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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 7. 

ÅREN 

1886—1890. 

KALMAR LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

Under den femårsperiod, som denna berättelse omfattar, har 
Kalmar läns område undergått åtskilliga förändringar, hufvud-
sakligen i följd af fortgående reglering af de oregelbundenheter 
i rikets administrativa, judiciela, ecklesiastika och kommunala 
indelningar, till hvilkas afhjelpande förslag blifvit den 9 oktober 
1882 afgifvet af särskildt förordnade komiterade. För en del af 
dessa förändringar är redan i föregående femårsberättelse redo-
gjordt, men för såvidt desamma vunnit tillämpning först under 
den nu tilländagångna perioden, synas de här böra ånyo om
nämnas. 

Hvad då först angår sådana förändringar, som inverkat på 
länets hela område eller dess yttre gränser, är följande att an
märka: 

l:o) Vid 1886 års ingång blefvo jeralikt kungl. brefvet den 
30 december 1884 hemmanen 1 mtl n:r 1 Katebo, 1 mtl n:r 1 
Lifvarp och 3/t mtl n:r 1 Sjöarp, hvilka i kyrkligt och kommu
nalt hänseende alltid tillhört Lönnberga socken i Aspelands 
härad, men i jordeboken varit upptagna inom Häsleby socken i 
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Södra Vedbo härad af Jönköpings län, fullständigt förlagda till 
Kalmar län; 

2:o) Vid 1887 års ingång blef med stöd af kungl. brefvet den 
26 november 1885 den del af Dalhems socken, hvilken förut räk
nats till Kinda härad i Östergötlands län, öfverflyttad till Norra 
Tjusts härad, der hufvuddelen af socknen alltid varit belägen; 

3:o) Vid 1887 års ingång blef deremot på grund af kungl. 
brefvet den 4 december 1885 den del af Karlstorps socken, 
hvilken förut tillhört Aspelands härad, öfverflyttad till Östra 
härad i Jönköpings län, hvarigenom tillika det förhållande upp
hört, att en del af Kalmar län i kyrkligt hänseende lydde under 
Vexjö stift; 

4:o) I sammanhang med sistberörda reglering förlades V« 
mtl n:r 1 Lafkulla från Järeda socken i Aspelands härad till 
Karlstorps socken i Östra härad och Jönköpings län; 

5:o) Vid 1889 års ingång blef jemlikt kungl. brefvet den 30 
september 1887 den del af Vissefjerda socken, som under be
nämningen Kåraböket af ålder tillhört Konga härad i Kronobergs 

1 



2 Kalmar län. Reglering af administrativa oregelbundenheter. Kommunalstatistiska uppgifter. 

län, öfverflyttad till Södra Möre härad, der socknens hufvuddel 
med kyrkan städse varit belägen, hvilken reglering jeniväl hade 
till följd, att Kallnar stift numera i sin helhet ligger inom 
Kalmar län. 

Af förändringar, som utan att beröra länets yttre gränser 
inverkat på härads- och fögderiindelningen, är att anteckna: 

l:o) Vid 1886 års ingång blef i kraft af kungl. brefvet den 
30 december 1884 hemmanet n:r 1 Österskog om 1 3 / 8 mtl från 
Högsrums socken i Slättbo härad och Ölands Norra mot öfver-
flyttadt till Glömminge socken i Algutsrums härad och Ölands 
Södra mot; 

2:o) Vid samma tidpunkt blef jeinlikt kungl. brefvet den 20 
mars 1885 den del af Runstens socken, hvilken förut tillhört 
Möckleby härad och Ölands Södra mot, öfverflyttad till Runstens 
härad i Ölands Norra mot; 

3:o) Vid 1887 års ingång blef med stöd af kungl. brefvet 
den 11 december 1885 den del af Hvena socken, hvilken under 
benämningen Hvena skate tillhört Aspelands härad, öfverflyttad 
till Sevede härad, der hufvuddelen af socknen alltid varit belägen; 

4:o) Likaledes vid 1887 års ingång blef jeinlikt kungl. brefvet 
den 5 februari 1886 hemmanet V« mtl n:r 1 Gelnebo eller Gäl-
lingebo från Högsby socken i Handbörds härad öfverflyttadt till 
Döderhults socken i Stranda härad. 

Vidkommande sådana territorialförändringar, som endast be
röra sockenområden inom samma härad eller fögderi, anrnärkes, 
dels att vid 1886 års ingång hemmanet 7/s m t l Parteby öfver-
flyttats från Smedby socken till Kastlösa socken, hvaremot ett 
annat hemman Parteby om Vi mtl öfverflyttats från Kastlösa 
socken till Smedby socken i Gräsgårds härad och Ölands Södra 
mot, allt på grund af kungl. brefvet den 13 februari 1885, dels 
ock att en ny socken tillkommit inom Handbörds härad derigenom 
att, sedan Kungl. Maj:t den 5 november 1880 förordnat, att 7« 
mtl Hyltan n:r 1 med Fogelfors jernbruk jemte åtskilliga andra 
hemman i nordvestra delen af Högsby socken skulle bilda en 
kapellförsamling, benämnd Fogelfors, under Högsby såsom moder
församling, så är genom kungl. brefvet den 31 maj 1888 med-
gifvet, att Fogelfors kapellförsamling finge från och med 1889 
års ingång utgöra icke allenast en sjelfständig kommun, utan 
äfven en af moderförsamlingen i alla frågor, som röra byggnad 
och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer samt folkskole
väsendet, oberoende annexförsamling. 

Anledning till ny sockenbildning har uppkommit derigenom, 
att kungl. brefvet den 11 maj 1888 meddelat tillåtelse för norra 
delen af Madesjö socken i Södra Möre härad att, under benäm
ningen Viktoria socken, utgöra annex till Madesjö pastorat; dock 
äro de vid tillåtelsen fastade vilkor ännu icke fullgjorda, hvilket 
jemväl är förhållandet med ej mindre den vestra delen af samma 
socken, hvilken enligt kungl. brefvet den 16 februari 1883 skall, 
under benämningen Örsjö, utgöra annex till Madesjö pastorat, än 
äfven den del af Söderåkra socken i Södra Möre härad, som 
genom kungl. brefvet den 31 mars 1882 fått tillstånd att, under 
benämningen Fridhem, bilda en särskild annexförsamling. Ej 
heller hade den genom kungl. brefvet den 26 januari 1877 med-
gifna öfverflyttning af vissa hemman från Persnäs till Föra socken 
i Åkerbo härad och Ölands Norra mot ännu vid periodens slut 
trädt i verkställighet. 

Af de utaf koiniterade anmärkta oregelbundenheter i länets 
indelningar qvarstodo några vid 1890 års utgång, af hvilka dock 

de flesta numera äro afbjelpta, på sätt i nästa femårsberättelse 
blifver tillfälle att omnämna. Genom de här ofvan omförmälda 
territorialöfverflyttningar har emellertid den sockenstatistik för 
länets landsbygd, hvilken varit intagen i Länsstyrelsens senaste 
femårsberättelser, blifvit mindre tillförlitlig, i följd hvaraf Läns
styrelsen låtit efter en något förändrad plan sammanföra nya 
statistiska uppgifter angående länets samtliga borgerliga kom
muner, hvilken kommunalstatistik, intagen i denna femårsberät
telses text såsom tab. A, icke torde vara utan sitt intresse. 
De deri förekommande arealuppgifter äro, med iakttagande af 
sedermera skedda territoriela öfverflyttningar och med begagnande 
af åtskilliga från annat håll vunna upplysningar, grundade på 
Generalstabens topografiska afdelnings mätningar, sådant resul
tatet af desamma blifvit oflentliggjordt i Statistiska Centralbyråns 
berättelse för år 1880 (A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXII: 2), 
men omfatta hela arealen, utan att särskildt angifva arealen af 
land och vatten; och torde denna sammanföring sä mycket 
mindre medföra någon praktisk olägenhet, som vattenarealen, 
hvilken vid tiden för nämnda berättelses afgifvande icke utgjorde 
mera än 5 % af länets hela areal, sedermera i väsentlig mån 
minskats i följd af många och delvis betydliga torrläggnings- och 
vattenaftappningsföretag. 

Tab. A. Statistiska uppgifter angående Kalmar läns kommuner 
år 1890. 
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I judicielt hänseende lyder Kalmar län under Göta hofrätt 
med 4 rådstufvurätter och 6 domsagor, af hvilka Norra och 
Södra Tjusts härads samt Södra Möre härads utgöra hvar för 
sig ett tingslag, men Sevede och Tunaläns härads, Aspelands 
och Handbörds härads, Norra Möre och Stranda härads samt 
Ölands Norra och Södra möts deremot äro indelade i två tings
lag; Borgholms stad ligger under Ölands Norra möts häradsrätts 
domvärjo. I städerna Vestervik och Oskarshamn är magistraten 
öfverexekutor; i städerna Kalmar och Vimmerby utöfvas öfver-
exekutorsbefattningen af borgmästaren eller, vid förfall för honom, 
af den hans embete förvaltar; för staden Borgholm, likasom för 
länets hela landsbygd, är Konungens Befallningshafvande öfver
exekutor. 

Den administrativa indelningen skiljer sig från den judiciela 
egentligen blott deruti, att Ölands Norra och Södra mot utgöra 
hvar sitt fögderi, så att alltså länets landsbygd är indelad i 7 
fögderier med 27 länsmansdistrikt. Med hänsyn till krono
uppbörden lyder staden Borgholm under fögderiförvaltningen i 
Ölands Norra mot, men i öfrigt handlägger en särskild stads

styrelse de ärenden, som det i andra städer tillkommer magi
straten att behandla. En oregelbundenhet i den administrativa 
indelningen förekommer derutinnan, att Slättbo och Runstens 
länsmansdistrikt inom Ölands Norra möts fögderi icke till sina 
gränser sammanfalla med de liknämnda häraderna, utan består 
Slättbo länsmansdistrikt af Köpings och Alböke socknar i Slättbo 
härad samt Lots, Ekby och Bredsätra socknar i Runstens härad, 
under det att Runstens länsmansdistrikt utgöres af Repplinge 
och THögsrums socknar i Slättbo härad samt Gärdslösa, Lång-
löts och Runstens socknar i Runstens härad. Häradsindelningen 
på Öland har numera endast sin historiska betydelse; till och 
med väghållningsbesväret är ordnadt på annat sätt, nemligen i 
Norra mötet efter länsmansdistrikten och i Södra mötet gemen
samt för hela mötet eller tingslaget. För underlättande af en 
ifrågasatt omreglering af länsmansdistrikten i Södra mötet är 
genom kungl. brefvet den 14 december 1888 föreskrifvet, att 
länsmanstjensten i Möckleby distrikt skulle tills vidare endast 
på förordnande återbesättas. 

I kommunalt hänseende bestod, då man frånser länsdelen af 
Yxnerums socken, Kalmar län vid 1890 års slut af 5 stads
kommuner, 4 köpingskommuner — Figeholm, Mönsterås, Nybro 
och Mörbylånga — samt 100 landskommuner. Köpingarne 
Gamleby, Pataholm och Påskallavik äro ännu icke sjelfständiga 
kommuner, utan tillhöra fortfarande de respektive landskom
munerna Gamleby, Alem och Döderhult. 

I ecklesiastikt hänseende åter var länet deladt mellan Lin
köpings stift, hvarunder lyda Tjusts, Tunaläns, Sevede och 
Aspelands härader med städerna Vestervik och Vimmerby, samt 
Kalmar stift, innefattande den öfriga delen af fastlandsomrädet 
jemte hela Öland; och stälde sig den kyrkliga indelningen så
lunda: 

Med afseende å denna indelning bör upplysas, dels att 
Målilla och Gårdveda socknar varit sedan år 1822 förenade till 
en kyrkoförsamling, dels att de 4 i borgerligt hänseende sjelf
ständiga köpingskommunerna i kyrkligt hänseende tillhöra de 
socknar eller församlingar, inom hvilkas gränser de äro be
lägna. 

I enlighet med kungl. förordningen den 11 juli 1862 äro 
samtliga presterskapets inkomster ordnade genom af Kungl. Maj:t 
utfärdade löneregleringsresolutioner, som dock ännu icke vunnit 
tillämpning inom 1 pastorat i Kalmar stift och 10 pastorat af 
den till Linköpings stift hörande del af länet. 

Med stöd af kungl. brefven den 28 oktober 1887 och den 
31 december 1888 hafva mosaiska församlingar kommit till stånd 
i städerna Kalmar och Oskarshamn, af hvilka den i Kalmar 
jemväl omfattar de i Vexjö bosatte mosaiske trosbekännare; 
men i öfrigt har icke, såvidt Länsstyrelsen känner, under peri
oden bildats någon af staten erkänd församling af främmande 
trosbekännare; en i sådant afseende gjord ansökning af åtskilliga 
i Vestra Eds församling bosatte personer, som omfattat metodist-
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episkopalkyrkans lära och församlingsordniug, har blifvit af 
Kungl. Maj:t den 27 februari 1887 afslagen. Den genom kungl. 
brefvet den 10 mars 1876 erkända församling af metodist-episko-
palkyrkan i Ryssby socken af Norra Möre härad är numera 
upplöst. 

Sedan Generalstabens topografiska kartverk i skalan 
1 : 100,000 blifvit, hvad Kalmar län angår, fullbordadt, har 
från firman P. A. Norstedt & Söners förlag år 1889 utkommit 
en med ledning af berörda kartverk vid Generalstabens litogra
fiska anstalt i skalan 1 : 160.000 utarbetad karta öfver Småland 
och Oland, hvilken karta utmärker sig för synnerlig reda och 
öfverskådlighet. 

De geologiska undersöknings- och kartläggningsarbetena inom 
länet hafva under perioden fortgått, men äro ännu icke full
ständigt afslutade. 

Hvad slutligen angår Kalmar läns klimatiska förhållanden, 
anser sig Länsstyrelsen böra här återgifva en uppsats, som visser
ligen redan blifvit offentliggjord j den under Meteorologiska Cen
tralanstaltens inseende af d:r H. E. THamberg utgifna »Månads-
öfversigt af väderleken i Sverige», årgång 7, n:r 2 och 3, så 
lydande: 

»Förutom de väntade klimatiska olikheterna mellan länets 
nordliga och sydliga delar finner man en ganska skarp motsats 
mellan de inre mera höglända trakternas jemförelsevis kalla 
vintrar och tidiga höstar samt kustlandets och Ölands, tydligen 
af Östersjöns närhet framkallade, varma eftersomrar och milda 
höstar och vintrar. Detta framgår bäst vid en jemförelse mellan de 
i följande tabell (här tabell B) upptagna medeltemperaturerna för 
ett stort antal orter inom länet, samt tvenne, Svinhult och Hult, i 
angränsande län. Talen för Vestervik och Kalmar omfatta års-
serien 1859—1884; värdena för de öfriga orterna äro härledda 
af ett mindre antal år, men genom korrektioner gjorda jemför-
bara med dem för de nyss nämnda stationerna. 

Sedan 1859 hafva de varmaste och kallaste månaderna och 
åren i Vestervik och Kalmar varit följande: 

Isläggningen i länets insjöar eger rum i normala fall i 
början af december, i de rinnande vattnen en eller ett par veckor 
senare; islossningen försiggår i sjöarne i midten af april, i de 
rinnande vattnen 3 till 4 veckor tidigare. Länets hamnar till
frysa i medeltal i slutet af december och gå upp omkring den 
1 april. Under mycket blida vintrar, såsom 1871—74, 1877—78, 
1881—82, 1883—84, är dock sjöfarten vid de flesta hamnar föga 
eller icke hindrad. I Kalmarsund förekommer under de flesta 
vintrar mer eller mindre is, mest dock drifis. Hafvet utomskärs 
och utanför Öland isbelägges endast under ovanligt stränga 
vintrar, såsom 1870—71, 1874—75, 1880—81, för någon kortare 
tid och till en eller annan mil från land. Drifis är deremot 
äfven der vanligare. 

Hvad vegetationens utveckling beträffar torde följande data 
någorlunda angifva de normala förhållandena i norra delen af 

Tab. B. Medeltemperaturen under årets särskilda månader. 
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länet. Löfsprickningen tager sin början med häggen den 20 
maj, fortgår sedan i ordning med björk, syren, rönn, al, kastanje, 
apel, alm, lind, asp, ek och slutar med ask den 5 juni. Blom
ning: hassel den 4, blåsippa den 12, hvitsippa den 21 april; 
alm och gullvifva den 11, smultron och körsbär den 27, hägg 
den 29 maj; höstråg (ax) den 2, liljekonvalje den 4, syren 
och kastanje den 10, prestkrage den 18, höstråg (blom) och 
linnéa den 22, slåtterblomma den 27, näckros den 28 juni; 
hösthvete (blom) den 1, ljung den 29 juli. Fruktmognad: 
smultron den 4, blåbär den 17, hallon den 28, körsbär den 29, 
höstråg den 31 juli; korn den 14, hösthvete den 15, hafre den 
18, lingon den 31 augusti; äpple den 10, hassel den 11 september. 
Löffällningen försiggår i förra hälften af oktober. Af flytt-
foglarne ankommer lärkan omkring den 20 mars, sädgåsen och 
morkullan i början af april, göken omkring den 8 och hus
svalan omkring den 16 maj. 

Kalmar län är fattigt på nederbörd, dess södra del, synner-
ligast kustlandet och Öland, måhända fattigare än någon annan 
trakt i hela landet. Nederbördens mängd i millimeter i medeltal 
af åren 1860—1886 är följande. Vexjö upptages för jemförelse 
skull. 

Största nederbördsmängd något år var i Vestervik 6463 
mm. år 1867, i Kalmar 6149 år 1883; minsta i Vestervik 3673 

år 1869, i Kalmar 191 '8 år 1863. Största mängd någon månad 
var i Vestervik 1581 mm. i augusti 1885, i Kalmar 111-6 i 
juni 1862. Ännu mer, nemligen 2828 mm., föll på stationen 
Stengårdsnäs i juli 1880. Största kända mängd på 24 timmar 
inom länet, 75-4 mm., föll på sistnämnda station den 20 juli 1880. 

Nederbördsdagarnes antal uppgår i medeltal till omkring 
120, deraf 40 med snö. Första snön faller åtminstone vid kusten 
icke förr än i november, någon gång i slutet af oktober, den 
sista på våren i april, i sällsynta fall i början af maj. För-
herskande vinden är i Vestervik mellan sydvest och nordvest, i 
Kallnar mellan syd och vest. Under den kalla årstiden äro 
äfven nordliga vindar ganska vanliga». 

Någon senare bearbetning af de i berörda månadsöfversigt 
fortfarande offentliggjorda resultaten af de observationer, som 
anställas vid de inom länet inrättade nederbördsstationer, vid 
1890 års utgång till antalet 25, hvaraf 11 inom norra och 14 
inom södra landstingsområdet, har icke, såvidt Länsstyrelsen eger 
sig bekant, utkommit, men Länsstyrelsen har vid anstäld be
räkning för femårsperioden 1886—1890 funnit: 

att årliga nederbörden, uttryckt i millimeter, utgjort i me
deltal: 

att den största mängd nederbörd, som observerats under 
någon månad af perioden, varit 233-6 mm. i juli månad 1888 
vid Mossebo station i norra länsdelen; samt 

att största kända nederbördsmängd på 24 timmar fallit den 
15 juli 1889 med 73'5 mm. vid Applerum å södra länsdelens 
fastlandsområde och dernäst den 7 maj 1890 med 56-4 mm. 
vid Ankarsrum i norra länsdelen. 

2. Invånare. 
På sätt tabell 1 utvisar, har Kalmar läns folkmängd, 

hvilken under nästföregående femårsperiod 1881—1885 minskats 
med 4,598 personer, lidit en ännu betydligare minskning under 
femårsperioden 1886—1890. Den kyrkoskrifna folkmängden enligt 
presterskapets uppgifter utgjorde nemligen: 

Att denna ansenliga minskning icke härrör af något miss
förhållande mellan nativitet och mortalitet, framgår af följande 
tabell: 

Deremot är det alldeles tydligt, att denna folkminskning 
är föranledd af den alltjemt tilltagande emigrationen. Enligt 
uppgifter, meddelade uti den af Statistiska Centralbyrån offentlig-
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gjorda befolkningsstatistik, har antalet personer, som utvandrat 
från Kalmar län till främmande länder och som från främmande 
länder invandrat till Kalmar län, utgjort: 

Utvandrare. Invandrare. 

År 1886 2,428 156 

> 1887 3,795 200 

. 1888 3,580 243 

» 1889 2,121 261 

. 1890 2,308 331 

Summa 14,232 1,191 

Emigrationsöfverskottet uppgår således till 13,041 personer. 
En sammanställning af förestående siffror gifver vid handen, 

att, då, oaktadt nativitetsöfverskottet för hela femårsperioden, 
11,460 personer, folkmängden minskats med 7,660 personer, 
måste från länet hafva utflyttat 19,120 personer utöfver dem, 
som dit inflyttat; och enär emigrationsöfverskottet endast utgör 
13,041, skulle alltså 6,079 af länets invånare hafva under perioden 
1886—1890 utflyttat till annan ort inom riket utöfver mot
svarande inflyttning; men det lär dessvärre få misstänkas, att 
icke så få af dem, som nu hänförts till sistnämnda kategori, i 
sjelfva verket ökat emigranternas antal, ehuru de undgått att i 
den officiela statistiken såsom sådana upptagas. Den stora 
minskningen af länets folkmängd är så mycket mera anmärk
ningsvärd, som de under perioden genomförda områdesregleringar 
tillfört länet ett befolkningsöverskott af 910 personer, på sätt 
framgår deraf, att länet vunnit: 

Ar 1886 med lansdel af Lönnberga sorten 70 personer 

» 1887 » > > Dalhems » 153 

» 1889 » » • VisMjfjerda » 1,306 

Samma 1,529 personer 

men förlorat: 

År 1887 med lönsdel af Karlstorps socken 604 personer 

> • '/, mtl Lafkulla n:r 1 15 > 

Summa 619 personer 

Städernas sammanlagda folkmängd har visserligen något 
ökats, men vid närmare betraktande finner man, att befolkningen 
minskats icke blott i de små städerna Vimmerby och Borgholm, 
utan jetnväl i staden Kalmar, så att tillväxten endast hänför 
sig till städerna Vestervik och Oskarshamn. 

Af befolknitigssfatistiken inhemtas, att antalet ingångna 
äktenskap utgjort: 

År 1886 1,377, deraf inför borgerlig myndighet 2 

» 1887 1,154, » » 6 

» 1888 1,226, . . . > 1 

» 1889 1,200, » . » . 2 

. 1890 1,230, . . . » 3 

eller i medeltal årligen 1,237, utvisande någon nedgång i jem-
förelse med nästföregående femårsperiod, då medeltalet ingångna 
äktenskap utgjorde 1,367. 

Fem utländirgar, deraf fyra handlande från ryska Polen af 
mosaisk trosbekännelse, hafva blifvit upptagne till svenska med
borgare samt inför Konungens Befallningshafvande aflagt tro- och 
huldhetsed. 

Emigrationen, hvars hufvudström fortfarande gått till Nord
amerikas Förenta Stater, kastar en mörk skugga öfver den nu 
förflutna femårsperioden. Efter att år 1882 hafva nått den 
dittills högsta siffran 2,543, nedgick antalet emigranter under de 
följande tre åren till respektive 1,965, 1,742 och 1,721, men endast 
för att derefter stiga så mycket mera, så att slutligen året 1887 
hade att ensamt från Kalmar län uppvisa ett antal af 3,795 
emigranter, hvilken siffra för öfrigt, enligt hvad redan nämndt 
blifvit, icke torde angifva hela sanningen. Det må förhålla sig 
huru som helst med rigtigheten af den iakttagelse, nian tror sig 
hafva gjort, att emigrationen egentligen utgår blott från lifs-
kraftiga samhällen, men alldeles tydligt är, att många och all
varliga olägenheter skola uppstå, när ett land eller en landsdel, 
som ingalunda lider af öfverbefolkning, under en följd af år 
genom utflyttning förlorar mera än en procent årligen af sina 
mest arbetsdugliga invånare. 

Orsakerna till emigrationen äro af flerehanda slag, men 
kunna för visso icke sökas i missnöje med här rådande poli
tiska eller sociala förhållanden, och ehuru den långa tidrymd, 
hvarunder vårt folk fått njuta fredens välsignelser, möjligen 
varit egnad att i någon mån slappa fosterlandskänslan, är 
dock Länsstyrelsen alldeles öfvertygad om grundlösheten af det 
någon gång framkastade påståendet, att fruktan för den efter 
nya värnpligtslagens införande utsträckta vapenöfningsskyldighet 
befordrat emigrationens tillväxt. Skulle verkligen antalet ut
vandrare inom åldersklasserna 18—21 år på senare tider relativt 
ökats, finner detta förhållande sin förklaring i de svårigheter, 
som efter inträdet i värnpligtsåldern befaras kunna möta för 
erhållande af tillstånd att nr riket utflytta. Hufvudorsaken till 
emigrationen är utan tvifvel förhoppningen att vinna en bättre 
utkomst, och den tryckta ekonomiska ställningen inom alla närings
grenar i länet har icke varit egnad att motverka utvandringen; 
men att denna icke uteslutande hänför sig till svårigheterna att 
i hemlandet vinna sin utkomst, framgår deraf, att de båda sista 
åren af perioden, då den ekonomiska ställningen högst märkbart 
blifvit förbättrad, har att uppvisa vida större emigrationssiffror 
än motsvarande år under nästföregående femårsperiod. Uti emi
grationen ingår för visso ett ej obetydligt moment af ungdomlig 
äfventyrslystnad och begär efter ombyte, och sedan, i följd af 
förbättrade kommunikationsmedel och stark konkurrens mellan 
trafikbolagen, öfverresan numera göres billigt, snabbt och beqvämt, 
verkar det långa afståndet icke afskräckande. Ej heller bereder 
okunnighet om språket synnerliga svårigheter, enär numera nästan 
hvarje utvandrare har en anförvandt eller bekant i Amerika att 
vända sig till, och det är måhända just genom dessa förut ut
vandrades förespeglingar, som det stora flertalet låter förmå sig 
att utvandra. 

Säkerligen gå åtskilliga af dessa emigranter en sorglig 
framtid till mötes eller vinna åtminstone icke en bättre eller 
tryggare tillvaro, än de kunnat förskaffa sig här hemma, men 
lika visst är, att mången genom flit, sparsamhet och kloka 
beräkningar lyckas att på jemförelsevis kort tid der ute bereda 
sig en god ekonomisk ställning, och det torde få antagas vara 
de Restes afsigt att sedermera med sina besparingar återvända 
för att slå sig till ro i hembygden. Det synes nemligen vara 
ett för emigrationen, åtminstone från detta län, utmärkande drag, 
att banden med den gamla fädernejorden icke slitas; många 
exempel kunna anföras, der husfadren ensam utvandrar och efter 
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längre eller kortare tid, i mån som det går honom väl i handom, 
återvänder till familjen, som under tiden af honom regelbundet 
underhållits, likasom det är mycket vanligt, att yngre personer, 
som emigrerat, troget hemsända sina besparingar till föräldrar 
eller syskon, att antingen användas till dessas underhåll eller 
ock för afsändarnes räkning fruktbargöras. Det vore högst in
tressant att kunna någorlunda exakt angifva värdebeloppet af 
dessa årliga penningeförsändelser från Amerika, men oöfver-
vinneliga svårigheter härför torde möta, enär en stor del, kanske 
representerande den största valutan, af dessa värdeförsändelser 
lär förmedlas af bankinrättningar och agenter, hvaraf särskildt flere 
skola vara bosatta i Göteborg. För att emellertid åtminstone i någon 
mån antyda omfattningen af denna penningeströmning till Sverige 
kan Länsstyrelsen meddela, att ensamt amerikanska postanvis
ningar — hvilka, såsom lydande å relativt små belopp, kunna 
antagas hufvudsakligen förskrifva sig från emigranter — blifvit 
genom postanstalter i Kalmar län under år 1890 inlösta med 
tillhopa 480,213 kronor 98 öre, hvaraf särskildt belöpa sig å 
postkontoret i Kalmar 210,484 kronor 27 öre och å postkontoret 
i Borgholm 133,228 kronor 88 öre. Det torde således icke vara 
någon öfverdrift, då uti en till Länsstyrelsen inkommen be
rättelse från Ölands norra mot uppgifves, att de från Amerika 
ingående penningeförsändelserna i märkbar grad medverkat till 
förbättrande af den ekonomiska ställningen i orten, och i hvarje 
fall har Länsstyrelsen funnit förhållandet med dessa försändelser 
väl värdt att framhållas såsom en ljuspunkt på den i öfrigt 
mörka taflan. 

