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ÅREN 

1901—1905. 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

Någon annan förändring af Östergötlands läns gränser 
har under femårsperioden 1901—1905 icke ägt rum, än at t 
genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 3 juni 1904 
medgifvits, a t t ett mindre jordområde af Tryserums socken 
inom Norra Tjusts härad af Kalmar län, närmare angifvet 
å en af kommissionslandtmätaren G. Indebetou år 1902 upp-
lä t tad karta, får öfverflyttas till Östergötlands län och 
Hammai kinds härad för a t t tillika med ett angränsande om
råde af Ringarums socken införlifvas med Valdemarsviks 
samhälle, hvilket senare genom omförmälda kungl. bref för
klarats berättigadt at t under vissa särskildt angifna, men 
ännu icke fullgjorda, villkor bilda en, äfven i fattigvårds
hänseende, från Ringarums och Tryserums socknar afskild 
köping. 

I fråga om länets administrativa indelning hafva föl
jande förändringar inträdt. 

Genom nådigt bref den 26 september 1902 har förordnats, 
a t t den aktiebolaget Finspångs styckebruk tillhöriga skatte-
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lägenheten utjorden Ljungstorp n:r 1 med Hospitalsplatsen, 
som i kyrkligt och kommunalt afseende, under benämning 
Ljungdalen, räknats till Simonstorps socken af Bråbo härad, 
men upptagits i jordeboken för Skedevi socken af Finspånga 
läns härad, skall från början af år 1904 i jordeboken öfver-
föras från Skedevi socken till Simonstorps socken och Bråbo 
härad. 

Vidare har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 
30 april 1904 förordnat, a t t 1 mantal skatte Bjärsjö ji:r 
1, ' i mantal skatte Finnarp n:r 1, 2 mantal skatte Göte-
ryd n:r 1 och 2, V8 mantal frälse Kättestorp n:r 1, V8 mantal 
frälse rå- och rörshemman Nyarp n:r 1, 3/8 mantal frälse 
Skrångstorp n:r 1 och '/8 mantal frälse Stularp n:r 1 jämte de 
å Göstrings härads allmänning upptagna och skattlagda lä
genheterna Jägersborg n:r 1, ett skattetorp, Klämmesmålen 
n:r 1, e t t frälsetorp, och Slättmossen eller Klämmesmålen, 
en numer& till skatte försåld äng, äfvensom frälsetorpet 
Backen n:r 1 skola från och med ingången af är 1905 i 
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administrativt, ecklesiastikt, kommunalt och judiciellt hän
seende förläggas från Rinna socken och Göstrings härad 
till Trehörna socken och Lysings härad, under villkor: att 
nuvaiande prästerskap och kyrkobetjäning i Rinna försam
ling under sin tjänstetid bibehållas vid de till dem från de 
öfveiflyttade fastigheterna utgående löneförmåner; a t t Tre
hörna kommun öfvertager underhållet af de fattiga, som vid 
tiden för öfverflyttningen voro bosatta inom det öfverflyt-
tade området; at t Trehörna kommun årligen, räknadt från 
och med år 1905, till Rinna kommun utgifver såsom er
sättning föi minskade inkomster i följd af öfverflyttningen 
dels under fem år et t belopp, motsvarande medeltalet för 
åren 1902—1904 af det öfverflyttade områdets bidrag till 
kommunala utgifter, dels ock under följande fem år ett be
lopp motsvarande hälften af sagda medeltal; at t väghåll
ningsbesväret blifver oförändradt, intill dess af annan anled
ning ny vägledning kan komma till stånd; samt at t genom 
öfverflyttningen icke sker någon rubbning uti den fastighe
terna nu tillkommande rä t t till Göstrings härads allmänning. 

De städerna tillhörande områden hafva under perioden 
undergått åtskilliga förändringar. 

Så har Linköping, utom mindre områden för tomt- och 
gaturegleringar, förvärfvat sig inom stadens hank och stör 
tomten n:r 153 samt västra delen af tomten n:r 152 i S".t 
Lars kvarter för en köpeskilling af 8,498 kr. 97 öre äfven-
som tomten n:r 154 inom samma kvarter och den inom ägo
skiftet litt. Ti 1 belägna delen af tomten n:r 155 i be
rörda kvarter för en köpeskilling af 15,000 kronor. 

Norrköpings stad har för gaturegleringar gjort bety
dande inköp, nämligen inom stadens jurisdiktion: år 1901 
för reglering af Handtverkare- och ös t ra Kyrkogatorna 163v.o 
kvm. ai tomten n:r 1 af kvadraten Stopet, för reglering 
af Sandgatan och Norra Plankgatan 1,675-35 kvm. af 9 -gårdar 
i kvadraten Källan, för reglering af Handtverkaregatan 77'is 
kvm. af tomten n:r 1 och 2 i kvadraten Stopet, för reglering 
af Bredgatan 119-75 kvm. af tomten n:r 4, 5, 6 och 12 i 
kvadraten Täppan och för reglering af Västra Nygatan 269-04 
kvm. af tomterna n:r 1—6 i kvadraten Klippan; år 1902 
för reglering af Kvarngatan 114 kvm. af tomterna n:r 3 
och 4 i kvadraten Dalkarlen, för reglering af Södra S:t 
Persgatan 185-so kvm. af tomterna n:r 1 litt. B och C 
samt n:r 1 litt . D i kvadraten Liljan, för reglering af 
Stor- och Allégatorna i Södra Förstaden 1,606-98 kvm. från 
17 lägenheter i Adelsgärdet och Såpkullen samt för reglering 
af Jungfrugatan 36-75 kvm. af tomten n:r 5 och 6 i kvadra
ten Munken ; år 1903 för reglering af Kvarngatan 52-75 kvm. 
af tomten n:r 2 litt. B i kvadraten Dalkarlen, för regle
ring af Garfvaregatan 618 kvm. af 3 tomter i kvadraten 
Stjärnan, för reglering af Gamla Rådstugugatan 206 kvm. 
af tomten n:r 1 i kvadraten Tullhuset, för reglering af Drott
ninggatan 35-90 kvm. af gården n:r 4 i kvadraten Varfvet 
samt för reglering af Drottninggatan och till utläggandet 
af en ny gata vid kvadraten Varfvet 2,542-so kvm. af går
den n:r 2 och 3 i kvadraten Varfvet; år 1904 för reglering 
af Skolgatan 22-so kvm. af tomten n:r 1 i kvadraten Västra 
Huken, för reglering af Sydvästra Kungsgatan 3,175-is kvm. 
af gården n:r 3 i kvadraten God vän, för reglering af Tunn-
bindaiegatan 38-35 kvm. af tomten n:r 7 i kvadraten Gör

deln och för reglering af Garfvaregatan och stadsdelen Mid-
tina 4,626-45 kvm. af 6 tomter i kvadraten Vårdtornet; samt 
år 1905 för reglering af Kvarngatan 97io kvm. af tomtnummer 
i kvadraten Dalkarlen, för reglering af Sandgatan 14-35 kvm. 
at tomten n:r 14 i kvadraten Täppan, för reglering af Drags
gatan 98-20 kvm. af tomten n:r 6 litt. A i kvadraten Orion, 
för reglering af Sydvästra Kungsgatan 112-75 kvm. af tomten 
n:r 2 i kvadraten God vän, för reglering af Gamla Råd
stugugatan 132-25 kvm. af tomten n:r 2 i kvadraten Bron 
och för reglering af Torggatan 1,382-65 kvm. af gården n:r 
5 i kvadraten Rådstugan; uppgående sammanlagda inköps
summan härför till 971,511 kronor. 

Vidare hafva nedannämnda, utom stadens jurisdiktion be
lägna fastigheter blifvit inköpta: år 1902 1 mantal Lida ined 
utjordarnc Vallby n:r 3 och 4 i S:t Johannes socken för 20,000 
kronor, 3 mantal Skälf pch 2 mantal Högby jämte lägen
heterna Högby eller Hushagen i Borgs socken för 160,000 
kronor, och 2 mantal Hämleö och V2 mantal Melby i S:t 
Johannes socken för 126,485 kr. 31 öre; år 1903 lägenheterna 
Hagalund för 16,000 kronor, Skinabo för 3,350 kronor och 
Tianbo eller Lindholmen för 4,500 kronor, alla i S:t Jo
hannes socken, lägenheterna Kullen n:r 1 för 24,000 kronor 
och Svinåsen för 9,500 kronor, båda i Borgs socken; år 1904 
lägenheten Sandkullen n:r 1 i S:t Johannes socken för 4,500 
kronor, lägenheten Udden n:r 1 i Borgs socken för 10,000 
kronor, 1 i3/17G mantal Vrinnevid Norrgård iS : t Johannes soc
ken för 101,155 kr. 28 öre, V10 mantal Herrebro litt. B i 
Boigs socken för 10,000 kronor, V12 mantal Ene by n:r 1 
litt. Ge i Borgs socken för 52,400 kronor; samt år 1905 
0-03C7 mantal Borg n:r 6 litt. Fba i Borgs socken för 8,000 
kronor, 423/ao mantal Borg och 313/m mantal Ene by jämte 6 
utjordar i Borgs socken för 482,700 kronor samt 11/4 mantal 
Vrinnevid Södergården i S:t Johannes socken för 100,318 
kr. 25 öie, eller tillhopa 1,132,908 kr. 84 öre. 

Med Eders Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd har staden 
af S:t Johannes församling inköpt dess inom staden belägna 
kyrkogårdsområde jämte därå uppförda kyrka för ett pris 
af 200,000 kronor med tillträdesrätt, så snart församlingens 
nya, å landet belägna kyrka fullbordats och invigts, hvilket 
skett under år 1906. 

Söderköpings stad har år 1905 erhållit nådig fastställelse 
ä e t t af ingenjören N. Gellerstedt i Stockholm, uppgjordt 
förslag till utvidgning och förändring af stadsplanen, livar-
igenom söder om gamla planen mellan densamma och Norr
köping—Söderköping—Valdemarsviks järnvägsområde ut
lagts en ny stadsdel, indelad i 3 kvarter med tillhopa 21 
tomter. Detta område, genomkorsadt af 6 gator, erbjuder 
genom såväl läge som terrängförhållanden synnerligen lämp
liga byggnadsplatser. I gaturegleringshänseende har staden 
inköpt: i Hagakvarteret för Skönbergagatans utvidgning och 
utläggning af Nybrogatan mellan Skönbergagatan och södra 
gamla stadsplanegränsen 1,047 kvm. af forna tomterna 
n:r 80 och 80+,. hvilka efter deras sammanslagning och Ny
brogatans framdragande däröfver blifvit delade i 2 nya, 
numera med n:r 80 a och 80 b betecknade tomter, för Södra 
Aga tans utvidgning gården och tomten n:r 6 och kvarter n:r 
15 och för Trädgårdsgatans och Storgatans utvidgning 77 
kvm. af tomten n:r 51 ; samt i Bergskvarteret för Lilla Aga-
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tans utvidgning 395-.-> kvm. af tomterna n:r 2 och 2-f. Sam
manlagda kostnaden för dessa jordinköp har uppgått till 5,340 
kionor. Vidare har staden genom köp förvärfvat dels i och 
för berörda utvidgning af stadsplanen 22,858-4 kvm. af inom 
dess område belägna jordlotterna af n:r 104 samt n:r 105, 
106, 106 a: a, b, c, 106 b, 107, 108, 109, 110 och 111 i 
Eagnhildsgärdet och Tokebrunnslyckan för 3,700 kronor, dels 
utom stadens jurisdiktion belägna, men dess område angrän
sande egendomen 1 mantal frälse Husby n:r 5 jämte krono-
skattejordarne Hack och Kråklund i Skinberga socken, äfven-
soin lägenheten Bränneritomten, för tillhopa 42,400 kronor. 

Däiemot har staden afhändt sig för ett sammanlagdt 
belopp af 3,500 kronor dels tomterna n:r 34 och af n:r 36 
i Bergskvarteret, dels jordlotten af n:r 57 om| 1 ar i Klef-
brinkslyckan å stadens område. 

På därom gjord ansökning har Eders Kungl. Maj:t genom 
nådig iesolution den 21 november 1902 t i l låt i t Söderköpings 
församling till vederbörande innehafvare afyttra sådana kyr
kan tillhöriga jordlotter och inom stadens planlagda dmråde 
belägna tomter, som mot tom törens utgörande upplåtits med 
ständig besittningsrätt. På grund häraf har försålts kyrko
tomten n:i 80 i Hagakvarteret, innehållande 774-2 kvm., för 
en efter i nådiga resolutionen gifna grunder beräknad köpe
skilling af 257 kronor. 

I senast afgifna femårsberättelse är omnämndt, hurusom: 
en gjord undersökning rörande stadens äldre jordförhållanden 
gifvit vid handen, at t betydande delar af dess forna om
råde frånhändts staden och, såsom det vill synas, utan laglig 
grund tillagts angränsande socknar. Med anledning häraf 
hafva stadsfullmäktige hos Eders Kungl. Maj:t gjort under
dånig framställning om dessa i ansökningen närmare angifna 
områdens återförande till staden i judiciellt och administra
tivt hänseende, hvilken ansökning dock ännu är på nådig 
pröfning beroende. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 24 
november 1899 bestämt, a t t åtskilliga, inom S:t Pers socken 
belägna, hemman och lägenheter, utgörande tillhopa 21 1 4 
mantal, skulle tillhöra Vadstena stad och årslånga tvister 
mellan staden och nämnda socken angående rä t ta taxerings
orten för dessa fastigheter och å dem varande personers be
skattning fått et t slut, har taxeringen under nu ifrågava
rande femårsperiod i vederbörlig ordning verkställts i staden, 
som således kommit i åtnjutande af den därpå belöpande 
kommunalskatt. 

Det i förra femårsberättelsen omförmälda, år 1898 upp
rättade, förslaget till plan för Vadstena stads ordnande och 
bebyggande är fortfarande beroende på Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga pröfning. Vid vederbörlig domstol anhängiggjorda 
rättegångar om återvinning af särskilda till staden donerade, 
men sedermera densamma frånhända jordar hafva afgjorts 
i första instans samt hos Eders Kungl. Maj:ts och "Rikets Göta 
hofrätt under innevarande år, därvid stadens talan blifvit 
ogillad. Emot bemälda hofrätts dom har talan ej full
följts. 

Hvarken Motala eller Skeninge hafva under perioden 
undergått någon förändring till sitt område. 

I fråga om den judiciella indelningen antecknas, att . 
sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 28 juni 

1901 förordnat, a t t Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds 
domsaga, som hittills bestått af två tingslag, skall utgöra 
et t tingslag, med tingsställe i eller invid Söderköping, samt 
ny t t tidsenligt tingshus under åren 1902 och 1903 för dom
sagan blifvit uppfördt i Söderköping, har, enligt nådig fö
reskrift, den nya regleringen af tingslagen t rädt i kraft 
från och med 1904 års början. 

På framställning af riksdagens justitieombudsman har 
Eders Kungl. Maj:t efter vederbörandes hörande genom nådigt 
bi ef den 26 juni 1903 förordnat, a t t Aska, Dals och Bobergs 
domsaga skall utgöra endast e t t tingslag, med tingsställe i 
eller invid Motala stad; och kommer enligt nådigt bref den 
8 juni 1906 denna reglering a t t träda i tillämpning från och 
med den 1 september 19Ô7, därvid Aska härads nuvarande 
tingshuslokaler skola användas, intill dess ny t t tingshus för 
hela domsagan kan blifva färdigt till begagnande, hvilket 
enligt sistnämnda nådiga bref skall ske ti l l senast den 1 
september 1911. 

De under förra femårsperioden omförmälda rnunicipal-
samhälhna inom Mjölby och Borgs socknar hafva under pe
rioden betydligt utvecklats, särskildt är detta förhållandet 
med Mjölby, som gå t t betydligt framåt, och torde den tid
punkt icke vara aflägsen, då detta samhälle gör anspråk 
på at t erhålla stadsrättigheter. 

Äfven under denna femårsperiod hafva flere municipal-
samhällen kommit till stånd. Så har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande genom resolution den 18 april 1903 
förordnat, a t t ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brand
stadgan för rikets städer samt hvad i hälsovårdsstadgan för 
riket finnes föreskrifvet för stad skola i tillämpliga delar 
gälla för Kisa kyrkoby i Kisa socken, med de gränser, som 
angifvits å en af F. L. A. Gyllenhammar år 1898 jpprät tad 
och af L. Wiberg år 1901 tillökad karta, hvarefter Eders 
Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 15 april 1904 gillat 
samma beslut samt fastställt vissa af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande föreslagna hufvudgrunder för tillämp
ning af ofvannämnda författningar, hvilka den 1 januari 
1905 skulle träda i kraft inom området. Och har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande den 9 juli 1904, med tillämpning 
af dessa hufvudgrunder, funnit skäligt utfärda särskilda 
ordningsföreskrifter för Kisa municipalsamhälle. 

Vidare har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref af 
den 30 maj 1902 förordnat, a t t Åtvidabergs bruksområde, 
sådant det finnes angifvet å en af kommissionslandtmätaren 
Gustaf Indebetou år 1897 upprättad karta, jämte vissa där-
intill gränsande delar af Kammarboda, Atvids rusthåll och 
östan torp, skall utgöra ett särskildt municipalsamhälle, inom 
hvilket ordningsstadgan för rikets städer samt hälsovårds
stadgan för riket i hvad den afser stad skola lända till efter
rättelse, med rä t t för samhällets medlemmar a t t oberoende 
af kommunen i öfrigt själfva vårda sådana för samhället 
gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter, som 
afses i nämnda författningar eller som föranledas af deras 
tillämpning inom samhället. I enlighet med föreskrifterna i 
ofvan åberopade nådiga bref har Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande den 10 juli samma år utfärdat särskilda 
ordningsföreskrifter för Åtvidabergs municipalsamhälle, 
hvar jämte Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande seder-
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mera fastställt brand- och byggnadsordning för municipal-
samhället. 

Et t municipalsamhälle i hälsovårdshänseende har bildats 
vid Boxholm, i det a t t Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref 
den 5 augusti 1904 förordnat, ej mindre att hälsovårdsstad
gans för riket föreskrifter rörande stad skola i tillämpliga 
delar gälla inom det område vid Boxholm, som, innefattande 
Boxholms bruk, lägenheterna Sandbacka, Skogslund och Box
holms så kallade norra förstad, finnes upptaget å en af 
kommissionslandtmätaren, kaptenen J . Stånggren år 1903 
upprättad karta, än äfven att särskildt i nådiga brefvet 
omförmälda hufvudgrunder skola gälla för bringande till 
verkställighet inom nämnda område af hälsovårdsstadgans 
föreskrifter. 

Under år 1905 har fråga uppstått, at t till det af Ladu
gårdsbacke med flere lägenheter bestående municipalsam
hälle, för hvilket enligt kungl. brefvet den 28 september 
1894 hälsovårdsstadgan för riket i hvad den afser stad skall 
tillämpas, skulle tilläggas det emellan Stångån och östra 
Centralbanan från Ladugårdsbacke till Tannefors varande 
område jämte åtskilliga därintill varande lägenheter, men 
beslut i ärendet har ej ännu meddelats. 

Slutligen har under år 1905 fråga uppstått om bildande 
af ett eller flere municipalsamhällen af de mera tä t t be
byggda delaine af Motala socken närmast Motala stad, men 
frågan därom hade vid periodens slut ej hunnit längre, än 
a t t en kommitté blifvit af Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande tillsatt för at t taga frågan om hand och afgifva 
förslag i ärendet. 

Angående länets folkmängd får Eders Kungl. Maj:ts 
BefallningshafVande åberopa bifogade tabell 1. 

Af denna framgår, att under det befolkningen å lands
bygden visat ringa tillväxt och inom en del orter, såsom 
i Kinda och Ydre, Hammarkinds och Skärkinds, Finspånga 
läns samt Lysings och Göstrings härads fögderier, till och 
med minskats, har invånareantalet i städerna med undan
tag af Vadstena och Motala ökats. En sådan ökning har 
jämväl ägt rum i en del af municipalsamhällena, såsom i 
Mjölby, hvarest befolkningen år 1902 utgjorde 2,514 per
soner, men vid periodens slut 2,762. 

Denna ändring i befolkningsförhållandena synes härleda 
fi ån en tilltagande benägenhet, särskildt hos den yngre ar-
betaiebefolkningen och den kvinnliga tjänstefolksklassen, a t t 
Söka anställning i städerna och industriorter, och har denna 
emellanåt medfört svårigheter att anskaffa tillräckliga och 
lämpliga arbetskrafter vid de tider, då landtbruksgöromålen 
hopas. 

Den frireligiösa rörelsen har icke vunnit någon nämn
värd tillväxt under perioden och har på landsbygden sna
rare af- än tilltagit. Visserligen hafva de frikyrklige och 
baplisterna samlingslokaler i Kisa och Mjölby, men några 

I 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 Kvarsebo församling, som tillhör Strängnäs 
stift, samt är fördela/dt i 15 kontrakt. 

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

Med afseende å hälso- och sjukvården är länet å lands
bygden indeladt i 6 provinsialläkaredistrikt, hvarjämte 6 
extra provinsialläkare äro anställde inom olika orter af länet. 
Vid länets lasarett och kurhus bestrides läkarevården af 5 
lasarettsläkare, hvarjämte vid länslasarettet i Linköping fin
nes anställd 1 underläkare. Inom länets städer finnas 6 
stadsläkare, i hvardera af städerna Linköping och Norrkö
ping 2 distriktsläkare samt dessutom i sistnämnda etad 1 
sjukhusläkare med underläkare. 

Beträffande veterinärväsendet är inom länet anställd 
1 länsveterinär, hvarförutom länet är deladt i 15 distrikt 
med en fast anställd distriktsveterinär inom hvarje distrikt. 

I fråga om bergshandteringen och skogsvården tillhör 
länet Södra bergmästare- och ös t ra skogsdistriktet' samt be
träffande tullförhållandena ös t ra tulldistriktet. 

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

Landtmäteristaten utgöres af 1 förste landtmätare och 
5 kommissionslandtmätare. 

vidare än de i förra femårsberättelsen omförmälda metodist-
församlingarna i Eisinge, Hällestad och Valdemarsvik hafva 
ej bildats, och af dessa är särskildt den sistnämnda synner
ligen obetydlig. 

Den i Norrköping sedan gammalt befintliga mosaiska 
församlingen, som där äger synagoga, hade vid periodens 
slut 70 medlemmar, hvaraf 55 bosatta i staden och 15 å 
annan ort. Katolsk-apostoliska församlingen därstädes, som 
vid förra periodens slut utgjordes af 246 personer, bestod vid 
periodens slut af 291 personer, däraf 235 bosatta i Norr
köping. Församlingen har eget bönehus. 

Därstädes finnas äfven två legaliserade metodistförsam
lingar: deu södra eller så kallade Betel-metodist-episkopal-
församlingen med ett församlingshus och 455 medlemmar, 
hvaraf 433 äro i staden boende, samt den norra eller den så 
kallade Salems-metodistförsamlingen med ett församlingshus 
och 418 medlemmar, däraf omkring 380 äro i staden bo
satte. Från statskyrkan hafva utträdt 57 personer. 

Baptistförsamlingen i Norrköping, som äfven har eget 
församlingshus, hade vid periodens slut 504 medlemmar, där
af 446 boende inom staden. 

Inom Motala stad finnas en metodist- och en baptist-

2. Invånare. 
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församling, livilka vid periodens början utgjordes den förra 
af 190 och den senare af 205 medlemmar, samt vid periodens 
slut den förra af 130 och den senare af 200 personer. 

Söderköping- har en baptist- och en friförsamling, af 
h vi] ka den förra har ett särskildt kapell. 

Frälsningsarméns verksamhet synes vara stadd i af ta
gande. 

Omkring 130 civila äktenskap torde hafva under perioden 
ingåtts. 

Byggnadsverksamheten har såväl å landsbygden som i 
städerna varit mycket liflig. 

Hvad först beträffar landsbygden hafva inom Kinda och 
Ydre härads fögderi uti Kisa municipalsamhälle uppförts 
flere nybyggnader, och äro med anledning af ös t ra central
banans byggande en mängd sommarvillor uppförda, särskildt 
vid Bestorp och Rimforsa, där ett turisthotell anlagts. 

Inom Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads fögderi 
har under den tilländalupna femårsperioden Chokladfabriks-
aktiebolaget Motala fullbordat sina, till 450,000 kronor taxe
rade, storartade fabriks- och dammbyggnader vid Malfors 
invid Motala ström i Vreta klosters socken. De skador, som 
en inträffad eldsvåda å desamma förorsakat, hafva blifvit 
afhjälpta. 

1 närheten af nyssnämnda anläggning har et t bolag 
med stor kostnad å lägenheten ^Nykvarn, likaledes vid Motala 
ström, inom nyssnämnda socken låt i t uppföra en till 370,000 
kronor taxerad elektrisk belysnings- och kraftstation med 
en dyrbar damm, turbinhus och ledningar, för användning 
hufvudsakligast inom Linköpings stad. 

Vid Malfors har Vreta klosters församling nyligen byggt 
ett större folkskolehus, inrät tadt i' enlighet med de höga 
anspråk, som numera ställas på dylika byggnader. Äfven 
inom Mjölby socken är ett tidsenligt folkskolehus af sten 
nyligen uppför dt. 

Vifolka härads sparbank har inom Mjölby municipalsam
hälle uppfört ett tre våningars stenhus, afsedt för eget behof 
samt inrymmande lokaler för Östergötlands enskilda banks 
afdelningskontor, postkontor och privata våningar, taxeradt 
år 1906 till 148,400 kronor. Valkebo härads sparbank har 
äfveu uppfört ett två våningars hus vid Bankebergs tings
ställe, innehållande sparbanks- och restaurationslokaler, taxe
radt till 15,000 kronor. 

I närheten af Bankebergs järnvägsstation är nyligen 
ett större andelsmejeri anlagdt. 

Såväl inom Stjärnorps som Ljungs socknar äro större 
fattighus byggda, hvarvid understödstagarnes välbefinnande 
omsorgsfullt iakttagits. 

Vid Stjärnorps egendom är en dyrbar brygga utlagd i 
sjön Roxen, samt omfattande arbeten utförda för slottsrui
nens bevarande och öfriga byggnaders förbättring, äfvensom 
för industriella anläggningar. 

Under byggnad är inom Mjölby municipalsamhälle ett 
tingshus för Göstrings härad. 

Inom Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads fög
deri har, särskildt inom Åtvidabergs municipalsamhälle, 
byggnadsverksamheten afsevärdt ökats. Inom detta sam
hälle hafva sålunda åtskilliga större fabriksanläggningar 
och ett stort antal boningshus uppförts. Det år 1900 bil

dade Åtvidabergs byggnadsaktiebolag, hvars ändamål är 
bland annat a t t utlämna amorteringslån till personer, som 
önska bygga, och på detta sätt befrämja egnahemsrörelsen, 
har allt mer utvidgat sin verksamhet och uppfört ett tjugu
tal nya boningshus, hvarförutom öfver trettio tomtområden 
upplåtits för bebyggande. En omständighet, som utan tvifvel 
skall i icke ringa mån bidraga a t t öka byggnadsverksamheten 
inom municipalsamhället och bringa framsteg å t detsamma, 
är, a t t det inom samhället belägna så kallade bruksområdet, 
utgörande enligt en af kommissionslandtmätaren Gustaf In-
debetou år 1897 upprättad karta med beskrifning 193'? hek
tar och beläget å ägorna till de fideikommisset tillhörande 
hemmanen Kammarboda med flera, på ansökning af friherre 
Th. Adelswärd genom Kungl. Maj:ts utslag den 9 februari 
1906 mot vissa villkor afhändts fideikommisset. Härigenom 
har tillfälle beredts för tomtinnehafvarne å området, hvilka 
förut haft tomterna på viss tid upplåtne, a t t kunna med ägan
derätt förvärfva dessa och därigenom vinna full t rygghet i 
besittningsrätten. Municipalsamhället, som numera har en 
befolkning af omkring 1,900 personer och som har stort behof 
af ordnad renhållning, belysning, vatten- och kloakledningar 
m. m.; hai äfven på så sätt kommit i tillfälle a t t för sådana 
allmännyttiga ändamål samt för vägar m. m. förvärfva er
forderlig mark inom sina egna gränser. 

Äfven inom Hammarkinds och Skärkinds härads fög
deri har byggnadsverksamheten varit liflig. I Valdemars-
vik hai en större fabriksbyggnad för modern läderberedning 
i vidsträckt omfattning blifvit uppförd. Vid Gusums bruk 
har ett antal fabrikshus uppstått. Åf byggnadsföretag för 
allmänna ändamål inom samma fögderi är a t t anmärka inre 
reparation med ommålning af Västra Husby sockenkyrka, 
nybj'ggnad af skolhus i S:t Anna och Drothems socknar, 
hus för slöjdundervisning i Skinberga socken samt epidemi
sjukhus vid Torp i Ringarums socken. 

Byggnadsverksamheten inom Finspånga läns härads fög
deri har hufvudsakligen tillgodosett industriens behof. 
Främst kommer Finspång, hvars industriella verk erhållit 
ny organisation åren 1903 och 1904. År 1903 bildades aktie
bolaget Nordiska artilleriverkstäderna, som af aktiebolaget 
Finspångs styckebruk inköpt samtliga vid Finspång och 
Lotorp belägna industriella verk och anläggningar samt inom 
Risinge, Hällestads och Vånga socknar belägna egendomar, 
omfattande cirka 3,350 hektar. Vid 1904 års början öfver-
tog Stens bruks aktiebolag dessa egendomar, med undan
tag af den mekaniska verkstaden med dithörande anlägg
ningar samt et t område om 168-s hektar, hvarå sedermera 
uppförts nybyggnader .till värde af 617,529 kronor, däri
bland en kanonverkstad för 276,480 kronor, smedja, trä-
bearbetningsverkstad och ångpannehus m. m. för 65,185 kro
nor samt. en större och en mindre uppsättningsverkstad för 
tillhopa 105,150 kronor. 

Af Stens bruks aktiebolag hafva äfven utförts omfat
tande byggnadsarbeten. Sålunda har en ny kraftstation 
byggts vid Finspång för en kostnad af omkring 450,000 
kronor, hvarigenom hela vattenkraften, 1,200 hästkrafter, 
uttages i e t t fall och öfverföres på elektrisk väg till respek
tive föibrukningsställen. Det gamla utloppet tjänstgör nu
mera endast för afbördande af öfverflödsvatten. Vid Fin-
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spång hafva byggts fyra tjänstemanna- och arbetarebostäder, 
samt vid Lotorps och Butbro äfven fyra. Vid Finspång 
har en ny hästskofabrik uppförts i stället för den gamla, så
väl plåt- som stångjärnsvalsverken hafva delvis ombyggts 
och försetts med tillräcklig kraft, i kvarn och bageri hafva 
elektriska motorer insatts, i de flesta arbetarebostäder har 
elektrisk belysning införts. Sommaren 1905 härjades plåt-
veiket och spikfabriken af eldsvåda, men dessa verkstäder 
återställdes omedelbart, så at t arbetet endast en kortare 
tid behöfde inställas. 

Vid Lotorp har lancashiresmedjan fullständigt ombyggts 
och moderniserats, dessutom hafva uppförts tvenne torf- och 
pinnhusbyggnader, hvarjämte kolhuset försetts med elektrisk 
hiss för direkt upptagning af järnvägsvagnarne i detsamma. 
För at t erhålla ökad kraft vid Lotorp har en elektrisk kraft-
öfverföring från Finspång anlagts med omkring 6 kilometers 
ledning 

För Igelfors bruks aktiebolag nedbrann år 1904 bola
gets nedre fabrikshus, inrymmande handsmedja, amerikansk 
liesmedja, köldhus och sliperi. Vid nybyggnaden, som be-
diefs med sådan skyndsamhet, a t t densamma efter tre må
nader var färdig, hafva de bästa anordningar vidtagits och 
nya tidsenliga maskinerier uppsatts. Inom sliperiet hafva 
myckel, verksamma anordningar vidtagits för aflägsnande af 
det för arbetarne hälsofarliga stendammet. Den äldre meto
den a t t genom ventiler och fläktar bortföra dammet har 
öfvergifvits såsom mindre effektiv, enär stendammet fill 
följd af sin tyngd sjunker utan at t bortföras af det sålunda 
åstadkomna luftdraget. I stället hafva i nybyggnaden ned
lagts sugtrummor af cement i golfvet, genom hvilka medelst 
tvenne extraktorer, som utsuga 50 kubikmeter luft. i minu
ten, dammet aflägsnas från de vid slipstenarna uppsatta 
sughufvarne. Härigenom har det lyckats a t t ganska full
ständigt befria arbetslokalerna från damm och osund luft. 
Hvarje arbetare är dessutom försedd med en så kallad lung-
skyddare. 

Vid GrytgöLs bruk är under år 1904 uppfördt e t t 
härdningsverk, afsedt för härdning af tråd till linor 
för hissar och dylikt, som kräfva material af större håll
fasthet. Dessutom äro flere mindre byggnader och tillbygg
nader för bruksrörelsen uppförda, såsom snickareverkstad, 
packhus m. m., för en kostnad af 30,000 kronor. 

Ljusfallshammars fabriks aktiebolag har förskaffat sig 
en ny disponentbostad. 

Vid Reijmyre glasbruk hafva uppförts flere nybygg
nader för fabriksverksamhetens utvidgning, hvaraf må näm
nas vattengasverk, enligt Delvigs patent, ett rymligt pack
hus samt flere arbetarebostäder och samlingslokal för ar
betarne. 

Med den alltmer ökade användning, som elektriciteten 
erhållit i industriens tjänst, hafva utom vid Finspång, så
som förut nämnts, en del andra elektriska anläggningar ut
förts. Vid Lämneå egendom i Tjällmo socken har aktie
bolaget Lämneå elektricitetsverk uppfört en elektrisk kraft
station om ,175 hästkrafter, hvarifrån kraftledningar anlagts 
för belysning och drift af kvarnar och mejerier samt för 
landtbrukets behof. Vid Karstorp i samma socken har 
nämnda bolag ,uppfört en kvarn för elektrisk drift, och inom 

Godegårds socken har vid Godegård anlagts en transformator 
för öfverföring af kraft från Näs elektricitetsverk till drift 
af såg och kvarn samt för belysningsändamål. Vid Lotorp 
har af fabriksidkaren John Fröberg år 1903 anlagts en elek
trisk kraftstation med tvenne elektriska motorer, afsedd för 
kraft till maskiner och för belysning af fabrikslokaler och 
bostäder tillhörande fabriksområdet. 

