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H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 9.
ÅREN

1896—1900.

KALMAR

LÄN.

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet.

ET
J.Valmar län har icke under nu ifrågavarande femårsperiod
undergått någon förändring till yttre gränser eller areal. Däremot äro att anteckna följande inre områdesregleringar:
Genom nådiga brefvet den 30 april 1897 liar Kungl. Maj:t
förordnat, att vissa områden af de staden Oskarshamn tillhöriga
hemmanen Kikebo n:r 1, V'2 mantal, Nyenäs n:r 1, 1 mantal,
Fagereke n:r 1 eller Fredriksberg, lU mantal, och Hutnlekärrshult n:r 1, V2 mantal, i Döderhults socken från och med 1898
ars ingång skulle, i den mån sådant ej redan skett på grund af
nådiga brefvet den 19 juni 1891, i administrativt, ecklesiastikt,
kommunalt och judiciellt hänseende införlifvas med Oskarshamns
stad samt i följd däraf dit förläggas från Döderhults socken,
Stranda härad, dess norra länsmansdistrikt, Norra Möre och
Stranda härads fögderi, Stranda tingslag och Norra Möre och
Stranda härads domsaga. Dessa områden, hvilka intagits uti
•len af Kungl. Maj:t den 23 juli 1891 för Oskarshamn fastställda nya stadsplan, utgöra tillhopa 95'7422 hektar.
A'. Maj-.ts BefallningshafvanJei

femårshtrutteher

18'JB—WVO.

Kalmar

län.

Sedan på grund af nådiga brefvet den 17 maj 1895 Domänstyrelsen genom köpebref den 2 augusti samma år till staden
Borgholm försålt ett till Borgholms kungsladugård i Repplinge
socken och Olands Norra mot hörande jordområde om 2 hektar
52 ar, har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 7 april 1899
föreskrifvit, att berörda område skulle från och med 1900 års
ingång i kyrkligt, kommunalt och administrativt hänseende öfverflyttas från Repplinge socken, Runstens härads länsmansdistrikt
och Ölands Norra möts fögderi samt i nämnda hänseenden förenas med staden Borgholm.
Uti nådigt bref den IG juni 1899 har Kungl. Maj:t funnit
godt förklara den skattehemmanet Ondal n:r 1 i Ukna socken
tillydande del af lägenheterna Bodaström n:r 1 och 2, hvilka
enligt jordeboken tillhörde Tryserums socken, skola i alla afseehden tillhöra Ukna socken.
Såsom i förra feinårsberättelsen blifvit anmärkt, har nådigt,
tillstånd meddelats dels, genom kungl. brefvet den 31 mars 1882,
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för viss del af Söderåkra socken att under benämningen Fridhem bilda annexförsamling och dels för norra delen af Madesjö
socken, jämlikt kungl. brefvet den 11 maj 1888, att under namn
af Viktoria socken utgöra annex till Madesjö. Ännu har emellertid icke någondera af dessa annexförsamlingar blifvit bildad.
Beträffande de särskilda kommunernas inom länet folkmängd, hemmantal, areal och fastiglietstaxeringsvärden hänvisas
till härefter intagna tabell A.

T a b . A.

Statistiska uppgifter angående Kalmar läns kommuner
år 1900.