Vanan hos den yngre arbetarebefolkningen inom flere delar 
af länet att för vinnande af tillfällig arbetsförtjenst vårtiden 
begifva sig till Stockholm och Norrland fortfar, och ej obetydliga 
belopp torde härigenom varda indragna, men det klagas temligen 
allmänt, att besparingarne illa användas och att den på hösten 
återvändande arbetaren medför vanor och anspråk, som icke stå 
i förhållande till den inkomst, han under vintern kan i hemorten 
bereda sig. Ännu sämre bestäldt är det dock för dem, som 
begifva sig till Danmark och Tyskland för sökande af arbets
förtjenst. Den högre aflöningen eller dagspenningen uppväges i 
de flesta fall af den större arbetsprestation, som utkräfves, och 
obekantskapen med språk, lagar och öfriga förhållanden gör dessa 
arbetare till ett lätt byte för bedragare. Det är ej sällsynt, att 
qvinnor med flere oäkta barn varda efter mångårig frånvaro 
genom utländska myndigheters försorg återsända till hemorten, 
der de falla fattigvården till last. Det vill dock dess bättre 
synas, som om nu ifrågavarande slags utvandring minskats, i 
den mån emigrationen till Amerika tilltagit. 

Den tilländagångna perioden har i allmänhet icke utmärkt 
sig genom någon större lifaktighet på det religiösa området, utan 
har man snarare kunnat iakttaga stillastående och tillbakagång, 
åtminstone hvad angår den egentliga separatismen, hvilken inom 
länet representeras förnämligast af metodister och baptister. Den 
afart af kristendom, som uppenbarar sig i den s. k. frälsnings-
armén, har jemväl uppträdt inom länets städer, men synes dock 
hittills mera hafva väckt uppseende än verklig anslutning. 

Nästan alla till Länsstyrelsen ingångna rapporter gifva vid 
handen, att folkets sedliga tillstånd befinner sig i ett, om än 
långsamt framåtskridande, och är det väl icke tvifvel derom, att 
man här spårar verkningarne af en väl ordnad folkundervisning. 
Särskildt vitsordas dryckenskapslasten vara stadd i aftagande. 

Om statistiken utvisar, att antalet inom länet åtalade fylleri-
förseelser, hvilket år 1885 utgjorde 500, sedermera, efter att år 
1888 hafva nedgått till 406, stigit, så att det år 1890 uppgått 
till 518, får man ej förskräckas eller tillägga dessa siffror allt för 
stor betydelse, utan bör man ihågkomma, att, sedan den åsigten 
börjat allt mera göra sig gällande bland menige man, att det är 
en skam att offentligen visa sig berusad, fylleriförseelser mera än 
förr varda uppmärksammade och till beifran anmälda. Synnerliga 
förtjenster om nykterhetens utbredande hafva inlagts af de för
eningar, som bildats under namn af goodtemplarloger. Enligt 
de upplysningar, Länsstyrelsen kunnat vinna, funnos inom länet 
vid 1890 års slut 17 s. k. äkta goodtemplarloger med tillhopa 
965 medlemmar, af hvilka loger funnos 2 i hvar och en af 
städerna Kalmar, Oskarshamn och Vestervik samt 1 i staden 
Borgholm. Alla dessa loger tillhöra den internationela s. k. 
verldsgoodtemplarorden, ur hvilken emellertid år 1888 till följd 
af uppkomna förvecklingar utträdde en mängd svenska loger, 
hvilka sammanslöto sig till en helt och hållet sjelfständig s. k. 
nationalgoodtemplarorden, i hvilken lärer ingått ett tiotal af loger 
inom Kalmar län. Om denna ordens senare utbredning inom 
länet har dock Länsstyrelsen icke lyckats förskaffa sig närmare 
kännedom. I samma syfte som goodtemplarorden verka de s. k. 
blåbandsföreningarne. 

Uti striden mot rusdryckernas missbruk har staten genom 
sin bränvinslagstiftning allt sedan år 1855 kraftigt och verksamt 
deltagit, särskildt genom försvårandet af varans åtkomst på lands
bygden. Med undantag af två gästgifvaregårdar, som på grund 
af gällande privilegier fortfarande idkade försäljning, ehuru i 
relativt ringa omfattning, var vid 1890 års slut all bränvins-
handel inom länet förlagd till städer och köpingar, och att den 
restriktiva lagstiftningen uppbäres af det allmänna rättsined-
vetandet, torde i sin mån framgå deraf, att det s. k. lönkrögeriet 
så godt som försvunnit; antalet af förseelser mot bränvinsför-
säljningslagen, hvilket år 1885 utgjorde 27, hade år 1890 nedgått 
till endast 14. 

I den mån bränvinskonsumtionen minskats, har emellertid 
förbrukningen af öl och andra maltdrycker obestridligen tilltagit, 
särdeles på landsbygden, så att det till och med blifvit i nykter
hetens intresse ifrågasatt att underkasta handeln med maltdrycker 
enahanda inskränkningar, som gälla för handeln med bränvin och 
andra brända eller destillerade spirituösa drycker, eller med andra 
ord göra den helt och hållet beroende af kommunernas godtycke. 
Den form af maltdrycksutskänkning, som endast får i samband 
med värdshusrörelse utöfvas vid måltider åt spisande gäster, har 
icke kunnat gifva anledning till missnöje, såsom naturligt är, då 
man besinnar, att meddelad rättighet till dylik utskänkning kan 
när som helst återkallas. Icke heller är det numera i allmänhet 
någon fara för missbruk af andra rättigheter till utskänkning af 
maltdrycker, i synnerhet som till följd af den magt, kommunerna 
i ty fall ega, utskänkningsställena nästan alldeles försvunnit å 
detta läns landsbygd, der vid 1890 års slut endast funnos 6 
dylika rättigheter. Den klagan, som nu forspörjes, afser de 
lättade tillfällen till konsumtion, som beredts allmänheten der-
igenom, att snart sagdt hvarje landthandlande begagnar sig af 
rättigheten att försälja maltdrycker till afhemtning, äfvensom 
derigenom att ölutkörare från städerna fara omkring på lands
bygden och på sjelfva landsvägarne försälja sina medförda varor, 
genom hvilket allt olaga utskänkning lätteligen främjas eller 
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oordningar föranledas. Det torde dock kunna ifrågasättas, huru
vida icke dessa ölägenheter i någon mån framkallats af kommu
nerna sjelfva genom ett allt för långt drifvet nit att afskaffa 
verkliga utskänkningsställen, der handteringens utöfvande kunde 
på ett mera tillfredsställande sätt kontrolleras. Härmed vill dock 
Länsstyrelsen icke förneka behofvet af åtgärder till hejdande af 
den alltför hastigt tilltagande elkonsumtionen, utan endast fram
hålla det betänkliga uti att vid bemödandet att råda bot mot 
missbruk gå alltför långt, hvarigenom man äfventyrar att alldeles 
omöjliggöra det måttliga bruket af ett, måttligt förtärdt, inga
lunda skadligt njutningsmedel. 

Förbättringen i befolkningens sedliga tillstånd bekräftas jem-
väl af brottmålsstatistiken, som vid jemförelse mellan åren 1885 
och 1890 utvisar, hurusom antalet inom länet sakfälda personer 
utgjort: 

År 1885. År 1890. 

For brott och förseelser mot strafflagen: 

Gröfre brott 72 61 

Ringare brott 307 296 

Förseelser 600 642 

För brott och förseelser mot allmun lag i öfrigt, 

särskilda ordninggstadgnr samt författningar 

rörande rikets allmänna hushållning 878 699 

Och procentantalet inom länet sakfälde i förhållande till 
antalet sakfälde inom hela riket utgjorde för: 

År 1885. År 1890. 
Gröfre brott mot strafflagen 3'96 3'56 

Ringare » » > 4'4l 3'77 

Förseelser > > 266 2'2l 

Brott och förseelser mot annan lag eller för

fattning 4'50 3'37 

Af de år 1890 inom Kalmar län för gröfre brott mot straff
lagen sakfälda 61 personer voro väl icke alla, utan endast 49, 
hemmahörande inom länet, men detta förhållande mera än upp-
väges deraf, att 21 till länet hörande personer samma år blifvit 
för gröfre brott sakfälda utom länet; dock har äfven från denna 
synpunkt länets ställning under perioden förbättrats, ity att af 
hela antalet för gröfre brott sakfälde inom riket antalet Kalmar 
län tillhörande år 1885 utgjorde 4-57 %, men år 1890 endast 
4-09 %. 

Vill man deremot bedöma sedlighetens inom länet tillstånd 
efter förhållandet mellan antalet åkta och oäkta födde, utfaller 
omdömet icke lika förmånligt. I förhållande till hela antalet 
lefvande födde utgjorde nemligen antalet oäkta: 

Talen utvisa, märkvärdigt nog, någon förbättring för städerna, 
men deremot en påtaglig försämring för landsbygden, och i följd 

K. Maj-.ts Befallningshafvandes femårsberättelfer 1886—1890. Kalmar län. 

deraf för hela länet, der antalet oäkta uppgått under perioden 
1881—1885 till 8 % och under perioden 1876—1880 till endast 
7-60 %. 

Under den gångna femårsperioden har helsotillståndet i all
mänhet varit godt. Tyfoidfebern och skarlakansfebern, hvilka 
väl numera äro att anse som endemiska sjukdomar, hafva skör
dat spridda offer, likaså kikhostan och den elakartade hals
sjukan (difteri), hvilken sistnämnda sjukdom uppträdde epidemiskt 
åren 1886 och 1887 i Borgholm samt hösten 1889 inom en by 
i Förlösa socken af Norra Möre härad. En lindrig mässlings-
epidemi förekom vintern 1887—1888 inom Tjusts härad. För 
öfrigt var från hösten 1889 till fram på våren 1890 snart sagdt 
hela länet hemsökt af influensa eller den s. k. ryska snufvan, 
som dock endast undantagsvis, vid tillstötande komplikationer, 
ledde till dödlig utgång. BeträfFande hit hörande statistiska 
uppgifter tillåter sig Länsstyrelsen hänvisa till Medicinalstyrelsens 
årligen offentliggjorda berättelser. 

Det ekonomiska betryck, som rådde under femårsperioden 
1881—1885, fortfor jemväl under större delen af perioden 1886— 
1890 och sträckte sig öfver alla näringar, men drabbade hårdast 
jordbruksnäringen, som icke i mannaminne varit hemsökt af en 
så långvarig och förödande kris. Det vanpris, hvari jordbrukets 
alster råkat, syntes hota modernäringen med fullständig under
gång, och man får ej förvåna sig deröfver, att dess målsmän 
slutligen funno det nödvändigt att påkalla statens mellankomst, 
som icke heller uteblef. Sedan genom kungl. kungörelsen den 
13 juli 1887 angående rätt för vissa kronoarrendatorer att genom 
uppsägning frånkomma sina arrenden — ett erbjudande som inom 
Kalmar län begagnades af 26 arrendatorer, motsvarande 22 % 
af hela antalet — staten så att säga erkänt nöden bland idkare 
af jordbruksnäringen vara allmän och utan eget förvållande 
tillkommen, genomdrefs efter häftiga strider, som upprörde hela 
samhället, vid 1888 års riksdag beslutet att till skydd för den 
inhemska jordbruksnäringen belägga spanmål och åtskilliga andra 
lifsförnödenheter med tull, hvilket beslut fullständigt trädde i 
kraft den 1 juli 1888. Ungefär samtidigt inträffade å allmänna 
verldsmarknaden en högst betydlig prisstegring å spanmål, hvilken 
sedermera bibehöll sig under den återstående delen af perioden. 
Antagligen samverkade båda dessa omständigheter till det omiss-
känliga och snabbt framträdande resultatet, att den ekonomiska 
ställningen för jordbrukarne högst väsentligt förbättrades, så att, 
hvad Kalmar län särskildt angår, jordbruk vid 1890 års slut 
till och med kan i allmänhet anses hafva varit en ganska 
lönande näring, om än åtskilliga idkare af näringen fortfarande 
kunde hafva det bekymmersamt. Till åstadkommande af detta 
gynsamma resultat hafva tydligtvis flere andra omständigheter 
bidragit, såsom det återvunna sjelfförtroendet, den sparsamhet, 
som under den onda tiden blifvit en nödvändighet, samt den 
större omsorg, som numera egnas åt landtbrukets alla delar, 
hvarjemte icke böra förglömmas de lättnader, som kommit länets 
jordbrukare till godo dels genom den år 1886 verkstälda af-
skrifning med 30 % af grundskatternas belopp samt lindringen 
med 30 % i roterings- och rustningsbesvärens uppskattade värde 
och dels genom den vakanssättning af båtsmanshållet, som på
börjats och fortgår i enlighet med kungl. kungörelsen den 13 
juli 1887. 

Saluvärdet af den lagfarna fasta egendom, som blifvit köpt 
å utmätnings- eller konkursauktion, framgår af följande öfversigt: 

2 
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Ar 1885 486,594 kronor 
> 1886 780,346 » 
» 1887 1,655,348 > 
• 1888 1,880,360 . 
» 1889 2,470,782 » 
> 1890 1,551,327 » 

För visso hafva vid dessa auktioner, likasom vid de till 
utseendet frivilliga försäljningar, som under perioden egt rum, i 
jordbruk nedlagda kapital till ansenliga belopp gått förlorade 
och mången sträfsam man blifvit ruinerad, men genom krisen 
hafva också åtskilliga osunda element blifvit bortrensade, och 
det nedbringande af jordens taxeringsvärde med omkring 6 %, 
som, enligt hvad afdelningen 5 här nedan utvisar, under perioden 
inträffat, har utan tvifvel varit af förhållandena påkalladt och 
ländt sjelfva jordbruksnäringen till fromma. 

Lika gynsamt omdöme är dess värre Länsstyrelsen icke i 
tillfälle att kunna meddela angående öfriga näringar, hvilka under 
hela den gångna femårsperioden ledo af tryckta konjunkturer 
och för hvilka alltså den ansenliga prisförhöjning å lifsförnöden-
heter, som utgjorde jordbrukets räddning, kommit mycket olägligt. 
Särskildt klagas öfver dåliga tider för sjöfartsnäringen samt 
handtverkerier och i allmänhet stadsmannanäringarne, och det 
är väl endast genom sträng sparsamhet och långt drifven för
sakelse, som allmän nöd kunnat förekommas. 

Att emellertid den ekonomiska ställningen vid periodens 
slut. varit i det hela taget bättre än vid dess början, är otvifvel-
aktigt, och torde framgå ej mindre af tillväxten i sparbanks
rörelsen, hvarför längre fram i denna berättelse kominer att 
redogöras, än äfven af den betydande minskning i antalet hos 
Länsstyrelsen anhängiggjorda lagsökningar, hvarom torde få 
åberopas följande tabell: 

Hvad befolkningens lefnadssätt angår, är en femårsperiod 
allt för kort att derunder några mera väsentliga förändringar 
skulle kunna förmärkas, hvarför Länsstyrelsen tillåter sig att i 
sådant hänseende åberopa, hvad föregående embetsberättelser 
derom innehålla. Utsträckes jemförelsen öfver en längre tid
rymd, kan man dock ej undgå att finna, det anspråken på hvad 
till lifvets uppehälle och nödtorft erfordras stegrats inom alla 
samhällsklasser, ej minst bland arbetarne, hvilka numera ej åt-
nöjas med en förfluten tids enkla lefnadsvanor. I och for sig 
är ju detta icke att beklaga, ehuru visserligen dermed följer, att 
det varder svårare att försaka, då förhållandena sådant kräfva. 
Allmänneligen klagas deröfver, att bland tjenstefolk, sä i stad 
som å landsbygden, lyxen är i tilltagande och föranleder en 
mängd onödiga utgifter, särskildt i klädedrägt. 

Bland tidsandans företeelser ådrager sig rörelsen bland ar
betarebefolkningen allt mera uppmärksamhet. Inom Kalmar län 
har rörelsen visat sig företrädesvis inom städerna, der arbetarne 
organiserat sig till s. k. fackföreningar för att genom samman
slutning förbättra sin ekonomiska ställning, hvaremot förhållandet 
mindre framträdt på landsbygden, der man synes hafva före
dragit emigrationen. I fackföreningarne har en och annan agi
tator, vanligen från annan ort, uppträdt, utan att dock ännu 
hafva lyckats vinna någon allmännare anslutning till sina sociali
stiska läror, likasom dess bättre någon organiserad strejk bland 
arbetarne inom länet icke förekommit. 

Luslusten bland allmogen är ganska utvecklad och det finnes 
väl numera få hem, dit icke någon tidning hittat vägen. De 
s. k. sockenbiblioteken tyckas hafva spelat ut sin roll, enär från 
flere håll omnämnes, att de numera äro föga anlitade. 

Under perioden har nya värnpligtslagen af den 5 juni 1885 
börjat träda i tillämpning. Från den på 1860-talet så lifaktiga 
skarpskytterörelsen qvarstår nu endast inom länet Tuna fri
villiga skarpskytteförening; alla de andra hafva blifvit antingen 
upplösta eller ombildade till skyttegillen, hvilka på senaste tiden 
börjat utveckla en ganska lofvande verksamhet. Vid periodens 
slut funnos 7 dylika skyttegillen, nemligen: Hjorteds församlings, 
Blackstads distrikts, Gamleby, Vesterviks, Hvena, Rumskulla 
samt Kalmar och Möre. 

3. Näringar. 
A) Jordbruk och boskapsskötsel. Då för erhållande af det 

statistiska materialet till denna afdelning Länsstyrelsen nästan 
endast haft att tillgå den på hushållningssällskapens uppgifter 
grundade, af Statistiska Centralbyrån offentliggjorda jordbruks
statistiken, men berörda priraäruppgifter ännu lemna synnerligen 
mycket öfrigt att önska i såväl fullständighet som tillförlitlighet, är 
Länsstyrelsen fullt medveten af sin oförmåga att beträffande länets 
hufvudnäring lemna den åskådliga bild, som Länsstyrelsen önskat, 

a) Enligt berörda statistik, som raed afseende å slutresul
tatet icke allt för mycket skiljer sig från uppgiften i tab. A här-
ofvan (sid. 2), utgjorde, efter frånräknande af vatten, länets hela 
areal eller egovidd vid 1890 års slut 1,062,834 hektar, hvaraf: 

Träd-, humle- och kålgård 1,951 hektar eller 0 l 8 % 

Åker och annan odlad jord 155,829 > » 14'68 » 

Naturlig äng 101,811 > > 958 » 

Skogbärande mark 357,189 > > 33'fii » 

Och skulle således återstoden, 446,0.r)4 hektar eller 4197 %, 
utgöras af s. k. impedimenter. Då nu arealen af åker och annan 
odlad jord vid 1885 års slut utgjorde 150,221 hektar, har så
ledes under perioden nyodlats ej mindre än 5,608 hektar. 

Den odlade jordarealen användes år 1890 på följande 
sätt: 
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Talen utvisa en fortgående minskning för trade och höstsäd 
samt motsvarande ökning för vårsäd och foderväxter, en för
ändring som torde få anses hafva gått i den rationela rigtningen. 

Större delen af den nyodlade arealen torde förut hafva varit 
sank mark, som genom vattenajiedning blifvit torrlagd. Under 
de tryckta konjunkturer, som varit rådande, skulle dylika vatten-
afledningsföretag icke kunnat i någon större omfattning komma 
till stånd, derest icke understöd lemnats af staten i form af lån, 
stälda på längre tids amortering. Sådant understöd har i riklig 
mån kommit Kalmar län till del. Enligt en i senaste fem års
berättelse intagen tabell hade staten under åren 1881—1885 
auvisat sammanlagdt 257,900 kronor i låneunderstöd till 17 
vattenafledningsföretag, hvarigenom afsetts att torrlägga en areal 
af 2,458-92 hektar. Under åren 1886-1890 hafva, enligt Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsens årsberättelser, till hvilka Läns
styrelsen beträffande hvart och ett särskildt företag tillåter sig 
hänvisa, anslagits tillhopa 426,340 kronor såsom låneunderstöd 
till 25 vattenafledningsföretag, som afse torrläggning af 3,830'41 
hektar vattenskadad mark, och hafva en del af dessa företag 
under perioden blifvit fullbordade, afsynade och godkända. 

Det mest betydande af dessa företag har varit sänkningen 
af sjön Ryningen i Mörlunda socken af Aspelands härad, som 
af staten understödts ined 103,860 kronor, men som också be
räknats skola torrlägga en areal af 513-83 hektar. Dernäst för-
tjenar omnämnas den ännu ej afslutade sänkningen af Hökasjön, 
Agebosjön och Krokstorpssjön medelst reglering af Thorsboån, 
hvarigenom åsyftas torrläggning inom Madesjö och Oskars socknar 
i Södra Möre härad af 55309 hektar, dertill 84,400 kronor an
visats i låneunderstöd, ett afdikningsföretag i Gärdslösa socken 
på Öland, afseende torrläggning af 566-77 hektar, samt ett af
dikningsföretag i Hvena socken af Sevede härad, hvarigenom 
inan beräknat få 370-54 hektar sänka marker torrlagda. Det i 
senaste berättelse omnämnda storartade företag, som afser att 
genom reglering af Stångån samt sänkning af sjöarne Krön, 
Juttern och Erlången torrlägga mer än 1,600 hektar vatten
skadad mark, har ännu icke kommit till stånd, enär tillstånd 
från det allmännas sida till företagets utförande i anseende till 
vissa svårigheter hittills låtit vänta på sig. Deremot har under 
perioden planlagts ett sedan ett århundrade tillbaka påtänkt 
företag till reglering af Emån mellan Kyrkebron i Högsby socken 
och Burseström i Fliseryds socken; varande planen, hvars ge
nomförande beräknas för en kostnad af 351,000 kronor torrlägga 
906-4"" hektar jord af yppersta beskaffenhet, upprättad af landt-
bruksingeniören D. Wedblad. 

Med afseende å jordens brukningssätt kunna bestämda fram
steg under perioden påvisas. Ensäde, som längst bibehållit sig 
i Torsås socken af Södra Möre härad, uppgifves numera hafva 
alldeles försvunnit; det gamla två- och treskiftesbruket börjar 
alltmera utsträckas till flerårigt och således öfvergå till verkligt 
vexelbruk; användningen af artificiela gödningsämnen har på ett 
verkligen förundransvärdt sätt tilltagit, till bevis hvarom kunna 
anföras nedanstående sifferuppgifter angående omsättningen för 
två handlande i Kalmar och en landthandlande i Södra Möre härad: 

hvarvid tillika bör såsom en glädjande omständighet framhållas, 
att användningen allt mera spridt sig ned till allmogen, som 
börjat inse värdet af denna s. k. »säckgödsel». Äfvenledes har 
man börjat egna större omsorg åt anskaffande af renare utsäde, 
liksom i allmänhet åt spanmålens bättre rengöring, hvarom det 
tilltagande användandet af triörer bär vittne, och det lider intet 
tvifvel att, om man fortsätter på denna väg, det öländska kor
net, som visat sig synnerligen användbart till malt och derföre 
också tillvunnit sig allt större uppmärksamhet vid de på senaste 
tiden anordnade maltkornsutställningar, skall blifva en mycket 
god inkomstkälla. 

Synnerligen anmärkningsvärda äro den kraft och framgång, 
hvarmed man börjat egna sig ät kultiveringen af mossjorden, i 
hvilket syfte Svenska mosskulturföreningen utvecklat stor verk
samhet. 

Några nya växtslag har Länsstyrelsen icke att omförmäla; 
de vid Vindö landtbruksskola under en följd af år anstälda 
försök med humleodling hafva måst öfvergifvas 

Det allmänna utfallet af årsväxten inom länet har af Läns
styrelsen på grund af inkomna rapporter bedömts sålunda: år 
1886 något under medelmåttan, år 1887 fullt medelmåttig, år 
1888 något mindre än medelmåttig, år 1889 något mindre än 
medelmåttig samt år 1890 fullt medelmåttig. 

Missväxt har således icke egt rum, ej heller har hagelskada 
i någon större omfattning inträffat, likasom ollonborrarne, hvilka 
i Halland och Skåne anstalt förödande härjningar, ännu icke 
visat sig inom Kalmar län. 

Med tillämpning af de för Statistiska Centralbyråns års
växtberättelser antagna beräkningsgrunder kan länets skörd af 
säd och potatis år 18d0 uppskattas sålunda: 

Markegångsprisen å 1 hektoliter spanmål hafva under pe
rioden utgjort, i kronor: 

utom å Öland, der priset å råg åren 1886, 1887 och 1888 sattes 
ännu lägre, nemligen till resp. 4'83, 4'78 och 6'69 kr., samt 1887 
års markegångspris å korn blef 5 kr. 73 öre. Då man besinnar, 
att Statistiska Centralbyrån vid beräknande af värdet å 1890 
års sädesskörd antagit för hvete 16 kronor, för råg 13, för korn 
11 kronor 65 öre och för hafre 9 kronor, allt per 100 kilogram, 
samt att medelvigten i kilogram för en hektoliter spanmål under 
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åren 1880—1889 i Kalmar län utgjort för hvete 797, för råg 
737, för korn 682 och för hafre 47-2, kan man göra sig ett be
grepp om det vanpris, Thvari produkterna af länets spanmåls-
odling råkat under förra delen af den nu tilländagångna fem
årsperioden. Ofvannämnda inarkegångspris torde dock, såsom 
närmast åsatta med hänsyn till beskattningen, få anses otill
börligt låga och böra sammanställas med den af magistraten i 
Kalmar lemnade uppgift å det derstädes vårtiden allmännast 
gängse upphandlingspris, i kronor, å 1 hektoliter spanmål; va
rande berörda uppgift, som möjligen går för långt i andra rigt-
ningen, så lydande: 

Såsom bidrag till belysande af jordbrukarens produktions
kostnader under perioden tillåter sig Länsstyrelsen härnedan i 

Tab. C. Arbetspris i Kalmar län åren 1886—1890. 

tabell C sammanställa några af länets båda hushållningssällskap 
lemnade uppgifter. 

Ifrågavarande siffror visa en fortgående stegring i arbets
prisen. Att den genom emigrationen uppkomna bristen på 
arbetskrafter å landet härtill i väsentlig mån medverkat, torde 
vara tydligt. 

Enligt hushållningssällskapens uppgifter funnos vid 1890 års 
slut inom länet tillhopa 14,257 brukningsdelar, hvilket någor
lunda öfverensstämmer med tabellbilagan 3, der brukningsdelarne 
upptagas för landsbygden till 14,045 och för städerna till 300. 
På hvarje brukningsdel skulle alltså i medeltal belöpa nära 11 
hektar odlad jord. Enligt förstnämnda uppgifter äro bruknings
delarne på följande sätt klassificerade: 

Huru föga tillförlitlig den officiela jordbruksstatistiken för 
närvarande är, visar sig i fråga om antalet jordtorp, som upp-
gifves för Norra Hushållningssällskapets område utgöra 3,220, 
men för länets södra, vida större område endast utgöra 722. 
Enligt tabellbilagan 3, grundad på uppgifter från häradsskrif-
varne, hvilka dervid följt mantalslängderna, skulle antalet dylika 
lägenheter vid 1890 års slut hafva utgjort 5,186. 

Det är ett kändt förhållande, att Kalmar län producerar 
spanmål utöfver det egna behofvet, oaktadt detta behof visser
ligen på senaste tiden stigit ansenligt i följd af den rikligare ut
fodring, som egnas kreaturen. Af spanmålsöfverskottet äro dock 
i regeln endast korn och hafre föremål för export till utlandet. 
Sålunda utfördes från Kalmar län sjöledes till utrikes ort, i 
kilogram: 

Någon nämnvärd export af höstsäd eger deremot ej rum; 
fastmera har från utlandet sjöledes importerats, i kilogram: 

Häraf får emellertid icke dragas den slutsatsen, att berörda 
import varit behöflig för fyllande af något länets eget behof, 
utan har den skett för de i Kalmar och Vestervik befintliga 
två ångqvarnsetablissement, hvilka afsätta sina produkter öfver 
hela landet och för sådant ändamål behöfva vida mera än länets 
eget öfverskott af brödsäd. Dessa ångqvarnar representera en 
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i senare tider tillkommen, högst betydande industri, för hvilken 
dess värre ännu icke lemnas någon statistisk redogörelse; och att 
denna storindustri, hvars uppblomstring visserligen skett på be
kostnad af de många fordom, befintliga vatten- och väderqvarnar, 
der förmalning egde rum mot lega eller tull, väl motsvarar ända
målet, framgår bland annat deraf, att, livad Kalmar län angår, 
importen af målen spanmål numera nästan alldeles upphört. 

b) Efter hushållningssällskapens uppgifter lemnas följande 
sammandrag öfver kreatursstocken eller antalet under perioden 
underhållna husdjur, dervid för jemförelses skull jemväl upp
tages antalet husdjur år 188.5: 

Af ofvanstående siffror framgår, att antalet hästar under 
perioden ansenligen ökats och det i vida större proportion än 
antalet oxar minskats. I synnerhet utmärker sig Öland för sin 
produktion af hästar, hvarvid dock i allmänhet mera Jägges an 
på mängden än på beskaffenheten. Emellertid har hästafveln 
tydligen gjort stora framsteg, såsom sig visar af de årliga häst-
premieringarne, vid hvilka prisbelönats: 

Och har det, vid samtliga tillfällen visat sig, att ännu flere af 
de utstälda djuren varit prisvärda, men i anseende till bristande 
medel ej kunnat prisbelönas. Halfva premieringskostnaden ut
går af statsmedel; den andra hälften jemte vissa rese- och an
ordningskostnader har bestridts af länets båda hushållningssäll
skap, hvilka i sådant afseende utgifvit: 

Man ser alltså, att intresset är lifligast inom södra läns
delen, der hushållningssällskapet verkat för den goda saken 
jemväl genom utleninande af lån till inköp från utlandet af 
lämpliga beskällare. Den inom norra länsdelen bildade förenin
gen för hästafvelns befrämjande har under perioden inköpt två 
norska hingstar. Af synnerlig vigt för hästafveln inom södra 
länsdelen lärer blifva det stuteri, som af egaren inrättats å egen
domen Binga i Hossmo socken af Södra Möre härad. 