Äfven för jordbrukets behof hafva nybyggnader verk
ställts. Särskildt inom Tjällmo socken hafva flere gårdar 
blifvit nybyggda, dels i följd af laga skifte, dels af andra 
anledningar. Vid kronödomänema uppföras äfvenledes ny
byggnader emot afräkning å arrendeafgiften. Vid Reijmyre 
har uppförts ett radiatorsmejeri. 

Af kommunala byggnader har byggts et t prydligt fattig
hus eller — såsom det benämnes — ålderdomshem i Vånga 
socken. I Skedevi socken har byggts ny t t skolhus vid 
Johannislund, och i Hällestads socken hafva uppförts 2 
större skolhus, hvarjämte ett tredje skolhus är under 
b y g g n a d . i ' ' ; ; 

Byggnadsverksamheten inom Björkekinds med flere 
häradp fögderi har jämväl varit mycket stor. På åtskil
liga egendomar hafva uppförts nya mangårds- och tidsenliga 
ladugårdsbyggnader. Särskildt torde böra omnämnas den 
storartade restaureringen af Ållonö gamla herresäte i ös t ra 
Stenby socken. 

Vid Arkösunds .hamn och järnvägsstation har uppförts 
ett antal villor, likaledes vid Lindö nya villasamhälle i 
S:t Johannes socken 15 stycken. A Lindö egendom har aktie
bolaget Lindö säteri för villasamhällets utveckling upptagit 
e t t större antal vägar och med betydlig kostnad anlagt en 
hamn, vid hvilken Norrköpings segelsällskap uppfört en 
större samlingspaviljong. A de så kallade Hvilbergen i S:t 
Johannes socken utanför Södertull i Norrköping, till hvilka 
äganderätten varit obestämd, men hvarå Norrköpings stad 
emellertid gjort ansökan om lagfart, hafva under tiden upp
förts omkring 25 lägenheter, en del ytterst primitiva och 
lämnande ett dåligt hem åt en del tvifvelaktiga existenser. 
Inom Krokeks socken Jiafva uppförts dels ett stationshus 
med bostadslägenhet för Stafsjö järnväg och dels omkring 
40 lägenheter, hvaraf ej mindre än 22 förpantningslägen-
heter å Orrekulla kyrkoherdeboställes Ägor. Inom ös t ra Ene-
by och Kvillinge socknar har likaledes e t t stort antal 
»egna hem» uppförts, särskildt å Eneby mo omkring ett 40-
tal lägenheter samt vid Kvarntorp å Kvillinge kyrka till
hörig mark ett större antal boningshus. Vid Aby järnvägs
station hafva å vackert belägen, från Aby gästgifvaregård 
afsöndrad, mark uppförts åtskilliga villor. Ny t t skolhus 
har uppförts vid Timmergata i Krokeks socken, äfvensom 
inom ös t ra Eneby socken ytterligare ett, hvarjämte Simons
torps socken låtit uppföra ett rymligt fattighus. 

Nya anläggningar för industriella ändamål m. m. hafva 
jämväl förekommit. Vid Karlsro i ö s t r a Eneby socken, syn
nerligen välbeläget vid inloppet till Norrköpings hamn, har 
Norrköpings nya träförädlingsaktiebolag uppfört ett större 
établissement, bestående af sågverk, snickeri- och guldlist-
fabrik samt mekanisk verkstad, för en kostnad af omkring 
160,000 kronor. På samma plats hafva af enskilda personer 
uppförts 4 större bostadshus med omkring 60 lägenheter, hvar-
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jämte aktiebolaget Skånska cementgjuteriet därstädes anlagt 
fabrik för sina tillverkningar. 

En synnerligen storartad anläggning har af Skärblacka 
aktiebolag åstadkommits vid Skärblacka i Kullerstads soc
ken. Sedan därvarande pappersfabrik i juni månad år 1903 
nedbiunnit, beslöt bolaget a t t dels bättre t i l lvarataga kraf
ten vid dess olika vattenfall i Motala ström, dels utnyttja 
densamma för större bruksdrift och elektricitetsverk, Eör 
detta ändamål företogos först vidlyftiga sprängnings- och 
andia arbeten, hvarigenom fallen sammanfördes i en gemen
sam kanal med kraftstation. I denna senare uppmonterades 
generatorer, direkt kopplade på lika många turbiner med en 
kapacitet af tillsammans omkring 4,000 hästkrafter. Utaf 
dessa beräknas 2,500 åtgå för bolagets eget behof; åter
stoden föres till Norrköping. Kostnaden för denna anlägg
ning uppgår till 767,000 kronor. Sedan sålunda nödig kraft 
åstadkommits, lät bolaget uppföra pappersbruk, afsedt för 
en pappersproduktion af omkring 6,000 ton, träsliperi för 
3,500 ton torrdränkt slipmassa, sulfitfabrik för 3- à 4,000 
ton torrdränkt sulfitmassa, trärenseri, ångpannehus, kolhus, 
såg, magasiner, belysningsanläggningar, bostäder för befäl 
och arbetare m. m., allt för en sammanlagd kostnad aï ej 
mindre än 1,943,400 kronor. 

Incm Borgs villastad i Borgs socken hafva uppförts 
bryggeri, filfabrik, salteri och spinneri. Slutligen torde här 
böra omnämnas, a t t för Björkekinds, Östkinds, Lösings, Brå-
bo och Memmings härads gemensamma tingslag har upp-
föi ts e t t tingshus i Norrköping med bostadslägenhet för dom-
hafvanden för en kostnad af omkring 215,000 kronor. 

Inom Lysings och G östrings härads fögderi hafva vid 
Boxholms bruk uppförts e t t fullt tidsenligt varmbadhus, lo
kal för Östergötlands enskilda bank, saluhall och två större 
ai betarebostäder samt å Boxholms aktiebolags landtegendo-
mar 11 boningshus, 5 ladugårdar och åtskilliga andra eko
nomihus. Vid Flemminge bruk hafva byggts tvenne arbetare-
bostädei. I ödeshögs by hafva 25 större och mindre bonings
hus uppförts samt dessutom et t ny t t skolhus och ett ti
dens kraf motsvarande yarmbadhus. Alvastra kronodomän 
har erhållit ny t t och prydligt corps-de-logi. Dessutom har 
å de invid Boxholms bruk belägna områdena Sandbacka, Ha
galund och Norra förstaden byggnadsverksamheten varit lif-
lig, och äfven vid Stråisnäs järnvägsstation hafva å tomter, 
af söndrade från Ingemarstorp, mindre byggnader kommit 
till stånd. Både i Ekeby och Åsbo socknar hafva byggts 
nya vackra skolhus. — Inom Ödeshögs by har antagits en 
byggnadsstadga; därstädes har också bildats en frivillig-
brandkår, och till mötande af eldsolycka hafva anlagts be-
höfliga vattenreservoarer. 

I fråga om Aska med flere härads fögderi må antecknas, 
att i den del af Motala socken, som närmast gränsar intill 
Motala stad, åtskilliga byggnader uppförts, och hafva ännu 
flera från egendomen Samuelsberg utanför Medevitullen och 
från egendomen Holm, gränsande intill Motala ström och 
Motala verkstad, afsöndrade tomter blifvit bebyggda. Holms 
samhälle haï anlagt egen vattenledning. Större skolhusbygg
nader äro under uppförande i Motala socken. Vid flere järn
vägsstationer hafva nybyggnader uppförts, och är detta sär-
skildt fallet vid Rogslösa järnvägsstation, där ett helt litet 

samhälle uppstått. Större andelsmejeribyggnader vid Klock-
rike järnvägsstation och å lägenheten Vadstena kronoäng i 
S:t Peis socken strax intill Vadstena järnvägsstation hafva 
uppförts. 

liöiande den mest betydande verkstaden inom fögderiet, 
ellei Motala mekaniska verkstad, torde här böra omnäm
nas, a t t under perioden nybyggnader ägt rum för et t värde 
af 414,000 kronor, däraf ny smedja i valsverket för grof-
smiden samt en hydraulisk smidespress för e t t arbetstryck 
af 1,200 ton jämte elektriska traverser för 200,000 kr., rit
kontor med kopieringsanstalt m. m. för 34,000 kr., turbin 
i valsverket för 50,000 kr. och en arbetarebostad med uthus 
och dränering för 35,000 kr., samt a t t tillverkningsvärdena 
och arbetareantalet ej obetydligt minskats, enligt hvad af 
infordrade uppgifter framgått. 

Bland nya fabriker torde i främsta rummet böra om
nämnas Motala ströms kraftaktiebolag, hvilket bildades år 
1903 med ett aktiekapital af 500,000 kronor. Efter iuköp 
af Nääs vattenfall vid Motala ström i Brunneby socken på
börjades kraftstationsbyggnaden i maj 1903 och blef färdig 
i september 1904. Den är byggd för uttagande af 2,800 
effektiva hästkrafter och är för närvarande installerad med 
turbiner och generatorer för uttagande af 1,200 hästkrafter. 
Elektrisk kraft levereras nu ti l l Ammeberg i Närke omkring 
500 hästkrafter, Askersund omkring 100 hästkrafter, Motala 
omkring 300 hästkrafter, Vadstena omkring 150 hästkraf
ter och Borensberg omkring 20 hästkrafter. Dessutom kom
mer elektrisk kraft a t t levereras till blifvande järnväg Bo
rensberg—Klockrike. Under år 1904 inköptes Klakorps kvarn 
med tillhörigheter i och för tillgodogörande af dess vatten
fall vid Nääs. Under år 1905 inköptes Motala ströms fabri
kers aktiebolags fastigheter med vattenfall i Motala socken 
och Fifvelstads elektriska kvarn samt öfvertogos detta nu
mera upplösta bolags rätt igheter a t t leverera kraft och ljus 
inom Motala med omnejd, och är för sådant ändamål det elek
triska nätet till och inom Motala helt och hållet nybyggdt 
enligt nutidens fordringar. Kraftaktiebolagets fastigheter 
äro taxerade: vid Nääs till 600,000, vid Klakorp ti l l 98,000, 
vid Holm i Motala socken ti l l 395,000 och vid Pifvelstad 
till 40,000 kronor. 

A kronans utarrenderade jordbruksdomäner hafva öfver-
allt å landsbygden inom länet ändamålsenliga såväl bonings
hus som ladugårdar uppförts, hvilket betydligt underlättats 
af bestämmelserna i nu gällande arrendekontrakt därom, a t t 
kronan lämnar bidrag ti l l byggnadernas uppförande genom 
afdrag å arrendeafgifterna. 

Äfven inom städerna har byggnadsverksamheten varit 
betydande. 

Sedan inom Linköping förslag till ny stadsplan upp
rä t ta ts dels för Linköpings donationsjord nordost om sta
den, eller Stenslyckan och Karebygärdet, hvilket förslag af 
Eders Kungl. Maj:t fastställts under år 1905, och dels för 
norra delen af staden, i hvilket stadsplaneförslag äfven in
tagits den väster om stadsplanen belägna förstaden, hvilket 
sistnämnda förslag vid periodens slut var på Eders Kungl. 
Maj:ts pröfning beroende, har på förstnämnda stadsplaneom
råde af Östergötlands sockerfabriksaktiebolag, uppförts en 
större råsockerfabrik för en anläggningskostnad af 1,900,000 
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kronor och en beräknad maximiafverkning af 30,000 ton 
betor. 

Vidare har å tomterna n:r 89 och 90 i S:t Pers kvarter 
uppförts en tidsenlig teaterbyggnad samt å tomten n:r 21 
d i S:t Lars kvarter ett större hus för Riksbankens afdel-
ningskontor här i staden och postkontoret. 

Bland öfriga boningshus af sten och större dimensioner, 
som under perioden uppfört-s, torde böra nämnas: i S:t Lars 
kvarter ett trevåningshus å tomten n:r 122 och ett fyra
våningshus å tomten n:r 118 a, i Tannefors kvarter två 
trevåningshus å tomten n:r 9 och ett sådant å tomten n:r 
104 samt i S:t Kors kvarter ett tvåvåningshus å tomten n:r 
88, ett trevåningshus å tomten n:r 90 och e t t trevåningshus å 
tomten n:r 91. 

Främst bland städerna står dock Norrköping. Under pe
rioden hafva där uppförts 161 boningshus, innehållande 3,444 
rum och 1,696 kök, sålunda fördelade: lägenheter större 
än 6 rum och kök 26, om 6 rum och kök 36, om 5 rum 
och kök 58, om 4 rum och kök 60, om 3 rum och kök 136, 
om 2 rum och kök 328, om 1 rum och kök 1,052, enkelrum 
för en familj 359 samt lägenheter med 2 rum utan kök 
4. Under perioden äro dels i nya och dels i andra hus in
rättade 278 affärslokaler. Af boningshusen torde särskildt 
böra omnämnas: Norrköpings enskilda banks hus i kva
draten Torget, innehållande 2 banklokaler, 10 butiker och 
14 större boningslägenheter ; grosshandlanden numera stats-
l ådet Carl Swartz villa i kvadraten Blomman ; grosshand-
landen Helge Ehrenborgs boningshus i kvadraten Höfveln; 
Drags aktiebolags arbetarebostäder i kvadraten Hållhaken, 
med bostadslägenheter för 30 familjer; byggnadsingenjören 
F. Hultgrens boningshus i kvadraten Planket och byggnads
ingenjören G. Alanders boningshus i kvadraten Diket. Både 
med afseende å yt t re och inre utstyrsel kan arkitekturen 
i de flesta till denna period hörande byggnader hänföras 
antingen till svensk barockstil eller till de nyare stilrikt
ningar, som under senare åren framkommit. 

Under denna period har mera än under någon föregående 
de byggande uttagit sin fulla rät t med afseende å byggnads
ordningens föreskrifter om hushöjd och gårdsutrymme med 
mera. De flesta hus både åt gata och gård hafva nämligen 
på millimetern den högsta tillåtna höjden, liksom gårdarne 
på kvadratmillimetern hafva sin minsta tillåtna storlek och 
vidd. Rummen äro äfven mindre än förr, och deras höjd 
har mångfaldiga gånger blifvit den minsta föreskrifna, om 
inom hela hushöjden en våning därigenom ytterligare kunnat 
inpressas. En fördel med sådan hoppressning har dock varit, 
a t t i hus, där så skett, vindsrumsinredning omöjliggjorts. 

Offentliga byggnader, färdiga under perioden i Norr
köping, äro: läroverkshusen för flickor (högre elementar
skolor) i kvadraten Lammet och östra Huken ; tingshuset 
i kvadraten Blomman för Björkekinds med flere härads dom
saga, synnerligen vackert, efter ritningar af professor I. G. 
Clason ; och stadens elektricitetsverk i kvadraten Triangeln. 

Fabriksbyggnader m. m., färdiga under perioden, äro: 
Ströms aktiebolags fabrikshus i kvadraten Berget, J . F. 
Södergrens & Sons fabrikshus i kvadraten Gamla Bron, C. L. 
Svenssons & C:o fabrikshus i kvadraten Stubben, grosshand
landen Per Swartz elektricitetsverk å Långåsen, tillbyggnad 

af Ståhlboms & C:o kvarn i kvadraten Gamla Bron. Dessa 
byggnader hafva ett prydligt yttre, och fabrikshusen äro 
försedda med eldfasta bjälklag, liksom flere mindre fabriks
hus, uppförda under femårsperioden. 

Rådhusbyggnadsfrågan blef ej löst under perioden. Stads
fullmäktige hafva flerfaldiga gånger upprifvit sina därom 
fattade beslut. Först år 1906 blef definitivt bestämdt, att 
rådhus, i hvilket skulle inrymmas lokaler jämväl för polis
väsendet och den kommunala förvaltningen, skall uppbyggas 
å gamla rådhustomten, tillökad med Torggatan och tomten 
n:r 1 och n:r 5 i kvadraten Rådstugan. Ritningarna till 
byggnaden äro upprättade af professor I. G. Clason och 
kostnaderna beräknade till 1,400,000 kronor. 

Följande ändringar i stadsplanen inom Norrköping hafva 
ägt rum. Genom nådigt bref den 2 augusti 1902 har be
stämts, att Garfvaregatan skall framdragas i sned riktning 
genom kvadraten Stjärnan ; den 31 december 1902, a t t Västra 
Kungsgatan emellan Västra S:t Persgatan och Kvarngatorna 
skall utläggas till 15 meters bredd, dels ock riktning och 
bredd ändrats beträffande den del af Sydvästra Kungs
gatan, som är ämnad a t t framdragas genom kvadraten God 
vän ; den 28 augusti 1903, at t det område af kvadraten 
Spinnrocken, hvilket, kalladt Hötorget, användes till salu
torg, fortfarande skall förblifva öppen plats och att ös t ra 
Kyrkogatan invid kvadraten Spinnrocken icke skall utvidgas 
med någon del af nämnda kvadrat, utan bibehållas vid 
nuvarande bredd. Genom utslag den 14 november 1903 har 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillåtit, a t t Drott
ninggatan invid kvadraten Varfvet får utläggas till 18 meters 
bredd och att en 15 meter bred gata skall framdragas 
genom kvadraten samt en där befintlig gränd igenläggas. 
Genom nådigt bref den 19 februari 1904 bestämdes, a t t 
Drottninggatan skall utvidgas utefter kvadraten Rådstugans 
västra gräns till 18 meters bredd, at t Torggatan skall flyttas 
och utläggas till 15 meters bredd längs efter östra gränsen 
af stadens tomt n:r 1 och 5 i kvadraten Rådstugan. Ge
nom nådigt bref den 8 december 1904 gjordes den ändring 
i stadsplanen, a t t Garfvaregatan skall framdragas i nära 
rät linje genom kvadraten Vårdtornet till Västgötagatan, 
a t t en ny gata af 7 meters bredd skall framdragas emellan 
den förlängda Garfvaregatan och Motala etröm, a t t Norra 
Bryggaregatan utanför tomten n:r 9 i kvadraten Vårdtornet 
skall utvidgas, a t t större delen af Trångsundsgatan jämte 
de till densamma utmynnande gränderna skola igenläggas 
samt at t Västgötagatan utvidgas till 15 meters bredd utan
för kvadraterna Kroken och Vårdtornet och äfven hörnet af 
kvadraten Mjölnaren. 

Från Söderköping är att anteckna, att under perioden 
uppförts: å tomten n:r 20 i Hospitalskvarteret e t t folkskole
hus af sten i tre våningar, i sammanhang hvarmed förut
varande folkskolehuset förändrats och inredts till bostäder 
för lärare vid folk- och småskolorna; af styrelsen för grefve 
Carl von Schwerins änka, Mathilda von Schwerins, född 
Hagberg, donationsfond å tomten n:r 84 b i Hagakvarteret 
det första af de med stiftelsen afsedda barnhemmen, et t 
solidt stenhus, däri för närvarande 12 barn och 2 vårdarinnor 
inrymmas. Af Söderköpings brunns- och badaktiebolag äro 
två större prydliga bostadsvillor uppförda, den ena år 1902 
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å därför af staden upplåten plats i så kallade Stora Ragn-
hildstäppan invid badanstalten och den andra år 1904 i 
bolaget tillhöriga s. k. Brunnsparken; villorna, som äro 
afsedda till beboende endast sommartid, innehålla tillhopa 
41 rum. A tomten n:r 34 i Bergskvarteret har byggts ny t t 
tingshus för Hammarkinds m. fl. härads domsaga, hvilken 
byggnad fullbordades år 1903. Andra nybyggnader äro: 
ett större stationshus för härvarande järnväg ; 3 större tids
enliga med vattenledning och elektrisk belysning försedda 
boningshus af sten, hvartdera i två våningar jämte vinds
våning, belägna e t t å tomten h:r 80 a, et t å tomten n:r 80 b 
och ett â tomterna n:r 54 och 55 a, al l t i Hagakvarteret ; 
3 boningshus af trä, hvartdera i 2 våningar med vindsvåning, 
belägna ett å tomten n:r 36 i Bergskvarteret, ett å tomten 
n:r 7 samma kvarter och et t å tomten n:r 27 i Hagakvar
teret, där et t förut befintligt äldre bostadshus äfven blifvit 
tillbyggdt ; äfvensom ett kombineradt bonings- och magasins
hus af sten i två våningar å tomten n:r 29 Bergskvarterot. 
Dessutom hafva därvarande godtemplarloge Vidars ordens
hus och ett tvåvåningshus å tomten n:r 40 Hagakvarteret 
blifvit väsentligt tillbyggda. A stadens område, men utanför 
stadsplanen, hafva uppförts i s. k. Kjellgrenska täppan ett 
boningshus af trä i två våningar och i s. k. Spelmanstäppan 
ett trähus, inredt till arbetarebostäder. Inalles äro således 
15 nya, eldstadshus uppförda och 3 äldre betydligt till
byggda, hvilken byggnadsverksamhet i betraktande af där 
rådande förhållanden måste anses såsom synnerligen bety
dande, då tillförne under långliga tider ingen femårsperiod 
torde hafva att påvisa något motsvarande. 

Ny byggnadsordning för staden är af Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande fastställd den 7 mars 1904. I 
öfverensstämmelse med träffadt aftal, gällande under en 
tid af 20 år, har belysningsaktiebolaget Tomten i Norr
köping från sitt elektricitetsverk Norebro i Skinberga socken 
inledt elektrisk gatubelysning i staden. Från samma kraft
källa levereras jämväl drifkraft till flere i staden varande 
fabriker och industriella företag m. m., äfvensom belysning 
till flere allmänna och en stor del privata byggnader. 

I Vadstena hafva uppförts 4 nya boningshus och en 
med elektrisk kraft drifven mjölkvarn, hvarjämte under år 
1904 elektrisk belysning införts i staden. 

I Motala hafva 7 boningshus af sten och 12 af trä upp
förts. En kajbyggnad mot Vättern, utefter den genom ut-
fyllning i sjön bildade Strandgatan, är under perioden i 
det närmaste fullbordad. 

I Skeninge har ingen nämnvärd byggnadsverksamhet 
under perioden ägt rum. 

Kyrkobyggnader. Ny kyrkobyggnad pågår inom S:t 
Johannes socken, hvarest strax utanför Norrköpings stads 
gräns uppföres ett vackert tempel i götisk stil utaf hug
gen, regelbunden granit under tak af skiffer samt med 
kopparbeklädd tornspira. Kyrkan beräknas rymma 700 per
soner. Kyrkoreparationer hafva förekommit inom Kuddby 
socken, där kyrkan såväl ut- som invändigt genomgått en 
grundlig förbättring för en kostnad af omkring 18,000 kro
nor, samt i Jonsbergs socken, där det åldriga templet in
vändigt renoverats på ett synnerligen lyckligt sätt för ett 
kostnadsbelopp af 15,000 kronor. A Fifvelstads församlings 

kyrka har under år 1904 pålagts ny t t tak af koppar för 
en kostnad af 3,000 kronor, hvarjämte i Torpa församlings 
kyrka en del målningar verkställts äfvensom renovering 
at orgeln därstädes ägt rum. Den i förra femårsberättelsen 
omnämnda restaureringen af Vreta klosters kyrka har ännu 
icke kommit till verkställighet. 

Landsarkivet i Vadstena har genom ny nådig instruktion 
för de tre landsarkiven i Sverige af den 14 november 1902 
fastare inrangerats i den nya svenska landsarkivorganisa
tionen, som har till hufvuduppgift a t t förvara, ordna och 
göra tillgängliga för forskningen arkivalier från de lokala 
myndigheterna inom de respektive landsarkivområdena. Då 
emellertid redan vid 1905 års slut utrymmet i arkivet, som 
är inrymdt i nordöstra delen af Vadstena slott, visade sig 
hafva blifvit så strängt anlitadt, a t t arkivalier från något 
annat län mer än Östergötlands, Skaraborgs och Älfsborgs, 
som redan till största delen hade insändt sina äldre arki
valier, med svårighet kunde få plats i denna för arkivets 
behof inredda del af Vadstena slott, framhöll arkivarien 
i sin åisberättelse för 1905 det förestående behof vet a t t 
inreda en ytterligare del af slottet till arkivlokaler. Af 
öfverintendentsämbetet uppgjorda ritningar och kostnadsför
slag m. m. till en dylik utvidgning af landsarkivets lokaler 
hafva också öfverlämnats till Eders Kungl. Maj:t. Vinner 
detta förslag Eders Kungl. Maj:ts och Riksdagens bifall, 
kommer den ståtliga Vasaborgen a t t blifva för all framtid 
iäddad. 

Till utgången af år 1905 hade inkommit arkivalier från 
Östergötlands och Skaraborgs län samt till större delen från 
Alfsborgs län, utgörande tillsammans 22,123 volymer, repre
senterande 602 småarkiv, nämligen 2 länsstyrelsers (Väners
borgs länsstyrelses arkiv har brunnit år 1834), 3 lagmans-
i ätters, 56 häradsrätters eller tingslags, 19 kronofogdars, 16 
häradsskiifvares, 11 städers (undantagandes Norrköpings och 
Söderköpings) samt 495 kyrkors. Af dessa är Östergötlands 
länsstyrelses störst, för landskansliet sträckande sig fram 
till år 1876 och för landskontoret t i l l år 1850, omfattande 
7,291 volymer. Därnäst kommer i storlek Skaraborgs läns
styrelses arkiv. Länsstyrelsernas arkiv hafva stor bety
delse för kännedom om landskapens historia och kulturella, 
utveckling samt äga naturligen äfven betydande värde vid 
besvarandet af en hel del rent praktiska frågor. Detsamma 
kan äfven sägas om domstolarnes arkivalier, som beträffande 
de respektive domsagorna numera äro i landsarkivet för tiden 
före år 1801 samlade på ett ställe, sedan också de domsagornas 
arkivalier, som äro äldre än år 1736, från Riksarkivet öfver-
flyttats till landsarkivet. 

De olika städernas arkiv erbjuda naturligen mycket 
af värde och få sin särskilda betydelse för forskningen, 
när de förvaras flere på samma ställe uti et t landsarkiv. 
Kyrkoarkivens innehåll äger visserligen sin största bety
delse, när det gäller arfs- och släktutredningar, men kyrko-
arkivalierna hafva äfven, och ej minst de som äro af rent 
kommunal natur, sitt stora värde för andra forskningsända
mål. Och är det glädjande a t t erfara, hurusom pastorsäm
betena all t mer börja inse dessa arkivaliers värde och be-
hofvet af a t t få dem väl och tryggt förvarade i landsarkivet, 
där de komma forskningen bäst till godo. 
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I allmänhet har under de sista åren intresset för lands
arkivet och dess verksamhet i betydlig mån ökats, hvilket 
nära sammanhänger därmed, a t t arkivalier redan hunnit 
inkomma från flero län. 

Bland landsarkivets samlingar förtjänar nämnas en sam
ling pei gamentsbref från medeltiden, af hvilka särskildt böra 
aniöras Vadstena stads privilegier sedan år 1400, som nu 
blifvit återförenade med Vadstena stads öfriga arkivalier. 
Vidare har Södra bergmästareämbetet öfverlämnat sitt dyr
bara arkiv till landsarkivet o. s. v. Några enskilda per
soner' hafva också deponerat en del gårdshandlingar och dy
likt i landsarkivet, ett exempel som borde mana till efter
följd, ty därigenom skulle mycket af intresse för bygdens 
historia, blifva räddadt. 

Forskningsbesökens antal har icke förr än på allra 
sista tiden börjat ökas, beroende därpå, att ett större antal 
leveranser till landsarkivet för med sig flere forsknings-
besök. I motsats till hvad förhållandet är vid de andra 
landsarkiven, bestå forskarne vid detta landsarkiv nästan 
uteslutande af resande, en följd däraf att Vadstena icke som 
till exempel Uppsala och Lund äger några på platsen' "boende 
egentliga forskare. Kommunikationerna till de resande for-
skarnes bekvämlighet äro emellertid ej så förmånligt an
ordnade, som de utan större olägenhet kunde vara, hvaröfver 
också ofta klagats. 

Begärda utredningar och undersökningar hafva för myn
digheters räkning vanligen verkställts å tjänstetid utan er
sättning, för enskilda personer å icke tjänstetid mot sär
skildt arfvode. Antalet dylika utredningar har under sista 
åren betydligt ökats. Författningsenligt medgifna lån af 
arkivalier emellan landsarkivet och andra arkiv, bibliotek 
och andra myndigheter hafva äfven förekommit och hafva 
på senare tiden blifvit allt talrikare. 

Landsarkivet äger också et t särskildt referensbibliotek 
af öfver 2,600 volymer, bestående hufvudsakligen af urkunds
publikationer, arbeten angående förvaltningen, topografi, bio
graf r och genealogi samt en hel del andra historiska ar
beten. 

Landsarkivet förestås af en arkivarie, som på ordinarie 
stat åtnjuter en lön af 3,500 kronor jämte två ålderstillägg 
å 500 kronor hvartdera efter fem år. Till vikariatsarfvoden, 
arfvoden åt extra biträden, renskrifning m. m. förfogar arki
vet öfver dels ett ordinarie anslag af 1,500 kronor, dels 
ock sedan år 1903 af ett af Riksdagen för hvarje år beviljadt 
extra anslag af 1,300 kronor till arfvoden åt extra biträden 
vid landsarkivet. Dessa anslag hafva emellertid sedan år 
1903 fördelats så, a t t en e. o. amanuens, på sätt som äger 
rum vid de två andra landsarkiven, åtnjutit ett så kalladt 
fast arfvode af 1,800 kronor årligen. Af återstående 1,000 
kronor har sedan samma . tid endast omkring 700 kronor 
kunnat gifvas i årlig gratifikation åt en annan c. o. 
amanuens. En vaktmästare är anställd vid arkivet med 
en lön af 800 kronor och ett ålderstillägg å 100 kronor efter 
fem år. Dessutom äger han enligt staten rä t t till frr bostad 
i den så kallade vaktstugan å slottets borggård mot skyl
dighet att öfva tillsyn öfver den oinredda delen af slottet. 
Denna förmån har han ej åtnjutit sedan den 1 april 1904, 
emedan han på grund af bostadens bristfälliga beskaffenhet 

afsade sig bestyren med tillsynen öfver nyssnämnda del af 
slottet. Emellertid har arkivarien hos vederbörande sökt 
ändring i detta förhållande, så att bostaden genom öfver-
intendentsämbetets försorg lär komma a t t försättas i beboe-
ligt skick och vaktmästaren at t återtaga tillsynen öfver slot
tet, hvilket är för landsarkivet det förmånligaste. 

Arkivariens och de öfriga tjänstemännens tid har utom 
af de dagliga expeditions- och andra ordinarie göromålen 
varit upptagen af ordnings- och förteckningsarbeten samt 
hvad därmed hör samman, hvilka arbeten väsentligen ökas i 
samma mån, som arkivalier insändas från flere län. Det 
har också redan visat sig, a t t arkivets nuvarande arbets
krafter inom kort blifva otillräckliga för a t t kunna försätta 
hela arkivets innehåll i sådant skick, a t t myndigheter och 
den rättssökande samt forskande allmänheten kunna blifva 
tiUiäckligt snabbt betjänade. 

I fråga om Östergötlands museum och Hagdahls museum 
är icke något anmärkningsvärdt a t t anteckna utöfver hvad 
i förra femårsberättelsen rörande dessa museer finnes om-
nämndt. Dock torde icke böra förbigås, att vid periodens 
slut planer voro å bane a t t söka åstadkomma byggnader för 
de talrika, museiföremålen, och vore då meningen at t med 
Östergötlands museum förena Östergötlands fornminnesför
enings samlingar. 

Norrköpings konstförening bildades i början af år 1901. 
Föreningens medlemmar äro dels ständiga, som förbundit. 
sig at t under minst 5 år betala årsafgift, dels tillfälliga, 
som erlägga årsafgift för löpande året. 

Föreningens fonder utgöras af: reservfonden, bildad af 
upplösta »Stora Amarantherordens öfningssamhälles den tred
je» till föreningen öfverlämnade kapital 5,000 kronor, samt 
inköpsfonden, 20 °/o af medlemmarnes årsafgifter äfvensom 
räntan å reservfonden afsättas till denna fond, för at t använ^ 
das till inköp af konstalster till föreningens samlingar. Flere 
gåfvor hafva under föreningens tillvaro förärats föreningen. 
Den mesl betydande af dessa är den så kallade Segersteenska 
samlingen af inländska oljemålningar, akvareller och teck
ningar. Samlingarne hållas i en af enskild gynnare förhyrd 
lokal dagligen tillgängliga för allmänheten. De ständiga 
medlemmarnes antal uppgår till 70 à 80. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda Föreningen 
Egna hem utan personlig ansvarighet har under perioden 
vunnit en betydande utveckling, hvilket bäst ådagalägges 
därigenom, att då den vid 1900 års slut bestod af 81 lokal
föreningar inom 7 län med 2,795 medlemmar, innefattade 
den vid 1905 års slut 141 filialer eller lokalföreningar inom 
13 län med 5,398 medlemmar, hvilka tecknat sig för 45,154 
nummer, motsvarande et t belopp af 451,540 kronor. 

Uti förra femårsberättelsen omnämnes, a t t egendomen 
Ekholmen med underlydande gårdar i Landeryds och S:t Lars 
socknar inköpts af föreningen. Egendomen, som kostade 
170,000 kronor, tillträddes år 1901 samt uppdelades uti 33 
tomtlägenheter och 55 små jordbruk, alla mantalssatta, väx
lande emellan 9/10000 och 284/ioooo mantal, och utdelade till 
medlemmar. Föreningen har uppfört byggnaderna, hvilka. 
vid jordbrukshemmen bestå af boningshus, i allmänhet inne
hållande 1 rum och kök, med utrymme ii l l et t rum å vinden, 
samt ladugårdar. Värdet å jordbrukshemmen varierar mel-



lan 2,550 och 10,560 kronor. A tomtlägenheterna hat va i 
allmänhet uppförts byggnader om 2 rum och kök till väx
lande pris, utgörande med jord mellan 1,900 och 2,400 kronor. 

.Föreningen innehar dessutom följande, sedan 1901 års 
början inköpta egendomar: 

1) Bossgård invid Söderköping, som uppdelats uti 4 
jordbruks- och 71 tomtområden, å hvilka medlemmarne 
själfva låta. uppföra nödiga byggnader, till hvilka förenin
gen lämnar byggnadslån, med högst 5,000 kronor till livarje 
medlem, at t förräntas och amorteras under 27 år. Bonings
husen innehålla 2 ti l l 4 rum och kök. Föreningen har vid 
denna egendom anlagt fullständig vattenledning och kloak
ledningsnät. 

2) Hageby, 2 mantal i Ekeby socken, som uppdelats i 
38 mantalssatta jordbrukshem, å hvilka medlemmarne själfva 
låta uppföra byggnaderna. Lägenheternas jordpris växla 
efter arealens storlek och gradering emellan 600 och 8,300 
kronor. De flesta äro utdelade. 

