 december 1899 för det område af Östra 
Eneby socken, som benämnes Norrköpings norra förstäder och 
består af kvarteren Fredriksdal, Sandby och Marielund, fast
ställt ändrade hufvudgrunder vid tillämpning af ordningsstadgan 
byggnadsstadgan och brandstadgan samt hälsovårdsstadgan för 
riket, i hvad den afser stad, har Konungens Befallningshafvande 
med tillämpning af dessa hufvudgrunder den 17 januari 1900 
fastställt ordningsföreskrifter för municipalsamhället Norrköpings 
norra förstäder. 

Slutligen har Kungl. Maj:t uti nådigt bref den 15 december 
1899 fastställt ändrade hufvudgrunder vid tillämpning inom den 
del af S:t Lars socken, som utgöres af lägenheterna Ladugårds
backe, Lundstorp, Tomteboda, Jakobslund, Karlslund, Tannefors 
och Gumpekulla, af hälsovårdsstadgan för riket, i hvad den 
afser stad, hvarefter Konungens Befallniugshafvande den 17 
januari 1900 fastställt ordningsföreskrifter för Ladugårdsbacke 
m. fl. lägenheters municipalsamhälle. 

I fråga om länets naturliga beskaffenhet tillåter sig Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till hvad i sådant afseende 
finnes anfördt uti femårsberättelsen för perioden 1881—1885. 

svenska kyrkan, och den senare eller baptistförsamlingen 511 
personer. 

Inom Motala stad finnes en metodist- och en baptistför
samling, hvilka vid periodens slut utgjordes, den förra af 190 
och den senare af 205 medlemmar. 

Söderköping har en baptist- och en friförsamling, af hvilka 
den förra vunnit utbredning samt å inköpt fastighet uppfört 
ett särskildt kapell. 

Omkring ett hundratal civila äktenskap torde hafva under 
perioden ingåtts. 

Frälsningsarméns verksamhet synes vara stadd i aftagande. 
Byggnadsverksamheten har såväl å landsbygden som i 

städerna varit mycket liflig. 
Hvad först beträffar landsbygden, har inom Kinda och Ydre 

härads fögderi ett tjugutal byggnader uppförts inom Kisa kyrkoby, 
och äro, med anledning af Östra centralbanans byggande, ända 
flere under anläggning. 

Inom Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads fögderi har 
en mängd byggnader uppförts inom Mjölby by, hvarest, såsom 
redan är nämndt, ett nytt missionshus blifvit uppfördt samt för 
statens räkning en större byggnad för trängförråd, för hvilket 
ändamål ett jordområde blifvit upplåtet från kronodomänen 
Mjölby Södergård enligt nådigt bref den 19 maj 1899, hvar-
förutom för statens räkning blifvit inköpta Mjölby hospitals
lägenhet samt områden från Mjölby Grafgård, från utjorden 
Kattkällan och från Klostergårdsjorden. 

Mjölby arbetarförening, som samlat en fond om vid pass 
13,000 kronor, lärer hafva för afsikt att uppföra egen för-

2. Invånare. 
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eningslokal, för hvilken erforderlig byggnadstomt redan är för-
värfvad. 

För att förse Mjölby municipalsamhälle med vattenledning 
har bildats ett bolag med ett aktiekapital om 100,000 kronor, 
i hvilket municipalsamhället såsom aktietecknare ingått för ijh 
eller 20,000kronor. Detta bolag uppgifves hafva träffat aftal om till-
liandabållande af för järnvägsdriften vid Mjölby nödigt vattenförråd. 

Till gagn för såväl municipalsamhället som enskilda har 
ingeniören C. Enderlein anbragt elektrisk belysning och beredt 
tillfälle till kraftöfverföring inom Mjölby by, för hvilket ända
mål han under den 30 december 1898 erhållit nådigt tillstånd 
att framdraga ledningar. 

A sjön Roxens norra strand inom Stjernorps socken är 
jämväl under de senare fem åren ett tiotal sommarvillor upp-
byggdt. 

På flere kronodomäner och enskilda egendomar hafva jäm
väl nybyggnader blifvit utförda, hvaribland torde böra nämnas 
så kallade rundlogar vid egendomarna Braxtad, Bo, Abylund, 
Brunneby, Södra Lund och Arestad samt en s. k. stolploge vid 
kronodomänen Kungsbro. 

Som chokladfabriksaktiebolaget Motala har för afsikt att 
flytta sin vid Råby, i Ljungs socken, varande fabrik till den af 
aktiebolaget inköpta Södra Malfors kvarn vid Motala ström, i 
Vrota klosters socken, har nämnda bolag därstädes uppfört 
storartade fabriks- och dammbyggnader, hvilka dock ännu icke 
hunnit fullbordas. 

Inom Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds häraders fögderi 
hafva under de senaste åren kronans utarrenderade jordbruks-
domäner alltmer försetts med ändamålsenliga och omsorgsfullt 
uppförda såväl boningshus som ladugårdsbyggnader, till ej ringa 
del beroende på bestämmelserna i de nya arrendekontrakten, 
att kronan i viss mån lämnar bidrag till byggnadernas upp
förande genom afdrag å arrendeafgiften. 

I Åtvidabergs brukssamhälle, som är stadt i rask utveck
ling, hafva åtskilliga fabriksbyggnader och ett betydligt antal 
boningshus uppförts. Särskilda åtgärder hafva vidtagits för att 
bereda möjlighet för den talrika arbetarbefolkning, som i 
nämnda samhälle bosatt sig, att förskaffa sig egna hem å på 
lång tid upplåtna tomtplatser med betryggad nyttjanderätt och 
för att sålunda befordra den s. k. egna-hems-i-örelsen. För så
dant ändamål har fideikommissarien utverkat Kungl. Maj:ts 
tillstånd, som meddelats genom utslag af den 2 juni 1899, att 
de kontrakt, som upprättas om besittningsrätt till tomter k 
Åtvidabergs bruksområde på viss tid af högst femtio år mot en 
årlig afgift af minst ett öre för kvadratmeter, få till säkerhet 
för besittningsrättens bestånd intecknas uti de till Baroniet 
Adelsvärd hörande egendomar. Omedelbart efter detta till
stands meddelande har ett stort antal tomter upplåtits på femtio 
ars tid för uppförande af bostäder till arbetare och handtver-
kare samt äfven till tjänstemän vid bruket och f. d. tjänstemän. 
Afven åtskilliga bolag för idkande af industriell och annan 
verksamhet hafva öfvertagit tomter. Enär behof af bostäder 
alltmer ökats, bildades år 1900 Åtvidabergs byggnadsaktiebolag 
med uppgift dels att för uthyrning uppföra byggnader å bruks-
omradet och dels att utlämna amorteringslån till personer, som 
önska bygga och på detta sätt befrämja egna-hems-rörelsen. 
Bolaget har redan uppfört och innehar två byggnader med 20 
eldstäder och har utlämnat flere amorteringslån på billiga och 

fördelaktiga villkor till byggnadsföretag. I några fall hafva två 
arbetare tillsammans åt sig uppfört bostad, men så att hvars 
och ens andel i huset är noga begränsad genom en genomgående 
vägg, liksom livar och en liar sin bestämda andol i tomten. 
Hvarje lägenhet består af minst ett rum och kök, och tomtom
rådet till hvarje lägenhet växlar mellan 350 och 2,000 kvadrat
meter, och äro vid lägenheterna anlagda trädgårdstäppor med 
fruktträd, för hvilkas anordnande länsträdgårdsmästaren i regeln 
anlitas. Kostnaden för ifrågavarande bostadslägenheter har ut
gjort från 875 kronor för de mindre arbetarbostäderna till 
3,375 kronor för de större, till handtverkaro in. fl. afsedda 
bostäderna. Tomtlegan växlar emellan ett och två öre för 
kvadratmeter, men uttages ej så länge lägenhetsintiehafvare ar
betar hos Baroniet Adelswärd eller hos något af aktiebolagen, 
i hvilket sistnämnda fall bolaget erlägger tomtlegan till Baroniet. 

Inom Hammarkinds och Skärkinds härads fögderi har den 
inom Drothems socken belägna undervisningsanstalten för sinnes-
slöa barn tillbyggts med en större byggnad, innehållande läro
salar, boningsrum och kök. Den enskilda byggnadsverksamheten 
inom fögderiet har nästan uteslutande omfattat ny- och om
byggnader af ekonomihus. Särskildt har den ökade omvårdnad, 
som numera egnas boskapsskötseln, framkallat behof att vid 
såväl större som mindre jordegendomar utbyta äldre och för 
denna närings nuvarande ståndpunkt otidsenliga ladugårdar mot 
prydligare, bekvämare och sundare byggnader. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda storartade skol
husbyggnaden vid det inom Finspånga läns fögderi belägna 
Reijmyre bruk har fullbordats. Likaledes hafva rymliga och 
i allo tidsenliga skolhusbyggnader uppförts inom Hällestads. 
Risinge och Regna socknar. 

Af enskilda byggnader inom sistnämnda fögderi torde för-
tjena omnämnas vid Finspångs bruk i Risinge socken en stor 
mekanisk verkstad, soiu dock ännu icke blifvit fullbordad. De 
gamla verkstäderna hafva under perioden tillbyggts, och för att 
i största möjliga utsträckning kunna tillvarataga Finspångsåns 
vattenkraft pågår gräfvandet af en kanal från sjön Bönern till 
det ungefär 3 meter lägre belägna Myrkärret, som skall blifva 
en större vattenreservoar, hvarifrån vattnet genom kanalens fort
sättning föres fram till platsen invid det vid Finspång befint
liga mejeriet, där en elektrisk kraftstation skall anläggas för 
brukets olika behof. Kanalens botten ligger vid sjön Bönern 
l-5 meter under dennas normalyta, och vattenhöjden i kanalen 
är beräknad till äfvenledes l-5 meter. Kanalens bottenbredd är 
8-5 meter, och dess längd från Bönern till utloppet kommer att 
uppgå till närmast 1 kilometer. 

Sedan aktiebolaget Finspångs styckebruk, som för till
godogörande af vattenkraften i ett af bolaget inköpt, omkring 
0-5 mil ofvanför Finspång vid Remmnge beläget vattenfall där
städes uppfört anläggning för elektrisk kraftöfverföring och be
lysning till Finspång, den 22 januari 1898 erhållit Kungl. Maj:ts 
nådiga tillstånd att öfver allmänna landsvägen få framdraga 
nämnda kraftledning, har denna anläggning kommit till stånd, 
och vid full vattentillgång, då hela kraftstationen kan drifvas, 
erhållas genom ledningen 225 effektiva hästkrafter, däraf l/a 
eller 75 hästkrafter användes för belysningen vid Finspång och 
2/3 eller 150 hästkrafter för drifvande af verkstäderna. 

Förutom nämnda elektricitetsverk har vid Fiuspångsfallet i 
slottsträdgården inrättats en mindre elektrisk station om en 
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turbin med 20 hästkrafter och en dynamomaskin, hvarifrån ut
går en elektrisk ledning för slottets belysning. 

Vid Lotorp, jämväl i Risinge socken, har fabrikören John 
Fröberg för en kostnad af 50,000 kronor uppfört en särdeles 
praktisk och i allo väl inrättad fabriksbyggnad. Vid Brenäs 
träulls- och taftfabrik i Skedevi socken äro nya fabriksbygg
nader uppförda för en kostnad af 60,000 kronor samt lufttork
hus, mejeribyggnad och en större loge. 

Vid Reijmyre glasbruk i Skedevi socken hafva uppförts etsverk-
stad, gasverk och sliperi samt fyra mindre boningshus. Där-
förutom har Reijmyre aktiebolag, sedan enligt nådigt bref den 
17 juni 1806 tillstånd erhållits för anläggning af en ledning 
för elektrisk kraft emellan Bremyre såg och det på 0-5 mils af-
stånd därifrån belägna Reijmyre glasbruk att framdraga nämnda 
ledning öfver allmänna landsvägen, fullbordat denna anläggning, 
och användes den elektriska kraften numera såväl för belysning 
af verkstäder och boningshus vid Reijmyre bruk som ock till 
drifkraft vid glasfabrikationen m. ni. 

Vid Skärfors i sistnämnda socken hafva anlagts ett ännu 
icke fullbordadt valsverk, som vid 1900 års slut kostat 42,509-87 
kronor, och fabrik för tillverkning af bult, mutter och nagel, 
som i anläggningskostnad betingat 61,959 kronor. 

Inom Björkekinds ra. fl. härads fögderi har vid Arkösunds 
hamn uppförts ett tjugutal villor af personer, som å denna af 
Norrköping—Söderköping—Vikbolandets järnvägsaktiebolag in
köpta och välordnade plats tillbringa sommarmånaderna. Mest 
storartad liar dock byggnadsverksamheten varit inom den s. k. 
Borgs villastad i Borgs socken. Här inköptes af det år 1896 
bildade Borgs tomtaktiebolag för 200,000 kronor 40 hektar 
mark från Borgs säteri, synnerligen naturskönt och väl belägen 
vid Motala ström omedelbart intill Norrköpings stads västra 
område, och här uppväxte nu raskt Borgs municipalsamhälle, 
för närvarande omfattande 41 större och mindre, i allmänhet 
synnerligen prydliga hus, taxerade till 1,195,600 kronor, och med 
en folkmängd af omkring 500 personer. Inom samhället finnes 
egen vattenledning, och elektrisk belysning lämnas af belys
ningsaktiebolaget Tomten. Där är ock belägen vinter- och som
markurorten Kneippbaden, som öppnades i juni månad 1898 och 
redan lämnat vård åt omkring 4,500 kurgäster. 

Bland öfriga enskilda byggnadsföretag torde förtjena an
tecknas aktiebolaget Murstens tegelbruk i Borgs socken, hvarest 
årligen tillverkas omkring 3,000,000 st. mursten, Holmens 
fabriksaktiebolags sulfitfabrik i Kullerstads socken. Norrkö
ping» makaronifabrik vid Qvarntorp i Qvillinge socken, en 
ny större teknisk fabrik i Norrköpings norra förstäder, Östra 
Eneby socken, Ljusfors sulfitfabrik i Kullerstads socken, större 
tidsenliga ladugårdar vid Schenäs i Östra Husby socken, Döme-
stad och Styrestad i Styrestads socken samt vid Bjällbrunna i 
S:t Johannes socken. 

Nya tidsenliga skolhus hafva blifvit uppförda i Östra Husby 
för en kostnad af 30,000 kronor och i S:t Johannes ett större 
sådant af sten, inrymmande 4 skolsalar, 2 slöjdsalar samt bo
stadslägenheter, för omkring 38,000 kronor. Vidare hafva inom 
Östra Eneby socken under perioden uppförts 2:ne nya skolhus", 
det ena i Norrköpings norra förstäder, innehållande 8 lärosalar 
och 1 slöjdsal samt kostande 43,364 kronor 42 öre, det andra 
vid Hallberga för en kostnad af 12,014 kronor 93 öre. Slut
ligen har äfven inom Qvillinge socken uppförts en större skol

husbyggnad, innehållande 4 lärosalar samt bostadsrum, för en 
kostnad af omkring 30,000 kronor. 

Inom Lysings och Göstrings härads fögderi hafva vid Box
holms bruk uppförts en bostadslägenhet för tjänstemän, tvenne 
större arbetarbostäder med tillhörande uthusbyggnader, en 
kasern för tillfälliga arbetares härbärgerande och ett särdeles 
prydligt stall med fodermagasin och vagnbodar, hvarjämte ladu
gården därstädes blifvit ombyggd och utvidgad. A bolagets 
öfriga egendomar hafva nybyggts tolf stycken bostadshus, tjugu 
stycken ladugårdshus och 21 stycken andra uthus för landt-
brukets behof. Dessutom h ar i brukets omedelbara närhet å ett 
från Bredgårds och Norra Timmerös egor afsöndradt område, 
benämndt Sandbacka, uppstått ett stort antal prydliga bygg
nader, afsedda till bostadslägenheter, handelsbutiker, industri, 
handtverk och slöjd. Vid Flemminge bruk hafva uppförts arbe
tarbostäder. 

Ödeshögs by utvecklas mera och mera, och har ett flertal 
nybyggnadsföretag äfven därinom förekommit. 

I Bjälbo kyrkoby hafva tvenne stora ladugårdar härjats af 
eld, därvid i ena fallet äfven kreatursbesättningen blef lågornas 
rof, och hafva vid båda dessa gårdar storartade nybyggnader 
verkställts, den ena af dessa efter det numera flerstädes till-
lämpade lanterninsystemet samt med tvenne rundlogar. För 
öfrigt sträfvar man på landsbygden allmänt att kunna förskaffa 
sig mera bekväma och för djuren hälsosamma ladugårdsbygg
nader, och hade utom de nu nämnda ett stort antal andra å 
skilda platser nybyggts. 

Jämväl inom Aska, Dals och Bobergs härads fögderi har 
byggnadsverksamheten varit ganska liflig i den del af Motala 
socken, som närmast gränsar intill Motala stad, äfvensora å 
vissa delar inom socknen, som äro närbelägna Motala verkstad. 
Särskildt att anteckna äro styckningen af egendomen Samuels
berg, belägen strax nedanför Medevitullen i Motala stad, och 
bebyggandet af ganska många tomter därstädes med delvis i 
villastil uppförda byggnader. Från egendomen Holm, gränsande 
intill Motala ström och Motala verkstad, hafva på sista tiden 
afsöndratB flere tomter, afsedda för bebyggande och delvis redan 
bebyggda. I Motala socken har Th. Lindens bryggeri under 
perioden undergått en större ombyggnad. 

Sedan Kungl. Arméförvaltningen år 1899 till ett af en
skilda personer bestående konsortium på 10 års arrende upplåtit 
åtskilliga byggnader och lägenheter vid Borghamns kalkstens
brott, har konsortiet med rätt stor kostnad anordnat dessa lägen
heter till turistbostäder genom vidtagande af åtskilliga för
ändringar i byggnadernas inredning och tillbyggnad af verandor. 
Under somrarna är detta turisthotell vid Borghamn eller vid 
Ombergs norra udde mycket besökt dels af turister, som stanna 
där en eller annan dag, dels af personer, som inackordera sig 
där för längre eller kortare tid. 

År 1900 började Bobergs härads tingshus undergå en full
ständig ombyggnad, som blifvit fullbordad innevarande år. 

Här to:-de ock böra omnämnas inrättande af rikets första 
landsarkiv i det inom S:t Pers socken belägna Vadstena slott. 
Enligt Kungl. Maj:ts nådiga instruktion den 22 september 1899 
för landsarkivet i Vadstena har landsarkivet till uppgift att i 
enlighet med hvad särskildt stadgas mottaga arkivhandlingar ej 
mindre från ärabets- och tjänstearkiven i Södermanlands, 
Östergötlands, Göteborgs och Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs, 
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Vermlands och Örebro län än äfven från kommuner, korpora
tioner, anstalter och enskilda personer i nämnda län, äfvensom 
att förvara och ordna dessa handlingar för att vid förefallande 
behof hållas tillgängliga. För arkivaliernas förvarande har 
nordöstra delen af Vadstena slott blifvit inredd (10 rum, däraf 
3 sina), och äfven slottets öfriga delar äro bestämda till samma 
ändamål, om och när i tiden en utvidgning erfordras. Hittills 
hafva endast mottagits arkivalier från Östergötlands län, och 
liafva enligt meddelade uppgifter hittills inkommit sådana från 
Länsstyrelsen, 7 af länets domsagor, 5 kronofogdar, 6 härads-
skrifvare, Vadstena stad samt alla kyrkoarkiv utom från en 
församling. Länsstyrelsens arkiv är ovanligt stort, från några 
få församlingar hafva inkommit handlingar (böcker med kyrk-
räkningar och sockenstämmobeslut) från slutet af 1500-talet, 
till landsarkivet aflämnade räkenskaper för Vadstena hospital 
finnas från slutet af 1600-talet. Från Riksarkivet hafva öfver-
flyttats dit redan förut aflämnade domböcker från häradsrätterna 
inom länet, af hvilka domböcker några gå tillbaka ända till 
slutet af 1500-talet. Landsarkivet förestås af en arkivarie, 
hvarjämte en vaktmästare är där anställd; för en amanuens 
har lön blifvit begärd. 

Äfven inom städerna har byggnadsverksamheten varit be
tydande. 

I Linköping har ett nytt gasverk anlagts å tomterna n:r 
137—143 S:t Lars kvarter och, påbörjadt under första hälften 
af år 1896, blifvit i det närmaste fullbordadt före samma års 
utgång. Gasverket är anlagdt för en beräknad maximitillverk-
ning af 3,000 kubikmeter pr dygn, men kan detsamma med tillbygg
nad och förändringar lätt utvidgas därhän, att dubbla resultatet 
uppnås. Hela anläggningskostnaden uppgick till 243,780 kronor. 

Vidare har ett nytt större folkskolehus blifvit uppfördt å 
tomterna n:r 116—119 Tannefors kvarter. Arbetet med dess 
uppförande påbörjades våren 1897, och var skolhuset vid höst
terminens början 1898 så färdigt, att det då kunde användas. 
Den högtidliga invigningen egde sedermera rum vid vårterminens 
början 1899 i Domkyrkan. Skolhuset är uppfördt efter det s. k. 
korridorsystemet i tre våningar med hög och rymlig källar
våning samt vindsvåning, och har detsamma utom inventarier 
kostat 202,761 kronor. 

Ett nytt epidemiskt sjukhus, hvartill grunden lades i januari 
månad 1900, blef först följande året fullbordadt. Sjukhuset, 
uppfördt i paviljongstil, är beräknadt för trettiofem patienter 
och kostar omkring 66,000 kronor, däri inbeväknadt 6,000 kronor 
för uthusbyggnad. 

Af rådhuset, hvars öfre våning varit upplåten såsom bo
ställe åt domprosten, hafva de andelar, som tillhört domkyrko
församlingen och S:t Lars socken, inköpts af staden, hvaremot 
domprostbostället öfverflyttats till gården n:r 24, 25, 27, 28 
och 29 S:t Pers kvarter, och har i sammanhang härmed råd
huset undergått en grundlig reparation. 

Den enskilda byggnadsverksamheten i staden har under 
femårsperioden 1896—1900 fortgått normalt, och hafva bonings
hus af sten och af större dimensioner uppförts: i S:t Lars 
kvarter: ett fyravåningshus å tomten n:r 124, ett trevåningshus 
a tomten n:r 97; i S:t Kors kvarter: ett trevåningshus å tomten 
B.T 11 b och ett trevåningshus å tomten n:r 89; i Tannefors 
kvarter: ett trevåningshus å tomten n:r 45 d och ett trevånings
hus å tomten n:r 114 a. 

Främst bland städerna står dock Norrköpings stad. Under 
perioden hafva uppförts 178 boningshus, innehållande 3.331 rum 
och 1,479 kök. Af rummen äro 296 s. k. enkelrum, af-
sedda för en familj. Under samma tid äro dels i nya, dels i 
förut uppförda hus 438 affärslokaler iurättade. Beräknas 
hvarje rum och kök i" medeltal kosta 2,000 kronor, har under 
perioden uppförts boningshus till ett värde af i rundt tal 10,000,000 
kronor. 

Två saluhallar äro uppförda i kvadraterna Svärdet och 
Skeppet, med 65 salustånd och 8 butiker i den ena och 68 
salustånd i den andra. Ilandtverkande borgerskapets sjuk- och 
begrafningskassa samt nödhjälpsfond har uppfört ett hem för 
ålderstigna medlemmar för en kostnad af 52,600 kronor. Hem
met rymmer 13 familjer, hvarjämte där finnes en större sam
lingssal för kassans medlemmar. 

Uti kvadraten Björnen har byggnadsaktiebolaget S:t Olof 
efter danskt mönster uppfört arbetarbostäder för 36 familjer. 
Under perioden hafva, i motsats till nästföregående perioder, en 
mängd till sitt yttre prydliga och till sitt inre bekväma bonings
hus uppförts, hvaraf nedannämnda särskildt uppräknas. 

Under första tiden af perioden uppfördes utmed Södra 
promenaden och Stortorget flere boningshus, där fasadmaterialet 
är fogstruket tegel och puts, behandlade i en stilriktning, som 
har sitt ursprung i den nordtyska tegelarkitekturen från medel
tiden. De personer, som låtit uppföra dem, äro byggmästaren 
H. Hammarström, kassören Johan Samuelsson, v. häradshöv
dingen Nils Stråhle, gårdsegaren Gustaf Jansson, skräddar-
mästaren A.. Ljungholm, handlanden A. U. Ljungqvist och 
grosshandlaren Emil Lindman. I samma stilriktning fastän i 
mera utpräglad baltisk tegelgotik har grosshandlaren Edvard 
Ringborg uppfört ett större boningshus i kvadraten Vatten
konsten. 

I kvadraten Rosen har numera aflidne godsegaren P. J. 
Pettersson och i kvadraten Björken byggmästaren Edvard Emanuel 
Lindblom uppfört livar sitt större boningshus med dyrbar fasad-
utstyrsel i kalksten och fasadtegel samt skiffer till taktäckning. 
Grosshandlaren Jean Lawski har uppfört ett ståtligt fyra vå
ningars boningshus i kvadraten Bron, med fullständig beklädnad 
af fasaderna med kalksten samt skiffer till taktäckning. Fa
saderna äro hållna i fransk renässansstil. Fabrikörerna A. E. 
Sundin och Fr. Nyborg hafva uppfört livar sitt stora bonings
hus i kvadraterna Nyckeln och Haken, och äro dessa båda 
byggnader hållna i barockstil i olika riktningar. Nästan färdig 
vid periodens slut var fabrikör Carl Swartz i kvadraten Blomman 
uppförda villa i tung, svensk barockstil. 

Offentliga byggnader, hvilka längre fram i denna berättelse 
närmare beröras, äro två folkskolebyggnader, tillbyggnad till 
högre allmänna läroverket, ett sjukhus för fattigvården och en 
paviljong å epidemiska sjukhusets tomt. 