Som bekant eger staten vid Ottenby på Ölands södra udde 
ett stuteri i förening med hingstdepot. Båda synas dock föra en 
tynande tillvaro, säkerligen i följd af de olika förslag, som blif-
vit väckta angående inrättningens omorganisering. Vid 1890 års 
slut underhöllos derstädes 35 moderston, 8 hingstar samt 85 föl 
och unghästar, och hade under årets lopp derifrån försålts 22 
unghästar, hvarjemte 205 främmande ston blifvit af stuteriets 
hingstar betäckta dels vid stuteriet, dels å de särskilda hingst
stationerna. 

Att intresset för boskapsskötseln är stort, framgår redan af 
det ökade antalet kor och ungnöt; men ännu vigtigare är, att 
man mera allmänt egnar sig åt rasens förbättrande, för hvilket 
ändamål hushållningssällskapen verkat medelst utfästande af 
belöningar åt mindre hemmansegare för väl skötta ladugårdar 
samt införskrifvande från utlandet af kraftiga afvelsdjur och 
understödjande af enskilda s. k. tjurföreningar, men den be
tydelsefullaste åtgärden torde dock vara införandet inom länet 
af det s. k. skaraborgssystemet för nötboskapens premiering. 
En rikligare utfodring egnas kreaturen och särskildt har förbruk
ningen af s. k. kraftfoderämnen tilltagit, såsom bevis hvarå kan 
anföras, att omsättningen af olje- eller andra foderkakor för de 
tre handlande, hvilkas försäljning af artificiela gödningsämnen 
här ofvan blifvit omnämnd, oafbrutet stigit från 207,500 kilo
gram år 1886 till 722,400 kilogram år 1890. Att kreaturs
skötseln omfattats med sådant intresse, beror för visso närmast 
deraf, att ladugårdens alster icke under den svåra krisen råkat 
i vanpris så, som fallet varit med spanmålen, men det torde få 
antagas, att man redan allmänt hunnit göra den erfarenheten, 
att ladugårdens förbättring jemväl kommer sädesodlingen till 
godo. 

Ett faktum är, att mejerihandtering en numera bland länets 
näringar intager en synnerligen framskjuten plats. Sålunda för-
mäles från norra delen af länet, att inom nästan hvarje socken 
finnas ett eller flere mejerier, antingen inrättade vid större 
egendomar eller ock tillkomna genom sammanslutning af ett 
antal närboende jordbrukare (s. k. bolagsmejerier), alla försedda 
med tidsenliga maskiner, som drifvas med ånga eller handkraft, 
och de större mejeriernas tillvägagående att hos närboende leve
rantörer dagligen afhemta mjölken utan annat besvär för dessa 
än att utsätta mjölkflaskorna vid gårdsgrinden, har visat sig 
synnerligen egnadt att tilltala den mindre jordbrukaren, hvilken 
vet sig skola vid hvarje månads slut få uppbära kontant liqvid 
i mån af mjölkens genom smörutbytet ådagalagda beskaffenhet, 
under det att förr öfverskottet af mjölk i små poster och med 
begagnande af dålig metod uti hemmet bereddes till smör eller 
ost, som sedermera forslades till närmaste stad och der vid för
säljningen lemnade föga eller ingen behållning. För norra delen 
af länet finnes emellertid ingen statistik tillgänglig, men för 
södra länsdelen, der en länsmejerist varit tillsatt för att till-
handagå med råd och upplysningar, finnas i hushållningssäll-
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skåpets tidskrift intagna årliga berättelser af stort intresse, 
Thvarur här må antecknas, att under år 1890 levererades till 19 
mejerier af verklig betydenhet 5,872,012 liter mjölk, Thvaraf en 
del åter försåldes såsom söt mjölk, grädde och skummjölk, men 
i öfrigt tillverkades 205,420 kilogram smör samt 72,501 kilogram 
ost af olika slag. Störst bland dessa mejerier är Svartingstorp 
i Aby socken och dernäst Smedby i Dörby socken, båda i Norra 
Möre härad. I öfrigt får man af länsmejeristens årsrapporter 
det intryck, att, i den mån större mejerier å en ort komma till 
stånd, redan befintliga mindre mejerier i närheten nödgas upp
höra med sin verksamhet. 

Uppfödande af ungnöt till försäljning har af ålder utgjort 
en ganska betydlig näring på Oland och de områden å fast
landet, företrädesvis skogssocknarne, der god tillgång finnes på 
betesmarker. A vissa trakter lägger man jemväl an på gödning 
af nötkreatur till afsalu, och hushållningssällskapen hafva genom 
anordnande af årliga gödboskapsutställningar sökt fästa upp
märksamheten å denna inkomstkälla. 

Fårskötseln tyckes ej omfattas med något intresse. Inom 
Norra länsdelen har hushållningssällskapet verkat för utbredande 
af den s. k. oxfordshiredownrasen. 

Enligt ofvanintagna statistik skulle soinafveln under perio
den gått ansenligt tillbaka, men härpå tillåter sig Länsstyrelsen 
bestämdt tvifla. Den stora minskningen under år 1889 må för
klaras deraf, att man på grund af noggrannare uppgifter funnit 
sig böra reducera de föregående årens siffertal, ty säkert är, att 
svinuppfödning förekommer ganska allmänt, och det icke allenast 
vid de flesta mejerier, der den visat sig vara en utväg att med 
någon vinst tillgodogöra den vid smörberedningen öfverblifna 
skummjölken, utan jemväl i många obemedlade hem, der för
säljningssumman för det gödda, slagtade svinet ofta är den mest 
betydande inkomstposten under året. Några mera omfattande 
bemödanden att förbättra rasen synas dock icke göras, utan går 
det vanligen så till, att man på våren och försommaren inköper 
späda grisar, som då i stor mängd införas från Skåne och hållas 
till salu vid nästan alla jernvägsstationer eller öfriga hufvud-
punkter för samfärdseln, samt nedslagtar dem fram emot hösten 
eller vintern. 

Veterinärväsendet inom länet och särskildt dess södra del 
är numera ganska väl ordnadt; och förtjenar särskildt fram
hållas, att allmogen allt mera anlitar veterinär vid påkommande 
sjukdomsfall, samt att qvacksalveriet håller på att försvinna. 
Under perioden har helsotillståndet bland husdjuren i allmänhet 
varit godt; inga svårare farsoter hafva förekommit, men väl 
spridda fall af mjeltbrand och särskildt den form deraf, som be
nämnes mjeltbrandsemfysem, dock utan att i anledning deraf 
mera ingripande åtgärder från Länsstyrelsens sida behöft vid
tagas. Bland svinkreatur har den s. k. rödsjukan skördat ej så 
få offer, och under 1886 års sommar uppträdde inom en del af 
Norra och Södra Möre härad bland nötkreaturen en sällsynt, 
mycket svårartad och smittosam ögonsjukdom, hvarå dock i de 
flesta fall genom ändamålsenlig behandling följde fullständigt 
tillfrisknande. 

För att trygga mot förluster genom olycksfall bildades redan 
under förra femårsperioden ett häst för säkringsbolag för Krono
bergs och Kalmar län, hvilket bolag fortfarande eger bestånd, 
och af allmänheten omfattas med intresse. Deremot är det att 

beklaga, det något allmänt kreatursförsäkringsbolag för Kalmar 
län ännu icke kommit till stånd. 

c) ]jandtbrukets binäringar. Af dessa bör i främsta rum
met nämnas fjäderfäskötseln, som särskildt för Oland är af 
ganska stor betydelse, ehuru pä långt när icke af den omfattning, 
som denna näring kunde och borde fa i betraktande af den af-
sättning, som produkterna röna i Kalmar, der under seglations-
tiden uppköp för hufvudstadens räkning bedrifves af snart sagdt 
allt, hvad i matvaruväg kan åtkommas. 

Hågen för biskötsel synes vara stadd i aftagande, och 
Norra hushållningssällskapet har till följd af bristande intresse 
från allmänhetens sida nödgats afskeda den person, som varit 
anstäld för meddelande af undervisning och råd i denna nä
ringsgren. 

Sedan våra lingon och blåbär börjat användas till vin
beredning i Tyskland, har bärplockningen i länets skogstrakter 
blifvit en näring, hvars betydelse väl ej får mätas efter stor
leken af de kapital, som derigenom tillföras riket, men ligger 
deri, att den bereder sysselsättning och jemväl någon inkomst 
åt fattigt folk på landet. 

Trädgårdsskötseln omfattas fortfarande med lifligt intresse, 
särdeles fruktträdsodlingen; och i allmänhet äro bostäderna på 
Öland och i landsbygdens kustsocknar omgifna af goda frukt
träd. Mycket återstår visserligen, innan fruktodlingen nått den 
höga ståndpunkt, hvartill länets klimatiska förhållanden och 
jordmånens för denna kulturgren synnerligen gynsamma be
skaffenhet gifva anledning, eftersom alla äpplesorter här nå full
komlig utveckling och kunna jemföras med dem, som odlas i 
sydligare länder; men den är på god väg, hvarom man hade till
fälle att öfvertyga sig vid den trädgårds- och fruktutställning, 
som på föranstaltande af länets södra och Kronobergs läns hus
hållningssällskap egde rum i Kalmar på hösten 1887, likasom 
Kalmar län vid trädgårdsutställningen i Jönköping år 1890 be
träffande frukt häfdade sitt goda anseende. Enär svårighet visat 
sig att under goda år afsätta frukten annorledes än till vrakpris, 
vore det önskvärdt, att fruktkonserveringsinrättningar kunde inom 
länet komma till stånd. I följd af bristande tillfälle till afsätt-
ning och saknaden af konservfabriker har grönsaksodlingen icke 
heller vunnit den utveckling, hvartill förhållandena i öfrigt be
rättiga. Särskildt på Öland skulle i anseende till den rikliga 
tillgången på sjötång sparrisodling kunna högt uppdrifvas. Båda 
hushållningssällskapen hafva fast anstälde länsträdgårdsmästare, 
som äro af allmänheten mycket anlitade, och det Södra hushåll
ningssällskapet har säkerligen inslagit den rätta vägen genom ett 
årligt anslag af 300 kronor till inköp af fruktträd åt folk
skolorna. 

d) Undervisnings- m. fl. anstalter för landtbruket. De tre 
lägre landtbruksskolorna, vid Applerum, Borgholm och Vindö, 
hafva fortfarande utöfvat sin verksamhet, hvaremot den privata 
landtbruksskolan vid Kråkerum upphört. Under perioden hafva 
inrättats s. k. landtmannaskolor i sammanhang med och såsom 
en fortsättning af den undervisning, hvilken meddelas vid länets 
båda folkhögskolor, Ebbetorp och Södra Vi. Inom hvartdera 
hushållningssällskapets distrikt är anstäld en statens landtbruks-
ingeniör, och hafva dessa tjenstemäns förrättningsdagar under år 
1890 utgjort, inom norra distriktet 170 och inom det södra 134. 

Af stor betydelse för landtbruket äro kemiska stationen 
samt frökontrollanstalten i Kalmar, båda underhållna af det 
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Södra hushållningssällskapet med bidrag af statsmedel. För 
tillhandahållande af rena utsädesvaror inrättade för åtskilliga 
år sedan hushållningssällskapet det s. k. Kalmar frökontor, som 
numera är öfverlåtet åt enskild person, men dock står under 
speciel tillsyn af frökontrollanstalten, hvilken kostnadsfritt ana
lyserar alla kontorets handelsartiklar. 

Utgångspunkten för alla sträfvanden till landtbrukets höjande 
utgöra dock länets båda hushållningssällskap, hvilkas gagnande 
verksamhet väl förtjenar att framhållas. Om det Södra hus
hållningssällskapet härutinnan intager främsta rummet, har det 
härför förnämligast att tacka sin större ekonomiska styrka; 1890 
års utgiftsstat uppgick för Norra hushållningssällskapet till 13,300 
kronor och för det Södra till 40,100 kronor. Förutom årliga 
gödboskapsutställningar hade det Södra hushållningssällskapet 
år 1889 anordnat ett allmänt landtbruksmöte i Kalmar. 

B) Skogshushållning. Enligt Domäustyrelsens berättelse för 
år 1890, som dock medtager 2 skogar till domäner, belägna i 
den del af Ruinskulla socken, hvilken först med 1891 års ingång 
öfverflyttats till länet, fun nos inom Kalmar län 295 allmänna 
skogar med en sammanlagd areal af 55,917-63 hektar, nemligen: 

Antal. Hektar. 

Kronoparker 8 13,95182 

Skogar till utarrenderade eller af kronnn 

disponerade egendomar 125 26,125'65 

Civila boställsskogar 23 1,788'54 

Ecklesiastika d:o 137 13,80826 
Skogar till allmanna inrättningars hemman 1 12'08 

Ilärodsallmänningar 1 231'28 

Kronoparkerna äro: Malmö, Norra Qvill, Östra Arena, Klöf-
dala, Ebbegärde, Handbörd, Gryssebo och Boda, samt hafva så
ledes under perioden icke till antalet undergått någon förändring. 
Äldst, likasom till arealen (5,902-49 hektar) störst biand dessa 
är Boda kronopark, som år 1887 tillökades med 5-68 hektar, 
utgörande en del af allmänna hamnplanen vid Byrums Sandvik. 
Ebbegärde kronopark, som bildades år 1880 genom inköp för 
60,000 kronor af några hemman i Ryssby socken af Norra Möre 
härad, har under åren 1886, 1888, 1889 och 1890 ökats med 
mera än 2,100 hektar, hvilka i inköp kostat 131,155 kronor, 
samt omfattade vid 1890 års slut en areal af 3,60430 hektar. 
Med sitt utmärkta läge i en ort, der skogsbrist snart är att be
fara, lofvar denna kronopark att blifva en god inkomstkälla för 
staten, och torde derföre allt skäl vara att öka densamma genom 
ytterligare inköp af skogsmark, hvartill ej lär saknas tillfälle. 
Af de egentliga domänskogarne, d. v. s. skogarne till de för stats
verkets räkning utarrenderade egendomar, voro 103 indelade till 
ordnad hushållning, och voro af dessa åter 12 med en areal af 
4,859 hektar undantagna från jordarrendena, så att hela skogs-
afkastningen tillfaller statsverket. Å 11 civila boställen var skogen 
indelad till ordnad hushållning, likasom å 89 ecklesiastika bo
ställen, dervid endast i 5 fall skogarne varit undantagna från 
boställena och stälda under skogsstatens omedelbara vård och 
förvaltning, hvaremot i öfriga fall skogarne lemnats under be-

. vakning och skötsel af bostälishafvare eller arrendator. Det finnes 
således 48 ecklesiastika boställsskogar, som icke blifvit till ord

nad hushållning indelade, men det bör anmärkas, att 45 af 
dessa äro belägna på Oland, der endast 1 ecklesiastikt boställe 
befunnits vara så beskaffadt, att någon hushållningsplan för dess 
skog kunnat eller behöft upprättas; utgörande sammanlagda 
skogs- och hagmarken ä detta boställe en areal af 14-57 hektar. 
Länets enda häradsallmänning, THällehult i Förlösa socken, till
hör Norra Möre härad och står under delegarnes egen vård och 
förvaltning. 

Statsverkets inkomst af skogarne inom länet under perioden 
framgår af följande tabell: 

Härvid bör dock anmärkas, att å de flesta utarrenderade do
mäner rättigheten till förfogande öfver den årliga skogsafkast-
ningen, der den icke är så betydlig, att skogen ansetts böra från 
arrendet undantagas, är upplåten åt innehafvaren af jordarrendet 
antingen utan särskild afgift eller ock emot erläggande af s. k. 
skogsarrende, som då redovisas bland öfriga statsverkets arrende-
medel. Enär domänskogarne enligt nu gällande föreskrifter 
hädanefter skola antingen helt och hållet undantagas från jord
arrendet samt omedelbart förvaltas för statsverkets räkning eller 
ock utan särskild afgift inbegripas i jordarrendet, komma dessa 
skogsarrenden, som inom länet utgått för år 1886 med 5,559 
kronor, för år 1887 med 5,279 kronor, för år 1888 med 4,979 
kronor, för år 1889 med 4,001 kronor och för år 1890 med 
3,816 kronor, att efter hand försvinna. 

Ajlöningen till den ordinarie skogsstatspersonalen inom länet, 
för så vidt den bekostats af statsverket, har enligt faststälda 
stater utgjort: 15,144 kronor år 1886, 15,249-30 kronor år 1887, 
15,749-36 kronor aren 1888 och 1889 samt 17,189-36 kronor år 
1890, hvartill komma de från reservationsanslaget till skogs
väsendet utgående kostnader för skogsindelning, skogsafverkning, 
skogsodling och skogsvård, anläggning och underhåll af vägar, 
dikning m. m., hvilka uppgått: för år 1886 till 15,344'01 kronor, 
för år 1887 till 16,885-29 kronor, för år 1888 till 13,961-77 
kronor, för år 1889 till 13,975-66 kronor och för år 1890 till 
15,220-32 kronor. 

Vid den omreglering af skogsstaten, som faststäldes den 
29 november 1889, kom Kalmar län, fördeladt i 3 revir, Tjusts, 
Kalmar och Ölands, att fortfarande tillhöra Smålands distrikt. 

Hvad angår de enskilda skogarne inom länet, har af verk
ningen under perioden fortgått hejdlöst. Enligt Kommerskollegii 
berättelse utfördes från länets tullplatser under år 1890 följande 
qvantiteter oarbetade, bilade eller sågade trävaror: 
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Af furu eller gran: Kbm. 

Timmer, master m. m.: af minst 25 cm. diameter i lilländan 173 

D:o derunder 86 

Biirlingar, brandstakar m. in. 52 

Arträn eller ämnen till åror ii 

Bjelkar och spärrar: af minät 20 cm. tjocklek midtpå 6,265 

D:o derunder 28,047 

Grufstolpar (pitprops) 89,180 

Plankor och battens, minst 5 cm. tjocka 42,610 

Bräder under 5 cm. tjocklek 90,966 

Biiid- och plankstump 1,472 

Lister, läkter och ribbor 1,578 

StäfVer, lägg- och botten- 2,124 

Ved 2,249 

Andra slag 564 

Af andra inhemska träslag: 

Stäfver 309 

Ved 21,433 

Andra slag 1,561 

Summa 288,672 

Derjemte utfördes arbetade trävaror (svarfvare- och snickare
arbeten in. m.) till ett värde af 34,384 kronor. Enligt sista 
femårsberättelsen var den år 1885 exporterade virkesinassan 
258,063 kubikmeter; och om än en betydlig del af det exporte
rade virket icke härrört från Kalmar län, utan nedforslats till 
hamnarne på jernväg från angränsande delar af Kronobergs, Jön
köpings och Östergötlands län, förblifver det dock ett faktum, 
att trävaruexporten och på grund deraf skogsafverkningen hittills 
alltjemt tilltagit. Tryckt af de olyckliga konjunkturerna för 
landtbrukets alster, har jordbrukaren sett sig nödsakad att anlita 
skogen till det yttersta; vanligen säljes all växande skog å be
stämda trakter på rot till trävaruhandlare, som förmedelst flytt
bara lokomobiler försåga alla träd, som lämpa sig härför, samt 
nedhugga återstoden till pitprops. Alla till Länsstyrelsen in
gångna rapporter från såväl kronofogdarne som revirförvaltarne 
bekräfta, att afverkningen bedrifves i en utsträckning, som be
tydligt öfverskrider skogens återväxt, samt att, ehuru de befint
liga skogstillgångarne i allmänhet ännu torde motsvara länets 
eget behof af bränsle samt byggnads-, slöjd- och hägnadsvirke, 
faran för verklig skogsbrist i en nära framtid blifvit alltmera 
öfverhängande. Beklagligtvis saknar den stora allmänheten allt 
intresse för skogens återväxt och gent emot denna likgiltighet 
blifva hushållningssällskapens bemödanden att åstadkomma en 
ordnad skogshushållning snart sagdt utan all betydelse. Sålunda 
har Norra hushållningssällskapet under hela perioden af egna 
medel anvisat årligen 1,000 kronor till inköp af skogsfrö och 
bestridande af nödiga utgifter för anställande af sakkunnig per
son att kostnadsfritt lemna egare af mindre hemmansdelar under
visning i skogsodling, och från och med år 1889 har sällskapet 
åtnjutit nära nog lika stort bidrag af statsmedel, men resultaten 
hafva varit ganska obetydliga. Är 1888 fanns ingen användning 
för anslaget och ännu i sällskapets årsberättelse för år 1890 
klagas deröfver, att man hos allmogen förgäfves spårar den håg 
för skogsodling, som för en så vigtig angelägenhet borde vara 
att förvänta. Södra hushållningssällskapets verksamhet har 
hufvudsakligen gått ut pä väckande af intresse för skogsodling 

på Öland genom att kostnadsfritt tillhandahålla plantor och 
skogsfrö jemte plantörbiträde samt lemna premier för lyckad 
skogskultur, hvarjemte sällskapet alltsedan år 1889, med anslag 
af staten och landstinget, sett sig i stånd att kunna lemna 
plantor och skogsfrö samt biträde vid plantering jemväl ät hem-
mansegarne på fastlandsområdet, dock utan att röna märkbar 
framgång. Biträde af statens skogsingeniörer synes påkallas 
hufvudsakligen af egare till större egendomar. Skall frågan om 
en bättre skogsvård lösas endast på frivillighetens väg, torde 
man böra bygga sitt hopp på den uppväxande generationen, 
hvarföre det möjligen vore skäl att söka bereda medel för med
delande uti folkskolan af praktisk undervisning i skogssådd och 
plantering. 

Inom södra landstingsområdet, der onekligen skogsafverk-
ningen tagit sådan utsträckning, att redan å många orter, jemväl 
oafsedt Öland, skog saknas till husbehof, synes man emellertid 
hafva alltmer kommit till insigt derom, att en bättre skogs
vård icke kan vinnas endast på öfvertygelsens väg eller deri-
genom, att skogsegarens uppmärksamhet varder fästad å de både 
för den enskilde och för det allmänna skadliga följderna af en 
skogsafverkn ing, dervid skogens framtida bestånd lemnas alldeles 
å sido, utan att för sådant ändamål erfordras lagstiftningens 
niellankomst; och har länets södra landsting år 1890 för sin del 
antagit ett förslag till lag angående vården af enskilda skogar 
inom landstingsområdet, hvilket lagförslag, i hufvudsaklig över
ensstämmelse med kungl. förordningen angående åtgärder till 
förekommande af skogsförödelse på Gotland den 10 september 
1869, innehåller, att den egentliga skogsmarken i regeln skall 
till skogsbörd bibehållas, samt att, derest vid afverkning å sådan 
mark det icke sörjes för återväxten genom qvarlemnande af 
fröträd, ungskog eller växande plantor,, det åligger jordens inne-
hafvare att om skogens återväxt, så fort lämpligen ske kan, 
föranstalta, vid äfventyr, om sådant försummas, att Konungens 
Befallningshafvande eger vid verkande vite ej mindre förelägga ho
nom att vidtaga de åtgärder, som för ändamålet kunna erfordras, än 
äfven i fall af behof ställa egendomens återstående skog eller 
viss del deraf under förbud mot afverkning, antingen så att den 
ej må anlitas för annat än husbehof, eller på det sätt att träd 
under vissa dimensioner ej må från den egendom, hvartill skogen 
hörer, säljas eller bortföras; varande uppsigten öfver författ
ningens efterlefnad lagd i händerna på särskilda af kommunerna 
utsedde tillsyningsmän. Detta lagförslag är af Länsstyrelsen med 
förord till Kungl. Maj:ts vidare åtgärd öfverlemnadt. 

I de trakter af länet, der skogsprodukterna härför lämpa 
sig, bedrifves tillverkning af träkol såsom en binäring, hvilken 
uppgifves bereda skogsegare, särskildt inom Djursdala och Hvena 
socknar af Sevede härad, en god inkomst. För spridandet hos 
befolkningen af färdighet och insigt i kolningskonsten har Norra 
hushållningssällskapet årligen anvisat medel för underhåll af 10 
elever vid jernkontorets praktiska kolareskola å Ekeby. Tjår-
Irrånning lärer ännu förekomma såsom binäring a ett och annat 
ställe i Södra Möre härad. 

Ett förut obegagnadt sätt för tillgodogörande af särskildt 
ungskogen erbjuda bobin- och trämassefabrikerna, för hvilka 
längre fram i denna berättelse redogöres. 

Några skogseldar af betydenhet hafva icke rasat under 
perioden, ej heller är att förtälja om förluster genom stormar 
eller rnsekthärjningar. 
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Ett statens skogsläroverk finnes inom länet, nemligen Boda 
skogsskola, hvarest under hela perioden årligen leranats under
visning åt 10 elever. 

C) Jagt och djurfångst samt fiske. Tillgången på matnyttigt 
vildt, såsom hare, orre, tjäder och rapphöns, har under perioden 
varit ganska god; deremot har i följd af sjösänkningar och andra 
vattenafledningsföretag andjagten är frän år minskats. Likaledes 
klagas öfver alltjemt minskad tillgång på sjö- och hafsfogel, 
hvilket tydligen är en följd af det hänsynslösa sätt, hvarpå 
jagten bedrifves under sträcktiden vår och höst eller ock vid de 
tillfällen, då Kalmarsund och Östersjön närmast kusten äro så 
uppfylda af is, att endast enstaka mindre öppningar i isen 
förefinnas, dit foglarne i massa taga sin tillflykt, men der de 
lida svåra nederlag för mera eller mindre skickliga skyttar. I 
skärgården skjutes äfven säl. Genom total fridlysning inom 
södra landstingsområdet samt betydlig inskränkning i jagttiden 
inom det norra har antalet rådjur och elgar märkbart ökats, och 
ega dessa djur numera stamhåll på flere ställen inom länet; vid 
Attenby har inom hägnad djurgård fortfarande underhållits en 
stam dofhjortar för statens räkning. 

Bland allmogen är skjutskickligheten ganska utvecklad, men 
deremot saknas håg föv en ordnad jagtvård, och endast på få 
ställen har man lyckats åvägabringa jagtarrenden, hvilka, jemte 
det inkomst beredes jordegaren, städse visat sig medföra en 
bättre tillsyn öfver jagtlagarnes efterlefnad. Såsom en stor 
olägenhet betecknas den alltför rikliga förekomsten af lösa hundar, 
hvilka ströfva omkring och anställa stor skada å villebrådet, 
hvarföre det allmännare införandet af hundskatt inom lands
kommunerna af verkliga jagtvänner helsas med tillfredsställelse. 

Den skada, rofdjur anställa å landtmannens husdjur, är 
icke obetydlig. Enligt kronobetjeningens i Domänstyrelsens års
berättelser sammanförda uppgifter skola under femårsperioden 
ej mindre än 5,480 får, 3 svin och 19,277 fjäderfä blifvit deras 
offer, och är skadan beräknad i penningar till 34,223 kronor 95 
öre. Ej underligt alltså, att länets båda landsting funnit sig 
föranlåtna att genom utfästa belöningar, s. k. skottpenningar, 
underhålla intresset för rofdjurens utödande. Det besvärligaste 
rofdjuret är räfven, men erfarenheten har gifvit vid handen, att 
jemväl gråkråkan åstadkommer stor skada. Enligt Domänstyrel
sens årsberättelser hafva under perioden, förutom 16 örnar och 
34 ufvar, dödats 4,751 räfvar, 6,138 hökar och 21,026 kråkor, 
hvarför i skottpenningar utgifvits sammanlagdt 21,031 kronor 
35 öre, hvilket dock icke rigtigt väl öfverensstämmer med de af 
Länsstyrelsen infordrade, på landstingens räkenskaper grundade 
uppgifter, enligt hvilka under åren 1886—1890 i skottpenningar 
för 4,567 räfvar, 5,348 hökar och 16,789 kråkor utbetalts af 
landstingsmedel endast 18,989 kronor 40 öre. Skilnaden kan 
emellertid, åtminstone i någon mån, förklaras derigenom att, 
sedan länets norra landsting af finansiela skäl alldeles borttagit 
skottpenningarne för kråka, begränsat skottpenningar för räf att 
utgå endast för de djur, som dödats under den varmare årstiden, 
då skinnen hafva föga värde, samt nedsatt skottpenningarne för 
höns- och dufhök från 1 krona till 50 öre, hvilket sistnämnda 
förhastade beslut landstinget dock redan efter ett års förlopp 
fann sig böra återkalla, hafva åtskilliga kommuner varit nöd
sakade anvisa medel för rofdjurens bekämpande. Inom det södra 
landstingsområdet, der skottpenningarne under hela perioden ut-
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gjort for rM 3 kronor, för höns- och dufhök 1 krona och för 
kråka 10 öre, har man vidtagit en praktisk åtgärd derigenom, 
att den kommunalnämnds ordförande, för hvilken djuret upp
visas, å tryckt blankett utfärdar en på landstingskassan stäld 
anvisning å skottpenningarnes belopp, hvilken anvisning enligt 
öfverenskommelse infrias af Kalmar enskilda bank och derföre 
utan tvekan mottages i liqvider man och man emellan. 