3) Helde invid Götene järnvägsstation i Skaraborgs 
län, hvilken egendom uppdelats uti 46 tomter och 25 jord
brukslägenheter, största delen utdelade till medlemmarne, 
hvilka själfva ombesörja bebyggandet. 

4) Sanna invid Hallsbergs stationssamhälle i Öre
bro län, inköpspris 8,000 kronor, uppdeladt i 20 tomter och 
2 jordbrukshem; samt Löfåsen och Hult n:r 1, äfven vid 
Hallsberg, inköpspris 6,200 kronor, de sistnämnda ännu ej 
styckade. 

5) En mindre stadsgård i Motala stad om 4 lägen
heter om 1 eller 2 rum och kök. 

6) Från egendomen Rostad invid Örebro stad inköpta 
omkring 6 hektar jord, som uppdelats i 61 tomtlägenheter. 

7)—9) Egendomen Brunnsvik i närheten af Motala 
S)tad, inköpt för 25,000 kronor, egendomen Rynninge vid 
Örebro för 80,500 kronor och egendomen ödestorp i Regna 
socken, Östergötlands 'län, för 28,500 kronor. 

10) Från egendomen Underbacken vid Karlsborg i 
Västergötland inköpt jord för 5,000 kronor. 

Inom egendomarne och tomtkolonierna låter föreningen 
anlägga nya vägar och gator, hvilka vid Ekholmen upp
gå till 8 km. 885 m. 

Ofvanstående uppgifter, som till en del äfven beröra 
andra län, grunda sig på meddelanden, inkomna från, före
ningens styrelse, hvilken i fråga om föreningens verksam
het tillika lämnat följande i tabell A intagna redogörelse. 

I öfrigt har egna-hems-rörelsen under perioden icke varit 
förbisedd, om den också ej vunnit större utveckling. Då 
de industriella verken anskaffa arbetarebostäder och på dessa 
byggnader nedlägga all t större kostnad, blir egna-hems-rö-
rcisen begränsad till understödjande af lägenhetsägare, som 
ägna sig åt det mindre jordbruket och åt handtverk. Statens 
försäljning af mindre lägenheter har äfven verkat i samma 
riktning. Så har inom Godegårds socken ett tiotal lägen
heter af söndrats och försålts från Torsjö och Koppel orps 
kronohemman. Inom Vånga socken hafva åtskilliga handt-
verksidkare förskaffat sig egna lägenheter intill Ljusfors 
anhaltsstation. 

Den egna-hems-lånerörelse, som med understöd af stats
medel utöfvas af länets hushållningssällskap genom "dess 
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förvaltningsutskott, har börjat år 1905 efter det förvalt
ningsutskottet under år 1904 fastställt reglemente för låne
rörelsens bedrifvande, instruktion för egnahems-kommittén 
och egna-hems-ombud samt formulär för låneansökningar med 
flera handlingar. För a t t tillmötesgå lånebehofvet begärdes 
och erhöllos för år 1905 ur egna-hems-lånefondcn 100,000 
kronor, hvaraf 80,000 kronor beräknades skola åtgå till lån 
för åstadkommande af jordbrukslägenheter och 20,000 kronor 
till bostadslägenheter. Under året inkommo 80 unsökningar 
om lån, beträffande hvilka lämnas följande redogörelse: 

De allmännaste orsakerna till afslag å låncansökningar-
ne hafva varit de sökandes brist på tillräckliga medel a t t 
själfva bidraga till det egna hemmets åstadkommande samt 
a t t lägenheternas värde öfverstigit det i förordningen före-
skrifna. Besiktningen af lägenheterna har utförts dels till en 

Tab. A. Föreningen Egna hems utan personlig ansvarighet 
verksamhet åren 1901—1905. 

l) Hvarje år för sig. — 2) À hvilka köpebref lämnats. — s) Totalsumma den 
1 januari. — 4) Grundfondens totalsumma. — 6) Inlösta nummer. 
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början af egna-hems-kommitténs ledamöter och dels af jord
bi ukskonsulenten, hvilken är kommitténs sekreterare. Säll
skapets kostnader för egna-hems-lånerörelsen hafva uppgått 
till i rundt tal 900 kronor. 

Körande Östergötlands skytteförbund, som under fem
årsperioden på ett glädjande sätt tillväxt, får Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i underdånighet, meddela följan
de. Förbundet, som vid 1901 års början utgjordes af 42 
skytteföreningar, räknade vid slutet af samma år 51, vid 
slutet af år 1902 Gl och af år 1903 65 sådana, hvarefter 
antalet växte till G7 vid 1901 års och till 72 vid 1905 års 
utgång. Antalet af föreningarnes medlemmar vid de olika 
arens slut och deras fordelning framgår af följande öfver-
sikt: 

Nykterhetsverksamheten har under perioden tagit en 
mycket stor utsträckning och en eller flera sådana föreningar 
finnas vid nästan alla större fabrikssamhällen. De hafva 
utan tvifvel förmånligt inverkat genom sin strid för fylle
riets bekämpande, och kan man med tämligen stor säkerhet 
vitsorda, att, särskildt på landsbygden, bruket af spirituösa 
minskats. Så är äfven fallet beträffande maltdryckerna. 

Oaktadt detta lyckliga förhållande finnes mycket att 
anmärka mot det uppväxande släktets sedlighet. De så 
kallade ligapojkarnc förekomma ej blott i städerna utan äf
ven på landsbygden. Orsakerna till deras uppträdande och 
framfart torde vara att söka däruti, att familjebanden mera 
och mera slappas. Bland särskildt den arbetande klassen 
finnes på många ställen icke längre något familjelif. För-
äldrarne hafva hvar på sitt håll sitt arbete, och barnen, 
lämnade utan tillsyn, komma lät t i sällskap med andra, som 
äro mer eller mindre fördärfvade. Visserligen finnas ju sko
lorna, men dessa kunna dock icke helt och hållet ersätta 
hemmet. När barnen sedan växa upp och kanske erhålla 
bättre arbetsförtjänst än föräldrarne, se de ned på dem och 
tycka sig vara förmer. Det är också icke utan, a t t den mängd 
föreningar, som nu finnas af alla möjliga slag, med de af 
dem anordnade stora festerna, minska smaken för familje-
lifvet och hemmet med dess enkla seder. Dessa föreningar 
kunna ju i många afseenden verka välgörande, men hvarje me

dalj har sin frånsida, och såsom en sådan torde de här 
anmärkta olägenheterna få räknas. 

Godtemplarordens och frälsningsarmens verksamhet un
der perioden har icke ökats. Däremot har lusten för arbetare-
och andra för ömsesidig hjälp af sedda yrkesföreningar, och 
bland dem särskildt sjuk- och begrafningskassor, varit i sta
dig tillväxt. De registrerade sjukkassornas antal uppgick 
vid 1901 års slut till 110, vid 1902 års slut till 119, vid' 
1903 års slut till 128, vid 1904 års slut till 133 och vid 
1905 års slut till 134. 

I fråga om bildandet af fackföreningar tillåter sig Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande at t hänvisa till sitt i 
nästföregående femårsberättelse intagna yttrande. At t nu
mera lämna någon uppgift om dessa föreningars antal och 
medlemmar är omöjligt. De uppväxa allestädes såsom svam
par och äfven inom jämförelsevis små samhällen förekomma 
dö synnerligen talrikt. Däremot kan man icke inom länet 
taln, om något större antal strejker, åtminstone icke af mera 
vidtomfattande beskaffenhet; och endast vid ett enda till
fälle hafva myndigheterna behöft ingripa på ett mera ener
giskt sätt. 

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

Ar 1901. Linköpings föreläsningsanstalt 600 kr., Norrköpings arbetareinstitut 
1,600 kr., Söderköpings föreläsningsanstalt 400 kr., Vadstena föreläsniugBförening 
275 kr., Motala föreläsningsanstalt 450 kr., Mjölby arbetareförening 350 kr., Kinda 
föreläsningsförening 350 kr., Åtvids föreläsningsförening 250 kr., Boxholms före
läsningsförening 350 kr., Hammarkinds föreläsningsförcning 700 kr., Kvillinge före-
läsningsförcning 200 kr., Hällestads föreläsningsförening 300 kr., V&nga föreläs
ningsförening 100 kr. och Bjälbo föreläsningsförening 100 kr.; tillsammans 6,025 
kronor. 

År 1902. Linköping 600 kr., Norrköping 1,600 kr., Vadstena 275 kr., Mo
tala 450 kr., Mjölby 350 kr., Åtvid 250 kr., Boxholm 350 kr., Hammarkind 700 
kr., Kvillinge 200 kr., Hällestad 300 kr. och Bjälbo 100 kr.; tillsammans 5,175 
kronor. 

År 1903. Linköping 600 kr., Norrköping 2,000 kr., Motala 450 kr., Vnd-
stenn 275 kr., Skeninge 200 kr., Mjölby 350 kr., Åtvid 250 kr., Boxholm 400 
kr., Hammarkind 700 kr., Kvillinge 200 kr., Hällestad 300 kr., Ujiilbo 100 kr., 
Fifvelstad 100 kr., Rök och Heda 85 kr., Mnlmslätt 300 kr. och Östra Husby 
85 kr.: tillsammans 6,395 kronor. 

År 1904. Linköping 600 kr., Norrköping 2,000 kr., Motala 450 kr., Vad
stena 275 kr., Skeninge 200 kr., Mjölby 350 kr., Åtvid 250 kr., Boxholm 400 kr., 
Hammaikind 700 kr., Kvillinge 200 kr., Hällestad 300 kr., Bjälbo 100 kr., Fifvel
stad 100 kr., Rök och Heda 85 kr., Malmslätt 300 kr. och Östra Husby 85 kr.; 
tillsammans 6,395 kronor. 

År 1905. Linköping 600 kr., Norrköping 2,000 kr., Motala 450 kr., Vad
stena 275 kr., Söderköping 250 kr., Skeninge 200 kr., Hammarkind 700 kr., Box
holm 400 kr., Mjölby 350 kr., Hällestad 300 kr., Melmslätt 300 kr., Åtvid 250 
kr., Vikbolandet 225 kr., Kvillinge 225 kr., Kisa 200 kr., Östra Husby 175 kr:, 
Bjälbo 150 kr., Fifvelstad 150 kr. samt Rök och Heda 125 kr.; tillsammans 7,325 
kronor. 

3. Näringar. 

A) Jordbruket har under den tilländagångna femårs
perioden fortfarande utvecklats, hufvudsakligen genom ett 
mera vetenskapligt brukningssätt. I spetsen för dess hö
jande har Hushållningssällskapet fortfarande gått, stödjande 

och uppmuntrande. Äfven staten har gjort betydande insatser 
genom att på de talrika utarrenderade jordbruksdomänerna 
deltaga i kostnaderna för jordens täckdikning efter godkänd 
plan samt genom at t lämna afdrag å de arrendatorers af-



gifter, hvilka uppfört tidsenliga ladugårdar. Också har täck
dikning i afsevärd omfattning ägt rum. Maskiner af olika 
slag begagnas vid jordens brukning och skörden ; och använd
ningen af artificiella gödningsämnen har under perioden 
blifvit mera allmän. Odlarens möda har belönats med jämna 
skördar, och oaktadt de stora afbränningar, som höjda ar
betspriser medfört, kan man säga, a t t landtmännens ställ
ning är god. 

Skörderesultatet under perioden inhämtas af följande, 
med ledning af Hushållningssällskapets årsberättelser upprät
tade, tabell: 

Agrikultur-tehiisl-a förrättningar, afseende uppgöran
det af planer och förslag till öppen afdikning, täckdik
ning, invallning, odling och ordnandet af växtföljder, hafva 
uppgjorts af vederbörande landtbruksingenjör år 1901 å 
2,417 hektar, år 1902 å 2,850, år 1903 å 1,834, år 1904 å 
2,880 och år 1905 å 3,318 hektar. 

Bland torrläggningsföretag, som under perioden utförts, 
märkas : 

vattenledning å Sandby, Säby m. fl. hemmans ägor i 
Hofs, Stiå och Herrestads socknar, hvarigenom torrlagts en 
sammanlagd areal af 183 hektar, hufvudsakligen bestående 
af 'åkerjord; 

torrläggning af 183 hektar åker och ängsmark, tillhö
rande Berga, Dömestad, Husby m. fl. hemman samt Sylten 
inom Styrestads och S:t Johannes socknar; 

sänkning af Nässja- och Sätrasjöarna för torrläggning af 
vattenskadade marker till Nässja, Björkliden m. fl. hemnian 
i Vårdnäs och Tjärstads socknar, hvarigenom torrlagts och 
vunnits en areal af 53 hektar; 

upptagande af afloppsgrafvar från 117 hektar vatten
sjuka marker till Eda, Skattna m. fl. hemman i Borgs, Kul-
lerstads och Kimstads socknar; 

upptagande af afloppsgraf från vattensjuka marker till 
Viggeby, Berga, Skyllinge m. fl. hemman i Skärkinds och 
Gårdeby socknar, hvilket företag omfattar en areal af 219 
hektar, till största delen bestående af åkerjord; 

torrläggning af vattensjuka marker till Varnäsängen, 
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Nybble, Väderstad m. fl. hemman i Väderstads och Appu-
na socknar, utgörande torrlagda området 100 hektar; 

sänkning af Svinstadssjön, Värnässjön och sjön Ommen. 
hvarigenom torrlagts 182 hektar vattenskadade marker iill 
Strömsbro, Erikstad m. fl. hemman i Bankekinds, Värna och 
Björsäfers socknar; 

torrläggning af vattenskadade och delvis odlade kärr 
ocli mossmarker till Timmerö m. fl. hemman i Åsbo och Eke-
by socknar, hvilket företag omfattar 103 hektar ; 

torrläggning af vattensjuka marker till Lundby, Hage-
by, Skrukeby, Valstad m. fl. hemman i ös t ra Skrukeby och 
Törneva] la socknar, omfattande detta företag en areal af 
173 hektar, till största delen redan odlad mark ; 

torrläggning af 30 hektar vattensjuka marker, tillhö
rande hemmanen Bölingstomta, Stratomta, Gällstad och Ling-
hem i Törnevalla socken; 

torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande byarna 
Elmtomte och Rocklunda i Aska och Ekebyborna socknar, 
omfattande detta företag en areal af 69 hektar ; 

upptagande af afloppsgraf från 35 hektar vattensjuka 
marker till Stafsäter ta. fl. hemman i Vists och Skeda 
socknar ; 

upptagande af afloppsgraf från 85 hektar vattensjuka 
marker till Björnviken, Krusenhof m. fl. hemman i Kvil-
linge socken ; 

upptagande af afloppsgraf från 64 hektar vattensjuka 
marker till hemmanen Torp, Eda, Tröstad m. fl. hemman 
i 'Borgs socken; 

upptagande af afloppsgraf från 52 hektar sankmarkcr, 
tillhörande hemmanen Hult , Rattenåsa och Hägna i Trehörna 
socken ; 

torrläggning af 49 hektar vattenskadade marker till 
Hällebyle, Gistad, Blistad m. fl. hemman i Gistads och Skär
kinds socknar; 

torrläggning af Opphems mosse till Björke, Eksnäs, 
Grafveda m. fl. hemman i Vårdnäs och Tjärstads socknar, 
hvilket företag omfattar 48 hektar, till stor del redan od
lade kärr- och mossmarker. 

Härti l l komma 43 olika vattenaflednings-, diknings- och 
in vallningsf öretag inom skilda delar af länet, genom h vil
kas utförande torrlagts en sammanlagd areal af 1,130 hektar, 
till största delen redan odlad mark. 

Till utförande af vattenaflednings- och invallningsföre-
tag har Eders Kungl. Maj:t under perioden i fråga bevil
jat bidrag ur odlingslånefonden till ett sammanlagdt belopp 
af 305,700 kr., fördelade på 32 olika företag, och ur frost-
minskningsfonden anslag utan återbetalningsskyldighet till 
2 företag med ett sammanlagdt belopp af 3,000 kr. Hvad 
beträffar sänkningen af sjön Tåkern, har Eders Kungl. Maj:t 
efter föregående utredning på vissa villkor meddelat till
stånd från det allmännas sida till sänkningens utförande, 
hvarefter syneförrättningen af slutat s i laga ordning, men 
sedermera öfverklagats. Detta ärende har varit föremål för 
häradssyn och hvilar för närvarande hos Eders Kungl. Maj:t. 

För sänkning af sjön Teden har äfven syn enligt gäl
lande lag om dikning ägt rum, och skulle genom detta före
tags utförande, för hvilket kostnaden beräknats till 140,500 
kr., torrläggas och vinnas en areal af 1,063 hektar vatten-
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sjuka eller vattendränkta marker, belägna inom Bankekinds, 
Askeby, ör tomta och Björsäters socknar. Emellertid har 
syneföriättningen öfverklagats af ägarne till ett vid sjön 
Tedens aflopp befintligt vattenverk, hvadan detta omfat
tande och nyttiga företag icke ännu kunnat påbörjas. 

Af Eders Kungl. AIaj:ts Befallningshafvande hafva med
delats förordnanden till förrättande af syn enligt gällande lag 
om dikning m. m. i och för pröfning af frågor rörande vat-
tenafledning eller dikning, nämligen under år, 1901 18, år 1902 
37, år 1903 29, år 1904 34 och år 1905 31. Med biträde af 
15 till 17 af Hushållningssällskapet aflönade täckdiknings-
förmän har i nedanskrifne tabell upptagna areal blifvit täck-
dikad: 

Ncderbördsobservationer hafva genom Hushållningssäll
skapets försorg blifvit verkställda vid 14 stationer inom 
länet, nämligen Godegård, Finspång, Norrköping, Odenstomta, 
Grensholmen, Fjuk, Kungs-Starby, Bjärka-Säby, Berga, 
Ängelholm, Åtvidaberg, Borstad, Halleby och Linköping, 
hvaröf ver rapporter månatligen af lämnats till Meteorologiska 
Centralanstalten i Stockholm. 

Vid den med statsmedel understödda frökontrollanstalten 
i Linköping hafva under perioden undersökts tillsammans 
6,051 sades- och fröprof samt plomberats 2,597 säckar, inne
hållande 257,611 kg. säd och frö, hvilket utvisar en väsentlig 
utveckling af anstaltens verksamhet, enär under förra perio
den endast 2,566 sades- och fröprof utgjort föremål för under
sökning samt blott 954 säckar, innehållande 93,280 kg. frö, 
plomberats. Vid fröodlingsföreningens sades- och frörenings-
anstali hafva följande partier rengjorts: 

komma at t löna sig i Östergötland. Ar 1905 bildades också 
ett bolag för uppbyggande af en råsockerfabrik i Linköping, 
hvilken blef färdig samma höst. Den areal, som odlades 
med betor år 1905, utgjorde 774 hektar, och afverkades 
vid fabriken 14,719,605 kg. betor, med en medelsockerhalt 
af 14 o/o. 

För at t sprida kännedom om nyare och bättre vårsädes-
och potatissorter har Hushållningssällskapet anordnat upp
visningsfält och potatisodlingsförsök på flera platser inom 
länet. Kostnaden för kemiska analyser af gödsel- och foder
medel samt artificiella jordförbättringsmedel har bestridls 
af Hushållningssällskapet för a t t underlätta kontrollen å 
dessa för jordbruket numera oumbärliga varor, hvilka så 
ofta äro utsatta för förfalskning. 

För att bereda länets mindre jordbrukare tillfälle at t 
studera det så kallade husmansbruket i södra delarnc af 
landet och i Danmark har Hushållningssällskapet från och 
med år 1901 årligen anslagit medel till studieresor, till 
hvilka statsbidrag erhållits åren 1902—1905. Femton af 
länets småbrukare hafva hvarje år deltagit i dessa resor. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t den 18 oktober 1901 utfär
dat nådigt reglemente för med statsmedel understödd 
premiering af mindre jordbruk, beslöt Hushållningssällska
pet den 1 december samma år anordna en dylik premiering och 
bevilja anslag till prisnämndens resor samt till belöningar 
utöfver de belopp, hvilka skulle af statsmedel gäldas. Kost
naderna för premieringen uppgingo till: 

Hushållningssällskapet har lämnat stora årliga bidrag 
till såväl Allmänna svenska utsädesföreningen som Svenska 
mosskulturföreningen och anslagit medel till anordnande af 
lokala fältförsök för utrönande af växternas behof af göds
lingsmedel och kalk å olika jordarter. Fröodlingsföreningen 
har under perioden af sina odlare inköpt öfver 3,700 kg. 
kåhotsfrö samt rengjort och försålt detsamma. 

År 1901 utfördes på Hushållningssällskapets bekostnad 
odlingsförsök med sockerbetor. Dessa försök fortsattes åren 
1902 och 1903 och lämnade ett så gynnsamt resultat med af-
secnde på skördens såväl kvantitet som kvalitet, a t t stora 
förhoppningar uppstodo därom, at t sockerbetsodlingen skulle 

Den 1 maj 1901 anställde Hushållningssällskapet en 
konsulent för at t lämna jordbrukare råd och anvisningar/ 
vid ny- och ombyggnad af bostads- och ckonomihus samt upp
göra ritningar och kostnadsförslag för dylika. Byggnads
konsulenten har varit mycket anlitad, hvilket framgår af 
nedanstående förteckning öfver af honom utförda förrätt
ningar och uppgjorda ritningar under perioden: 

Häruti ingå ock extra pris för odlingsflit och trädplan
tering. 

Den hos Hushållningssällskapet anställde länsmaskinis
ten har varit mycket anlitad för råd och upplysningar an
gående maskiners skötsel, anläggande af vattenledningar, 
inköp och uppsättning af nya samt reparation af gamla 
maskiner m. m., och har han varit sysselsatt 
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För at t tillhand^gå synnerligast mindre jordbrukare 
med råd och anvisningar för jordbrukets rä t ta bedrifvande 
anställde Hushållningssällskapet den 15 april 1905 en jord
brukskonsulent. 

Enär de af ombud i socknarne insamlade primäruppgif
terna för jordbruksstatistiken befunnits mindre tillförlitliga, 
anslog Hushållningssällskapet år 1901 1,000 kronor för an
ordnande af lokala undersökningar inom socknarne. Sådana 
hafva utförts åren 1902, 1904 och 1905 inom sammanlagdt 
45 socknar, och är afsikten a t t undersökningar årligen skola 
verksfällas inom 15 socknar och sålunda länet blifva full
ständigt undersökt på tio år. 

Markegångsprisen hafva under perioden utgjort, i kronor 
per hektoliter: 

B) Boskapsskötseln. Hästafveln har äfven under denna 
period gjort mycket stora framsteg, synnerligast genom Hus
hållningssällskapets frikostiga anslag till lån för inköp af 
af\elsdjur och till tilläggspremier, äfvensom frisedlar för 
unga afvelsston vid premieringarna. Härigenom hafva dels 
goda afvelsdjur anskaffats till länet, dels de inom länet förut 
befintliga goda bevarats för af vein. De af staten anordnade 
hästpremieringarne hafva ägt rum i Linköping, Norrköping, 
Vadstena, Skeninge, Rimforsa, österby, Åtvidaberg och Rin
garum, hvarjämte under perioden tillkommit ös t ra Husby, 
Hällestad och Motala. 

Till pris vid hästpremieringarne och till bestridande 
af omkostnaden för deras ordnande hafva utbetalts: 

Under perioden hafva, på sä t t af efterskrifna tabell in
hämtas, följande belopp af Hushållningssällskapet utlämnats 
såsom räntefria lån för inköp af kallblodiga hingstar samt 
af varm- och kallblodiga stoföl: 

Sedan år 1903 hafva stofölen inköpts inom länet. 
Antalet vid premieringarne uppvisade och godkända häs

tar och deras inbördes förhållande framgår af nedanstående 
tabell: 

Andra bandet af stam bok för hästar inom Östergöt
lands län utgafs af Hushållningssällskapet år 1904 och inne
håller stamtaflor för 177 varmblodiga ston och 1G3 hingstar 
samt för 172 kallblodiga ston och G4 hingstar. 

Hästkonsulenten har haft 27 förrättningar under hvart-
dera af åren 1901 och 1902 samt 30 under år 1903 med resp. 
67, 59 och 47 rese- och förrättningsdagar. Med 1903 års 
utgång indrogs befattningen, men har den förutvarande kon
sulenten vid remonteringsmöten och marknader lämnat all
mänheten råd rörande hästskötseln. 

Undervisning i hofbeslagskonst har på Hushållningssäll
skapets bekostnad under perioden lämnats 10 elever vid 
Alnaips hofbeslagsskola för en' kostnad af något öfver 
2,000 kronor. 

Till Stamboksföreningen för svenska ardennerhästar har 
Hushållningssällskapet lämnat årliga anslag, likaledes till 
afvelspris för hästar, som framgångsrikt täflat på banorna. 

Bland de åtgärder, som under perioden vidtagits af 
Hushållningssällskapet i och för höjande af länets nötbo
skapsskötsel, torde i första hand böra nämnas premieringarne. 
Dessa hafva återkommit hvart annat år inom olika delar af 
länet, som för detta ändamål vari t deladt i tvenne distrikt ; 
och har premiering ägt rum ena året i det ena och andra 
aret i det andra distriktet. Vid sidan af dessa premieringar 
har sällskapet äfven genom a t t anskaffa goda afvelstjurar 
och utlämna dem på fördelaktiga betalningsvillkor till länets 
jordbrukare sökt leda afveln i r ä t t och för våra ortsförbål-
landen lämplig riktning. För denna sällskapets verksam
het hafva endast korthorns-, ostfrisiska och ayrshiretjurar 
kommit, i fråga. 

Hushållningssällskapets hufvudsakligaste utgifter för 
nötboskapsskötseln hafva under perioden utgåt t med nedan-
nämnda belopp. 

Ar 1901 kostade premieringarne 9,041 92 kr., hvarti l l sta
ten bidrog med 3,800 kr. och Hushållningssällskapet med 
5,241-92 kronor. Under året inköptes 8 ayrshiretjurar, afhvil-
ka fem utlämnats till jordbrukare, som innehafva mindre än 
50 har åker, mot 33V3 °/o rabat t å inköpskostnaden och fem-
årig räntefri amortering. Inköpssumman för dessa tjurar ut
gjorde 2,435-70 kr. och sällskapets förlust, oafsedt ränteför
lusten, 877-26 kronor. De öfriga tjurarne hafva utlämnats mot 
femårig räntefri amortering till rekvirenter. Inköpskostnaden 
för dessa tjurar utgjorde 2,005 kr. Vid Bjärka-Säby har en 
lärling åtnjutit undervisning i kreatursskötsel med anslag 
af sällskapet. I belöningar för långvarig och trogen hus
djursskötsel hafva utbetalts 360 kr. Undervisning i för
bättrade slaktmetoder har meddelats 10 lärlingar från olika 
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delar af länet på sällskapets bekostnad, och hafva lärlin
garne efter afslutad kurs erhållit två stycken slaktmasker 
hvardera. 

För att åstadkomma bättre kontroll i ladugårdame har 
sällskapet lämnat understöd för organisation af kontrollför
eningar, och bildades under år 1901 7 sådana. Hvarje för
ening erhöll i organisationsanslag 200 kronor. 

Ar 1902 kostade premieringarne 8,032 kr. 86 öre, däraf 
staten bidrog med 3,800 kr. och Hushållningssällskapet med 
4,232 kr. 86 öre. Under året inköptes 37 ayrshiretjurar och 8 
koilhornstjurar. Af dessa såldes å auktion den, 8 september 
20 ayrshiretjurar och alla korthornstjurarne. De öfriga 17 
ayrshiretjurarne hafva för 2/3 af inköpskostnaden utlämnats 
till jordbrukare, som innehafva under 50 har åker. Inköps-
suinman för dessa 17 tjurar utgjorde 9,435 kr. och säll
skapets förlust 3,145 kr., utom fem års ränteförlust. De 
å auktion sålda tjurarne kostade sällskapet i inköp, ayrshire
tjurarne 11,174 kr. 8 öre, korthornstjurarne 6,280 kr. 80 
öre, och då försäljningssumman belöpte sig till 10,430 kr. 
för de förre och 4,220 kr. för de senare, utgjorde sällskapets 
förlust 2,804 kr. 88 öre jämte fem års ränta. Fyra lär
lingar hafva under året åtnjutit fri undervisning i krea-
tursskötsel, och har sällskapet härtil l beviljat 600 kr. I 
belöning för långvarig och trogen vård af kreatur utdelades 
540 kr. Vid af Svenska allmänna kvinnoföreningen till dju
rens skydd anordnade kurser hafva 10 lärlingar på säll
skapets bekostnad åtnjutit undervisning i förbättrade slakt
metoder och erhållit två stycken slaktmasker hvardera. Un
der året hafva bildats 3 nya kontrollföreningar, som äfven 
erhållit anslag af sällskapet. 

År 1903 kostade premieringarne 10,053 kr. 54 öre, hvar-
af staten bidrog med 3,800 kr. och sällskapet med återstående 
6,253 kr. 54 öre. Under året inköptes 22 tjurar af ayrshireras, 
hviika utlämnats till jordbrukare mot fem års räntefri amor
tering. Till jordbrukare, som innehafva mindre än 50 har 
åker, hafva utlämnats 15 af de inköpta tjurarne, mot 2/s 
af inköpskostnaden. Inköpssumman för alla tjurarne utgjorde 
10,946 kr. och sällskapets förlust 1,500 kr. jämte fem års 
ränta. Till inköp af ostfrisiska tjurar hafva utlämnats två 
lån å sammanlagdt 1,650 kr. Tre ladugårdsskötarelärlingar 
hafva på sällskapets bekostnad åtnjutit undervisning vid 
Bjärka-Säby, och har kostnaden härför utgjort 450 kr. I 
belöningar för långvarig och trogen vård af kreatur utdelades 
420 kr. Fyra ladugårdsägare inom länet hafva anmält sig 
att täfla om pris för afvelscentra. Sex nya kontrollföreningar 
bildades under året, hviika erhöllo ett organisationsanslag 
af 150 kr. hvardera. Alla inom länet arbetande kontrollför
eningar hafva af sällskapet erhållit ett årsanslag af 100 
kr. till hvarje. 

Ar 1904 kostade premieringarne 8,594 kr. 18 öre, hvaraf 
staten lämnade 3,800 kr. och sällskapet bidrog med åter
stående 4,794 kr. 18 öre. 25 tjurar af ayrshireras utlämnades 
till jordbrukare mot fem års räntefri amortering. Af dessa 
tjurar utlämnades 14 till jordbrukare, som innehafva under 
50 har åker, mot V3 afskrifning å inköpskostnaden. Inköps
summan för tjurarne belöpte sig till 12,553 kr. 50 öre. Till 
inköp al' 3 ostfrisiska tjurar utlämnades lån å sammanlagdt 
2,425 ki'. Tre ladugårdsskötarelärlingar åtnjöto på sällska

pets bekostnad undervisning vid Bjärka-Säby, och utgjorde 
kostnaden härför 450 kr. I belöning för långvarig och trogen 
kreatursvård utbetaltes 390 kr. Från täflingarne om pris 
för afvelscentra utgick under året en besättning. Under 
året nybildades 4 kontrollföreningar, så at t hela antalet år 
1904 utgjorde 20. Sällskapets kostnader för kontrollförenin
garne uppgingo till 1,850 kr. 

Ar 1905 kostade premieringen 12,613 kr. 82 öre, hvaraf 
staten bidrog med 4,000 kr. och sällskapet med återstående 
8,613 kr. 82 öre. 20 tjurar af ayrshireras inköptes under året 
och utlämnades till jordbrukare mot femårig räntefri af-
betalning; 13 jordbrukare, som innehade högst 50 har åker, 
erhöllo tjurar till 2/3 af inköpskostnaden ; och har sällskapet 
härför fått vidkännas en förlust af 2,119 kr. 94 öre. In
köpssumman för samtliga tjurar utgjorde 10,658 kr. 26 öre. 
8 korthorns tjurar inköptes, hviika utlämnades till jordbru
kare mot femårig räntefri amortering. Inköpskostnaden be
löpte sig till 12,631 kr. 81 öre. Fyra lärlingar åtnjöto under 
året fri undervisning i kreatursskötsel, och beviljade säll
skapet härtill 600 kr. I belöningar för långvarig, trogen 
vård af kreatur utdelades 780 kr. Fem nya kontrollförenin
gar bildades under året och en upplöstes, hvadan sålunda; 
24 föreningar voro i verksamhet, med ett medlemsantal af 
226, hviika sammanlagdt innehade 10,813 kor. Enär ko-' 
antalet för hela länet vid årets slut utgjorde 106,246, är 
sålunda något öfver 10 °/o af länets kostock underkastad 
kontroll. Sällskapets kostnader för kontrollföreningarne ut
gjorde 2,650 kr. 

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

För de premierade handjuren hafva ägarne erhållit silf-
verpokaler samt silfver- och bronsmedaljer, för hondjuren 
penningpris och frisedlar, hviika sedan, inlösas af sällskapet. 

För a t t främja bildandet af tjurföreningar har Hus
hållningssällskapet dels fastställt nya stadgar, dels anslagit 
medel at t utgå såsom pris till föreningstjurar. Svenska 
ayrshireföreningen har under perioden af Hushållningssäll
skapet uppburit et t årligt anslag af 1,000 kr. och hafva 
i dess register ett stort antal djur blifvit intagna. 

För främjandet af fjäderfäshötseln har inom länet bil
dats en förening, hvilken af Hushållningssällskapet åtnjutit 
ett årligt understöd af 1,000 kr. Föreningen har anställt 
en konsulent, hvilken tillhandagår allmänheten med råd rö
rande fjäderfäskötseln samt har till mindre bemedlade gratis 
utdelat ägg af goda hönsraser. Genom fjäderfäföreningens 
försorg hafva bildats äggförsäljningsföreningar, hviika 
hvarje vecka uppsamla och försälja äggen från förenings
ledamöternas hönsgårdar. Vid 1905 års utgång voro 49 ägg-
försäljningsföreningar i verksamhet, hviika räknade sam
manlagdt 495 ledamöter, med 16,705 antecknade höns. Dessa 
föreningar levererade sistnämnda år till Östergötlands ägg-
försäljningsförenings-aktiebolag 69,918-69 kg. ägg, utgörande 
58,945 tjog, till ett värde af 60,711-01 kronor. 
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Hushållningssällskapet har sökt upphjälpa biskötseln 
dels genom anställande af en konsulent, hvilken varit mycket 
anlitad, dels genom anslag till Östergötlands biskötareföre-
ning. 

Svinskötseln har under perioden ej gjort några framsteg 
och fårslcötseln går alltmera tillbaka. 

Till veterinärerna har Hushållningssällskapet åren 1901 
—1903 lämnat ett lönebidrag af 5,800 kr. och åren 1904— 
1905 8,550 kronor. 