D. Brucks fabriksaktiebolag har i kvadraten Ilalleti låtit 
uppföra ett storartadt fabriksetablissement, som i rundt tal 
kostat utom maskiner 400,000 kronor. Byggnaderna äro brand
fria, då de, förutom att andra försiktighetsmått vidtagits, äro 
försedda med bjälklag af betonhvalf. Bergsbro aktiebolag har 
uppfört en större fabriksbyggnad i kvadraten Spetsen, äfven med 
bjälklag af betonhvalf. Ströms aktiebolags fabriker äro ut
vidgade med två tillbyggnader. Af bryggerierna äro aktiebo
lagen Bergmans, Carl Fredriks och Norrköpings bryggeri be-
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tydligt utvidgade, och Anderssons bryggeriaktiebolag har genom 
storartad ombyggnad fullständigt förnyat sitt etablissement. 
Kvarnanläggningarna äro äfven genom till- och påbyggnader 
förstorade, såsom J. G. Swartz kvarn i kvadraten Knäppings-
borg och Stål bom & c:os i kvadraten Gamla Bron; S:t Andreas 
kvarn är fullständigt nybyggd och förstorad. 

Den 25 november 1897 beslöto stadsfullmäktige, att sär
skilda byggnader skulle uppföras, en för rådhus och en för 
stadshus, med hufvudsaklig inredning enligt arkitekten Ludvig 
Petersons ritningar, samt att rådhusbyggnaden skulle förläggas 
å norra hälften af den kvadrat, hvarest rådhuset nu finnes, och 
stadshusbyggnaden å stadshustomten, men vid periodens slut 
voro ännu icke några åtgärder vidtagna för att bringa detta 
beslut till utförande. 

Genom nådigt bref den 12 augusti 1898 fastställdes ändring 
i gällande stadsplan angående Slottsgatans utvidgning emellan 
Magasinsgatan och Munkgatan till en bredd af 14'85 meter. 
Den 22 december 1898 fastställdes tillägg till stadsplanen. 
Den 21 juli 1899 fastställdes afvikelse i gällande stadsplan i och 
för tillbyggnad af högre allmänna läroverket. Den 24 maj 1899 
fastställde Konnngens Befallningshafvande ny byggnadsordning 
för staden. Den 2 mars 1900 beviljade Kungl. Maj:t i nådig 
resolution ändring i den för staden gällande plan, så att kva
draterna Lissabon, Paris, Vestindien, Ostindien och Boken samt 
vissa delar af kvadraterna Rustkammaren, Köpenhamn, Pilen 
och Alen uteslötos ur planen och i stället utlades till allmän 
plats (hamngata och kajplan) samt den genom kvadraten Kö
penhamn löpande gata, hvilken enligt gällande plaxi vore afsedd 
att igenläggas, till viss sträckning bibehålles. För åstadkom
mande af denna reglering har staden under perioden inköpt 
kvadraterna Arkadien, Paris och Lissabon till större eller 
mindre delar. Den 2 mars 1900 fastställde Kungl. Maj:t den 
ändring i gällande plan, att gamla-Rådstufvugatan skulle ut
vidgas till 18 meters bredd. 

Inom Söderköping hafva uppförts fem boningshus, däraf ett 
större stenhus i tre våningar och en större villa. 

I Vadstena hafva uppförts tre nya boningshus, ett mejeri och 
ett bryggeri, alla af sten. Af boningshusen är ett efter stadens 
förhållande af betydande storlek, uppfördt i tre våningar, in
rymmande post-, telegraf- och två banklokaler. 

I Motala hafva fem boningshus af sten och tolf af trä 
uppförts. En vatten- och kloakledning är anlagd för en kost
nad af 180,000 kronor. A ett genom utfyllning i Vettern bil-
dadt område har anlagts en park, omfattande 20,250 kvadrat
meter. 

I Skeninge hafva uppförts ett större tidsenligt radiatorsmejeri 
och en träförädlingsfabrik. 

Kyrkobyggnader. A landet har under perioden endast en 
ny kyrka blifvit uppförd, nämligen Boxholms brukskyrka. Den 
är uppförd i götisk stil af s. k. vällugnstegel och rymmer 500 
personer. Belägen på en höjd vid Svartåns strand, intager den 
en dominerande plats och utgör en prydnad för den omkring-
liggande nejden. Den invigdes till begagnande den 12 september 
1897. 

Därjämte hafva en hel del kyrkor blifvit restaurerade eller 
reparerade. 

Sålunda hafva Vestra Eneby, Hägerstads, Kettilstads, Tjär
stads och Asby församlingars kyrkor undergått mer eller mindre 

betydande reparationer såväl till det yttre som till det inre 
A Vestra Eneby kyrka hafva tak och torn beklädts med järn
plåt. Kettilstads kyrka har ut- och invändigt reveterats för en 
kostnad af 4- å 5,000 kronor, hvarjämte orgeln reparerats. 
Tjärstads kyrka har ut- och invändigt reveterats, hvarjämte 
anbringats nytt golj, nya bänkar, ny takpanel; dessutom är 
orgeln reparerad. A Asby kyrka hafva tak och torn beklädts 
med kopparplåt för en kostnad af 10,000 kronor. Dessutom 
hafva kyrkans väggar reparerats. I Sunds och Malexanders 
församlingars kyrkor hafva orglar insatts. 

För restaurering af Vreta klosters kyrka, en af de äldsta 
i stiftet, äro förberedande åtgärder vidtagna och underdånig 
ansökning till Kungl. Maj:t ingifven om beviljande af stats
understöd för restaureringens genomförande. 

En genomgående, till ett värde af 8,500 kronor beräknad 
reparation till såväl det yttre som det inre af Skällviks åldriga 
kyrka har egt rum, hvarigenom denna, jämväl med hänsyn till 
dess natursköna belägenhet, torde vara en bland stiftets vack
raste landskyrkor. 

Regna kyrka har såväl ut- som invändigt undergått en 
grundlig restaurering för en beräknad kostnad af 12,000 kronor. 
Risinge gamla kyrka med dess i arkeologiskt hänseende värde
fulla takmålningar har dels genom statsunderstöd och dels 
genom enskild offervillighet reparerats, så att den ännu för en 
tid är räddad undan förgängelsen. 

Östra Stenby och Qvarsebo kyrkor hafva reparerats för 
2,000 kronor hvardera samt Östra Eneby kyrka restaurerats 
och försetts med ny orgel för tillhopa 12,100 kronor. 

Vinnerstads kyrka, af hög, okänd ålder, har restaurerats för 
17,900 kronor. Likaledes har Fomåsa kyrka genomgått en 
genomgående restaurering för det betydliga beloppet af 40,000 
kronor. 

Den i förra berättelsen omförmälda restaureringen af den s. k. 
Heliga Birgittas klosterkyrka i Vadstena har under år 1898 
fullbordats. Den 27 november samma år blef det gamla min
nesrika templet åter öppnadt för gudstjänst. Kostnaden för 
restaureringsarbetet har uppgått till omkring 170,000 kronor, 
däraf staten bidragit med 100,000 kronor samt församlingarna 
och enskilda personer guldit återstoden. 

Det torde här vara platsen att något närmare redogöra för 
Föreningen för egna hem utan personlig ansvarighet. Bildad år 
1892, har ifrågavarande förening, jämlikt lagen om registrerade 
föreningar för ekonomisk verksamhet den 28 juni 1895, erhållit 
sina stadgar inregistrerade hos Kungl. Majrts Befallningshaf
vande den 13 februari 1897, hvarefter åtskilliga förändringar i 
stadgarna den 26 september 1898 ytterligare inregistrerats. 

Såsom namnet antyder, är föreningens ändamål att åt sina 
medlemmar anskaffa bostäder och, då så är möjligt, mindre 
jordbruk. P'ör att blifva ledamot af föreningen erfordras endast 
att vara välfrejdad samt att ega minst en medlemsandel eller 
nummer å ett belopp af tio kronor, men kunna äfven huru 
många som helst innehafvas af samma person, hvilken, ora han 
så vill, kan öfverlåta dem å annan, som då blir ledamot af 
föreningen. Ofvannämnda medlemsandelar inbetalas icke pa en 
gång, utan med allenast tio öre i månaden för hvarje, sa att 
årsafgiften, några andra mindre afgifter inberäknade, utgör om
kring 1 kr. 37 öre för hvarje medlemsandel. Föreningen är 
sammansatt af en samling lokalföreningar eller filialer, och dess 
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angelägenheter skötas af en af fem personer bestående styrelse, 
som väljes af ombud, utsedda af de olika lokalföreningarna. 
Denna styrelse verkställer fastighetsköp, i den mån den pröfvar 
lämpligt eller anmälan därom inkommer från lokalföreningar, 
samt förvaltar för föreningens räkning fastigheterna, till dess 
att dessa kommit i det skick, att de kunna af föreningsmed
lemmarna öfvertagas. Dock kunna fastigheterna jämväl bort-
arrenderas eller uthyras, till dess öfverlåtelse till enskilda med
lemmar eger rum. Uppdelning i lägenheter med högst tio hekt
ars inrösningsjord eger jämväl styrelsen att i samråd med veder
börande lokalförening verkställa. 

1 öfrigt innehålla stadgarna närmare bestämmelser om för
delningen af fastigheterna och villkoren för deras nyttjande. 
Bland dessa bestämmelser torde den viktigaste vara, att till
trädaren skall genast erlägga en tiondedel af fastighetens värde, 
men då också ega rätt att när som helst inköpa densamma. 
Vid sådant köp får högst hälften af köpeskillingen såsom ogul
den intecknas i fastigheten för föreningens räkning, med skyl
dighet för köparen att amortera beloppet under tio år: Har 
köparen förut inbetalt ett eller flere års hyra eller arrende 
för fastigheten, afräknas vid köpet tre åttondedelar af samt
liga inbetalda hyror eller arrenden från köpeskillingen eller 
godtgöres arrendatorn fem procent årlig ränta å det då 
bildade kapitalet, hvilket auses såsom kontant gulden köpe
skilling. 

"Vid 1900 års slut bestod föreningen af 81 lokalföreningar 
inom 7 län med 2,795 medlemmar. 

I öfrigt har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande om föreningen 
införskaffat följande upplysningar. 

Föreningen eger för närvarande inom länet: 
l:o) i Motala stad tre gårdar och en tomt, af hvilka två 

gårdar utdelats till ledamöter. Af dessa innehåller den ena 
icke mindre än aderton rum och åtta kök, fördelade i 10 lä
genheter, samt den andra fjorton rum och sju kök, fördelade 
i tolf lägenheter; 

2:o) i Eskilstuna stad en större gård med 22 lägenheter, 
ämnade att utdelas inom 1898 års slut med tillträdesrätt den 
1 april 1899; 

3:o) Klingsbergs atjord i S:t Johannes socken utanför Norr
köping, hvarest äro uppförda eller skola uppföras fjorton hus, 
hvaraf tolf med tre rum och kök äro afsedda för en familj och 
två skola innehålla åtta lägenheter hvartdera; 

4:o) ett jordområde Luudby vid Mjölby, hvarå är meningen 
att bygga 27 lägenheter med högst tre rum och kök och minst 
ett rum och kök; 

5:o) Brånshults egendom i Kristbergs socken, därifrån dock 
redan äro utdelade 16 lägenheter, alla satta i mantal, växlande 
från V1200 till 95/i2oo, däraf tolf med och fyra utan jordbruk. 
Bostadsbyggnaderna där innehålla i allmänhet ett rum och kök 
med tillfälle att inreda ytterligare ett rum på vinden. Till 
jordbrukslägenheterna höra också ladugårdar. Priset å tolf af 
dessa lägenheter varierar emellan 2,000 och 4,000 kronor. 

Slutligen inköpte föreningen under år 1899 egendomen Ek-
holmen i Landeryds socken för 170,000 kronor. 

Inom staden Linköping finnas tvenne konstsamlingar, hvilka 
förtjena ett särskildt omnämnande. 

Östergötlands museum, stiftadt och grundlagdt år 1884 af 
kaptenen Anton Ridderstad, har under femårsperioden oafbrutet 

K. Maj:ts Befattningslutfoandes fenutrsberätteher 1890—1900. Östergötlands 

af honom blifvit fördt framåt, så att det vid periodens slut 
kunde räknas som ett bland de förnämsta landsortsmuseerna i 
riket. Museisamlingarna omfatta hufvudsakligen följande af-
delningar: 

konstafdelningen, som redan från museets första tid bestod 
af en värderik samling taflor och några skulpturer i gips, till-
Ökades sedermera i betydande grad genom en af vice härads-
höfdingen Carl Dahlgren (f 1894) i Stockholm testamenterad 
tafvelsamling. Denna konstafdelning har sedermera, särdeles 
under periodens senaste del, blifvit ytterligare tillökad med ett 
flertal konstverk; 

konstindustriafdelningen, omfattande föremål af metall, glas, 
porslin, väfnader m. m.; 

provinsafdelningen upptages af en större samling förhisto
riska föremål från sten-, brons- och järnåldern, minnen från 
länets städer och landsbygd, från dess kyrkor och klosterbygg
nader, östgötaregementena o. s. v. äfvensom minnen af personer, 
som verkat inom eller tillhört provinsen; 

vetenskapliga afdelningen, omfattande en större samling 
mineralier m. m., naturhistoriska föremål, vetenskapliga instru
ment m. m.; 

hushållningsafdelningen, bestående af samlingar af slöjd-och 
redskapsmodeller, äldre landtbruks- och handtverksredskap, före
mål hörande till inre hushållning m. m. 

Samlingarna voro vid femårsperiodens början inrymda i 
den Landstinget tillhörande Hospitalskyrkan, i hvilken lokal de 
varit för allmänheten tillgängliga från den 13 november 1886. 
Sedan Landstinget emellertid försålt denna kyrka till enskild 
person, förevisades samlingarna därstädes sista gången den 11 
juni 1897, hvarefter de magasinerades hufvudsakligen vid Bjerga 
i S:t Lars socken. Ar 1899 ordnades dé ånyo i ett förhyrdt 
f. d. folkskolehus och öppnades för allmänheten den 12 novem
ber samma år. En af kapten Ridderstad bildad och genom 
hans åtgärder förökad kassa för en tillämnad museibyggnad, 
hvartill staden skänkt tomtplats, .uppgick vid slutet af år 1891 
till 406 kronor 45 öre, men hade vid periodens slut en behåll
ning af 28,908 kronor 57 öre. 

Hagdahls museum. Medicine doktorn Carl Emil Hagdahl 
har genom testamente af den 31 maj 1897 till ett »Linköpings 
stads museum för skön konst» donerat sina konstsamlingar, be
stående af oljetaflor, akvareller, gravyrer och skulpturarbeten, 
20,000 kronor till grundplåt för en museets byggnadsfond, 
20,000 kronor att efter viss, namngifven persons död tillfalla 
museet, för att, enligt närmare bestämmelser, användas till 
samlingarnas förökande, samt 500 kronor för samlingarnas trans
port från Stockholm och uppsättande i Linköping. Denna do
nation är af stadsfullmäktige mottagen den 28 februari 1898. 
Senare har genom Hagdahlska testamentets exekutor, d. v. stats
rådet H. Wikblad, till museet öfverlämnats ytterligare 1,144 
kronor 72 öre. 

Användandet af spirituösa drycker torde på landsbygden 
vara stadt i ett om än långsamt aftagande, hvaremot nästan 
allmänt klagas öfver den tilltagande förbrukningen af malt
drycker. Enahanda torde förhållandet vara inom de mindre 
städerna, men från Norrköping klagas att, bruket af såväl spiri
tuösa som maltdrycker ökats. 

Intresset för arbetare- och andra för ömsesidig hjälp af
sedda yrkesföreningar och bland dem särskildt sjuk- och be-

län. 2 
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grafningskassor är i ständig tillväxt, på sätt af härefter intagna 
tabell 7 närmare inhämtas. 

Vid sidan af dessa föreningar intaga fackföreningarna en 
särskild ställning. Deras egentliga stamhåll är att söka i Norr
köping, där sådana finnas till ett antal af 27 stycken med 1,699 
medlemmar. Sådana äro: Skrädderiarbetarefackföreningen med 
ett antal medlemmar af 50, Fabriksarbetarefackföreningen n:r 9 
med 17, Svenska bageriarbetareförbundets afdelning med 35, 
Färgeri- och blekeriarbetarefackföreningen med 22, Socker-
fabriksarbetarefackföreningen med 85, Bleck- och plåtslageri-
arbetarefackföreningen med 35, Hamn- och stufveriarbetarefack-
föreningen med 295, Träarbetarefackföreningen med 34, Möbel-
arbetarefackföreningen med 45, Svenska murareförbundets af
delning med 80, Svenska skoarbetareförbundets afdelning med 
97, Södra hamnarbetarefackföreningen med 20, Holmens pap
persbruksarbetareförening ined 20, Guldlist- och förgyllarefack-
föreningen med 10, Svenska sågverksindustriarbetareförbundets 
afdelning med 103 samt Kvarn- och magasinsarbetarefackför-
eningen med 200 medlemmar. Dessa sexton fackföreningar till
höra den så kallade Norrköpings arbetarkommun, en lokal 
samorganisation, afsedd att i kommunalt och politiskt afseende 
bevaka arbetarnes intressen på platsen samt genom samman
slutning med landets öfriga arbetarkommuner i Sveriges social
demokratiska arbetarparti verka för en större politisk lifaktig-
het bland och ökade rättigheter åt landets arbetare. Stående 
utanför denna kommun finnas följande fackföreningar: Svenska 
måleriarbetareförbundets afdelning med 154, Svenska järn- och 
metallarbetareförbundets afdelning med 92, Svenska gjutareför-
bundets afdelning med 20, Snickeriarbetarefackföreningen med 
20, Norrköpings typografklubb med 95, Senefeldersförbundet 
med 59, Norrköpings bokbinderiförening med 20, Internationella 
tobaksarbetareförbundets afdelning med 26, Textilarbetarefack-
föreniDgen n:r 1 med 53 samt Svenska repslageriarbetareför-
bundets afdelning med 12 medlemmar. Dessutom finnes Svenska 
stenarbetareförbundets afdelning, men medlemmarnas antal har 
ej kunnat utrönas. Otänkbart är ej, att ännu flere fackföreningar 
finnas, men om så är, äro de ett fåtal. 

Huru mycket insikten om behofvet af ökad färdighet i 
bruket af vapen till fosterlandets försvar under senare tider 
vunnit insteg hos befolkningen, inses bäst däraf, att då vid 
periodens början den 1 januari 1896 Östergötlands skytteförbund 
bestod af 26 skytteföreningar med ett medlemsantal af 1,180, 
däraf under värnpliktsåldern 133, i beväringens första uppbåd 
249, i beväringens andra uppbåd 141, i landstormen 193, mili-
t&r i tjänst 60, öfriga kasserade och öfveråriga 152, summa 
aktiva 928, passiva 252, omfattade skytteförbundet vid periodens 
slut 42 skytteföreningar med ett medlemsantal af 2,484, däraf 

A) Jordbruket har under den tilländagångna femårsperioden 
betydligt utvecklats, hufvudsakligen genom ett mera vetenskap
ligt brukningssätt. I spetsen för dess höjande har Hushållnings
sällskapet gått, stödjande och uppmuntrande, »nen äfven staten 
har gjort betydande insatser genom att på de talrika utarren
derade jordbruksdomänerna deltaga i kostnaderna för jordens 

under värnpliktsåldern 658, i beväringens första uppbåd 547 
i beväringens andra uppbåd 185, i landstormen 275, militär i 
tjänst 84, öfriga kasserade och öfveråriga 314, summa aktiva 
2,063, passiva 421. 

Om också en del gröfre brott blifvit begångna, så torde 
man dock med afseende å den talrika befolkningen i länet 
kunna säga, att sedlighet och laglydnad stå högt. Redbarhet 
och ordhållighet utgöra ett bland de vackraste dragen hos öst
götabefolkningen; men den gamla enkelheten i klädedräkt och 
lefnadssätt börjar mera och mera försvinna hos det uppväxande 
släktet, och en mörk slagskugga, som dock .faller öfver hela 
vårt land, är den själfrådighet och bristande lydnad för för
äldrar och husbönder, som vidlåder de yngre. Dessa lyten 
torde dock till största delen få tillskrifvas föräldrars och hus
bönders slapphet och liknöjdhet. 

I fråga om sockenbibliotek hänför sig Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande till hvad om dem yttrats uti den senast afgifna 
femårsberättelsen. 

Tidningsläsningen vinner mera och mera insteg. I främsta 
rummet läsas länets tidningar, men äfven Stockholmstidningar, 
särskildt de billigare, studeras flitigt. 

Föreläsningsanstalter såväl på landet som i städerna 
förekomma på många ställen och omfattas med ett rätt stort 
intresse af allmänheten. Bland dessa åtnjöto följande stats
understöd till nedannämnda belopp. 

Ar 1896. Linköpings föreläsningsanstalt för arbetare 600 
kr., Norrköpings arbetarinstitut 1,500 kr., Ätvids föreläsnings
förening 225 kr., Motala föreläsningsanstalt 325 kr.; tillsammans 
2,650 kr. 

År 1897. Linköping 600 kr., Norrköping 1,600 kr., Söder
köpings föreläsningsanstalt 320 kr., Åtvid 225 kr., Motala 340 
kr., Mjölby arbetarförenings föreläsningsanstalt 160 kr.; till
sammans 3,245 kr. 

År 1898. Linköping 600 kr., Norrköping 1,600 kr., Söder
köping 400 kr., Åtvid 225 kr., Motala 400 kr., Mjölby 300 kr., 
Boxholms föreläsningsförening 260 kr., Kinda föreläsningsför
ening 350 kr.; tillsammans 4,135 kr. 

År 1899. Linköping 600 kr., Norrköping 1,600 kr., Söder
köping 400 kr., Vadstena föreläsningsförening 225 kr., Atvid 
250 kr., Motala 400 kr., Mjölby 350 kr., Boxholm 300 kr. och 
Kinda 350 kr.; tillsammans 4,475 kr. 

År 1900. Linköping 600 kr., Norrköping 1,600 kr., Söder
köping 400 kr., Vadstena 275 kr., Mjölby 250 kr., Kinda 350 
kr., Motala 450 kr., Åtvid 250 kr., Boxholm 350 kr., Hammar
kinds föreläsningsförening 700 kr., Qvillinge d:o 200 kr., 
Hällestads d:o 300 kr. och Vånga d:o 100 kr.; tillsammans 
5,825 kr. 

täckdikning efter godkänd plan samt genom att lämna afdrag a 
de arrendatorers afgifter, hvilka uppfört tidsenliga ladugårdar. 
Också har täckdikning i afsevärd omfattning egt rum. Ma
skiner af olika slag begagnas vid jordens brukning och skörden; 
och användningen af artificiella gödningsämnen har under peri
oden blifvit mera allmän. Också har odlarens möda belönats 

3. Näringar. 
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med goda skördar, och oaktadt de stora afbränningar, som höjda 
arbetspriser medfört, kan man säga, att landtmännens ställning 
är god. Åtminstone angifver det sjunkande antalet utmätningar 
och konkurser ett sådant lyckligt förhållande. 

Skörderesultatet under perioden inhämtas af följande, med 
Jedniug af Hushållningssällskapets årsberättelser upprättade tabell: 

Agronomiska förrättningar, afseende uppgörandet af planer 
och förslag till afdikning, invallning, odling och ordnandet af 
växtföljder, hafva uppgjorts af vederbörande landtbruksingeniör 
år 1896 å 967 hektar, år 1897 å 1,457, år 1898 å 1,060, 
år 1899 å 1,110 samt år 1900 å 2,030 hektar. 

Bland vattenaflednings- och större dikningsföretag, som 
under perioden utförts, märkas: 

sänkning af sjön Äländaren för torrläggning och odling af 
vattensjuka marker tillhörande hemmanen Boda, Opphems Qvarn-
gård, Värna, Pukeruin, Svenmyra, Bersebo och Åländesö i 
Tjärstads socken samt Långnäs, Ålebo, Herrsjö, Fallvik och 
Arenas i Kettilstads socken af Kinda härad; 

vattenafiedning och dikning å Stengårdshults m. fl. hem
mans egor i Stora Aby socken, hvarigenom torrlagts en areal af 
198 hektar sankmarker; 

vattenafiedning å Linghems m. fl. hemmans egor i Törnevalla 
socken, hvarigenom torrlagts en areal af 101 hektar sankmarker; 

torrläggning medelst invallning å Aby och Ulberstads hem
mans egor i Skärkinds socken, hvaraf torrlagts en areal af 35 
hektar vattenskadade kärrmarker; 

rensning af Sätra, Valiingedals och Mörbysjöarna, hvar
igenom en areal af 115 hektar vattenskadad mark förbättrats 
inom Hycklinge socken; 

upptagande af afloppsgraf genom egor till Brestorp och 
Bjälbo i Bjälbo socken, hvarigenom torrlagts en areal af 88 
hektar vattensjuk mark; 

upptagande af afloppsgraf genom egor till Skäfvids m. fl. 
hemman i Skärkinds socken, hvarigenom torrlagts 40 hektar 
vattensjuk mark; 

upptagande af afloppsgraf genom egorna till Frackstad m. fl. 
i Sjögestads och GattimaJkils socknar, hvarigenom torrlagts en 
areal af 36 hektar; 

upptagande af afloppsgraf genom egorna till Köttestads 
iu- fl. hemman i Nykils och Gammalkils socknar, 15 hektar; 

upptagande af afloppsgraf genom egorna till Braxstad m. fl. 
i Östra Tollstads socken, hvarigenom 42 hektar vattensjuka 
marker torrlagts; samt 

utdikning af Resebro mosse jämte omgifvande sänka marker 
till Alsäter, Resebro, Sqvalbäcken m fl. i Borgs socken, om
fattande en areal af 250 hektar. 

Under perioden hafva också förberedande åtgärder vidtagits 
för sänkning af sjön Tåkern, hvarigenom en areal af omkring 
6,000 hektar odlingsmark skulle vinnas; men som farhågor hos 
en stor del af befolkningen i orterna kring sjön uppstått, att 
vattenbrist ra. fl. olägenheter skulle föranledas genom sänkningen, 
hafva stridigheter uppstått, hvilka ännu vid periodens slut icke 
vunnit sin lösning. 

Väckt förslag till torrläggning af vattensjuka, marker kring 
Hällestadsån i Hällestads socken, hvarigenom omkring 540 
hektar odlingsmark skulle vinnas, har, enär kostnaderna därför, 
enligt af landtbruksingeniören upprättadt förslag, beräknats upp
gå till 273,800 kronor, hvilket ansetts för dyrbart, ännu icke 
kommit till utförande. 

Antalet af de i enlighet med § 29 i dikningslagen af 
Länsstyrelsen meddelade förordnanden till förrättande af laga 
syn för pröfning af frågor rörande vattenafledningar uppgick ar 
1896 till 13, år 1897 till 15, år 1898 till 22, år 1899 till 22 
och år 1900 till 21. 