Fisket, som för skärgårdsbefolkningen i norra länsdelen utgör 
hufvudnäringen och som jemväl för länet i öfrigt borde vara 
en rikligt flödande inkomstkälla, intager på långt när icke den 
ställning, hvartill de naturliga förhållandena gifva anledning, 
utan kan snarare anses ligga i fullkomligt lägervall i följd af 
bristande insigt och intresse från allmänhetens sida. Särskildt 
gäller detta ström- och insjöfisket, för hvilket en allmän lag
stiftning alltjemt afvaktats; under tiden har detta fiske i allra 
högsta grad vanvårdats, så att för visso lång tid kommer att 
förgå, innan detsamma kan hemta sig ur sitt förfall. Men äfven 
saltsjöfisket, som — utom hvad angår sill- och vassbuksfisket, 
med hvars reglering förklarats böra anstå i afbidan a allmän 
lagstiftning i ämnet — blifvit regleradt genom en af Läns
styrelsen den 8 september 1879 utfärdad, af Kungl. Maj:t den 
14 maj 1880 faststäld stadga, har varit i hög grad försummadt, 
och har det här visat sig, att lagar ingenting uträtta, om det ej 
sörjes för deras efterlefnad. I sådant afseende och då det ej 
kunde förväntas, att kronobetjeningen skulle hafva mycken tid 
att egna åt öfvervakandet af stadgans efterlefnad, hade Läns
styrelsen bygt sina förhoppningar på de särskilda tillsynings-
inän, hvilka skulle af Länsstyrelsen förordnas att biträda krono
betjeningen och hvilka bemyndigats att vid vederbörlig domstol 
utföra åtal; men enär Länsstyrelsen icke egde några medel att 
aflöna dylika tillsyningsmän och hvarken landsting eller hus
hållningssällskap befunnos villiga att härutinnan träda emellan, 
kunde Länsstyrelsen endast förordna några få tillsyningsmän, 
och hela stadgan förblef nära nog utan all betydelse, såsom bäst 
visade sig vid den, på föranstaltande af en utaf Södra hushåll
ningssällskapet tillsatt komité, år 1890 verkstälda undersökning 
af fiskeriförhållandena längs Kalmarsunds fastlandsområde pä 
sträckan från blekingsgränsen till Refsudden, efter hvars af-
slutande förrättningsmännen, 2 sakkunnige fiskare från Blekinge, 
sammanfattade sina iakttagelser sålunda: att fisket uti den af 
dem befarna del af sundet i högsta grad vanvårdades; att fiskeri-
stadgan icke ens syntes vara känd, än mindre efterlefdes; att 
icke några lagenliga notar blifvit anträffade; att gäddryssjorna 
voro lika finmaskiga som notarne; att dylika olagliga notar bru
kades nästan hvarje natt; att såväl lekplatser som fiskyngel här
igenom förderfvades; samt att fara alltså vore för fiskets snara 
utödande, om ej åtgärder deremot vidtoges. 

Att sill- eller strömmingsfisket ingalunda motsvarar länets 
eget behof, framgår ej mindre af den myckenhet saltad sill, som 
från Norge årligen införes, än äfven deraf, att blekingska fiskare 
under hela seglationstiden i Kalmar försälja stora qvantiteter 
färsk och saltad strömming, hvaraf en stor del fångats i Ölands 
fiskevatten; och om än strömmingsfisket i norra skärgården och 
särskildt i Gamlebyviken bedrifves i vida större omfattning och 
lemnar tillfälle till insaltning för afsalu, är det dock beteck
nande för fiskeribefolkningens likgiltighet, att den person, som 
hushållningssällskapet anstalt för meddelande af undervisning i 
den rätta sillsaltningsmetoden, varit af allmänheten föga eller 
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alls icke anlitad. Det enda fiske, som omfattas med större in
tresse, är ålfisket, som gifver en högst betydlig inkomst, tack 
vare de höga pris, i allmänhet 90 k 100 kr. pr 100 kilogram, 
som betalas af uppköpare från Tyskland, hvilka med sina till 
sumpar inrättade små fartyg infinna sig å fångstställena och öfver-
taga fisken i lefvande tillstånd, men det är intet tvifvel tlerom, 
att jemväl detta fiske skulle kunna i betydlig mån utsträckas. 
Lax fångas på våren och försommaren i Östersjön utanför Ölands 
ostkust, samt för öfrigt året om i Kalmarsund och fastlands-
elfvarnes, synnerligen Emåns, nedre lopp; vid Eds bruk finnes 
sedan flere år tillbaka en laxodlingsanstalt, hvarigenom till
gången på lax märkbart ökats. 

Emellertid är det glädjande att få omnämna, hurusom på 
allra sista tiden man synes hafva börjat komma till insigt om 
nyttan och nödvändigheten af en förbättrad fiskevård. Första 
uppslaget gafs derigenom, att på initiativ af tullförvaltaren Aug. 
Engstedt i Vestervik den 21 april 1888 bildades »Sällskapet föl-
fiskets befrämjande», hvars verksamhet emellertid är begränsad 
till Norra landstingets eller rättare Norra hushållningssällska
pets område (dessa båda institutioners områden sammanfalla ej 
alldeles, enär Aspelands härad lyder under Norra landstinget, 
men Södra hushållningssällskapet), hvarefter länets Södra hus
hållningssällskap vid sammanträde den 5 februari 1890 på för
slag af sitt förvaltningsutskott tillsatte en särskild komité att, 
efter anstälda undersökningar, till hvilkas utförande anslag lem-
nades, inkomma med förslag i fråga om de åtgärder, som borde 
vidtagas till fiskets förbättrande, till ordförande i hvilken komité 
utsågs f. d. förste landtmätaren i Blekinge län Carl Slöör. Till 
följd af det intresse, som sålunda visat sig, har Länsstyrelsen 
redan kunnat förordna åtskilliga fiskeritillsyningsmän, och är 
Länsstyrelsen förvissad, att kraftiga åtgärder komma att vidtagas 
för denna så länge vanvårdade närings snara upphjelpande. Väl 
vetande, att en sammanslagning för närvarande icke har några 
utsigter att kunna genomföras, vill dock Länsstyrelsen vid detta 
tillfälle uttala sin uppfattning, att länets delning i tvenne lands
tingsområden och hushållningssällskapsdistrikt bereder åtskilliga 
svårigheter för genomförande och ordnande af sådana angelägen
heter, som äro för hela länet gemensamma. 

D) Bergs- och brukshandtering samt fabriker, manufakturer 
och handtverk. Malmnppfordringen har, som alltid, varit obe
tydlig och inskränkte sig för år 1890 till 21 deciton sjö- och 
myrmalmer samt 1,446 deciton koboltmalm ur 3 grufvor i Glad-
hammars socken, det enda ställe i riket, der dylik malm under 
nämnda år uppfordrats. Vid 3 masugnar — Ankarsrutn, Ed 
och Öfverum — tillverkades nämnda år 65,725 deciton tackjern, 
hvarjemte vid Ankarsrum åstadkommos 2,610 deciton gjutgods 
direkt ur masugnen. Som länets jernhandtering kan sägas vara 
koncentrerad å nämnda 3 ställen samt Gunnebo bruk, alla belägna 
i Tjusts fögderi, lemnas här nedan en redogörelse för tillverk
ningen vid nämnda bruk under år 1890. 

Vid Ankarxrums bruk i Hallingebergs socken, tillhörigt ett 
aktiebolag och sysselsättande i medeltal 330 arbetare, tillverkades: 

Deciton. 

Taekjern 28,355 

Gjutgods direkt från masugnen 2,610 

Smältstycken 52,405 

Deciton. 

Stångjern enligt laucashiremetodeu 48,552 

Martingöt 7,098 

Martinblooms 1,447 

Utvalsad luartiumetall 2,431 

Spik och mauufaktursmide 520 

Handelsgods 8,390 

Emaljeradt gjutgods _ 710. 

Vid Eds bruk i Vestra Eds socken, tillhörigt bruksegaren 
A. de Maré, tillverkades 24,740 deciton tackjern och 11,170 
deciton smältstycken, med användning af 33 arbetare. 

Ofverums bruk i Lofta och Vestra Eds socknar, tillhörigt 
ett aktiebolag, som hufvudsakligen utgöres af engelsmän, har 
egna grufvor och skogar, masugn och andra jernförädlingsverk, 
fullständig mekanisk verkstad och snickerifabrik, samt egnar sig 
förnämligast åt tillverkning af maskiner och åkerbruksredskap, 
för hvilka bruket vetat att förvärfva en vidsträckt marknad, om 
än afsättningen i utlandet haft att kämpa med svårigheter i följd 
af höjda importtullar å dessa alster. 1890 års tillverkning ut
gjorde i deciton: 

Tackjern 12,630 

Smältstycken 2,500 

Stång- och knippjern 3,710 

Gjutgods 4,660. 

Och belöpte sig värdet af samma år tillverkade redskaper 
och maskiner till 486,809 kronor och af diverse snickeriarbeten 
till 93,285 kronor, hvilket visar en högst betydligt stegrad till
verkning från år 1886, då dessa värden endast uppgingo till respek
tive 255,575 och 29,640 kronor. Antalet verkstadsarbetare ut
gjorde 310 personer. 

Gunnebo jernbruk i Gladhammars socken tillhör Gunnebo 
bruks nya aktiebolag, som hufvudsakligen består af tyska under
såtar. Tillverkningen, omfattande jernträd, spik, kettingar och 
annat manufaktursmide, uppgick år 1890 till 40,429 deciton och 
företer en jemn stegring från år 1886, då den endast utgjorde 
27,462 deciton, likasom antalet arbetare under tiden ökats från 
176 till 256 personer. 

Huruvida den sålunda ökade tillverkningen motsvarats af 
någon ökad vinst eller behållning för idkarne af den större jern-
handteringen, torde kunna betviflas; fastmera synes denna näring, 
här som annorstädes i vårt land, fortfarande arbeta under ganska 
tryckta konjunkturer. Sedan i följd af metallurgiens framsteg 
det svenska jernet förlorat sin förut dominerande ställning på 
verldsmarknaden, hafva våra bruksidkare måst under ojemna och 
ogynsamma förhållanden uthärda konkurrensen med utlandets 
högt uppdrifna storindustri, och enär för berörda ändamål er
fordrats anläggning af nya tidsenliga verk samt dyrbara jern-
vägar, hafva uti dessa företag bundits stora kapital, hvilka varit 
tunga att förränta. 

Af ålder har vid Olands alunbruk tillverkats alun, jern-
vitriol och rödfärg, men sedan bruket jemte det närbelägna 
Lovers bruk öfvertagits af ett aktiebolag, som hufvudsakligen 
rigtar sin verksamhet på cementfabrikation, har tillverkningen 
af ofvannämnda produkter allt mera nedgått och utgjorde år 
1890 endast 306 deciton alun, 272 deciton jernvitriol och 275 
deciton rödfärg, allt värderadt till 6,600 kronor. 
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Såsom stående på öfvergången mellan bergs- och bruks-
handteringen samt egentlig fabriksrörelse bör väl betecknas den 
tillverkning af gjutgods, som åstadkommes genom tackjernn om-
smältning och som under år 1890 bedrifvits vid 9 gjuterier och 
mekaniska verkstäder, hvilka tillverkat 17,026 deciton gjutgods 
till ett värde af 42(3,350 kronor, hvartill bör läggas annan till
verkning, uppskattad till 905,555 kronors värde. Den mest be
tydande af dessa inrättningar är Oskarshamns mekaniska verk
stad, belägen i Döderhults socken invid Oskarshamns stad samt 
försedd med en i berget utsprängd torrdocka. Denna verkstad, 
som tillhör ett bolag i Stockholm, men under perioden arren
derats af Motala verkstads aktiebolag, egnar sig hufvudsakligen 
at fartygsbyggnad; under hela perioden hafva derstädes nybygts 
18 ångfartyg om tillhopa 1.080 hästkrafter, samt reparerats 30 
ångfartyg och 63 segelfartyg; och har den fasta arbetsstyrkan 
i medeltal årligen utgjort 310 personer. 

Vanlig skeppsbyggeriverksamhet utöfvades år 1890 vid 4 
varf, 1 i hvardera af länets stapelstäder samt 1 på landsbygden 
i Södra Möre härad, och utgjorde sammanlagda tillverknings
värdet i det närmaste 140,000 kronor. 

filand tråförådlingsinrattningar sro att nämna 4 mekaniska 
snickerifabriker, deraf 1 i Oskarshamn, med ett Bammanlagdt 
tillverkningsvärde för år 1890 af 214,180 kronor. Störst af 
dessa är den kaptenen J. M. Ekströmer tillhöriga, i Fogelfors 
socken af Handbörds härad belägna Fogelfors snickerifabrik, som, 
anlagd år 1876, blifvit tid efter annan utvidgad och försedd med 
tidsenliga, dyrbara maskiner och år 1890, med sysselsättande af 
71 arbetare och förbrukning af 1,700 kubikmeter furu- och gran
virke, tillverkade 30,000 dörrar jemte fönster och golfträ till 
ett samrnanlagdt värde af 150,000 kronor; nästan allt fabrikatet 
går till utlandet, hufvudsakligen Frankrike, Tyskland och 
England. 

Till den vid Trekantens jernvägsstation i Ljungby socken 
af Södra Möre härad belägna bobin- eller trådrullefabrik har 
under perioden kommit en ytterligare dylik fabrik vid Flerohopp 
i Madesjö socken af samma härad; vid båda fabrikerna, som 
drifvits af samma person, tillverkades under år 1890 sammau-
lagdt 217,000 gross trådrullar till ett värde af 120,000 kronor 
och sysselsatte fabrikerna 102 arbetare. För denna fabrikation 
lämpar sig af våra träslag endast björk. 

En annan användning för skogsprodukter lemna trämasse
fabrikerna, hvaraf under perioden endast varit i gång Storebro 
cellulosafabrik i Vimmerby socken af Sevede härad och tillhörig 
ryttmästaren A. Tillberg. Vid nämnda fabrik, der trämassan 
beredes på kemisk väg med användande af den s. k. sulfit
metoden, uppgick tillverkningen år 1890 till 86'4 ton pappers
massa med ett värde af 16,750 kronor, men kommer densamma 
efter en under nämnda år skedd ombyggnad och utvidgning att 
ökas. Ännu mera betydande är emellertid den år 1889 påbörjade, 
men först vid 1890 års slut fullbordade Eds cellulosafabrik i 
Vestra Eds socken af Norra Tjusts härad, hvilken är beräknad 
för en årlig tillverkning af ända till 2,000 ton sulfitcellulosa; 
anläggningen, utförd af ett aktiebolag med 400,000 kronors aktie
kapital, omfattar, förutom magasin, reparationsverkstad, kalkugn 
och arbetarebostad, två större byggnader, af hvilka den ena in
rymmer de för sjelfva tillverkningen afsedda maskiner och appa
rater, samt den andra ugnar för återvinning af soda ur den vid 
tillverkningen använda luten. 

I sammanhang med trämassefabrikationen må nämnas 
papp ers fabrikerna, som funnos år 1890 till ett antal af 11, 
alla belägna å landsbygden, med en tillverkning af 1,116,421 
kilogram till ett värde af 246,367 kronor. Af dessa fabriker 
voro dock endast 2 af någon betydenhet, nemligen Emsfors 
pappersbruk i Döderhults socken af Stranda härad med en årlig 
tillverkning af i medeltal 500,000 kilogram papper af olika slag, 
hvaraf omkring 80,000 kilogram gått till utlandet, samt Hälle
fors pappersbruk i Lönnberga socken af Aspelands härad med 
en tillverkning af 490,000 kilogram omslagspapper till ett värde 
af 98,819 kronor. Båda fabrikerna tillhöra aktiebolag; vid Ems
fors beredes materialet, trämassan, pä stället. 

Näst efter gjuterier och mekaniska verkstäder komma med 
afseende å tillverkningsvärdet tändsticksfabrikerna, hvaraf år 
1890 funnos i länet 9 med ett tillverkningsvärde af 687,731 
kronor, nemligen 3 i Kalmar, 1 i Oskarshamn, 1 i Nybro köping, 
1 i Lofta socken af Norra Tjusts härad invid staden Vestervik, 1 
i Mönsterås socken af Stranda härad, 1 vid Lovers i Våxtorps 
socken i Södra Möre härad samt 1 af ringa betydenhet vid 
Grönskåra i Kråksmåla socken af Handbörds härad. Af dessa 
egdes de i Kalmar och den vid Lovers af en utländing. 

Vid Degerhamn i Södra Möckleby socken på Öland anlades 
år 1887 af ett aktiebolag 1 cementfabrik, som följande året 
började sin verksamhet, hvilken i följd af det anseende, fabri
katet lyckades vinna, alltjemt tilltagit, så att tillverkningen år 
1890 uppgick till 68,884 fat cement med ett värde af 517,706 
kronor; vid fabriken voro anstälde 7 förmän och 227 arbetare. 

Vid 4 tobaksfabriker, 2 i Kalmar, 1 i Oskarshamn och 1 
i Nybro köping, af hvilka dock den sistnämnda samt den ena 
fabriken i Kalmar voro ytterst obetydliga, förarbetades år 1890 
samrnanlagdt 165,524 kilogram tobak, hufvudsakligen till snus, 
med ett tillverkningsvärde af 309,012 kronor. 

Enligt Kommerskollegii statistik funnos år 1890 inom länet 
67 låderfabriker, alla utom 4 belägna å landet eller i köpingarne, 
med ett tillverkningsvärde af 252,482 kronor; de fleste idkare af 
denna näring böra dock otvifvelaktigt med afseende å rörelsens 
omfattning betraktas som handtverkare, hvilken anmärkning 
jemväl gäller färgerierna, till antalet 35 med en färgerilön af 
37,801 kronor, af hvilka inrättningar väl endast 1 färgeri i 
Kalmar med 8,400 kronor i färgerilön kan anses drifvas fabriks-
mässigt. 

Till en del gäller detta äfven bryggerierna eller fabrikerna 
för tillverkning af maltdrycker, hvaraf enligt 1890 års närings
statistik inom länet funnos 15 med en tillverkning af 34,004 
hektoliter till ett värde af 196,023 kronor, och hvaraf endast 
bryggerierna i Oskarshamn, Kalmar, Vestervik och Mönsterås 
voro af någon större betydelse. Om man besinnar, att åtskilliga 
bryggare i näringsstatistiken redovisas såsom handtverkare, finner 
man förestående uppgift om tillverkningens storlek ganska väl 
öfverensstämma med den tabell, som bifogats Maltdrycksbeskatt-
ningskomiténs den 11 december 1891 afgifna betänkande, hvilken 
tabell, stödjande sig på för ändamålet särskildt infordrade primär
uppgifter, utvisar, hurusom antalet salubryggerier inom länet år 
1890 utgjorde 43 med en tillverkning af 165 hektoliter porter, 
17,567 hektoliter öl och 18,093 hektoliter dricka, af hvilka 
bryggerier endast 7 hade en afverkning af 30,000 kilogram malt 
eller derutöfver. Här må anmärkas, att dessa uppgifter icke 
beteckna hela maltdryckskonsumtionen inom länet, enär dertill 
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måste läggas ej mindre den porter, som hitföres från andra håll 
på buteljer, än äfven den icke obetydliga myckenhet öl, som, 
särskildt från Karlskrona och Stockholm, ankommer på fat och 
här omtappas på buteljer, hvilket kan betraktas såsom en all
deles fristående näringsgren. 

I Kalmar finnas 2 betydande kakelugnsfabriker med ett 
tillverkningsvärde för år 1890 af 159,753 kronor; och 2 fajans-
eller stenkärlsfabriker på landsbygden tillverkade samma år för 
25,000 kronors värde. 

Glasbruksindustrien var representerad af 5 glasbruk med ett 
tillverkningsvärde för år 1890 af 156,207 kronor; särskildt inä 
nämnas Ventzelholms glasbruk i Rumskulla socken af Sevede 
härad, der tillverkningen utgjorde 700,000 buteljer med ett salu
värde af 40,000 kronor, samt Alsterbro glasbruk i Kråksmåla 
socken med en tillverkning af hvitt glas till ett värde af 20,500 
kronor. 

Vid Kalmar tapetfabrik uppgick tillverkningen år 1890 till 
600,000 rullar med ett värde af 72,000 kronor. Samma år 
funnos inom länet 27 tegelbruk med ett tillverkningsvärde af 
65,383 kronor. 

Bearbetning af sten har under perioden utvecklat sig till 
en allt mera betydande näring. Flerestädes på Öland och särskildt 
utefter vestra kusten af Norra mötet finnes riklig tillgång på 
vacker och hållbar kalksten i lättbrutna lager, hvilken antingen 
å s. k. skurqvarnar, som drifvas med vindkraft, slipas till plan
sten för golf, trappor och trottoarer eller ock förarbetas till 
rännsten, och är denna stenaptering, som icke kräfver någon 
vidare yrkesskicklighet, en ganska vigtig binäring för ortens 
befolkning; vid Sandviken i Persnäs socken, der det finnes 2 
med ångkraft drifna sliperier, hvilka båda innehafvas, det ena 
dock endast på arrende, af en dansk undersåte, som erhållit 
särskildt tillstånd att der idka näring, åstadkommas genom hyfling 
finare arbeten, såsom trappsten, listverk för byggnadsändarnål 
ni. m., som hufvudsakligen exporteras till Danmark, och har den 
årliga tillverkningen derstädes ansetts representera ett värde af 
i medeltal 208,000 kronor, med användning af en arbetsstyrka, 
som stundom uppgått till 150 personer. På fastlandsområdet 
åter är det egentligen granit, som bearbetas till grafvårdar, trapp
sten, byggnadsornament, socklar och pelare in. ni., och går jemväl 
största delen af denna tillverkning till utlandet, företrädesvis 
Tyskland. Enligt de till Länsstyrelsen inkomna berättelser har 
granit i afsevärd myckenhet bearbetats vid 10 stenhuggerier och 
stensliperier, hvaraf 4 i eller invid staden Vestervik, 1 i Kalmar, 
1 vid Hålvik i Misterhults socken samt 4 i Döderhults socken, 
nemligen 2 å egorna till hemmanet Vånevik, 1 å den derutanför 
belägna Fogelön samt 1 å hemmanet Saltviks egor. Uti Kom-
merskollegii näringsstatistik för år 1890 angifves tillverknings
värdet vid samtliga stenhuggerier inom länet hafva varit 135,675 
kronor, men denna siffra är mycket, mycket för låg, såsom man 
kan finna redan deraf, att värdet a den arbetade sten, som under 
samma år från länets tullkammardistrikt exporterats direkt till 
utlandet, blifvit uti bemälda myndighets berättelse angående ut
rikes handel och sjöfart upptagen till 523,396 kronor. Det är 
en anmärkningsvärd omständighet, att nästan alla dessa sten-
apteringsverk tillhöra utländingar, men enär stenen i sitt råa 
tillstånd kan anses värdelös och erhåller sitt egentliga värde 
genom det å dess aptering nedlagda arbete, som kräfver stor 
omsorg och skicklighet, är det utländska intrånget på detta 

näringsområde ej så mycket att beklaga, eftersom derigenom åt 
många personer beredes en icke obetydlig arbetsförtjenst, i hvilket 
afseende må nämnas, att ensamt det stenhuggeri vid Vånevik, 
som tillhör Kessel och Röhls granitaktiebolag, i medeltal syssel
satt 200 arbetare dagligen. 

Tillverkning af bränvin, hvarför afgiften med den 1 oktober 
1887 höjdes från 40 till 50 öre pr liter, har under de tre sista 
åren af perioden bedrifvits endast å ett ställe, Kyrkeby i Visse-
fjerda socken af Södra Möre härad, der tillverkningen under år 
1890 uppgick till 366,664'"> liter bränvin af normalstyrka. 

Dess värre är Länsstyrelsen icke i tillfälle att nu kunna 
meddela någon närmare redogörelse för vare sig qvarn- eller 
sågverksindustrien, hvilka båda näringsgrenar ännu icke ingå i 
den officiela statistiken. 

Vid de 250 fabriker, som voro i gång under år 1890 och 
hvaraf 41 drefvos af bolag, voro sysselsatta 2,691 manliga och 
448 qvinliga arbetare eller tillhopa 3,139, deraf 983 uti fabriker 
inom städerna Kalmar, Vestervik, Oskarshamn och Borgholm 
— uti staden Viminerby finnes ingen fabriksmässigt drifven 
näring —, 172 vid fabriker i köpingarne samt 1,984 vid fabriker 
a landsbygden i öfrigt; och voro af dessa 3,139 arbetare 612 
under 18 års ålder. 

Som bekant är, finnas särskilda lagbestämmelser meddelade 
angående minderåriges användande i arbete, och är tillsynen 
öfver författningens efterlefnad uppdragen åt helsovårds- eller 
kommunalnämnderna. Denna kontroll torde, åtminstone livad 
landsbygden angår, lemna åtskilligt öfrigt att önska, men Läns
styrelsen har icke af de frän nämnderna inkomna qvartalsrapporter 
haft anledning att ingripa. Sedan i sammanhang med lagen 
angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889 särskilda yrkes
inspektörer blifvit tillsatta, lyder Kalmar län under yrkesinspek
tören i Södra distriktet, hvilken är stationerad i Jönköping, men 
är denna institution allt för ny, att man af densamma ännu 
kunnat finna några verkningar. 

Det allmänna ekonomiska betrycket har naturligtvis varit 
menligt för näringslifvet, och ehuru fabrikernas tillverkningsvärde, 
som år 1885 uppskattades till 3,729,207 kronor samt år 1887 
sjönk än ytterligare till 2,969,127 kronor, sedermera, och det i 
ungefär lika proportion för stad och landsbygd, alltjemt stigit, 
så att det år 1890 uppgick till 4,835,242 kronor, alltså en till
ökning af 30 %, har dock fabrikanternas vinst, långt ifrån att 
ökas, ansenligen nedgått, såvidt man kan döma deraf, att deras 
inkomstbevillning, som år 1885 uppgick till 4,343 kronor 27 öre, 
år 1890 endast utgjorde 3,652 kronor 18 öre, och hvad som 
härvid torde vara mest egnadt att ådraga sig uppmärksamheten 
och gifva anledning till allvarliga betraktelser, är det förhållandet 
att, under det inkomstbevillningen för fabrikerna ä landsbygden, 
köpingame deri inberäknade, under dessa år endast nedgått från 
2,182 kronor 15 öre till 2,084 kronor 45 öre, har samma be
villning i städerna sjunkit från 2,161 kronor 12 öre till 1,567 
kronor 73 öre. Af huru ringa betydelse Kalmar läns fabriks
industri är i förhållande till hela rikets, framgår för öfrigt deraf, 
att värdet af länets fabrikstillverkning för år 1890 endast ut
gjorde 179 % af hela rikets. 