Mejerihandteringen har gåt t föga framåt, men hafva 
goda sam! fullt tillfredsställande priser erhållits för både 
ost och smör. Smörexporten till England har gåt t ned icke 
obetydligt, och torde förnämsta orsaken härtil l vara at t 
söka uti den förbättrade ekonomiska ställningen hos kropps-
arbetarne, hvilket föranledt därtill, a t t konsumtionen inom 
landet af smör och ost, såväl hel- som halffet, i väsent
lig mån tilltagit. 

I Hushållningssällskapets tjänst hafva under de sista 
fem åren varit anställde en mejerikonsulent samt en läns-
mejerska. Mejerikonsulenten har t i l lhandagått allmänheten 
med råd och upplysningar rörande mejerihandteringen och 
boskapsskötseln samt förestått sällskapets mjölkkontrollsta
tion. Han har haft år 1901 139 förrättningar med 132 
rese- och förrättningsdagar, år 1902 146 förrättningar 
med 177 rese- och förrättningsdagar, år 1903 160 förrätt
ningar med 167 rese- och förrättningsdagar, år 1904 146 
förrättningar med 152 rese- och förrättningsdagar och år 
1905 142 förrättningar med 168 rese- och förrättnings
dagar. Länsmejerskan har till största delen tillhanda
gåt t med råd och upplysningar vid ostberedning, men äfven 
vid smörberedning har hennes bistånd under längre tider 
tagits i anspråk. Hon har år 1901 haft 53 förrättningar 
med 215 rese- och förrättningsdagar, år 1902 43 förrätt
ningar med 257 rese- och förrättningsdagar, år 1903 44 för
rättningar med 229 rese- och förrättningsdagar, år 1904 53 
förrättningar med 230 rese- och förrättningsdagar samt år 
1905 71 förrättningar med 225 rese- och förrättningsdagar. 

Vid mjölkkontrollanstalten hafva gjorts följande prof: 

Vid Hushållningssällskapets bakteriologiska station vid 
Åtvidaberg hafva en hel del försök gjorts för klargörandet 
af bakteriernas inverkan vid ostens mognad m. m. 

På sällskapets bekostnad hafva mejeriernas smörtill
verkning undersökts vid svenska smörprofningarna, i hvilka 
följande antal mejerier deltagit: åren 1901 och 1903 40, 
åren 1902 och 1904 39 samt år 1905 64 mejerier. 

Från och med år 1904 hafva smörprofningar anord
nats inom länet efter mönster af de danska »byttprofnin-
garne», och hafva i dessa deltagit: år 1904 42 och år 
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Kekvirenterna hafva betalt 35 öre per stam, fraktfrit t 
vid närmaste järnvägsstation. För a t t ännu mera höja in
tresset för trädgårdsskötseln har Hushållningssällskapet läm
nat anslag för organisation af fruktodlareföreningar, och 
funnos vid 1905 års slut inom länet 35 dylika med e t t 
ledamotsantal af omkring 900. Föreningarna hafva genom 
sina trädskötare, hvilka utbildats på sällskapets bekostnad, 
lämnat ledamöterna biträde med plantering och beskärning 
af fruktträd m. m. 

I den af friherre Th. Adelswärd vid Adelsnäs anlagda, 
i förra femårsberättelsen omförmälda slora fruktträdgår
den, med en areal af öfver 20 hektar, har en omfattande 
verksamhet ägt rum, och trädskolorna utvidgas fortfarande. 
Därstädes har äfven en högre trädgårdsskola anordnats. 
Denna skola, som började sin verksamhet den 1 november 
1901, inrymmes i en för dess räkning nyuppförd större 
byggnad, som, förutom rum för eleverna, matsal och kök 
m. m. för deras hushåll, innehåller bostad åt trädgårdsmäs
tare, kontor och lärosal. Skolans uppgift är a t t bibringa 
en mångsidig och planmässig undervisning å t dem, som ön
ska utbilda sig till trädgårdsmästare. Genom anordnande af 
särskilda kortare specialkurser har skolan sökt meddela un
dervisning om fruktträdens skötsel samt fruktens och an
dra trädgårdsprodukters tillvaratagande såväl å t yrkesmän 
som åt dem, hvilka icke direkt ägna sig åt trädgårdsyrket. 
År 1905 deltogo äfven folkskollärare i dessa kurser, h vil
ka anordnats på Hushållningssällskapets bekostnad. Sko
lans ordinarie kurs är tvåårig. Densamma har intill slutet 
af läsåret 1904—05 besökts af 33 elever. Under samma 
tid hafva 18 extra elever besökt skolan. Specialkurserna 
hafva räknat 134 deltagare. Från och med läsåret 1903 
—04 har skolan åtnjutit ett årligt statsanslag af 5,000 kro-

3 

Utdelning af fruktträdsplantor har på Hushållnings
sällskapets bekostnad ägt rum hvarje år, och har därvid 
utlämnats: 

1905 51 af länets smörexporterande mejerier. Dessa prof-
ningar hafva hållits alternerande i städerna Linköping, Vad
stena och Norrköping för a t t lämna tillfälle för mejeri
ägare och mejeripersonal a t t studera smörproduktionen. 

Andelsmejeriernas antal ökas för hvarje år och äro 
för sådana ,nya tidsenliga byggnader uppförda. 

Intresset för trädgårdsskötseln är i jämnt stigande, och 
hafva sällskapets trädgårdsmästare haft full sysselsättning, 
hufvudsakligast för at t lämna biträde till mindre trädgårds
ägare. Länsträdgårdsmästarne hafva tillsammans haft föl
jande antal förrättningar: 
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nor. Hvarje år antagas i regel 8 ordinarie elever, sa a t t 
högst IG sådana samtidigt vistas vid skolan. I öfverens-
stämmelse med det vid statsanslaget till skolan fastade 
villkoret skola 3 frielever vid skolan åtnjuta undervisning, 
hvarjämte Hushållningssällskapet sedan år 1903 anslagit 
medel till 2 frielevplatser hvarje år. 

Under de första åren af perioden anställde frostfjäri
len stora härjningar, men sedan energiska åtgärder af Hus
hållningssällskapet och enskilda vidtagits, upphörde den 
så småningom. 

Förutom häst- och nötboskapspremieringar samt de un
der mejeriskötseln omnämnda smörprofningar, har Hushåll
ningssällskapet under perioden anordnat följande utställ
ningar : år 1901 utsädesutställning i Linköping samt mejeri
utställning i Vadstena; år 1903 utsädesutställning i Linkö
ping; år 1904 utställning i Linköping af genom Hushåll
ningssällskapet importerade ardennerston och deras afkom-
ma samt i Norrköping utställning af frukt; år 1905 ut
sädesutställning i Linköping samt likaledes i Linköping ut
ställning af genom Hushållningssällskapet inköpta varm
blodiga ston samt deras afkomma. 

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

DagsverJcsprisen hafva fortfarande stigit och under pe
rioden betingat under sommaren 2-50 à 3 kronor till man 
och 1'50 à 2 kronor till kvinna samt under vintern 2 à 
2-50 kronor för man ock 1 à l-50 kronor för kvinna. 
Tjänstehjons årslöner hafva utgåt t med 250 à 275 kronor 
till drängar och 125 à 175 kronor till kvinnor. I städerna 
har ett mansdagsverke sommartiden betingat mellan 2. och 
3 kronor och under vintern 1 50 à 2 kronor, samt et t 
kvinnsdagsverke under sommaren betalats med 1 à 1-50 
kronor och under vintern med omkring 1 krona. Tjänste-
hjonslönerna i städerna hafva utgåt t med ungefär samma 
belopp, men i Norrköping för drängar med ända till 900 
kronor, i hvilket sistnämnda belopp dock äfven inbegripes 
kost, och för kvinnor med 200 à 250 kronor. 

C) Skogshushållning. Allmänna skogar. Rörande dessa 
får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i underdånig
het meddela följande uppgifter: 
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Från de under skogsstatens förvaltning ställda härads-
allmänningarne äro utlämnade ti l l delägarnes disposition 
följande virkesbelopp: 

') Dessa ökades under perioden sålunda: år 1901 Kinda häradsallmänning 
med Ve mtl Sandvikshult, 4/« mtl Täfvelstad, 12/ioo mtl Jonsbo, tillsammans 
b28-45 hektar till ett Tärde af 48,750 kr.; år 1902 Hammarkinds häradsallmän
ning Lilla Vispolen med »/« mtl Lundslumpen 20'38 hektar; år 1903 Memmings 
häradsallmänning med 1/t mtl Ingeltorp, V» mtl Baggetorp och '/a mtl Stora Vä-
sentorp, tillsammans 27151 hektar till ett värde af 38,000 kr.; år 1904 Hammar
kinds häradsallmänning Stora Vispolen med Vio mtl Tomtabolm om" 18263 hekt
ar; samt år 1905 samma allmänning med Lilla Vispolen lägenheterna Klarsjömossen 
och Dalen om tillsammans 17 hektar. 

Utsyning af ek å kronojord ägde rum i följande om
fattning : 

Från afsevärda skogseldar och stormslcador hafva de 
allmänna skogarne vari t skonade. Under åren 1901, 1904 
och 1905 inträffade under sommaren långvariga torkpe
rioder, som skadade skogskulturerna, isynnerhet för såd
derna; under år 1902 var sommaren kall och regnig, hvilket 
orsakade, a t t de unga skogsplantorna ej utvecklade sig 
så kraftigt, som önskligt varit, hvaremot under år 1903 
väderleken i det hela var gynnsam för skogsodlingar. 

Uti de af fjärilen nunnan sedan flere år härjade om
rådena på Lösings och Östkinds härads allmänningar upp
trädde toppsjukan under 1901 intensivt hos nunnelarfverna, 
till följd hvaraf fjärilsutvecklingen blef obetydlig, och 1902 
kunde härjningen anses vara slut. Barkborren har talr ikt 
uppträdt i de nunneskadade trakterna, och frostfjärilen här
jade löfskogarne, särskildt i norra delen af länet under 
åren 1902 och 1903, hvarefter den minskades i antal och 
under 1905 endast förekom å spridda ställen. 

Vid början af perioden voro -prisen å skogseffekter 
afsevärdt, i fallande. Sedermera stego de småningom un
der ett par år, men 1904 inträffade prisfall, i synnerhet 
på bredare sågvaror, som under periodens slut vari t så 
godt som. osäljbara till rimliga priser. Smalare sortiment 
höllo sig bättre i pris och likaså ved och kol. Kolprisen 
voro vid periodens slut fullt nöjaktiga. 

Vägarbeten å allmänna skogar: 
å Folkströms kronopark äro under åren 1901—1905 3,385 meter vägar 

nyanlagda för en kostnad af 85658 kr. och 12,655 meter vägar förbättrade för en 
kostnad af 1,643'67 kr.; 

på Gullbergs kronopark äro under åren 1901—1905 4,320 meter vägar ny
anlagda för en kostnad af 1,76693 kr. och 1,600 meter vägar förbättrade för en 
kostnad af 6925 kr.; 

på Ombergs kronopark äro under åren 1901—1905 3,955 meter vägar ny
anlagda för en kostnad af 4,67358 kr. och 39,985 meter vägar förbättrade för en 
kostnad af 1,27373 kr.; 

på Karlsby kronopark äro under åren 1901—1905 20,873 meter vägar ny
anlagda för en kostnad af 5,04366 kr. och 2,400 meter vägar förbättrade för en 
kostnad af 834-96 kr.; 

på Bona kronopark äro under åren 1903—1904 220 meter vägar förbättrade 
för en kostnad af 13'25 kr.; 

på Kungs-Norrby kronopark äro under år 1905 2,100 meter vägar förbätt
rade för en kostnad af 25 kr.; 

på Ycke kronopark äro under åren 1903—1904 702 meter vägar nyanlagda 
för en kostnad af 195 kr. och nnder åren 1901—1905 10,039 meter vägar för
bättrade; 

på Osterås kronopark äro under åren 1902—1905 2,688 meter vägar nyan
lagda för en kostnad af 797-96 kr. och 6,173 meter vägar förbättrade för en kost
nad af 75545 kr.; 

på Tyrsbo kronopark äro nnder år 1905 500 meter vägar nyanlagda för en 
kostnad af 51552 kr. 

Enskilda skogar. Under perioden hafva för den en
skilda skogshushållningen betydelsefulla lagar och förord
ningar kommit till stånd, nämligen lag angående vård af 

Det virke, som försålts dels från kronoparker och an
dra allmänna skogar för statsverkets räkning, dels från 
ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning medel ingå t i l l 
prästerskapets löneregleringsfond, samt dels för ecklesiastika 
boställenas skogsfond, har utgjort i kubikmeter: 

Den beräknade årliga virkesafkastningen utgör i rundt 
tal från 
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enskilda skogar den 24 juli 1903, nådiga förordningen om 
skogsvårdsstyrelser och om skogsvårdsafgifter samma dag 
samt lag om ändrad lydelse af lagen angående tiden för 
nyttjanderättsaftals besiånd, likaledes samma dag. Samt
liga dessa lagar och förordningar trädde i kraft den 1 ja
nuari 1905. Den befattning med skogsskötselns och sär-
skildt skogsodlingens främjande inom länet, som Hushåll
ningssällskapet förut bestrid t, öfverflyttades härigenom till 
Skogsvårdsstyrelscn. Styrelsens inkomster under dess första 
åi- utgjorde 25,583-GG kr. och utgifterna 20,194-17 kr., hva-
dan en behållning uppstod af 5,389-49 kr. Då skogsvårds-
afgifterna utgöra den förnämsta inkomstposten och dessa 
utbetalas halfårsvis samt hufvudsakligen inflyta under se
nare halfåret, är det önskvärdt, a t t en behållning före
finnes till utgifternas bestridande under första halfåret. 
Genom Skogsvårdsstyrelsens försorg skogsodlades under år 
1905 medelst fullständig skogsodling 426-72, medelst hjälp-
kultur 35-05 har, eller tillsammans 461-77 har; hvartill 
åtgingo 305-30 kg. tall- och 156-55 kg. granfrö samt 103,100 
tall- och 197,000 granplantor. Dessutom försåldes en del 
skogsfrö och plantor till enskilda personer. 1,139 skolbarn 
undervisades i skogskultur vid 52 skolor. I sammanhang 
härmed kan nämnas, att genom Hushållningssällskapets för
sorg skogsodlades: 

Skogsvårdsstyrelsen har beräknat, at t all skogsodling 
under år 1905 på enskild mark, inberäknad således den, 
som af enskilda personer utförts helt och hållet på egen 
bekostnad och med eget folk, afsett tillsammans omkring 
1,600 hektar, däraf fullständig skogsodling omkring 1,200 
och skogsodling genom hjälpkultur omkring 400 hektar. 

En undersökning har verkställts enligt § 2 af lagen 
angående vård af enskildes skogar. En annan dylik under
sökning var tillämnad, och i et t par fall varnades skogs-
innehafvarne för fortsatt afverkning. Skogsvårdskommit
téer i enlighet med § 5 af kungl. förordningen om skogs
vårdsstyrelser hafva tillsatts i 47 af länets socknar. 

En icke obetydlig del af de enskilda skogarne inom 
länet tillhör aktiebolag eller större godsägare, hvilka i all
mänhet, ehuru nog undantag gifvas, väl vårda sina skogar 
och således alltid, äfven om afverkningen stundom gåt t 
väl fort fram, sörjt för, a t t tillfredsställande återväxt skulle 
erhållas efter afverkningen inom rimlig tid. Äfven hos 
de mindre skogsägarne förefinnes på många håll, i syn
nerhet i länets skogsfattigare delar, ett icke ringa intresse 
för skogsodling och skogsvård i allmänhet. Detta förhål
lande torde få till god del t i l lskrivas dels det exempel, 
de allmänna, skogarne och större enskilde skogsägare gif-
vit, dels Hushållningssällskapets och sedermera Skogs
vårdsstyrelsens verksamhet. På andra håll är dock intresset 
för skogens skötsel ringa, och afverkningar pågå här och 
där utan hänsyn till skogens bestånd och återväxt. Äfven 
å gårdar i de egentliga skogsbygderna äro skogarne emel
lanåt så uthuggna, att virke till nybyggnad af ett hus 
saknas, öfverskott på vedskog finnes dock ofta och stun

dom äfven på timmerdugligt virke. Man torde kunna hop
pas, att förhållandena äfven på sådana trakter småning
om skola kunna förändras till det bättre genom Skogsvårds
styrelsens ingripande dels i godo och dels med lagens till
hjälp. Farligast för skogarnes framtid torde den ofta före
kommande utblädningen af alla träd ned till en viss mi-
nimidimension vara. Det kan mången gång vara svårt att 
afgöra, om det, som återstår af beståndet, skall räknas 
som skog eller som kalmark. Genom sådana huggningar 
åstadkommas ofta glesa och svagt växande bestånd, hvar-
igenom skogarnes produktionsförmåga nedsättes. 

Vid Ombergs skogsskola, som utgör en praktisk läro
anstalt, förberedande till Skogsinstitutet, har elevantalet 
utgjort: åren 1901, 1902 och en del af 1903 14 samt under 
periodens återstående del 10. Undervisningen uppehälles 
af föreståndaren, tillika jägmästare i Ombergs revir, och 
en underlärare. 

Östergötland är deladt uti 3 revir, och utgjordes skogs
personalen vid periodens utgång af 3 jägmästare, 2 aflö-
nade assistenter, 14 kronojägare, 3 extra kronojägare, 7 
kronoskogvaktaxe och 20 häradsskogvaktare. 

D) Jakten. I fråga härom gäller i hufvudsak, hvad 
som anförts i förra femårsberättelsen. 

Af det vilda hafva älgstammarna och rådjuren fort
farande ökats. Men så är däremot icke förhållandet med 
det mindre villebrådet. Jakten har nämligen blifvit et t 
nöje, som omfattas af alla samhällsklasser, och den be-
drifves på ett sätt, som inger farhågor för, a t t det vilda 
flerstädes skall helt och hållet utrotas. Detta är så mycket 
beklagligare, som länet med sin skiftande natur af slätt
bygd, skogar och sjöar onekligen har stora betingelser för, 
a t t jakten skulle kunna blifva en binäring af betydelse. 
Och på de större egendomar, där nödig vård ägnas åt ville-
brådsstammens skyddande och förökande, är också tillgån
gen på det vilda jämförelsevis god. Den år 1898 bildade 
Östergötlands jaktvårdsförening, med ändamål at t verka 
för jaktlagarnes efterlefnad och en god jaktvård, har i 
sådant afseende vinnlagt sig om att sprida kännedom om 
betingelserna för det nytt iga vildas bevarande och till
växt och om de lämpligaste sätten för skadedjurs utro
tande samt i mån af sina tillgångar genom belöningar upp
muntrat till åtgärder i sådant syfte. I skottpenningar har 
föreningen utdelat följande belopp för här nedan angifna 
antal skadedjur: 

Äfven Landstinget har, genom åsättande af skottpen
ningar på kråkor, räf, gräfling, dufhök och dopping, yi-
sat sitt intresse för jaktvårdens förbättrande. Antalet dö
dade skadedjur och skottpenningarnes sammanlagda belopp 
hafva utgjort: 
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Slutligen torde böra anmärkas, a t t jakten såsom nä
ring fortfarande äger betydelse inom Gryts socken i skär
gården, där befolkningen har en beaktansvärd inkomst af 
sjöfågelskyttc och själfångst. 

E) Fisket. Någon större ändring i fiskets ställning 
eller utöfning kan ej sägas hafva inträdt under femårs
perioden, utan torde de allmänna uppgifter, som influtit 
i nästföregående femårsberättelse, äfven anses vara gällande 
för denna. Någon ökad kunskap och däraf följande större 
intresse för fisket torde dock hafva spridts, mest genom 
det af Hushållningssällskapet därpå nedlagda arbetet. 

Den genom länets fiskeritjänstemän anskaffade stati
stiken anger, a t t bruttoinkomsten af fisket varit 187,392 
kr. år 1901, 182,233 kr. år 1902, 157,000 kr. år 1903, 167,000 
kr. år 1904 och 201,500 kr. år 1905. Dessa siffror äro dock 
på grund af primäruppgifternas ofullständighet alla för 
små och angifva y t ters t ofullständigt fiskets afkastning, 
särskildt när husbehofsfisket inberäknas. 

Vinterfisket efter strömming, som lämnar den ojäm
förligt bästa fångsten, har under perioden utvidgats, dels 
genom at t strömmingen gåt t till på trakter och platser, 
där den förut ej visat sig, och dels genom at t strömmings
handeln genom försäljning på mera aflägsna håll ordnats 
bättre, om också mycket härvidlag återstår a t t göra. Dock 
klagas däröfver, a t t strömmingsfisket i skärgården varit 
mindre gifvande, till icke ringa skada för många familjer, 
som däraf hafva sin hufvudsakliga näring. Detta förhål
lande anses hafva sin grund däruti, a t t Norrköpings stad 
anskaffat en större isbrytare, som alltjämt sönderbråkat 
isen å de i yt t re Bråviken belägna bästa notvarpen. 

Den för fisket i Vättern så y t te rs t viktiga siklöjan, 
som uppträdt mycket sparsamt de sista åren, har nu ökats 
och sj^nes vara i en uppåtgående period. 

Länets fiskeristadgar hafva delvis omarbetats. Så haf
va nya stadgar utfändats för sjön Roxen den 15 november 
1902, för östgötadelen af sjön Sömmen den 31 augusti 1903, 
och för fisket i hela sjön Vättern hafva gemensamma bestäm
melser utfärdats genom Eders Kungl. Maj:ts beslut den 
22 september 1905. För kräftfångsten inom länet hafva 
delvis ändrade bestämmelser utfärdats genom utslag af den 
16 september 1903. 

Sedan fil. doktor Torsten Ekman den 16 januari 1905 
afgått från sin befattning såsom fiskerikonsulent hos Hus
hållningssällskapet och utnämnts till fiskeriintendent i Öst
ra distriktet, har sällskapet antagit till fiskeriinstruktör 
Karl Lindfors. De år 1898 påbörjade undersökningarna 
af sjöai i länet hafva fortsatts, så. a t t under femårsperio
den omkring 140 undersökningar verkställts. Nu föreligga 

omkring 360 kortfattade beskrifningar enligt af Landt-
bruksstyrelsen fastställda formulär. 

Strömmingsfisket har ägnats r ä t t mycken uppmärk
samhet. Så hafva premieringar af saltad strömming år
ligen hållits vid skärkarlsmarknaden i Linköping i juli må
nad och på hösten — utom åren 1901—1902, då försök 
därmed gjordes i Norrköping —• i Söderköping. Om ock
så dels lättheten a t t sälja strömmingen färsk och dels 
få tåligheten af verkliga yrkesfiskare i skärgården gör, a t t 
saltningsindustrien ej synes kunna nå något betydligare om
fång, så hafva dock dessa premieringar verkat godt, i det 
a t t vanligen en bättre och jämnare vara presteras nu än 
förut. År 1904 lämnades äfven undervisning i tillverkning 
af fjärdingar genom en skicklig fiskare från Söderhamn. 

Ar 1903 anordnade Aska hushållningsgille med bidrag 
af Hushållningssällskapet en fiskodlingsanstalt vid Holm 
i Motala socken. Från denna anstalt hafva under åren 
1904 och 1905 utplanterats yngel af vätterlax, dels 525,000 
i Motala ström mellan Boren och Vättern och dels 65,000 
på andra platser i länet, samt 335,000 sikyngel, 12,500 
rödingsyngel, 30,000 harryngel samt 3,000 yngel af laxöring. 
Dessutom hafva under femårsperioden på Hushållnings-
sällskapcls, hushållningsgillenas och enskilda personers be
kostnad utplanterats följande yngel: 104,500 röding, af hvil-
ka 90,000 i Yxningen, 55,500 vätterlax, 14,600 regnbågsfo-
rell, 6,900 sutare, 500 karp, 4,520 gös, 12,500 braxen, 2,500 
mört, 20,000 siklöja, 25,000 sik och 15,000 ål samt 200 
vuxna sutare, ett hundratal idar jämte ett parti idrom, 340 
braxnar, 100 abborrar, 500 löjor och 400 tjog kräftor. 
Af dessa här en stor del, t. ex. all t yngel af sutare, gös, 
mört och siklöja m. m., erhållits från statens fiskodlings
anstalt vid Finspång. 

Ar 1903 spriddes inom länet dels en af doktor Ekman 
författad kort broschyr om ris vasar i 3,000 exemplar och 
dels ett förslag ti l l stadgar för fiskeriföreningar. Ar 1905 
lät Hushållningssällskapet trycka 2,000 exemplar af en, 
äfven af bemälde Ekman författad, broschyr om fisk och 
fiskevård, för a t t likaledes utdelas inom länet. 

Undervisning i laxfiske med nät och ref enligt blekinge
metod lämnades år 1905 genom en fiskare från Karlshamn. 
Samma år hafva 100 kr. lämnats till premier för upp
fångande ur Motala ström af den för laxodling skadliga 
stensimpan. 

Under femårsperioden har Hushållningssällskapet, en
ligt hvad dess räkenskaper utvisa, användt 14,501 kr. 88 
öre på fiskerivården, hvaraf 5,500 kronor erhållits i stats
bidrag; dessutom hafva 1,500 kronor utlånats till anskaf
fande af en motorbåt åt en skärgårdsfiskare. 

Slutligen må anmärkas, a t t jämväl fisket i skärgår
den vari t mindre gifvande, hvilket anses hafva sin grund 
uti et t oförståndigt användande af de så kallade storryss-
jorna. 

F) Bergs- och brukshandtering. I fråga härom tillåter 
sig Eders Kungl. Maj:ts Befaliningshafvande a t t åberopa föl
jande från bergmästaren Felix Hoppe erhållna uppgifter. 

Uppfordringen ur järngrufvoma har varit ringa och 
ungefär lika med föregående period eller något högre. Or-
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Tackjärn har tillverkats i 4 masugnar, nämligen i Box
holm 1, Finspång 1 och Grafversfors 2, de tre första och 
de två sista, åren; 1 masugn har icke varit i verksamhet 
åren 1901—1903 och 2 åren 1904 och 1905. Blåsningsdyg-
nans antal har varit: 1,455 dygn år 1901, 1,213 år 1902, 
1,081 år 1903, 691 år 1904 och 916 dygn år 1905. Tillverk
ningen af tackjärn och direkt från masugn framställdt gjut-
gods samt värdet häraf utgjorde: 

1) Gjutgods, framställdt vid sådana gjnterier och mekaniska verkstäder, som ej 
äro förenade med bergverk, är, jämlikt knngl. brefvet den 13 november 1896, här 
ieke upptaget. Tillverkningen afser alltså endast Boxholm, Finspång, Lotorp och 
Motala mekaniska verkstad. 

Värdet af järn- och stålmanufaktur- samt maskintill
verkningen vid järnverken har för hela femårsperioden ut
gjort 19,200,731 kr., och var högst år 1902, eller 5,051,359 
kr-, men sjönk därefter till 2,867,901 kr. år 1905. Tillverk
ningen har utförts vid alla of van nämnda järnverk samt 
under de tre första åren äfven vid Sunds bruk, hvilket nu
mera är officiellt nedlagdt. Uppgifter från andra gjuterier 
och mekaniska verkstäder inlämnas enligt kungl. brefvet 
den 13 november 1896 ieke till bergmästareämbetet. 

Vid järnverken hafva tillverkats och förbrukats föl
jande kvantiteter träkol med nedan angifna värden: 

Tab. B. Tillverkningen af smältstycken och råskenor samt af martingöt och skrotadt gjutgods i Östergötlands län åren 
1901—1905. 

Antalet vid 7 verk begagnade ugnar för beredande af 
smidbart järn och stål utgjorde: 29 lancashirehärdar år 1901, 
32 år 1902, 35 åren 1903 och 1905 samt 37 år 1904, samt 
under periodens samtliga år 1 skrothärd och 3 martinugnar 
och år 1901 1 puddelugn. Dessutom finnas 2 verk, Degeers-
fors och Finspång, med endast hvar sin stenkolsvällugn 
men ingen härd. 

För tillverkningen af smältstycken och råskenor samt af 
martingöt och skrotadt gjutgods redogöres i tabell B. 

Af stångjärn och stål jämte andra gröfre produkter 
af smidesjärn och stål hafva tillverkats: 

Gjutgodstillverkningen vid bergverken1) redovisas sålunda: 

De verk, som framställt smidbart järn och stål, äro: 
Blomsfors, Boxholm, Degeersfors, Finspång, Flemminge, 
Häfla, Lotorp, Motala mekaniska verkstad och Sonstorp. 

saken härtil l är den, a t t malmen är fattig och tillgången 
knapp. Utom Nartorps gruffält i Skällviks socken har 
Petängsfältet i Börrums socken varit bearbetadt åren 1903 
och 1904. 

Af svartmalm eller magnetisk järnmalm hafva uppfor
drats: 
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Uppfordringen ur andra malmyrufvor än järngrufvor: 

Kopparmalmen har uppfordrats ur Bersbo gruffält, hvar-
jämte under år 1905 vunnits 35 ton malm, värda 1,393 
kr., i en inmutning, Sjögrufvan. Zinkmalmen har uppfor
drats ur den delen af Ammebergs gruffält, som är belägen 
inom Godegårds socken, men i malmfångsten för år 1905 
ingå äfven 30 ton, värda 600 kr., från Yttermarks grufvor 
i Regna socken. 

Ur fältspatsbrotten, hvilka voro Katarinagrufvan, Ha
gens och Perstorps brott, alla i Godegårds socken, samt 
Drömgrufvan i Krokeks socken, hafva uppfordrats: 

Antalet motorer, som användts såväl vid bergverk som 
vid fabriker, har vari t : 

Antalet arbetare, som funnit användning vid bergver
ken, har utgjort: 

Vid grufvorna arbetade 5 minderåriga åren 1901 och 
1904. 6 åren 1902 och 1903 samt 4 år 1905. 

Genom olyckshändelser vid bergverken hafva under fem
årsperioden 12 personer dödats, 1 år 1901, 2 år 1905 och 3 
under hvart och e t t af periodens öfriga år, samt 403 skadats, 
de flesta, eller 100, år 1901, mot endast 60 år 1905. 

G) Fabriker, manufakturer och handtverk. Fort
farande utgör Östergötland i fråga om fabriksdrift det tredje 
länet i ordningen. 

Då primäruppgifterna rörande fabriker och handtverk 
från hela riket årligen ingå till Kommerskollegium, som, 
efter verkställd sammanfattning af dem, ti l l 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 inskränker sig nu endast t i l l a t t omnämna, 
a t t då sammanlagda tillverkningsvärdet af fabriksrörelsen 
inom länet vid förra femårsperiodens slut uppgick till 
69,270,451 kr., belöpte sig tillverkningsvärdet år 1905 ti l l 
75,300,628 kr. Tillverkningsvärdet är alltså betydligt större 
än vid periodens början, om också ökningen icke kan jäm
föras med den, som ägde rum under nästföregående pe
riod. 

I fråga om fabriker inom länet tillåter sig Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande att, utöfver hvad här ofvan 
nämnts i fråga om byggnadsverksamheten, omnämna den ny-
uppförda snickerifabriken vid Åtvidaberg med ett fastig
hetsvärde af 352,000 kr. och e t t tillverkningsvärde år 1905 
af 707,000 kr. Därstädes hafva äfven anlagts en armatur
fabrik, en elektrisk valskvarn, slakteri och tvät t inrät tning 
m. m. Vid Spångsholm i Veta socken tillverkas spik och 
järntråd med e t t för sistlidet år uppgifvet tillverknings
värde af 505,000 kr. Förut omförmälda chokladfabriksaktie-
bolaget Motalas fabrik har förflyttats till Malfors i Vreta 
klosters socken, och tillverkades där under år 1905 choklad 
och karameller till e t t värde af i rundt tal 1,534,000 kr. 
Norebro med vattenkraft drifna mjölkvarnar i Skinberga 
socken hafva raserats, och i stället har af belysningsaktie
bolaget Tomten i Norrköping där anlagts en elektrisk kraft
station, hvarifrån Borgs villastad, badanstalten Kneipp-
baden, båda invid Norrköping, samt Söderköpings stad och 
några af traktens egendomar förses med elektrisk energi. 

De i industrien använda arbetare hafva också ökats 
från år 1901, då antalet utgjorde 18,460, till år 1905, då ar-
betarnes antal stigit till 18,993. Antalet handtverkare och 
hos dem anställde arbetare utgjorde enligt den officiella 
statistiken år 1900 4,784 och år 1905 6,655. Af dessa siff
ror framgår, huru industrien inom länet tillväxt under 
femårsperioden. 

Bergverken ägdes år 1901 af 4 ensamägare, 11 aktiebo
lag och 1 annat bolag samt år 1905 af 4 ensamägare, 9 aktie
bolag och 3 andra bolag. 

Den för bevillning uppskattade inkomsten af grufvor 
och järnverk utgjorde: 
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4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

A) Landtkommunikationer. I fråga om statsbanorna 
har någon annan förändring under perioden ej inträdt, än 
a t t en del järnvägsstationer utvidgats och förbättrats. Hvad 
åter beträffar de enskilda järnvägarna, hafva flera förut 
beslutade fullbordats, dels ock fråga väckts om anläggning 
af nya sträckningar. 

I maj månad 1902 öppnades för allmän trafik den 
i förra femårsberättelsen omförmälda, bredspåriga öst ra Cen
tralbanan emellan Linköping—Kisa—Vimmerby. Kostnader
na för dess byggande hafva i rundt tal uppgått till 
4,350,000 kr., hvartill kommer för rullande materiell om
kring 900,000 kr. Planer hafva varit å bane om järnvägens 
sträckning i sydostlig och sydlig riktning till Karlskrona, 
men dessa planer hafva för närvarande strandat. Under 
perioden har byggandet af en likaledes bredspårig bibana 
mellan Bjärka station å nämnda bana och Åtvidaberg på
börjats, men ej fullbordats förrän under innevarande år. 
Det vill synas, som om denna bana, utgående från ett så 
lifskraftigt fabriks- och municipalsamhälle som Åtvida
berg, bör få en rä t t stor betydelse för lokaltrafiken och 
komma att bereda ös t ra Centralbanan en icke obetydlig 
trafikinkomst. 

I januari månad år 1901 påbörjades den i förra fem-
årsberättelsen omförmälda järnvägen om 0"e meters spår
vidd från Sandvikens lastageplats vid Brå viken öfver Stafsjö 
till öfrc Vira i Södermanlands län. Utaf densamma löper 
omkring 7 kilometer inom Krokeks socken af detta län. 
Järnvägen, som hufvudsakligen tillkom för at t framforsla 
det af skadeinsekten nunnan angripna virket å Stafsjö och 
Vira stora skogar, men äfven tjänar till a t t förmedla gods-
och persontrafik från de på kommunikationer vanlottade 
delar af Södermanland, som af densamma beröras, till Sand
vikens ångbåtsstation, öppnades för godstrafik den 18 fe
bruari 1902 och för persontrafik i augusti månad 1903. 