Med biträde af 14 till 18 af Hushållningssällskapets af-
Iönade täckdikningsförman har i nedanskrifna tabell upptagna 
areal blifvit täckdikad: 

1 likhet med förut hafva undersökningar angående vatten-
a/börden företagits vid Bjerka-Säby för Stångån, vid Solberga 
för Svartån och vid Kolsbro för Mjölnaån, och hafva dessa 
undersökningar, hvilka fortgått sedan år 1888 på Hushållnings
sällskapets bekostnad, uu afslutats. Berättelse öfver desamma 
med grafiska framställningar öfver nederbörd och afrunnen vat
tenmängd är till sällskapet aflämnad. 

Nederbördsobiservationer hafva liksom förut genom Hus
hållningssällskapets försorg blifvit verkställda vid 16 stationer 
inom länet, nämligen Godegård, Finspång, Norrköping, Odens-
tomta, Grensholmen, Fjuk, Gottenvik, Kungs-Starby, Bjerka-
Säby, Berga, Engelholm, Åtvidaberg, Vestra Eneby, Borstad, 
HalJeby och Linköping, hvaröfver rapporter månatligen aflämnats 
till Meteorologiska Centralanstalten i Stockholm. 

Observationer af företeelser inom växt- och djurvärlden, 
isförhållanden samt åskväder hafva utförts vid följande stationer, 
nämligen Gusum, Norrköping, Spellinge, Nässja, Svensksund, 
Lilläng och Finspång, och rapporter likaledes aflämnats till 
Meteorologiska Centralanstalten. 

Våderleksdgnaler hafva däremot upphört att gifvas, enär 
de kommit alldeles för sent till jordbrukarnes kännedom, då 
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signalen för följande dags väderlek icke kunnat gifvas förrän 
kl. 7 aftonen förut. 

Vid den med statsmedel understödda frökontrollanstalten i 
Linköping hafva under perioden undersökts tillsammans 2,566 
sades- och fröprof samt plomberats 954 säckar, innehållande 
93,280 kg. frö. 

Vid fröodlingsfftreningens sades- och frörensningsanstalt 
hafva följande partier rengjorts: 

Hushållningssällskapet har under perioden lämnat stora 
årliga bidrag till såväl Allmänna svenska utsädesföreningen som 
Svenska mosskultnrföreningen och anslagit medel till anord
nande af lokala fältförsök för utrönande af växternas behof af 
gödslingsmedel och kalk å olika jordarter, hvarjämte sällskapet 
utdelat belöningar till mindre jordinuehafvare för odlingsflit och 
trädgårdsplantering. 

Den hos Hushållningssällskapet anställde läns maskinisten 
har varit mycket anlitad för råd och upplysningar angående 
maskiners skötsel, anläggande af vattenledningar, inköp och 
uppsättning af nya och reparation af gamla maskiner m. in., 
och har han varit sysselsatt: 

Till pris vid premieringarna och till bestridande af om
kostnaden för deras ordnande har sällskapet, utbetalt: 

Markegångsprisen, som under förra perioden voro i ett 
ständigt sjunkande, hafva under denna äter stigit och utgjorde: 

B) Boskapsskötseln. Hästafveln har under perioden gjort 
mycket, stora framsteg synnerligast genom Hushållningssällskapets 
frikostiga anslag till lån för inköp af afvelsdjur och till till-
läggspremier och utdelande af frisedlar för unga afvelston vid 
premieringarna. Härigenom hafva dels goda afvelsdjur anskaf
fats till länet, dels de inom länet förut befintliga goda bevarats 
för afveln. De af staten anordnade hästpremieringama hafva 
egt rum i Linköping, Norrköping, Vadstena, Skeninge och 
Rimforsa, hvarjämte under perioden tillkommit följande nya 
uppvisningsplatser: Österby, Åtvidaberg och Ringarum. 

Under perioden hafva följande belopp af Hushållningssäll
skapet utlämnats såsom räntefria lån för inköp af kallblodiga 
hingstar och följande antal stoföl inköpts och försålts å auktion 
mot 5-årig räntefri amortering: 

Första häftet af den af Hushållningssällskapet upplagda 
stamboken för hästar utkom under år 1898 och upptager stam-
taflor för 54 varmblodiga ston och 116 hingstar samt för 52 
kallblodiga ston och 33 hingstar. Ar 1899 anslog Hushåll
ningssällskapet medel till anställande af en konsulent i häst-
skötsel, som har att tillhandagå allmänheten inom länet med 
råd och anvisningar i allt hvad till hästskötsel hörer, och har 
han under år 1900 anlitats på 20 ställen inom länet. 

Undervisning i hofbeslagskonst har på sällskapets bekostnad 
hvarje år lämnats 4 elever vid hofslageriskolan å Alnarp, och 
har kostnaden härför uppgått till 800 kr. pr år. 

Bland de åtgärder, som under perioden vidtagits af Hus
hållningssällskapet i och för höjande af länets nötboskapsskötsel, 
torde i första hand böra nämnas premieringarna. Dessa hafva 
återkommit hvartannat år inom olika delar af länet, som för 
detta ändamål varit deladt i tvenne distrikt, och har premi-
ering egt rum ena året i det ena och andra året i det andra. 
Men vid sidan af dessa premieringar har Hushållningssällskapet 
äfven genom att anskaffa goda afvelstjurar och utlämna dem på 
fördelaktiga betalningsvillkor till länets jordbrukare sökt leda 
afveln i rätt och för våra ortsförhållanden lämplig riktning. 
För denna sällskapets verksamhet har endast korthorns- och 
ayrshiretjurar kommit ifråga. Gödboskapsutställningar hafva 
egt rum endast under åren 1896 och 1897. I stället hafva an
ordnats försäljningsmöten utan prisutdelning, hvilka egt rum i 
Linköping och Skeninge under månaderna mars, april och maj. 

Hushållningssällskapets huvudsakligaste utgifter för nöt-
boskapsskötseln har under perioden utgått med nedannämnda 
belopp. 

År 1896 kostade premieringarna 8,157'78 kr., hvaraf staten 
bidrog med 2,800 kr. och Hushållningssällskapet med 5,357-78 
kr. Under året inköptes 14 ayrshiretjurar för 5,42545 kr. 
Dessa tjurar utlämnades sedan till inköpspris och mot fem ars 
räntefri amortering till jordbrukare inom skilda delar af länet. 
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Omkostnader och priser vid gödboskapsutställningarna i Lin
köping och Skeninge gingo för året till 1,816 kr. 52 öre, 
hvaraf sällskapet betalade 1,39660 kr., medan återstoden be
täcktes af utställningens egna inkomster. Kostnaderna för un
dervisning af tvenne koskötarlärlingar hafva varit 300 kr. 
I belöningar för långvarig och trogen husdjursskötsel hafva utbe
talts 210 kr. 

År 1897 kostade premieringarna 10,779 kr. 16 öre, däråt' 
staten bidrog med 2,800 kr. och Hushållningssällskapet med 
7,979 kr. 16 öre. 18 ayrshiretjurar inköptes för 6,850 kr. 
och utlämnades till jordbrukare inom länet mot fem års ränte-
fri amortering. Gödboskapsutställningar egde detta år rum för 
sista gången i Linköping och Skeninge, och stego kostnaderna 
för anordningar och priser till 1,486 kr. 67 öre. Genom ett 
anslag af 600 kr. har sällskapet »att 4 personer i tillfälle att 
utbilda sig till kreaturs'skötare. I belöningar för långvarig, 
trogen vård af kreatur utdelades 450 kr. 

Ar 1898 kostade premieringarna 9,695 kr. 87 öre, hvaraf 
staten bidrog med 3,800 kr. och sällskapet med återstående 
5,895 kr. 87 öre. För utlämning till 11 rekvirenter mot en 
femtedels årlig räntefri afbetalning inköptes inom länet 11 
ayrshiretjurar för tillsammans 3,350 kr. Dessutom hafva 14 
korthornstjurar importerats från England samt en köpts inom 
länet för tillsammans 15,933 kr. 46 öre. Sedan af de im
porterade en dött, hafva de öfriga utlämnats på 5 års räntefri 
afbetalning för 14,250 kr. Sällskapets förlust utgjorde således 
1,683 kr. 46 öre. Sedan sällskapet, som förut nämnts, in
dragit anslaget till gödboskapsutställningar, vidtogo från detta år 
försäljningsmöten för gödkreatur i Linköping och Skeninge. 
Äfven detta år lämnade sällskapet ett anslag af 600 kr. till 
utbildande af dugliga kreatursskötare, och hafva 4 sådana åt
njutit undervisning, hvarjämte ett antal personer erhållit be
löningar för långvarig och trogen tjänst med tillsammans 570 
kronor. 

Ar 1899 kostade pvemieringarna 10,679 kr. 52 öre. Här
till bidrog staten med 3,800 kr. och sällskapet med 6,879 kr. 
52 öre. För en sammanlagd kostnad af 11,622 kr. 95 öre 
dels importerades 14, dels köptes inom landet 6 ayrshire
tjurar, af hvilka de förra såldes för 9,720 kr. och de senare 
öfverlämnades till rekvirenter för 3,575 kr., allt mot fem års 
räntefri amortering. Fyra lärlingar hafva under året åtnjutit 
fri undervisning i kreatursskötsel, och har sällskapet härtill be
viljat 600 kr. Till personer, som länge och troget varit kreaturs-
skötare, hafva 480 kr. anslagits och utdelats dels i penningar, 
dels i form af silfverpjeser. För att söka befordra kunskap i 
förbättrade slaktmetoder anslogos 200 kr. såsom bidrag till fem 
personer för att i Stockholm genomgå en af Svenska kvinno
föreningen till djurens skydd anordnad kurs. 

Ar 1900 kostade premieringarna 8,038 kr. 70 öre, hvaraf 
staten lämnade 3,800 kr. och sällskapet bidrog med återstående 
4,238 kr. 70 öre. Under året inköptes 29 ayrshiretjurar, 
af hvilka 17 utlämnades till jordbrukare, som innehade högst 
50 hektar åker, mot 33 Vs % rabatt å inköpskostnaden. 10 
försåldes å auktion, och 2 utlämnades å vanliga villkor till 
rekvirenter. Vidare hafva inköpts och å auktion försålts 11 
korthornstjurar. Kostnaden för inköpen af samtliga dessa 
tjurar har uppgått till 25,214 kr. 71 öre, och försäljningsvärdet 
för desamma har utgjort 24,443 kr. Alla tjurar hafva lämnats 

mot fem års räntefri amortering. Tre lärlingar hafva åtnjutit 
undervisning i kreatursskötsel, livarför kostnaden bestridts af 
sällskapet. Belöningar för långvarig, trogen tjänst vid husdjurs-
skötsel hafva under året utlämnats till flere personer tiil ett 
värde af sammanlagdt 300 kr. Genom af sällskapet anslagna 
500 kronor hafva 12 lärlingar från olika delar af länet kommit 
i åtnjutande af frielevsplatser vid ofvan omförmälda undervis
ningskurs i förberörda slaktmetoder. 

Vid nötboskapspremieringarna hafva under de senaste fem 
åren uppvisats och godkänts följande antal djur: 

För de premierade handjuren hafva egarne erhållit silfver-
och bronsmedaljer samt för hondjuren premiepris och frisedlar. 

Sällskapets stamholländerier af ostfrisiska djur, 2 tjurar 
och 20 kor, samt af ayrshiredjur, 1 tjur och 10 kor, blefvo på 
auktion försålda år 1899. 

Ar 1896 lämnade Hushållningssällskapet 949 kr. 26 öre 
i anslag for tuberkulinundersökningar, men sedermera, då staten 
tagit ledningen vid tuberkulosens bekämpande, har sällskapet ej 
vidare ansett nödigt anslå medel för ändamålet. Inom länet 
har emellertid arbetet på tuberkulosens bekämpande upptagits 
med intresse och stor energi af enskilda jordbrukare, och har 
man därvid hufvudsakligen arbetat med undersökning af ung
djuren för att af dessa så småningom bilda fullt friska besätt
ningar. Under det att förut hufvudsakligen de större egen
domarna låtit verkställa tuberkulinundersökningar på sina 
kreatursbesättningar, har på senare tider jämväl ett flertal 
mindre jordbrukare påkallat dylika undersökningar, hvarjämte 
de börjat mera energiskt använda därigenom och annorledes 
erhållna anvisningar för erhållandet af tuberkelfria besättningar. 
Härtill har säkert icke minst bidragit den omständigheten, att 
djuren i större besättningar under senare åren visat sig betinga 
lägre pris, än om ladugården bestått af några i öfrigt goda djur, 
i stället för att ännu för några få år sedan ett motsatt för
hållande egde rum. Fruktan för tuberkulosen har medfört 
denna omkastning, som i sin ordning eggat de mindre jord
brukarne att i möjligaste måtto skaffa sig friska besättningar. 

Enstaka fall af den farliga sjukdomen mjältbrand hafva 
visat sig på skilda platser inom länet, men genom påpasslighet 
och vaksamhet hos kreatursegarne samt vederbörande veteri
närers snabba ingripande har sjukdomen ingenstädes erhållit 
någon spridning. 

Till veterinärerna har Hushållningssällskapet lämnat ett 
lönebidrag af 5,400 kronor årligen. 

För fjåderfåskötseln hafva tecken till större intressen visat 
sig, men ännu vid periodens slut hafva några praktiska åtgärder 
för dess höjande ej vidtagits. 

Svinskötseln har under perioden icke gjort några synnerliga 
framsteg, och fårskötseln går allt mer tillbaka. 

Ett för hela länet allmänt landtbruksmöte egde rum i 
Linköping den 16—19 juni 1898. Mötets utställningar om-
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fattade nötkreatur 501 nummer, hästar 193, mulor 6, får 6 
nummer med 30 djur, svin 17 nummer med 26 djur, fjäderfä 
22 nummer, biskötsel 26, slöjd 531, maskiner och redskap ni. in. 
400 nummer eller tillsammans 1,702 nummer. I pris utdelades 
— silfverpokaler och medaljer inberäknade — 7,842 kr., och 
mötets kostnader i sin helhet belöpte sig till 25,212 kr. 10 öre. 
Inkomsterna utgjorde: försålda biljetter och kataloger 19,708 
kr. 92 öre, diverse 119 kr. 47 öre, Hushållningssällskapets an
slag 5.383 kr. 71 öre. Mötet var besökt af omkring 25,000 
personer och var det största i sitt slag, som hittills egt rum 
inom länet. 

Mejerihandteringen har visat ett jämnt framåtskridande, 
och hafva goda samt fullt tillfredsställande priser erhållits för 
både ost och smör. Smörexporten till England har dock gått 
ned icke obetydligt, och torde förnämsta orsaken härtill vara att 
söka uti den förbättrade ekonomiska ställningen hos kropps-
arbetarne, hvilket föranledt därtill, att deras konsumtion af 
smör och ost, såväl hel- som halffet, i väsentlig mån tilltagit. 

I Hushållningssällskapets tjänst hafva under de sista fem 
åren varit anställda en mejerikonsulent samt en länsmejerska. 
Mejerikonsulenten har tillhandagått allmänheten med råd och 
upplysningar rörande mejerihandteringen och boskapsskötseln samt 
förestått sällskapets mjölkkontrollstation samt dess bakteriolo
giska station till år 1897, då densamma skildes från kontroll
stationen och förflyttades till Åtvidaberg. Konsulenten har haft 
år 1896 98 förrättningar med 197 rese- och förrättningsdagar, 
år 1897 116 förrättningar med 204 rese- och förrättningsdagar, 
år 1898 124 förrättningar med 198 rese- och förrättningsdagar, 
år 1899 121 förrättningar med 201 rese- och förrättningsdagar 
samt år 1900 116 förrättningar med 191 rese- och förrättnings
dagar. 

Länsmejerskan har till största delen tillhandagått med råd 
och upplysningar vid ostberedning, men äfven vid smörbered
ning har hennes bistånd under längre tider tagits i anspråk. 
Hon har haft år 1896 39 förrättningar med 194 rese- och 
förrättningsdagar, år 1897 46 förrättningar med 225 rese- och 
förrättningsdagar, år 1898 63 förrättningar med 250 rese- och 
förrättningsdagar, år 1899 38 förrättningar med 164 rese- och 
förrättningsdagar samt år 1900 58 förrättningar med 202 rese-
och förrättningsdagar. 

Vid mjölkkontrollanstalten hafva följande profver gjorts: 

Vid bakteriologiska stationen hafva beredts renkulturer för 
smör8yrning, som sedan kostnadsfritt tillhandahållits rekvi-
renter inom länet, men dessutom har en hel del försök gjorts 
för klargörandet af bakteriernas inverkan vid ostens mognad 
m. ni. 

För utbildande af mejerskor har sällskapet anslagit 400 kr. 
år 1896 för 4 elever samt 100 kr. år 1897 för en elev, men 
som det sedermera visat sig, att tillräckligt antal mejerskor år
ligen utexamineras från statens mejeriskola, har intet anslå» 
lämnats de senare åren för detta ändamål. 

Genom utställningar har sällskapet sökt höja intresset för 
mejerihandteringen och lämna tillfälle för mejeriegare och 
mejeri persona I att studera produkterna. Sålunda hafva utställ
ningar af smör och ost samt spannmål och frö m. ni. åren 
1896 och 1898 förekommit i Linköping, hvarjämte särskilda 
utställningar för endast mejeriprodukter anordnats år 1899 i 
Norrköping samt år 1900 i Vadstena, och har tillslutningen af 
såväl utställare som besökande varit god vid alla tillfällen. 
Såsom pris hafva utdelats dels pokaler och medaljer till ut
ställare, dels penningar till tillverkarne. I samband med ut
ställningar må nämnas svenska smörprofningarna, i hvilka föl
jande antal mejerier hafva deltagit: år 1896 35, år 1897 39, 
år 1898 29, år 1899 35 samt år 1900 39, och har säll
skapet under åren 1896 och 1897 betalat hela afgiften eller 50 
kr. för hvarje mejeri, men under de tre senaste åren endast 
30 kr., hvadan på de enskilda mejerierna kommit 20 kr. 

Intresset för trädgårdsskötseln är i stigande och de tvenne 
länsträdgårdsmästarne Hushållningssällskapet hittills haft an
ställda för lämnande af sakkunnigt biträde åt trädgårdsegarne 
hafva icke kunnat utföra begärda arbeten, hvarför sällskapet 
måst år 1900 anställa en tredje. 

Länsträdgårdsmästarne hafva varit anställda: 

För utdelning af fruktträdsplantor till mindre jordinnehaf-
vare utbetalade sällskapet år 1900 1,073 kronor 19 öre. 

Sällskapet har anordnat kurser för undervisning å nyare 
beskärningsmetoder samt lämnat anslag till en hela länet om
fattande utställning af frukt år 1900, hvilken vann stor till
slutning och var synnerligen vacker. 

De i förra femårsberättelsen omförmälda Norrvikens träd
gårdar, belägna vid Bråvikens strand nedanför Kolmården i 
Qvillinge socken, Bråbo härad, intaga fortfarande främsta rum
met bland dylika anläggningar inom länet och hafva under den 
nu tilländagångna perioden utvecklats efter fastställd plan. 
Fruktträdgården rymmer 4,500 träd. Den första skörden af 
1,100 liter har efterföljts af betydligt rikare sådana, och år 1900 
utgjorde skörden mera än 100,000 liter. Träden äro friska och 
hafva vuxit oerhördt fort. En stor mängd rön har gjorts och 
experimenter verkställts, hvilkas resultat säkert blifva af stor 
betydelse ej blott för länet utan för hela vårt land. Också 
hafva vid de utställningar af frukt in. fl. trädgårdsalster, som 
egt rum såväl i Stockholm som annorstädes i riket, alstren 
från dessa trädgårdar intagit bland de främsta rummen. Sa 
erhöllos vid Malmöutställningen år 1900 guldmedalj och dan
skarnes stora hederspris för den bästa samlingen frukt. Afven 
vid världsutställningen i Paris väckte Norrvikens utställning 
stort intresse och belönades med guldmedalj. Anlagda ocn 
framdrifna under stora ekonomiska svårigheter och utsatta för 
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motstånd, synas dessa vackra anläggningar nu gå en ljusare 
framtid till mötes. 

Vid Vestantorp invid Åtvidaberg har friherre Th. Adel-
swärd anlagt dels en större fruktträdgård, afsedd att under de 
närmaste åren förses med öfver 3,000 fruktträd, dels ock en 
trädskola, afsedd att årligen uttaga 10,000 fruktträdsplantor 
förutom öfriga trädskolealster af park- och prydnadsväxter m. ni. 
Hela den till företaget anslagna arealen uppgår till 20 hektar, 
och har friherre Adelswärd för afsikt att där och vid Adelsnäs 
trädgård förlägga en skola för trädgårdsmästare, för hvilket 
ändamål vid Vestantorp uppförts en större byggnad, innehål
lande bostäder för trädgårdsmästare och elever, packningsruin 

ra. m. 
För upphjälpande af biodlingen har sällskapet anställt en 

konsulent, hvilken under år 1900 haft 65 förrättningar, hvartill 
åtgått 32 dagar, hvarjämte anslag lämnats till biskötareför-
eningen i Linköping och bigården vid Åtvidaberg, hvilka lämnat 
kostnadsfri undervisning i rationell biskötsel. 

Försäljningen af skogsbär och vårblommor i städerna och 
utmed järnvägsstationerna lämnar den fattiga befolkningen inom 
länet icke obetydlig biförtjänst. 

Dagsverksfrisen hafva fortfarande stigit och under perioden 
betingat under sommaren 2 a 2'50 kronor till nian och l-25 a 
1-75 kronor till kvinna samt under vintern 1'50 å 2 kronor för 
man och 1 a l-50 kronor för kvinna. Tjänstehjons årslöner 
hafva utgått med 200 ä 250 kronor till drängar och 100 a 150 
kronor till kvinnor. I städerna har ett mansdagsverke sommar
tiden betingat mellan 2 och 3 kronor och vintern 150 ä 2 kronor 
samt ett kvinnsdagsverke under sommaren betalats med 1 a 1%50 
kronor och under vintern med omkring 1 krona. Tjänstehjons
lönerna i städerna hafva utgått till drängar med 200 å 250 kronor 
och i Norrköping med ända till 700 kronor, i hvilket sistnämnda 
belopp dock äfven inbegripes kost, och till kvinnor med 100 till 
150 kronor och i Norrköping med ända till 200 kronor. 

C) Skogshushållning. Allmänna skogar. Rörande dessas 
ytvidd lämnas följande redogörelse: 

Det är alltså en ej obetydlig areal, som under perioden 
inköpts till kronoparker, men den utgör dock ej fullt 2 % af 
länets skogsareal, och hela arealen af allmänna skogar, som stå 
under skogsstatens förvaltning eller kontroll, representerar knap
past 10 % af länets skogsareal. Det vore därför önskligt, att 
inköpen af skogsmark för bildande af kronoparker ännu länge 
finge fortsättas. 

Häradsallmänningarnas antal vid periodens slut var 13, 
nämligen Göstrings, Lösings, Östkinds, Bobergs, Kinda, Valke-
bo, Hanekinds, Hammarkinds, Gullbergs, Åkerbo, Memmings, 
lita. 
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Lysings och Dals. Af dessa stå de fem sistnämnda under 
skogsstaten. Äfven en del af dessa allmänningar har under 
perioden tillökats genom inköp af mark. Så har år 1897 till 
Kinda härads allmänning inköpts 1/s mtl Grythult och V20 mtl 
Täfvelstad för 27,000 kronor. Ar 1898 förvärfvade Hanekinds 
häradsallmänning x/4 mtl Carlebo för 4,277 kronor och Göstrings 
häradsallmänning den s. k. Enemossen för 2,800 kronor. Ar 
1900 har Lösings häradsallmänning för 3,500 kronor inköpt 1/s 
mtl Bettehem. Då häradsallmänningarnas skog numera i all
mänhet vårdas rätt väl, vore det önskvärdt, om dessa inköp af 
mark än ytterligare kunde ökas, helst som insikten om skogens 
värde ännu icke synes hafva vunnit insteg hos de enskilda, af 
hvilka en stor del icke tvekar att för erhållande af en större 
penningsumma på en gång i grund förstöra sina skogar. 

Den beräknade årliga virkesafkastningen utgör i nindt 
tal från: 

Det från kronoparker och andra allmänna skogar för stats
verkets räkning försålda virket uppgick: 

Från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning medel ingå 
till prästerskapets löneregleringsfond, är försåldt virke under: 

För de ecklesiastika boställenas skogsfond försåldes: 

Från de under skogsstatens förvaltning ställda häradsall-
männingarna äro utlämnade till delegarnes disposition följande 
virkesbelopp: 

Utsyning af ek å kronojord egde rum i följande omfatt
ning: 

Från nämnvärda skogseldar och stonnskador hafva de all
männa skogarna varit befriade med undantag af kronoparken 
Omberg, där hvarje år tillfölje af det utsatta läget och skogens 
beskaffenhet någon vindfällning inträffar; år 1899 vindfälldes 
omkring 2,000 kbm. och år 1900 1,200 kbm. granskog. 

En ihållande torka under våren och försommaren 1896 
orsakade att utförda sådder och delvis planteringar lämnade ett 
mindre godt resultat. Under åren 1897, 1899 och 1900 voro 
vårarna gynnsamma för skogsodling, men sträng torka under 
sommaren hämmade delvis plantornas utveckling. Ar 1898 var 
väderleken gynnsam för skogsodling. 

På Folkströms kronopark äro under åren 1897—1900 9,600 
meter vågar förbättrade för en kostnad af 1,140 kronor för
utom en del fria dagsverken. På Ombergs kronopark äro under 
åren 1898—1900 1,700 meter nya vägar anlagda för 3,103 
kronor. På Kungs-Norrby kronopark äro under år 1899 2,960 
meter väg förbättrade för 96 kronor. På Ycke kronopark äro 
under åren 1897—1900 2,710 meter vägar anlagda för 1,201 
kronor och 4,500 meter vägar grusade eller förbättrade för 1,403 
kronor. 

Perioden har utmärkt sig genom höga virkespriser, som 
från slutet af år 1896 med smärre ojämnheter varit i stigande 
ända till år 1900, i slutet af hvilket år stora prisfall in
träffade. 