Såsom föremål för husslöjd omnämnes visserligen i berät
telserna från ett eller annat fögderi tillverkning af laggkärl, 
gröfre korgarbeten, mattor af halm m. m., och särskildt tyckes 
den om verklig konstskicklighet vittnande tillverkningen af möbler, 
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deribland skulpterade ekmöbler, inom Virserums socken af Aspe-
lands härad fortfarande häfda sitt goda anseende och vinna ökad 
afsättning, men från andra fögderier, amnäles, att någon slöjd 
icke ens kan omnämnas, och det förhåller sig nog så, att både 
hemslöjden och husfliten inom länet på det hela taget befinna 
sig pä en låg ståndpunkt. Spanad och väfnad, som fordom 
idkades i hvarje landtligt hem, hafva nästan alldeles försvunnit 
och behofven fyllas i stället genom inköp af fabrikstyger; allmänt 
klagas öfver tilltagande flärd bland tjenstehjonsklassen, som nu
mera icke gerna åtnöjes med att bära hemväfda kläder. Emel
lertid gifva åtskilliga tecken vid banden, att slöjden skall kunna 
än en gång intaga sin förlorade ställning; man har börjat inse, 
att dess betydelse och verkningar sträcka sig vida utöfver det 
blott ekonomiska området, och man har utan tvifvel fått fatt på 
den rätta utgångspunkten genom att söka hos det uppväxande 
slägtet uppväcka hågen för slöjd och husflit. Länets båda hus
hållningssällskap, kraftigt understödda af staten och landstingen, 
hafva anslagit medel till inrättande af slöjdskolor inom alla de 
kommuner, som sjelfva velat dertill bidraga, hvilka skolor i 
allmänhet stälts i samband med folkskolan, och har för an
skaffande af dugliga lärarekrafter tillfälle årligen varit beredt åt 
redan anstälde folkskolelärare att genomgå kurser i slöjd vare 
sig i den särskilda slöjdskolan i Kalmar eller vid slöjdlärare
seminariet på TNääs; kommande närmare redogörelse för den i 
skolorna meddelade slöjdundervisning att meddelas i afdelningen 
Politi. För undervisningens behöriga anordnande och öfver-
vakande m. in. har hvartdera hushållningssällskapet tillsatt en 
särskild komité eller styrelse. 

Hvad slutligen handtverherierna angår, hafva de frän fögderier 
och städer inkomna berättelser varit mycket knapphändiga, hvar-
före Länsstyrelsen måste grunda sitt omdöme hufvudsakligen på 
näringsstatistiken, som utvisar: att antalet handtverkare ökats 
från 643 år 1885 till 690 år 1890; att antalet i handtverkerierna 
anstälde arbetare minskats från 1,210 år 1885 till 1,075 år 
1890; samt att beloppet af den inkomstbevillning, som blifvit 
handtverkarne påförd, nedgått från 3,332 kronor 79 öre år 1885 
till 2,550 kronor 95 öre år 1890; börande tillika anmärkas, att 
under år 1888 antalet handtverkare endast utgjorde 618 och an
talet arbetare endast 1,020. Men om man grupperar eller för
delar siffrorna mellan stad och landsbygd och till landsbygden 
hänför köpingarne, finner man beträffande städerna: att antalet 
handtverkare var 369 såväl år 1885 som år 1890, men att ar-
betarnes antal nedgått från 793 till 613, äfvensom att bevill-
uingen sjunkit från 3,075 kronor 29 öre till 2,168 kronor 25 
öre, således 30 %; samt beträffande landsbygden: att antalet 
handtverkare ökats från 274 till 321, antalet arbetare från 417 
till 462 och bevillningen från 257 kronor 50 öre till 382 kronor 
70 öre, hvilken sistnämnda ökning motsvarar mera än 48 %. 
Häraf framgår alltså det obestridliga faktum, att handtverkeri-
näringen inom länets städer under den försvunna femårsperioden 
gått högst betydligt tillbaka; och då förhållandet varit enahanda 
med fabriksindustrien, äfvensom med handel och sjöfart, enligt 
hvad på annat ställe kommer att visas, synes i sanning städerna 
gå en ganska sorglig framtid till mötes, derest icke en kraftig 
uppblomstring af alla stadsmannanäringar snart gör sig gäl
lande. 

4. Kommunikationsanstalter och varuutbyten. 

A) Landtkommunikationer. De i föregående berättelse 
omförmälda nya häradsvägar: a) Trippe grind—Ekabo 16"00 
kilometer, med fortsättningsgrenarne: Ekabo—Grönskåra 582 
och Ekabo—Fagerhult 9-80 kilometer; samt b) Nötebro—Lill-
sjödal 4-57 kilometer eller tillhopa 36'19 kilometer, hafva för en 
sammanlagd kostnad af 89,600 kronor, hvartill staten bidragit 
med 56,250 kronor, blifvit under femårsperioden fullbordade, af-
synade och godkända, hvilket jetnväl är händelsen med omlägg
ningen af häradsvägen mellan Staby gästgifvaregård och Foglabo 
skjutsstation å den 4-35 kilometer långa sträckan Nötebro— 
Fogelfors för en kostnad af 7,400 kronor, hvaraf 4,900 kronor 
erhållits i statsanslag och återstoden tillsläppts af enskild person. 
Derjemte har genom frivilliga sammanskott bekostats anläggning 
af en ny, med träbro öfver Einån försedd häradsväg från Trippe 
grind förbi Frövi qvarnar till landsvägen mellan Högsby kyrka 
och Berga jernvägsstation, hvilken väg är 1,020 meter lång och 
i anläggning kostat 1,458 kronor. Aren 1886—1887 ombygdes 
af sten den 156 meter långa bron öfver Emån vid Staby i 
Högsby socken, den s. k. Tingebro, för en kostnad af 30,000 
kronor, hvaraf hälften erhölls i statsanslag. Slutligen är, under 
förutsättning af statsbidrag, förslag uppgjordt till anläggning af 
en ny sockenväg genom Fogelfors socken frän Fogelfors bruk till 
Ekabo vid den nya häradsvägen. Genom alla dessa företag har 
det länge kända behofvet af förbättrade kommunikationer inom 
Handbörds härads vestra del blifvit ganska väl tillgodosedt. En 

af de nya förhållandena påkallad allmän vägdelning inom Hand
börds härad egde rum år 1890, men förrättningen öfverklagades 
och ärendet har af Länsstyrelsen blifvit till förrättningsmannen 
för ny behandling återförvisadt. 

Inom Aspelands härad hafva förberedande åtgärder vidtagits 
till omfattande förbättringar å häradsvägen mellan Virserum och 
Må lilla; likasom inom Tunaläns och Stranda härader till om
läggning af en del af allmänna landsvägen mellan Oskarshamn 
och Vestervik. Hvad angår Södra Möre härad, har Kung]. 
Kammarkollegium den 15 november 1888 till Länsstyrelsen för 
ny behandling återförvisat den i sista femårsberättelsen omför
mälda fråga om åstadkommande af nya häradsvägar. Vid det 
tillfälle, då frågan derefter ånyo förevar inför häradsrätten, kunde 
dock någon enighet emellan de väghållningsskyldige icke åväga
bringas i anseende till det motstånd, som de inre socknarnes 
anspråk på nya vägar mötte från såväl kustsocknarne som de 
kommuner, hvilka redan blifvit gynnade genom jernvägsförbin
delser. Ärendet beror nu på Länsstyrelsens åtgärd, som har att 
tillse, huruvida, förmedelst den nya väglagen, denna för orten 
synnerligen vigtiga fråga må kunna bringas till ett lyckligt slut. 
Beträffande Ölands Norra mot år endast att anföra, dels att, 
sedan Länsstyrelsens utslag angående upptagande och underhåll 
af en häradsväg mellan Bredsätra och Föra kyrkor blifvit af 
Kungl. Maj:t den 8 november 1889 faststäldt, uppdrag lem näts 
åt chefen för Östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet att upp-
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göra plan och kostnadsförslag för arbetets utförande, dels att 
fråga blifvit väckt om upptagande af en allmän väg till hamn
platsen Alfvidsjöbodar i Högby socken, men att denna fråga, 
likasom den i senaste femårsberättelsen omnämnda frågan om 
allmänna landsvägens fortsättande från Boda kyrka öfver Boda 
kronopark till Byxelkroks hamn eller Grankullaviken, ännu vid 
periodens slut icke slutligt behandlats. Inom Ölands Södra mot 
har den nya häradsvägen mellan Alby i Hulterstads socken och 
Borgby i Mörbylånga socken blifvit i det närmaste fullbordad, 
ehuru ännu icke afsynad. Om samtliga allmänna vägar inom 
länet gäller det omdöme, att de fortfarande äro väl underhållna. 

Beträffande skjutsväsendet får, under hänvisande för öfrigt 
till tabell 2, Länsstyrelsen meddela, att vid 1890 års slut funnos 
inom länet 52 gästgifvaregårdar och 42 skjutsstationer eller till
hopa 94 skjutsanstalter, af hvilka 1, i Mörbylånga köping, blifvit 
inrättad med stöd af 26 § i gällande skjutsstadga, och var vid 
48 af dessa anstalter skjutsningen upplåten på entreprenad. I 
följd af öfvergången till det metriska måttsystemet blef genom 
kungl. brefvet den 16 november 1888 förordnadt, att från och 
med år 1889 maximibeloppet af den skjutslega, som finge af 
entreprenör uppbäras, skulle utgöra inom länets norra landstings
område 1 krona 70 öre och inom det södra landstingsområdet 
1 krona 50 öre, äfvensom att, der entreprenad icke kunde åväga
bringas, utan skjutsningen måste af de skjutsskyldige sjelfva ut
göras, skjutslegan skulle inom hela länet utgå med 1 krona 12 
öre, allt för häst och nymil; utvisande tabellen att, der entre
prenad kommit till stånd, skjutslegan i allmänhet utgår med 
maximibeloppet, raeu att deröfver ingenstädes förekommer sär
skildt entreprenadbidrag, nemligen i den betydelse detta uttryck 
torde hafva i skjutsstadgan, d. v. s sådant bidrag, som utgår 
af landsting och statsverket. Denna förklaring är nödig, enär 
Länsstyrelsen har sig bekant, att myndigheterna i städerna 
Kalmar och Oskarshamn, som icke sjelfva kunna eller vilja in 
natura fullgöra skjutsningsskyldigheten, varit för skjutsningens 
upplåtande på entreprenad nödsakade att till entreprenören ut-
fästa årliga bidrag från stadskassan, hvilka bidrag utgjort: 

År 1»86. 188^—St) ^ 189°-
I Kalmar 400 kr. 600 kr. 160 kr. 

I Oskarshamn 150 » 300 . 300 . 

Anmärkas bör, att å flere andra ställen har vid auktions
anbud å skjutsningens öfvertagande mot maximilegan fästats 
vilkor om särskildt entreprenadbidrag, men att länets båda 
landsting, med qvarstående å den af dem alltsedan nya skjuts
stadgans tillkomst intagna ståndpunkt, afslagit alla dylika an
språk, och har det sedermera ofta nog visat sig, att vid förnyad 
auktion entreprenad kunnat åvägabringas utan särskildt bidrag, 
hvilket ju också är lätt förklarligt, enär det bör ligga i de 
skjutsningsskyldiges eget intresse att fä entreprenad till stånd 
för att derigenom bereda sig fördelen att för den skjuts, som de 
utgöra, få uppbära en högre lega, hvarföre det ock är besyn
nerligt, att entreprenad icke mera allmänt kommit till stånd. 

Vederbörande landstings bestämda vägran att anvisa entre
prenadbidrag måste grunda sig på antagandet, att skjutsnings-
Tbesväret inom länet numera icke innebär någon afsevärd tunga, 
och rigtigheten af detta antagande vinner bekräftelse af tabellen, 
som utvisar, hurusom antalet i vanlig skjuts använda hästar — 

hvilket uppgick åren 1871—1875 till 125,837, aren 1876—1880 
till 69,646 och åren 1881—1885 till 31,999 — under den nu ti 11-
ändagångna femårsperioden 1886—1890 ytterligare nedgått till 
17,688 eller i medeltal för år till 3,538, hvaraf således på hvarje 
skjutsanstalt belöper ej fullt 38 hästar om året; och framgår af 
de från fögderierna inkomna uppgifter, att skjutsanstalter finnas, 
der under hela år ingen häst utgått i skjuts. Denna alltjemt 
fortgående minskning i anlitandet af skjutsväsendet får naturligt
vis i främsta rummet tillskrifvas de i alla afseenden större be-
qvämligheter, som begagnandet af jeravägar och ångbåtar har att 
erbjuda. Till öfriga olägenheter, som äro förenade med använ
dande af skjutsinrättningen, har, sedan entreprenör numera icke 
kan åläggas tillhandahålla hästar vid anfordran, kommit ökad 
svårighet att, särdeles vid längre resor med flere skjutsombyten, 
kunna med någorlunda säkerhet beräkna framkomsttiden, hvilket 
exempelvis gör, att en person, som skall resa från Kalmar till 
grannstaden Oskarshamn, dit afståndet utgör 92 kilometer, men 
icke kan begagna ångbåtslägenhet, näppeligen anlitar skjuts, utan 
föredrager att öfver Alfvesta och Nässjö färdas på jernväg 366 
kilometer, oaktadt visserligen denna jernvägsresa kräfver nära 
24 timmar. För öfrigt har det blifvit allt mera vanligt att vid 
resor till lands anskaffa skjuts genom enskildt beting, ofta till 
billigare pris än den vid skjutsanstalt gällande lega. 

Den kronoskjuts, som under perioden utgått med samman-
lagdt 1,274 hästar, har nästan uteslutande användts till befor
drande af båtsmän vid afgång till och hemkomst från tjenst-
göring vid flottans station i Karlskrona, men dylika transporter 
komma hädanefter att försvinna, i den mån båtsmanshållets 
vakanssättning hinner genomföras. 

Länets jernvägskommunikationer hafva under den gångna 
perioden icke i annan mån förändrats, än att dels en enskild 
jernväg om 4-7 kilometers längd och 60 centimeters spårvidd 
blifvit år 1889 anlagd mellan Eds bruk och lastageplatsen 
Helgenäs i Tjusts härad, dels ock till följd af det s. k. Kåra-
bökets öfverflyttning Karlskrona—Vexjö jernväg numera med en 
sträcka af 16-752 kilometer faller inom Kalmar län. De i näst 
föregående berättelse omnämnda förslag till jernvägsanläggning, 
dels mellan Kalmar stad och Berga station å Nässjö—Oskars
hamns jernväg, dels från Kalmar söderut genom Södra Möre 
härad till anknytning med det blekingska jernvägsnätet, hafva 
måst tills vidare öfvergifvas i saknad af nödig anslutning från 
landsting och vederbörande kommuner, beroende naturligtvis i 
främsta rummet på bristande uppfattning af den nytta, jeravägar 
direkt och indirekt medföra, men derjemte på den allmänna 
ekonomiska ställningen och måhända äfven på de ogynsatnma 
resultaten af de redan befintliga jernvägarnes verksamhet. Så
lunda har Nybro—Säfsjöströms jernväg genom utmätningsvis 
skedd försäljning öfvergått till ett nytt bolag, hvarvid hela det 
gamla jernvägsbolagets aktiekapital gått förloradt. Vidare har 
Kalmar läns norra landsting,, som iklädt sig garanti för lån, 
upptagna af Vestervik—Hultsfreds och Vestervik—Åtvidaberg— 
Bersbo jernvägsaktiebolag, till följd af minskade trafikinkomster 
måst fullgöra denna garanti under hela femårsperioden för det 
förra och under år 1890 jemväl för det senare bolaget. Och 
hvad Kalmar—Emmaboda jernväg angår, har Kalmar stad allt
jemt måst fullgöra den garanti, staden tecknat för ett af Kalmar 
nya jernvägsaktiebolag upptaget obligationslån. För att för fram
tiden undgå denna utgift, trygga staden mot den förlust af hela 
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dess i Kalmar—Emmaboda jernväg nedlagda aktiekapital, som 
vid en tvångsförsäljning kunde uppstå, äfvensom för att bereda 
staden ersättning för det aktiekapital, som vid Nybro—Säfsjö-
ströms jernvägs försäljning gått förloradt, bildades i Kalmar 
under början af år 1890 ett konsortium för inköp och trafike
rande af nämnda båda jernvägar, men enär konsortiet bildats 
under förutsättning, att Kalmar stad skulle garantera det lån, 
konsortiet för jernvägames inköpande behöfde upptaga, saint 
Kungl. Maj:t icke fann skäligt tillåta staden ikläda sig denna 
garanti, gick hela affären om intet. Under sådana förhållanden 
låter det sig lättare förklara, att intresset för nya jernvägs-
anläggningar ej visat sig synnerligen framträdande, men man må 
hoppas, att insigten om de stora fördelar, som jernvägsförbindelser 
i länets längdrigtning otvifvelaktigt skola medföra, måtte göra 
sig mera allmänt gällande och under gynsammare förhållanden 
lyckas förena alla krafter till enig samverkan. Från denna syn
punkt har det sin stora betydelse, att länets södra landsting år 
1891 anslagit medel såsom bidrag till bestridande af kostnaderna 
för en förnyad undersökning af jernvägslinien Kalmar—Berga. 

Nedanstående siffror visa jernvägames inkomst per dag och 
bankilometer under perioden: 

Vimmerby—Hultsfreds jernväg trafikeras af Nässjö—Oskars
hamns jernvägsaktiebolag emot uppbärande af 75 % af trafik
inkomsterna, och Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo samt Hultsfred 
—Vesterviks jernvägsaktiebolag hafva anordnat gemensam trafik 
med Norsholm—Ristens kommunikationsaktiebolag. 

B) Sjökommunikationer. Om kommunikationerna till lands 
inom länet ännu lemna åtskilligt att önska, är det deremot så 
mycket bättre bestäldt med sjökommunikationerna. Förutom de 
många ångbåtar, som under seglationstiden anlöpa länets stapel
städer och uppehålla regelbunden samfärdsel med de mera be
tydande hamnarne inom landet, äfvensom med Lybeck och Köpen
hamn, ombesörjes den lokala dagliga ångbåtstrafiken i Kalmar
sund af såväl bolaget Kalmarsund som ett bolag i Oskarshamn, 
hvilket eger 2 ångbåtar. Af Kalmarsundsbolagets 5 ångbåtar 
hafva 2 blifvit försålda, i hvilkas ställe dock anskaffats 1 all
deles ny ångare, benämnd Kalmarsund n:o 6 och bygd som is
brytare, i följd hvaraf postångfartyget Öland, som vintertiden 
fortfarande uppehåller daglig förbindelse mellan Kalmar och 
Öland, numera kan i viss mån sägas vara mindre behöfligt. Ett 
bolag i Vestervik har, understödt af statsverket, under perioden 
med ångbåt underhållit regelbunden trafik med Libau i Ryss
land. Vintertiden har postförbindelsen med Gotland gått öfver 
Vestervik. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda, på statsverkets 
bekostnad anlagda hamnen vid Stora Rör har i följd af bristande 

medel ännu icke kunnat af hamnstyrelsen försättas i sådant 
skick, att den fullt motsvarar de trafikerandes anspråk på ut
rymme, beqvämlighet och trygghet. Öland är vanlottadt på 
naturliga hamnar, och de hamnanläggningar, som med konstens 
hjelp der blifvit utförda, äro ständigt utsatta för faran att för
störas genom sanddrift. Sålunda har under perioden hamnen 
vid Röhälla blifvit så uppgrundad, att den icke vidare kan af 
Kahnarsundsbolagets ångbåtar angöras, och stor fara är för 
handen, att Sandvikens hamn skall varda alldeles igenfyld af 
sand- och stendrift, om ej kraftiga och skyndsamma åtgärder 
vidtagas. 

Från länets fastlandssida är att oniförmäla anläggandet af 
lastbryggor och utförandet af andra hamnarbeten vid lastage-
platserna Bergqvara, Helgenäs, Almvik och Blankaholm, men 
de förnämsta arbetena hänföra sig till städerna och utgöras af 
kajbyggnader, framdragande af jernvägsspår och uppmuddring. 
Enligt vunna 'upplysningar hafva hamnkassornas utgifter å de 
större orterna utgjort: 

Och hafva hamnkassornas inkomster under samma tid ut
gjort: 

Största delen af förestående inkomster har naturligtvis ut
gjorts af hamnafgifter för fartyg och varor i enlighet med af 
Kungl. Maj:t faststälda taxor. Genom särskilda nådiga bref den 
9 september 1887, den 13 juli och 17 augusti 1888 samt den 
12 juli och 16 augusti 1889 hafva dylika taxor, gällande för 
tiden intill 1891 års slut, blifvit faststälda för sammanlagdt 21 
hamnar inom länet. 

Tolag ser sättning en till länets tre stapelstäder har under 
perioden uppgått till följande belopp: 
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varande den synnerligen för staden Kalmar högst betydande för
höjningen under senare delen af perioden beroende af den ökade 
tulluppbörd, som blef en följd af de med den 1 juli 1888 i kraft 
trädande spanmålstullar. 

Bland sjökommunikationer böra nämnas tre kanaler: Ströms
holms kanal och Stegeholms kanal, hvilka förmedla samfärdseln 
mellan Gamlebyviken och Östersjön vid Vestervik, samt Gränsö 
kanal, som förkortar seglationen mellan Gudingefjärden och 
Vestervik. Stegeholms kanal tillhör ett enskildt bolag, de båda 
öfriga egas af Vesterviks stad. Afgifterna för kanalernas be
gagnande utgå i enlighet med af Kungl. Maj:t faststälda taxor. 

Den fordom så vigtiga fårjfarten mellan fastlandet och 
Öland har till följd af ångbåtskonimunikationernas utveckling 
numera förlorat all betydelse; endast undantagsvis inträffar vinter
tiden, att färjning förekommer öfver smalaste delen af Kalmar
sund mellan Refsudden och Stora Rör. I öfrigt linnes inom 
länet endast ett färjställe, nemligen vid Bjursund på vägen 
mellan Vida och Bågviks skjutsstationer i Tjusts härad. 

Med afseende å lotsverket är att förtälja, hurusom lots-
platsernas antal, hvilket år 1885 utgjorde 18, under perioden 
minskats genom indragning af Dämmans lotsplats, men deremot 
ökats genom inrättande af nya lotsplatser vid Ekenäs och Deger-
hamn, så att vid 1890 års slut funnos inom länet 19 lotsplatser, 
hvaraf 5 tillhörde Norrköpings lotsfördelning, nemligen Steds-
holmen, Idösund, Strupö, Kråkelund och Figeholm, samt 14 till
hörde Kalmar lotsfördelning, nemligen Oskarshamn, Påskallavik, 
Vållö, Mönsterås, Timmernabben, Pataholm, Borgholm, Skägge
näs, Kalmar, Botorp, Ekenäs, Bergqvara, Degerhamn och Kåre-
hohn. Lotskapteusexpeditionen i Kalmar lotsfördelning är nu
mera förlagd till Kalmar. 

Vidkommande fyrväsendet har år 1888 uppförts en ny fyr 
å Grimskallen utanför Oskarshamn, hvarigenom antalet fasta 
fyrplatser inom länet numera är 12, nemligen Spårö, Ölands 
norra udde, Furön, Grimskallen. Damman, Borgholm, Skäggenäs, 
Ispeudd, Grimskär, Ölands södra udde, Segerstad och Kapell
udden, hvarjemte fyrfartyget Utgrunden är förlagdt i södra delen 
af Kalmarsund. Vid Gräsgård på Ölands sydöstra kust finnes 
lifräddningsstation med båt och nödigt manskap. 

Den naturliga följden af alla dessa för sjöfartens utveckling 
och tryggande vidtagna åtgärder är den, att antalet skeppsbrott 
och svårare sjöolyckor alltmer aftagit. Visserligen hafva under 
den gångna femårsperioden ej så få grundstötningar vid länets 
långa och för navigationen farliga kuster egt rum, ofta nog till 
följd af obekantskap med farleden och uraktlåtenhet att anlita 
lots, men, så vidt kändt är, hafvä endast 14 fartyg under dessa 
fem år blifvit vrak eller gått alldeles förlorade, dervid förlusten 
af menniskolif inskränkt sig till ett. 

Vidkommande tiden, hvarunder sjöfarten obehindradt fort
gått, åberopas följande uppgift från Kalmar: 

Ar 1886 7 mars—23 december 

» 1887 3 januari—29 

» 1888 16 apr i l -23 

> 1889 23 april—31 

. 1890 18 mars—30 

I Oskarshamn och Vestervik börjar sjöfarten de år, då sundet 
varit isbelagdt, senare än i Kalmar. 

C) Post-, telegraf- och telefoninrättningar. De fullständiga 
postanstalterna eller postkontoren utgöra fortfarande 11; deremot 
hafva under perioden poststationerna ökats med 12 eller från 
105 till 117, så att sammanlagda antalet fasta postanstalter 
inom länet vid 1890 års slut uppgick till 128. Den af Kungl. 
Generalpoststyrelsen offentliggjorda statistik utvisar, hurusom 
under år 1890 på hvarje invånare i länet belöpt i medeltal 11 
till postbefordran aflemnade försändelser — ett mycket lågt tal, 
eftersom för hela riket under samma år belöpt på hvarje in
vånare 25 postförsändelser. Väl är det sant, att siffran för hela 
riket väsentligen påverkats af förhållandena i hufvudstaden, der 
till följd af de många centrala styrelseverken och öfriga allmänna 
inrättningar på hvarje invånare belöpt 1(55 försändelser, men, 
äfven om man frånser Stockholms stad, gifver en jemförelse 
mellan de särskilda länen vid handen, att i 16 län öfverstiger 
antalet postförsändelser 11, i 2 län (Kalmar och Kristianstads) 
utgör antalet 11 och endast i 6 län understiger antalet 11 på 
hvarje invånare. Att postfreqvensen dock är i tilltagande, fram
går deraf, att under år 1885 belöpte på en hvar af länets in
vånare i medeltal endast 10 postförsändelser. 

Sedan telegrafstationen i Vimmerby med stöd af kungl. 
brefvet den 11 november 1887 blifvit vid slutet af april månad 
år 1888 indragen, funnos inom länet vid femårsperiodens utgång 
12 statstelegrafstationer, hvaraf 3 — i städerna Kalmar, Vestervik 
och Oskarshamn — tillhörde andra klassen med hel dagtjenst 
och 9 räknades till stationer af tredje klassen med inskränkt 
dagtjenst. Derjemte fanns telegrafinrättning vid länets samtliga 
jernvägsstationer, 38 till antalet. Det saknar icke sitt intresse 
att kasta en öfverblick öfver telegrainfreqvensen under de sär
skilda åren af femårsperioden vid samtliga statstelegrafstationer 
inom länet: 

0
 D 

Ar 1886, da den ekonomiska krisen natt sin höjd, var 
telegramantalet vida mindre än under något af åren 1881—1885, 
men ökades de följande åren i bredd med konjunkturernas för
bättring, om än visserligen icke får förbises, att den med 1889 
års ingång vidtagna nedsättning af telegrafportot mägtigt bidragit 
till telegramfreqvensens ökande. Om telegrafens betydelse för 
storindustrien vittna stationerna Ankarsrum och Gunnebo, der 
utan tvifvel nästan all telegrafering hänför sig till brtiksverksam-
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heten, och den med år 1887 inträdda lifligheten å Mörbylånga 
står tydligen i sammanhang med Ölands cetnentaktiebolags då 
påbörjade verksamhet vid Degerhamn. 

Antalet postförsändelser och telegram hade måhända ökats 
i än högre grad, om ej telefonväsendet på kort tid fått en så 
storartad utveckling. Öfver större delen af länet sträcka nu 
telefonledningarne sina trådar, i regeln anlagda af lokala s. k. 
telefonföreningar, hvilka småningom utvidgat sig och kommit i 
förbindelse med h varan dra. Vid 1890 års slut funnos 9 dylika 
telefonföreningar: Gamleby, Valdeniarsviks, Vesterviks, Oskars
hamns, Mellersta Kalmar läns, Kalmar, Smedby, Trekantens och 
Nybro, hvarjemte fanns Vimmerby telefonaktiebolag, som utsträckt 
sin verksamhet vida utöfver stadens område. De största näten 
egas af nämnda aktiebolag och Kalmar telefonförening. 

Anmärkningsvärd är den ringa del, staten haft i utveck
lingen af Kalmar läns telefon väsende. Vid periodens början 
fanns blott en af telegrafverket utförd ledning, om 30 kilometer, 
mellan telegrafstationen i Kalmar och Ekenäs lastageplats. 
Under år 1886 sattes genom nämnda ledning egendomen Binga i 
förbindelse med samma telegrafstation, hvilken förbindelse dock 
numera lär upphört, sedan egaren funnit det lämpligare att direkt 
ansluta sig till Kalmar telefonförening; år 1887 sattes Deger
hamn i förbindelse med statstelegrafstationen i Mörbylånga och 
år 1888 anlades genom telegrafverket en telefonledning om 56'5 
kilometer från Borgholm till nordligaste delen af Öland med 
5 abonnentstationer: Boda, Hagaby, Nygård, Sandviken och 
Uggletorp. Slutligen har telegrafverket år 1890 dels inköpt 
bröderna THaglinds telefonnät i Östergötlands län, hvilket egde 
1 station, Falerum, i norra delen af Kalmar län, dels anordnat 
dubbeltrådig telefonförbindelseledning mellan Vexjö och Karls
krona öfver Emmaboda, hvilken ort är belägen inom Kalmar län 
och måhända torde blifva centralstation, om och när rikstelefon-
nätet utsträckes öfver länets södra del. Fråga har visserligen 
varit väckt om de större privata telefonnätens öfverlåtande till 
telegrafverket, men alla underhandlingar hafva hittills strandat 
på motståndet från delegarne i telefonföreningarne, hvilka dragit 
sig för de höjda årsafgifter, som skulle till statsverket erläggas, 
jemfördt med hvad de för närvarande till föreningarne erlägga 
för administrationskostnadernas bestridande; dock torde det vara 
antagligt, att man vid närmare besinnande skall finna fördelarne 
af en anslutning till rikstelefonnätet väl uppväga den möjliga 
förhöjningen i årsafgiften, och att alltså förnyade underhand
lingar skola leda till en lycklig lösning af förevarande fråga. 