Länets kommuner. Länets indelningar.
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Länets administrativa indelning har under perioden varit
oförändrad, ehuru de skedda områdesöfverflyttningarna till Oskarshamn och Borgholm i någon mån medfört ändring af gränserna
för de förvaltningsdistrikt, som af överflyttningarna berörts.
Beträffande Olands indelning i administrativt hänseende har emellertid Kungl. Maj:t genom nådiga brefvet den 16 februari 1900
beslutat väsentliga förändringar, om hvilka det torde vara lämpligt att här erinra, ehuru regleringens genomförande icke faller
inom förevarande tidsperiod.
Uti åberopade nådiga brefvet har förordnats, dels att Ölands
Norra möts och Ölands Södra möts fögderier skulle sammanslås
till ett fögderi, med benämning Ölands fögderi, samt att denna
reglering skulle träda i verkställighet, beträffande kronofogdetjensterna från och med året näst efter det, hvarunder nuvarande
kronofogden i Ölands Norra möts fögderi uppnått den för pensions erhållande föreskrifna lefnads- och tjensteålder eller ock
därförinnan från tjensten afgått, och beträffande häradsskrifvaretjensterna från och med året näst efter det, hvarunder någon af
nuvarande innehafvarne af dessa tjenster från tjensten afgått, dåden
kvarstående häradsskrifvaren hade att, i enlighet med bestämmelserna i nådiga kungörelsen den 28 maj 1880 angående villkoren för
åtnjutande af förändrade löneförmåner för häradsskrifvare, öfvertaga jämväl den afgångnes tjenstebefattning, dels att från och med
1901 års ingång skulle i stället för Möckleby, Algutsrumsoch Gräsgårds länsmansdistrikt bildas två länsraansdistrikt, nämligen Ölands
Södra möts norra och Ölands Södra niots södra länsraansdistrikt,
omfattande, det förra socknarna Norra Möckleby, Gårdby, Sandby, Vickleby, Torslunda, Glöraminge, Algutsrum, Resmo och
Mörbylånga jämte Mörbylånga köping och det senare socknarna
Segerstad, Gräsgård, As, Ventlinge, Södra Möckleby, Smedby,
Kastlösa, Hulterstad och Stenåsa, samt att från och med nyss-
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nämnda års ingång länsmännen i Algutsrums och Gräsgårds
distrikt — länsinanstjonsten i Möckleby distrikt har jämväl
under denna period jämlikt nådiga brefvet den 14 december 1888
uppehållits på förordnande — skulle, med tillämpning af bestämmelserna i nådiga kungörelsen den 31 maj 1878 angående
villkoren för åtnjutande af förändrade löneförmåner för vissa
ämbets- och tjenstemän samt betjente vid landsstaten, öfvertaga
livar sitt af do två nya länsmansdistrikten sålunda, att länsmannen i Algutsrums distrikt öfvertoge Olands Södra möts
norra och länsmannen i Gräsgårds distrikt Ölands Södra möts