En ännu pågående härjning af fjärilen nunnan, som, 
efter att antagligen under flere år hafva pågått på Vira egen
doms skogar i Södermanland, först år 1898 upptäcktes, har i så 
måtto berört Östergötland, att delar af Lösings och Östkinds 
härads allmänningar på Kolmården blifvit angripna. Under år 
1898 blefvo sålunda på dessa allmänningar 1,713 hektar ägg-
lagda, ehuru i allmänhet svagt. De åtgärder, som häremot 
vidtagits, hafva bestått i limning af de angripna områdena 
samt uthuggning af granskogen, som i främsta rummet angripits 
och i öfvervägande grad lider af larfvernas angrepp. Är 1899 
var svärmningen något minskad och likaså år 1900, men var 
då å nämnda allmänningar skogen å 20 hektar heläten, å 54 
hektar halfäten, hvarjämte 605 hektar det året blefvo mer eller 
mindre starkt ägglagda. Dessutom voro naturligtvis årshyggena 
för åren 1898 och 1899 uttagna på de angripna områdena. 
Enär de vanliga sjukdomarna på fjärillarfverna mer och mer 
visat sig och under sista vintern granskogen afverkats i mycket 
stor utsträckning, är sannolikhet för att härjningarna på östgöta
delarna af Kolmården snart skola upphöra. 

Öfriga skador å skogen vare sig af skadedjur eller svamp
sjukdomar hafva ej haft någon nämnvärd omfattning. 

Enskildas skogar. De höga virkesprisen hafva naturligtvis 
framkallat en stegrad spekulation i skogsköp, nämligen genom 
afverkningskontrakt med några få års giltighetstid. Som kon
trakten ofta omfatta all skog på de sålda områdena, så icke 
blott ökas härigenom öfverafverkningen, utan, då hvarken köpare 
eller säljare vidtaga några åtgärder för erhållande af återväxt, 
nedsättes den under allt för lång tid blottade marken i växt
kraft, och skogsproduktionen minskas genom att stora land
sträckor under långa tider ej lämna någon afkastning. Visser
ligen må framhållas, att Hushållningssällskapets biträde med 
skogsodling något allmännare anlitats, men detta förhållande 
uppväger nog på intet sätt den ökade öfverafverkningen. Fort
farande må dock bemärkas, att ej obetydligt antal skogsegare 
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inom provinsen, såsom Boxholms aktiebolag, Finspångs stycke
bruk, baroniet Adelswärd samt en del enskilda, väl vårda och 
hushålla med sina skogar, men åt det stora flertalet skogsegare 
kan ej gifvas detta vitsord. 

Hushållningssällskapet har under åren 1896—1900 med 
bidrag af statsmedel lämnat understöd åt enskilda till skogs
skötselns främjande i form af fritt frö och plantor samt fritt 
biträde af plantörer. För detta ändamål har sällskapet anställt 
en skogsinspektör, en länsskogsman samt (1 a 8 plantörer. 
Skogsinspektören har uppgjort plan för och öfvervakat de öfriga 
tjänstemännens verksamhet samt haft öfverinseende öfver säll
skapets plantskolor. 

Länsskogsmannen har biträdt rekvirenter vid afverkningar 
och utsyningar, ntfört skogsodlingar samt lämnat råd och anvis
ningar för skogsskötseln i allmänhet. Han har under perioden 
anlitats: 

Härjämte har han äfven tjänstgjort såsom skogsplantör. 
Skogsplantörerna och länsskogsmannen hafva utfört odling 

af skog till följande omfattning: 

Vid Ombergs skogsskola, som utgör en praktisk läroanstalt, 
förberedande till Skogsinstitutet, har elevantalet utgjort: år 1896 
10—12, hvartdera af åren 1897 och 1898 12, år 1899 12—14 samt 
ar 1900 14. Undervisningen uppthålles af föreståndaren, tillika 
jägmästare i Ombergs revir, och en underlärare. 

Östergötland är deladt i 3:ne revir, och utgjordes bevak
ningspersonalen vid slutet af perioden af 11 ordinarie krono
jägare, 2 extra kronojägare med arfvode, 8 kronoskogvaktare och 
17 häradsskogvaktare. 

Äfven de enskilda skogarna hafva under perioden varit be
friade från större skogseldar. 

Kolning eger fortfarande rum inom Finspånga läns härad 
och i Boxholms aktiebolags vidsträckta skogsmarker, inom 
Göstrings och Ydre härad samt jämväl i öfrigt i de delar af 
länet, där bruksrörelse bedrifves. 

D) Jakten. I fråga härom gäller i hufvudsak hvad som an
förts i förra femårsberättelsen. 

Af det vilda hafva älgstammarna och rådjuren fortfarande 
ökats. Men så är däremot icke förhållandet med det mindre 
villebrådet. Jakten har nämligen blifvit ett nöje, som omfattas 
af alla samhällets klasser, och den bedrifves på ett sätt, som 
inger farhågor för att det vilda flerstädes skall helt och hållet 
utrotas. Detta är så mycket beklagligare, som länet med sin 

skiftande natur af slättbygd, skogar och sjöar onekligen har 
stora betingelser för att jakten skulle kunna blifva en bi
näring af betydelse. Och på de större egendomar, där nödig 
vård egnas åt villebrådsstammens skyddande och förökande, är 
också tillgången på det vilda jämförelsevis god. 

Insikten om ofvannämnda förhållanden har också förmått 
en del personer att år 1898 bilda Östergötlands jaktvårdsför
ening med ändamål att verka för jaktlagarnas efterlefnad och' 
en god jaktvård, i hvilket afseende föreningen vinnlagt sig om 
att sprida kännedom angående betingelserna för det nyttiga 
vildas bevarande och tillväxt och om de lämpligaste sätten för 
skadedjurs utrotande samt i mån af sina tillgångar genom be
löningar uppmuntrat till åtgärder i sådant syfte. 

I skottpenningar har föreningen utdelat följande belopp för 
här angifna antal skadedjur: 

Äfven Landstinget har genom åsättande af skottpenningar 
på kråkor, räf, dufhök och dopping visat sitt intresse för jakt
vårdens förbättrande. Antalet dödade skadedjur och skott-
penningarnas sammanlagda belopp utgjorde: 

Slutligen torde böra anmärkas, att jakten såsom näring 
fortfarande eger betydelse inom Gryts socken i skärgården, där 
befolkningen har en beaktansvärd inkomst af sjöfågelsskytte och 
själ fångst. 

E) Fisket. I allmänhet drifves fisket nu som under när
mast föregående tid. De smärre fiskena visa tendens till tillbaka
gång, mindre dock af brist på fisk än af brist på arbetskrafter 
och yrkesskicklighet. Sjösänkningar, timmerflottning, industri
ella verk och olämpligt fiske hafva dock på sina ställen åstad
kommit direkt skada på fiskbestånden. Hvad som i hög grad 
bidrager till att hålla, ned intresset för insjöfisket, är detoefter-
rättlighetstillstånd, som eger rum i afseende på eganderätts-
förhållandena och deras tillämpning härvidlag. Ej nog med 
att man ofta ej kan freda sitt eget fiskevatten för icke del-
egares uppfattning, att fiske skall vara en allmänning, öppen 
för alla, utan äfven i icke skiftade sjöar — och icke skiftade 
äro de flesta — tyckes det vara föga lönande för en egare 
att lägga ned kostnad för fiskets upphjälpande, då icke blott 
de verkliga egarne ega rätt att fiska öfver hela sjön, oafsedt huru 
stor del i sjön de hafva, utan äfven en arrendator, som ej eger 
den minsta del i sjön, endast han arrenderar en hur liten del 
som helst af den mark, till hvilken sjöallmänningen hör, och 
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som sålunda ej har minsta intresse af fiskets bestånd, kan fiska 
hvar han vill och skörda hvad andra så. 

Under de senare åren har länets fiskerikonsulent på fram
ställning af Kungl. Landtbruksstyrelsen hos Hushållningssäll
skapet sökt att anskaffa en årlig statistik öfver fisket och har 
därför anhållit om primäruppgifter af fiskeritillsyningsmännen. 
Af dessa har emellertid endast en del svarat, och ofta synas 
uppgifterna vara ofullständiga. Uppgifterna kunna sålunda en
dast utgöra en medelmåttigt god ledning till uppfattning af de 
verkliga värdena, och siffrorna äro ytterst approximativa. De 
lämnade uppgifterna öfver fiskets af kastning sluta emellertid på 
icke så små summor, nämligen för år 1896 141,425, för år 
1897 172,667, för år 1898 117,230, för år 1899 135,853 och 
för år 1900 182,306 kronor, men de verkliga värdena blifva 
vida större, antagligen varierande mellan 200,000 och 500,000 
kronor om året (naturligtvis brutto); därtill kommer ytterligare, 
att det beräknade penningvärdet af husbehofsfisket är vida 
mindre än det verkliga, då ju, om icke husbehofsfisken funnes, 
samma näringsmängd skulle köpas från annat håll. 

Af saltsjöfiskena är strömmingsfisket det viktigasto. Det 
bedrifves med skotar, sommar- och vinternot. De största 
fångsterna fås vintertid i yttre delen af Bråviken (Östra Husby, 
Qvarsebo och Krokeks socknar). Synnerligen gifvande var det 
på året 1900 kommande vinterfisket, då värdet däraf från 
dessa tre socknar uppgafs stiga till öfver 75,000 kronor. Sanno
likt kan strömmingsfisket uppskattas till 75,000 å 200,000 kronor 
för år. Belysande för detta fiskes betydenhet är också, att under 
femårsperioden från stationer å Vikbolandsbanan afsändts icke 
mindre än 1,149,060 kilogram strömming. 

Till strömmingsfisket kan äfven räknas hvassbuksfisket. 
Hvassbuken är råmaterialet till ansjovis och förekommer ej så 
litet äfven i vår skärgård. En stor del af den, som fångas, 
användes till inläggning af s. k. tunnansjovis; i Norrköping in
lägges äfven ansjovis under namnet delikatess-strömming, en 
mycket god vara, med en utstyrsel liknande den vanliga an
sjovisens. En mindre betydande mängd strömming förädlas ge
nom rökning till böckling. 

Af de öfriga skärgårdsfiskena är ålfisket med hommor vik
tigast — eller lämnar åtminstone största penningutbytet — 
och därnäst abborr-, gädd-, mört- och idfiskena. Endast vid 
Harstena torde ålfisket lämnat 5,000 å 10,000 kronor årligen 
och vissa år sannolikt bortåt 20,000 kronor. Att sätta ålfisket 
till i medeltal 50,000 kronor torde ej vara för mycket. Alen 
tages mest i yttre skärgården och säljes nästan uteslutande till 
tyska uppköpare, som i medeltal betala 1 kr. per kilogram för 
all ål. 

Ganska viktigt är det hufvudsakligast i Gryts socken be-
drifna spigg- eller »prigg»-fisket, som gynnsamma år lämnar ett 
lätt förvärfvadt och rikt utbyte, uppgående till flere tusen kronor. 
Det varierar mycket olika år. Spiggen användes icke till föda, 
utan kokas för erhållande af en olja, som användes på liknande 
sätt som linolja. Resterna efter kokningen, det s. k. smöret, 
användes till gödningsämnen. 

Af torsk, flundror och lax fångas inga större mängder, ehuru 
tillgång nog borde finnas. 

Till fisket kan äfven räknas den kända storfångsten af själ 
vid Harstena. Själen är för ttfrigt ett ganska svårt skadedjur i 
skärgården. 

Frånsedt strömmingsfisket lämnar säkerligen skärgårdsfisket 
100,000 ä 200,000 kronor årligen. 

Bland insjöfisket spelar laxfisket en afsevärd roll, och för 
detta är Vettern den mest gifvande sjön, dels själfva sjön och 
dels Motala ström mellan Vettern och Boren, där åtminstone 
den största delen af leken eger mm. I genomsnitt torde om
kring hälften af Vetterlaxen fångas på lekplatserna i Motala 
ström. Hela det årliga utbytet torde, kunna uppskattas till 
minst 20,000 å 30,000 kronor årligen. 

Af de öfriga insjöfiskena äro att framhålla fiskena af röding 
och siklöja i Vettern, siklöja — på platsen kallad strömming 
eller sommoströniming — i Sömmen, gös i Glan, gädda i 
Roxen samt ål i Motala ström. Kräftfisket är bäst i Ydre 
samt delar af Kinda härad. Kräftorna hafva varit strängt 
efterhållna under senare tider, flerstädes alltför strängt, och då 
kräftorna växa till och förökas jämförelsevis långsamt samt äro 
lätta att fånga, har nog öfveifiskning flerstädes egt rum. Sanno
likt har ej heller på flere ställen det lagbestämda minimimålet 
respekterats, men sedan nu i den nya fiskeristadgan intagits 
förbud för köp, försäljning och transport af kräftor, som ej fått 
fångas, är det att hoppas, att åtminstone det skydd, som lagen 
ger, skall blifva mer effektivt än förr. 

Hela insjöfisket — oberäknadt laxfiskena — torde med 
säkerhet lämna minst 100,000 kronor årligen och skulle, om 
det sköttes rätt, kunna lämna betydligt mycket större inkomst 
än nu. 

Sedan år 1895 har filosofie doktor Thorsten Ekman haft 
anställning såsom fiskerikonsulent hos länets hushållningssällskap 
och såsom sådan haft att på rekvisition lämna råd och upplys
ningar samt hålla föredrag om fiskets skötsel och hvad därtill 
hörer. Det har dock för honom varit förenadt med svårigheter 
att väcka intresse för en näring, som i allmänhet har fått an
seende att -kunna skötas af hvem som helst och som därför 
också i allmänhet bedrifves så, att den icke lämnar på långt 
när den afkastning, den kunde göra, om yrkesskicklighet och 
tillräcklig arbetskraft funnes. 

Länets olika fiskeriatadgar hafva tryckts år 1897, samman
förda i en samling, och på Hushållningssällskapets bekostnad 
gratis utdelats till fiskeritillsyningsmännen m. fl. Sedan dess 
hafva dock åtskilliga förändringar i stadgarna egt rum; så ut
kom den 20 april 1900 nya stadgar för saltsjöfisket såväl 
i Bråviken som i Slätbaken och den öfriga delen af skär
gården. 

Ar 1898 påbörjades en undersökningsserie af länets sjöar, 
som visserligen ej kan göras genomgående grundlig, men som i 
stället afser att omfatta de allra flesta sjöar inom länet. Under 
åren 1898—1900 hafva sålunda 217 sjöar undersökts. 

Ar 1899 lämnades under öfver en månads tid af två båtlag 
ålänningar undervisning i fiske och saltning af strömming efter 
deras metoder. 

Ar 1900 försiggick premiering af salt strömming vid den 
s. k. skärkarlsmarknaden i Linköping och afses att härmed 
fortsätta. 

Från och med år 1899 har Hushållningssällskapet årligen 
anslagit 500 kronor till utplantering af fiskyngel. Med dessa 
medel samt på bekostnad af hushållningsgillen och enskilda 
personer hafva under femårsperioden utplanterats: 41,450 ars-
yngel och 500 äldre yngel af Vetterlax, 27,000 yngel af röding, 
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13,000 yngel af regnbågsforell, 10,000 yngel af sik, 7,325 en-
sounnaryngel af gös, 900 norsar, 1,500 yngel af och 443 äldre 
sutare, 3,000 ålyngel och 100 karpyngel. Dessutom hafva enligt 
vederbörandes uppgifter år 1896 utsläppts 60,000 laxyngel från 
Holmens bruks i Norrköping kläckningsanstalt och fördelade på 
alla fem åren omkring 850,000 yngel af Vetterlax från gross
handlaren John Andersons i Motala anstalt i Motala ström. 
Som synnerligen lyckad bör omtalas inplanteringen af gös i 
Roxen. Smärre försök härtill hafva gjorts förut, men det lyc
kade resultatet får hufvudsakligen tillskrifvas den under sju år 
(på 1890-talet) fortsatta utplanteringen af sammanlagdt om
kring 6,500 ensommar-(gö8-)yngel, som påbörjats och till 
största delen bekostats af Åkerbo och Hanekinds liushåll-
ningsgille. 

Utom nyssnämnda kläckningsanstalter i Norrköping och 
Motala (hvaraf den förra slutade sin verksamhet med år 1896) 
har statens fiskodlingsanstalt vid Finspång verkat i länet, och 
har flertalet af de först uppräknade fiskynglen erhållits där
ifrån. 

Under femårsperioden har Hushållningssällskapet, enligt 
hvad dess räkenskaper utvisa, användt 9,453 kronor 16 öre på 
fiskerivården, hvaraf 4,600 kronor erhållits i statsanslag. 

F) Bergs- och brukshandtering. I fråga härom tillåter sig 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att åberopa följande 
från bergmästaren Felix Hoppe erhållna uppgifter. 

Järnmalm brytes endast i Nartorps grufvor i Skällviks 
socken. De äro öfver 200 meter djupa och hafva varit bear
betade utan afbrott i många år. Mahntillgången är icke stor, 
men malmen lämnar ett för tillverkning af projektiler särdeles 
lämpligt tackjärn, hvilket torde vara enda skälet till att fyn
digheten fortfarande bearbetas, oaktadt malmprocenten och me
tallhalten äro för våra förhållanden rätt låga. Den årliga 
malmvinsten har i medeltal varit 1,605 ton mot 3,098 ton 
under närmast föregående femårsperiod. Malmprocenten varierar 
mellan 19 och 25 % och metallhalten i den skrädda malmen 
mellan 43 och 46 %. 

Utom dessa järngrufvor finnas inom länet flere andra, som 
nu ligga öde, men under forna tider varit mycket bearbetade. 
Dit höra de många inom de forna Hällestads och Vingåkers 
bergslagerna samt en del i närheten af Nartorps grufvor. Några 
hafva också blifvit inmutade men ännu icke på allvar bear
betade. 

Uti de till Åtvidabergs kopparverk hörande Bersbo grufvor 
har brytningen af kopparmalm för hvarje år mer och mer af-
tagit. Men sedan ett bolag numera blifvit egare till grufvorna 
samt återupptagit de gamla Mormors- och Malmviksfälten, torde 
koppartillverkningen hädanefter komma att stiga. 

Den årliga malmvinsten vid Ätnmebergs zinkgrufvor har 
rätt mycket tilltagit eller från omkring 9,700 till 10,700 ton. 
Någon minskning af fyndigheten på nu uppnådda djup af 250 
meter kan icke förmärkas. Utom dessa grufvor hafva under de 
senaste åren någon zinkmalm brutits i Yttermarks fyra grufvor 
i Regna socken. Om malmtillgången härstädes kan man ännu 
icke yttra sig, då inga ortarbeten blifvit utförda. 

Omfattningen af bergmalmsuppfordringen under perioden 
framgår af tabell A. 

Järntillverkningen har varit ovanligt jämn, nästan samma 
tontal hvarje år; men nianufakturtillverkningen har tagit ett 
högst väsentligt uppsving. Från manufakturverk och mekaniska 
verkstäder, som icke äro förenade med bergverk, hafva på berg
mästarens anmälan, jämlikt kungl. kungörelsen den 13 novem
ber 1896, primäruppgifter blifvit aflämnade till vederbörande 
kronofogdar och magistrater, hvadan sådana tillverkningar icke 
kunnat här vidare upptagas. De sålunda år 1897 och senare 
afförda verken äro: Grytgöl, Hult, Igelfors, Katrinefors, Motala 
knipphammare, Skärblacka och Sturefors. Men oaktadt alla dessa 
verk finnas upptagna år 1896 men icke de följande åren, så har 
manufakturtillverkningen stigit från ett värde af 2,062,095 till 
4,985,992 kronor, eller mycket öfver dubbelt. Detta synes ut
göra ett godt hopp för framtiden, att den finare järnförädlingen, 
som gifver ojämförligt mycket större vinst än råvaran eller den 
gröfre förädlingen, skall alltmer bana sig väg äfven i vårt land 
samt slutligen förstumma det ständiga talet om att vi hafva 
för liten kapitaltillgång för att kunna konkurrera med de stora 
staterna i järnmanufaktur- och fabrikstillverkningen. 

Rörande järntillverkningen under perioden hänvisas i öfrigt 
till tabell B (sid. 20). 

Tillverkning af andra metaller än järn har egt rum vid 
Åtvidabergs kopparverk och omfattat: 

Tab. A. Bergmalmsuppfordringen i Östergötlands län åren 1896—1900. 
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FåltspaUbrytningen har varit mycket obetydlig — fyndig-
heternas belägenhet långt i landet i stället för vid liafvet torde 
vara hufvudorsaken härtill. Densamma har utgjort: 

De vid bergverken använda motorerna hafva utgjort: 

För antalet vid bergverken sysselsatta arbetare samt vid 
desamma inträffade olyckshändelser under perioden redogöres i 
tabell C (sid. 22). 

G) Fabriker, manufakturer och handtverk. Länet, i så 
många andra afseenden gynnadt af naturen, har äfven genom 
de vattendrag, som genomflyta detsamma, erhållit stora förutsätt
ningar att blifva ett fabriksidkande land. Detta har också be
folkningen insett och på flertalet af de ställen, där Motala ström, 
Svartån och Stångån bilda vattenfall, hafva industrisamhällen 
uppstått af den betydenhet, att Östergötland i fråga om fabriks
drift är det tredje länet i ordningen, om icke Stockholms stad 
räknas bland länen, men i så fall det fjärde. Främst i sådant 
afseende är det idoga Norrköping, därnäst Motala med omnejd, 
men äfven utmed Svartån vid Mjölby äro flere större kvar
nar anlagda, och vid de längre upp vid samma vattendrag be
lägna Boxholm och Flemminge bruk har vattenkraften tagits i 
anspråk för olika industriella ändamål. 

Då emellertid primäruppgifterna rörande fabriker och handt
verk från hela riket årligen ingå till Kommerskollegium, som, 
efter verkställd sammanfattning af dem, till Eders Kungl. Maj:t 
för hvarje år afger underdånig berättelse i ämnet, får Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till dessa berättelser, 
uti hvilka Östergötlands län finnes särskildt upptaget, och in
skränker sig nu endast till att omnämna, att då sammanlagda 
tillverkningsvärdet af fabriksrörelsen inom länet vid förra fem
årsperiodens slut uppgick till 35,418,729 kronor, belöpte sig till
verkningsvärdet år 1900 till 69,270,451 kronor eller nära dub
belt så mycket som år 1895. 

Tab. B. Järntillverkningen i Östergötlands län åren 1896—1900. 
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De i industrien använda arbetame harva också betydligt 
ökats från 1895, då antalet utgjorde 12,288, till år 1900, då 
arbetarnes antal stigit till 18,133. Antalet handtverkare och 

hos dem anställda arbetare utgjorde år 1895 3,972 och år 1900 
4,784. Af dessa siffror framgår, hvilket uppsving industrien haft 
inom länet under femårsperioden. 

4. Kommunikationsanstalter och varuutbyten. 

A) Landtkommunikationer. i fråga om statsbanorna har 
under perioden inträdt den förändring, att på grund af omorga
nisationen af dessa banors förvaltning den del af desamma, som 
har sin sträckning genom länet, öfverflyttats från första trafik
distriktet till tredje distriktet, nionde trafiksektionen, hvarjämte 
trafikinspektörens inom nämnda sektion expedition förflyttats från 
Linköping till Norrköping. 

Hvad åter beträffar de enskilda järnvågarna, hafva dessa 
utgjort föremål för ett alltjämt stegradt intresse, och förutom de 
i förra femårsberättelsen oförmälda hafva flere mer och mindre 
utförbara förslag blifvit väckta. 

I främsta rummet torde böra nämnas Mellersta Östergöt
lands järnväg som med anknytningspunkt i Fogelsta förenar 
Odeshög—Vadstena—Fogelsta smalspåriga järnväg med Linkö
ping. Denna järnväg, som är 43 kilometer lång och har en 
spårvidd af 0'89i meter, öppnades för trafik den 1 december 1897. 
Sträckande sig genom en tätt befolkad ort och en af de bördi
gaste delarna af länet, har järnvägen redan från början upp
visat en god persontrafik, hvaremot tillförseln af gods hittills 
varit tämligen obetydlig. 

Norra Östergötlands järnväg, såsom den gamla Pålsboda— 
Finspång—Norsholms-jämvägen numera kallas, har från Påls
boda utsträckts till Örebro genom en 31 kilometer lång järn-
vägslinie, men som denna järnväg sträcker sig uteslutande inom 
Örebro län, utgör den ej foremål för denna berättelse. 

Det största järnvägsföretaget under perioden utgöres dock af 
en under anläggning varande bredspårig järnväg mellan Lin
köping—Kisa och Vimmerby, benämnd Östra centralbanan, 

Tab. C. Antal arbetare och olyckshändelser vid bergverken i 
Östergötlands län åren 1896—1900. 

hvilken, ehuru endast en lokalbana, som sammanbinder de på 
järnvägar hittills vanlottade södra delarna af länet med Lin
köping samt Hultsfred—Eksjö—Nässjö järnväg, antagligen i en 
framtid kommer att utsträckas till den sydostliga och sydliga 
delen af riket. Denna järnväg med en längd af 100 kilometer, 
hvaraf 76 inom Östergötlands län, har beräknats skola kosta 
4,600,000 kronor och torde blifva färdig under loppet af nästa år. 

Därjämte har Eders Kungl. Maj:t den 30 november 1899 
lämnat koncession till en 18'83 kilometer lång järnväg af 0-6 
meters spårvidd från Sandvikens lastageplats vid Bråviken öfver 
Stafsjö till Öfre Vira i Södermanland. Denna järnväg, beräk
nad att underlätta framforslingen af virke, som måst afverkas 
från af skadeinsekten nunnan härjade trakter ä Kolmården, 
men därjämte äfven att frainforsla spannmål och andra produk
ter från den på kommunikationer synnerligen vanlottade orten, 
antages kosta 337,300 kronor och öppnas för trafik under nästa 
års sommar. 

Utom dessa järnvägar har fråga uppstått om anläggning af 
en järnväg med 0-80i meters spårvidd mellan Linköping—Nykil 
och Kisa, hvilken järnväg dock icke kommit till stånd, emedan 
medel till dess byggande ej kunnat anskaffas samt den skulle 
komma att sträcka sig alltför nära intill Östra centralbanan. 
Ifrågasatt att anläggas är vidare en järnväg mellan Linköping 
och Ringstorps station å Norsholm—Ristens kommunikations
aktiebolags järnväg, hvars egentliga betydelse skulle vara att 
sammanbinda Ödeshög—Fogelsta—Linköpings järnvägar med 
Örebro—Pålsboda—Norsholms-banan i norra Östergötland och 
Nerike samt med Norsholm—Bersbo—Vesterviks- och Vestervik 
—Hultsfreds-banorna i mellersta Östergötland och Kalmar län. 
I sammanhang med Linköping—Ringstorps-banan är äfven kon
cession sökt å en linie Ringstorp—Slätbaken, hvarigenom ofvan-
nämnda bana skulle erhålla en utfartsväg till Östersjön. 