D) Sjöfart och handel. Under en tid af allmänt betryck föl-
alla andra näringar kan man ej vänta någon uppblomstring för 
rederi- och sjöfartsnäringen', också utvisar statistiken en ganska 
betydlig tillbakagång. Då vid 1885 års slut Kalmar län egde 
400 segelfartyg och 23 ångfartyg eller tillhopa 423 fartyg om 
42,528 ton, egde länet vid 1890 års slut endast 340 segel- och 
19 ångfartyg eller tillhopn 359 fartyg om 34,527 ton. Vid jem-
förelse mellan de båda hufvudslagen af sjöfart finner man länets 
handelsflotta sålunda representerad: i inrikes sjöfart år 1886 
168 fartyg om 6,068 ton, men år 1890 137 fartyg om 5,020 ton; 
samt i utrikes sjöfart år 1886 224 fartyg om 31,723 ton, men 
år 1890 231 fartyg om 30,350 ton; och om man åter jemför 
den del, städerna och landsbygden tagit uti länets sjöfart, finner 
man tillbakagången i den inrikes sjöfarten hufvudsakligen bero 

af landsbygden, hvars i dylik fart använda fartyg nedgått med 
30 och deras drägtighet med nära 1,100 ton, under det att 
minskningen för städerna utgjort ett enda fartyg och tontalet 
till och med något ökats, hvaremot utrikes sjöfarten företer det 
motsatta förhållandet att, under det städernas fartyg nedgått i 
antal med 13 och i tontal med 3,068, hafva landsbygdens fartyg 
ökats i antal med 20 och i tontal med 1,695. Anmärknings
värd är den fortsatta minskningen af Kalmar stads handels
flotta. Den gren af rederirörelsen, som gifvit den bästa behåll
ningen, synes vara den regelbundna inrikes ångbåtstrafiken, 
hvilken dock varit hufvudsakligen inskränkt till lokaltrafiken i 
Kalmarsund. 

Beträffande den del af länets befolkning, som egnar sig åt 
sjömansyrket och finner sin utkomst genom sjöfart, är läns
styrelsen icke i tillfälle att meddela några sjelfständiga upp
gifter, utan måste åberopa Komraerskollegii statistik för år 1890, 
som utvisar, att af de till länets tre sjömanshus hörande fartygs-
befälhafvare och sjöfolk varit till utrikes sjöfart med svenska 
fartyg använda 199 befälhafvare och 1,904 sjöfolk; att vid samma 
tre sjömanshus varit till uteslutande inrikes sjötjenst påmönstrade 
57 befälhafvare och 169 sjöfolk; samt att antalet af de å landt-
mannafartyg anstälde skeppare och sjömän, för såvidt de varit 
i sådan egenskap mantals- och skattskrifne, skall hafva utgjort 
93 skeppare och 851 sjöfolk; lärande denna sistnämnda siffra, 
hvarmed Kalmar län öfverträffar alla andra län inom riket med 
undantag af Göteborgs och Bohus län, få anses ådagalägga, att 
sjöfarten, åtminstone hvad landsbygden angår, fortfarande har 
sin stora betydelse för länet. 

Ar 1885 funnos inom Kalmar län 1,067 handlande, hvilka 
fått sig påförd inkomstbevillning till belopp af 12,857 kronor 
80 öre. Ar 1890 uppgick antalet handlande till 1,066 med en 
bevillning af 11,475 kronor 76 öre. Inlåter man sig uti närmare 
granskning, skall man finna följande: 

År 1885. År 1890. 

Uti städerna: Antalet handlande 528 492 

Dessas bevillning i kr 10,369'34 8,587'86 

Uti köpingarne: Antalet handlande 66 70 

Dessas bevillning i kr l,249'8i 1,110'50 

A landsbygden: Antalet handlande 473 504 

Dessas bevillning i kr 1,238'Gr, 1,777'41. 

Medan således handeln i städerna ej obetydligt nedgått, har 
den deremot tilltagit å landsbygden. Med afseende å olägen
heterna af landthandeln har länsstyrelsen ingen anledning att 
frånträda sitt i förra femårsberättelsen derom afgifna yttrande. 

Genom kungl. förordningen den 23 september 1887 vidtogs 
en af förhållandena högligen påkallad inskränkning i rättigheten 
att till försäljning kringföra varor. I öfverensstämmelse med 
författningens anda har länsstyrelsen varit synnerligen sparsam 
med utfärdande af tillståndsresolutioner till gårdfarihandel och 
i allmänhet begränsat dem till sådana fall, då ömmande om
ständigheter förelegat; år 1888 utfärdades 65, år 1889 47 och 
år 1890 40 dylika resolutioner. Endast i 2 fall har tillstånd 
till afyttrande af handelslager medelst s. k. varurealisation med
delats. 

Med afseende å de allmänna marknaderna är blott att an
teckna, att marknaden vid Kongsbro i Järeda socken af Aspe-
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lands härad blifvit under perioden flyttad till Klöfdala i samma 
socken, samt att den remontmarknad, som under en följd af år 
hållits uti Kalmar i sammanhang med årsauktionen å unghästar 
från Ottenby stuteri, men som icke från allmänhetens sida om
fattats med något intresse, blifvit genom Komtnerskoilegii utslag 
den 15 oktober 1889 indragen. Vid 1890 års slut funnos inom 
länet 28 marknader, nemligen 18 frimarknader med obegränsad 
handelsrätt och 10 kreatursmarknader, afsedda for handel endast 
med kreatur och landtmannavaror. Frimarknader hållas i Fige-
holm, Mörlunda, Algutsrum, Gårdspånga (2), Virserum (2), Ed 
(Helgenäs), Dalsbro, Södra Vi, Getteruin, Målilla, Mörbylånga, 
Vimmerby (2), Borgholm (2) och Fröbygårda; samt kreaturs
marknader i Figeholm, Mörlunda, Algutsrum, Klöfdala (2), 
Rockneby, Hultsfred, Mönsterås, Rännareslätten och Kristdala. 
Derjemte hållas på åtskilliga ställen s. k. torgdagar och kreaturs
möten, der det stundom visat sig ganska svårt att hålla handeln 
inom behöriga gränser, och på sista tiden hafva anspråken på 
handelsfrihet vid dessa torgdagar varit så vidsträckta, att deras 
bifallande skulle medföra återupprättande af de gamla frimark
naderna. Gällande lag är icke i denna del fullt tydlig. 

Enligt lagen den 13 juli 1887 skola föras handelsregister 
för mottagande af firmaanmälan från en hvar, som vill idka 
handel eller annan näring, med hvars utöfvande följer skyldighet 
att föra handelsböcker, hvilka register föras för städerna af 
magistrat eller stadsstyrelse samt för landsbygden och köpingarne 
hos länsstyrelsen. Uti Kalmar läns handelsregister hafva på 
grund häråt' intagits följande antal firmaanmälningar: 

Häraf afsågo 1,722 enskilda näringsidkare, 61 aktiebolag 
och 78 handels- eller andra bolag, som ej äro aktiebolag. Under 
ifrågavarande 3 år inkotnmo till länets handelsregister 37 anmäl
ningar om närings upphörande, hvaraf 27 gälde enskilda närings
idkare, 2 aktiebolag och 8 andra slags bolag. 

Hvad särskildt angår försäljningen af bränvin och andra 
brända eller destillerade spirituösa drycker, var densamma under 
försäljningsåret 1889—1890 ordnad på följande sätt: 

Till dessa i tabellen upptagna försäljningsrättigheter borde 
rätteligen läggas 1 privilegierad, pä burskap grundad utskänknings-
rättighet i Vestervik, hvilken dock på grund af öfverenskommelse 
med dervarande spritbolag icke under perioden varit begagnad och 
af sådan anledning icke heller af vederbörande taxeringsnämnd 
fått sig någon försäljningsafgift påförd. Under försäljningsåret 
1889—1890 voro af Länsstyrelsen derjemte meddelade 8 till
fälliga utskänkningsrättigheter vid brunns- och badorter eller 
ombord å passagerareångfartyg. 

Af förenämnda 41 ständiga rättigheter voro de vid gäst-
gifverierna i Örsjö och Röhälla privilegierade, men öfriga 39 af 
länsstyrelsen meddelade samt innehades af i författningsenlig 
ordning bildade bolag, utom hvad angår Vimmerby stad och 
köpingarne Mörbylånga och Gamleby, der försäljningsrättigheterna 
blifvit å offentlig auktion upplåtna. Att bränvinshandeln i 
köpingarne Mönsterås, Figeholm och Nybro kunnat öfverlåtas åt 
bolag, beror af särskildt tillstånd, meddeladt genom kungl. bref 
den 15 maj 1886. Enahanda rättighet är meddelad åt Mörby
långa köping, der bränvinshandeln varit åt bolag upplåten under 
försäljningsåren 1886—1889, såsom förhållandet jemväl blifvit 
under en tid af tre år från den 1 november 1890. 

Synnerligen anmärkningsvärdt är, att man i staden Vimmerby, 
der bränvinshandeln under många år varit öfverlåten åt bolag, 
frångått berörda, i sedlighetens och ordningens intresse vidtagna 
anordning samt tillåtit, att de af länsstyrelsen för en tid af tre 
år från den 1 oktober 1889 medgifna försäljningsrättigheter fått 
af enskild person å auktion inropas, helst staden härigenom gått 
miste om sin andel i den å bränvinshandeln uppkommande vinst, 
hvilken ett bolag, derest ett sådant kunnat komma till stånd, 
varit lagligen skyldigt att afstå till författningsenlig fördelning, 
hvilken förlust ingalunda varit obetydlig, såsom framgår deraf, 
att stadens behållna andel af bränvinsförsäljningsmedlen under 
försäljningsåret 1888—1889 utgjorde 5,208 kronor 5 öre, men 
under försäljningsåret 1889—1890 nedgick till 2,155 kronor 68 
öre. Naturligtvis har förlust härigenom tillskyndats jemväl 
landstinget och hushållningssällskapet. Såsom närmaste anled
ning till denna systemförändring har uppgifvits, att man i Vim
merby tyckt sig finna småaktighet och obehörigt klanderbegär 
uti de anmärkningar, som vid den officiela revisionen af bolagets 
räkenskaper framstälts beträffande förvaltningskostnaderna, men 
ryktet förmäler, att verkliga orsaken varit en sträfvan att be
reda staden ännu högre inkomst än förut, samt att man för 
sådant ändamål under hand öfverenskommit att icke vidare bilda 
bolag, utan låta försäljningsrättigheterna å auktion inropas af 
enskild person, som derefter skulle skänka staden hela vinsten 
å affären. Äfven om, under förutsättning att ryktet skulle ega 
någon grund i verkligheten, denna yttring af »lokalpatriotism» 
mås-te ogillas, kan man dock ej undgå att betrakta händelsen 
såsom ett gif akt, en erinran om faran att vid kringskärandet 
af städernas inkomst af bränvinshandeln gå för långt eller ända 
derhän, att intresset derstädes för handelns ordnande i överens
stämmelse med sedlighetens och allmänna ordningens fordringar 
förminskas. 
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5. Kameralförhållanden. 
Under ifrågavarande femårsperiod har någon förmedling af 

hemman till vare sig mantal eller grundskatt icke förekommit; 
ej heller har något nytt hemman tillkommit genom skattläggning. 
Skatteomföringsresolutioner hafva utfärdats å tillhopa IV2 mantal 
krono för 3 åbor och å 2 kronolägenheter för 10 åbor. Till 
statsverket hafva indragit» 4 landsstatsboställen samt 1 post
mästare- och 1 militieboställe, och 5 kronohemman om tillhopa 
l5/ie mantal hafva på grund af särskilda bestämmelser blifvit 
med erhållande af frälsenatur försålda möten sammanlagd köpe
skilling af 25,780 kronor. 369 afhandlingar om jordafsöndring 
hafva under perioden blifvit för pröfning och afgälds fastställande 
till länsstyrelsen ingifna; utan tvifvel hafva många flere jordlägen
heter blifvit afsöndrade, men det egendomliga förhållandet eger 
rum, att under det nästan hvarje afhandiing om jordafsöndring 
på Öland och vissa delar af fastlandsområdet underställes läns
styrelsens pröfning, så iakttages denna, till ordning och säkerhet 
ledande åtgärd deremot mindre regelbundet inom andra delar af 
länet, hvilket ankommer på olika praxis hos domstolarne, af 
hvilka somliga fordra afgäldens fastställande såsom vilkor för 
lagfarts meddelande. 

På grund af kungl. kungörelsen den 5 juni 1885 angående 
nedsättning med 30 % af grundskattemas belopp afskrefs år 1886 
i jordebok och kronoräkenskaper kronan behållen grundskatt till 
ett belopp af 68,561 kronor 48 öre. Den lindring i rustnings-
och roteringsbesvären, som i enlighet med lagen den 5 juni 1885 
kommit vederbörande till del, uppgick för år 1886 till 67,843 
kronor 38 öre, hvaraf 55,849 kronor 24 öre utbetalades kontant 
och 11,994 kronor 14 öre tillgodofördes genom afdrag å vakans-
afgifter. Den lättnad, som genom nedsättning af grundskatt och 
lindring i indelningsverkets tunga kommit länets jordbrukare till 
godo, uppgick således för år 1886 till det icke obetydliga be
loppet af 136,404 kronor 86 öre. 

Under femårsperioden hafva 13 skattefrälseråntor blifvit till 
statsverket inlösta med tillhopa 32,371 kronor, hvarefter hem
manen blifvit i jordeboken omförda från frälse till skatte, genom 
hvilken åtgärd hemmanens egare, som förut måst till frälseränte-
egaren utgöra räntan efter årlig markegång, dels fått grund
skatten till beloppet fixerad, dels kommit i åtnjutande af 30 % 
nedsättning i grundskattens belopp. 

Antalet af de för statsverkets räkning utarrenderade domäner 
utgjorde vid 1890 års slut 127 med ett sammanlagdt taxerings
värde af 3,263,600 kronor och uppgick arrendet för dessa do
mäner enligt samma års kronoräkenskaper till 128,806 kronor 
25 öre eller i medeltal 4 % af taxeringsvärdet. På grund af 
kungl. kungörelsen den 13 juli 1887 hafva 26 kronoarrendatorer 
inom länet efter uppsägning fått den 14 mars 1889 frånträda 
sina arrenden, och hafva vid de i följd häraf företagna förnyade 
utarrenderingsåtgärder arrendeafgifterna minskats med 21,531 
kronor 62 öre. 

Taxeringsvärdet å jorden inom Kalmar län har under perio
den nedgått med ej mindre än 7,576.800 kronor, hvaraf belöper 
ä bevillningspligtig jordbruksfastighet på landet 7,425,300 kronor 
och i stad 25,500 kronor, samt å bevillningsfri, staten tillhörig 

jordbruksfastighet på landet 126,000 kronor. Deremot har under 
samma tid taxeringsvärdet å annan fast egendom stigit med 
3,394,730 kronor, hvaraf belöper på bevillningspligtig fastighet å 
landet 1,195,300 kronor och i stad 1,666,400 kronor, på bevill
ningsfri, staten tillhörig fastighet 52,000 kronor samt på bevill
ningsfri, menigheter tillhörig fastighet 481,030 kronor; varande 
sammanlagda taxeringsvärdet å all fast egendom inom länet för 
år 1890: 

Hvad i öfrigt vidkommer hemman och lägenheter samt stads
jordar m. m., egendomar af fideikommissnatur, samt egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag eller främmande magters under
såtar, häuvisas till de deröfver enligt stadgade formulär upp
rättade tabellerna 3, 4, 5 och 6. 

Af naturliga skäl befinna sig landtmäterigöromålen alltjemt 
i aftagande. Under perioden har Länsstyrelsen utfärdat samman-
lagdt 366 landtmäteriförordnanden eller i medeltal 732 årligen. 
Af dessa har dock det stora flertalet, eller 345, galt landtmäteri-
förrättningar af mindre omfång, såsom egoutbyten, hägnads- och 
vägdelningar, rågångsregleringar in. m., och endast 21 förord
nanden hafva afsett laga skifte eller hennuansklyfning af laga 
skiftes natur, och då ytvidden af den jord, som under perioden 
1881—1885 skiftades, utgjorde 22,902 hektar, uppgick den under 
perioden 1886—1890 skiftade jordareal endast till 13,360 hektar, 
fördelad på 21-75 mantal. Kostnaden för dessa laga skiftes
förrättningar utgjorde sammanlagdt 121,422 kronor 90 öre, neni-
ligen ersättning till landtmätare och gode män 71,683 kronor 
94 öre samt öfriga beräknade utgifter 49,738 kronor 96 öre, 
hvaraf dock staten lemnat 8,212 kronor 50 öre såsom bidrag till 
utflyttningskostnader. En följd af de minskade göromålen har 
varit nedgång i landtmäteripersonalen, hvilken vid 1890 års slut 
utgjordes af 1 förste landtmätare, 6 kommissionslandtmätare, 
4 vice kommissionslandtmätare, 1 auskultant och 1 elev. 

Kalmar län är fortfarande indeladt i 2 justeraredistrikt. 
Hvad slutligen angår kommunernas finanser, meddelas derom 

i tabell C (sid. 28) uppgifter, hemtade ur den officiela stati
stiken för år 1890. 

På sätt förut blifvit nämndt, har kommunernas antal under 
perioden ökats genom bildandet afFogelfors socken och utgjorde 
vid 1890 års slut de borgerliga kommunerna 109 samt de kyrk
liga kommunerna 104. Till stadskommuner äro i förevarande 
statistik jemväl räknade köpingarne Mönsterås, Nybro och TMör-
bylånga, enär vid inedgifvandet af borgerligt kommunal sjelf-
ständighet åt dessa köpingar stadgadt blifvit, att med afseende 
å desamma kungl. förordningen om kommunalstyrelse på landet 
visserligen i allmänhet skulle lända till efterrättelse, men att, 
hvad sarskildt anginge rösträtt och skattskyldighet, de i kungl. 
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förordningen om koinmunalstyrelse i stad gifna bestämmelser 
skulle vinna tillämpning. Enahanda stadgandet] äro meddelade 
för Figeholms köping, som från och med 1878 års början varit 
egen borgerlig kommun, men man har försummat iakttaga dem, 
utan alltjemt röstat och skattat efter fyrktal, hvarför nämnda 
köping hittills sammanförts med landskommunerna. Det, bör 
dock nämnas, att missförhållandet numera blifvit rättadt. 

Kommunalutsh/lderna, hvilkas slutsumma under de sär
skilda åren af perioden föga varierat, hafva år 1890 utgått pä 
följande sätt: 

Efter bevillning till staten 044,071 kronor 

Efter hemmantal 12,037 

I personliga afgifter ;S4,(Mif> 

I naturapersedlar 1K),677 

Etter annan eller ej uppgifven grund 2ti7,;JÄS 

Summa 1,048,973 kronor. 

Tab. C. Kommunernas i Kalmar län finanser år 1890. 

I och för bevillningens tillämpning såsom beskattningsgrund 
begagnas å landsbygden fj/rkt.alssätt?u>ig, som för år 1890, jem-
fördt med år 1885, utfallit sålunda: 

Kör i mantal »att jord b77,!M) f>-4 % 

Kur jordbruksfastighet utan mautal 14,719 --. + 10'6 • 

Kör annan fastighet 41,101 --- + 7'2 • 

Kör alla öfriga beskattuingsföremål 210,1770 - 1 - 3 > 

181K) års fyrktalssumma 044,370 - — ,Ts % 

Högst koin Döderhults socken med ett fyrktal af 38,842; 
lägst åter Ekby socken med ett fyrktal af 1,131. Högsta ut
debitering pr fyrk visar Bäckebo socken med 100 öre för samt
liga beskattningsföremål, men, hvad särskildt angår annan fastig
het, kominer Figeholms köping ännu högre med 107 öre pr fyrk, 
motsvarande 10 kronor 70 öre pr bevillningskrona; Fagerhults 
socken deremot företer det lägsta utdebiteringsbeloppet med 15 
öre pr fyrk af samtliga beskattningskategorier. 

Vidkommande städerna har utdebiteringen per bevillnings
krona under perioden utgjort: 

Utdebiteringen efter hemmantal torde afse kostnader för 
väganläggningar, likasom naturapersedlar kunna antagas hafva 
utgått till fattigvårdäbehof. 

Bland kommunalutskylder intaga de personliga afgifterna 
numera en underordnad betydelse, sedan dylika afgifter lagenligt 
icke få uttaxeras annat än för folkskolans behof, med afseende 
hvarå särskildt gäller, att den personliga folkskoleafgiften, hvilken 
skall utgöras af qvinna med hälften af det belopp, som erlägges 
af man, icke ma sättas högre än till 50 öre för hvarje skatt
skyldig af mankön. Så stor är dock vanans magt, att, ehuru 
den senaste begränsningen i kommunernas rätt att utdebitera per
sonliga kommunalutskylder skedde redan genom kungl. förordningen 
den 22 juni 1X83, ännu år 1885 allmänt förekom olaglig utde
bitering af dylika afgifter inom alla rikets län, hvaribland Kal
mar län kom med 2'i landskommuner eller mera än 25 % af 
hela antalet landskommuner. Emellertid hafva under perioden 
dessa missförhållanden alltmera försvunnit, så att, försåvidt de 
ingifna räkenskapssammandragen utvisa, under år 1890 olaglig 
debitering af personliga afgifter endast förekommit inom 3 af 
länets kommuner, nemligen Vissefjerda och Ekby, der afgiften 
utgått lika för man och qvinna med respektive 10 och 25 öre, 
samt Gärdserum, der det utdebiterats 55 öre för man och 30 öre 
för qvinna och der man således kan misstänka någon slags per
sonlig afgift af 5 öre utöfver folkskoleafgiftens maximibelopp. 
I de flesta kommuner utgår sistnämnda afgift med sitt maximi
belopp, men i 3 kommuner, Tveta, Fliseryd och Repplinge, ut-
debiteras endast respektive 40, 30 och 40 öre för man samt 
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hälften deraf för qvinna, och i kommunerna Gamleby, Målilla, 
Gårdveda, Kalmar landsförsamling. Oskarshamns stad samt Mön
sterås köping saknas den alldeles. 

Statens bidrag till kommunernas inkomster, tillhopa 176,193 
kronor, visar, i jeinförelse med år 1885, en högst ansenlig steg
ring, beroende af ökadt understöd till folkskoleväsendet, hvartill 
kommunerna under år 1890 fått uppbära ej mindre än 109,805 
kronor; återstående 6,388 kronor hafva anvisats för andra ända
mål, hvaraf här särskildt må nämnas 3,604 kronor godtgörelse 
för af kommunerna bestridd fattigvård. 

Kommunernas inkovist af bränvinshandeln har under perio
den nedgått, en naturlig följd af den genom kungl. förordningen 
den 29 maj 1885 vidtagna förändring i dispositionen af försälj-
ningsafgifterna och vinstmedlen, hvilken förändring å andra sidan 
medfört en högst väsentlig ökning i landstingens och hushåll
ningssällskapens inkomst af nämnda handel. 

Endast undantagsvis lemna kommunernas räkenskapssamman
drag närmare redogörelse för posten öfriga inkomster», såsom 
genom angifvande at t deri ingå: för Gamleby donationsmedel 
med 3,474 kronor; för Fogelfors -bidrag af andra kommuner, in
rättningar, samfund eller enskilde» med 779 kronor; för Ryssby 
skogsförsäljningsmedel från fattiggården med 5,548 kronor; för 
Källa donationsmedel med 935 kronor och för Mörbylånga köping 
gäfvor i fastighet och kontanta medel med 19,840 kronor. 

Beträffande härefter kommunernas utgifter för år 1890, bör 
till förklaring öfver den stora minskningen a utgifter för kyrk
liga ändamål, jemfördt med år 1885, erinras, att densamma beror 
deraf, at t några nybyggnads- eller större reparationsarbeten å 
kyrkor icke under förstnämnda år förekommit. Den bland stads-
kommunernas utgifter betydliga posten 232,939 kronor »för all
männa byggnader, kommunikationsanstalter o. d.» inrymmer un
der sig, bland andra, följande belopp: för hus och inventarier 
46,682 kronor, för vägar, gator och torg och dylikt 22,560 kronor, 
för hamnar och broar och dylikt 75,421 kronor, för renhållning 
2,439 kronor, för gatubelysning 15,544 kronor samt för brand
väsendet 11,683 kronor. Den på stadskommunernas budgeter 
ännu mera tyngande posten »öfriga utgifter», 243,323 kronor, afser 
hufvudsakligen utgifter »för styrelse och förvaltning in. in.», 
hvaraf särskildt må nämnas följande kostnader: för magistrat 
och rådhusrätt 24,613 kronor, för stadsfullmägtiges och under
lydande nämnders expeditioner 14,343 kronor, för polis 39,01(5 
kronor samt för räntor det betydliga beloppet af 112,011 kronor, 
hvaraf ensamt på Kalmar stad belöper ej mindre än 66,908 kronor. 

Enligt ofvauintagna öfversigt hafva samtliga kommunernas 
tillgångar under den gångna femårsperioden minskats med mera 
än 9 v Anledningen till detta betänkliga förhållande är dock 
en ren bokföringsätgärd, i ty att Kalmar stad, som i följd af 
exekutiv försäljning förlorat det aktiekapital, staden nedlagt i 
Nybro-Säfsjöströms jernväg, beslutat att, i sammanhang med 
afskrifning af berörda förlust, uti räkenskaperna inom linien 
föra ej mindre stadens hela aktiekapital i Kalmar—Emmaboda 
jernväg än ock hvad staden utgifvit eller kunde komma att ut-
gifva för ett af Kalmar nya jernvägsaktiebolag upptaget obli
gationslån, hvarför staden iklädt sig räntegaranti. I följd af 
detta beslut minskades stadens bokförda tillgångar i fordringar, 
värdepapper och kontanta medel år 1888 med 1,177,740 kronor, 
så at t Kalmar stad, hvars samtliga tillgångar år 1885 bokförts 
till 2,181,411 kronor, men är 1890 endast upptagits till 1,091,741 

kronor, numera, hvad tillgångar angår, icke intager främsta 
rummet bland länets kommuner, utan i sådant hänseende öfver-
träffas af staden Vestervik, hvars samtliga tillgångar i 1890 års 
räkenskapssammandrag upptagas till ett belopp af 1,387,662 kr. 
Om man frånser det nu omnämnda förhållandet med staden 
Kalmar, skall man finna, att kommunernas samtliga tillgångar 
i sjelfva verket under perioden blifvit förökade. 

Samtliga kommunernas skulder, som under år 1890 ökats 
med upptagna lån till belopp af 169,371 kronor, men minskats 
genom inbetalda lån till belopp af 219,808 kronor, hafva under 
hela femårsperioden ökats med nära 3 %. De flesta kommu
nerna äro visserligen skuldsatta, men vid 1890 års slut befunnos 
dock 17 kommuner — Locknevi, Blackstad, Pelarne, Djursdala, 
Frödinge, Hvena, Mörlunda, Fagerhult, Gullabo, Hagby, Oskar, 
Föra, Ekby, Norra Möckleby, Vickleby och Smedby samt Mörby
långa köping — icke ega några skulder, och i 25 kommuner — 
Odensvi, Törnsfall, Tveta, Målilla, Gårdveda, Järeda, Kråks-
måla, Kristvalla, Karlslunda, Boda, Persnäs, Löt, Gärdslösa, 
Bredsätra, Runsten, Alböke, Köping, Sandby, Gårdby, Hulter-
stad, Resmo, Mörbylånga, Glömminge, Segerstad och As — 
understego skulderna 1,000 kronor. Högsta skuldbeloppet åter 
egde Kalmar stad med 1,103,148 kronor, samt bland landskom
muner Hallingeberg med 88,710 kronor. 

Säsom ett bidrag till belysande af kommunernas skuldsätt
ning meddelas i tabell D förteckning å de på längre afbetal-
ningstid än två år stälda lån, som kommuner inom länet intill 
1890 års utgång erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att upptaga, 
hvilken förteckning ansetts för fullständighetens skull jemväl 
böra omfatta sådana lan, för hvilka den faststälda amorterings
tiden, som beräknas från tiden för lånets upptagande, kan an
tagas redan vara tilländagången. 