södra länsmansdistrikt, dels ock att i stället för Åkerbo, Slättbo och Runstens länsmansdistrikt skulle bildas två länsmansdistrikt, Ölands Norra möts norra och Ölands Norra möts södra
länsmansdistrikt, omfattande det förra socknarna Boda, Högby,
Källa, Persnäs och Föra och det senare de inom nuvarande
Slättbo och Runstens båda länsmansdistrikt belägna socknarna
Löt, Ekby, Bredsätra, Alböke, Köping, Gärdslösa, Långlöt, Runsten, Repplinge och Högsrum, samt att sammanslagningen af do
två sistnämnda länsmansdistrikten skulle ega rum från och med
året näst efter det, undéV hvilket nuvarande länsmannen i Slättbo
distrikt uppnått den för rättighet till pension föreskrifna lefnadsoch tjensteålder eller ock därförinnan från tjensten afgått. Med
afseende å den sålunda bestämda, rätt länge tillärnade omregleringen är föreskrifvet genom kungl. brefvet den 31 december
1897, att lediga länsmanstjensten i Runstens distrikt skulle
uppehållas med vikarie, och genom nådiga brefvet den 27 januari
1899, att med åtgärder för återbesättande af den lediga kronofogdetjensten i Ölands Södra möts fögderi skulle tills vidare
anstå.
Uti länets judiciella indelning har ingen förändring under
perioden inträffat, utan är detsamma fortfarande fördeladt uti
sex domsagor, nämligen Norra och Södra Tjusts härads, Sevede
och Tunaläns härads, Aspelands och Handbörds härads, Norra
Möre och Stranda härads, Södra Möre härads samt Ölands
Norra och Södra möts, af hvilka Norra och Södra Tjusts härads
samt Södra Möre härads hvar för sig utgöra ett tingslag, hvaremot do öfriga äro indelade i två tingslag. Genom den skedda
områdesöfverfiyttningen från Döderhults socken till Oskarhamns
stad hafva gränserna för Stranda härads tingslag i någon mån
ändrats.
Det i förra femårsberättelsen anmärkta beslutet om uppförande af nytt tingshus jämte häradshäkte för Ölands Södra
möts tingslag har under denna period gått i verkställighet.
Byggnaderna hafva uppförts å Färjestaden för en kostnad af
omkring 22,000 kronor. Ritningarna till häradshäktet äro fastställda genom kungl. brefvet den 9 april 1897.
Borgholms stad ligger fortfarande under Ölands Norra möts
häradsrätts domvärjo, men länets öfriga städer, Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Vestervik, hafva egen jurisdiktion.
Öfverexekutorsämbetet utöfvas i städerna Kalmar och Vimmerby af borgmästaren eller, vid förfall för honom, af den hans
ämbete förvaltar; i Vestervik och Oskarshamn af magistraten.
För länets landsbygd äfvensom för staden Borgholm är Konungens Befallningshafvando öfverexekutor.
I kommunalt hänseende har den förändring inträdt, att Örsjö församling från och med 1897 års ingång utgjort egen borgerlig kommun. Länets kommuner vid periodens slut utgjorde
till antalet 110, däraf 5 stadskommuner, 4 köpingskommuner,