Äfven en bredspårig järnväg mellan Åtvidaberg och Bjerka 
—Säby station å Östra centralbanan, hvarigenom vägen mellan 
Åtvidaberg och Linköping skulle förkortas och en icke obetydlig 
lokaltrafik uppstå till fördel för Östra centralbanan, är under
sökt, men hvarken å denna eller Ringstorp—Linköpings-banau 
har koncession vid periodens slut erhållits. 

Olika förslag hafva äfven väckts om att sammanbinda 
Vikbolandsbanan med de öfriga smalspåriga järnvägarna inom 
länet. Enligt ett af dessa förslag skulle ofvan omförmälda järn
väg mellan Linköping och Ringstorp utsträckas till Söderköping 
och vidare till Mem samt vid Söderköpings station träffa Vik
bolandsbanan. Ett annat förslag att lägga en smalspårig järn
väg på samma bank som statens järnväg från Kimstad till Ek-
sunds station och därifrån vidare till Norrköping har icke vun
nit Eders Kungl. Maj:ts fastställelse. Ännu ett annat förslag 
.att från Kimstad förbi Löfstad och till Vikbolandsbanans sta
tion i Norrköping draga en bana är beroende på Eders Kungl. 
Maj:ts pröfning. Slutligen har koncession begärts för sträckning 
af en bana från Maspelösa station å Fogelsta—Linköpings-banan 
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samt vidare norr om Roxen till Ljusfors samt därifrån till Norr
köping—Vikboiandsbanan, men äfven denna fråga var vid perio
dens slut beroende på Eders Kungl. Maj:ts pröfning. Denna 
sistnämnda bana skulle jämväl hafva till ändamål att förmedla 
samfärdseln mellan slättbygden i Gullbergs härad och skogs
trakterna norr om Roxen. 

Tab. D. Trafiken vid enskilda järnvägar inom Östergötlands 
län åren 1896—1900. 

livad beträffar det i uppgifterna till nästföregående femårs
berättelse omförmälda förslaget till en smalspårig järnväg med 
0'89i meters spårvidd mellan Valdemarsvik och Söderköping, 
har under den gångna perioden koncession hos Eders Kungl. 
Maj:t begärts å denna järnvägsanläggning, för hvilken, afsedd 
såsom den är att fylla ett inom Hammarkinds vidsträckta härad 
länge kändt behof af tidsenliga kommunikationer, ortsbefolknin
gen visat ett mycket lifligt intresse. Denna järnväg, som, rul
lande materielen inbegripen, är beräknad att kosta 1,268,000 
kronor, är afsedd att genom Hammarkinds härad framdragas 
från Valdemarsvik öfver Gusum samt i närheten af Ringarunis 
ocli Skinberga sockenkyrkor till Söderköping, där den förenas 
med Vikboiandsbanan. Banans längd utgör 40-97 kilometer, 
hvartill komma föreslagna sidospår af 3 s kilometer. Kouces-
sionsansökningarna voro vid periodens slut beroende på Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga pröfning. Till Eders Kungl. Maj:t in-
gifna koncessionsansökningar dels å en järnväg med 0'89i meters 
spårvidd från Prestköps station å Norra Östergötlands järnväg 
förbi Stubba till Motala med sidospår från Stubba till Borens
berg, dels ock å en järnväg med sistnämnda spårvidd från 
Prestköps järnvägsstation öfver Tjällmo kvarn, Stubba, Borens
berg och Fornåsa station å Fogelsta—Linköpings-banan till Mo
tala har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 7 septem
ber 1900 för det dåvarande icke funnit skäl bifalla. 

Af personer inom Södermanlands län har koncession begärts 
å en bredspårig järnväg från Norrköping till Jerna station å 
Västra stambanan öfver Lunda och Nyköping. De socknar 
inom Östergötland, som skulle beröras af banan, äro Krokek, 
Qvarsebo, Qvillinge och Östra Eneby, men förslaget har ej för
mått tillvinna sig några större sympatier inom länet. 

Slutligen har fråga väckts om anläggande af en bredspårig 
järnväg antingen mellan Örebro och Simonstorps järnvägsstatio
ner med alternativ från Skärfors till en punkt mellan Brefven och 
Regna å nämnda linie eller ock mellan Örebro, Regna och Norr
köping, hvarigenom städerna Örebro och Norrköping skulle er
hålla direkt förbindelse med hvarandra, men dessa järnvägs
planer, med anledning af hvilka sammanträde hållits inför Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Norrköping, hafva ej om
fattats ined något större intresse, hvaremot inom sistnämnda 
stad större sympatier synas finnas för en bredspårig järnvägs 
anläggande mellan Norrköping och Laxå. 

Tabell D utvisar trafikens utveckling under perioden vid 
enskilda järnvägar inom länet. Och framgår af dessa siffror, att 
under perioden å de enskilda järnvägarna såväl trafiken som in
komsterna visat en glädjande tillväxt. 

Lands- och bygdevägar. Länet är indeladt i 33 väghåll
ning sdistrikt, för hvilka tabell E (sid. 24) lämnar närmare 
redogörelse. 

Af denna tabell framgår, att under perioden nya väg-
delningar ej mindre blifvit genomförda än äfven vunnit tillämp
ning uti 17 väghållningsdistrikt; att uti tvenne väghållnings
distrikt, nämligen i Regna in. fi. socknars distrikt och i Göstrings 
härads vägdistrikt, nya vägdelDingar under perioden blifvit ge
nomförda och år 1900 vunnit laga kraft för att därpå följande 
år tillämpas. Uti trenne väghållningsdistrikt, nämligen i båda 
Kindadistrikten och i Skärkinds härads väghållningsdistrikt, 
hafva nya vägdelningar såtillvida blifvit genomförda, att de 
nya väglotterna blifvit utlagda, men liafva förrättningarna 
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öfverklagats. Inom fem väghållningsdistrikt hafva vederbörande 
vägdelningsförrättare icke kunnat vidtaga för förrättningarnas 
afslntande erforderliga åtgärder till följd af anförda besvär i 
vägdelningarna rörande frågor, medan inom fem väghållnings
distrikt vägdelningar på grund af nya väglagen icke blifvit 
begärda. 

Under perioden hafva med bidrag af statsmedel verkställts 
följande våganläggningar och vägförbättringar; 

l:o) omläggning och förbättring inom Kinda härad af vägen 
från Örsebo i Kisa socken till Kråkrydjan i Tirserums socken, 
omfattande en vägsträcka af 2-73 nymil, till hvilket arbete be
viljats ett statsanslag af 54,300 kronor; 

2:o) anläggning af vägen från gränsen af Asby socken till 
Vassviken i Norra Vi socken, utgörande en sträcka af O45 ny
mil, hvartili i statsbidrag erhållits 6,300 kronor; 

3:o) anläggning inom Memmings härad för en sammanlagd 
kostnad af 2,200 kronor af den 1 kilometer långa vägen mellan 

Stora Trostads pastorsboställe och Torp i Borgs socken, hvilken 
väganläggning för Kullerstads socken samt delar af Kinistads 
och Borgs socknar förkortar afståndet till Eksunds järnvägssta
tion med omkring sex kilometer; 

4:o) anläggning af den nya och 0-se nymil långa bygde
vägen mellan Väfversunda i Dals härad och Renstad i Lysings 
härad, hvartili i statsbidrag anvisats 9,000 kronor. 

Härförutom hafva på vederbörande vägbyggnadsskyldiges 
egen bekostnad under perioden inom Kinda härad anlagts dels 
den O92 nymil långa Pekhultsvägen från gränsen af Oppeby 
socken till nya Hornvägeu i Hycklinge socken .och dels den O47 
nymil långa Mjölhultsvägen från Vadstugan till Bränna inom 
Horns socken. 

På grund af Konungens Befallningshafvandes den 25 augusti 
1900 gifna tillstånd har allmänna vägen vid Skärfors i Skedevi 
socken jämte den öfver Skärforsån ledande bron inom Finspånga 
läns härad blifvit på en sträcka af 70 meter af Häfla bruks 

Tab. E. Väghållningsdistrikten i Östergötlands län. 
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aktiebolag med bidrag af 100 kronor från distriktets vägkassa 
ombyggd. 

Under perioden hafva följande vägomläggningar blifvit på
började, nämligen: 

l:o) inom Kinda härad vagsträckorna Svederna—Tegelsätter 
OT, nymil, Fulmestad—Stjernevik 0'45 nymil och Asby—Norra 
Vi socknars kyrkor 0'7 nymil; 

2:o) inom Hanekinds härad vägsträckorna mellan Ulrika 
socken och landsvägen vid Slaka sockens kyrka samt mellan 
Linköpings stad och Tannefors i S:t Lars socken, hvarjämte 
inom Bankekinds härad anläggning af bygdevägen från Dalhems 
sockengräns vid Fagerdal till Korshult i Atvids socken tagit 
sin början. 

Dessutom har Länsstyrelsen beslutat: 
genom utslag den 10 december 1898 anläggning af en ny 

väg från Bösebo i Blåviks socken förbi Blåviks kyrka öfver 
Torpön till Ramfall i Torpa socken; 

genom utslag den 14 februari 1900 anläggning af bygdeväg 
mellan Trimplaberget å vägen Stråisnäs—Öringe till Stråisnäs 
samt anläggning af vägen mellan Stråisnäs och vägen Boxholm 
—Ulrika; 

genom utslag den 30 april 1900 omläggning af vägen mellan 
Hagstad och Mjölby; 

genom utslag den 29 augusti 1900 omläggning af vägen 
mellan länsgränsen vid Sandliden förbi Boxholm till hemmanet 
Räftomta; samt 

genom utslag den 31 oktober 1900 anläggning af bygdeväg 
från Stafve hamn i Aby socken till gamla häradsvägen mellan 
hemmanen Svärdstorp och Runnestad i Trehörna socken; va
rande dock vid periodens slut besvär anförda mot sistnämnda 
utslag. 

Färj- och båtpenningar upptagas fortfarande vid Stråkevads 
bro inom Finspånga läns fögderi, vid Stegeborg inom Hammarkinds 
härad för öfverfart öfver Slätbaken samt vid Snäckevarp och 
Barö sund inom samma härad, vid Färjestaden inom Östkinds 
härad för öfverfart af Bråviken till Qvarsebo, vid Ulfvesund 
inom Kinda härad för öfverfart öfver Asunden och vid Häst
holmen inom Lysings härad för öfverfart öfver Vettern. 

Grindarnas antal har under perioden undergått en högst 
betydande minskning. 

I fråga om skjutaanstalternas antal har icke någon annan 
förändring egt rum, än att Östads gästgifveri och Bonnorps 
skjutsstation blifvit indragna. 

Skjutslegan utgjorde vid periodens slut 1 krona 70 öre vid 
alla skjutsanstalter inom länet. 

Landstingets bidrag till skjutsentreprenaderna har under 
perioden utgjort för åren 1896—1898 9,177 kronor samt för 
hvartdera af de två återstående åren 7,765 kronor. 

Längden af de vägar, som städerna hafva att underhålla, 
inhämtas af härefteråt intagna tabell 2. 

Hvad angår gator, broar och torg inom städerna, hafva 
stadsfullmäktige i Norrköping den 22 mars 1900 i sammanhang 
med förut bestämd rifning af Bergsbron beslutat att uppföra en 
lo meter bred bro af cementbeton på samma plats som den 
gamla Bergsbron. Dess uppförande medhanns dock ej under 
perioden, men under nästlidne oktober månad 1901 blef bron, 
såsom färdig, upplåten för allmän trafik. I samma stad har 
under perioden Östra Promenaden utsträckts från kvadraten 
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Ärlan förbi kvadraterna Svalan och Huken. Ett nytt salutorg, 
kalladt Stortorget, har anlagts i sydöstra delen af staden å den 
enligt stadsplanen för bebyggande afsedda kvadraten Göken. 
Torget innehåller en areal af 8,150 kvadratmeter. 

Med tuktad sten hafva omlagts under år 1896 Norra Kungs
gatan emellan Samtalstorget och Broddgatan, Vestgötegatan 
emellan Samtalstorget och Jernbron, Jernbro- och Skolgatorna 
emellan Jernbron och Skolgatan och emellan Skol- och Gamla 
Rådstugugatorna samt Gamla och Nya Rådstugugatorna emellan 
Trädgårds- och Nya Rådstugugatorna och emellan gångspången och 
Drottninggatan, för en kostnad af 37,426 kronor 11 öre; under år 
1897 Vattengatan emellan Norra Kungs- och Norra Plankgatorna, 
Norra Kungsgatan emellan Broddgatan och Norra Promenaden, 
Slottsgatan emellan Norra Kungsgatan och Karl Johans torg, för 
en kostnad af 44,115 kronor; under år 1898 Garfvaregatan 
emellan Slotts- och Bredgatorna, Hamngatan emellan Drottning-
och Östra Kyrkogatorna, för en kostnad af 36,553 kronor 7 
öre; under år 1899 Norra Strömsgatan emellan Packhusgatan 
och Varfsgatan, Södra Strömsgatan emellan Drottninggatan 
och Skepparegatan samt Hospitalsgatan emellan Gamla Råd-
stugugatan och Drottninggatan, för en kostnad af 54,794 kronor 
39 öre; samt under år 1900 Gamla Rådstugugatan emellan Råd-
stugu- och Hamngatorna, Hamngatan emellan Drottning- och 
Gamla Rådstugugatorna, Bredgatan emellan Garfvaregatan och 
Samtalstorget, Södra Strömsgatan emellan Drottning- och Gamla 
Rådstugugatorna samt Trädgårdsgatan emellan Drottnings och 
Östra Kyrkogatorna, för en kostnad af 45,530 kronor. 

Inom Linköping har särskildt Vasavägen, som har en längd 
af 210 meter och en bredd af 42 meter, fullbordats för en kost
nad af i rundt tal 50,000 kronor, men i öfrigt hafva ej några 
betydande gatuarbeten under perioden egt rum. 

I öfriga städer inom länet hafva förbättring och delvis om
läggning af torg och gator fortgått i den mån tillgångarna så
dant medgifvit. Inom Söderköping är särskildt att nämna ett 
sedan år 1899 fortgående arbete med omläggning af Lilla Aga-
tan med dess långa och höga åmur. Detta för stadens förhål
landen vidlyftiga och dyrbara arbete hade vid periodens slut, då 
det knappast var halffärdigt, dragit en kostnad af 5,154 kronor 
29 öre. 

Telegrafväsendet. Utöfver hvad direkt framgår af Tele
grafstyrelsens årsberättelser har icke något af mera anmärk
ningsvärd beskaffenhet inträffat, än att Mellersta Östergötlands 
järnvägsstationer blifvit öppnade för telegraf korrespondens; att 
omkring 30 s. k. telegramexpeditioner i och för utväxling af på 
svenska, norska och danska språken affattade telegram till eller 
från orter inom de tre skandinaviska länderna blifvit anordnade 
på telefonstationer inom länet; samt att f. d. Haglindska telefon
nätet under perioden blifvit ombyggdt till dubbeltrådigt och inta
gits i rikstelefonnätet, hvarefter abonnenternas antal i det när
maste fördubblats. 

Elektriciteten i öfrigt har såsom ofvan berörts mer och mer 
börjat användas för praktiska ändamål. 

Mångenstädes på landsbygden finnes elektrisk belysning i 
boningshus, stall och ladugårdar, och jämväl såsom drifkraft 
börjar den erhålla större och större betydelse. För Norrköping 
fastställde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 30 
december 1899 stadgar för elektriska anläggningar, och i fabri
kerna därstädes förekommer ofta elektrisk belysning. Äfven i 
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Motala, Mjölby, Boxholm, Bjerka-Säby, Reijmyre, Finspång och 
Borgs villastad användes elektriciteten i större utsträckning. 
Den enda stad inom länet, där elektrisk -gatubelysning finnes in
förd, är Motala. 

I fråga om postväsendet finnes ej något af allmännare in
tresse att anteckna, som icke kan inhämtas af de berättelser, 
som Eders Kungl. Maj:ts Generalpoststyrelse årligen afgifver. 

B) Sjökommunikationer. Rörande seglationen och trafikin
komsterna å de bägge inom länet sig sträckande kanallederna 
Göta kanal och Kinda kanal tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande att hänvisa till Kommerskollegii underdåniga 
berättelser under perioden, uti hvilka allt, som kan finnas vara 
af mera allmänt intresse, finnes intaget. I fråga om Kinda 
kanal anser sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande dock 
böra nämna, att trafiken alltmer ökats, så att inkomsterna 
däraf, som för åren 1896 och 1897 i medeltal utgjorde 28,804 
kronor, för år 1900 belöpte sig till 45,957 kronor 29 öre. An
ledningen till denna ökning är hufvudsakligen att söka däruti, 
att transporten af virke så tilltagit, att kanalafgifterna för skogs
produkter för år 1900 utgjorde 58-76 procent af hela inkomsten 
eller 26,977 kronor 47 öre. Den af ringa omfattning varande 
kanalen mellan sjöarna Risten och Saken, hufvudsakligen afsedd 
för virkestransport för vidare befordran å Norsholm—Bersbo 
järnväg, har uppmuddrats och förbättrats. 

Farleden till Norrköping och hamnen därstädes hafva jäm
väl under denna period utgjort föremål för omvårdnad och för
bättringar af de för stadens utveckling nitälskande invånarne. 
Så inköptes år 1897 ytterligare ett ångmudderverk med fartyg 
af järn för muddring intill 8 meters djup för ett pris af 88,600 
kronor, och hafva följande hamnarbeten utförts: 

Ar 1896. Mnddringar i öfre hamnen, segelrännans utvidgning utmed Hospi
talsholmen äfvensom muddring i rännan norr om elevatorn samt rännans rätande 
emellan tegelbrukskröken och Rnmhälls udde, därvid 60,775 kubikmeter mndder 
upptagits, som medelst elevatorn utförts på de sänka markerna & Gästgifvarehagen. 
Frän Ramhälls udde hafva pråmats 390 kubikmeter grns till hamnplanerna och järn
vägsspåren, 120 meter järnvägsspår hafva utlagts i Norra Strömsgatan utanför kva
draten Beckasinen, 85 meter strandskoning hafva anbringats vid Hospitalsholmen 
medelst 30 fots långa pålar och spant af plank och bräder. 

Ar 1897. Förlängning och flyttning af mndderrännan till elevatorn har skett. 
42,948 kubikmeter mndder hafva upptagits i segelrännan, af hvilket mndder 11,518 
kubikmeter ilandförts å Gästgifvarehagen. 

Ar 1898. Motala ström å södra sidan ofvan Strömsholmen har rensats, se 
gelrännan har fördjupats emellan Grytholmen och den s. k. Händclö häst. Segel-
rännan vid HambäU» udde har rensats, och hafva vid dessa arbeten upptagits 83,956 
kubikmeter mndder, som uppförts delvis I Gästgifvarehagen. Tegelkajen har maka-
damiserats. Södra hamnplanen emellan Oskar Fredriks bro och Norra Kyrkogatan 
till en areal af 2,064 kvadratmeter har belagts med nubbsteu, hamnsparet är tilI-
ökt 140 meter, 2 nya dnkdalber och 2 vattenståndsskalor af järn hafva nppsatts, 
den ena vid Grytholmen och den andra vid Stora Juten. Tre nya mndderpråmar, 
hvardera om 42 kubikmeters rymd, äro inköpta. 

Ar 1899. Muddring i segelrännan emellan mudderelevatorn och Bamhälls 
udde har verkställts, därvid upptagits och å Gästgifvarehagen medelst elevatorn 
lossats 87,800 kubikmeter mudder. 314 kubikmeter grus äro pråmade från Ram
hälls udde till underbäddning af järnvägsspåret å strandängen emellan Brynolfs 
träupplag och elevatorn. 368 meter järnvägsspår hafva utlagts X denna sträcka. 41 
meter träkaj intill n. v. platsen för Finspångs ångkran, 990 kvadratmeter gatu-
läggning i Norra Strömsgatan invid hamnspåret, å norra hamnplanen vid tull
kammaren och å hamnplanen vid vedkajen hafva verkställts, sprängning af sten i 
rännan vid tegelbrnktholmen har egt mm, och 11 nya stenpollare hafva nedsatta. 

År 1900. Mnddringsarbetena fortgingo från den 25 maj till den 6 december 
med nya mudderverket invid de under året nybyggda träkajerna invid norra 
stenkajen mellan dess nedre ända och kröken midt för kvadraten Snäppan, i segel-

rännan midt för tegelbruket å Björnviksfjärden och midt för Tjuruddeiu; upptagna 
muddermassan utgjorde 72,000 kubikmeter. Efter denna muddring är djupet i 
scgclrumian och hamnen nedauför tullkammaren minst 5 meter, men från mudder
elevatorn till Ramhälls udde och norra sidan af Grymyr 6 meter. Berggrnndet 
midt för Tjuruddeu har bortsprängts cirka 375 kubikmeter. För inköpta fastie-
heter i kvadraterna Lissabon och Paris hafva utbetalts 46,711 kronor. Ar 1896 be
viljades Norrköpings bog9eringsaktiebolftg dels för isbrytning under samma års iför
vinter» af hamninedlcn 1,500 kronor, dels ock sedan årligen tills vidare 3,500 
kronor. 

Den 30 november 1899 tillsattes en kommitté af 7 personer 
med uppdrag att, med anlitande af de mest sakkunniga och er
farna fackmän, hvilka kunde stå till buds, uppgöra och till 
stadsfullmäktige inlämna förslag till ett tidsenligt och jämväl 
en längre framtids behof motsvarande ordnande af stadens hamn 
och af alla de förhållanden, som med denna stode i samband, 
såsom tullkammare och packhus, upplags- och fabrikstomter, 
spåranordningar såväl mellan de staden berörande järnvägarna 
och hamnen samt de i densammas närhet belägna tomterna som 
mellan kajerna å ömse sidor om Motala ström, med kostnads
beräkning och en promemoria, utvisande den ordningsföljd, hvari 
de olika planerna borde komma till utförande, samt angifvande 
af den ungefärliga kostnaden för hvarje dylik del. 

Af de vid Östersjön belägna hamnar är den vid Bråvikens 
utlopp i hafvet belägna Arkösunds hamn den viktigaste. Under 
perioden har denna hamn till följd af ishinder varit stängd un
der år 1896 från och med den 25 januari till och med den 30 
mars, under år 1897 från och med den 1 mars till och med den 
11 mars, under år 1899 från och med den 14 till och med den 25 
januari samt under år 1900 från och med den 1 januari till 
och med den 20 april, men under år 1898 har sjöfarten därstä
des varit öppen hela året. Om den nu också icke kan täfla 
med Oxelösunds hamn, där isförhållandena äro ändå gynnsammare, 
bör den i alla fall i en framtid såsom uthamn till Norrköping, 
med hvilken stad den står i förbindelse genom Vikbolandsbanan, 
få en vida större betydelse, än som för närvarande är händelsen. 
1 hvad fall som helst är den betydligt öfverlägsen Söderköpings 
uthamn i Slätbaken, Mem. Af öfriga utmed Östersjön belägna 
hamnar äro att anmärka Valdemarsviks samt Rågetsdalens i 
Gryts socken, Husbyviks i Mogata socken och Frugelöts i Bör-
rums socken. 

Sjöfarten är i synnerhet vid de två förstnämnda ej obetyd
lig. Invånarne i länets Östersjöskärgård, som äro hänvisade att 
såsom transportled nästan uteslutande använda den för deras 
näringslif så viktiga saltsjön, befara denna, då de icke egna sig 
åt sjöfart såsom särskildt yrke, med ej särdeles stora eller djup
gående öppna båtar, användbara såväl till rodd som till segling. 
Sjöfart såsom näring idkas af kust- och skärgårdsbefolkningen 
i rätt betydande omfattning, till någon del på utrikes men huf-
vudsakligast å inrikes ort. I ganska stor utsträckning sker vid 
den inrikes sjöfarten befraktningen genom ved, som fartygs-
egarne uppköpa i landsorten och sedan afyttra på andra platser, 
mest i Stockholm och Norrköping. Sjöfartsnäringen har under 
femårsperioden gynnats af i allmänhet goda fraktförhållanden 
och har i följd häraf varit rätt lönande. 

Trafiken å länets insjöar bestrides delvis af de ångare och 
andra fartyg, som befara de olika kanallederna och i samman
hang därmed de sjöar, som stå i förbindelse med dem, eller 
ifråga om Göta kanal Vettern, Boren, Roxen och Asplången, 
ifråga om Kinda kanal Erlången, Stora och Lilla Rengen, 
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Jernlunden och Äsunden samt ifråga om trafikleden Histen—Sa
ken sjöarna med samma namn. På den stora sjön Vettern be-
drifves dessutom en liflig sjöfart mellan de olika hamnarna vid 
dess stränder. Särskildt må här nämnas trafiken mellan Häst
holmen och Hjo, hvarigenom Mellersta Östergötlands järnväg 
och järnvägen Fogelsta—Vadstena—Odeshög ställts i förbindeiso 
med Hjo—Stenstorps järnväg. Härigenom har Östergötland er
hållit en ny och värdefull trafikled till Vestergötland, som be
tydligt förkortar vägen till Göteborg och Vesterhafvet. Sär
skilda själfständiga ångbåtsleder finnas å såväl Roxen som Bo
ron. Sjön Sömmen befares äfven af flere ångbåtar, hvilka uppe
hålla såväl persontrafik som fraktfart mellan olika delar af 
nämnda sjö. Då i Kommerskollegii underdåniga berättelse rö
rande sjöfarten, som årligen afgifves, finnas angifna de belopp, 
hvartill hamnafgifter för fartyg under perioden uppgått, inskrän
ker sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att omnämna, 
att dessa under åren 1895 och 1900 utgjorde: 

Af de för inrikes och utrikes sjöfart afsedda fartyg till
hörde: 

Sammanställer man dessa siffror, finner man, att jämväl 
sjöfarten inom länet under perioden vunnit en nämnvärd ut
veckling, och särskildt gäller detta Norrköping, länets största 
och viktigaste sjöstad. 