Tab. D . Af kommunerna med Kungl. Maj:ts tillstånd intill 
1890 års slut upptagna lån på längre afbetalningstid 

än två år. 
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Kalmar län är, som bekant, det enda af rikets län, som är in-
deladt i två landstingsområden, det norra och det södra. Be
träffande de båda landstingens finanser hänvisas till efterföljande 
uppgifter för år 1890 i tabell E (sid. 31). 

Båda landstingen hafva år 1890, likasom föregående år 
under perioden, låtit utdebitera personlig sjukvårdsafgift med 50 
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öre för man och 25 öre för qvinna, hvilken afgift dock icke varit 
för det dermed afsedda ändamål tillräcklig, utan har bristen 
mast fyllas af andra landstingens tillgångar. Om man be
sinnar, att uti södra landstingets utgifter för helso- och sjukvård 
ingått största delen af den till mera än 40,000 kronor beräk
nade kostnaden för uppförande af nytt länslasarett och kurhus 
i Borgholm, är det ett bevis på detta landstings goda ekonomi, 
att särskild landstingsskatt icke behöft uttaxeras för år 1890, 

Tab. E. Landstingens i Kalmar län finanser år 1890. 

hvilket jemväl var händelsen för åren 1888 och 1889, under det 
att för hvartdera af åren 188(5 och 1887 i landstingsskatt ut
taxerades 25 öre per bevillningskrona. Deremot har det norra 
landstinget sett sig nödäakadt att under hela femårsperioden ut
taxera landstingsskatt, som utgått för år 1886 med 18 öre, för 
hvart och ett af åren 1887—1889 med 40 öre samt för år 1890 
med 30 öre, allt per bevillningskrona. Denna uttaxering har 
erfordrats för bestridande af utgiftsposten »kommunikations-
anstalter», hvilken uppkommit sålunda, att landstinget, som med 
Kungl. Maj:ts den 30 december 1876 gifna tillstånd iklädt sig 
garanti för af Vestervik—Hultfreds och Vestervik—Åtvidaberg— 
TBersbo jernvägsaktiebolag upptagna lån, måst, på sätt förut i 
denna berättelse blifvit omnämndt, fullgöra denna garanti. Häri
genom har landstinget hos de respektive jernvägsbolagen be
kommit en ganska betydlig fordran, som dock på grund af lands
tingets beslut i räkenskaperna föres inom linien. Båda lands
tingens skulder vid 1890 års slut utgjordes af tillfälliga lån, del
vis till bestridande redan under året af utgifter, för hvilka medel 
varit i följande årets stat anvisade. 

För häradskommunernas finanser under den gångna fem
årsperioden är Länsstyrelsen deremot icke i tillfälle att lemna 
någon närmare redogörelse. Visserligen stadgar kungl. kungö
relsen den 30 april 1881, att kronobetjent, som verkställer upp
börd af någon inom härad eller tingslag för dess gemensamma 
behof utgående afgift, skall derför årligen till häradsrätten in-
gifva redogörelse, hvilken, sedan densamma blifvit af utsedde 
revisorer granskad, skall jemte revisionsberättelsen aflemnas till 
Konungens Befallningshafvaude, som har att om berättelsens 
kungörande föranstalta; men de till Länsstyrelsen i sådant af-
seende lemnade handlingar gifva icke någon klar öfverblick öfver 
förhållandena till följd af olika praxis. I vissa redogörelser 
upptages endast det debiterade beloppet jemte hvad deraf in
flutit och till den kassaförvaltare, som vanligen är till härads
medlens förvaltning antagen, aflemnats, utan att man ser, för 
hvilka ändamål medlen blifvit utdebiterade; på åtskilliga ställen 
synes uppbörden af den vigtigaste och mest betydande posten, 
snöplogsafgifterna, hafva, med förbigående af kronobetjeningen, 
varit öfverlemnad åt kommunalnämnderna och omnämnas derföre 
icke i de hit ingifna handlingarne. Hvad särskildt angår år 
1890, har utdebiteringen af egentliga häradsmedel i allmänhet 
omfattat obetydliga belopp, som afsett bekostande af eldning i 
tingshus, inbindning af domböcker m. ra. samt häradstjenares 
aflöning, hvilken utgått med olika belopp, varierande mellan 40 
och 150 kronor; i Stranda härad utdebiterades snöplogsafgift 
med 10 kr. per mantal och utgjorde uppbörden 2,374 kr. 59 öre. 

6. Politi. 

A) Undervisningsväsendet. Med afseende å folkundervis
ningen är länet indeladt i 106 skoldistrikt, hvilket i betrak
tande af de kyrkliga kommunernas antal 104 förklaras deraf, 
att dels Sandby och Gårdby församlingar hafva gemensamt 
skolväsende, under det a andra sidan Målilla och Gårdreda 
socknar, ehuru förenade till en kyrkoförsamling i allt öfrigt, 
hafva skolväsendet ordnadt hvar för sig, dels ock att köpingarne 
Mönsterås och Figeholm, ehuru icke sjelfständiga kyrkliga kom
muner, utgöra egna skoldistrikt. 

År 1890 funnos inom länet för folkundervisningen följande 
antal allmänna skolor: 

Af de flyttande folkskolorna ambulerade 63 på 2 och 11 
på 3 stationer. 15 skoldistrikt — Gärdserum, Locknevi, Vester-
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rum, Frödinge, Hvena, Tuna, Mörlunda, Tveta, Fagerhult, K råks-
måla, Kristvalla, Bäckebo, Mortorp, Gullabo och Vissefjerda — 
saknade fast folkskola, och i ett distrikt, Kristvalla, voro jemväl 
båda småskolorna flyttande. Antagligen är det lokala förhål
landen, som i de flesta af dessa fall förhindrat fasta skolors in
rättande. På Öland finnes intet distrikt utan fast folkskola och 
endast i ett distrikt, Boda, finnes vid sidan af den fasta skolan 
en flyttande folkskola; de lokala förhållandena äro så gynsamma, 
att någon mindre folkskola icke heller behöft på denna ö in
rättas. 7 skoldistrikt — Dalhem, Östra Ed, Kalmar landsför
samling, Ekby, Högsrum, Stenåsa och Segerstad — saknade 
särskild småskola. Den i sista femårsberättelsen omnämnda 
Skytteanska skolan i Alem har under perioden ombildats till 
en vanlig folkskola. 

Antalet skolhus utgjorde vid 1890 års slut 493, hvaraf 331 
tillhörde skoldistrikten samt 102 voro förhyrda eller hyresfritt 
upplåtna; antalet skolträdgårdar uppgick till 80. 

Lärarekrafterna vid 1890 års slut framgå af följande 
öfversigt: 

hvarförutom funnos 17 öfningslärare och 10 öfningslärarinnor; 
vid 12 fasta folkskolor funnos flere än 1 lärare i hvarje, och af 
de 251 vid folkskolor anstälde voro: ordinarie 191 lärare och 31 
lärarinnor; extra ordinarie 4 lärare och 13 lärarinnor; samt bi
trädande 2 lärare och 10 lärarinnor. 

De barn, som år 1890 befunno sig i skolåldern (7—14 år), 
uppgingo till ett antal af 20,837 gossar och 19,956 flickor eller 
tillhopa 40,793, hvaraf 36,915 eller 90"5 % åtnjöto undervisning 
och 3,202 eller 7-8 % ej erhöllo sådan, medan uppgifter i ämnet 
saknades beträffande 676 eller T7 %. Af de 3,202 barn, som 
under året ej erhållit undervisning, hade emellertid 1,656 under
gått godkänd afgångspröfning, 540 redan lemnat skolan efter 
genomgången minimikurs, 213 varit af sjukdom hindrade att 
bevista folkskolan och 793 af annan anledning icke fått någon 
undervisning. 

Med afseende å den anstalt, der undervisningen erhållits år 
1890, kunna barnen indelas i följande grupper: 

Beträffande folkskoleväsendets ekonomi meddelas följande 
öfversigt för år 1890: 

Och utgjorde beloppet af donationer för folkskoleväsendet 
121,986 kronor 44 öre, hvaraf, bland andra, komma på Gamleby 
46,650 kronor, på Vestra Ed 24,793 kronor 85 öre, på Mister-
hult 14,691 kronor 29 öre och pä Kalmar stad 10,407 kronor 
54 öre. 

Fördelade på länets samtlige invånare, uppgingo 1890 års 
utgifter för folkundervisningen till 1 krona 94 öre för hvarje 
person; motsvarande siffra ar 18X5 utgjorde 1 krona 63 öre. De 
ökade utgifterna, som vittna om en stark utveckling af folk
skoleväsendet, hänföra sig förnämligast till lärarnes förbättrade 
aflöning, som år 18X5 enligt senast afgifna femårsberättelsen 
endast uppgick till 279,563 kronor; men härvid far ej förglöm
mas, att i samma mån jemväl ökats statens bidrag, som enligt 
samma källa år 1885 utgjorde 136,842 kronor 2G öre, men år 
1890 enligt förestående, på skolrådens uppgifter till folkskole
inspektörerna grundade öfversigt uppgick till 167,294 kronor 
71 öre, hvilken siffra dock något understiger det verkliga be
loppet, som enligt landsboksräkenskaperna utgjorde 167,396 
kronor 27 öre. 

Med afseende å tillsynen öfver folkundervisningens behöriga 
handhafvande har länet under perioden varit indeladt i 3 distrikt, 
stående under hvar sin folkskoleinspektör. 

För utbildande af lärarinnor för folkskolans behof finnes i 
Kalmar sedan år 1875 ett statens xcminarinm ined rektor, 3 
manliga adjunkter, 1 qvinlig adjunkt, 2 lärarinnor i den med 
seminariet förenade öfningsskola samt 1 lärare och 4 lärarinnor 
i öfningsämnen; och har antalet derstädes under perioden under
visade och utexaminerade elever varit: 
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Och kan nian af det alltjemt nedgående elevantalet finna, 
att tillgången på dugliga lärarinnor för folkskolans behof nu
mera fullt motsvarar behofvet, ett förhållande som i sin mån 
jeinväl bekräftas deraf, att det under en följd af år på bekost
nad af länets norra landsting i Vestervik inrättade seminarium 
till utbildande af småskolelärarinnor upphört med sin verk
samhet. 

Sedan år 1876 eger länet 2 folkhögskolor, förlagda den ena 
till Södra Vi i norra länsdelen, den andra å egendomen Ebbe
torp nära staden Kalmar. Båda äro afsedda för manliga elever, 
men sedan ar 1879 har vid Södra Vi folkhögskola en särskild 
kurs för qvinliga elever varit anordnad under sommarmånaderna. 
Under läsaret lfSSil —1MDO besöktes folkhögskolan i Södra Vi af 
28 manliga elever, hvaraf 22 tillhörde första och b' andra års
kursen, samt 18 qvinliga elever. Folkhögskolan vid Ebbetorp 
blef ar 1887 omorganiserad och utgöres numera rätteligen af 2 
skilda skolor, ehuru med gemensamma lärarekrafter, nemligen 
en egentlig folkhögskola med ettårig kurs, samt en i överens
stämmelse med kungl. kungörelsen den 18 juli 1887 inrättad 
landtmannaskola, och utgjorde under läsåret 1889—1890 elever
nas antal i folkhögskolan 12 och i landtmannaskolan 8. Alla 
dessa skolor Iiafva åtnjutit understöd af staten, landstingen och, 
livad Ebbetorp angår, jemväl af vederbörande hushållningssäll
skap, men det är synnerligen anmärkningsvärdt, att båda lands
tingen börjat visa sig mera njugga gent emot folkhögskolan. 
Länets norra landsting nedsatte år 1890 anslaget till Södra Vi 
folkhögskola frän 3,000 till 2,500 kronor och det södra lands
tinget, som dittills understödt folkhögskolan vid Ebbetorp med 
2,000 kronor årligen, indrog år 1886 hela anslaget samt bevil
jade visserligen följande året till folkhögskolan 1,600 kronor och 
till landtmannaskolan 200 kronor, men år 1889, dä vid under
stöds beviljande för ytterligare tre år båda posterna samman-
slogos, nedsattes dock anslaget i sin helhet till 1,600 kronor. 
Den, som på närmare håll följt landstingens förhandlingar, kän
ner, att denna sparsamhet framkallats icke sa mycket af ekono
miska skäl som fastmera af delade meningar om resultaten af 
folkhögskolans verksamhet. För egen del vågar Länsstyrelsen 
icke fälla något bestämdt omdöme angående befogenheten af det 
misstroende, som frän vissa håll sålunda framkommit mot folk
högskolesaken. 

För att åt blinda barn bereda tillfälle till undervisning vid 
blindskolan i Vexjö och institutet förblinda vid Tomteboda i när
heten af Stockholm hafva medel varit anvisade af länets båda 
landsting. Det på enskildt initiativ tillkomna institutet för döf-
stumma i Hjorteds socken har med understöd af staten och 
länets båda landsting fortsatt sin välsignelserika verksamhet; 
under året 1 september 1889 - 31 augusti 1890, det 26:te efter 
institutets grundläggande, funnos der intagna 19 gossar och 13 
flickor, eller tillhopa 32 lärjungar, hvaraf 16 från länet, för
delade pä en talskola med 3 klasser, 1 skrifklass och 1 tecken
klass. Länets södra landsting har derjemte anvisat bidrag till 
elevers intagande och underhåll vid statsanstalten i Vadstena 
för öfveräriga döfstunima och vid en enskild döfstumanstalt i 
Karlskrona, och Länsstyrelsen har jemväl för sin del varit i till
fälle att med användande af medel från den s. k. Malmö barn-
husfond kunna bidraga till döfstummes undervisning. Enligt 
lagen den 31 maj 1889 utgöra Kalmar, Jönköpings och Krono
bergs län rikets andra döfstumundervisningsdistrikt, hvars an

gelägenheter handhafvas af en utaf de respektive landstingen 
tillsatt styrelse med säte tills vidare i Eksjö, men var frågan 
om undervisningens framtida ordnande ännu icke vid periodens 
slut definitivt afgjord. 

För sinnesslöa barns undervisning är sörjdt genom en af 
samtliga fyra småländska landstingen vid lägenheten Nannylund 
ä Eksjö stads område grundad och underhållen anstalt, benämnd 
Smålands idiothem, och hafva Kalmar läns båda landsting dess
utom anvisat bidrag till underhåll af fattiga, obotligt sjuka och 
vanföra barn vid det s. k. Eugeniaheinmet i Stockholm. 

De allmänna låroverkens och jiedagogiemas antal har icke 
under perioden undergått någon förändring och utgjordes af högre 
läroverket i Kalmar, fullständigt på både klassiska och reala 
linien, högre läroverket i Vestervik, fullständigt endast på real-
linien (latin läses ej i sjette och sjunde klasserna), lägre fem-
klassiga läroverket i Oskarshamn, der undervisning dock icke 
meddelas i latin, lägre treklassiga läroverket i Vimmerby, två-
klassiga pedagogien i Borgholm samt enklassiga pedagogien i 
Mönsterås, och utgjorde lärjungarnes antal höstterminen: 

hvilket utvisar en fortgående minskning i tillströmningen af nya 
lärjungar. 

Beträffande de inom länet befintliga privata elementarläro
verk för flickor meddelas följande uppgifter, som hänföra sig till 
år 1890. 

a) Nisbethska elementarskolan för flickor i Kalmar med 7 
klasser, hvaraf femte och sjunde äro tvååriga, samt en förbere
dande klass med tre afdelningar, 98 elever och årligt statsanslag 
af 1,000 kronor; 

b) Fröken Adelaide Sturks läroanstalt för flickor, äfvenledes 
i Kalmar, med 8 årsklasser, en förberedande klass med 2 afdel
ningar, samt 77 elever; 

c) Elementarläroverket för flickor i Vestervik med 7 klasser 
ocli 55 elever samt årligt bidrag af staten 800 kronor, af Vester-
viks stad 650 kronor och af länets norra landsting 300 kronor; 

d) Oskarshamns elementarläroverk för flickor med 5 klasser 
och 84 elever. 

För några fackskolor är redogörelse leinnad här ofvan i 
afdelningen »näringar», hvarföre här endast namnes, att naviga
tionsskolor finnas på allmän bekostnad inrättade i städerna Kal
mar och Vestervik, från hvilka skolor under perioden utexami
nerats sammanlagdt 162 styrmän, 116 sjökaptener och 146 ång-
fartygsbefälhafvare, deruti dock inberäknade ett antal extra 
elever, som undergått examen utan att i öfrigt hafva begagnat 
sig af den i skolorna meddelade undervisning, samt att Fahriks-
och Handtverksföreningen i Kalmar inrättat en lägre teknisk 
yrkesskola, hvari undervisning meddelats at närmare 100 elever. 

Här torde vara platsen för lemnandet af en närmare redo
görelse för slöjdundervisningen inom länet, om hvars utveckling 
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länets båda hushållningssällskap inlagt stora förtjenster. Enligt 
den af Södra hushållningssällskapets slöjdkomité lemnade redo
görelse funnos år 1890 inom 17 kommuner 29 manliga och 26 
qvinliga eller tillhopa 55 slöjdskolor, der undervisning med
delades åt 778 manliga och 1,009 qvinliga eller tillhopa 1,847 
elever. En särskild ställning bland dessa skolor intager slöjd
skolan i Kalmar, hvais ändamål är dels att utgöra en högre 
slöjdskola, der elever, som förut öfvat sig i slöjd, äro i tillfälle 
att vinna större handafärdighet och mångsidigare utbildning, på 
samma gång de erhålla undervisning i teoretiskt-praktiska ämnen, 
dels ock att särskildt åt de i skolåldern varande barn från Kal
mar stad meddela en allmän handafärdighet och kännedom om 
bruket af de enklare verktygen, i enlighet med hvilket program 
undervisning lemnats dels åt frielever och betalande extra elever 
6" månader årligen 9 timmar om dagen, nemligen teoretiskt i 
fysik, geometri, räkning, välskrifning och svenska språket 4 tim
mar, samt praktiskt i snickring, svarfning och träskärning 5 
timmar, dels åt stadens folkskolebarn och lärjungar vid högre 
allmänna läroverket vissa timmar i veckan under läseterminerna 
praktiskt uti nyssnämnda tre slöjdgrenar, hvarförutoni vid skolan 
varit under sommartiden anordnade särskilda kurser för äldre, i 
tjenst varande folkskolelärare, hvilka derigenom förvärfvat skick
lighet att bestrida undervisningen i de inom kommunerna inrät
tade slöjdskolor. Hvad angår dessa inom kommunerna befintliga 
slöjdskolor, har undervisningen åt gossar hufvudsakligen afsett 
träslöjd, men på ett och annat ställe jemväl något handtverk, 
såsom skrädderi, samt i flickskolorna spanad, stickning, sömnad 
och tillklippning af kläder. För år 1890 hade södra länsdelens 
slöjdkomité till sitt förfogande ett belopp af 6,900 kronor, hvar-
till hushållningssällskapet och landstinget bidragit med 2,650 
kronor hvartdera, staten med 1,000 kronor och Kalmar stad med 
600 kronor, och användes beloppet dels till uppehållande af 
undervisningen vid Kalmar slöjdskola, dels till bekostande af 
lärares utbildning vid seminariet å Nääs, dels ock i form af 
penningeunderstöd till de kommuner, som inrättat slöjdskolor. 

Inom norra länsdelens kommuner funnos år 1890 tillhopa 
21 slöjdskolor, nemligen 19 manliga och 2 qvinliga, med tillhopa 
548 elever, som af Norra hushållningssällskapets slöjdkomité 
njöto understöd, hvarjemte funnos 7 skolor, som ej åtnjöto något 
understöd. Komiténs budget rörde sig å 3,600 kronor, hvartill 
staten bidragit ined 1,000 kronor, Norra landstinget med 1,500 
kronor samt hushållningssällskapet sjelft med 1,100 kronor. Inom 
denna länsdel klagades öfver svårigheten att erhålla kompetenta 
lärare, hvarföre ock särskilda medel anslagits till lärares utbild
ning vid Nääs. 

Som bekant är, lemnar staten kommunerna penningebidrag 
till aflönande af lärare i slöjd vid folkskolorna, och uppgick 
statsverkets bidrog för år 1890 till berörda ändamål inom Kal
mar län till ett belopp af 4,237 kronor 50 öre. 

B) Mått och vigt samt kreditväsendet. Med ingången af 
år 1889 trädde det metriska systemet i full tillämpning, och om 
än den stora allmänheten icke torde på förhand hafva satt sig 
närmare in i detsamma, har dock, såvidt länsstyrelsen inhemtat. 
öfvergången, särdeles hvad rymdmått och vigt angår, varit lättare, 
än man kunnat förmoda. 

I slutet af år 1887 inrättades i Kalmar ett Riksbankens 
afdelningskontor, som väl ännu icke hunnit utveckla någon 

större verksamhet, men hvars förnämsta betydelse för orten 
ligger deri, att detsamma genom sina jemförelsevis låga ränte
satser tvingat öfriga bankanstalter till nedsättning af den förut 
ganska höga utlåningsräntan. 

Oskarshamns enskilda bank, som började sin verksamhet 
den 15 februari 1877, upphörde den 1 november 1889 med sin 
rörelse, hvilken öfvertogs af Smålands enskilda bank. Samtidigt 
träffades öfverenskommelse med Kalmar enskilda bank om ömse
sidig indragning af åtskilliga afdelningskontor, hvilka genom 
konkurrensen vållat bankerna ej obetydliga förluster. Vid perio
dens slut funnos inom länet följande enskilda bankinrättningar: 
Kalmarbanken med hufvudkontor i Kalmar, afdelningskontor i 
Vestervik samt kommissionskontor i Vimmerby, Borgholm, Mön
sterås och Valdemarsvik, hvilken sistnämnda plats dock hufvud
sakligen tillhör Östergötlands län; Smålandsbanken med afdel
ningskontor i Kalmar och Oskarshamn; samt Kristianstads en
skilda bank med ett afdelningskontor i Vissefjerda. Bankinrätt-
ningarne hafva naturligtvis icke varit oberörda af den ekono
miska krisen inom länet; värst träffades Kalmarbanken, som år 
1886 led en särskild, högst betydlig förlust genom verkställande 
direktörens falsarier. 

För tillgodoseende af jordbrukarnes behof af amorteringslån 
mot inteckningssäkerhet verkar inom norra landstingsområdet 
Östgöta hypoteksförening och inom södra landstingsområdet Små
lands m. fl. provinsers hypoteksförening, men är Länsstyrelsen 
icke i tillfälle att framlägga några siffror, som utvisa, till hvad 
belopp Kalmar läns jordbruksfastigheter äro uti nämnda kredit
anstalter intresserade. 

Under Allmänna hypotekskassan för Sveriges städer sorterar 
Hypoteksföreningen mellan fastighetsegare i Kalmar och Borg
holm, hvilken vid 1890 års slut hade utestående amorteringslån 
till belopp af 616,050 kronor och s. k. förskottslån till belopp 
af 108,000 kronor; länets öfriga städer tillhöra i sådant afseende 
Småländska stadshypoteksföreningen, som har sitt säte i Eksjö. 

För bedrifvande af pantlånerörelse på lindrigast möjliga 
vilkor för den lånebehöfvande allmänheten bildades i Kalmar 
Aktiebolaget Kalmar pantbank, som med ett aktiekapital af 
6,500 kronor började sin verksamhet den 22 februari 1886 och 
under perioden utlemnade 46,537 lån å tillhopa 231,409 kronor, 
utgörande således medelbeloppet af hvarje pantlån nära 5 kronor. 
Denna bank har otvifvelaktigt uträttat mycket godt. 

Antalet sparbanker har icke under perioden förändrats, 
utan utgjorde, med inberäknande af Kalmar läns allmänna bespa
rings- och lifränteanstalts sparbanksafdelning, fortfarande 29, af 
hvilka dock Södra Vi sparbank upphört med all inlåningsrörelse 
och numera vid tiden för denna berättelses afgifvande blifvit 
upplöst. Antalet delegare i dessa banker utgjorde vid 1890 års 
slut 28,089, hvilkas innestående behållning uppgick till 6,842,366 
kronor, hvarförutoni sparbankerna hade egna fonder till ett be
lopp af 757,094 kronor. Då enligt sista femårsberättelsen spar
bankerna hade 23,425 delegare med en behållning af 4,719,038 
kronor, kan man ej annat än erkänna, att sparbanksväsendet 
under perioden utvecklat sig på ett storartadt sätt. Med undan
tag af Vesterviks och Öfverums sparbanker, på hvilka spar
bankslagen icke ansetts tillämplig, hafva öfriga sparbanker under
gått årliga inspektioner genom dertill af Länsstyrelsen förordnade 
sakkunnige män, och hafva inspektionsberättelserna ådagalagt, 
att rörelsen i allmänhet bedrifvits med omsorg och försigtighet, 
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likasom sparbanksstyrelserna med erkännansvärd beredvillighet 
stält sig inspektörernas anmärkningar till efterrättelse. Endast 
i ett fall har Länsstyrelsen behöft inskrida genom att till följd 
af de stora förluster, som drabbat Blackstads distrikts sparbank, 
den 24 december 188"" utfärda förbud mot rörelsens fortsättande, 
hvilket förbud dock återkallades redan den 9 februari 1889, 
sedan vid extra sammanträde med sparbankens hufvudniän medel 
blifvit tillskjutna för bristens betäckande, hvarefter bankens 
verksamhet ostörd fortgått. 

Jemväl postsparbanken har haft att glädja sig åt allt lif-
ligare deltagande frän allmänhetens sida; vid 1890 ars början 
funnos inom länet 120 postsparbankskontor med 7,470 delegare; 
under året tillkommo 1,950 nya delegare och afgingo endast .'510, 
sa att vid 1890 ars slut funnos inom länet 9,110 delegare, 
livilkas sammanlagda behållning uppgick till 536,417 kronor 
72 öre. 

Med sparbankerna kan Högsby folkbank så tillvida jem-
föras, som den inrättat en särskild sparkasseafdelning, hvilken 
vid 1890 års slut räknade 978 delegare med en behållning af 
115,366 kronor; i öfrigt drifver folkbanken, hvars grundfond vid 
1X90 års slut utgjorde 43,000 kronor, fördelade på 45 solidariskt 
ansvarige delegare, vanlig in- och utlåningsrörelse, och har Läns
styrelsen låtit årligen inspektera bankens räkenskaper och för
valtning. 

Nedanstående siffror torde måhända lenina ett litet bidrag 
till belysande af kapitalbildningen och sparsamheten hos den 
stora allmänheten inom länet vid 1890 års slut, då det innestod: 

Länets sparbanker 6,842,366 kronor 

Postsparbanken .. 536,418 

Högsby folkbanks sparkasseafdelning samt pä 

deposition 115,36(5 

Hiksbankcns afdelningskontor i Kalmar 164,262 

Kalmar enskilda bank . 5.(183,038 

.Smalandsbankens afdelningskontor: 

i Kallnar 1,185,993 

i Oskarshamn 1.822.667 

Kristianstadsbankens afdelningskontor i Visse-
fjerda 219.875 

Högsby folkbank _ 2 : 1? ' 9 §?__ 

Summa 10.201.954 kronor. 

C) Försäkringsväsendet. Då, livad angår försäkring mot 
eldfara, Länsstyrelsen icke kunnat få tillsammans någon upp
gift å värdet af de länet rörande försäkringar, som tagits 
uti enskilda bolag, kan Länsstyrelsen endast hänvisa till tabell 7, 
upptagande de inom länet befintliga brandstodsbolag, hvilka 
alla äro grundade på ömsesidighetsprincipen samt afse för
säkring af såväl fast som lös egendom. Under perioden hafva 
3 gamla bolag •— Södra Vi sockens, Rumskulla och Pelarne 
socknars samt Högsby sockens brandstodsbolag — upphört, 
livaremot 2 nya bolag tillkommit: Kalmar läns mellersta samt 
.Södra och Norra Möre härads brandstodsbolag, hvilka båda redan 
under sin korta verksamhet vunnit stor anslutning och det just 
på bekostnad af Kalmar läns brandstodsbolag, hvars ansvarig
hetssumma under perioden nedgått med mera än 15,000,000 
kronor. Anledningen till detta märkliga förhållande är en för 
Öland egendomlig plägsed. Under det att på fastlandet byarne 
blifvit genom laga skiften med ty åtföljande utfiyttningsskyldig-

het sprängda och gårdarne ligga skilda från hvarandra, qvarstå 
i allmänhet på Öland de gamla byalagen oförändrade och de 
särskilda gårdarne äro sammanbygda, ofta knut i knut. Genom 
detta byggnadssätt är risken naturligtvis betydligt större, enär 
eldsvåda å fastlandet vanligen begränsas till den gärd, der elden 
börjat, hvaremot eldsvåda, som utbryter i en tätt sammanbygd 
by, endast under synnerligen gynsainma förhållanden kan be
gränsas, förrän hela byn nedbrunnit; och vanans magt är sa 
stor, att det långt ifrån är sällsynt, att, äfven sedan en by på 
Öland afbrunnit, den återuppbyggs pa samma sätt som förut, 
utan hänsyn till erfarenhetens lärdomar. Emellertid hafva fast-
landsborne småningom tröttnat pä de betydliga tillskott, som 
erfordrats för reglering af de nästan årligen återkommande brand
skadorna pa Öland, och då den förhöjning i ansvarighetsbeloppet 
för byggnad i by, som omsider genomdrifvits och som under 
vissa förhållanden kan uppgå ända till 150 procent af försäk
ringsvärdet, icke ansetts tillräcklig, hafva en mängd försäkrings
tagare å fastlandet föredragit att utgå ur det gamla länsbolaget 
och bilda egna bolag, sä att fara är, att, derest ej kraftiga åt
gärder vidtagas, det gamla bolaget går sin undergång till mötes 
eller åtminstone endast kommer att omfatta Öland. 