nämligen Figeholms, Mönsterås, Nybro och Mörbylånga, samt
101 landskommuner. Länets öfriga köpingar, Gamleby, Pataliohn och Påskallavik, äro ännu icke själfständiga kommuner, utan
Ullhöra fortfarande do respektive landskommunerna, Gamleby
Alem och Döderhult. Beträffande Gamleby köping bör särskihlt
anmärkas, att med föranledande af lagen den 27 maj 1898 angående tillägg till förordningen om kommunalstyrelse på landet
den 21 mars 1862, enligt hvilken lag nämnda köping är likställd med municipalsamhälle, Kungl. Maj:t genom nådiga bref
den 19 maj och den 8 december 1899 meddelat föreskrifter angående ändringar i de för detta samhälle förut gällande administrativa bestämmelser.
Under denna period har icke egt rum någon förändring i
läuots kyrkliga indelning, hvilken alltså fortfarande ställer sig
sålunda:

Komininistraturerna äro 50 till antalet.
Någon af staten erkänd församling af främmande trosbekånnare hav icke und«r perioden bildats. Här torde böra omnämnas, att de i Vexjö bosatta mosaiska trosbekännare, hvilka
på grund af nådiga brefvet den 28 oktober 1887 tillhört mosaiska
församlingen i Kalmar, afsöndrat sig från denna församling samt
med stöd af kungl. brefvet den 10 september 1897 bildat egen
församling. Efter denna utbrytning utgöra medlemmavne i härvarande församling endast 70, däraf 36 mankön och 34 kvinnkön.
Såsom redan i förra femårsberättelsen omförmäldes, är länets
landsbygd indelad juti 13 väghållningsdistrikt, nämligen Norra
Tjusts härads, Södra Tjusts härads, Sevede härads, Tunaläns
härads, Aspelands härads, Handbörds härads, Stranda härads,
Norra Möre härads, Södra Möre härads, Ölands Södra Möts,
Åkerbo härads, Slättbo härads samt Runstens härads, af hvilka
do tre sistnämnda sammanfalla med nuvarande länsmansdistrikten
inom Ölands Norra mot.
Med afseende å skogsvården hör länet under Smålands
distrikt och är deladt i 3 revir, nämligen Tjusts, Kalmar och
Ölands.
I fråga om bergshandteringen tillhör länet Södra bergmästaredistriktet.
Beträffande yrkesinspektionen har länet under perioden fortfarande tillhört Södra tjenstgöringsdistriktet samt med afseende
å allmänna arbeten Östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet.
Länet är vidkommande justering af mått och vikter deladt
i 2 justeraredistrikt, n:r 14 och n:r 15.
Enligt lagen den 31 maj 1889 tillhör länet Andra döfstummeundjsrvisningsdistriktet.
Länet utgör i sin helhet verksamhetsområde för en förste
provinsialläkare, en domänintendent och en förste landtmätare.
Inom länet finnas 2 länsveterinärer och 2 statens landtbruksingeniörer.
Till sin naturliga beskaffenhet har länet under förevarande
period icke undergått annan förändring, än som blifvit en följd
af utförda vattenafledningsföretag och en hänsynslös skogssköfling.
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2. Invånare.
Uti bifogade tabell 1 tinnes närmare redogjordt för folkmängden inom länet vid slutet af hvarje af de ifrågavarande
fem åren.
Enligt denna redogörelse utgjorde den 31 december 1900
den kyrkoskrifna folkmängden 227,625, däraf 111,492 män och
116,183 kvinnor, samt den mantalsskrifna 228,203, däraf 111,618
män och 116,585 kvinnor. Då vid 1895 års slut folkmängden
uppgick enligt prästerskapets anteckningar till 229,176 och enligt
mantalslängderna till 228,908, har alltså folkmängden under
denna femårsperiod ytterligare undergått minskning, motsvarande
1,551 kyrkoskrifna och 705 mantalsskrifna personer. Folkminskningen under denna period är emellertid betydligt mindre
än under någon af de tre närmast föregående perioderna, då
den utgjorde enligt prästerskapets anteckningar 1891—1895 3,671,
1^80—1890 7,660 och 1881—1885 4,598 personer. Alldenstund
befolkningen i länets städer ökats, är det uteslutande länets
landsbygd, som drabbas af den under perioden inträffade folkminskningen. Det torde bemärkas, att minskningen faller under
år 1896 med 1,213, 1899 med 956 och 1900 med 105 personer.
Ökning skedde år 1897 med 35 och år 1898 med 688 personer.
Orsaken till folkminskningen är icke att söka i något missförhållande mellan nativitet och mortalitet, hvilket synes af
efterföljande tabell:

Under de särskilda åren af perioden utgjorde antalet personer, som från Kalmar län utvandrat till främmande länder och
som därifrån till länet invandrat:

Emigrationsöfverskottet utgjorde 1,169 år 1896, 690 år
1897, 371 år 1898, 668 år 1899 och 881 år 1900, eller för hela
perioden 3,779 personer. Ofvan lemnade sifferuppgifter gifva
vid handen, att därest man vid bestämmande af folkmängdens
till- eller aftagande endast hade att taga i betraktande å ena
sidan tillkomsten af lefvande födda och från utrikes ort inflyttade
samt å andra sidan förlusten genom dödsfall och utflyttning till