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 22 mars 
1901 beviljat sökt koncession å järnvägsanläggning om 0'89i 
meters spårvidd emellan Söderköping och Valdemarsvik samt 
koncessionen med nådigt bifall sedermera öfverlåtits på 
Norrköping—Söderköping—Vikbolandets järnvägsaktiebolag, 
af hvars järnväg den nya linjen skall utgöra en fortsättning, 
har genom nämnda aktiebolags försorg arbetet å järnvägs
anläggningen påbörjats år 1903 samt under femårsperioden så 
fortskridit, a t t järnvägen, hvilkens fullbordande fördröjts 
genom gång efter annan inträffade oförutsedda sättningar 
i banvallen, kunnat upplåtas för allmän trafik under 1906 
års sommar, hvarigenom ett oafvisligt kommunikationsbe-
hof för Hammarkinds härad blifver tillgodosedt. Den för 
järnvägens fullbordande samt för rullande materiell ursprung
ligen beräknade kostnaden, 1,268,000 kr., har t i l l . följd af 
stegrade arbets- och materialpris, jordras och sättningar under 
byggnadsarbetet samt ett särdeles solidt byggnadssätt måst 
af se värd t öfverskridas. 

Mellersta Östergötlands järnväg har under perioden gått 
framåt, och trafiken å densamma, särskildt sedan socker

bruket vid Linköping kommit till stånd, betydligt^ ökats 
genom frakt af sockerbetor under höstmånaderna. Sedan 
koncession begärts å en smalspårig järnväg från Klockrike 
station å sistnämnda järnväg till Borensberg vid Göta kanal 
och Motala ström samt Eders Kungl. Maj:t den 25 april 
innevarande år meddelat tillstånd till banan, har dess byg
gande påbörjats. Banan är afsedd a t t drifvas med elektri
citet. 

Under utförande är jämväl den i förra berättelsen om
nämnda järnvägen emellan Linköping och Kingstorp, pom 
utgör en fortsättning af ödeshög—Vadstena—Eågelsta och 
Mellersta Östergötlands järnvägar och bildar en förenings
länk emellan dessa järnvägar samt Norra Östergötlands 
och Norsholm—Bersbo—Västerviks och Västervik—Hults-
fredsbanorna i Östergötlands och Kalmar län. 

Fråga är äfven a t t utsträcka Ringstorpsbanan till Mems 
lastageplats, hvarjämte önskning framkommit om utsträck
ning af järnvägen till Gropviken i S:t Anna socken eller 
annan lämplig hamnplats utmed Östersjön. Ingen af dessa 
frågor har emellertid under perioden hunnit föras närmare 
sin lösning, än a t t förberedande undersökningar vidtagits. 

Den sökta koncessionen å järnväg mellan Maspelösa 
station å Mellersta Östergötlands järnväg samt vidare norr 
om Eoxen till Ljusfors eller Skärblacka är fortfarande be
roende å Eders Kungl. Majits Befallningshafvandes pröfning. 
I öfrigt tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
åberopa, hvad som i förra femårsberättelsen anförts rörande 
denna järnväg. 

Sedan koncession erhållits å järnväg mellan Kimstad, 
förbi Löfstad, till Vikbolandsbanans station i Norrköping, 
har denna bana börjat byggas och under innevarande år 
öppnats för trafik. 

Bland öfriga väckta järnvägs förslag, som beröra länet, 
må särskildt nämnas anläggandet af en bredspårig järnväg 
från Eksjö till österbymo i Sunds socken, hvilket förslag 
delvis utgör ett återupptagände af ett redan år 1896 väckt 
förslag om järnvägsanläggning emellan Eksjö och Kisa; 
anläggandet af en smalspårig järnväg från Vimmerby till 
Hällefors i Svinhults socken, hvilken järnväg tänkts skola 
få en fortsättning genom Ydre härad till Tranås ; samt an
läggandet af en smalspårig järnväg från Kisa öfver Horn 
till Gamleby i Kalmar län. •— Den på sin tid ifrågasatta 
järnvägen från ödeshög förbi Grenna till Rössle har ej 
kunnat bringas till stånd. 

Tabell C (sid. 25) visar trafikens utveckling under perio
den vid enskilda järnvägar inom länet ; och framgår af dessa 
siffror, a t t under perioden å de enskilda järnvägarne såväl 
trafiken som inkomsterna visat en afsevärd tillväxt. 

Lands- och bygdevägar. Länet är indeladt i 33 väg
hållning sdistrikt, för hvilka tabell D (sid. 26) lämnar närmare 
redogörelse. 

I allmänhet torde man kunna säga, a t t efter af slu
tade vägdclningar har vägskatten betydligt minskats, och 
sedan genom lagen den 25 juni 1905 do beskattnings-
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föremål, som deltaga i skyldigheten at t bygga och under
hålla allmän väg, betydligt ökats, kommer sannolikt icke 
någon vägskatt a t t vidare drabba jordbruksfastighet. 

Under perioden hafva med bidrag af statsmedel verk
ställts följande våganläggningar och väg förbättringar inom 
Kinda och Ydre härads fögderi : 

1) omläggning och förbättring af vägen från Asby sockens gräns till Vassviken 
i Norra Vi socken, 4'01 km. lång; 

2) omläggning och förbättring af vägen Svederna—Tegelsätter, 5 km. lång, 
godkänd år 1901; 

3) omläggning och förbättring af vägen Fulmestad—Stjärnevik, 4'65 km. 
lång, godkänd år 1901; 

4) anläggning och omläggning af väg från Asby kyrka till Norra Vi sockens 
gräns, 7'422 km. lång; 

5) anläggning af ny väg från Stjärnevik till Råsö sund, 7 km. lång, färdig 
år 1902, men ännu ej afsynad ; 

6) anläggning nf ny väg från Nykils sockengräns vid Badstndalen (Grythnlt) 
till Rimforsa kanalstation i Tjärstads socken, 10'31 km. lång, däraf äldre omlagd 
väg omkring 4 kilometer, godkänd år 1903; 

7) omläggning och förbättring af vägen Stjärnevik—Björkfors, 8 km. lång, 
godkänd år 1903; 

8) omläggning och förbättring af vägen frän sockengränsen vid Tegelsätter 
till Rödgrundssjön, vid Atvids sockengräns, 138 km. lång, godkänd år 1903; 

9) omläggning af äldre och anläggning af ny väg: a) från Vada bro i Oppeby 
socken till Tegelsätter i Hägerstads socken, b) från Skedevi kanalbro till Opphems 
Storgård i Tjärstads socken och c) från Skedevi kanalbro till Linnäs i Tjärstads socken, 
vägarnes längd tillhopa 10'13 km., däraf 302 km. nyanlagd väg, godkänd år 1904; 

10) omläggning och förbättring af vägen från Väsby till Källeberg inom 
Östergötlands län samt vidare till Hallersrum i Kalmar län, 7'33 km. lång; 

11) anläggning af ny väg från Ramfall i Torpa socken öfver Dragsnässundet, 
som försetts med bro, samt öfver Torpön till dess nordöstra ndde (hvarifrån öfver 
sundet till Blåviks socken, där nyanlagd väg möter, trafiken kommer att uppe
hållas medelst färja och rodd), 15'3 km. lång, färdig, men ännu ej afsynad; 

12) omläggning och förbättring af vägen Björkfors—Bihällan, 6'4 km. lång; 
13) omläggning och förbättring af vägen Bihällan—Drabo, 4'92 km. lång; 
14) omläggning och förbättring af vägen Brokind—Vårdnäs kyrka, 3'88 km. lång; 
15) anläggning af ny väg från vägen Asby—Norra Vi i trakten af Gunnars-

bo till Sanna ångbåtsbrygga i Asby socken, omkring 5 km. lång. 

På vederbörande väghållningsskyldiges egen bekostnad 
hafva under perioden inom1 samma fögderi anlagts föl
jande vägar . 

1) af Östra Centralbanans järnvägsaktiebolag de delar af allmänna vägarne 
inom Kinda härad, som korsas af järnvägen; 

Tab. C. Trafiken vid enskilda järnvägar inom Östergötlands län åren 1901—1905. 

') Den del af Norra Östergötlands järnväg, som sträcker sig från Pålsboda till Örebro är icke belägen inom länet, men då järnvägens förvaltning är förlagd 
till Kinspång inom detta län, har Eders Kungl. Maj:ts Befhde ansett sig böra upptaga äfven denna järnväg i trafikredogörelsen. — 2) Östra t'entralbanau öppnades tär 
trafik den 11 maj 1902. 

s26/o8. K. Maj:tt Befallningshafoandes femärshträttelter 1901—1905. Öttergötlandt län. 4 
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2) af detsamma en del af allmänna landsvägen från Linköping genom Kisa 
kyrkoby .till Vimmerby, för erhållande nf bättre tillfartsväg till järnvägsstationen 
i Kisa, enligt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshofvnndes utslag den 5 oktober 1901 
och Eders Kungl. Maj:ts beslut den 4 december 1903; 

3) af Riddarhuset en kortare vägsträcka vid egendomen Kristineberg i Horns 
socken ä bygdevägen Horn - Killingevid—Västra Eneby enligt Eders Kungl. Maj:ls 
Befallningshafvondes utslag den 2 oktober 1901; 

4) af vägkassan och enskilda iutressenter en sträcka 372 meter lång å vägen 
emellan Sunds kyrka och Norra Vi sockens gräns. 

Dessutom har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
beslutat : 

genom utslag den 27 april 1901, att vägen från hemmanet Idhult i Svin-
hults socken förbi Bråta till Kumskulla sockengräns, 3'919 km., skall frän all-
mäut underhåll uteslutas; 

genom utslag den 18 juli 1903 omläggning af vägen från Briteborg i Tjär
stads socken till Gafvel i Vårdnäs socken samt anläggning af ny väg från Vård
näs—Gafvevägen till Bestorps järnvägsstation; 

genom utslag den 15 mars 1904 omläggning af vägen från lugatorps socken
gräns till Sunds sockengräns samt anläggning af ny väg från Svinhults kyrka till 
allmänna vägen vid Hällefors; 

genom utslag den 16 mars 1904 anläggning af väg från Råsö sund till den 
så kallade Hamnvägen vid Hofby brygga äfvensom bro öfver Råsö sund; 

genom utslog den 30 juli 1904 anläggning af ny väg från Bräntorp i Horns 
socken till Kalmar läns gräns, att fortsättas till Björkhults järnvägsstation i ¥ödra 
Vi socken; 

genom utslag den 12 april 1905 anläggning af ny viig från allmänna lands
vägen emellan Kisa och Vimmerby vid Ramshults mejeri till Korpklefs järnvägs
station å Östra Centralbanan; 

genom utslag den 20 april 1905 anläggning af ny väg fiån allmänna vägen 
Tirserum—Kåkrydjan vid liönorp Lundagård till Verfvelns järnvägsstation å Östra 
Centralbanan; 

genom utslag den 23 december 1905 omläggning af Blomfors—Brännavägen 
vid Blomforslid samt af Långebro- och Nyebrovägarne emellan Horn och Kölefors. 

Inom Vifolka med flere härads fögderi hafva anlagts : 

1) bygdeväg emellan Stora Haddebo—Pikedal, 6 km. lång; 
2) väg vid Görshorfva omkring 6 km.; 
3) landsväg vid Albacken 0'2 km. 

Inom Åkerbo med flere härads fögderi hafva med bidrag 
af statsmedel utförts följande väganläggningar och vägför
bättringar: 

1) omläggning af allmänna landsvägen från Linköpings stads gräns till 
Tannefors i S:t Lars socken: 

Tab. D. Väghållningsdistrikten i Östergötlands län. 

) Dar ej annat sarskildt angifves, omfatta distrikten hels de härad eller socknar, efter hvilka de uppkallats. — 2) Hägerstads, Oppeby, Kättilstads, Tjärstads 
och Vårdnäs socknar. — ») Horns, Hycklinge, Tirsernms, Västra Eneby och Kisa socknar. — 4) Hela häradet samt del af S:t Lars socken i Hanckinds härad. — 6) Hela 
häradet utom cu del af S:t Lars socken. — •) Fastlandet samt sådana öar inom häradet, som äro med fastlandet förenade. — ') Ej med fastlandet förenade öar inom 
Gryts, Skällviks och S:t Anna Bocknor. — 8) Kuddby, Tåby och Konuugsunds socknar. — 9) Östra Nv, Rönö och Â socknar. — 10) Hela häradet utom Krokeks socken. 
— ") Hela häradet med undantag af hemmanen Helgebo, Armis, Fiskarp, Flandhult, HSreholina och" Liljeholmen af Blåviks socken samt hemmanen Bostcberg, Bränna, 
Danskcbo, Ekeberg, Gökshnlt, Mo, Ornisjötorp, Sjöbo, Taskcbo, Enshult, Spaknrp, Skärlnndn, Stjärnsand, Somvik och Sknrebo af Mnlexanders socken. — ») De lägen
heter och hemman inom Blåviks och Malexanders socknar, som icke tillhöra Göstrings distrikt eller Malcxanders f. d. Vifolkadel. —' l 3) Inom detta distrikt finnas icke 
några allmänna vägar eller broar. — ") Vngdelningen öfverklogad. — ,5) Ny vägdelning ej begärd. — 16) Ny vägdelning ännu ej genomförd. 



2) omläggning och förbättring af vägen från Åtvidaberg förbi Templet vid 

Adelsnäs till Kättilstads socken vid Rödgrund; 

3) anläggning och underhåll till 4 meters bredd af väg från Dalhems soc

kengräns vid Fagerdal förbi lijörstorp till Templet vid Adelsnäs. 

Därjämte har beslut fattats om följande, ännu ej ut
förda väganläggningar och förbättringar : 

anläggning och underhåll till 4 meters bredd af väg från Kaukekinds kyrka 

öfver Lerboga och Jordstorps ägor i Bankekinds socken genom Örtomtn socken i 

närheten af Trädgårdstorpsjön till bygdevägen omkring 1 km. söder om Ekenäs; 

omläggning af den del af den så kallade Bankebergsvägen, som sträcker sig 

från gränsen mot Linköpings stads område till Kalmarvägen; 

omläggning af vägen Närstad—Ramshult samt den del af vägen Närstad— 

Sjövalla, som ligger iuom Atvids socken; 

förbättring och omläggning till 4 meters bredd af vägen emellan Björsäters 

järnvägsstation och Borkhults bruk i Yxnerums socken ; 

omläggning och förbättring af vägen mellan Yxnerums sockengräns vid Oer-

mundebo till Åtvidabergs municipalsamhälle. 

I Lysings härad har en nyanlagd väg mellan Ren
stad och Väfversunda upplåtits för allmän trafik, och i 
Göstrings härad har väg anlagts: 

1) från Trimplaberget å landsvägen mellan Boxholm och Oringe, förbi 

Stråisnäs järnvägsstation och Åsbo kyrka, till Sandvik å vägen från Boxholm till 

Ulrika; 

2) från Göstrings häradsgräns vid Mjölby till Hogstad; samt 

3) från länsgränsen vid Sandliden förbi Boxholtn till Räftomta. 

Dessutom har på Boxholma aktiebolags initiativ väg anlagts från Bösebo i 

Blåviks socken förbi Blåviks kyrka öfver Torpön till Ramfall i Torpa socken med 

användande af färja öfver Sömmen, men denna vägauläggning var icke vid perio

dens slut fullt färdig. 

Inom Aska härad har under perioden med bidrag af 
statsmedel verkställts omläggning eller borttagande af bac
kar å vägarne dels mellan Motala och Medevi och dels emel
lan Motala och Vinnerstad. Härförutom har på grund af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 21 juni 
1902 vägen från Ilingstorp förbi Älgmyra och Bondeby 
i Kristbergs socken genom Tjällmo socken till Toltorpet å 
vägen mellan Tjällmo och Ljung försatts i laggillt skick 
såsom bygdeväg och underhålles af Bobergs härads väg-
kassa. 

Till väganläggningar och vägförbättringar hafva under 
femårsperioden af statsmedel u tgåt t : 

år 1901 : 24,200 kr. till anläggning af bygdeväg från Trimplaberget till 

Strålsuäs, 26,400 kr. till anläggning af väg mellan Bösebo och Ramfall, 9,200 kr. 

till omläggning och förbättring af vägen mellan Mjölby och Hogstad, 16,200 kr. 

till omläggning och förbättring af vägen mellan Stjärnevik och Björkfors, 5,800 

kr. till omläggning af vägen Linköping—Tannefors, 27 ,200 kr. till omläggning och 

förbättring af väg från Tegelsätter till Rödgrnndssjön ; 

år 1902: 16,000 kr. till omläggning af väg Vada bro till Tegelsätter, 15,200 kr. 

till omläggning m. m. af vägen Åtvidaberg—Kättilstad, 10,100 kr. till omläggning 

m. m. af vägen mellan länsgränsen vid Sandliden och hemmanet Räftomtn, 9,500 

kr. för omläggning af vägen mellan Motala och Medevi brunn; 

år 1903: 1,200 kr. för omläggning af vägen från Vinnerstads fattighus till 

Motala, 12,100 kr. för omläggning och förbättring af vägen från Väsby till Källe

berg, 17,500 kr. för omläggning af vägen Fagerdal—Norrby; 

år 1904: 21,000 kr. för omläggaing och förbättring af vägen Björkfors— 

liihällan, 10,900 kr. för omläggning och förbättring af vägen emellan Fagerdal 

och Templet vid Adelsnäs; 

år 1905: 20,800 kr. för omläggning och förbättring af vägen från Asby 

kyrka till Norra Vi sockengräns, 6,500 kr. för omläggning af vägen Brokind— 

Vårdnäs kyrka, 14,800 kr. för omläggning och förbättring af vägen emellan Bi-

hällan och Drabo, 9,000 kr. till anläggning af väg mellan Bösebo och lägenheten 

London. 

Dessutom har staten år 1901 beviljat 18,800 kr. till 
anläggning af en bro öfver Svartån vid Kullersbo samt 

år 1905 4,900 kr. till ombyggnad af bron öfver Svartån 
vid Spångsholm. 

Färj- och båtpenningar upptagas fortfarande vid Strå-
kevads bro inom Finspånga läns fögderi, vid Stegeborg inom 
Hammarkinds härad för öfverfart öfver Slätbaken, vid Snäc
kevarp och Barö sund inom samma härad, vid Färjesladen 
inom östkinds härad för öfverfart af Bråviken till Kvar-
sebo, vid Ulfsund inom Kinda härad för öfverfart öfver 
Asunden och vid Hästholmen inom Lysings härad för öi'-
veifart öfver Vättern. 

Grindarnes antal har under perioden undergått en be
tydande minskning. 

I fråga om skjutsanstalternas antal har den förändring 
ägt. rum, at t jämlikt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vandes utslag den 25 april, den 9 april -och den 2 maj, 
all t 1908, hafva Hälla, Studstorps och Målbäcks gästgif-
varegårdai samt Fröåsa, Vårdslunda, Ramsmâ'.a, eller Tran-
berga, och Bakarbo skjutsstationer indragits från den 1 ja
nuari 1904. 

I närheten af Ulrika kyrka inom Valkebo härad inrät
tades från 1904 års ingång en ny skjutsstation, hvarifrån 
skjutsas till Bankeberg 3-3 mil, Kisa 3-1 mil, Rimforsa 2 
mil och Boxholm 3 jnil. 

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

Landstingets bidrag till skjutsentreprenaderna har un
der perioden utgjort .för åren 1901—1903 7,765 kr. samt 
för hvartdera af de två återstående åren 6,845 kr. 

Längden af de vägar, som städerna hafva a t t under
hålla, inhämtas af här efteråt intagna tabell 2. 

Inom Linköping har i afseende å de vägar, hvilkas un
derhåll förut ålegat enskild jord eller stadens arrendejord, 
staden numera öfvertagit underhållsskyldigheten å dessa vä
gar, beträffande sistberörda vägar dock mot villkor, a t t 
vederbörande arrendatorer under den kontrakterade arren
detiden betala en årlig afgift af 2 kr. 25 öre per hektar 
af arrendejorden. Stora Torget och en del af Stor- och 
Klostergatorna hafva omlagts för en kostnad af omkring 
40,000 kr. 

Beträffande Linköping må vidare antecknas att, som 
den gamla af loppsledningen inom staden visat sig otill
räcklig, enligt stadsfullmäktiges beslut plan uppgjorts föl
en ny sådan, hvilken beräknats skola kosta 630,000 kr. Af 
den sålunda beslutade nya af loppsledningen är en del re
dan utförd för en kostnad af omkring 130,000 kr. Linkö
pings elektriska kraft- och belysningsaktiebolag har af Lin
köpings stad erhållit uteslutande rä t t a t t under 25 års tid, 
räknadt från år 1904, från stationen vid Nykvarn i Y reta 
klosters socken lämna i staden erforderlig ström för kraft 
och belysning därstädes. Denna elektriska anläggning bör
jar alltmer flitigt användas i staden. 

Stadsfullmäktige i Linköping hafva beslutat a t t från 
och med år 1907 af Linköpings vattenledningsaktiebolag 
öfvertaga dess vattenledningsanläggning efter bokförda 
växdet. 

I Norrköping hafva med tuktad sten omlagts år 1901 : 
Rådstugtigatan emellan Torggatan och Norra Kyrkogatan, 
932 kvm., Trädgårdsgatan emellan Drottninggatan och ös t ra 
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Kyrkogatan, 2,839 kvm., Hospitalsgatan emellan Drottning
gatan och Generalsgatan, 3,988 kvm., östra Kyrkogatan 
emellan Hospitalsgatan och Trädgårdsgatan, 782 kvm., för 
en kostnad af 63,675 kr. 57 öre. Samtliga gatuläggnings-
arbeten under året kostade 108,078 kr. 10 öre. Ar 1902 
hafva följande gator omlagts med tuktad sten: Nya Eåd-
stugugatan mellan Skeppare- och Styrmansgatorna, 968 kvm., 
ös t ra Kyrkogatan emellan Nya Torget och hamnen, 1,269 
kvm., Gamla Eådstugugatan mot Enskilda bankens ny
byggnad, 684 kvm., Skolgatan emellan Drottninggatan och 
Gamla Eådstugugatan, 709 kvm., Teatergatan, 621 kvm., 
samt Handtverkaregatan emellan Drottninggatan och östra 
Kyrkogatan, 3,169 kvm., för en kostnad af 54,744 kr. 24 
öre. Samtliga gatuläggningsarbeten under året kostade 
98,358 kr. 2 öre.. Under återstående delen af perioden hafva 
alla öfriga hufvudgator blifvit försedda med körbanor af 
tuktad sten. Ärliga kostnaden för gatuunderhållet utgör 
i genomsnitt 200,000 kr. Den i förra femårsberättelsen om-
förmälda Bergsbron, som i oktober 1901 uppläts för all
män trafik, har betingat en kostnad af 267,000 kr. 

i Söderköping fullbordades år 1903 arbetet med om
läggningen af Lilla Ågatan med dess omkring 250 meter 
långa och 2-4 meter höga, af tuktad granit lagda och 
med prydligt räck af järnrör mellan järnkolonner försedda 
kajmur mot Lillan, i sammanhang med hvilket arbete så
väl körbron vid gatans västra ända, den s. k. Vintervads-
bron, som äfven gångbron mellan samma gata och Garf-
varegränden helt och hållet ombyggts på järnbalkar, hvi-
lande å i cement murade brofästen af huggen granit ; och 
håller den nya Vintervadsbron 6 meter i bredd. Detta be
tydande arbete, hvarigenom beredts en ordnad och värdig 
entré till staden från Norrköpingsvägen, har fortgått under 
flere år och dragit den för samhället ganska afsevärda 
kostnaden af 18,377 kr. Skönbergagatan har å norra sidan 
utefter hela sin sträckning blifvit försedd med trottoar 
och äfven å södra sidan, i den mån gatan där kunnat 
genom jordförvärf utvidgas i öfverensstämmelse med sta
dens gaturegleringsplan. Breda och rymliga gångbanor haf
va äfven anbragts dels å ömse sidor af den nyutlagda 
sträckan af Nybrogatan till den del, vidliggande tomter 
äro bebyggda, dels utmed Hagaparkens södra sida, äfven-
som smalare sådana, betingade af den knappa gatubredden, 
å parkens östra och västra sidor. De sålunda anbringade 
trottoarerna äro delvis lagda med cementplattor eller tuk
tad sten. 

I öfriga städer hafva förbättringar och omläggningar 
af gator och torg fortgått, i den mån tillgångarne sådant 
medgifvit. 

Telegrafväsendet har under perioden mer och mer ut
vecklats; och torde telefonstationernas antal i det närmaste 
fördubblats, östra Centralbanans järnvägsstationer hafva 
under perioden öppnats för telegrafkorrespondens, men i 
öfrigt har, såvidt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
kunnat inhämta, icke något af större betydelse inträffat, 
som icke kan inhämtas af Telegrafstyrelsens årsberättel
ser, till hvilka Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
därför tillåter sig at t i underdånighet hänvisa. 

Elektriciteten i öfrigt har fått en mycket stor använd

ning för praktiska ändamål, och tillåter sig Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande at t meddela nedannämnda, i ta
bellarisk form affattade meddelanden om de elektriska an
läggningar före och under femårsperioden, som äro af den 
betydenhet, a t t Eders Kungl. Maj:t till anläggningen med
delat koncession: 

Före år 1901 funnos inom länet 10 koncessionerade 
elektriska anläggningar för e t t sammanlagdt hästkraftan
tal af 1,325 och med en linjelängd af 31 km. luftled
ning. Under åren 1901—1905 har koncession beviljats för 
ytterligare 28 anläggningar, däraf 18 högspännings-, 5 me-
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delspännings- och 5 lågspänningsanläggningar. Det samman
lagda, hästkraftantalet för de båda förra slagen af anlägg
ningar har uppgått till 10,300 och den sammanlagda läng
den af fjärrledningarne till 187 km. Den högsta spännin
gen har uppgått till 20,000 volt och den längsta fjärrled-
ningen till 42 kilometer. 

1 fråga om postväsendet finnes ej något af allmännare 
intresse at t anteckna, som icke kan inhämtas af de be
rättelser, som Generalpoststyrelsen årligen afgifver. 

B) Sjökommunikationer. Rörande seglationen och 
trafikinkomsterna å de bägge inom länet sig sträckande 
kanallederna, Göta kanal och Kinda kanal, tillåter sig 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande a t t hänvisa till 
Kommerskollegii underdåniga berättelser för perioden, uti 
h vilka allt, som kan finnas vara af mera allmänt intresse, 
finnes intaget. I fråga om Kinda kanal anser sig Edera 
Kungl. Maj:ts Befallningshaf vande dock böra nämna, a t t 
trafiken, som under förra perioden allt mera ökades, under 
den innevarande efter ös t ra Centralbanans öppnande i icke 
ringa mån, hufvudsakligen beträffande persontrafiken, min
skats, och har i följd däraf kanalens trafikinkomster ned
gått, så at t desamma för år 1905 uppgingo till endast 
20,638 kr. 78 öre, mot år 1900 ett belopp af 45,957 kr. 
29 öre. 

Den af ringa omfattning varande kanalen mellan sjö
arne Risten och Saken, hufvudsakligen afsedd för virkes-
transport, för vidare befordran å Norsholm—Bersbo järn
väg, här uppmuddrats och förbättrats. 

Farleden till Norrköping och hamnen därstädes har 
fortfarande utgjort föremål för omvårdnad och förbättring, 
och genom den i förra femårsberättelsen omförmälda kom
mitté samt andra personers medverkan hafva vidlyftiga 
utredning-ar verkställts rörande hamnförhållandenas ordnan
de på bästa och lämpligaste sätt, men ännu vid periodens 
slut hade icke något fullbordadt praktiskt resultat af ut
redningarne åstadkommits. Dock hafva en del förberedande 
åtgärder vidtagits, i hvilket af seende Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshaf vande tillåter sig meddela följande uppgifter. 

År 1901 inköptes tomterna 1 och 4 i kvadraten Ost
indien för 45,000 kr. samt n:r 1, 2 och 3 Västindien jämte 
5 och 6 Ostindien för 34,700 kr. för utvidgande af hamnpla
nen, för hvilket ändamål äfven en del af den staden till
höriga kvadraten Hafvet användts. Vidare utvidgades pack
husområdet, betydligt, samt uppfördes en 300 meter lång 
träkaj nedanför mudderelevatorn å Motala ströms norra 
strand. Hamnspåren ökades med 1,400 meter. I segelrännan 
utsattes 2 nya lysbojar, den ena midt för Hvitskärsfyr, 
den andra i kurvan vid Grynöns norra udde. 

Följande muddringsarbeten hafva verkställts. År 1901 
uppmuddrades 63,000 kbm., år 1902 92,600 kbm., år 1903 
81,000 kbm., år 1904 87,000 kbm. och år 1905 94 kbm. 

År 1903 beslöts inköpandet af en isbrytare af enahanda 
typ som »Flintrännan» för 125,000 kr., medelst hvilken 
sjöfarten sedan kunnat vid behof hållas öppen vinterti
den. Samma år inköptes för 25,000 kr. bogserångaren »Tär
nan». Ny kajbyggnad utanför kvadraterna Ostindien pch 
Västindien' har utförts för en kostnad af 72,916 kr. En 

mudderspruta med lossnings- och transportförmåga af 120 
kbm. i timmen har .anskaffats. 

Åf de vid Östersjön belägna hamnar är den vid Brå-
vikens utlopp i hafvet belägna Arkösunds hamn den vik
tigaste. Då under förra perioden denna hamn till följd 
af ishinder varit stängd under år 1896 fr. o. m. den 25 
januari t. o. m. den 30 mars, under år 1897 fr. o. m. den 
1 mars t. o. m. den 11 mars, under år 1899 fr. o. m. den 
14 t. o. m. den 25 januari samt under år 1900 fr. o. m. 
den 1 januari t. o. m. den 20 april, men under år 1898 
varit öppen hela året, har den under nu ifrågavarande 
period icke någon gång till följd af ishinder vari t stängd 
för trafik. Om den nu också icke kan täfla med Oxelö
sunds hamn, där isförhållandena äro ändå gynnsammare, 
bör den i alla fall i en framtid såsom uthamn till Norr
köping, med hvilken stad den står i förbindelse genom 
Vikbolandsbanan, få en vida större betydelse, än som för 
närvarande är händelsen. I hvad fall som helst är den be
tydligt öfverlägsen Mem, Söderköpings nuvarande uthamn 
i Slätbaken. 

Af öfriga utmed Östersjön belägna hamnar äro a t t 
märka Valdemarsviks samt Rågetsdalens i Gryts socken, 
Husbyviks i Mogata socken och Fruglöts i Börrums soc
ken. Sjöfarten är i synnerhet vid de två förstnämnda ej 
obetydlig. Invånarne i länets östersjöskärgård, som äro hän
visade a t t såsom transportled nästan uteslutande använda 
den för deras näringslif så viktiga saltsjön, befara denna, 
då de icke ägna sig åt sjöfart såsom särskildt yrke, med 
ej särdeles stora eller djupgående öppna båtar, använd
bara såväl till rodd som til l segling. 

Sjöfart såsom näring idkas af kust- och skärgårdsbe
folkningen i r ä t t betydande omfattning, t i l l någon del på 
utrikes,-men hufvudsakligast å inrikes ort. I ganska stor 
utsträckning utgöres vid den inrikes sjöfarten fraktgodset 
af ved, som fartygsägarne uppköpa i landsorten och sedan 
afytira på andra platser, mest i Stockholm och Norrkö
ping. Ångbåtstrafiken utmed kusten ökas alltjämt. 

Trafiken å länets insjöar bestrides delvis af de ångare 
och andra fartyg, som befara de olika kanallederna och 
i sammanhang därmed de sjöar, som stå i förbindelse med 
dem, eller i fråga om Göta kanal Vättern, Boren, Boxen 
och Asplången, i fråga om Kinda kanal Ärlången, Stora 
och Lilla Rengen, Järnlunden och Åsunden samt i fråga 
om Risten—Saken sjöarne med samma namn. På den stora 
sjön Vättern bedrifves dessutom en liflig sjöfart mellan de 
olika hamnarne vid dess stränder. Fortfarande pågår tra
fiken mellan Hästholmen och Hjo, hvarigenom Mellersta 
Östergötlands järnväg och järnvägen Fågelsta—Vadstena 
—ödeshög ställts i förbindelse med Hjo—Stenstorps järn
väg. Därest en påtänkt bredspårig järnväg mellan Mjölby 
och Hästholmen skulle komma till stånd, skulle den redan 
nu för Östergötland viktiga trafikleden till Västergötland 
och Göteborg få en ökad betydelse, enär på så sätt Ös
tersjön och Västerhafvet blefve sammanlänkade genom en 
trafikled med ändå större bärkraft än den nuvarande. 

Den för en del år sedan befintliga, i en föregående 
femårsberättelse omnämnda ångbåtsleden Motala—Karls
borg har ånyo upptagits först af enskilda personer, som 
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förhyrt en lämplig ångbåt, »Skärgården», och sodan genom 
bildandet af e t t aktiebolag, hvilket inköpt nämnda ång
båt och medels densamma uppehåller daglig ångbåtsförbin
delse mellan ofvannämnda orter, så länge väderleksförhål
landena det medgifva. Uti detta bolag har både Motala 
socken och Motala stad tecknat aktier för 3,000 kronor 
hvar. Särskilda ångbåt&leder finnas å såväl lioxen som 
Boren. Sjön Sömmen befares äfven af flere ångbåtar, hvil-
ka uppehålla såväl persontrafik som fraktfart mellan olika 
delar af nämnda sjö. 

Då i Kommerskollegii underdåniga berättelse rörande 
sjöfarten, som årligen afgifves, finnas angifna de belopp, 
hvartill hamnafgifter för fartyg under perioden- uppgått, 
anser sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande endast 
behöfva hänvisa till berörda berättelse; och då denna jäm
väl innehåller uppgift om de för inrikes och utrikes sjö
fart afsedda fartyg och deras dräktighet, tillåter sig Eders 
Kungl. Majrts Befallningshafvande jämväl i detta af seende 
åberopa densamma. 

Beträffande lotsväsendel har Eders Kungl. Maj:ts Be
fäl hiingshafvande icke något at t meddela, utöfver hvad som 
kan inhämtas af de underdåniga berättelser, som Lotssty-
relsen årligen afgifver. 