Emellertid har värdet af den i de ömsesidiga brandstods
bolagen, hvilka endast afse länets landsbygd, försäkrade egen
dom under perioden stigit från 95,525,617 kronor till 108,390,275 
kronor, och bör härtill läggas, att Allmänna brandförsäkrings
verket för byggnader å landet hade vid 1890 års slut försäk
ringar inom Kalmar län till ett belopp af 2,516,570 kronor 
83 öre. 

Uti Städernas allmänna brandstodsbolag voro vid samma tid 
försäkrade fastigheter i länets städer och i Nybro köping till 
nedannämnda belopp: 

Kalmar 7,435,531'25 kr. 

Vestervik 2 ,644,975— > 

Oskarshamn 2 , 3 9 2 , 4 3 5 -

Vimmerby 673 ,805— > 

Borgholm 414 ,750— . 

Nybro köping 56,900'— j _ 

Summa 13,018,390'26 kr. 

Af kreatursförsäkringsbolag äro endast att nämna Kalmar 
och Kronobergs läns hästförsäkringsbolag, för hvars verksamhet, 
som vid jemförelse med föregående femårsperiod visar en ej ringa 
tillbakagång, redogöres i tabell 7, samt ett inom Lönnberga socken 
bildadt kreatursförsäkringsbolag, som dock ännu befinner sig i 
början af sin anspråkslösa verksamhet, 

Kalmar läns allmänna besparings- och lifränteanstalts rånte-
och kajiitalförsåkringsafdelning har under perioden utvecklat sig 
pä ett synnerligen glädjande sätt; den egde vid 1890 års slut 
2,262 delegare samt en behållning af 235,075 kronor W öre, 
fördelad på besparingsfonden med 211,961 kronor 20 öre, lif-
räntefouden med 3,394 kronor 82 öre och reservfonden med 
19,719 kronor 96 öre. Vid 1886 års ingång utgjorde fonderna 
sammanlagdt endast 102,323 kronor 19 öre. De flesta delegare 
tillhörde besparingsfonden; endast 4 voro lifräntetagare. Den i 
länet ar 1879 bildade fosterländska föreningen har i enlighet 
med sin uppgift fortfarande bekostat förvaltningsafgiften för 
medellösa insättare, äfvensom bidragit med insatser för sådanes 
räkning. 
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D) Rättsväsende och fångvård. Under hän visande till hvad 
Justitieministerns och Fångvårdsstyrelsens offentliggjorda årliga 
embetsberättelser med deri intagen statistik angående dessa ämnen 
innehålla, kan Länsstyrelsen här inskränka sig till några få 
anmärkningar. 

Fångantalet befinner sig alltjemt i aftagande. Ar 1885 
förvarades i Kalmar länsfängelse och Vesterviks kronohäkte 
tillhopa 774 fångar; år 1890 utgjorde antalet fångar 616, hvaraf 
vid årets slut qvarsutto endast 37, nemligen 30 i länsfängelset 
och 7 i kronohäktet, och utgjorde medeltalet fångar pr dag i 
länsfängelset under året endast 36. Af hela antalet fångar år 
1890 voro ej mindre än 412 bötesafsittare, som i saknad af 
tillgångar fått med fängelse aftjena dem ådömda böter, samt 54 
fångar, som anhållits och häktats för lösdrifveri. Då Läns
styrelsen år 1890 meddelat 689 bötesförvandlingsresolutioner och 
under hela femårsperioden sammanlagdt 3,917 eller i årligt 
medeltal 783, har alltså ett ej ringa antal resolutioner förfallit 
vare sig i följd af senare mellankommet godvilligt erläggande af 
böterna eller af annan anledning. Hvad som märkbart inverkat 
på fångantalets minskning under perioden, har varit tillämp
ningen af lagen angående lösdrifvares behandling af den 12 juni 
1885, hvilken såsom regel stadgar, att lösdrifvare skall hafva 
erhållit varning, innan han får häktas. Ar 1885 voro inom 
länet 169 personer häktade för lösdrifveri. Det lider intet tvifvel, 
att stadgandet, det underrättelse om faststäld varning eller ådömdt 
tvångsarbete skall införas i tidningen »Polisunderrättelsen, hvar-
igenom polismyndigheterna fått lättare att hålla reda på lös
drifvare, i högst väsentlig mån bidragit till minskning i detta 
samhällsonda. Under perioden har Länsstyrelsen antingen omedel
bart meddelat eller faststält af underlydande polismyndigheter 
meddelade varningar i 283 fall, deraf 27 under år 1890, samt 
ådömt 147 personer tvångsarbete, deraf 20 under nyssnämnda år. 

I följd af fångantalets minskning hafva jemväl statsverkets 
kostnader för fångvården nedgått, så att exempelvis desamma, 
hvilka under nästföregående femårsperiod utgjorde 238,941 kronor 
23 öre, under den period, som denna berättelse omfattar, enligt 
landskontorets räkenskaper minskats till sammanlagdt 220,113 
kronor 14 öre. 

I det moderna fångvårdssystemet ingår att, sävidt möjligt 
är, bereda alla fångar tillfälle till tjenligt arbete, och är till 
fångens uppmuntran honom tillerkänd viss andel af arbetsin
komsten; åliggande fängelsedirektören att anordna arbetet, som 
vanligen utföres för enskilda industriidkares räkning. Det har 
emellertid på senare tider i följd af tryckta konjunkturer inom 
affärsverlden blifvit allt svårare att skaffa tillräckligt arbete ät 
fängarne, och särskildl har detta varit fallet vid länsfängelset i 
Kalmar, der sådant för fängelsedirektören lyckats endast till
fälligtvis och då för kortare tid, hvarvid till nytt lif framkallats 
den gamla frågan, huruvida staten för beredande af arbete åt 
fångar bör konkurrera med den fria arbetarebefolkningen. Med 
förmälan, att fängelsedirektören år 1888 hos egaren af de i 
Kalmar stad befintliga tändsticksfabriker erbjudit sig att låta 
genom de å länsfängelset intagna fångar tillverka tändsticks
askar mot ett pris af endast 45 öre för 1,000 askar, eller 15 öre 
lägre än förut betingats för dylik tillverkning såväl å läns
fängelset som genom fria arbetare, äfvensom att genom nämnda 
åtgärd åtskilliga bland ortens fattiga befolkning beröfvats den 
arbetsförtjenst, hvaraf de förut haft sin bergning, ingick Kalmar 

stads fattigvårdsstyrelse med en underdånig framställning om 
förständigande för direktören att ej låta arbete, som utgjorde en 
allmän näringsgren för stadens och ortens fria befolkning, af 
fångar vid fängelset bedrifvas mot lägre betalning än den i 
allmänhet för sådant arbete gångbara, men efter att hafva in-
hemtat Kungl. Fångvårdsstyrelsens yttrande fann Kungl. Maj:t 
vid ärendets föredragning den 1 februari 1889 ifrågavarande 
framställning ej föranleda någon åtgärd. Svårigheterna att vinna 
lönande sysselsättning för fångarne framgå synnerligen tydligt af 
den för länsfängelset i Kalmar inkomna redogörelse, som utvisar, 
att arbetsförtjensten derstädes alltsedan år 1881, då den utgjorde 
6,720 kronor 84 öre, varit i fallande och uppgick for år 1886 
till 4,236 kronor 50 öre, år 1887 till 1,951 kronor 4 öre, år 
1888 till 1,562 kronor 72 öre, ar 1889 till 1,948 kronor 15 öre 
samt för år 1890 till endast 1,331 kronor 79 öre. 

På initiativ af dåvarande landshöfdingen in. m. (T. .1. Edel-
stam bildades den 6 juli 1885 Kalmar låns fångvårds förening, 
som har till sitt hufvudsakliga mal att till nyttiga och redbara 
medborgare återföra ur fängelse frigifna, i främsta rummet yngre 
personer, hvilkas uppförande under fängelsetiden gifvit hopp om 
förbättrad vandel, samt att till goda seder uppfostra vanartade, 
unga personer, hvilket mål föreningen företrädesvis söker na 
genom att bereda den frigifne eller vanartade lämplig syssel
sättning och tillsyn. Föreningen, som står i förbindelse med 
centralföreningen till stöd för frigifna och under år 1890 räknade 
25 ständiga och 239 årsbetalande ledamöter, har med sina 
anspråkslösa ekonomiska tillgångar, som hufvudsakligen utgöras 
af ledamöternas årsafgifter, icke varit i tillfälle att utveckla 
någon mera storartad verksamhet, men har dock från sin stif
telse till 1890 års slut kunnat Iemna understöd åt tillhopa 26 
personer, af hvilka flertalet dess bättre, enligt ingångna under
rättelser, artat sig väl. 

E) Helsovård och fattigvård. Länet är i överensstämmelse 
med landstingsområdena indeladt i tvä lasarettsdistrikt. Inom 
norra distriktet finnas lasarett och kurhus i Vestervik samt ett 
mindre sjukhus i Vimmerby; inom södra distriktet finnas lasa
rett och kurhus i städerna Kalmar, Oskarshamn och Borgholm 
samt sjukstugor eller s. k. asyler i Högsby, Mönsterås, Söder-
åkra och Bengtstorp. Det södra landstinget har särskildt inlagt 
stora förtjenster om sjukvärdens ordnande. Efter att hafva slut-
betalt de högst betydliga kostnaderna för uppförande af nya och 
tidsenliga lasarett i Kalmar och Oskarshamn, beviljade 1888 års 
landsting 40,000 kronor till ett nytt lasarett och kurhus invid 
staden Borgholm på ett frän Borgholms kungsgård afsöndradt 
område, och var byggnadsarbetet påbörjadt vid 1890 års slut. 

Länet har fortfarande varit deladt i 9 provinsialläkare
distrikt, hvarjemte under perioden funnits 2 distriktsläkare, den 
ene inom Stranda härad med station i Mönsterås köping, 
som till honom upplåtit fri bostad, hvaremot hans aflöning i 
öfrigt bekostats af en under Länsstyrelsens förvaltning stående 
donationsfond, den andre med Madesjö och Oskars socknar samt 
Nybro köping till tjenstgöringsomräde och med station i köpingen. 
Rättighet till tjenstårsberäkning, lika med den civila läkare i 
statens tjenst åtnjuta, blef under vissa vilkor intill 1890 års 
utgång genom kungl. brefvet den 27 augusti 1886 medgifven 
innehafvaren af sistnämnda befattning samt förnyades genom 
kungl. brefvet den 5 september 1890 för ytterligare tio år. 
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Stadsläkarne voro 2 i Kalmar samt 1 i livar af städerna Vester-
vik, Oskarshamn och Vimmerby. 

Inom länet funnos under perioden fortfarande 10 personela 
apotek samt 1 filialapotek (i Gamleby). Genom nyss åberopade 
kungl. brefvet den 5 september 1890 liar emellertid medgifvits 
inrättande af ett sjelfständigt. apotek i Nybro köping, men det
samma var vid 1890 ars slut ännu icke öppnadt för allmän
heten. 

Barnmorskornas antal vid 1890 ars slut utgjorde enligt 
Medicinalstyrelsens embetsberättelse 71, hvaraf 55 på grund af 
undergängen examen voro berättigade att verkställa instruments I-
förlossningar. Enligt de från kronofogdar och magistrater hit in
fordrade uppgifter utgjorde åter barnmorskornas antal vid nämnda 
tidpunkt 85, nemligen 64 på landsbygden och 21 i städerna. 

Af brunns- och badorter må nämnas badaustalterna i Borg
holm, Nybro (kallvattenkur), Källvik i Loftahammars socken, 
Pataholm och Ekenäs samt Södra Vi och Kristvalla helsobrun-
iiar. I Borgholm och Nybro, der legitimerade läkare voro af 
Medicinalstyrelsen förordnade till intendenter, voro under år 1890 
såsom kurgäster inskrifna resp. 409 och 257 personer. 

En följd af de under perioden på Medicinalstyrelsens föran
staltande verkstälda sundhetsinspektioner har varit, att helso
vår dsnämnd erna i länets städer och köpingar börjat med större 
allvar rigta sin uppmärksamhet på sanitära missförhållanden och 
vidtaga åtgärder till dessas afhjelpande genom skärpta föreskrifter 
angående renhållningen m. m. Genom särskilda resolutioner den 
8 juli 1889 har Länsstyrelsen faststält vissa bestämmelser med 
afseende ä mjölkhandeln samt slagterierna och handeln med mat
varor i Kalmar, hvarigenom bland annat stadgats obligatorisk 
besigtning af allt fläsk, som der torgföres, och jemväl i länets 
öfriga städer hålles numera skarp tillsyn öfver torghandeln. 
Genom de af Kungl. Maj:t den "31 oktober 1890 utfärdade för
fattningar lärer vara at t för framtiden motse en väsentlig för
bättring i allt hvad den allmänna helsovården angår. 

På sätt här ofvan af redogörelsen för kommunernas finanser 
framgår, utgjorde kostnaderna för helso- och sjukvård under är 
1890 för landskommunerna 14,344 kronor, för stadskommunerna 
17,213 och för landstingen 98,167 eller tillhopa 129,724 kronor. 

För veterinärväsendet är numera temligen väl sörjdt genom 
landstingens och hushållningssällskapens samverkan. Staten af-
lönar 2 länsveterinärer med stationer i Kalmar och Gamleby, 
hvilkas tjenstgöringsdistrikt sammanfalla med landstingsområdena, 
samt 1 stuteriveterinär vid Ottenby. Det södra landstingsom
rådet var derutöfver vid periodens slut indeladt i 5 veterinär
distrikt med stationer för distriktsveterinärerna i Söderåkra, Mön
sterås, Staby, Borgholm och Mörbylånga, hvarförutom närmaste 
trakten kring Kalmar utgjorde ett extra veterinärdistrikt under 
den i nämnda stad stationerade länsveterinär, och inom norra 
länsdelen hade landstinget anvisat medel till aflöning af 4 distrikts
veterinärer, ehuru organisationen icke hunnit fullt genomföras. 
Enligt Medicinalstyrelsens embetsberättelse funnos inom Kalmar 
län i tjenstgöring vid 1890 ars slut 15 veterinärer. 

Hvad slutligen angår fattigvården, får Länsstyrelsen, under 
hänvisande i öfrigt till den af Statistiska Centralbyrån offent
liggjorda statistik, inskränka sig till nedanstående meddelanden 
för år 1890: 

at t fattigvårdssamhällenas antal utgjorde 109, hvaraf 18 
voro fördelade i rotar med skyldighet för hvarje rote at t försörja 

sina fattiga, samt 17 — städerna Kalmar, Vestervik och Oskars
hamn jemte 14 landskommuner — hade distriktsindelning enligt 
fattigvårdsförordningens § 13, hvarförutom i enligt med § 34 i 
samma förordning funnos 3 enskilda fattigvärdssamhällen, nem
ligen egendomarne Fogelvik och Hornsberg i Tryserums socken 
samt Ölands cementfabrik i Södra Möckleby socken; 

att fattiggårdar funnos anordnade inom 8 kommuner — 
Äby, Ryssby, Alem, Döderhult, Vissefjerda, Mortorp, Madesjö 
och Ljungby — hvartill kommer, att Kristdala socken gått i 
författning om inköp af fattiggård, som dock ej hunnit för ända
målet ordnas; 

att antalet understödstagare uppgick till 13,693, hvaraf 
3,532 barn, och att af förstnämnda antal ätnjöto 3,075 full för
sörjning, 7,174 varaktigt bidrag till sitt uppehälle och 3,444 
tillfälligt understöd; 

samt att sammanlagda fattigvårdskostnaden inom länet upp
gick till 397,782 kronor, hvilket belopp, fördeladt på hela folk
mängden, gör 1 krona 70 öre pr invånare. 

F) Fromma stiftelser. Härom åberopas tabel len 8, som 
utvisar, at t vid 1890 års slut funnos inom länet sammanlagdt 
272 hit hänförliga stiftelser med ett kapitalbelopp af 2,733,851 
kronor, hvilka kunna hänföras under följande rubriker: 

K r egentlig fattigvård 71 om 290,58b kronor 

Kör barnavård och undervisning 55) - 1,145,756 » 

Stipendiifonder m. in 45 247,199 • 

Sjuk- och begrafningskassor ni. in 57 154,834 • 

Pensioneanstalter 31 ("43,747 > 

Andra stiftelser i) • 251,727 > 

Summa 272 oin 2,733,851 kronor. 

Jcmförd med förra femårsberättelsen, visar nämnda förteck
ning en ansenlig tillväxt, beroende dock mindre af nya stiftelsers 
tillkomst under perioden, än deraf att uppgifterna om förut be
stående kassor och fonder blifvit fullständigare, ehuru visserligen 
icke så fullständiga, som Länsstyrelsen skulle önskat. Af stif
telserna är De Mornayska stipendiifonden äldst, enär det ur
sprungliga donationsbrefvet är dagtecknadt den 28 januari 1610. 
Den största till kapitalbelopp och verksamhet är den i Kalmar 
befintliga Fröbergska stiftelser för vanvårdade och vanartiga 
barns uppfostran, för hvilken inrättning närmare redogörelse 
lemnats i föregående femårsberättelser; dess kapitalbehållning 
vid 1890 års slut utgjorde 788,638 kronor 90 öre. sålunda pla
cerad: räntebärande tillgångar 453,114 kronor 70 öre, fastigheter 
271,675 kronor 59 öre, inventarier 43,486 kronor 63 öre och 
reservfond 20,361 kronor 98 öre. I storlek närmast kommer Hall
strömska fonden till byggande af en ny kyrka i Vestervik med 
en kapitalbehållning af 213,497 kronor 5 öre, hvilken fond lärer 
för ändamålets förverkligande snart tagas i anspråk. Ett vackert 
bevis om hvad enskild uppoffring och energi kunna uträtta lemnar 
det i Hjorteds socken af Södra Tjusts härad belägna institut för 
döfstumma, kalladt Betanien, för hvars uppkomst och utveckling 
likaledes redogjorts i föregående femårsberättelser. Länsstyrelsen 
kan ej underlåta at t påpeka tillväxten i antalet sjuk- och be-
grafningskassor, hvilka dock med hänsyn till sin organisation 
snarare borde hänföras till försäkringsinrättningar. 



38 Kalmar län. Representation i Riksdagen. Länets städer. 

Länsstyrelsen anser sig böra särskildt redogöra tor tillkom
sten af Södra landstingets nödlijelpsfond. I slutet af år 187;" 
utgick ett upprop till allmänheten inom södra landstingsområdet 
om insamling af bidrag till lindrande af den nöd, som uppkom
mit i vissa trakter af Danmark i följd af storm och vattuflöde; 
insamlingen lemnade ett sä gynsamt resultat, att det uppstod ett 
öfverskott af 2,(>97 kronor 98 öre, hvilket den för medlens in
samling bildade komité är 1873 öfverlemnade till landstinget 
såsom en fond, som, skild frän landstingets egna tillgångar, 
borde omhänderhafvas af dess förvaltningskoniité och ej tinge till 
annat ändamål användas än att vid tillfälle, da nägon stor och 
omfattande nöd genom oförvallade olyckor hemsökt ett större 
antal medellösa personer inom en eller flere af landstingsområdets 
kommuner, lemna lämpligt understöd till de mest nödstälda 
bland dem, som olyckan drabbat», och skulle rättigheten att 
pröfva, om och till hvad belopp understöd från fonden ma an
visas, tillkomma en komité af 3 personer, deraf landstinget egde 
utse två och Konungens Befnlluiiigshafvande den tredje, hvilken 
sistnämnde skulle i fall af behof sammankalla komitén och vara 
dess ordförande. Denna nödlijelpsfond har ännu icke varit an
litad, hvårföre ock densamma alltjemt ökats och vid 1890 års 
slut nått en storlek af (!,083 kronor 1(5 öre. 

G) Länets representation i Riksdagen. Under hela perioden 
har Kalmar län i Första kammaren varit representeradt af 7 
ledamöter, hvaraf Norra landstinget utsett 3 och Södra lands
tinget 4. I Andra kammaren har länet haft 10 representanter, 
nemligen 8 för landsbygden och 2 för städerna. Med afseende 
ä val till Andra kammaren hafva Tjusts och Södra Möre dom
sagor hvardera varit delade i två valkretsar. Beträffande stä
derna stadgades genom kungl. kungörelsen den 21 maj 188'i: 
att Kalmar skulle fortfarande för sig utgöra en valkrets; att 
Vestervik och Vinnnerby skulle tillsammans med Eksjö utgöra 
en valkrets; att Oskarshamn skulle med Vexjö förenas till en 
valkrets; samt att Borgholm, som närmast förut tillhört val
kretsen Vexjö—Eksjö—Vinnnerby, under det att Vestervik och 
Oskarshamn bildat en valkrets, skulle förenas med Visby till en 
valkrets. Hvad slutligen valsättet angår, tillämpades vid de 
allmänna valen till Andra kammaren på hösten 1890 det omedel
bara valsättet öfvorallt utom i Södra Tjusts härads valkrets. 

H) Länets städer och köpingar. Angående dessa hafva i de 
närmast föregående feniårsberättelserna under samma rubrik lem-
nats särskilda uppgifter, men da under den nu gångna femårs
perioden städer och köpingar icke på något anniärkningsvärdt 
sätt utvecklat sig, utan snarare gått tillbaka, samt åtskilliga 
uppgifter angående dem blifvit förut i denna berättelse på veder
börliga ställen meddelade, kan Länsstyrelsen nu här inskränka 
sig till några få omnämnanden. 

Hvad först angår staden Kalmar, har efter en i november 
manad ar 1887 timad större eldsvåda den s k. Inre Vedgärds-
holmen, belägen vid södra delen af stadens hamn och afsedd till 
plats för magasin m. m., blifvit för bebyggande ordnad och regle
rad samt i stadsplanen inlagd jemlikt kungl. brefvet den 1 maj 
1889. För öfvervakande af de genom Länsstyrelsens resolutioner 
den 8 juli 1889 meddelade föreskrifter angående mjölkhandeln, 
slagterierna och handeln med matvaror har inrättats en kött-
besigtningsbyrå, som förestås af en veterinär, hvilken år 1890 

derstädes anstälde 2,230 besigtniugar å fläsk, äfvensom antagits 
en särskild tillsynitigsman för specielt utöfvande af helsopolisen. 
Det på stadens bekostnad uppförda nya tullhuset blef år 1N8K 
fullbordadt. Vissa delar af radhuset hafva undergått om- och 
tillbyggnad, hvarigenoni rymliga lokaler erhållits för rädstufvu-
rätten, stadsfullmägtige och andra myndigheter, hvarjemte till
fälle beredts att på tidsenligt sätt förvara stadens brandattiralj, 
som ökats med en ångspruta. 2 tvätt- och klapphus hafva upp
förts at allmänheten; begrafningsplatsen har blifvit utvidgad 
samt åtskilliga gator och esplanader utlagda i enlighet med 
stadsplanen. 

Restaureringsarbetet ä Kalmar slott har fortgått; under åren 
1K8"> och 1887 iståndsattes sydvestra vallmuren för en kostnad 
af något mera än 5,500 kronor och de 5 egentliga tornen upp
murades till sin forna höjd samt koppartäcktes för en samman
lagd kostnad af (»1,277 kronor 70 öre, sä att af det restau
reringsarbete, livartill 1885 ars Riksdag beviljade anslag, vid 
periodens slut endast aterstodo omläggning af taken a slottsflyg-
larne samt iständsättande af de 3 mindre tornen. De i slottet 
inrymda, under Kalmar läns fornminnesförenings vård stående 
samlingar hafva ansenligt ökats genom gafvor och inköp. Antalet 
af fornminnesföreningens medlemmar har under perioden ökats 
frän 407 till 525, och föreningens inkomster, som utgöras af med-
lemmarnes arsafgifter, inträdesafgifter af främlingar för beseende 
af museets samlingar samt anslag af länets båda landsting, hafva 
uppgått till omkring 1,200 kronor ärligen. 

Såsom en för staden Oskarshamn synnerligen betydelsefull 
åtgärd under perioden är att anteckna, det staden, som är be
lägen å egor till de säteriet Fredriksberg underlydande hem
manen Humlekärrshult, Nynäs och Kikebo, inköpt säteriet med 
samtliga tillydande hemman, hvarigenoni staden vunnit fördel 
icke blott derutinnan, att den ingalunda obetydliga tomtöres-
afgift, som förut från samtliga under enskild eganderätt varande 
tomter utgjorts till innehafvaren af egendomen Fredriksberg, nu
mera ingår till stadskassan, utan jemväl och i ännu högre grad 
derutinnan, att hinder för stadens utvidgning icke vidare kan af 
enskild person uppställas, samt att de fordom vanliga tvisterna 
mellan staden och Fredriksbergs egare angående bättre rätt till 
vissa områden, särskildt sädana som uppkommit genom titfyll-
ning i vattnet, icke vidare kunna uppstå, hvarförutom en icke 
oväsentlig inkomst för staden påräknas genom försäljning till 
tomter af de delar af det inköpta området, som stadsfullmägtige 
ämna fä inlagda under den stadsplan, om hvars upprättande de 
gått i författning. Vid nu omnämnda förhållanden anses det 
pris af 346,000 kronor, som staden vid exekutiv auktion betalt, 
vara synnerligen lagt och staden har all anledning att vara be
låten dermed, att dess endast några år förut under hand afgifna 
anbud ä vida högre köpesumma icke blef antaget. Stadsfull-
mägtiges mening är att efter vunnen fastställelse a den nya 
stadsplanen försälja de nu inköpta hemmanen, dock med undan
tag af ej mindre den i sjelfva stadsplanen ingående mark än 
ock visst område derutanför, hvars bebyggande då kommer att 
bero af stadsfullmägtiges godtfinnande. En flerårig schism mellan 
staden och det hufvudsakligen af utländingar bestående bolag, 
som eger Nässjö—Oskarshamns jernväg, hvilken schism vallade, 
att stadens affärsmän nära nog icke kunde begagna sig af jern-
vägen, har under perioden blifvit på ett lyckligt sätt bilagd till 
ömsesidig båtnad. 
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Beträffande staden Borgholm, är stadsplan af Kungl. Maj:t 
fastställ) den '! iimj 1""""')', i hvilken sedermera vissa ändringar 
och tillag» skett genom kungl. brefven den 11 juni 1886, 11 mars 
1887, 2 mars och 10 augusti 18K8. Stadens framtid synes vara 
beroende af den betydelse, staden kan fä såsom badort, hvartill 
den på grund af mänga förhållanden lämpar sig synnerligen väl. 
Under perioden liar ett nytt, tidsenligt varmbadhus blifvit upp-
fördt. Emellertid har badorten hittills icke utvecklat sig så, 
som man haft anledning att förvänta, och staden, som haft det 
största antalet aktier i badhusbolaget och dessutom på egen bekost-

C. AD. 

nad uppfört societetshus och restaurationslokal, har härigenom 
råkat i en jemförelsevis betydlig skuld, som måst hållas sväf-
vande, sedan ansökning om rättighet att för dess betäckande upp
taga på längre tids amortering stälda län upprepade gånger 
blifvit afslagen. 

Till bevarande af Borgholms härliga slottsruin hafva under 
den gångna femårsperioden statsmedel varit anslagna till ett 
sammanlagdt belopp af 4,250 kronor 70 öre. 

Kalmar i landskansliet och landskontoret den 31 december 
1891. 

FAGERLUND. 

A. Westriu. Axel Bökelund. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I KALMAR LÄN ÅREN 1886—1890. 



Tab. 2. Kalmar län. 

Tab. 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I KALMAR LÄN ÅREN 1886—1890. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I KALMAR LÄN ÅR 1890. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I KALMAR LÄN ÅR 1890. 

Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I KALMAR LÄN ÅR 1890. 
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Tab . 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I KALMAR LÄN ÅR 1890. 

Tab. 6. 
EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAGTERS UNDERSÅTAR, I KALMAR LÄN ÅR 1890. 

44 
K

alm
ar 

län. 
Tab. 

5 och 6. 
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Tab. 8. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I KALMAR LÄN ÅR 1890. 
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Stockholm, 1898. Kungl. Boktryckeriet. 
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