Beträffande lotsväsendet har Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande icke något att meddela utöfver hvad som kan 
inhämtas af de underdåniga berättelser, som Lotsstyrelsen årligen 
afgifver. 

C) Varubyten. Då, såsom ofvan nämnts, inom Östergötland 
fabriksrörelsen drifves uti en mycket stor omfattning, en bety
dande mängd spannmål och andra landtmannaprodukter här-
flyta från jordbruket samt jämväl skog och sjö lämna en icke 
obetydlig afkomst i trävaror och fisk, är det gifvet, att afsätt-
ningen af alla dessa näringars olika alster skall föranleda till 
en liflig köpenskap såväl inom som utom riket. Då emellertid 
de underdåniga berättelser, som årligen afgifvas från General
tullstyrelsen och Kommerskollegium, innehålla noggranna siffer

uppgifter härom jämväl beträffande detta län, anser sig Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke böra belasta denna be
rättelse med ett upprepande af dem, utan vill endast här hafva 
nämnt, att under hela perioden handeln varit stadd uti en jämn 
och snabb utveckling, hvartill den under perioden rådande goda 
penningtillgången samt lättheten att upplåna penningar mot 
billig ränta utgjort en mäktig bäfstång. 

Hvad särskildt angår varubytet inom länet, kan man säga, 
att marknaderna mera och mera förlorat i betydelse, hvaremot 
de ofta förekommande kreatursmötena och torgdagarna utgöra 
en god ersättning för dem, om också i något fall, såsom vid 
Åtvidaberg, två större kreatursmöten i april och september från 
och med 1898 ersatts af två marknader för försäljning af krea
tur och landtmannavaror. Förutom ofvannämnda marknader 
förekomma sådana ännu i Linköping, Skeninge, Kisa, Hälla, 
Regna, Ulrika och Österbymo, hufvudsakligen för försäljning af 
kreatur och särskildt i Linköping och Skeninge hästar. Torg
dagar hållas utom i städerna äfven på en mängd andra platser, 
såsom vid Finspång, Tjällmo, Regna, Åtvidaberg, Ödeshög, 
Mjölby m. fl. ställen. Under de senare åren har en viss klagan 
försports däröfver, att, särskildt på torgdagarna i städerna, landt-
mannens varor uppköpas i förväg i större poster samt därefter 
af dessa köpare utminuteras till högre priser, hvarigenom varorna 
fördyras. 

För att belysa huru handeln inom länet under perioden ut
vecklat sig, tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
att hänvisa till och åberopa följande förteckning öfver hand
lande och deras betjening vid förra femårsperiodens slut och 
vid nuvarande periods utgång: 

Såsom af denna förteckning synes, har antalet landthand-
lande betydligt ökats, men huruvida detta skall anses lända till 
nytta för länet, torde dock vara tvifvelaktigt med de i allmän
het lätta kommunikationerna, som numera finnas mellan stad 
och land. En fördel för den aflägset från stad boende befolk
ningen är ju alltid att hafva en lätt tillgång till nödvändighets
varor och att slippa att för deras erhållande bekosta särskilda 
resor till städerna, men på samma gång förledes också landt-
befolkningen lätt att skaffa sig en del onyttigt kram, hvars värde 
icke motsvarar kostnaderna. 

Under perioden 1896—1900 har följande antal personer 
erhållit tillstånd att inom länet idka gårdfarihandel: 
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Denna handel visar ett stillastående liktydigt med tillbaka
gång, och torde detta förhållande till stor dol bero därpå, att 
tillstånd till dylik handels utöfvande icke meddelas andra än 
sådana, som, utom att de äro välkända, försälja kläder och ma
nufakturvaror och dylikt, som kan vara till nytta för befolk
ningen. 

Handeln med ål bedrifves på ett egendomligt sätt, som 
dock äfven lärer ega rum inom andra län, i det att uppköpare 
från Tyskland infinna sig med ångfisksumpar vid själfva fångst
platserna och uppköpa fisken direkt af fiskarne. Äfven kräftor 
säljas i betydande mängd till utlandet. 

Med afseende å hrånnvimhandeln i länet samt beloppet af 
de under perioden erlagda försäljningsafgifter äfvensom afrifter-
nas fördelning åberopas nedanintagna tabell F. 

Städernas behållna andelar af afgifterna hafva uppgått 
till följande belopp: 

5. Kameralförhållanden. 

Tabellerna 3, i, 5 och 6 innefatta redogörelse angående 
hemman och lägenheter på landet samt fastigheter i städerna, 
egendomar af fideikommissnatur, egendomar tillhörande inhemska 
aktiebolag samt egendomar tillhörande främmande makters un
dersåtar, allt för år 1900. 

Hemmanens i länet jordeboksförda mantal, hvilka enligt 
förra femårsberättelsen utgjorde det förmedlade 5,482-745 och 
det oförmedlade 6,792-476, hafva livad det förstnämnda beträffar 
minskats med 0-o26 mantal, men beträffande det sistnämnda 
ökats med 1'518 mantal, så att i öfverensstämmelse med åbero
pade tabellen mantalet' vid periodens slut utgjort det förmedlade 
5,482-719 och det oförmedlade 6,793994. 

"Vid jämförelse i öfrigt med motsvarande uppgifter för 
förra perioden inhämtas hufvudsakligen, att antal brukningsdelar, 
hvari hemman äro fördelade, nedgått från 14,630 till 12,595, 
antalet jordtorp från 5,491 till 4,014, hvaremot antalet ryttare-, 
soldat- och båtsmanstorp ökats från 2,031 till 2,064, att i stä
derna antalet nybyggda boningshus under förra perioden uppgick 
till 151 men under denna tid till 323. 

Taxeringsvärdet af fast egendom å landsbygden utgjorde: 

Taxeringsvärdet af fastigheter i städerna äfvensom ökningen 
eller minskningen däri under perioden framgå af följande sam
mansättning: 

Skatteköp hafva under de år berättelsen afser beviljats no-
dannämnda hemman och lägenhetor emot de för dem utförda 
skatteköpeskillingsbelopp, nämligen: 

På grund af bestämmelserna dels i kungl. brefvet den 29 
maj 1874 dels i Kungl. Kainmarkollegii cirkulär den 14 augusti 

Tab. F. Brännvinsförsäljningsafgifter i Östergötlands län försäljningsåren 1895—1900. 
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1874 och den 20 juni 1879 samt dels i kungl. skrifvelserna den 
18 maj 1888 och den 29 maj 1891 till Kungl. Domänstyrelsen 
angående försäljning af åtskilliga mindre kronoegendomar äfven-
soin i kungl. skrifvelsen till Kungl. Domänstyrelsen den 25 
september 1896 angående föryttring af lägenheter från krono-
ewendomar, som försäljas eller utarrenderas, samt enligt särskildt 
nådigt beslut hafva de i tabell G upptagna hemman och lägen
heter blifvit försålda med tillträdesrätt under femårsperioden. 
Icke mindre än 19 kronohemman samt 43 lägenheter med ett 
sammanräknadt saluvärde af 251,205 kronor hafva enligt denna 
tabell försålts för tillsammans 294,168 kronor. 

Härförutom har f. d. hospitalslägenheten Hospitalsholmen 
inom Norrköpings stads område till nämnda stad blifvit öfver-
låten jämlikt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 13 maj 1893 och 
den 6 maj 1898, hvarvid enligt förstnämnda beslut afyttrades 
1 hektar 6.1-8 ar mot en löseskilling af 1,515 kronor 40 öre 
med tillträdesrätt den 14 mars 1894 och enligt sistnämnda be
slut återstående arealen till nämnda lägenhet mot en löseskilling 
af 46,502 kronor 80 öre med tillträdesrätt den 14 mars 1899. 

Såsom ofvan under afdelningen 3 i fråga om de allmänna 
skogarna blifvit anmärkt, har kronan under perioden inköpt 
nedan angifna egendomar, afsedda att utvidga förutvarande 
kronoparker eller bilda nya sådana, nämligen: 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 20 december 1895: 
Folkströms kronoskatteutjord med såg och kvarn, XU mantal 
Hofslagaretorp, 1/u mantal Simonshult, 1/s mantal Stockhult, 
XU mantal Svarfvaretorp, 1 mantal Lyrsbo, V mantal Lyrsbo-
holm, Vs mantal Björnmossen, Vé mantal Hökebäcken, lotterna 
n:r 1—7 å Folkströms f. d. rekognitionskog och lotterna n:r 
1—3 samt 9—12 af Svarfvaretorps f. d. allmänning om 1,900 
hektar i Hällestads socken äfvensom lotterna n:r l—18 af 
Hällestads bergslags f. d. allmänning, kallad Nerikes allmänning, 
i Bo socken af Örebro län för sammanlagdt 150,000 kronor; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 17 februari 1899: 1 
mantal Häggetorp, 1 mantal Bryttjorp, 1 mantal Rådslå, 1 man
tal Elmesbo, xji mantal Grytstorp och V mantal Halsebo, om 
3,484 hektar, i Stjernorps socken för 300,000 kronor; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 17 februari 1899: 
n/96 mantal Emtefall, kalladt Dämshult, om 88 hektar, V 

mantal Emtefall, kalladt Hästhagen, om 194 hektar, och ett till 
Vö mantal Amundebo hörande utmarksskifte, om 80 hektar, i 
Ulrika socken för 35,500 kronor; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 21 april 1899: V2 
mantal Sörbo, om 16"6 hektar, V mantal Näfverdal, om 253 
hektar, XU mantal Ingvastebo, om 25 hektar, Vs mantal Tyrsbo 
litt. A, om 247 hektar, V24 mantal Tyrsbo litt. B, om 65 
hektar, V12 mantal Tyrsbo litt. C, om 121 hektar, ett område 
om 53 hektar af V'4 mantal Frillesbo Östergård och 22 hektar 
af V mantal Frillesbo Vestergård i Nykils socken för 238,000 
kronor; 

enligt kungl. brefvet den 8 december 1899: 1 mantal Lid, 
3/4 mantal Österås och l/i mantal Södra Bråta i Svinhults 
socken, omfattande jämte V2 mantal Horsås i Ingatorps socken, 
Jönköpings län, 2,066 hektar, för 252,500 kronor; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 8 december 1899: 
1 l/i mantal Karlsby, V4 mantal Qvarngården, V mantal 
Bastebol och 1 mantal Ringeshult om 3,507 hektar jämte vat
tenfall, verk och inrättningar i Godegårds och Kristbergs sock
nar för 510,000 kronor; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 23 februari 1900: 1 
mantal Vassholma äfven kallad Holma och V4 mantal Lilla 
Boda om 934 hektar i Kristbergs socken för 40,000 kronor; samt 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 20 juli 1900: Hök-
hult, en utjord, med den därifrån afsöndrade lägenheten Rothult 
med Sjömåla om 438 hektar i Norra Vi socken för 36,000 
kronor. 

Antalet af de för statsverkets räkning utarrenderade domä
ner utgjorde vid 1900 års slut 289, däraf 46 lägenheter och 243 
hemman. Arrendeafgiften för dessa domäner uppgick enligt 
samma års kronoräkenskaper till 266,446 kronor 5 öre. 

Disponerade landtstatslostållen vid nyssnämnda tid upp-
gingo till 20, samtliga anslagna på lön till kronolänsmän inom 
länet. 

De jordafsöndringar, hvarå Kungl. Maj:ts Befallningshaf. 
vande meddelat fastställelse, hafva under femårsperioden utgjort: 

Tab. G. Försålda kronoegendomar i Östergötlands län åren 1896—1900. 
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Tab. G. (Forts.) Försålda kronoegendomar i Östergötlands län åren 1896—1900. 
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Medeltalet för bvarje år utgör således 158 mot 55 under 
föregående period, hvadan antalet dylika afsöndringar under denna 
period i hög grad ökats. En stor del jordafsöndringar har ta
gits i anspråk för villabyggnader och för bildende af egna bygg
nadslägenheter invid och uti Mjölby inunicipalsamliälle, invid 
Motala verkstad, å afsöndrade tomtområdet Borgs villastad, 
invid Norrköping samt vid Boxholms bruk. Af de under år 
1896 beviljade afsöndringar hafva 14 varit af den betydenhet, 
att andel i stomhemmanens mantal och ränta blifvit de från-
sålda hemmansdelarna åsätt. 

Angående jordnaturen af nedanstående egendomar är att 
märka: 

att lägenheten Finspång n:r 4, ett järn- och styckebruk i 
Risinge socken, jämlikt Kammarkollegii skrifvelse den 30 juli 
1897 blifvit öfverförd från frälse- till kronotitel; 

att under kronotitel upptagna lägenheten Pjelten n:r 1, i 
Qvillinge socken, i jordebok och räkenskaper upptagits, jäm
likt Kammarkollegii skrifvelse den 10 september 1897, under 
frälsetitel; 

att x\i mantal Målbäck n:r 1, i Grebo socken, enligt Kam
markollegii skrifvelse den 1 mars 1898 blifvit från krono- till 
skattetitel i jordebok och räkenskaper omfördt; samt 

att lägenheten Kungsladugårdsgärdena lotten n:r 17, en 
åker i S:t Lars socken, upptagen bland kronoegendomar under 
enskild disposition, jämlikt Kammarkollegii skrifvelse den 30 
januari 1900 förklarats vara af skattenatur samt skola under 
denna titel i jordeboken upptagas. 

Nedannämnda lägenheter hafva enligt därom meddelade be
slut såsom obefintliga blifvit ur jordebok och räkenskaper afförda, 
nämligen: Hult n:r 4, en lägenhet i Norra Vi socken, Smestad 
n:r 2 och 3, två utjordar, Tannefors n:r 13, en åker och några 
lyckor i S:t Lars socken, Kårstad n:r 3 och 4, tvenne lägen
heter i Lönsås socken, och Hackefors n:r 3, en lägenhet i Lande
lyds socken. 

Här omförmälda boställen, hvilka varit på lön anslagna, 
hafva blifvit till statsverket indragna och för dess räkning ut
arrenderade, nämligen från den 14 mars 1898 kronolänsmans-
bostället lJ2 mantal Boberg n:r 1 i Fornåsa socken, jämlikt 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 februari 1897, och från den 14 
mars 1899 kronolänsmansbostället 3/ mantal Herrestad n:r 10 i 
Herrestads socken, jämlikt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 26 
augusti 1897. 

Nedannämnda försålda kronohemman och lägenheter hafva 
jämlikt af Kungl. Maj:t därom meddelade beslut under ifråga
varande period blifvit roterade, nämligen: 19/7 1895 Valdemo 
«:r 1, en lägenhet i Grebo socken, 21/6 1895 Ullebrotäppan 
n:r 1, en lägenhet i Drothems socken, 2/3 1895 Ullekalf n:r 1, 
Ii mantal, med Ullekalf n:r 4, en lägenhet, i Jerstads socken, 

30A 1897 Unnerstad n:r 6, 3/± mantal i Gammalkils socken, 
21/s 1897 Kalfvefall n:r 1, i/4 mantal i Sunds socken, 26/s 
1897 Lindalen n:r 1, en lägenhet i Hällestads socken, 31/i2 1897 
Brevassa n:r 1, 1/i mantal i Oppeby socken, 2 9/4 1898 Vefvinge 
n : r 2, 1 mantal i Skeppsås socken, 5/s 1899 Örstorp n:r 1, 
1 mantal, med Örstorp n:r 3, en åker, i Lönsås socken, 2/Ö 
1899 Nedre Götala n:r 3, 1 mantal i Styra socken, 9/e 1899 
Kollbergsjorden n:r 1, en lägenhet i Östra Eneby socken, 9/e 

1899 K ättstorp n:r 1, Vä mantal i Flistads socken, 7/7 1899 
Åkerby n:r 1, 3/i6 mantal i Östra Hargs socken, 7/7 1899 Höga 
n:r 1, Vic mantal i Rystads socken, 2I/7 1899 Häradsveden 
n:r 1, l/8 mantal i Qvillinge socken, 2r'/s 1899 Kolhyttan n:r 1, 
en äng i Skeda socken, 8/2 1900 Hästhagen n:r 1, XU mantal 
i Vestra Ryds socken, 8/2 1900 Lilla Gluggebo n:r 2, XU man
tal i Svinhults socken, 31/s 1900 Hospitalsholmen, en lägenhet 
å Norrköpings stads område. 

Härförutom har V2 mantal Tälla n:r 1, i Drothems socken, 
hvilket förut varit oroteradt i egenskap af f. d. posthemman, fått 
sig rotetaxation åsätt, jämlikt nådigt beslut den 21 april 1899. 

På grund af kungl. kungörelserna den 29 maj 1891 och 
den 8 mars 1895 angående utsträckning af tiden för inlösen af 
skattefrälseråntor hafva blifvit inlösta skattefrälseräntorna af 
xli mantal Eneby och l/i mantal Saxekulla i Norra Vi socken 
emot en lösesumma af 2,388 kronor 25 öre, af V3 mantal 
Barketorp n:r 1 i Hällestads socken emot en lösesumma af 879 
kronor 75 öre samt af 7/s mantal Grytgöl n:r 2, om 1 mantal, i 
Hällestads socken emot en lösesumma af 2,315 kronor 50 öre. 

Till egare af skattefrälsehemman, hvars ränta icke blifvit 
af statsverket inlöst, hafva på grund af bestämmelserna i kangl. 
kungörelsen den 3 februari 1888 af statsmedel utbetalts under 
femårsperioden efterstående belopp, nämligen: 

Af båtsmanshållets inom länet till sammanlagdt 195 nummef 
uppgående effektiva styrka, hvaraf under tiden intill 1896 års 
början jämlikt kungl. kungörelsen den 13 juli 1887 vakantsatts 
tillsammans 137 nummer, hafva i enlighet med bestämmelserna 
i nämnda nådiga kungörelse ytterligare blifvit vakantsatta: 29 
år 1897, 9 år 1898, 1 år 1899 samt 3 år 1900, eller tillsam
mans 42 nummer. Då sammanlagdt 179 nummer blifvit vakant
satta, återstå vid tiden för denna berättelses afgifvande endast 
16 effektiva nummer af länets båtsmanshåll, af hvilka 1 num
mer tillhör Tjusts båtsmanskompani samt 15 nummer Öster
götlands båtsmanskompani. 

För antalet brännvinsbrännerier inom länet, mängden af 
tillverkningen och den därför erlagda skatt, äfvensom för anta
let allmänna nederlag, beloppet af nederlagsafgift, mängden af 
denatureradt brännvin och därför restituerad brännvinsskatt jämte 
kostnader för brännvinskontrollen under periodens olika år redo-
göres i nedanstående tabell: 
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6. Politi. 

A) Landstingets verksamhet. Vid 1896 års landsting hade 
förslag väckts om anslag af 500,000 kronor till tecknande af 
aktier i enskilda järnvägsföretag inom länet. Uti det betän
kande, som i anledning af denna motion afgafs, yttrades, att 
Landstinget, som med rätta i sitt synnerliga hägn tagit anstal
terna för hindrande af själs- och kroppssjuka medmänniskors 
lidande, hvilka anstalter redan slukade betydliga summor och 
hvilkas underhåll och förbättring säkerligen år efter år komme 
att ställa allt högre kraf på Landstingets offervillighet, icke vore 
i tillfälle att öka sin budget så väsentligt, som ett bifall till 
den ifrågavarande motionen skulle föranleda. Med tillämpning 
af de sålunda uttalade grundsatserna har Landstinget jämväl 
under denna femårsperiod egna t sin omvårdnad hufvudsakligen 
åt den allmänna sjukvården och anstalterna för uppfostran och 
undervisning af vanvårdade och vanlottade barn samt döfstumma 
personer. Men äfven för folkundervisningen, särskildt under
visningen i slöjd, samt folkhögskoleundervisningen har Lands
tinget sörjt genom anvisande af medel till skolor och understöd 
till skollärare för deltagande i universitetens s. k. sommarkurser. 
För bevarande af länets minnen i språk och odling har Lands
tinget visat intresse genom anslag till undersökning af Öster
götlands folkmål samt till Östergötlands museum. Dessutom 
hafva medel anslagits till veterinärväsendet, mosskulturförenin
gen och till skott premier å skadedjur. 

Till närmare redogörelse för Landstingets verksamhet läm
nas nedanstående uppgifter. 

Sjukvården. Under femårsperioden har Landstinget till be
stridande af sjukvårdskostnaderna vid länets lasarett i Linköping, 
Söderköping, Vadstena, Finspång och Kisa beviljat anslag år 
1896 ined 96,450 kronor, år 1897 med 97,450 kronor, år 1898 
med 99,350 kronor, år 1899 med 99,250 kronor och år 1900 
med 103,600 kronor, hvaraf omkring hälften afsetts för lasa
rettet i Linköping. Till länslasarettet i Linköping hafva an
skaffats ett Röntgeninstrumentariuin samt en universal anslut-
ningsapparat för galvanisation, faradisation, elektrolys, endoskopi 
och kaustik för en kostnad uppgående till omkring 2,500 
kronor. 

Sjukstugan vid Reijmyre har, såsom förut, åtnjutit årligt 
anslag med 3,000 kronor, hvarjämte vid 1896 års landsting be
slutats att, så länge läkare och medikamentsförråd finnas vid 
Åtvidaberg och sjukstugan därstädes med materiel för minst 8 
sjuksängar behörigen underhålles, bevilja nämnda sjukstuga ett 
ärligt anslag af 1,500 kronor, med villkor i öfrigt att innehaf-
varen af sjukstugan icke uppbär högre legosängsafgifter än länets 
öfriga sjukvårdsanstalter för sjuka, som äro från Åtvidabergs 
extra provinsialläkaredistrikt, d. v. s. från socknarna Ätvid, 
Björsäter, Grebo och Värna, samt att Landstingets revisorer 
skola deltaga i revisionen af sjukstugans räkenskaper, hvilka 
skola varda förda i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad 
eger rum vid Landstingets egna sjukvårdsanstalter samt till 
Konungens Befallningshafvande ingifvas före maj månads utgång 
hvarje år. 

Till Medevi och Söderköpings allmänna brunnslasarett hafva 
beviljats anslag med 1,500 kronor. För Medevi lasarett höjdes 

detta anslag nr 1899 till 1,800 kronor med villkor, att lasaretts
vården såsom dittills uppehälles för minst 375 sjuka från lands
tingsområdet, att lasarettsafgiften för fattiga sjuka från samma 
område ej sättes högre än 14 kronor samt att lasarettsstyrelsen 
årligen till Landstinget lämnar redogörelse för lasarettets verk
samhet. För Söderköpings lasarett beviljades år 1900 enahanda 
förhöjning i anslaget med bibehållande af alla dittills gällande 
villkor, eller att fri badbehandling årligen lämnas åt fattiga 
sjuka från landstingsområdet, som sig därtill anmäla, intill ett 
antal af 170, däraf 65 tillika intagas på brunnslasarettet, allt 
under en tid af minst fyra veckor för hvarje; att ingen annan 
afgift pålägges de sjuka än för kosthållet å brunnslasarettet, 
hvilken ej får sättas högre än 14 kronor; att anslaget mot redo
visningsskyldighet utbetalas till brunnslasarettets styrelse; samt 
att till Landstinget årligen inlämnas berättelse af lasarettets 
läkare rörande antalet af de sjuklingar, som på grund af an
slaget årligen åtnjutit vård vid anstalten. Dessutom beviljades 
till Medevi brunnslasarett år 1896 ett anslag af 8,000 kronor 
till bestridande af kostnaderna för uppförande af en bostads
byggnad och en köksbyggnad jämte anskaffande af nödiga in
ventarier. Till beredande af pension åt lasarettsläkaren i Sö
derköping A. E. Nyström vid dennes afskedstagande anslog 
Landstinget år 1900 ett belopp af 3,000 kronor att årligen utgå 
under hans återstående lifstid. 

Legosängsafgiften vid samtliga länslasaretten har utgått: 
för sjuka från landstingsområdet i allmänt rum: första klass 

75 öre, andra klass 40 öre; 
för sjuka från ort utom landstingsområdet i allmänt rum: 

första klass 1 krona 50 öre, andra klass 80 öre; 
för sjuka från landstingsområdet: i rum med en säng 2 kr., 

i rum med högst tre sängar 1 krona 50 öre; 
för sjuka från ort utom landstingsområdet: i rum med en 

säng 3 kronor, i rum med högst tre sängar 2 kronor; samt 
för sinnessjuka: i första klass 1 kr. 50 öre, i andra klass 

75 öre. 
Såsom bidrag åt fattiga, obotligt sjuka barn från landstings

området har under perioden årligen anvisats anslag till Eugenia-
hemmet med 500 kronor. 

För epidemisjukvårdens ordnande inom länet har Lands
tinget under femårsperioden vidtagit åtgärder. På förslag af 
förste provinsialläkaren har Landstinget år 1898 beslutat, att för 
epidemisjukvården inom Landstingets område skulle antagas en 
epidemisjuksköterska, och anslagit till aflöning åt denna för en 
tid af fem år från och med år 1899 ett årligt belopp af 600 
kronor samt för anskaffande af nödig utrustning för en gång 
högst 150 kronor. Såsom kompetensvillkor för sjuksköterskan 
har föreskrifvits, förutom intyg om god vandel och lämplighet 
för yrket, minst ett års utbildning vid större lasarett och minst 
två månaders utbildning vid större epidemisjukhus. För öfver-
vakande af sköterskans verksamhet skulle utses en nämnd af 
tre personer med förste provinsialläkaren såsom själfskrifven 
ordförande och såsom sköterskans närmaste förman, och antogs 
påföljande år särskild instruktion för sjuksköterskan mom 
länet. 
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Vid 1900 års landsting beslöts, att för epidemi- och annan 
sjukvård skulle ytterligare antagas 11 sjuksköterskor eller en 
för livarje provinsialläkardistrikt utom Linköpings, för hvilket 
den redan antagna länssköterskan reserverades, samt en för 
livarje extra provinsialläkardistrikt. Till aflöning åt dessa skö
terskor beviljades ett årligt belopp af 500 kronor för livarje 
sköterska samt för en gång högst 400 kronor åt livarje sköterska 
för nödig utrnstning. För dessa sköterskor stadgades enahanda 
kompetensvillkor som för länssköterskan, och lämnades deras 
antagande och öfvervakandet af deras verksamhet åt en nämnd 
för hvarje distrikt, bestående af två personer med vederbörande 
tjänsteläkare som själfskrifven ordförande, hvarjämte förste 
provinsialläkaren lämnades befogenhet att närvara vid dessa 
nämnders sammanträden och deltaga i deras öfverläggningar 
samt bestämma öfver sköterskornas tjänstgöring tidvis inom 
annat distrikt än det egna. 