C). Varubyten. Då, såsom ofvan nämnts, inom Öster
götlands län fabriksrörelsen drifves uti en mycket stor om
fattning, en betydande mängd spannmål och andra landt-
mannaprodukter här fly ta från jordbruket samt jämväl skog 
och sjö lämna en icke obetydlig afkomst i trävaror och fisk, 
är det gifvet, a t t afsättningen af alla dessa näringars olika 
alster skall föranleda till en liflig köpenskap såväl inom 
som utom riket. Då emellertid den underdåniga berättelse, 
som för hvarje år om rikets handelsförhållanden afgifves af 
Kommerskollegium, innehåller noggranna sifferuppgifter här
om jämväl beträffande detta län, anser sig Eders Kungl. 
Maj: ös Befallningshafvande icke böra belasta denna berät
telse med ett upprepande af dem, utan vill här endast haf-
va nämnt, a t t under hela perioden handeln varit stadd uti 
jämn utveckling, hvartill den under periodens första år rå
dande goda penning tillgången utgjort en mäktig häfstång. 

Hvad särskildt angår varubytet inom länet kan man 
säga, att marknaderna mera och mera förlorat i betydelse, 
hvaremot de ofta förekommande kreatursmötena och torg-
dagarne utgöra en god ersättning för dem, om också i något 
fally såsom vid Åtvidaberg, två större kreatursmöten, i 
april och september, från och med år 1898 ersatts af två 
marknader för försäljning af kreatur och landtmannavaror. 
Förutom ofvannämnda marknader förekomma sådana ännu 
i Linköping, Skeninge, Hälla, Regna, "Ulrika och österbymo, 
hufvudsakligen för försäljning af kreatur, i Linköping och 
Skeninge särskildt hästar. Däremot har Kommerskollegium 
genom utslag den 17 maj 1904 förordnat, at t den marknad, 
som förut årligen hållits i Kisa, skall från och med år 
1905 indragas. Kreatursmöten och torgdagar hållas utom 
i städerna äfven på en mängd andra platser, såsom i Kisa, 
vid Finspång, Tjällmo, Regna, Åtvidaberg, ödeshög, Mjöl
by, Boxholm med flere ställen. Under de senare åren har 
en viss klagan försports däröfver, att, särskildt på torg-

dagarne i städerna, landtmännens varor uppköpas i förväg 
i större poster samt därefter af dessa köpare utminuteras 
till högre priser, hvarigcnom varorna fördyras. Beträffande 
handeln inom länet under perioden tillåter sig Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande a t t hänvisa till Kommerskollegii 
hvarje år utkommandje berättelser, såvidt de angå Öster
götlands län. Som af dessa berättelser synes, har antalet 
landthandlande betydligt ökats, men huruvida detta skall 
anses lända till nytta för Janet, torde dock vara tvifvel-
aktigt med de i allmänhet lät ta kommunikationer, som nu
mera finnas emellan stad och land. En fördel för den af-
lägset från stad boende befolkningen är ju alltid at t hafva 
en lätt tillgång till nödvändighetsvaror och att slippa att 
för deras erhållande bekosta särskilda resor till städerna, 
men på samma gång förledes också landtbefolkningen lä t t 
a t t skaffa sig en del onyttigt kram, hvars värde icke mot
svarar kostnaderna. 

Under perioden 1901—1905 har följande antal perso
ner erhållit tillstånd a t t inom länet idka gårdfarihandel : 

Denna handel visar tillbakagång, et t förhållande som 
till stor del torde bero därpå, a t t tillstånd till dylik handels 
utöfvande icke meddelas andra än sådana, som, utom at t 
de äro välkända, försälja kläder och manufakturvaror och 
dylikt, som kan vara till nyt ta för befolkningen. 

Den i skärgården infångade ålen försaljes lefvande till 
tyska uppköpare, som under fisketiden uppehålla sig vid 
fiskeplatserna. Åfven kräftor säljas i betydande mängd 
till utlandet. För erhållande af högre priser vore det önsk-
Värdt, om försäljningen förmedlades genom svenska i stäl
let för genom tyska mellanhänder. Exporten af ål utgjorde: 

Med afseende å brännvinshandcln i länet samt beloppet 
af de under perioden erlagda försäljningsafgifter, äfvensom 
afgifternass fördelning, åberopas å sid. 31 intagna tabell E. 

Städernas behållna andelar af afgifterna hafva uppgått 
till följande belopp: 

Handelsfirmor och elionomiska föreningar. Uti det hos 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förda handelsre
gister hafva under femårsperioden inregistrerats eller upp
hört äfvensom försatts i konkurs följande antal"firmor : 
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Antalet ekonomiska föreningar, som inregistrerats, ut
gjorde under år 1901 10, under år 1902 5, under år 1903 
4, under år 1904 8 och under år 1905 16-

Ti]l försäkringsregistret hafva under år 1904 anmälts 
4 försäkringsföreningar. 

5. Kameralförhållanden. 

Tab. E. Brännvins försäljningsafgifter i Östergötlands län försäljningsåren 1900—1905. 

Tabellerna 3, 4, 5 och 6 innefatta redogörelser angående 
hemman och lägenheter på landet samt fastigheter i städerna, 
egendomar af fideikommissnatur, egendomar tillhörande in-
hemska aktiebolag samt egendomar tillhörande främmande 
makters undersåtar, allt för år 1905. 

Hemmanens i länet jordeboksförda mantal, som vid pe
riodens början utgjorde, det förmedlade 5,482-719 och det 
oförmedlade 6,793-994, hafva under perioden ökats, det för
medlade med 0-008 till 5,482-727 och det oförmedlade med 
0-254 till 6,794-248. 

Vid jämförelse i öfrigt med motsvarande uppgifter för 
förra perioden inhämtas, bland annat, at t antalet bruknings
delar, hvari hemman äro fördelade, ökats från 12,595 ti l l 
13,009 och antalet jordtorp från 4,014 till 4,639, at t antalet 
ryttare-, soldat- och båtsmanstorp nedgått från 2,064 till 
1,141 och att antalet under förra perioden nybyggda bo
ningshus i städerna utgjorde 323 mot allenast 259 under 
nu förevarande period. 

Taxeringsvärdet af fast egendom å landsbygden ut
gjorde: ( 

Under de år, berättelsen afser, hafva beviljats skatteköp 
af nedannämnda hemman och lägenheter emot de för dem 
utförda skatteköpeskillingar, nämligen: 

Taxeringsvärdet af fastigheter i städerna äfvensom ök
ningen eller minskningen däri under perioden framgå af 
följande sammanställning: 
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Jämlikt gällande föreskrifter och särskildt meddelade 
beslut hafva de i tabell F upptagna hemman och lägen
heter blifvit försålda från kronan med tillträdesrätt under 
femårsperioden. Köpeskillingarne utgjorde sammanlagdt 
372,902 kr. 64 öre och de fastställda saluvärdena 307,306 
kr. 64 öre. 

Tab. F. Försålda kronoegendomar i Östergötlands län åren 1901—1905. 
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Försålda kronoegendomar i Östergötlands län åren 1901—1905. 
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Såsom of van under af delningen 3 i fråga om do allmänna 
skogarne blifvit anmärkt, har kronan under perioden inlcöpt 
åtskilliga egendomar, afsedda at t utvidga förutvarande kro
noparker eller bilda nya sådana. Egendomarne äro följande: 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 30 november 1900 de öster om stats

banan mellan Hallsberg och Mjölby belägna delarne af hemmanen 1 mantal/rälse 

Östra Rödja och 1 4 mantal frälse Rösjötorp, omkring 416 hektar, i Godegårds 

socken för 65,000 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 15 februari 1901 i Västra llyds socken 

belägna hemmanen ' a mantal Boeryd, 1 Ï mantal Sjögla och V» mantal Mossebo 

om 1,083 hektar för 97,000 kr. samt ' » mantal Brokabo om 200 hektar för 

24,000 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref deu 22 mars 1901 ' ' s mantal Nackebo i 

Östra Tollstads socken, ' i mantal Tiggesbo i Gammalkils socken, ','is mantal 

Skälleryd Östergård litt. Ae i Västra Hargs socken samt 4 4 5 0 hektar af 1 man

tal Åkebo i Östra Tollstads socken, 1 7 5 0 hektar af 1 mantal Björsbo i samma 

socken, 27 hektar af 3,40 mantal Jut torp och 1/io mantal Skälleryd litt. F och G, 

164'50 hektar af 2/9 mantal Skälleryd litt. Aa samt 36 hektar af \'t mantal Skäl

leryd Viistergård, samtliga sistnämnda i Västra Hargs socken, utgörande fastig

heterna tillhopa 632-30 hektar, för 87,900 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 16 april 1901 i Västra Ny socken be

lägna fastigheterna t,/4 mantal frälse Bana eller Bona med kvarn oeh mejeri samt 

skattetorpstället Kastenshult och frälsetorpet Ishult, ' s mantal frälse Bockfall, ' a 

mantal frälse Bälleberg, 1,U mantal kronoskatte Dansbränna, V 4 mantal krono

skatte Eldsbränna eller Tryfall, '. j mantal frälse Fläda, ','a mantal kronoskatte 

Frängsjö, 1 4 mantal frälse Krokhnlt, 174 mantal krouoskatte Tackebo, '/a mantal 

frälse Ubbelsby med ångsåg, 3
;5 af skatteutjorden Björnö n:r 2, Stora Ingesby ut-

äng litt. a I I af 1 4 mantal kronoskatte Stora Ingesby samt lastageplatsen Toka

näset, omfattande från 1/4 mantal kronoskatte Kafvelbäck n:r 2 afsöndrade 2 Va 

tunnland jord å ön Tokaniiset i sjön Vättern, om tillsammans 2,380 hektar, för 

tillhopa 260,000 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 31 december 1901 ','4 mantal Norra 

Br&ta om 514 hektar i Svinhults socken för 38,000 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 31 januari 1902 ett till 1 mantal Nord

sjö i Kristbergs socken hörande utmarksskifte om 471 hektar för 100,000 kr. 

enligt Kungl. Majtts nådiga bref den 14 mars 1903 ett till ',4 mantal Ha-

raldsbo i Nykils socken hörande skogsskifte om 9'76 hektar för 2,600 kr. ; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 4 april 1903 Va mantal Äå samt delar 

af hemmanen 1 mantal Västermåsa, 1 mantal Skallbol och l,'t mantal Öberkulla 

eller Öfverkulla, samtliga fastigheter belägna i Tjällmo socken och omfattande 

tillhopa 978 hektar, för 87,000 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 17 april 1903 delar af 1 mantal Bo

hyttan i Tjällmo socken och 1 mantal Prästtomta i Ljungs socken, omfattande 

tillhopa 69216 hektar, för tillsammans 48,000 kr. ; 

enligt Kungl. Mnj:ts nådiga bref den 7 augusti 1903 ett till V 2 mantal 

Tyskeryd i Väfversnnda socken hörande å Omberg beläget utmarksskifte om 24'90 

hektar föl 11,500 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 18 december 1903 Vi mantal Grålhult 

i Stjärnorps socken om 275'22 hektar för 40,000 kr.: 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref den 19 februari 1904 3 4 mantal Byttebo 

i Västra Hargs socken om 541'70 hektar för 46,000 kr.; 

enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref deu 27 maj 1904 från kronoskatteutjorden 

Hökhult i Norra Vi socken afsöndrade lägenheterna Akrokcn och Bäckaskog om 

tillsammans 113'91 hektar för 6,800 kr. 

Af förenämnda enligt nådigt bref den 16 april 1901 
inköpta egendomar hafva sedermera, efter medgifvande af 
1902 års riksdag, från och med den 14 mars 1904 till an
ordnande af en utaf staten upprättad tvångsuppfostrings
anstalt upplåtits hemmanen 1 4 mantal Bona med skattetorpet 
Kastenshult, 1/4 mantal Dansbränna, 1/2 mantal -Jrängsjö, 
V2 mantal Bockfall, y4 mantal Eldsbranna eller Tryfall och 
V2 mantal Ubbelsby, dock att den till dessa fastigheter 
hörande skogsmarken tills vidare förvaltas af Domänsty
relsen. 

Tab. F (forts.). Försålda kronoegendomar i Östergötlands län åren 1901—1905. 
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Medeltalet för hvarje år utgjorde sålunda 287, mot 158 
under föregående period och 55 under perioden 1891—1895. 
En afseväid ökning har alltså inträdt jämväl under nu 
förevarande period. 

Angående jordnaturen af nedanstående fastigheter är 
att märka: 

at t utjorden öjeby n:r 1 i Ortomta socken, af hvilken 
u/u varit upptagna såsom krono och ls/u såsom skatte, ge
nom Konungens Befallningshafvandes, af Kammarkollegium 
den 24 november 1903 fastställda, utslag den 23 augusti 
1902"förklarats vara till allenast 1/4 af krono natur och 
till 3/4 af skatte natur ; 

at t lägenheten Måshult n:r 1, en utjord, å Persbo hä-
radsallmänning i Skeda socken i jordeboken öfverförts från 
kronoegendomar under enskild disposition till sådana egen
domar under allmän disposition enligt Konungens Befall
ningshafvandes, af Kammarkollegium den 23 december 1902 
gillade, utslag af den 16 augusti samma år; 

a t t lägenheten öfverstad n:r 7, en utjord i Askeby 
socken, af hvilken ena hälften varit i jordeboken uppta
gen under kronotitel och den andra hälften såsom skatte ge
nom Konungens Befallningshafvandes, af Kammarkollegium 
fastställda, utslag af den 8 mars 1902 förklarats vara i 
sin helhet af skatte natur ; 

a t t lägenheten Grebo n:r 1, en utjord, och Melby n:r 2, 
en åker i Orebo socken, blifvit i jordeboken öfverförda från 
kronoegendomar under enskild disposition till kronoegen-
domai under allmän disposition, enligt Konungens Befall
ningshafvandes utslag den 7 mars 1903, fastställdt af Kam
markollegium den 13 oktober 1903; 

a t t vissa delar af lägenheterna Kvissbergs- och Klos
tergårdarne invid Vadstena stad, benämnda Kamrerarejor-
den med Susenbergshagen, förklarats vara af kronoskatte 

A) Landstingets verksamhet. Under den gångna fem
årsperioden har, liksom förut, Landstingets hufvudsakliga 
omvårdnad varit ägnad åt den allmänna sjukvården och 
anstalterna för uppfostran och undervisning af vanvårdade 
och vanlottade barn samt döfstumma personer. Men äfven 
för folkundervisningen, sarskildt undervisningen i slöjd, samt 

natur och den del af Klostergärdet, som benämnes Bruci-
jorden, af frälse natur. 

Under perioden har inlösts allenast en skattefrälscränta, 
nämligen af V8 mantal Stockhult n:r 1 om Vi mantal i 
Hällestads socken för e t t belopp af 350 kr. 50 öre. 

Till ägare af skattefrälsehemman, livars ränta icke blif
vit af statsverket inlöst, hafva på grund af bestämmel
serna i kungl. kungörelsen den 3 februari 1888 af statsmedel 
utbetalts under femårsperioden efterstående belopp, näm
ligen: 

Antalet inom länet befintliga skattepliktiga brggge-
ricr m. m. inhämtas af nedanstående tabell: 

för folkhögskoleundervisningen har Landstinget sörjt genom 
anvisande af medel till skolor och understöd till skol
lärare för deltagande i universitetens så kallade sommar
kurser. Dessutom hafva medel anslagils till veterinärvä
sendet, till mosskulturföreningen och till skottpremier å 
skadedjur. 

6. Politi. 

Följande antal rusthåll och rotar voro fortfarande ef
fektiva vid 1905 års slut, nämligen tillhörande: 

För antalet brännvinsbrännerier inom länet, mängden 
af tillverkningen och den därför erlagda skatt, äfvensom 
för antalet allmänna nederlag, beloppet af nederlagsafgift, 
mängden af denatureradt brännvin och därför restituerad 
brännvinsskatt jämte kostnader för brännvinskontrollen un
der periodens olika år redogöres i nedanstående tabell: 

Antalet af de för statsverkets räkning utarrenderade 
domäner utgjorde vid 1905 års slut 270. Arrendeafgifterna 
för dessa domäner uppgingo enligt samma års kronoräken
skaper till 252,770 kr. 58 öre. 

Disponerade landstatsboställen, samtliga på lön anslagna 
kronolänsmän i länet, uppgingo vid periodens slut till 19, 
sedan 1 boställe, 5/8 mantal Husby n:r 4 i Skinberga socken, 
blifvit indraget. 

De jordaf söndringar, å hvilka Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande meddelat fastställelse, hafva utgjort: 
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Till närmare redogörelse för Landstingets verksamhet 
lämnas,1 nedanstående uppgifter. 

Sjukvården. Under femårsperioden har Landstinget 
till bestridande af sjukvårdskostnaderna vid länets lasa
rett beviljat följande anslag: 

I anslagen till Linköpings lasarett ingå 1,600 à 1,840 
kr. för en där årligen anordnad elevskola för utbildande af 
sjuksköterskor. 

Härförutom har Landstinget beviljat anslag: är 1901 
till utvidgning och förändring af Söderköpings lasarett 9,500 
kr., år 1903 till ritningar och kostnadsförslag för utvidg
ning af samma lasarett 2,500 kr., år 1904 till uppförande 
af en portvaktstuga vid lasarettet 5,500 kr., år 1902 till 
uppförande af en sommarpaviljong vid Linköpings lasa
rett 4,692 kr. 73 öre och år 1903 till förbättring af elek
triska belysningen därstädes 1,567 kr. 

Sjukstugan vid Reijmyre har, såsom förut, åtnjutit 
årligt anslag med 3,000 kr., hvarjämte vid 1901 års lands
ting förut å 1,500 kr. beviljadt anslag till sjukstugan vid Åt
vidaberg höjts till 2,500 kr. på enahanda villkor som förut, 
hvilket anslag år 1903 ytterligare höjts till 3,000 kr. Eeij-
myre sjukstuga är enligt beslut år 1904 öfvertagen af Lands
tinget. 

Ar 1904 tillsattes en kommitté för utredning angående 
ordnandet af sjukvården, och på grund af dennas utlåtande 
beslöts år 1905 at t i Vadstena uppföra ny t t lasarett för 
en kostnad af 395,700 kr. samt at t anslå för tillbyggnader 
af lasaretten i Finspång och Kisa resp. 31,000 och 20,000 kr. 

Medevi och Söderköpings allmänna brunnslasarett hafva 
äfven blifvit tillgodosedda af Landstinget, som under fem
årsperioden till Söderköpings lasarett anslagit 1,800 kr. 
årligen på förut stadgade villkor och till Medevi under 
åren 1901—1903 enahanda belopp samt under åren 1904 
och 1905 2,000 kr., därför som villkor stadgats: att lasa
rettevården såsom ditintills skulle uppehållas för 375 sjuka 
från landstingsområdet, a t t lasarettsafgiften för fattige sju
ka från samma område ej finge sättas högre än till 14 
kr., at t af anslaget 200 kr. årligen användes för åstadkom
mande af en förökad gymnastik- och massagebehandling, 
samt att lasarettsstyrelsen årligen till Landstinget lämnade 
redogörelse för lasarettets verksamhet. Dessutom beviljades 
Medevi brunnslasarett år 1904 ett anslag af 5,500 kr., at t 
fördelas på tre år, till bekostande af nödvändiga repara
tioner å lasarettsbyggnaderna. 

Under hvartdera af åren 1901—1905 har Landstinget 

beviljat Eugeniahemmet i Stockholm et t anslag å 500 kr. 
såsom bidrag åt fattiga, obotligt sjuka barn från lands
tingsområdet, och år 1903 anslog Landstinget 800 kr. för 
a t t understödja obemedlade lungsiktiga personer inom lä
net, som sökte och vunne inträde vid något af de för 
närvarande inom riket befintliga sanatorier, a t t utgå med 
högst 50 kr. till hvarje person och med villkor, a t t enskild 
eller kommun bidroge med lika belopp. 

I årliga, pensioner har Landstinget anslagit år 1901 
3,000 kr. till lasarettsläkaren N. E. Nyström i Söderkö
ping, hvilken numera aflidit, samt år 1904 1,500 kr. å t 
lasarettsläkaren A. Vallin i Vadstena och 500 kr. till lasa
rettssysslomannen E. Petersson i Söderköping. 

Lcgosängsafgiften vid samtliga länslasaretten har under 
åren 1901—1904 u tgå t t : för sjuka från landstingsområdet 
i allmänt rum första klass 75 öre, i allmänt rum andra 
klass 40 öre, i rum med en säng 2 kr. och i rum med 
högst tre sängar 1 kr. 50 öre; för sjuka från ort utom 
landstingsområdet i allmänt rum första klass 1 kr. 50 öre, 
i allmänt rum andra klass 80 öre, i rum med en säng 3 
kr. och i rum med högst tre sängar 2 kr. ; samt för sin
nessjuka i första klass 1 kr. 50 öre och i andra klass 75 
öre. 

Ar 1904 beslöts häri den ändring för framtiden, a t t 
afgiften skulle utgöra: för sjuka från landstingsområdet 
i allmänt rum i första klass 80 öre och i andra klass 50 
öre, samt för sjuka från ort utom landstingsområdet i all
mänt rum i första klass 1 kr. 60 öre och i andra klass 
1 kr. 

Efter det Landstinget ägnat sin uppmärksamhet åt 
epidemisjukvården och därför år 1900 bestämt, att, utom 
den förutvarande länssjuksköterskan, ytterligare 11 sjuk
sköterskor skulle antagas, eller en för hvarje provinsial
läkaredistrikt, utom Linköpings distrikt, för hvilket den 
redan antagna länssjuksköterskan reserverats, hafva dessa 
sjuksköterskor blifvit antagna och utöfvat sin verksamhet 
från och med år 1901, då i aflöning åt en hvar af dem 
anslogs 500 kr., hvilken lön år 1903 höjdes med 100 kr., 
och hafva därefter till 12 sjuksköterskor inom landstings
området årligen anslagits 7,200 kr. tillika med 300 kr. i 
pensionsbidrag för dem. För dessa sköterskor äro stadgade 
lika kompetensvillkor som för länssjuksköterskan, och är 
deras antagande och öfvervakandet af deras verksamhet öf-
verlämnad åt en nämnd af två personer, med vederbörande 
tjänsteläkare som själfskrifven ordförande och som skö
terskans förman, hvilka nämnder äga a t t antaga sköter
skorna samt öfvervaka a t t föreskrifven instruktion efter-
följes. 

För a t t bereda äldre barnmorskor tillfälle genomgå 
en repetitionskurs under minst fjorton dagar vid någon af 
barnmorskeanstalterna i Stockholm eller Göteborg har 
Landstinget beviljat årliga anslag, dels under åren 1901 
—1903 med 600 kr. och dels under åren 1904 och 1905 med 
450 kr., såsom understöd med 75 kr. till hvarje af de inom 
landstingsområdet anställda barnmorskor, hvilka efter därom 
till förste provinsialläkaren ingifven ansökan och erhål
let tillstånd förklarat sig vilja genomgå en sådan repeti
tionskurs. 
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Undervisning och uppfostran af vanvårdade och vanlottade 
barn. Under den tilländagångna perioden har Landstinget 
likasom förut uppehållit ett räddningshem vid Folåsa för van
artiga gossar och till denna anstalt årligen anslagit 1,500 
kr. Till beredande af undervisning åt blinda barn, hvilka 
enligt lagen angående blindundervisningen af den 29 maj 
1896 äro eller kunna blifva intagna vid blindinstitutet å 
Tomteboda eller vid förskolan för blinda i Växjö, har 
Landstinget beviljat årliga anslag, nämligen åren 1901 och 
1902 1,500 kr., åren 1903 och 1904 1,800 kr. samt år 1905 
2,400 kr. Därjämte har Landstinget beviljat e t t anslag 
af 100 kr. till redaktionen af tidningen De blindas vecko
blad, med villkor at t tidningen gratis utdelas åt de läs-
kunniga blinda inom landstingsområdet, hvilka önska er
hålla densamma. 

Döfstumundervisningen. I öfverensstämmelse med för 
döfstumskolan å Manilla uppgjordt förslag till utgifts- och 
inkomststater har Landstinget, till beredande af under
visning åt döfstumma barn från landstingsområdet, läm
nat följande bidrag: år 1901 11,443-82 kr., år 1902 11,292-87 
kr., år 1903 11,402-42 kr., år 1904 11,185-% kr. och år 1905 
10,801-3.) kr. 

Till Landstingets uppfostringsanstalt i Söderköping för 
sinnesslöa barn har Landstinget beviljat förslagsanslag med 
5,650 kr. år 1901, då äfven 2,500 kr. beviljats till om
byggnad af ekonomihus, samt 6,050 kr. år 1902, 6,100 kr. år 
1903, 5,400 kr. år 1904 och 6,000 kr. år 1905. I anstalten; 
har sökts inträde för sådana olyckliga barn i större antal, 
än som därstädes kunnat intagas, utvisande, a t t denna an
stalt är i högsta grad af behofvet påkallad och utöfvar sin 
verksamhet, till verkligt gagn. 

Slöjdundervisningen. A t denna afdelning för folkunder
visningen har Landstinget fortfarande måst göra afsevärda 
uppoffringar och sålunda beviljat följande anslag: till be
främjande af kvinnlig handslöjd år 1901 500 kr., år 1903 
äfvenledes 500 kr. och år 1904 590 kr. ; till repetitionskurs 
för anställda slöjdlärarinnor år 1901 800 kr., år 1902 1,300 
kr., år 1903 1,175 kr. och år 1904 575 kr. ; till inspektion 
af slöjdskolor år 1901 800 kr.; till folkskolelärare och 
-lärarinnor, som vilja genomgå en slöjdkurs vid Nääs eller 
annat välordnadt slöjdseminarium, för hvartdera af åren 
1901—1905 900 kr., a t t utgå med högst 75 kr. å t hvarje 
lärare eller lärarinna; till slöjdskolor för gossar och flickor 
år 1901 11,500 kr., år 1902 12,000 kr., år 1903 12,500 kr., 
år 1904 13,500 kr. och år 1905 14,500 kr., a t t utgå med 
hälften af det belopp, som för de respektive slöjdskolorna 
eller slöjdafdelningarne af statsmedel åtnjutes, och mot vill
kor, a t t lärarens eller lärarinnans arfvode för nämnda under
visning icke understiger stats- och landstingsbidragens sam
manlagda belopp, samt a t t distriktet åtager sig bestridandet 
af alla öfriga med denna undervisning förenade kostnader; 
till föreningen för Svensk hemslöjd dels år 1901 ett ränte-
fritt lån å 100 kr. a t t användas till inköj), transport och 
annonsering af hemslöjdalster från Östergötlands län, mot 
villkor at t föreningen hvarje år redogör för medlens använd
ning genom öfverlämnande af års- och revisionsberättelse 
samt visar, a t t beloppet finnes a t t tillgå antingen kontant 
eller i varor af motsvarande värde och att, om lånet åter

fordras, föreningen äger a t t låta de för det erhållna be
loppet inköpta varor och därå bokförda omkostnader ingå 
i likviden, dels år 1903 1,000 kr. a t t för hvartdera af åren 
1904—1906 utgå såsom bidrag till uppehållandet af en 
skola i Vadstena eller trakten däromkring för undervisning 
i konsten att knyppla finare s. k. vadstenaspetsar, under 
villkor at t minst lika stort belopp till samma ändamål an
skaffades genom frivilliga bidrag, och med åliggande för 
föreningen a t t årligen till Landstinget inkomma med be
rättelse om skolans verksamhet och redogörelse för pennin
garnes användande. 

För uppehållande af Landstingets småskolelärarinne
seminarium har under femårsperioden beviljats e t t årligt 
anslag af 4,400 kr., hvarjämte för hvarje år anslagits 
100 kr. till premier och understöd åt skickliga, i torftiga om
ständigheter varande elever, som ådagalagt berömvärd flit 
och stadgadt uppförande. Dessutom har Landstinget till sty
relsens för seminariets förfogande stäl l t följande anslag: 
500 kr. under hvartdera af åren 1901—1903 till ordinarie 
folkskolelärare och -lärarinnor för deltagande i de s. k. 
sommarkurserna vid universitet eller folkhögskola, samt 
1,000 kr. hvartdera året 1904 och 1905, at t utgå med hälften 
till förenämnda ordinarie folkskolelärare och -lärarinnor samt 
med andra hälften till lärare och lärarinnor vid småskolor 
och mindre folkskolor inom landstingsområdet, som vilja 
deltaga i nyssnämnda sommarkurser; 600 kr. under hvart
dera af åren 1904 och 1905 till folkskolelärare för genom
gående af en repetitionskurs i gymnastik; 400 kr. år 1905 
till arfvode åt kassaförvaltare och omkostnader vid expe
dition af alla slag, som icke angå själfva seminariet. 

Till tekniska aftonskolan i Linköping har Landstinget 
lämnat bidrag med 1,000 kr. under hvartdera af åren 
1901—1904, hvilket bidrag år 1905 höjts till 1,500 kr., 
däraf 500 kr. för anordnande af en väfkurs för kvinnliga 
elever. 

Östergötlands folkhögskola har, liksom förut, åtnjutit 
understöd af Landstinget med 2,500 kr. om året för skolans 
manliga afdelning under villkor af frielevplatser åt minst 
tre ynglingar från länet, samt med 500 kr. om året till 
skolans kvinnliga afdelning. 

Som bidrag till aflöning af inom länet anställde veteri
närer hafva beviljats åren 1901 och 1902 11,600 kr., år 
1903 13,500 kr. samt hvartdera af åren 1904 och 1905 
17,100 kr., al l t under förutsättning af lika bidrag från 
Hushållningssällskapet och veterinärdistriktet, som förut ägt 
rum. 

I premier för dödade skadedjur har under femårsperioden 
utbetalts ett sammanlagdt belopp af 73,455 kr. 87 öre. Då 
under rubriken jakt närmare redogörelse lämnats för det 
sätt, hvarpå detta belopp blifvit användt, får Eders Kung]. 
Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till berörda redogörelse. 

Ambulatoriska skolkök äro sedan år 1903 anordnade, 
och har Landstinget i anslag härför årligen anvisat e t t 
belopp af 1,000 kr. Härigenom har Landstinget förstått a t t 
tillgodose ett mycket stort praktiskt behof, ty med fog 
har klagats öfver den ringa insikt, särskildt arbetsklassens 
kvinnor äga om användandet af födoämnen, sa att de ordent 
ligt tillvaratagas och tillika anrättas på ett smakligt sätt. 
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Därest nu dessa skolkök på e t t rä t t sätt fylla sin uppgift, 
torde man kunna ho:ppas, a t t en stor del af befolkningen 
skall erhålla ett både bättre och framförallt billigare kost
håll, än nu är fallet, hvarjämte en del unga kvinnor få 
lära sig sparsamhet och ordning i hemmet, hvars betydelse 
i vår söndrande tid allt mera och mera behöfver främjas 
och framhållas. 

För nyktcrhetssakens befrämjande hafva enligt beslut 
år 1903 utgåt t 500 kr. ärligen till Malmslätts militära nykter
hetsförening, och år 1905 beslöts a t t i fyra lika poster 
för år 1906 fördela 500 kr. emellan fyra andra nykterhets
föreningar. 

För så kallade vandringsbibliotek anslogs år 1903 ett 
belopp af 850 kr. 

Ar 1904 tillsattes en kommitté för utredning angående 
veterinärväsendets ordnande, men år 1905 uppsköts frågans 
afgörandc till 1907 års landsting. Ar 1905 tillsattes tre 
kommittéer, nämligen en för at t inkomma med förslag till 
epidemisjukvårdens ordnande, en för utredning angående 
uppsättande af arbetshem och asyler för sinnesslöa personer 
samt en för utredning af frågan om ombyggnad af Söder
köpings lasarett. 

Landstingsskatten har under åren 1901—1903 utgåt t 
med 35, år 1904 med 40 samt år 1905 med 50 öre per 
bevillningskrona. Sjukvårdsafgiften, som för hvarje år varit 
bestämd till 50 öre för man och 25 öre för kvinna, be
räknades år 1901 till 45,000 kr., år 1902 till 45,500 kr., 
år 1903 ti l l 46,500 kr., år 1904 till 46,400 kr. och år 1905 
till 46,500 kr. 

I sammanhang med den här ofvan lämnade redogörelsen 
för Landstingets verksamhet anser sig Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande böra omnämna, a t t Norrköpings stads
fullmäktige till Folåsa räddningshem under perioden lämnat 
ett årligt anslag af 200 kr. förutom de medel, som från 
Alreikska donationen utgå till detsamma. 

Till döfstumskolan å Manilla har från Norrköping 
beviljats dess andel enligt uppgjordt förslag med belopp 
växlande mellan 1,905 och 1,973 kr. under periodens olika år. 

B) Hälso- och sjukvård. Genom särskilda nådiga bref 
den 30 maj 1902, den 15 april 1904 och den 5 augusti 
1904 har Eders Kungl. Maj:t, på sätt här ofvan berörts, 
förklarat det hälsovårdsstadgan för riket i hvad den afser 
stad skall tillämpas vid Åtvidaberg, Kisa och en del af 
Boxholm. 

För Landstingets åtgärder i fråga om sjukvården har 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande särskildt redogjort 
här ofvan i sammanhang med redogörelsen för Landstingets 
verksamhet. 

I fråga om Norrköping, som icke tillhör landstings
området, lämnas nedanstående uppgifter. Legosängsafgifter-
na vid Norrköpings sjukhus hafva utgjort: 

för personer tillhörande staden: i enskildt rum 2-50 kr., 
i halfenskildt rum 1-50 kr. och i allmänt rum 080 kr.; 
för personer ej tillhörande staden: i enskildt rum 3-50 kr., 
i halfenskildt rum 2-50 kr. och i allmänt rum 2 kr. 

A barnbördshuset: i enskildt rum 3 kr., i allmänt rum 
högst 2 kr. och lägst 0-80 kr., för obemedlade fri t t ; för 

utom staden bosatta personer: för bemedlade 2-50 kr. och 
för obemedlade 1-50 kr. 

Till Norrköpings sjukhus hafva stadsfullmäktige an
slagit i medeltal årligen 60,000 kr. Till barnbördshuset 
har från staden utgåt t : 11,400 kr. år 1901, 10,800 kr. år 
1902 och enahanda belopp under åren 1903, 1904 och'1905. 
Å barnbördshuset voro intagna: 389 barnaföderskor år 1901, 
330 år 1902, 384 år 1903, 436 år 1904 och 432 barnaföder
skor år 1905. 

I fråga om lasarettens verksamhet under perioden 
tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hän
visa till Medicinalstyrelsens årligen utkommande underdå
niga berättelse rörande hälso- och sjukvården samt vidfogade 
tabell G (sid. 39), upptagande antalet patienter, antalet under
hållsdagar, totalkostnaden samt dagkostnaden för hvarje 
patient. 