Till understöd åt barnmorskor, som efter erhållet tillstånd 
önska genomgå minst 14 dagars repetitionskurs vid någon af 
barnmorskeanstalterna i Stockholm eller Göteborg, har Lands
tinget år 1899 beviljat ett årligt anslag tillsvidare under fem år 
af högst 600 kronor att utgå med 60 kronor till hvarje barn
morska. 

Undervisning och uppfostran af vanvårdade och vanlottade 
barn. Landstinget har under den tilländalupna perioden fort
farande uppehållit ett räddningshem vid Folåsa för vanartiga 
gossar och till denna anstalt årligen beviljat anslag till belopp 
af 1,500 kronor. Till Domkapitlets i Linköping förfogande har 
Landstinget årligen ställt ett belopp af 1,500 kronor för att med 
högst 250 kronor för hvarje understödja sådana fattiga, blinda 
barn från landstingsområdet mellan 7—11 års ålder, som kunna 
erhålla undervisning antingen vid blindskolan i Vexjö eller å 
blindinstitutet vid Tomteboda. Därjämte har Landstinget be
viljat ett anslag af 100 kronor till redaktionen af tidningen 
De blindas veckoblad med villkor, att tidningen gratis utdelas 
åt de läskunniga blinda inom landstingsområdet, hvilka önska 
erhålla densamma. 

Döfstummeundervisningen. Bidrag till uppehållandet af döf-
stumskolan i Manilla har i enlighet med uppgjordt förslag till 
utgifts- och inkomststat för skolan beviljats med den på Lands
tinget belöpande andel år 1896 med 10,378-28 kr., år 1897 med 
12,674-59 kr., år 1898 med 9,996-34 kr., år 1899 med 10,377 
kr. och år 1900 med 12,279-33 kr. 

För att, med högst 100 kronor för hvarje, understödja vid 
läroanstalten för öfveråriga döfstumma i Vadstena intagna be-
höfvande elever från landstingsområdet, hvilka af anstaltens di
rektion pröfvades mest vara i behof af understöd, har Landstinget 
årligen anslagit medel till belopp år 1896 af 1,100 kronor, åren 
1897 och 1898 af 1,000 kronor, år 1899 af 600 kronor och år 
1900 af 500 kronor, med rättighet för direktionen att, om det 
beviljade anslaget icke för detta ändamål åtginge, använda 
öfverskottet till understöd med högst 200 kronor åt hvarje af 
sådana döfstumma från landstingsområdet, som äro i åldern 10 
a 12 år och möjligen kunna där blifva intagna. 

För sinnesslöa barn har länet en uppfostringsanstalt invid 
Söderköping, för hvars uppehållande Landstinget beviljat för
slagsanslag år 1896 med 6,800 kr., år 1897 med 6,650 kr., år 
1899 med 3,900 kr. och år 1900 med 4,750 kr. För vinnande 
af ökadt utrymme å anstalten, vid hvilken ett stort antal an

sökningar om inträde måst på grund af bristande utrymme af-
slås, och för ernående af bättre anordningar i hygieniskt afse-
ende, har Landstinget år 1898 anvisat dels 17.000 kronor för 
uppförande af nybyggnad, dels 1,400 kronor för uppförande af 
badinrättning. Därjämte har ytterligare anslagits år 1899 1,600 
kronor till ett varmbadhus och år 1900 3,600 kronor för upp
förande af en log- och ladugårdsbyggnad vid anstalten. 

Slöjdundervisningen. Denna gren af folkundervisningen, 
hvars gagnande verksamhet allt mera insetts, har Landstinget 
egnat sin omtanke och därför offrat afsevärda belopp. Till be
främjande af kvinnlig handslöjd har lämnats årligt anslag af 500 
kr. under åren 1896—1898, 750 kr. år 1899 samt 500 kr. år 1900. 
Till understöd åt skolor för kvinnlig handslöjd hafva beviljats år 
1896 3,500 kr., hvartdera af åren 1897 och 1898 4,500 kr. och 
år 1899 5,000 kr. För att utdelas åt skolor inom landstings
området, hvilka på lämpligt sätt anordnat slöjdundervisningen 
åt gossar, hafva anvisats, att utgå med belopp af minst 50 och 
högst 75 kr. åt hvarje, år 1896 5,300 kr. och hvartdera af åren 
1897—1899 6,000 kr., hvarefter år 1900 för berörda ändamål be
viljades ett gemensamt anslag af 11,000 kr. till understöd åt sådana 
slöjdskolor för gossar och flickor inom landstingsområdet, som 
äro ordnade i enlighet med kungl. kungörelsen angående stats
bidrag till bekostande af denna undervisning, att utgå med hälften 
af det belopp, som för de respektive slöjdskolorna af statsmedel 
åtnjutes och mot villkor, att lärarens eller lärarinnans arfvode 
för nämnda undervisning icke understiger stats- och landstings
bidragens sammanlagda belopp samt att distriktet åtager sig 
bestridandet af alla öfriga med denna undervisnings upprätthål
lande förenade kostnader. 

Under åren 1896—1899 har årligen lämnats ett anslag af 
1,200 kr. och år 1900 af 900 kr. för att understödja folkskol
lärare, som vilja genomgå en slöjdkurs vid Nääs eller annat väl-
ordnadt slöjdseminarium, att utgå med högst 75 kr. åt hvarje, 
hvarjämte år 1900 beviljats ett extra anslag af högst 800 kr. 
för anordnande af en kurs i slöjd för redan anställda slöjd
lärarinnor. Dessutom har för inspektion af sådana slöjdskolor, 
som åtnjuta understöd af landstingsmedel, till förfogande ställts 
ett årligt belopp, som de två första åren bestämts till 600 kr. 
och de tre sista till 800 kr. 

Landstingets småskollärarinneseminarium har under perio
den fortsatt sin verksamhet och af Landstinget tilldelats årligt 
anslag af 4,000 kronor under de tre första åren, då dessutom 
utgått 350 kronor för underhållande af undervisningsmateriel, 
samt under de två sista åren 4,400 kronor. Till behöfliga skol-
möbler och inventarier hafva år 1898 för en gång anvisats 150 
kr., hvarjämte för hvarje år beviljats ett anslag af 100 kr. till 
premier och understöd att utdelas åt skickliga, i torftiga om
ständigheter varande elever, som ådagalagt berömvärd flit och 
stadgadt uppförande. 

Östergötlands folkhögskola har, liksom förut, åtnjutit under
stöd af Landstinget med 2,500 kronor om året för skolans man
liga afdelning, under villkor af frielevsplatser åt minst tre yng
lingar från länet, samt med 500 kronor om året till skolans 
kviunliga afdelning. 

Veterinärväsendet. Som bidrag till aflöning af inom länet 
anställda veterinärer hafva beviljats under åren 1896 och 1897 
10,800 kronor om året, hvarefter år 1898 beviljats under samma 
förutsättningar af bidrag från Hushållningssällskap och veterinär-
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distrikt samt villkor i öfrigt, som förut bestämts, samma anslag 
jämte ett lönetillägg af femtio kronor för de veterinärer, hvilka 
oklanderligt tjänstgjort inom länet minst tio år, i följd hvaraf 
anslaget till veterinärväsendet sistnämnda år upptagits till 
11,300 kr. samt åren 1899 och 1900 till 11,600 kr. 

Till premier för dödande af skadedjur har år 1896 an
visats ett belopp af 6,500 kr., som åren 1897—1899 höjts till 
10,000 kr. Sedan 1898 års landsting beslutat, att skottpremier 
skulle betalas — utom för dödade kråkor, räfvar och hökar 
— äfven för skäggdopping med 25 öre samt år 1900 bestämts, 
att skottpenningår för dödad kråka skulle höjas från 10 till 15 
öre samt att skottpremie jämväl skulle utbetalas med 1 kr. 
50 öre för hvarje dödad gräfling, har samma anslag sistnämnda 
år uppstigit till 15,000 kr. 

Landstingsskatten har utgått åren 1896—1898 med 35 öre, 
år 1899 med 30 öre och år 1900 med 25 öre för hvarje be-
villningskrona och har beräknats för år 1896 till 65,000 kr., 
år 1897 till 67,000 kr., år 1898 till 70,000 kr., år 1899 till 
62,000 kr. och för år 1900 till 56,000 kr. 

Sjukvårdsafgiften, som varit bestämd till 50 öre för man 
och 25 öre för kvinna, beräknades för år 1896 till 43,500 kr., 
år 1897 till 44,000 kr., år 1898 till 44,500 kr., år 1899 till 
44,800 kr. och för år 1900 till 44,000 kr. 

B) Hälso- och sjukvård. Genom särskilda nådiga bref den 
6 oktober 1899 och den 16 mars 1900 har Kungl. Maj:t för
ordnat, att hälsovårdsstadgan för riket skall, i hvad den afser 
stad, i tillämpliga delar gälla inom Mjölby municipalsamhälle 
samt municipalsamhället Borgs villastad. 

Särskilda föreskrifter i afseende å allmänna hälsovår
den, utöfver hvad hälsovårdsstadgan innehåller, hafva an
tagits och blifvit af Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande 
fastställda: den 24 augusti 1896 för Norrköpings stad stadga 
angående undersökning af svinkött, den 28 december 1896 för 
Åtvidaberg matvarustadga, den 18 mars 1899 för Söderköpings 
stad renhållningsstadga, den 2 januari 1900 för Boxholms bruk 
med omnejd matvarustadga, samma dag för Ekeby och Åsbo 
socknar ordningsstadgar för utöfvandet såsom yrke af slakteri 
eller tillverkning af korf m. m., den 24 april 1900 för Motala 
stad matvarustadga, den 9 november 1900 för den inom S:t 
Johannes socken belägna så kallade Vestra förstaden renhåll
ningsstadga, den 27 november 1900 för Motala socken matvaru
stadga samt samma dag för Finspångs bruksområde matvaru
stadga. 

För den å länets lasarett och kurhus meddelade vård läm
nas uppgift uti tabell H. 

Den vid lasarettet i Linköping inrättade elevskola för ut
bildande af sjuksköterskor har under perioden fortsatt sin verk
samhet. Förberedande åtgärder för uppförande af ett epidemi
sjukhus för staden hafva under perioden vidtagits. 

För Norrköpings stad har å epidemiska sjukhusets tomt 
uppförts ytterligare en sjukhuspaviljong för en kostnad af 
78,000 kronor. Paviljongen består af 2 våningar, fullständigt 
isolerade från hvarandra, och innehåller två större och fem 
mindre salar samt åtta enkelrum med tillsammans 46 sängar. 
Salarnas och rummens storlek är beräknad så, att hvarje 
patient erhåller 30 kubikmeter luftområde. Bjälklagen utgöras 

af plana betonhvalf på järnbalkar, och golfven bildas af tjockt 
lager naturlig asfalt, belagd med tjocka Iinoleummattor. 

För ordnande af renhållningen inom staden haren kommitté 
varit tillsatt år 1895, som år 1898 afgifvit förslag till renhåll
ningsstadga, men har beslut därom ännu ej fattats. Däremot 
har för köttbesiktning anordnats en besiktningsbyrå, som trädt 
i verksamhet år 1897, sedan för föregående år anvisats för 
ändamålet ett anslag af 5,000 kronor. 

Från och med år 1899 hafva hos hälsovårdsnämnden an
ställts ytterligare två tillsyningsmän utöfver de två förut an-

Tab. H. Lasarettens och kurhusens i Östergötlands län verk
samhet åren 1896—1900. 
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ställda. Därjämte hafva stadsfullmäktige år 1900 beslutat in
rättandet af en kemisk undersökningsanstalt lydande under 
hälsovårdsnämnden, men denna anstalt har icke under perioden 
kommit i verksamhet. 

Å landsbygden hafva nya epidemisjukhus uppförts inom 
Bor»s, Östra Eneby och Qvillinge socknar samt invid Box-
liolm. 

Hälsobrunnar. Länets badanstalter vid Medevi och Söder
köping tillhöra de inom riket mest besökta, och hänvisas med 
afseende härå till de i officiella berättelser om hälso- och sjuk
vården lämnade uppgifter. Under perioden har år 1898 vid 
Borgs villastad inom Borgs socken invid Norrköping inrättats 
en badanstalt benämnd Kneippbaden, hufvudsakligen afsedd för 
s. k. kneippkur. Vid anstalten, som är belägen vid Motala 
ström, är uppfördt ett ståtligt badhus, omgifvet af en vacker 
park invid strömmen. Baden stå öppna för badgäster året om, 
och de badformer, som företrädesvis användas, äro kallvattenkur 
efter Kneipps metod, luft- och solbad. hvarjämte lämnas sjuk
gymnastik och massage. Anstalten har varit särdeles talrikt 
besökt äfven af personer från aflägsna orter. För sjukvården 
äro anställda tre läkare. 

En badinrättning med kneippkurafdelning för ett mindre 
antal badgäster innehafves af enskild person vid det naturskönt 
belägna Byhle i Skedevi socken. 

Konvalescenthemmet Mamre har under perioden fortfarande 
varit i verksamhet. Till nybyggnad vid hemmet har Norr
köpings stad år 1898 beviljat ett anslag af 10,000 kronor. 
Underhållskostnaden för å anstalten intagna personer uppgick 
år 1900 till 2,879 kronor. 

C) Undervisningsväsendet. Vid de allmänna läroverken i 
Linköping och Norrköping har lärjungeantalet mot periodens 
sista år betydligt ökats. Under höstterminen 1896 undervisades 
vid Linköpings läroverk 401 och vårterminen 1900 481 lär
jungar samt vid Norrköpings läroverk höstterminen 1896 418 
och vårterminen 1900 475 lärjungar. I Norrköping, där ut
rymmet inom läroverksbyggnaden visat sig allt mer otillräckligt, 
så att under läsåret 1899—1900 två afdelningar varit förlagda 
till lokalen i södra fplkskolehuset och Swartziska friskolan, 
har under perioden läroverkshuset blifvit tillbyggdt i två vå
ningar af ett rums bredd å hvardera flygeln i riktning mot 
promenaden samt med fasad mellan flyglarna åt sydvästra 
promenaden. I tillbyggnaden inrymmes förstuga, i nedre vå
ningen ett biblioteksrum med ett därtill hörande förrum och 
ett större och ett mindre rum för museisamlingarna samt i öfre 
våningen i midtelpartiet en sångsal af 120 kvadratmeters 
golfyta. Kostnaden för tillbyggnaden har uppgått till 138,000 
kronor. 

Afven i Linköping har visat sig svårighet att inrymma 
det ökade lärjungeantalet inom läroverkshuset, där nya skolrum 
måst inredas. 

Vid Söderköpings treklassiga läroverk har med Kungl. 
Majt:s tillstånd för hvarje läsår varit anordnad en fjärde klass, 
°cli genom Kungl. Maj:ts beslut den 29 mars 1900 har läro
verket utvidgats till ett femklassigt läroverk å reallinien. Lär
jungeantalet utgjorde höstterminen 1896 34 och vårterminen 
1900 25. Vadstena femklassiga läroverk bevistades höstterminen 
1896 af 61 och vårterminen 1900 af 64 lärjungar. 

Linköpings stifts- och läroverksbibliotek har fått mottaga 
on större boksamling, som aflidne f. d. lektorn, teol. d:ru 
J. II. W. Steinnordh i testamente donerat till biblioteket. 

Folkskoleväsendet har under den tilläudalupna perioden 
varit stadt i en jämn utveckling. Skolorna hafva ökats från 
549 till 582, hvarjämte antalet skolor med olämpliga skol
former såsom mindre folkskolor och flyttande skolor småningom 
minskats. En mera ordentlig afgång från skolan har också 
blifvit allmännare, så att i regel ingen afgång från skolan sker 
utan afgångsbetyg, ehuru undantag dock ännu förekommer. 
Slöjdundervisningen har kunnat glädja sig åt ett afgjordt ökadt 
intresse från kommunernas sida, och antalet slöjdskolor såväl för 
manlig som för kvinnlig slöjd har väsentligt ökats. En brist i 
folkundervisningen, som i synnerhet på landsbygden gör sig 
kännbar, är saknaden af skola för den mognare ungdomen. 
Blott ett fåtal i åldern 15—20 år blir i tillfälle att besöka 
folkhögskolor, under det att det stora flertalet för sin utbildning 
står utan ledning. I delta afseende är de större städernas 
ungdom mera gynnad, då där praktiska skolor äro för dem 
öppna. 

För erhållande af förbättrade skollokaler hafva såväl å 
landsbygden som i städerna gjorts betydande uppoffringar. Tal
rika nybyggnader af skolhus hafva under perioden kommit till 
utförande. 

I Linköping hafva tre gamla och föråldrade skolhus för
sålts och i stället uppbyggts ett nytt, beräknadt för omkring 
1,200 barn. Byggnaden, som är fritt belägen och omgifven af 
en stor plan, inrymmer 18 folkskolesalar och 9 småskolesalar 
samt dessutom i den höga och ljusa jordvåningen 4 slöjdsalar 
för gossar och skolbad samt i vindsvåningen 2 sysalar och 
plats för ett tillämnadt skolkök. Kostnaden har uppgått till 
200,000 kronor. 

I Norrköping, där folkskoleväsendet otvifvelaktigt nått sin 
högsta utveckling inom länet, hafva under perioden uppförts två 
nya skolhus, hvartdera innehållande 8 större salar, 9 små-
skolesalar, 12 kapprum, 1 förvaringsrum, 1 samlingsrum för 
lärare samt på vinden 1 slöjdsal, 2 gymnastiksalar, 1 
skolkök, 1 matsal och 2 sysalar. Dessutom äro särskilda 
byggnader uppförda för vaktmästarebostäder. Hvartdera skol
huset har i uppförande kostat 139,186 kronor. Efter det dessa 
nybyggnader blifvit fullbordade finnas numera i staden inalles 
nio folkskolehus. innehållande tillsammans 58 större salar, 44 
småskolesalar, förutom 4 slöjdsalar. 6 gymnastiksalar, således 
tillsammans 112 salar. Ursprungliga kostnaden för samtliga 
folkskolebyggnaderna uppgår förutom tomternas värde till 794,602 
kronor 90 öre. Antalet barn emellan 7 och 14 års ålder, 
hvilka tillhörde stadens församlingar, var år 1898 5,408, däraf 
4,202 åtnjutit undervisning i folk- och småskolor. 

Såsom ett bevis på den utveckling folkskolan på senare 
tiden vunnit må nämnas, att för få år sedan aflidit en person, 
som på sin tid varit stadens ende folkskollärare. Nu uppgår 
lärarnes antal till 110 och utgjorde vid periodens början 99. 

Från och med år 1898 är undervisning i matlagning införd 
såsom obligatoriskt läroämne i folkskolans fjärde klass för 
flickor. Denna undervisuing har till uppgift att med iakt
tagande af nödig sparsamhet och klok uträkning tillreda en på 
samma gång närande, hälsosam och välsmakande hvardagskost. 
Då alla flickor, som genomgå folkskolan, komma att deltaga i 
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matlagningsundervisningen, kommer säkerligen denna att få 
ganska stor betydelse för arbetarhemmen inom samhället. De 
två skolköken, som äro inrättade i de nybyggda skolhusen, äro 
anordnade hvartdera för sex hushåll, hvaraf hvarje består af 
fyra flickor, och äro således 24 flickor eller omkring en half 
skolklass på en gång sysselsatt i hvartdera köket. 

Kostnaderna för stadens folkskoleväsen beräknades för år 
1900 till 259,000 kronor eller mera än två gånger den all
männa bevillningen, som utgjorde 125,043 kronor 97 öre. 

Af öfriga skolor i Norrköping hafva Norrköpings högre 
skola för kvinnlig ungdom och Norrköpings nya läroverk för 
flickor samt Karin Malms flickskola åtnjutit understöd af staden 
med årligt belopp af 2,500 kronor för en hvar af de båda först
nämnda och 1,500 kronor för den sistnämnda. Till Lenningska 
väfskolan har beviljats ett årligt" anslag af 2,000 kronor under 
fem år från och med år 1899 samt till Ebersteinska söndags-
ocb aftonskolan enahanda belopp under åren 1900—1904. Till 
byggnadsplatser för två skolhus för högre flickskolor uppläto 
stadsfullmäktige år 1898 för det ena kvadraten Lammet samt 
beviljade utöfver det från Trozelliska fonden anslagna beloppet, 
90,000 kronor, till byggnadernas uppförande 100,000 kronor, 
hvarefter fullmäktige år 1900 för samma ändamål beviljade 
ytterligare 124,000 kronor. Dessa byggnader hafva icke vid 
periodens slut blifvit fullbordade. 

I Linköping har under perioden förberedts inrättandet af 
en teknisk aftonskola, hvartill medel erhållits dels med Kungl. 
Maj:ts tillstånd ur den under Linköpings domkapitels förvalt
ning stående s. k. Meurlingska fonden, dels genom anslag af 
Linköpings stadsfullmäktige, Linköpings sparbank och stadens 
handelsförening och dels genom statsunderstöd. 

Östergötlands folkhögskola vid Lunnevad i Sjögestads soc
ken har under perioden fortsatt sin verksamhet. Elevantalet 
uppgick år 1896 till 72, däraf 38 manliga och 34 kvinnliga, 
år 1897 till 59, däraf 29 manliga och 30 kvinnliga, år 1898 
till 55, däraf 37 manliga och 18 kvinnliga, år 1899 till 57, 
däraf 26 manliga och 31 kvinnliga, samt år 1900 till 85, däraf 
47 manliga och 38 kvinnliga. Jämte Landstingets förut om
nämnda årliga anslag af 3,000 kronor har till folkhögskolan af 
statsmedel beviljats år 1896 2,987-50 kr., år 1897 3,000, år 
1898 2,915, år 1899 2,965 och år 1900 3,190 kr. Elevernas 
afgifter hafva uppgått år 1896 till 2,186 kr., år 1897 till 2,182, 
år 1898 till 1,989, år 1899 till 2,268 och år 1900 till 3,044 kr. 

Den vid folkhögskolan anordnade landtmannaskolan har 
bevistats år 1896 af 8, år 1897 af 10, år 1898 af 4, år 1899 
af 10 och år 1900 af 15 elever. Till bestridande af kost
naderna för skolan har länets hushållningssällskap tillskjutit 
årligen 1,500 kronor, hvarjämte af statsmedel erhållits år 1896 
1,840 kr., år 1897 2,000, år 1898 1,880, år 1899 1,970 och år 
1900 2,310 kr. Skolafgifterna uppgingo år 1896 till 399 kr., 
år 1897 till 367, år 1898 till 301, år 1899 till 535 och år 1900 
till 682 kr. 

Länets hushållningssällskaps landtbruksskola å Bjerka-Säby 
har under perioden fortsatt sin verksamhet. Vid skolan har 
lämnats undervisning för utbildning af rättare, ladugårdsskötare 
och hästskötare, och vid den å Bjerka-S&by varande mejeri
stationen har på statens bekostnad varit anordnad undervis
ning i mejeriskötsel. 

Vid länets uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn hafva 
uppförts ett större boningshus i två våningar, innehållande läro
salar, bostadslägenheter och kök, för en kostnad af 16,000 kr. 
samt ett tidsenligt varmbadhus af sten för 4,000 kr., hvarjämte 
boningshuset å det af Landstinget från statsverket inköpta och 
under år 1890 med anstaltens tillgränsande område införlifvade 
hemmanet Vs mantal Lilla Bossgård för en kostnad af 3,000 
kr. reparerats och försetts med en öfvervåning till bostad åt 
slöjdlärare. För uppförande af en ny ladugårds- och logbygg
nad vid anstalten har såsom ofvan nämnts af Landstinget an
slagits medel. Genom den tillökning i utrymme, som sålunda 
vunnits, har anstalten beredts möjlighet att än ytterligare ut
vidga sin i hög grad behjärtansvärda verksamhet, så att elev
antalet under perioden ökats från 32 till 40, för hvilkas under
visning äro anställda fyra lärarinnor och två slöjdlärare, hvilka 
senare meddela kännedom bufvudsakligen i skomakeriyrket samt 
i jordbruks-, boskaps- och trädgårdsskötsel. Vid anstalten äro 
därjämte anställda en förestånderska, en gymnastiklärare samt 
tre sköterskor och tre tjenarinnor. Förutom anslag från Lands
tinget åtnjuter anstalten årligen penningbidrag af Malmö barn
husfond med 400 kr. och från statsverket med till 9,700 .kr. 
numera förökadt belopp. 

D) Rättsväsendet, administrationen och fångvården. För 
upprätthållande af allmän ordning och säkerhet å landsbygden 
på platser, där till följd af en större sammanträngd befolkning 
eller eljest sådant varit erforderligt, hafva såsom förut särskilda 
polistjänstemän varit ständigt anställda vid Mjölby å det om
råde, som tillhör nuvarande municipalsamhäliet jämte järnvägs
stationen, vid Boxholms bruk och järnvägsstation, å Göta 
kanalområde mellan sjöarna Vettern och Boren samt Motala 
verkstad, Motala gästgifvaregård och Motala järnvägsstation, i 
Norrköpings s. k. norra förstäder inom Östra Eneby socken, 
vid Finspångs styckebruk och järnvägsstation samt Butbro såg
verk, vid Ladugårdsbacke i S:t Lars socken, i Kisa kyrkoby 
samt inom Ätvids socken med tjänstgöring hufvudsakligen vid 
Åtvidabergs bruksområde och järnvägsstation. För tjänstgöring 
allenast viss tid på året hafva polistjänstemän varit anställda 
vid Malmslätt den tid vapenöfningarna därstädes pågå, vid 
Lilla Aby järnvägsstation under sommarmånaderna sön- och 
helgdagar samt vid Medevi hälsobrunn under den tid brunns
inrättningen därstädes hålles öppen. Under åren 1898, 1899 
och 1900 hafva dessutom polistjänstemän varit anställda vid 
Arkösunds järnvägsstation med tjänstgöring under sommar
månaderna samt under år 1900 i Valdemarsvik med tjänst
göring året om. Till aflöning af dessa polistjänstemän har 
Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande till sitt förfogande 
haft af Kungl. Maj:t anvisadt årligt anslag, som utgått åren 
1896, 1897 och 1898 med 3,600 kr., år 1899 med 3,400 kr. 
och år 1900 med 4,000 kr. Därjämte hafva bidrag årligen 
tillskjutits af Mjölby socken och enskilda socknemän med 125 
kr., Boxholms aktiebolag med 300 kr., hvilket belopp för år 
1900 nedsatts till 250 kr., Motala landsförsamling med 50 kr., 
Göta kanalbolag med 200 kr., Motala mekaniska verkstads 
nya aktiebolag med 200 kr. samt Kungl. Järnvägsstyrelsen med 
150 kr., Östra Eneby socken med 800 kr., Risinge socken med 
100 kr. och Finspångs styckebruk med samma belopp, Baroniet 
Adelswärd med 150 kr., enskilda personer i Kisa kyrkoby med 
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150 kr., Qvillinge socken med 100 kr., Medevi brunnsbolag med 
100 kr. samt Valdemarsviks samhälle och Ringarums socken 
livar för sig med 125 kr., hvarjämte Tryserums socken af Kal
mar län och Konungens Befallningshafvande i sistnämnda län 
till aflöning åt den gemensamt af Konungens Befallningshafvande 
i Östergötlands och Kalmar län förordnade polismannen i Val-
demarsvik anvisat bidrag med 50 kr. af socknen samt enahanda 
belopp af de till polisbevakning inom Kalmar län anslagna 
medel. 