Särskilda föreskrifter i afseende å allmänna hälsovården, 
utöfver hvad hälsovårdsstadgan innehåller, hafva antagits 
och af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställts: 
den 18 mars 1901 matvaruordning, renhållningsstadga, polis
reglemente och torgordning för Mjölby, den 17 april samma 
år ändringar i renhållningsstadgan för Söderköping, den 
8 september 1902 matvarustadga för Kvillinge, den 18 
juli 1903 stadga för öst ra Eneby med flere socknar an
gående slakteri med mera, den 21 januari 1904 hälsovårdsord
ning för S:t Johannes socken, den 15 mars 1904 matvarustadga 
för Åtvidabergs municipalsamhälle och den 16 mars sist
nämnda år slakteri- och matvarustadga för Söderköping. 

Det i förra femårsberättelsen omförmälda epidemisjuk
huset i Linköping har under perioden uppförts för en kostnad 
af 75,000 kr. I anseende till det knappa utrymmet å 
epidemisjukhuset i Söderköping, där plats ej finnes för mera 
än 14 sängar, har förslag väckts om byggande af nyt t sådan t 
sjukhus. Det skulle komma at t inrymma omkring 30 sjuk
sängar och beräknats kosta omkring 25,000 kr., men hvilar 
förslaget i af vaktan på utgången af väckt fråga om Lands
tingets öfvertagande af epidemisjukvården inom länet. I 
Norrköping beslöto stadsfullmäktige att för en kostnad af 
40,000 kr. uppföra en observationsbyggnad å epidemisjuk
husets område. Denna byggnad fullbordades jämväl under 
perioden. Ar 1901 inrättades på stadens bekostnad en ke
misk undersökningsanstalt med ett anslag af 4,000 kr. för 
organisationskostnaderna. Denna anstalt är inrymd i sta
dens gård i kvadraten Hofvet. 

På egendomen Vallas område i S:t Lars socken i närhe
ten af Linköpings stad har med medel, som åstadkommits ge
nom enskild insamling, under år 1905 uppförts en sjukvårds
anstalt, benämnd Östergötlands hem för medellöse, obotligt 
sjuke, hvilken anstalts ändamål är a t t till vård och underhåll 
mottaga fattiga, obotligt sjuka från länet, hvilka ej på grund 
af smittosam sjukdom äro farliga för omgifningen eller på 
grund af sinnessjukdom böra vårdas å annan anstalt. Till 
hemmets uppehållande användes dels afkastningen af den för 
detta ändamål samlade fond och dels de medel, som framdeles 
kunna för samma ändamål inflyta. Sjukhemmet är uppfördt 
af trä i iverme våningar med plats för ett trettiotal patien
ter, inrymmande nedre våningen köksafdelning, vaktmästare
bostad, matsal, badrum med mera samt öfre våningen tre 
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sjuksalar, bostad ät förestånderskan med mera. Intresset 
för sjukvårdsanstalten har visat sig mycket stori, och afse-
värda donationer hafva till anstalten lämnats. 

Hälsobrunnar. Badanstalten vid Kneippbaden är fort
farande öppen för allmänheten och rä t t talrikt besökt, om 
också icke i så hög grad, som man ursprungligen väntat, be
roende detta därpå, att efter anläggningen åtskilliga nya 
sådana anstalter blifvit inrättade a andra orter. 

Do båda gamla badinrättningarne vid Medevi och Söder-

Tab. G. Lasarettens i Östergötlands län verksamhet åren 
1901-1905. 

köping äro fortfarande mycket Iwsökta och särskildt har 
den senare gått framåt. Ar 1905 tillbyggdes badlokalerna 
och maskinhuset samt inlades en ny ångpanna för ett sam
manlagd! belopp af omkring 12,000 kr. — Anstalten har äf-
ven under nu tilländagångna period haft att glädja sig åt en 
stigande frekvens. Visserligen minskades badgästantalet nå
got under åren 1902 och 1903, men har därefter varit i sti
gande. Dä antalet badgäster år 1900 uppgick till 1,200, ut
gjorde de under periodens sista år 1,528, alltså en ganska 
afsovärd ökning. Också har anstalten at t uppvisa en mycket 
god ekonomisk ställning, som torde delas endast af få lik
nande företag. Oaktadt väsentliga afskrifningar å den fasta 
och lösa egendomen ägt rum, har inrättningens kapital betyd
ligt ökats, och sedan år 1900 hafva årliga utdelningar till 
nktieägarne ägt rum. 

Husdjur svår den inom länet har ombesörjts af 1 läns
veterinär, 15 distriktsveterinärer och 3 privatveterinärer. 
Under år 1905 hafva inalles 38,284 djur varit föremål för 
veteri närbehandling. Af smittosamma nötkreaturssjukdomar 
hafva tuberkulos, farsotsartad kastning och så kallad kalf-
död spelat största rollen, dock härja dessa sjukdomar ej så 
svårt nu som förr, tack vare förbättrade hygieniska anord
ningar samt rationellare utgallring och behandling af sjuka 
djur. Den smittosamma hästsjukdomen lungröta vann under 
åren 1904 och 1905 rä t t stor spridning, företrädesvis i trak
ten kring Norrköping och Söderköping. 

Största uppmärksamheten bland smittosamma kreaturs
sjukdomar har dock mjältbrandsfarsoten år 1905 i Hammar
kinds härad ådragit sig. Af nämnda sjukdom inträffa årli
gen enstaka fall inom länets skilda delar, men smittan be
gränsas genom snabba och rationella åtgärder vanligen till 
ett fall å hvarje ställe. Under sommarmånaderna 1905 ut
bröt emellertid en rä t t allvarsam mjältbrandsfarsot inom 
of van sagda härad bland den å allmänna skogsbeten gående 
nötboskapen. Flera tecken tyda på, a t t smittan förts till 
orten med sjuka älgar. Dessa djur företaga, som bekant, 
vidsträckta vandringar och kunna på så sätt föra sjukdoms
fröet med sig till långt aflägsna bygder. 

De åtgärder,; som ifrågakommo för farsotens bekäm
pande, voro hufvudsakligen följande: 1) förstöring af mjält-
brandskadaver och desinfektion af nersmittade platser, jämte 
öfriga författningsenliga åtgärder beträffande försäljning 
af mjölk och mejeriprodukter, besättningens isolering m. m. ; 
2) aflysning af en del skogsbeten, särskildt allmännings-
beten; 3) skallgång efter döda djur, speciellt älgar, under 
kronobetjäningens ledning medelst uppbådadt manskap, öf-
ver smittade eller misstänkta skogsområden, hvarvid påträf
fade kadaver oskadliggjordes genom bränning och nedgräf-
ning; 4) kungörelse från Eders Kungl. Majrts Befallnings-
hafvande med råd, varningar och föreskrifter åt allmänheten 
rörande farsotens bekämpande; samt 5) af hälsovårdsmyn
digheterna i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik ut
färdade förbud mot införsel under sommarmånaderna af 
kreatur, kött, hudar m. m. från de smittade trakterna. 

Spärrningsåtgärderna blefvo naturligtvis genom sin 
långvarighet synnerligen betungande för allmänheten, men 
veterinärerna lämna dock sit t erkännande åt det nit och 
den omtanke, allmänheten lade i dagen för at t få hastigt 
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inträffade misstänkta sjukdoms- och dödsfall diagnostiserade, 
och berömma den villighet, hvarmed man sökte fullgöra 
af veterinär lämnade råd och anvisningar till farsotens be
kämpande. Veterinärernas arbete blef ganska ansträngande. 
Distriktsveterinärerna i Söderköping och Valdemarsvik er-
höllo stående förordnande af Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande at t vidtaga författningsenliga åtgärder till 
farsotens hämmande, hvarhelst nya fall af sjukdomen yppa
des. Därjämte förordnades 2 extra veterinärer at t biträda 
vid farsotens bekämpande. Från och med augusti månad 
började farsoten märkbart af taga. 

Under den tid, juli och halfva augusti månader, farso
ten härjade inom Hammarkinds härad, sjuknade 7 hästar, 
af hvilka 4 dött, 149 nötkreatur, af hvilka 110 dött, 2 
får, som båda dogo. Dessutom påträffades i skogarne 13 älg
kadaver, af hvilka sannolikt de flesta dukat under för samma 
sjukdom. Antalet tjänsteresor för sagda mjältbrandsfarsot 
utgjorde 207, och kostnaderna för statsverket hafva varit 
ganska betydliga. Som en följd af farsoten torde förtjäna 
anfoi'as, a t t inom Valdemarsviks, Söderköpings, Vikbolan-
dets och Norrköpings veterinärdistrikt allmänheten under 
år 1905 låtit försäkra kreatur mot smittosamma husdjurs
sjukdomar för en försäkringssumma af öfver 4 millioner 
kronor. i l 

C) Undervisningsväsendet. Vid de allmänna läroverken 
i Linköping och Norrköping har lärjungeantalet mot perio
dens sista år betydligt ökats. Under vårterminen 1901 under
visades vid Linköpings läroverk 508 och höstterminen 1905 
589 lärjungar, samt vid Norrköpings läroverk vårterminen 
1901 507 och höstterminen 1905 600 lärjungar. Inom Linkö
ping har lärareantalet ökats med 3 och inom Norrköping 
med 4 nya lärare. 

På sätt i nästföregående femårsberättelse närmare om-
förmäles, har Norrköpings högre elementarläroverk medelst 
tillbyggnad erhållit ökadt utrymme, hvarigenom, oaktadt 
det ständigt ökade lärjungeantalet, undervisningen utan svå
righet där kunnat bedrifvas. 

Inom Linköping är däremot förhållandet vida sämre 
och följden af den hastiga tillväxten af lärjungar har gjort, 
a t t det redan förut hårdt anlitade utrymmet blifvit alldeles 
otillräckligt och att de öfverbefolkade lärorummen långt 
ifrån tillfredsställa hygienens fordringar. Förberedande åt
gärder hafva också vidtagits för åstadkommande af en be-
höflig utvidgning af läroverket, som till följd af sitt läge 
och den otillräckliga tomtplatsen torde kräfva en fullständig 
ombyggnad. 

Genom nådiga stadgar för rikets allmänna läroverk den 
18 februari 1905 hafva dessa genomgått en genomgripande 
förändring med afseende å sin organisation, som dock icke 
blir fullt genomförd förr än vårterminen 1910, då student
examen aflägges i enlighet med bestämmelserna i nämnda 
stadga, enligt hvilken de större läroverken skiljas i två delar, 
realskolan och gymnasiet. Realskolan afslutas i sjätte klas
sen med den så kallade realskoleexamen. Denna examen af
lägges första gången vårterminen 1907. Läroverksreformens 
största betydelse synes ligga däruti, a t t en särskild examen, 
som medför en viss kompetens, inrättats för 15- och 16-års 

åldern, att det nationella vid undervisningen blifvit bättre 
tillgodosedt, at t undervisningen i det stora hela ställts mera 
praktiskt, särskildt i realskoleexamen, a t t latinstudiet helt 
och hållet förlagts till gymnasiet och att undervisningen i 
naturvetenskapen fått en mera praktisk anläggning och ökadt 
utrymme. 

År 1904 fattade Riksdagen beslut om indragning af 
Söderköpings åldriga allmänna läroverk, som från ursprung
ligen treklassigt så småningom utvecklats till femklassigt; 
och skulle indragningen försiggå sålunda, a t t från och 
med sagda år årligen indrages en klass, så a t t indragningen, 
som börjat med första klassen, är fullt genomförd med ut
gången af vårterminen 1907, efter hvilken tid skolan sålunda 
upphör at t vara statens läroverk. I anledning häraf har frå
ga uppstått om skolans ombildande till sexklassig samskola 
med dimissionsrätt till realskoleexamen. Denna omdaning 
skulle med början från första klassen fortgå i mån af lä
roverkets successiva indragning såsom statsskola och sålunda 
vara i sin helhet verkställd samtidigt med den genomförda 
indragningen. En kommitté är af stadsfullmäktige tillsatt 
för utredning härutinnan äfvensom rörande nuvarande läro
verkshusets förändring och tillbyggnad för beredande af 
erforderliga lokaler för den ombildade skolan, och hoppas1 

man a t t kunna åt densamma utverka såväl något statsbidrag 
som ock den för dugliga lärarekrafters erhållande högst 
viktiga förmånen af tjänsteårsberäkning för lärarne. Lär-
jungarnes antal, som utgjorde 35 vårterminen 1901 och 49 
vårterminen 1904, hade höstterminen 1905 ökats till 74, 
däraf 50 gossar och 24 flickor. 

På grund af ofvanberörda riksdagsbeslut har äfven 
Vadstena allmänna femklassiga läroverk sedermera ombil-
dats till sexklassig samskola, och skall för sådant ända
mål första klassen vid läroverket från och med läsåret 
1906—07 förändras till samskoleklass, hvarefter vid början 
af hvarje följande läsår ytterligare en klass, i ordning där
ifrån räknadt, skall förändras till eller inrättas såsom sam
skoleklass, intill dess läroverket erhållit föreskrifna sex 
klasser, öfriga närmare bestämmelser rörande Vadstena 
sexklassiga samskola inhämtas af Eders Kungl. Maj:ts nå
diga bref den 7 april 1906. Lärjungeantalet utgjorde 1901 
års vårtermin 56 och höstterminen 1905 67. 

Af styrelsen för Linköpings elementarläroverk för flic
kor har staden öfvertagit samtliga dess tillgångar och 
skulder samt sedermera upplåtit läroverkshuset för bedrif-
vande af enahanda undervisning, som skolan förut lämnat, 
h var järn te staden till läroverket, förutom läroverkshuset, 
lämnar ett årligt kontant bidrag af 2,000 kr. Elevantalet 
i skolan utgjorde 1901 års vårtermin 163, fördelade på 
åt ta afdelningar, samt vårterminen 1905 217, fördelade på 
tolf afdelningar. Lärarinnornas antal har under perioden 
ökats från 8 till 10. 

I Norrköping äro under perioden på stadens bekost
nad uppförda två flickskolehus för högre undervisning, 
det ena i kvadraten Lammet och det andra i kvadraten 
östra Huken. Husen hafva kostnadsfritt upplåtits till 
Aktiebolaget Norrköpings flickläroverk intill utgången af 
år 1905 med prolongation af denna upplåtelse på tre år 
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i sänder, så vida uppsägning ej skett innan den 1 april 
det år, vid hvars slut kontraktet skall upphöra at t gälla. 

Folkskoleväsendet har under den tilländagångna pe
rioden varit stadt i en både snabb och jämn utveck
ling. Inom Linköping har dock icke någon utveckling i 
yt tre hänseende ägt rum. Barnantalet har varit nästan 
detsamma under hela perioden, och klassafdelningarnas antal 
samt antalet lärare och lärarinnor har varit konstant. Först 
vid periodens slut inträdde en förändring. Under hösten 
1905 skedde nämligen en stark inflyttning till staden. Där
igenom fick folkskolan en sådan tillströmning af lärjungar, 
a t t fyra nya klasser måste bildas under året. Utrymmet 
i stadens tvenne skolhus har hitt i l ls varit tillräckligt, så 
a t t hvarje skolklass haft sitt eget lärorum. För at t und
vika a t t samma lärorum användes af flere klasser hafva 
äfven skolhusens vindar tagits i anspråk. De lärorum, som 
här äro inredda, äro i flere afseenden otjänliga som klass
rum, men de användas dock för tillfället som sådana. Fram
deles komma de a t t tjäna för undervisningen i vissa speci
ella ämnen. Skolans lokaler i öfrigt äro hvad nya skolan 
beträffar fullt tidsenliga och hvad den gamla angår ganska 
goda. Fortfar stadens tillväxt, är emellertid behofvet af 
ett ny t t folkskolehus inom kort oafvisligt. 

I fråga om skolväsendets organisation hafva däremot 
åtskilliga förändringar vidtagits. Sålunda hafva flere goda 
skolhygieniska anordningar blifvit genomförda, och vår
den om skolbarnens hälsa har varit föremål för skolrådets 
särskilda omsorg. Skolbad med bastu, dusch och bassäng 
är inrättad t i nya skolhuset. Här erhålla alla lärjungar 
med undantag af första årsklassen ett fritt bad minst hvar-
annan vecka. Tvenne skolläkare hafva blifvit anställde, 
med skyldighet a t t undersöka alla nyinskrifna lärjungar, 
a t t besiktiga sådana barn, hvilka af lärare eller lärarinna 
under läsårets gång sändas till skolläkarne, på grund jaf 
a t t någon brist trädt i dagen, a t t utvälja sådana barn, 
som behöfva följa med skollofskolonierna ut på landet under 
sommaren, samt at t stå skolrådet oeh folkskoleinspektören 
till tjänst med råd vid skolhygieniska anordningar. E t t 
nyt t läroämne har upptagits på skolans läsordning, nämli
gen undervisning i huslig ekonomi och skolköksgöromål, 
och har för detta ändamål ett väl ordnadt skolkök blifvit 
inredt i nya folkskolan. I denna undervisning deltaga flic
korna i fjärde klassen och fortsättningsskolan. Hvarje flicka 
får i regel en skolköksdag i veckan. 

Till genomförda förändringar hör också, a t t inspektörs
befattningen vid stadens folkskolor efter a t t förut hafva 
varit en bisyssla från och med år 1905 lagts i händerna 
på en person, som har a t t odeladt ägna sig åt folkskolevä
sendets ledning. 

Ännu äga stadens folkskolor ingen lokal för ett så vik
tigt ämne som gymnastiken. Ämnet är visserligen upptaget 
på skolans läsordning med ett par halftimmar i veckan, 
men detta är mera för formen än till gagnet. Den enda ar t 
af gymnastik, som kan bedrifvas, utgöres af s. k. fristående 
rörelser, ty något slags apparelj finnes icke at t tillgå. Vid 
vackert väder under höst och vår utföras de gymnastiska 
rörelserna ute på skolgården, eljest i afklädningsrummen. 

Är vädret vackert, så utbytas de dock oftast mot friluftslek, 
för hvilket ändamål en del lekmateriell anskaffats. E t t dy
likt utbyte kan dock ske blott under en kortare del af läsåret. 
Skolrådet har också länge insett behofvet af en särskild 
gymnastiklokal för folkskolan och för den skull ingått till 
stadsfullmäktige med begäran om upplåtande af en tomt för 
ändamålet. E t t annat ämne, som visserligen är påbjudet i 
folkskolestadgan, men som alls icke förekommer vid skolan, 
är trädgårdsskötsel. Denna torde ej sakna sitt stora värde 
äfven för städernas ungdom, helst i våra dagar, då egna hem 
i allt större antal växa fram i städernas utkanter och äfven 
koloniträdgårdar börja anläggas. Äfven denna fråga har Lin
köpings skolråd behjärtat och vidtagit åtgärder för at t få en 
skolträdgård till stånd. 

Det svåraste lyte, den gångna femårsperioden har a t t 
uppvisa är det, a t t 35 °/o af de lärjungar, som erhållit af-
gångsbetyg från folkskolan, lämnat denna efter a t t hafva 
genomgått blott tredje klassen. År 1902 uppgick antalet 
af dessa ända till 42 °/o. Man måste beklaga, a t t så många 
barn slutat skolan ett år för tidigt och således gåt t mi^te 
om de kunskaper och den fostran, skolans egentliga afgångs-
klass har a t t skänka, hvarigenom skolgången till stor del 
föl felats. I många fall är nog hemmens fattigdom orsaken 
till den förtidiga afgången, men det finnes äfven föräldrar, 
som, utan at t vara i behof däraf, mera se på den vinst, de 
kunna bereda sig genom barnens arbete, än på vikten af bar
nens uppfostran och därför uppbjuda all förmåga a t t i förtid 
få dem ur skolan. Ytterligare en anledning till a t t så många 
barn vid Linköpings folkskolor fåt t afgå från tredje klassen 
har man at t söka i den täta flyttningen emellan staden och 
S:t Lars församling. Folkskoleväsendet i den senare står ge
nom hvarannandagsläsning, för stort barnantal för hvarje lä
rarekraft m. m. betydligt lägre än i staden, och följden 
däraf blir naturligtvis nedsättning vid inskrifningen i sta
dens skolor. Läsåret i S:t Lars öfverensstämmer icke heller 
med läsåret vid skolorna i staden, hvadan det är alldeles 
omöjligt för ett barn a t t vid f lyt tning genomgå skolan 
efter normal beräkning. Sker så en dylik flyttning et t par 
gånger under barnets skoltid, så måste dess skolgång an
tingen väsentligen förlängas eller i förtid afbrytas. 

1 fråga om den fortsatta undervisningen äro vissa åt
gärder väl behöfliga. Blott för de från folkskolan afgångna 
flickorna finnes en fortsättningsskola. Denna har under sista 
året delvis omdanats, så a t t undervisningen fåt t en mera 
praktisk läggning. Sålunda bedrifves räkneundervisningen 
i form af hushållsräkning och enkel bokföring, modersmålet 
i form af uppsatsöfning och litteraturläsning, och i natur
lära genomgås en kurs i allmän hygien och barnavård. 
Fortsättningsskola för gossar är ett af de önskemål, som 
stå på dagordningen. Någon s. k. högre afdelning hafva 
Linköpings folkskolor icke ännu fått. Glädjande är a t t 
nämna, a t t många föräldrar bland medelklassen hysa sådant 
förtroende för folkskolan, a t t de helst skulle vilja låta sina 
barn inhämta all sin skolkunskap därstädes, om denna ägde 
den påbyggnad, som vår tid fordrar. Nu måste de oftast taga 
sina gossar ur folkskolan från första eller andra klassen för 
a t t låta dem fortsätta i läroverket. Flickorna låta de i regel 
genomgå hela folkskolan, innan de öfvergå till flicklärover-
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ket, enär språkfrågan lättare kan ordnas för dem än för 
gossar ne. 

I fråga om Norrköpings folkskolor har folkskoleinspek
tören filosofie doktorn J. Bager-Sjögren meddelat följande. 

Folkskoleväsendets tillväxt i denna stad under femårs
perioden synes af tabell H. 

Skolväsendet har varit inrättadt i hufvudsaklig över
ensstämmelse med 1900 års normalplan för småskola litt . A 
och folkskola litt. A. Såsom öfverbyggnad på den obliga
toriska folkskolan har fortfarande uppehållits en folksko
lans högre afdelning med tre årsklasser. Såsom bevis på att 
denna fyller ett verkligt samhällsbehof kan anföras, att dess 
lärjungeantal, som höstterminen 1900 var 132 (26 gossar och 
106 flickor), under höstterminen 1905 stigit till 201(47 gossar 
och 154 flickor). Förutom i de ämnen, som enligt folkskole
stadgan skola förekomma i alla folkskolor, har kostnadsfri 
undervisning terminligen meddelats: i huslig ekonomi åt flic
korna i folkskolans fjärde klass en dag i veckan under hela 
läsåret, i träslöjd åt gossarne i folkskolans tredje och fjärde 
klasser under 4 timmar i veckan samt i kvinnlig slöjd åt 
flickorna i första till och med sjunde folkskoleklasserna 
under 5 timmar i veckan. Dessutom har från och med år 
1902 hvarje vår tillfälle beredts gossarne i folkskolans fjärde 
klass at t under lärares ledning deltaga i skogsfrösådd å sta
den tillhöriga skogsmarker, hvilket arbete varit dem till 
både hyt ta och nöje. Undervisningsmateriellen har under fem-
åispeiioden blifvit ytterligare förbättrad och tillökad, bland 
annat genom inköp af orglar till så stort antal, at t numera 
såväl småskolans som folkskolans orgelbehof är tillgodo-
sedt. I detta sammanhang förtjänar nämnas, att arbetet på 
skolbarnens smakbildning fått en kraftig handräckning där
igenom, a t t Norrköpings konstförening den 4 mars 1903 i sta
dens folkskolor deponerade 151 för ändamålet lämpliga taflor, 
som förut varit utställda i föreningens konstmuseum. Genom 
denna deposition samt genom senare tillkomna gåfvor och 
inköp har vunnits den förmånen, at t samtliga klasserna nu
mera äro prydda med konstverk. 

Bland åtgärder för skolbarnens hälsovård märkas föl
jande. Den kostnadsfria badningen i stadens varmbadhus 
har blifvit utsträckt, så att antalet skolbad, som år 1900 var 
8,794, undei år 1905 uppgick till 13,988. Stadens idrotts
park har från och med år 1904 blifvit på vissa villkor kost-

Tab. H. Folkskolorna i Norrköping åren 1901—1905. 

nadsfritt tillgänglig för folkskolebarnens idrottsöfningar, 
hvilka därigenom och genom särskildt anordnad instruktion 
i friluftslekar blifvit kraftigt befordrade. Slutligen har kyr
kostämman den 30 oktober 1905 anslagit medel för anställan
de af undervisningsläkare vid folkskolorna. 

Antalet folkskolehus har fortfarande varit 9, af hvil
ka de båda sistuppförda togos i bruk år 1897. Den 9 januari 
1905 beslöto stadens församlingar a t t för en kostnad af 
395,000 kr. låta uppföra ett ny t t folkskolehus. 

Kostnaden för folkskoleväsendet i Norrköping samt den
nas föl hållande till stadens folkmängd och folkskolornas lär
jungeantal synas af följande tabell: 

De statsbidrag till folkskoleväsendet, som staden erhål
lit, hafva vuxit från 46,846-49 kr. år 1900 till 61,821-24 kr. 
år 1905. I nära samband med folkskolorna står den välgören
het mot folkskolebarn, som utöfvats af Norrköpings arbets
stugor, Föreningen för sommarkolonier, Sällskapet Jultom
tarna m. fl. enskilda föreningar för barnbespisning och barn
beklädnad. Egendomligt och särskildt hedrande för staden 
är a t t dylika välgörenhetsföretag därstädes kunnat fortgå 
och allt vidare kunna utsträcka sin verksamhet utan at t åt
njuta understöd af skattemedel. 

E t t nyt t välgörenhetsföretag är den Volkskindergarten, 
som under namn af Norrköpings Fröbelstuga öppnades i april 
1904 och då var den första i sitt slag här i landet. Den 
mottager tre timmar dagligen barn ur fattiga hem och afser 
at t enligt vanlig kindergartenmetod utbilda deras sinnen och 
tillfredsställa deras verksamhets begär. Den 6 april 1902 
öppnades Norrköpings folkbibliotek, grundadt af en för ända
målet stiftad förening. Om dess utveckling och betydelse 
vittnar, att, tack vare bidrag från stadsfullmäktige, biblio
teket redan kommit så långt, at t detsamma under år 1905 
mottog 38,562 besök och förmedlade 23,932 boklån för hem
läsning, hvarförutom ett betydande antal böcker, tidskrifter 
och tidningar tillhandahålles för läsning i bibliotekslokalen. 
Förhållandet förtjänar så mycket hellre här omnämnas, som 
bibliotekets kunder till stor del utgöras af ungdom. 

Af stor betydelse för folkundervisningen har äfven va
rit, a t t genom upprättandet af Norrköpings stads uppfost
ringsanstalt för sinnesslöa barn det blifvit möjligt a t t i ökad 
utsträckning af skilj a från folkskolorna sådana barn, som, 
utan att vara obildbara, dock icke kunna tillgodogöra sig 
undervisning i folkskola. Anstalten, som öppnades den 1 
september 1900, står under en särskild, af stadsfullmäktige 
utsedd, styrelse och är ordnad såsom externat. Under höst
terminen 1905 uppgick lärjungeantalet till 17, af hvilka 6 
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voro utackorderade på anstaltens bekostnad, men de öfriga 
undeihöllos af sina föräldrar. Omkostnaderna för anstal tei 
upppgingo år 1905 till inalles 3,837-94 kr. Af denna summa 
betäcktes 2,562-50 kr. genom statsanslag och återstoden eller 
1,275-44 kr. genom anslag ur stadskassan. 

Såsom af det nu anförda framgår, har stadens folkskole-
undci visningsväsen under fomårspei-ioden blifvitaf samhället 
väl omhuldad! och, tack vare detta förhållande, också kunnat 
gå framåi i flere afseenden. Icke desto mindre kunna dock 
äfven i Noirköping berättigade klagomål göras öfver tillta
gande biottslighet, superi, otukt och annan vanart bland de 
unga. I skolan har visserligen barnens uppförande i det hela 
varit tillfredsställande. Ungdomens förvildning framträder 
först efter skolåldern och kan knappast förvåna den, som be
sinnar, a t t barnen i allmänhet redan vid 12 V2 à 13 års ålder 
genomgått skolan och att ett betydande antal af dem alldeles 
saknar nödig tillsyn och fostran under den därpå följande, 
synnerligen kritiska öfvergångsåldern. 

För att i någon mån motverka denna fara hafva an
strängningar blifvit gjorda att genom diverse reformer samla 
de afgångna barnen i fortsättnings- och ersättningsskolor. 
Dessa anstiängningar hafva också krönts med framgång så 
till vida, a t t lärjungeantalet i nämnda skolor, hvilket till 
och med år 1901 var stadt i sjunkande, sedan visat en gläd
jande stigning. Tyvärr är det dock ofta så, a t t de, som äro 
mest i behof af fostrande inflytelser, hålla sig borta från fort
sättnings- och ersättningsskolorna. Mot detta missförhållan
de stå skolmyndigheterna fullkomligt maktlösa. 

Under rubriken byggnadsverksamhet har omnämnts den 
nya folkskolebyggnaden i Söderköping, som påbörjades år 
1903 och fullbordades år 1905. Den innehåller åt ta läro
salar i två våningar med slöjdsal och ekonomiafdelning i 
källarvåningen samt i tredje våningen bostäder, nämligen 
fyra rum och kök för en lärare samt ett rum och kök för 
hvardera af två småskolelärarinnor. Byggnaden, som är 
belägen på en stor och rymlig, Hästtorget angränsande, 
tomt och som är beräknad lämna plats för 280 barn, har 
med inventarier kostat 66,000 kr. Därtill har för en kostnad 
af 6,000 kr. förutvarande folkskolebyggnaden blifvit omänd
rad till bostäder för en lärare och två lärarinnor, den för
res lägenhet bestående af fyra rum och kök och de senares 
hvardera af två rum och kök. Inberäknadt dessa byggnads-
kostnader, hafva stadens utgifter för folk- och småskolorna 
utgjort: år 1901 5,334-77 kr., år 1902 5,352-71 kr., år 1903 
5,421-50 kr år 1904 32,727-75 kr. och år 1905 43,848-48 kr. 
Elevantalet, som höstterminen 1900 uppgick till 176, däraf 
78 gossar och 98 flickor, hade vid höstterminen 1905 ökats 
till 212, däxaf 99 gossar och 113 flickor. I likhet med för
hållandet vid slutet af förra perioden har undervisningen 
bestridts af två lärare och fyra lärarinnor, däraf två små
skolelärarinnor. 

En under förra perioden i staden inrättad s. k. afton
ekola har oafbrutet fortsatt sin verksamhet med två timmars 
daglig undervisning tre dagar i veckan, och har elevernas 
antal växlat emellan 10 och 21. Däremot har Söderköpings 
privata flickskola, som tillförne under en lång följd af år 
fortgått, måst upphöra med vårterminen 1904 till följd 
af det genom samskolans inrättande minskade elevantalet, 

Äfven i de mindre städerna och å landsbygden har folk
skoleväsendet under perioden gåt t framåt, om också icke ut
vecklingen skett i lika hög grad och med samma snabbhet 
som i Linköping och Norrköping. 

Då i de berättelser om folkskolorna, som årligen utar
betas i Ecklesiastikdepartementet, uppgifter jämväl beträf
fande Östergötlands län finnas intagna dels angående antalet 
skolor c,f olika slag, lärare, lärarinnor och skolpliktiga barn 
samt huru många af dem som undervisas i de olika skolorna, 
dels ock om kostnaderna för folkskoleväsendet, tillåter sig 
Eders King l . Maj:ts Befallningshafvande att i underdanighjt 
i fråga om dessa förhållanden hänvisa till berörda berättelser. 

De flyttande skolornas antal minskas all t mera, och 
torde de snart vara alldeles försvunna. En stor brist är den 
så godt som öfverallt förekommande halftidsläsningen. Vare 
sig denna uppträder i s. k. hvarannandagsläsning eller i form 
af periodläsning, få barnen icke mera än hälften af den årliga 
undervisningstid af åt ta månader, som folkskolestadgan af-
sei. Egendomligt nog lär heltidsläsningen vara vanligare i 
småskolorna än i folkskolorna, och dock borde det vara svå
rare för de mindre barnen at t hvarje dag gå i skolan än för 
de större Anledningen härti l l torde vara at t söka i föräldrar-
nes och arbetsgifvarnes önskan a t t så mycket som möjligt be
gagna sig af de större barnens arbetskraft. Härt i l l kommer 
också, a t t heltidsläsningen på vissa ställen skulle komma a t t 
kräfva ökade utgifter för nya- lokaler och ökade lärarekrafter. 
Det har också anmärkts, a t t den undervisning, som lämnats, 
ofta varit mera teoretisk än praktisk, men att, särskildt hos 
de yngre lärarne, en tendens visat sig, a t t de äfven i detia 
hänseende följa med sin tid. 

Trädgårdsskötseln är e t t ämne, som, till följd af half-
tidsläsningen samt at t barnen under sommarmånaderna icke 
gå i skolan, l ä t t mycket försummas. Äfven gymnastik be-
drifves antingen icke alls eller ock på ett otillfredsställande 
sätt, en gifven följd af a t t gymnastiklokaler så godt som 
ingenstädes förekomma. 

Fortsättningsskolornas antal ökas, men det klagas öf
ver, a t t de äro fåtaligt besökta. Därest de blefve obli
gatoriska för barn, som icke öfvergått till andra skolor, 
skulle de säkerligen blifva af mycket stor betydelse för 
ungdomen i den farliga öfvergångstiden från barn till yng
lingaåldern. Slöjden omfattas i allmänhet med rä t t stort 
intresse af barnen, såväl gossar som flickor. Lokaler, in
ventarier och materiell utvecklas så småningom till det 
bättre. 

Beträffande den i förra femårsberättelsen omförmälda 
tekniska aftonskola är Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-. 
vande i tillfälle at t meddela följande. Sedan Eders Kungl. 
Maj:t i nådigt bref den 19 maj J899 medgifvit, a t t 3/3 af 
den s. k. Meurlingska fonden, tillkommen genom donation 
af år 1802, finge användas till inrättandet af en teknisk 
aftonskola i Linköping, började denna sin verksamhet vår
terminen 1900. Skolans ändamål är a t t företrädesvis å t 
unga män och kvinnor, som ägna sig åt handel och yrken, 
meddela undervisning i sådana kunskapsgrenar, som för de
ras yrkesskicklighet äro af vikt. Skolans verksamhet ledes 
af en styrelse, hvars medlemmar utses af länets landsting, 
domkapitlet, stadsfullmäktige, Linköpings handelsförening 
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samt Linköpings fabriks- och handtverksförening. Läroäm
nena äro de i tekniska yrkesskolor vanliga samt dessutom 
yikesmålning och väfning. Elevantalet har under femårs-
peiioden 1901—1905 terminligen utgjort i medeltal 208, där
åt' 126 manliga och 82 kvinnliga. Medelåldern för de man
liga eleverna har varit 19 år, för de kvinnliga 18. Skolan 
har förfogat öfver 18 lärare, föreståndaren inberäknad, med 
tillsammans i medeltal 80 undervisningstimmar i veckan. Af 
läroämnena hafva räkning, välskrifning och frihandsteck-
ning varit mest frekventerade med i medeltal respektive 
111, 87 och 79 elever terminligen, minst textning med i me
deltal 9 elever. Af de manliga eleverna hafva 87 °,b varit 
i yrken anställde. Talrikast hafva följande yrken varit re
presenterade: målare med 16 personer, möbelsnickare med 
13, handels- och kontorsbiträden med 9 samt byggnadssnic
kare, järnarbetare och trädgårdselever med hvartdera 6, allt 
i medeltal per termin. Skolans inkomst- och utgiftsstat för 
år 1905 balanserar med 8,101'ö6 kr., hvaraf till aflönin-
gar 5,555-95 kr. Kommunala anslag till skolan för samma 
år utgjorde ,3,200 kr. ; statsanslaget 2,500 kr. 

Vid Östergötlands folkhögskola å Lunnevad i Sjögestads 
socken utgjorde elevantalet: 

Skolans manliga och kvinnliga afdelningar hafva åt
njutit följande anslag och afgifter, i kronor: 

Vid räddningshemmet för vanartiga gossar å Folåsa 
i Rappestads socken har elevernas antal varit följande med 
angifna underhållskostnad : 

I sparbank insattes för eleverna under femårsperioden 
671-83 kr., däraf största beloppet år 1905, eller 145-23 kr., 
och det minsta år 1903, eller 119-60 kr. Vid 1905 års slut 
hade afflyttade och kvarvarande elever innestående i spar
bank 1,496 kr. och i lifränteanstalt 2,654'6G kr., eller till
sammans 4,150-66 kr. 

Uti den i förening med nyssnämnda folkhögskola in
rättade landimannaskola hafva undervisats följande antal 
elever, och har denna skola åtnjutit efterskrifna anslag: 

Länets hushållningssällskaps landibruksskola å Bjärka-
Säby har under perioden fortsatt sin verksamhet. Vid sko
lan har lämnats undervisning för utbildning af rättare, ladu
gårdsskötare och hästskötare, och vid den å Bjärka-Säby 
varande mejeristation har på statens bekostnad varit an
ordnad undervisning i mejeriskötsel. 

Vid länets uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn, be
lägen inom Drothems socken i omedelbar närhet af Söder
köpings stad, voro under år 1905 intagna 43 barn, som, 
efter måttet af hvarje elevs fattningsförmåga, bibringades 
undervisning i bokliga kunskaper, jordbruksgöromål, krea
turs- och trädgårdsskötsel samt slöjdarbeten af flere olika 
slag. Vid anstalten voro anställda 1 föreståndarinna, 4 lä
rarinnor, 1 gymnastiklärare, 1 skomakare såsom slöjdlärare, 
1 arbetsrättare och 6 tjänarinnor, af hvilka tre tillika an-
vändts till sköterskor. Förutom Landstingets anslag, 6,000 
kr., åtnjöt anstalten under sistnämnda år bidrag af stats
medel med 9,350 kr. samt från Malmö barnhusfond 300 
kr. Med anledning af vid 1905 års landsting väckt förslag 
a t t i anslutning till förenämnde anstalt inrätta et t arbets-
hem och asyl för sinnesslöa personer, tillsatte Landstinget 
en kommitté för åvägabringande af för förslagets vidare 
behandling nödig utredning. 

En i Norrköping under år 1901 bildad biblioteksförening, 
med folkbibliotek och arkivsamlingar, har årligen under 
perioden åtnjutit anslag från stadskassan, växlande emellan 
1,500 kr. och 4,500 kr. Biblioteket har vari t flitigt anli-
tadt både för läsning i bibliotekslokalerna och för hemlån. 
Ar 1904 den 24 oktober beslöto stadsfullmäktige att af 
disponibla afkastningen af Trozelliska fonden använda 37,421 
kr. 67 öre till inköp af det s. k. Finspångs bibliotek och 
till dess ordnande samt återstoden, 150,000 kr., till ett »Tro-
zelliminno för tillgodoseende af arbetareinstitutets och bibli
oteksföreningens behof af lokaler. 

D) Rättsväsendet, administrationen och fångvården. 
För upprätthållande af allmän ordning och säkerhet å lands
bygden på platser, där till följd af en större sammanträngd 
befolkning eller eljest sådant varit erforderligt, hafva, så
som förut, särskilda polistjänstemän varit ständigt anställde: 
inom Mjölby munieipalsamhälle, vid Boxholms bruk och järn
vägsstation, inom Sandbacka s. k. förstad, invid Boxholm, 
å Göta kanalområde mellan sjöarna Vättern och Boren 
samt vid Motala verkstad, Motala gästgifvaregård och 
Motala järnvägsstation, i Norrköpings s. k. Norra förstäder 
inom östra Eneby socken, vid Finspångs styckebruk och 
järnvägsstation, vid Lotorps bruk, vid Ladugårdsbacke i 
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S:t Lars socken, inom Kisa municipalsamhälle, inom Åtvi
dabergs municipalsamhälle, vid Keijmyre glasbruk, inom 
Kvillinge socken, inom municipalsamhället Borgs villastad, 
inom Valdemarsviks samhälle, vid Kimstads järnvägsstation-
Samt inom Ljusfors och Skärblacka fabrikssamhällen. För 
tjänstgöring allenast viss tid på året hafva polistjänstemän 
varit anställde: vid Malmslätt den tid vapenöfningarna där
städes pågå, pamt vid Medevi hälsobrunn under den tid 
brunnsinrättningen därstädes hålles öppen. Till aflöning af 
dessa polistjänstemän har Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande till si t t förfogande haft af Eders Kungl. Maj:t 
anvisadt, årligt anslag, som utgåt t år 1901 med 4,000 kr., 
åren 1902 och 1903 med 4,600 kr. och åren 1904 och 1905 med 
fi,000 kr. Därjämte hafva bidrag årligen tillskjutits af Mjöl
by kommun och municipalsamhälle med 150 kr., Kungl. 
Järnvägsstyrelsen med 125 kronor, Boxholms aktiebolag med 
250 kr., Motala verkstads nya aktiebolag med 200 kr., Mo
tala socken med 100 kronor, Göta kanalbolag med 200 kr., 
Kungl. Järnvägsstyrelsen med 150 kr., ös t ra Eneby soc
ken med 900 kr., Risinge kommun med 150 kr., Aktiebolaget 
Nordiska artilleriverkstäderna med 125 kr., Stens bruks ak
tiebolag med 175 kr., Kisa kommun med 150 kr., Östra cen
tralbanans järnvägsaktiebolag med 100 kr., enskild person i 
Kisa med 25 kr., Åtvids kommun med 150 kr., Åtvidabergs 
municipalsamhälle med 600 kr., Skedevi kommun med 150 
kr., Beijmyre bruks aktiebolag med 150 kr., Kvillinge kom
mun med 400 hr., Borgs socken med 1,650 kr., Medevi nya 
aktiebolag med 100 kr. samt Valdemarsviks samhälle med 
225 kr. och Ringarums socken med 125 kr., hvarjämte Try-
serums socken af Kalmar län och Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande i sistnämnda län till aflöning åt den ge
mensamt af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Ös
tergötlands och Kalmar län förordnade polismannen i Valde
marsvik anvisat bidrag med 50 kr. af socknen samt ena
handa 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 inteckningsärenden tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande hänvisa till den allmänna statistiken. 

Lagsökningsärendenas antal hos öfverexekutorerna i lä-
not, antalet personer, som därvid ålagts betalningsskyldighet, 
äfvensom de ådömda skuldbeloppen utgjorde: 

1901 mars 18. Brandordning för Borgs villastad, 

> > » Sotartoxa > > » 

» » 20. Reglemente för Ätvids kreatursförsäkringsbolag, 

> » » Askeby och Örtornta socknars förenande till ett fjärdingsmans

distrikt, 

> april 17. Polisreglemente för Borgs villastad, 

> » > Ändring i renhållningsstadgan för Söderköping, 

> > 27. Ändring i reglementet för Heda kreatiirsförsäkringsbolag, 

» maj 10. Förbud för velocipedåkning i Söderköping, 

> juli 4. Stadgar för sällskapet »Rätt och sanning», 

» s > Byggnadsordning för Linköping, 

» aug. 24. Nytt reglemente för Hagelskadeförsäkringsföreuiugeii, 

> sept. 18. Reglemente för Vånga sparbank, 

» » > Reglemente för Asby nötkreatursförsäkringsbolag, 

» okt. 7. Velocipedstadga för Motala, 

> > 11 . Ändring i stadgarne för Linköpings tekniska aftonskola. 

» nov. 9. Ändring i reglementet för Östergötlands läns brandstodsbolag, 

> » » D:o d:o för Vifolka sparbank, 

> » 20. D:o d:o för Göstrings allmänning, 

> dec. 6. Ändring i fattigrotefördeiningen inom Kystads socken, 

> » 16. Ändring i brandordningen för Linköping, 

1902 febr. 1. Ändring i pensionsreglementet för polisen i Norrköping, 

> » 15. Fastställelsc af stadsfullmäktiges i Linköping beslut om öfver-

tagande af underhållet af stadens vägar, 

» mars 29. Tara å skorstensfejareafgifter i Linköping, 

> april 28. Ändring i byggnadsordningen för Skeninge stad, 

» > » Tillägg i brandordningen för Skeninge, 

> maj 3 . Fensionsreglemente för Norra Kinda härads sparbank, 

» > 6. Ändring i reglementet för Linköpings fabriks- och handtverks-

idkarcs pensionskassa, 

> juni 4. Ändring i reglementet för Norrköpings sparbank, 

> > » Reglemente för stora Aby sparbank, 

> > 12. Ändring i reglementet för Gullbergs sparbank, 

> > 17. Stadgar angående elektriska anläggningar i Linköping, 

» juli 10. Ordningsföreskrifter för Åtvidabergs bruksområde, 

> aug. 2. Reglemente och taxa för åkare i Norrköping, 

» sept. 8. Matvarnstadga för Kvillinge, 

> nov. 17. Ändring i reglementet för Regna sparbank, 

> » » Reglemente för Ydre hästförsäkringsbolag, 

1903 febr. 7. Reglemente för Hällestads sparbank, 

> mars 26. Ändring i reglementet för Östergötlands läns brandstodsbolag, 

» juni 6. Reglemente för Östergötlands läns krcatursförsäkringsbolag, 

> juli 18. Hälsovårdsstadga för Östra Eneby med flere socknar, 

> ang. 5. Byggnadsordning för Borgs villastad, 

> okt. 1. Ändring i reglementet för Skärkinds härads väghållningsdistTikt, 

> > 14. Instruktion för tillsyningsmännen öfver laxfisket i Motala ström-

> nov. 2 1 . Taxa för kemiska undersökningsanstalten i Norrköping, 

> dec. 1. Stadgar för sällskapet »Sedlighet och gudsfruktan», 

» » 3. Ändring i regleineutet för Gullbergs härads sparbank, 

» » 3 1 . Ändring i fattigroteindelningen i Kystads socken, 

1904 jan. 2 1 . Hälsovårdsordning för S:t Johannes socken, 

» febr. 23 . Brandordning för Åtvidabergs municipalsamhälle, 

> > » Reglemente för poliskonstaplarne i Åtvidaberg, 

» mars 3 . Ordningsstadga för trafiken med elektriska spårvägar i Norr

köping, 

> » » Bestämmelser rörande tillämpningen af Norrköpings stads hamn-

taxa, 

» » 7. Byggnadsordning för Söderköpings stad, 

» » 12. Hagebyhöga sockens indelning i fattigrotar, 

» » 15. Velocipedstadga för Åtvidabergs municipalsamhälle, 

» » » Matvarnstadga för d:o. 

» > » Slakteri- och matvarnstadga för Söderköping, 

» april 14. Reglemente för Berviks kreatursförsäkringsförening, 

» » » Sammanslagning af Klockrike, Brunneby, Ekebyboina och Lönså» 

socknar till ett fjärdingsmansdistrikt, 

> juni 25 . Stadgar för sällskapet »Enigheten» i Vadstena, 

» juli 9. Ordningsföreskrifter för Kisa kyrkoby, 

» » 16. Reglemente för drätselkammaren i Söderköping, 

» > 25. Byggnadsordning för Motala, 

Af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande under pe
rioden i administrativ väg fastställda ordningsföreskrifter 
m. m. inhämtas af följande förteckning: 
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ket år endast 16 elever frän olika delar af landet där voro 
intagna. Sedan elevantalet under ar 1906 ökats till omkring 
60. skötes anstaltens jordbruk, som omfattar 250 tunnland 
•åker, nu i sin helhet af eleverna, hvadan af jordbrukets in-
komsler icke aflönas större personal, än som erfordras för till
syn och handledning. I öfrigt tillgodogöres elevernas arbets
kraft så mycket som är möjligt, utan att åsidosätta ändamålet 
med deras vistelse å anstalten, nämligen at t bibringa dem den 
arbetsduglighet och yrkesskicklighet, som erfordras för deras 
åteigifvande åt samhället såsom goda medborgare. Såvidt 
eifarenheien hittills gifvit vid handen, synes anstaltens verk
samhet komma att gifva jämförelsevis goda resultat, om hän
syn- tages till det i allmänhet svårartade materialet. 

E) Bank- och låneinrättningar. Bankverksamheten ut-
öfvas inom länet af följande 9 banker : Sveriges Riksbank, 
Östergötlands enskilda bank, Norrköpings enskilda bank, Ak
tiebolaget Norrköpings folkbank, Kalmar enskilda bank, 
Skandinaviska kreditaktiebolaget, Härnösands enskilda bank, 
Sydsvenska kreditaktiebolaget samt Lysings härads spar
kassa och kreditbolag. 

Östergötlands enskilda bank drifver sin rörelse genom 
kontor i Linköping, Norrköping, Vadstena, Söderköping, 
Mjölby, Kisa, Skeninge, Boxholm och Tranås, af hvilka 
det i Boxholm upprättades år 1905 och det i Tranås år 1904. 
Hufvudkonoret är i Linköping, där ock den af lottägarne 
valda centralstyrelsen har sitt säte. Afdelningskontorens 
styrelser utses af centralstyrelsen. Bankens grundfond, som 
vid periodens början utgjorde 2,600,000 kr., fördelad å 5,200 
lotlei å 500 kr., ökades den 1 januari 1904 genom utsläp
pande af 2,800 nya lotter till 4,000,000 kr., hvarjämte re
servfonden tillfördes det belopp af 770,000 kr., som erhölls ge
nom at t lotterna emitterades till en kurs af 775 kr. Bankens 
fonder utgjorde vid 1905 års slut: grundfond 4,000,000 kr., 
leservfond 2,170,000 kr. och reserverade medel 700,000 kr. 
I öfrigt hänvisas för belysning af bankens rörelse till nedan
stående tabell I. 

Tab. I . Östergötlands enskilda banks och Norrköpings enskilda banks ställning vid slutet af åren 1901—1905. 

Med afseende å fångvården tillåter sig Eders ,Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande a t t i underdånighet hänvisa till 
Sveriges officiella statistik. 

För anordnande af en tvångsuj>pfostringsanstalt å krono
domänen Bona i Västra Ny socken har under åren 1902 
—1905 Riksdagen anslagit erforderliga medel. Kostnaderna 
för uppförande därstädes af två elevbyggnader, hvardera 
rymmande 50 elever, en ekonomibyggnad och ångpannehus, 
det senare inrymmande tvätt- och badhus samt verkstadslo
kaler, beräknades till 395,000 kr. Till reparation af en del 
å kronodomänen förut befintliga hus samt uppförande af 
ytterligare bostadslägenheter och anskaffning af inventa
rier jämte kreatur m. m. till anstalten och dess jordbruk har 
ytteiligare anvisats ett belopp af 110,290 kr., hvadan total
kostnaden föi anstalten, färdig at t tagas i bruk, uppgår till 
505,290 kr. 

Anstalten trädde i verksamhet under år 1905, under hvil-
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Norrköpings enskilda bank har sitt hufvudkontor i Norr
köping samt ett af delningskon tor i Motala. Grundfonden 
utgjorde vid ingången af år 1901 3,000,000 kr., i lotter å 
1,000 kr., men ökades år 1904 genom utsläppande af 1,500 nya 
lotter till 4,500,000 kr. Emissionspriset var 1,700 kr. (1,750 
kr. för möjligen öfverblifna lotter). Of verskottet tillfördes 
reservfonden. Vid 1905 års slut uppgick grundfonden till 
4,500,000 kr., reservfonden till 2,551,350 kr. samt reser
verade medel till 1,085,648-49 kr. Bankens rörelse under pe
rioden åskådliggöres af tabell T. 

Kalmar enskilda bank har inom länet e t t kommissions
kontor i Valdemarsvik, Skandinaviska kreditaktiebolaget ett 
afdelningskontor i Norrköping, Sydsvenska kreditaktiebola
get ett afdelningskontor i Linköping samt Härnösands en
skilda bank ett afdelningskontor i Motala. Sistnämnda bank 
har nämligen öfvertagit Aktiebolaget Örebro handelsbanks 
rörelse, hvarjämte den i sig upptagit Motala folkbank, som 
sålunda under perioden upphört. 

Aktiebolaget Norrköpings folkbank drifver sin rörelse 
i Norrköping. Dess fonder voro vid 1905 års slut: grundfond 
300,000 kr., reservfond 81,800 kr. och dispositionsfond 83,0C0 
kr. Lysings härads folkbank bär från och med år 1905 nam
net Lysings härads sparkassa och kreditbolag. Bankinrätt
ningen, hvars kontor är beläget i ödeshög, hade vid 1905 
års slut en grundfond af 150,000 kr., reservfond af 52,164-04 
kr. och dispositionsfond af 1,362-91 kr. 

De i senaste femårsberättelserna upptagna sparbanker, 
uppgående vid 1900 års slut till 35, hafva ökats med 5, 
nämligen Vånga sparbank, for hvilken reglemente af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställts den 18 sep
tember 1901, Stora Aby sparbank, för hvilken reglemente af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställts den 12 
juni 1902, Hällestads sparbank, för hvilken Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande fastställt reglemente den 7 fe
bruari 1903, Valdemarsviks sparbank, som erhöll reglemente 
den 7 november 1904, samt Skedevi sparbank, för hvilken 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställt regle
mente den 24 januari 1905. Ändringar uti eller tillägg till 
gällande sparbanksreglementen hafva af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande fastställts den 9 november 1901 för Vi-
folka sparbank, den 3 maj 1902 för Norra Kinda härads 
sparbank, den 4 och 14 juni samt 17 november samma år 
för Norrköpings, Stora Aby och Regna sparbanker, den 3 
december 1903 för Gullbergs härads sp;ixbank, den 28 mars, 
den 19 juni och den 18 december 1905 för Asby, Hällestads 
och Linköpings sparbanker. 

Vid länets samtliga postanstalter finnas inrättade kon
tor för Postsparbanken. Antalet, som vid 1900 års slut ut
gjorde 124, uppgick vid 1905 års utgång till 143. Rörelsen 
har emellertid visat en tendens till minskning. Vid 1901 års 
början funnos nämligen 21,056 motböcker, men vid perio
dens slut endast 17,997 och, medan år 1905 insättningarna 
belöpte sig till 682,223 kr., uttogos samma år 841,839 kr. 
12 öre. 

Hypoteksföreningarna inom länet äro trenne, nämligen 
Östgöta hypoteksförening, Östgöta stadshypoteksförening och 
Norrköpings stadshypoteksförening. 

Östgöta hypoteksförening, hvars verksamhet började år 

1845, har ett lånedistrikt, omfattande Östergötlands län samt 
Norra och Södra Tjusts, Tunaläns, Sevede och Aspelands 
härad af Kalmar län. Inom föreningen funnos vid 1901 års 
början 8,417 delägare, antecknade för et t fastighetsvärde af 
135,297,572-28 kr., på grund hvaraf i amorteringslån utläm
nats 50,447,500 kr. ; och uppgick föreningens reservfond till 
512,658-28 kr. Motsvarande siffror vid 1905 års slut voro 
8,326 delägare för ett fastighetsvärde af 137,081,768-51 kr., 
med amorteringslån till belopp af 51,812,100 kr. Reservfon
den utgjorde 516,964-38 kr. 

Östgöta stadshypoteksförening har till lånedistrikt stä
derna Linköping, Söderköping, Vadstena, Skeninge och Mo
tala äfvensom de inom Östergötlands län belägna köpingar, 
stationssamhällen och andra platser, där på grund af Kungl. 
Maj:ts förordnande ordningsstadgan, byggnadsstadgan och 
brandstadgan för rikets städer gälla. Norrköpings stadshy-
poteksförenings låneområde utgöres af Norrköpings stad. 
Antalet utlämnade lån utgjorde hos den förra föreningen vid 
periodens början 298, fördelade på 217 fastigheter, och vid 
periodens slut 362, fördelade på 261 fastigheter, samt hos 
den senare föreningen vid 1901 års ingång 105, fördelade 
på 93 fastigheter, och vid 1905 års slut 165, fördelade på 121 
fastigheter. I öfrigt hänvisas beträffande föreningarnas 
ställning vid slutet af periodens olika år till följande tabell: 

Beträffande Linköpings läns och stifts lifränte- och kapi-
talförsäkringsanstalts verksamhet får Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande åberopa å sid. 48 intagna tabell K. 

Anstalten, som år 1901 började sitt femtionde verksam
hetsår, omfattas ej med något större intresse af allmänheten, 
men, om man jämför periodens begynnelseår med dess slutar, 
finner man dock, at t beloppet insättningar väsentligt ökats. 
Och medan antalet utfärdade försäkringsböcker vid 1901 års 
slut uppgick till 21,480, utgjorde motsvarande antal böcker 
vid 1905 års utgång 22,269. N y t t reglemente för anstalten 
har gällt från den 1 januari 1901. 

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

lag, som meddelar försäkring- å byggnader och lösören å Jä-
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nets landsbygd, Östergötlands läns nya brandstodsbolag, 
h vars verksamhetsområde omfattar hela länet, samt Ydre 
härads brandstodsbolag, som omfattar nämnda härad och 
Tirserums socken af Kinda härad. Beträffande de båda 
föistnämnda bolagens verksamhet under perioden torde få 
åberopas nedan intagna tabell L. Under perioden har nya 
brandstodsbolaget fått ersätta två större brandskador: år 
1903 vid Åtvidaberg 186,723 kr. 67 öre och år 1904 vid Mal-
fors i Vreta klosters socken 100,000 kr., hvilket gjort, a t t 
utdebiteringen icke obetydligt ökats för delägarne. 

Förutom förenämnda bolag med säte inom länet an
litas äfven andra; särskildt för städerna användas ganska 
mycket ömsesidighetsbolagen, för fast egendom Städernas 
allmänna brandstodsbolag samt för lös egendom Städernas 
bolag för försäkring af lös egendom, äfvensom åtskilliga en
skilda brandförsäkringsbolag. 

2) För kreatur och mot hagelskada : Östergötlands kre
atur sför säkringsbolag, hvars verksamhetsområde omfattar 
hela länet, Heda kreatursförsäkringsbolag, som omfattar He-
da socken i Lysings härad, samt Östergötlands hagelskade-
föi säkringsbolag, omfattande hela länet. 

G-) Fattigvården. I de inom länet rådande fattig-
vårdsförhållandena synes under perioden en ljusning hafva 
in träd t. Kommunerna ådagalägga allt större omsorg för al t 
bereda sina understödstagare en dräglig tillvaro, och inom 
flere kommuner, särskildt de större, hafva inköpts hemman 
för bildande af fattiggårdar. Bostäderna med inredning äro 
i allmänhet nöjaktiga, och beträffande mathållningen har 

Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sökt genomföra den 
principen, a t t fattighjonen skola utspisas med inom fattig
huset lagad mat vid gemensamma bestämda måltider, med 
iakttagande af att tillräcklig mängd födoämnen skall till
handahållas och a t t behöflig omväxling i matordningen be-
iedes. 

Nästan i alla de fall, Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandc ålagt fattigvårdsstyrelserna a t t införa dylik spis-
oidning, har man från fattigvårdsstyrelsernas sida sökt för
svara sig med, a t t hjonen föredroge det gamla systemet, då de 
tilldelades viss mängd mjöl, potatis, fläsk m. m., a t t af dem 
efter behag användas, dels ock ett mindre, kontant belopp 
månatligen, som gemenligen användts till inköp af kaffe 
af de kvinnliga hjonen och af tobak och dylikt af de man
liga hjonen. Äfven om detta måhända äger sin riktighet, 
torde det å andra sidan vara fullkomligt visst, a t t hjonen 
snart nog finna sig väl tillfreds med de nya anordningarne, 
hvilkas fördelar i sanitärt hänseende ligga i öppen dag. 

I sammanhang med nyssnämnda bestämmelser har Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande jämväl förordnat, a t t i 
fattighusen skola anställas lämpliga förestånderskor, som 
skola hafva tillsynen öfver hjonens utspisning och skötsel. 

Antalet hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
handlagda fattigvårdsmål är fortfarande i stigande, i ty a t t 
desamma utgjorde år 1901 366, år 1902 367, år 1903 405, 
år 1904 505 och år 1905 547, hvilka siffror tydligen ådaga
lägga behofvet af en snar omarbetning af fattigvårdslag
stiftningen. 

Beträffande antalet understödstagare samt beloppet af 

Tab. K. Linköpings läns och stifts lifränte- och kapitalförsäkringsanstalts verksamhet åren 1901—1905. 

Tab. L. Östergötlands läns brandstodsbolags och Östergötlands läns nya brandstodsbolags verksamhet åren 1901—1905.1) 

') För Östergötlands läns brandstodsbolag afse uppgifterna den femårsperiod, som slutade den 31 mars 1906, och för Östergötlands läns nya brandstodsbolag 
den period, som slutade den 14 mars 1906. 
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fattigvårdskostnaderna torde Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningsbafvai'de få hänvisa till de af Statistiska Centralbyrån 
offentliggjorda uppgifterna i detta ämne. 

H) Fromma stiftelser och donationer. Angående dessa 
torde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få hänvisa 
till härefter intagna tabell 7, upprättad på grund af från 
stiftelsernas förvaltningar infordrade uppgifter. 

Äfven under den nu tilländagångna femårsperioden har 
länets utveckling jämnt och oafbrutet fortgått. 

Några större stridigheter mellan arbetsgifvare och ar
betare hafva ej förekommit, om än tecken till en inre jäs
ning här och där visat sig. 

Undervisningen, ledd och öfvervakad af i allmänhet 
nitiska och kunniga lärare, har burit goda frukter, och ehuru 
emellanåt anledning förefunnits till anmärkningar mot det 
uppväxande släktet, så föranledas dessa hufvudsakligen af 
bristande tillsyn i hemmen. 

Kapitalbildningen har ökats, och särskildt sparkassorna 
i de olika bankerna hafva vunnit en snabb ökning. Visser
ligen hafva större betalningsinställelser emellanåt ägt rum, 
men anledningen härtill är att söka uti en planlös eller illa 
skött affärsverksamhet och ej i någon allmän penningbrist. 

Landtmännen hafva inhöstat, om icke rika, så dock goda 
eller medelmåttiga skördar, och Hushållningssällskapet har, 
såsom tillförne, stödjande och uppmuntrande gå t t i spetsen 
för jordbrukets och boskapsskötselns förbättring och höjande. 

Landstinget har å sin sida främjat sjukvården och un
dervisningen samt beslutat uppförandet af tillbyggnad af 
sjukhus i olika delar af länet. 

Äfven fabriksverksamheten och industrien hafva gåt t 
framåt med jämna steg, men icke med samma snabbhet som 
under nästföregående femårsperiod. Särskildt må anmärkas 
anläggning af ett sockerbruk för tillverkning af råsocker, 
hvilken anläggning, r ä t t skött, jämväl bör i sin mån kunna 
bidraga till utvecklingen af länets jordbruk. All t mera har 
uppmärksamheten r iktats på tillgodogörandet af elektrici
teten, och den kraft, våra vattenfall innehålla, har börjat 
a t t användas i stor skala. 

Skogsvårdsstyrelsen, som har a t t öfvervaka vården af 
de enskildes skogar, har i sådant afseende börjat a t t vidtaga 
åtgärder, som man må hoppas skola så småningom leda till 
en förbättrad skogshushållning. 

Med tanken riktad på hvad sålunda i några kortfattade 
drag omnämnts finner sig Eders Kungl. Majrts Befallnings
hafvande kunna och böra vitsorda, a t t de fem år, denna be-, 
rättelse omfattar, bidragit till länets förkofran såväl i and
ligt ^oni i materiellt hänseende, och man må hoppas, a t t 
den sålunda vunna medgången må af länets befolkning bä
ras med ödmjuk tacksamhet mot försynen. 

Linköpings slott i Landskansliet och Landskontoret den 31 december 1906. 

U n d e r d å n i g s t 

L. DOUGLAS. 

C. O. de Frese. Johan IÄndby. 

m / o 8 . K. Maj:ts Befallninr/shafvandes femårsberättelser 1901—1905. Östergötlands län. 7 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN AREN 1901-1905. 
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Tab. 1. (Forts.) 

FOLKMÄNGDEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 
ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll 

b) Väganläggningar och kostnad därför under åren 1901—1905. 
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2. 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅREN 1901—1905. 
samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 

c) Skjutsanstalter och skjutslega vid 1905 års slut. d) Vid skjutsning utgångna hästar under åren 1901—1905. 
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Tab. 3. 

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

I. Landsbygden. 

II. Städerna. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1905. 
T

ab. 4. 
Ö

stergötlands 
län. 

55 



Tab. 4. (Forts.) EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1905. 56 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 

4. 



Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1905. 

T
ab. 4 o. 5. 

Ö
stergötlands 

län. 
57 



Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1905. 58 
Ö

stergötlands län
. 

T
ab. 

5. 



T
ab. 5. 

Ö
stergötlands 

län. 
59 



Tab . 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1905. 60 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 5. 



T
ab. 5. 

Ö
stergötlands 

län. 
61 



Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1905. 
62 

Ö
stergötlands 

län. 
T

ab. 5. 



Tab. 6. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I ÖSTERGÖTLANDS LÄN ÅR 1905. 

T
ab. 5 o. 6. 

Ö
stergötlands 

län. 
63 



Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER, ICKE REGISTRERADE SJUKKASSOR SAMT DÄRMED 
JÄMFÖRLIGA INRÄTTNINGAR I ÖSTERGÖTLANDS LÄN, ÅR 1905. 

64 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 7. 



T
ab. 7. 

Ö
stergötlands 

län. 
65 



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

stergötlands 
län. 

T
ab. 7. 



T
ab. 

7. 
Ö

stergötlands 
län. 

67 



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

68 
Ö

stergötlands 
län. 

Tab. 7. 



T
ab. 

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. 



T
ab. 

7. 
Ö

stergötlands 
län. 

73 



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

stergötlands 
län. 

T
ab. 

7. 



T
ab. 

7. 
Ö

stergötlands 
län. 

75 



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

Ö
stergötlands 

län. 
T

ab. 7. 



T
ab. 

7. 
Ö

stergötlands 
län. 

77 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 78 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 

7. 



T
ab. 

7. 
Ö

stergötlands 
län. 

79 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 
80 

Ö
stergötlands 

län. 
Tab. 

7. 



T
ab. 

7. 
Ö

stergötlands 
län. 

81 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 
82 

Ö
stergötlands 

län. 
Tab. 

7. 



T
ab. 7. 

Ö
stergötlands 

län. 
83 



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

84 
Ö

stergötlands 
län. 

T
ab. 

7. 



T
ab. 7. 

Ö
stergötlands 

län. 
85 



Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 
86 

Ö
stergötlands 

län. 
T

ab. 
7. 



T
ab. 7. 

Ö
stergötlands 

län. 
87 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Östergötlands län
	Inledning
	H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Östergötlands län
	Innehållsförteckning
	Underdånig berättelse
	1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet
	2. Invånare
	Tab. A. Föreningen Egna hems utan personlig ansvarighetverksamhet åren 1901-1905

	3. Näringar
	Tab. B. Tillverkningen af smältstycken och råskenor samt afmartingöt och skrotadt gjutgods i Östergötlands län åren1901-1905

	4. Kommunikationsanstalter och varubyten
	Tab. C. Trafiken vid enskilda järnvägar inom Östergötlands länåren 1901-1905
	Tab. D. Väghållningsdistrikten i Östergötlands län

	5. Kameralförhållanden
	Tab. E. Brännvinsförsäljningsafgifter i Östergötlands länförsäljningsåren 1900-1905
	Tab. F. Försålda kronoegendomar i Östergötlands län åren1901-1905

	6. Politi
	Tab. G. Lasarettens i Östergötlands län verksamhet åren1901-1905
	Tab. H. Folkskolorna i Norrköping åren 1901-1905
	Tab. I. Östergötlands enskilda banks och Norrköpings enskildabanks ställning vid slutet af åren 1901-1905
	Tab. K. Linköpings läns och stifts lifränte- ochkapitalförsäkringsanstalts verksamhet åren 1901-1905
	Tab. L. Östergötlands läns brandstodsbolags och Östergötlandsläns nya brandstodsbolags verksamhet åren 1901-1905


	Tabellbilagor
	Tab. 1. Folkmängden i Östergötlands län åren 1901-1905
	Tab. 2. Allmänna vägar och skjutsning i Östergötlands län åren1901-1905
	Tab. 3. Hemman och lägenheter samt stadsjordar m. m. iÖstergötlands län år 1905
	Tab. 4. Egendomar af fideikommissnatur i Östergötlands län år 1905
	Tab. 5. Egendomar tillhörande inhemska aktiebolag, i Östergötlandslän år 1905
	Tab. 6. Egendomar tillhörande främmande makters undersåtar, iÖstergötlands län år 1905
	Tab. 7. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, ickeregistrerade sjukkassor samt därmed jämförliga inrättningar iÖstergötlands län, år 1905