Med afseende å vid länets domstolar anhängiggjorda mål, 
äfvensom konkurs- och urarfvaärenden samt lagfarts- och in
teckningsärenden hänvisas till nedanintagna, från den officiella 
statistiken hämtade uppgifter: 

Vid länets underrätter hafva under perioden varit anhän
giggjorda: 

Konkurs- och urarfvaärendenas antal i länet utgjorde: 

Saluvärdet å den fasta egendom, som under perioden för
sålts efter utmätning eller konkurs, uppgick år 1896 till 323,985 
kr., år 1897 till 231,657, år 1898 till 385,301-67, år 1899 
till 260,477-48 och år 1900 till 200,063-75 kr. 

Inteckningar i fastigheter inom länet hafva blifvit bevil
jade, förnyade och dödade till följande antal och belopp: 

Lagsökningsärendenas antal hos öfverexekutorerna i länet, 
antalet personer, som därvid ålagts betalningsskyldighet, äfven
som de ådömda skuldbeloppen utgjorde: 

Vid jämförelse med enahanda uppgifter för närmast före
gående år synes en ökning i såväl tvistemålens som brottmålens 
antal hafva inträdt, men då för de särskilda åren såväl under 
senaste som föregående period antalet varit särdeles växlande, 
behöfver den omnämnda stegringen ej anses ofördelaktigt vittna 
om befolkningens laglydnad eller begär att draga sina tvister 
under domstols pröfning. 

Däremot synes den ökade omsättningen genom fastighetsköp 
tyda på ett ekonomiskt uppsving, liksom beviljandet af inteck
ningar till afsevärdt högre belopp än under de före denna period 
närmast liggande åren visar ökadt kraf för frigörande af kapital 
för ekonomiska företag. Det nedgående antalet konkurser, hvilka 
dessutom till största delen varit af ringa omfattning, är liksom 
minskningen i lagsökningarnas antal och belopp också ett godt 
tecken på ökadt välstånd. 

Af Eders Knngl. Maj:ts Befallningshafvande under perioden 
i administrativ väg fastställda ordningsföreskrifter in. m. in
hämtas af följande förteckning: 
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Mätare- och vrfikuretaxa fur Söderköping. 
Instruktion för handels- och sjöfartsniimndeu i Norrköping. 
Föreskrifter för trnliken å Norrköpings promcuader. 
Ändring uti instruktion för Aska vägstyrelse. 
Reglemente för Lysings härads allmänning. 
Hamnordning för Linköping. 
Förbad för färdande med velociped å vissa platser i Söderköping. 
Reglemente för drätselkammaren i Norrköping. 
Ordningsstadga för Norrköpings stods vattenledning. 
Hagebyhöga sockens indelning i fattigrirdsrotar. 
Säkerhetsåtgärder vid trafikering af Mellersta Östergötlands järnväg. 
Stadga angående färdande med velociped i Norrköping. 
Renhållningsstadga för Söderköping. 
Instruktion för Memmings härads vUgstyrelse. 
Förbud för fördande med velociped & vissn platser i Söderköping. 
Byggnadsordning för Norrköping. 
Ändring i reglementet för Norrköpings handtverkareförening. 
Ändring uti reglementet för Östergötlands nya brandstodsbolag. 
Ändring i reglementet för Söderköpings stads drätselkammare. 
Ordningsstadganden för Laxholmsbrons och den s. k. Gångspångens 

trafikerande i Norrköping. 
Tillägg till Strå sockens indelning i fattigvårdsrotar. 
Matvarustadga för Boxholms brak med ordningsföreskrifter för ut-

öfvande såsom yrke af slakteri eller tillverkning af korf, s. k. 
sylta och dylika födoämnen inom Ekeby och Åsbo socknar. 

Ändring i reglemente för Linköpings drätselkammare. 
Förening af Fifvelitadi, Hvarfs och Styra socknar till ett fjär-

dingsmansdistrikt. 
Stadga för Tekniska aftonskolan i Linköping. 
Matvarustadga för Motala stad. 
Förening af Hagebyhöga och Vestra Stenby socknar till ett tjär-

dingsmanadistrikt. 
Stadga för Motala fabriks- och handtverkåföreniug. 
Förbud för färdande med velociped å vissa platser i Söderköping. 
Delning af S:t Lars socken i två fjärdingsmansdistrikt. 
Reglemente för Skepporesocieteten i Norrköping. 
Instruktion för Skepparesocieteten i Norrköping. 
Renhållningsstadga för den inom S:t Johannes socken belugna s. k. 

Vestra förstaden, omfattande lägenheterna Annedal, Aspeboda, 
Aspedal, n:r 1, 2, 3, 4 Gustafsberg, Hannalund, Hjalmars
berg, Karlsberg n:r 1, 2, 3, 4, Karlsborg n:r 1 och 2, Karls-
hem, Kollen och Marieland. 

Matvarustadga för Motala socken. 
Matvarustadga för Risinge socken. 
Ändring uti reglemente för Östergötlands kreatursförsäkrings

bolag. 
Förening af Ekebyborna och Lönsås socknar till ett fjärdings

man sdistrikt. 
Förening af Klockrike och Brnnneby socknar till ett fjärdings-

mansdistrikt 

Med afseende å fångvården lämnas nedanstående, från 
Sveriges officiella statistik hämtade uppgifter. 

Af de till tvångsarbete för lösdrifveri dömda kvinnor äro 
de flesta häktade i Norrköping och införpassade till kronohäktet 
därstädes. Bland de till länsfängelset i Linköping införpassade 
kvinnliga lösdrifvare är ungefär halfva antalet häktadt inom 
Östra Eneby socken och Norrköpings s. k. förstäder. För sysslo
löst kringstrykande och bettlande häktades och införpassades 
till länets fångvårdsanstalter i enlighet med bestämmelserna i 
lagen den 12 juni 1885 om lösdrifvares behandling: 

Utgifterna för fångvården i länet med undautag af central
fängelset, sedermera tvångsarbetsanstalten, i Norrköping utgjorde 
år 18% 46,761-06 kr., år 1897 50,732-95, år 1898 49,645-28, år 
1899 54,789-97 och år 1900 56,029-54 kr. Fångvårdskostnaderna 
uppgingo vid centralfängelset i Norrköping, som med år 1897 
anordnats till tvångsarbetsaustalt, år 1896 till 44,564-55 kr., för 
tvångsarbetsanstalten år 1897 till 62,65292, år 1898 63,29719, 
år 1899 68,290-68 och år 1900 74,804-77 kr. 

Antalet häktade och dömda, som under perioden förvarats 
i länets fångvårdsanstalter, uppgick år 1896 till 1,070, däraf 
790 män och 280 kvinnor, år 1897 till 1,268, däraf 760 män 
och 508 kvinnor, år 1898 till 1,278, däraf 767 män och .511 
kvinnor, år 1899 till 1,232, däraf 742 män och 490 kvinnor, 
samt år 1900 till 1,348, däraf 819 män och 529 kvinnor. 

E) Bank- och låneinrättningar. Bankverksamhet utöfvas 
inom länet af följande nio banker: Sveriges Riksbank, Öster
götlands enskilda bank, Norrköpings enskilda bank, Kalmar en
skilda bank, hvilka samtliga äro sedelutgifvande, Skandinaviska 
kreditaktiebolaget, aktiebolaget Örebro handelsbank, aktiebolaget 
Norrköpings folkbank, Motala folkbank och Lysings härads 
folkbank. Sveriges Riksbank öppnade den 1 april 1897 ett 
afdelningskontor i Linköping. 

Östergötlands enskilda bank drifver sin rörelse genom 
kontor i Linköping, Norrköping, Vadstena, Söderköping, Ske
ninge, Mjölby och Kisa, af hvilka det i Norrköping upprättades 
under innevarande femårsperiod, år 1898. Hufvudkontoret är 
i Linköping, där ock den af lottegarne valda centralstyrelsen 
har sitt säte. Afdelningskontorens styrelse utses af centralsty
relsen. Bankens grundfond, som vid periodens början utgjorde 
1,500,000 kr., fördelad å 3,000 lotter å 500 kr., ökades den 
1 januari 1899 genom utsläppande af 2,200 nya aktier till 
2,600,000 kr., hvarjämte reservfonden tillfördes det belopp af 
550,000 kr., som erhölls genom att lotterna emitterades till en 
kurs af 750 kr. Bankens fonder utgjorde vid 1900 års slut: 
grundfond 2,600,000 kr., reservfond 1,300,000 kr. och reserve
rade medel 162,446'80 kr. I öfrigt hänvisas för belysning af 
bankens rörelse till otnstående tabell I. 

Norrköpings enskilda bank har sitt hufvudkontor i Norr
köping samt ett afdelningskontor i Motala. Grundfonden ut
gjorde vid ingången af år 1896 1,600,000 kr. i lotter å 1,000 
kr., men ökades år 1898 genom utsläppande af 1,400 stycken 
nya lotter till 3,000,000 kr. Emissionspriset var 1,900 kr., 
hvarför ett efterskott af 1,260,000 kr. uppstod, som tillfördes 
reserv- och grundfonderna. Vid 1900 års slut uppgick grund
fonden till 3,000,000 kr., reservfonden till 1,000,000 kr. samt dis
positionsfonden till 1,368,899-51 kr. Bankens rörelse under pe
rioden åskådliggöres af tabell I. 

Kalmar enskilda bank har inom länet ett kommissionskon
tor i Valdemarsvik, Skandinaviska kreditaktiebolaget ett afdel
ningskontor i Norrköping samt aktiebolaget Örebro handelsbank 
ett år 1899 öppnadt afdelningskontor i Motala. 

Aktiebolaget Norrköpings folkbank drifver sin rörelse i 
Norrköping. Dess fonder voro vid 1900 års slut: grundfond 
300,000 kr., reservfond 58,000 kr. och dispositionsfond 56,000 
kr. Motala folkbank, hvars fonder år 1900 utgjorde: grundfond 
52,377io kr., reservfond 60,000 kr. och dispositionsfond 40,000 
kr., bar kontor endast i Motala. Lysings härads folkbank, 
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hvars kontor är beläget i Ödeshög, hade vid 1900 års slut en 
grundfond af 71,900 kr., reservfond 42,639-fi4 kr. och disposi
tionsfond 10,903-49 kr. 

Af de i senaste berättelserna upptagna sparbanker har 
Godegårds sparbank upphört med sin verksamhet. Ar 1898 in
rättades Kristbergs sockens sparbank, för hvilken Konungens 
Befallningshafvande den 12 december sagda år fastställt regle
mente. Ändringar uti gällande reglemente hafva af Konungens 
Befallningshafvande fastställts den 18 april 1896 för Vikbolands 
sparbank, den 25 november 1897 för Asby sparbank, den 17 
maj 1898 för Östra Ryds sparbank, den 4 juni 1898 för Vestra 
Ny sockens sparbank och den 1 augusti 1900 för Göstrings hä
rads och Skeninge stads sparbank. Sparbankernas antal inom 
länet uppgick vid periodens slut till 35. Insättarnes antal 
hade till 1900 års slut vuxit till 70,257 med en behållning af 
20,288,511-oe kronor. 

Vid länets samtliga postanstalter finnas inrättade kontor 
för Postsparbanken, och uppgingo postsparbankskontorens antal 
vid 1900 års slut till 124. De utelöpande motböckerna voro 
vid samma tidpunkt 21,056 med en behållning af 3,179,916-29 kr. 

Hypoteksföreningama inom länet äro trenne, nämligen Öst
göta hypoteksförening, Östgöta stadshypoteksförening och Norr
köpings stadshypoteksförening. 

Östgöta hypoteksförening, hvars verksamhet började år 1845 
och hvars lånedistrikt omfattar Östergötland samt Norra och 
Södra Tjusts, Tunaläns, Sevede och Aspelands härad af Kalmar 
län, var intill år 1890 bildad på två afdelningar. Sistnämnda 
år upphörde den första afdelningen, och de där kvarstående del-
egarnes skuld öfvertogs af andra afdelningen. Vid periodens 
början kvarstodo i första afdelningen 46 delegare, antecknade 
för ett fastighetsvärde af 559,760-58 kr., på grund livarafi amor
teringslån utlämnats 204,300 kr., och återstoden af denna afdel-
nings under utdelning varande reservfond utgjorde 32,763-43 kr. 
Andra afdelningen hade 8,219 delegare, antecknade för ett fastig

hetsvärde af 130,718,712-43 kr., på grund hvaraf i amorteringslån 
utlämnats 48,549,350 kr., och med en reservfond af 569,672-81 kr. 
De sista delegarne i den första afdelningen utgingo under år 
1899, men vid slutet af år 1900 återstod ännu af icke lyftade 
reservfondsandelar ett belopp af 19,753-99 kr. Inom andra afdel
ningen funnos vid 1900 års slut 8,417 delegare, antecknade för 
ett fastighetsvärde af 135,297,57228 kr., på grund hvaraf i amor
teringslån utlämnats 50,447,500 kr., och uppgick afdelningens 
reservfond till 512,658-28 kronor. 

Östgöta stadshypoteksförening, hvilken började sin verksam
het år 1871, har till lånedistrikt städerna Linköping, Söder
köping, Vadstena, Skeninge och Motala äfvensom de inom länet 
belägna köpingar, stationssamhällen och andra platser, där på 
grund af Kungl. Maj:ts förordnande ordningsstadgan, byggnads
stadgan och brandstadgan för rikets städer gälla; antalet från 
föreningen utlämnade lån utgjorde vid periodens början 262, för
delade på 218 fastigheter, och vid dess slut 298, fördelade på 217 
fastigheter. I öfrigt torde beträffande föreningens verksamhet få 
hänvisas till följande tabell: 

Norrköpings stadshypoteksförening har sitt verksamhetsom
råde inskränkt till Norrköpings stad. 

Tab. I. Östergötlands enskilda banks och Norrköpings enskilda banks ställning vid slutet af åren 1895-1900. 
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Beträffande Linköpings läns och stifts lifränte- och kapital-
fSrsäkringsanstalts verksamhet får Länsstyrelsen åberopa nedan 
intagna tabell. 

Enligt revisionsberättelsen öfver anstaltens förvaltning år 
1897 hade vid granskningen af anstaltens räkenskaper för år 
1896 dåvarande revisorer trott sig finna, att lifräntefondens 
kapitalbelopp icke motsvarade därifrån utgående och garanterade 
lifräntor, samt fördenskull verkställt undersökning om bildandet 
af denna fond och för att åskådliggöra ställningen upprättat en 
förteckning öfver alla de från anstaltens början till fonden öf-
verförda lifräntetagare jämte deras därvid egande kapitalbelopp 
och åtgående såväl lyftade som icke lyftade räntor, hvarefter 
revisorerna kommit till den åsikt, att lifräntefondens kapital
belopp vid 1896 års siat i verkligheten borde vara 62,5726" kr. 
i stället för då bokförda 42,903'i o kr. och att anledningen till 
skiljaktigheten förefunnits i bokföringssättet, enligt hvilket fon
den icke tillförts andel i anstaltens ränteinkomst under årens 
lopp, utan att denna ränta i stället tillgodokommit anstaltens 
reservfond eller, som den i räkenskaperna benämnes, »bespa-
ringsfond>. 

I anledning af denna revisorernas utredning har direktionen 
under år 1897 beslutat, att från delegames >besparingsfond» 
skulle till lifräntefonden öfverföras ett kapitalbelopp af 20,000 
kronor, och efter vidtagandet af denna åtgärd, jämte det 3-e 
procents ränta å såväl detta belopp som å fondens från år 1896 
utbalanserade kapital 42,903-10 kr. tillgodoförts fonden, utgjorde 
lifräntefondens kapitalbehållning vid 1897 års slut 65,924-31 kr., 
hvaremot, enligt ett af revisorerna öfver fonden upprättadt sam
mandrag för åren 1879—1897, densamma borde utgöra 65,58199 
kr. eller 342-32 kr. mindre belopp än det, hvartill direktionens 
beslut föranledt. 

Med stöd af tabeller, som upprättats af dels herr professor 
Lindstedt och dels herrar Rosén och Beckman öfver kapital
värdet af årlig lifränta efter 3-5 procents räntefot, hafva revi
sorerna, enligt gjorda beräkningar, kommit till visshet, att lif
räntefondens ofvanstående kapitalbehållning är fullt tillräcklig 
till utbetalning af en årlig lifränta å 8 procent för man och 7 
procent för kvinna från och med 56 års ålder och att fondens 
ställning således för närvarande är betryggande för dess hitin
tills åtagna förbindelser. 

Genom Kungl. Maj:ts nådiga resolution den 1 juni 1900 
har fastställt nytt reglemente för anstalten att gälla från den 
1 januari 1901. 

F) Försäkringsanstalterna inom länet äro: 
1) För brandskada: Östergötlands läns brandstodsbolag, 

som meddelar försäkring å byggnader och lösören å länets 
landsbygd, Östergötlands läns nya brandstodsbolag, hvars verk
samhetsområde omfattar hela länet, samt Ydre härads brand
stodsbolag, som omfattar nämnda härad och Tirserums socken 
af Kinda härad. 

Beträffande de båda förstnämnda bolagens verksamhet under 
perioden torde få åberopas nedan intagna tabell K. 

Förutom förenämnda bolag med säte inom länet anlitas 
äfven andra; särskildt för städerna användas ganska mycket 
öinsesidighetsbolagen, för fast egendom städernas allmänna brand
stodsbolag samt för lös egendom städernas bolag för försäkring 
af lösegendom, äfvensom åtskilliga enskilda brandförsäkringsbolag. 

2) För kreatur och mot hagelskada: Östergötlands kreaturs
försäkringsbolag, hvars verksamhetsområde omfattar hela länet, 
Heda kreatursförsäkringsaktiebolag, som omfattar Heda socken 
i Lysings härad, samt Östergötlands hagelskadeförsäkringsbolag, 
omfattande hela länet. 

G) Fattigvården. Ett bland de mörkaste bladen i vårt 
lands och äfven i detta läns utvecklingshistoria är det sätt, 
hvarpå fattigvården handhafves. Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande vill icke därmed hafva sagt, att icke fattigvårds
förordningens föreskrifter iakttagas, men vår fattigvårdslag
stiftning och barmhärtigheten beröra föga hvarandra, och den 
fattiges lott är mera än vanligt bitter. Egendomligt nog för 
Östergötland, hvarest välståndet i allmänhet torde vara större 
än i en hel del andra provinser, är antalet fattigvårdsmål myc
ket stort. Antalet af de fattigvårdsmål, som under perioden 

Tab. K. Östergötlands läns brandstodsbolags och Östergötlands läns nya brandstodsbolags verksamhet åren 1896—1900. 1) 
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anhäugiggjorts hos Länsstyrelsen, utgjorde nämligen år 1896 
293, år 1897 359, år 1898 364, år 1899 345 samt år 1900 353. 

Beträffande antalet understödstagare samt beloppet af fat
tigvårdskostnaderna torde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande få hänvisa till de af Kungl. Statistiska Centralbyrån 
offentliggjorda uppgifterna i detta ämne. 

Fattigvården inom länet är i allmänhet ordnad på gam
malt sätt, och fattiggårdar finnas fortfarande endast inom ett 
fåtal socknar. 

Inom Linköpings stad har det s. k. Elberfeldsystemet, 
hvilket under sistförflutna periods senaste år införts, vidare ut
vecklat sig. Någon minskning i fattigvårdsutgifterna har genom 
detsamma väl icke egt rum, men de behöfvandes kraf på 
hjälp har blifvit mera praktiskt och rättvist tillgodosedt. 

I Norrköping har under perioden för fattigvårdens räkning 
i kvadraten Ruddammen för en kostnad af 164,000 kronor 
uppförts en ny sjukhusbyggnad, innehållande, utom sköterske
rum, läkarerum, dagrum, matsalar, kök och badrum, sjuksalar 
med plats för 135 sängar. 

Enskild fattigvård har under perioden varit anordnad vid 
Valla egendom i S:t Lars socken, Engelholms gods i S:t Anna 
socken, Grytgöls bruk i Hällestads socken och Boxholms bruk i 
Åsbo socken. 

H) Fromma stiftelser och donationer. Angående dessa 
torde Länsstyrelsen få hänvisa till här efter intagna tabell 7, 
upprättad på grund af från stiftelsernas förvaltningar infordrade 
uppgifter. 

Få af Sveriges landskap ega så många förutsättningar för 
utveckling i olika hänseenden som Östergötland. 

Den för sin bördighet kända vackra östgötaslätten, de af 
rikliga strömfall uppfyllda vattendragen Motala ström, Svartån 
och Stångån samt de stora skogssträckorna i norra och södra 
delarna af länet inbjuda till landtbruk och boskapsskötsel med 
därpå grundad niejerihandtering, fabriksanläggningar och in
dustriell verksamhet äfvensom till tillgodogörande af skogens 
produkter. Och af de uppgifter Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande varit i tillfälle att lämna i denna berättelse 
täcktes Eders Kungl. Maj:t i nåder inhämta, hurusom länets 
invånare under perioden vetat att på ett klokt och framsynt 
sätt begagna sig af de förmåner en mild försyn sålunda gifvit 
dem. Goda skördar hafva äfven bidragit till förbättrande af 
landtmännens villkor och gifvit dem ekonomisk bärkraft att för
bättra häst- och kreatursraserna. I öfrigt gynnsamma konjunk
turer hafva åt industrien gifvit ett stort och såsom man må 
hoppas varaktigt uppsving. Betydlig öfverafverkning af skogen 
torde väl hafva egt rum, men då insikten om skogssådd och 
skogsplantering vunnit allt större insteg, får man hoppas, att de 
skador vinningslystnaden gjort skola af naturen med människans 
tillhjälp återställas. 

Slutligen må nämnas, att fiskets betydelse alltmera börjat 
att uppmärksammas och att åtgärder till dess förbättrande vid
tagits. 

Man torde därför med allt fog kunna säga, att de år, som 
ifrågavarande period omfatta, bilda en betydelsefull och vacker 
länk i länets inre utvecklingshistoria, väl värd att i tacksamt 
minne bevaras. 

Linköpings slott i Landskansliet och Landskontoret den 31 december 1901. 

Underdånigs t 

L. DOUGLAS. 

C. O. de Frese. Johan Lindby. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅREN 1896—1900. 
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Tab. 2. 
ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅREN 1896—1900. 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll år 1900. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1900. 

I . Landsbygden. 
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EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1900. 

Tab. 5 och 6. 
Ö

stergötlands 
län

. 
51 



Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1900. 

52 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

53 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 54 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

55 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 56 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

57 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 58 
Ö

stergotlands 
län. 

T
ab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands län. 
59 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 60 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

61 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 62 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

63 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 54 
Ö

stergötlan
d

s 
län. 

T
ab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

65 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 66 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

67 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 68 
Ö

stergötlands län. 
Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

69 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 70 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

71 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 72 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

73 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 74 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 7. 



Tab. 
7. 

Ö
stergötlands 

län. 
75 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 76 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 7. 



Tab. 7. 
Ö

stergötlands 
län. 

77 



78 
Ö

stergötlands län. 
T

ab. 7. 


	Bidrag till Sveriges officiella statistik. H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd 9. Åren 1896-1900. Östergötlands län
	Inledning
	H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd 9. Åren 1896-1900. Östergötlands län
	Innehållsförteckning
	Underdånig berättelse
	1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet
	2. Invånare
	3. Näringar
	Tab. A. Bergmalmsuppfordringen i Östergötlands län åren1896-1900
	Tab. B. Järntillverkningen i Östergötlands län åren 1896-1900

	4. Kommunikationsanstalter och varuutbyten
	Tab. C. Antal arbetare och olyckshändelser vid bergverken iÖstergötlands län åren 1896-1900
	Tab. D. Trafiken vid enskilda järnvägar inom Östergötlands län åren1896-1900
	Tab. E. Väghållningsdistrikten i Östergötlands län

	5. Kameralförhållanden
	Tab. F. Brännvinsförsäljningsafgifter i Östergötlands länförsäljningsåren 1895-1900
	Tab. G. Försålda kronoegendomar i Östergötlands län åren1896-1900

	6. Politi
	Tab. H. Lasarettens och kurhusens i Östergötlands län verksamhetåren 1896-1900
	Tab. I. Östergötlands enskilda banks och Norrköpings enskildabanks ställning vid slutet af åren 1895-1900
	Tab. K. Östergötlands läns brandstodsbolags och Östergötlands länsnya brandstodsbolags verksamhet åren 1896-1900


	Tabellbilagor
	Tab. 1. Folkmängden i Östergötlands län åren 1896-1900
	Tab. 2. Allmänna vägar och skjutsning i Östergötlands län åren1896-1900
	Tab. 3. Hemman och lägenheter samt stadsjordar m. m. iÖstergötlands län år 1900
	Tab. 4. Egendomar af fideikommissnatur i Östergötlands län år 1900
	Tab. 5. Egendomar tillhörande inhemska aktiebolag, i Östergötlandslän år 1900
	Tab. 6. Egendomar tillhörande främmande makters undersåtar, iÖstergötlands län år 1900
	Tab. 7. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,sjukkassor och därmed jämförliga inrättningar i Östergötlandslän år 1900