utrikes ort eller med andra ord nativitets- och cmigrationsöfverskotten, så skulle länets folkmängd under perioden hafva ökats,
men, såsom ofvan visats, är icke så förhållandet. Orsaken till
minskningen torde, såsom i de två senaste fcmårsberättelserna
anmärkts, härröra dels af utflyttning till annan ort inom riket
utöfver motsvarande inflyttning, dels ock af emigration, som egt
rum utan anmälan, i följd hvaraf den ej kommit att upptagas
uti den officiella statistiken.
Städernas sammanlagda kyrkoskrifna folkmängd, som vid
1895 års slut uppgick till 27,746, har under perioden ökats med
3,486 och utgjorde vid 1900 års slut 31,232, däraf 14,574 män
och 16,658 kvinnor. Vid fördelning af denna ökning komina på
Kalmar 427, på Vestervik 1,526, på Vimmerby 108, på Oskarshamn 1,349 och på Borgholm 81 personer. Invånareantalet i
städerna Oskarshamn och Vestervik, hvilket under förra perioden
minskats något, har sålunda under denna period betydligt ökats,
livad Oskarshamn beträffar, beror folkökningen till största
del på den områdesöfverflyttning till staden från Döderhults
socken, hvilken i denna berättelse förut omtalats och som uppgifves hafva tillfört staden omkring 900 personer. Vidkommande
Vestervik synes stegringen i invånareantalet härröra af det uppsving, stadens industriella verksamhet gjort, hvarigenom rikliga
tillfällen till god arbetsförtjenst beredts den arbetande befolkningen.
Äfven länets köpingar hafva med undantag af Mörbylånga
under perioden att uppvisa mer eller mindre ökning i invånareantalet, som vid 1900 års slut utgjorde i Gamleby 326, i Figeholm 384, i Påskallavik 327, i Mönsterås 1,203, i Pataholm 116,
i Nybro 786 och i Mörbylånga, efter 23 personers minskning,
175 personer.
Emigrationen har varit betydligt mindre än under närmast
föregående femårsperioden, hvilket i första rummet torde berott
på de gynnsamma ekonomiska förhållanden, som inom länet
varit rådande. De åtgärder, som af myndigheterna i Amerika
vidtagits för att förhindra invandring af personer utan vissa
kvalifikationer, torde äfven i sin mån hafva bidragit till emigrationens minskning. Amerikas Förenta stater hafva emellertid
fortfarande utgjort målet för flertalet emigranter.
Immigranternas antal har under denna period utgjort 2,172
och således något mindre än under närmast föregående, då antalet
uppgick till 2,426. Till allra största delen hafva immigranterna
varit personer, som utvandrat till Amerika, men återvändt till
hembygden.
Ehuru tillfälle till god arbetsförtjenst inom jordbruksnäringen funnits i hemorten, har under denna period den yngre arbetsbefolkningen å landsbygden till betydligt antal sökt tillfällig
arbetsanställning dels i städerna, hufvudsakligen Stockholm, samt
dels å platser inom riket, där större järnvägsarbeten förekommit,
företrädesvis Norrland. I nämnda syfte hafva äfven flero begifvit sig till Gotland. Härigenom har länets hufvudnäring
beröfvats en lika afsevärd som välbehöflig arbetskraft. Trots
stegrade tjenstehjonslöner har tillgången på tjenstefolk' varit
ytterst knapp. Berörda missförhållande är så mycket mera att
beklaga, som, enligt hvad till Länsstyrelsen inkomna rapporter
gifva vid handen, den på hösten till hemorten återvändande
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arbetaren ofta nog icke gjort någon besparing, utan är mera utblottad, än när han reste bort. Den goda arbetsförtjänsten har
till största delen åtgått till de på arbetsplatserna vanligen rådande
dyra lefnadsomkostnaderna och resten bortslösats på rusdrycker,
spel och andra nöjen. Härtill kommer, att arbetare af nämnda
slag under vistelsen i hemorten ej äro benägna för något arbete
därstädes och ofta dit medföra skadliga vanor, som verka menligt på hemortens öfriga befolkning.
Sex utlåndingar, däraf en kvinna, hafva sökt och vunnit
svensk medborgarrätt samt inför Konungens liefallningshafvande
arlagt föreskrifven tro- och huldhetsed. Af dessa voro två från
Tyskland, två från Ryssland, en från Danmark och en f. d.
svensk undersåte, som förvärfvat medborgarrätt i Amerikas
Förenta stater. Nådigt tillstånd att besitta fast egendom i länet
har meddelats fem utläudingar, hvaraf 2 från Danmark, 1 från
Tyskland, 1 från Storbritannien och 1 från Österrike-Ungern.
På det religiösa området har någon anmärkningsvärd förändring icke egt mm. Antalet af frireligiösa, hvilka hufvudsakligen utgöras af metodister, baptister och waldenströniare,
synes icke hafva i någon afsevärd mån ökats och den s. k.
frälsningsarmens verksamhet har snarare af- än tilltagit.
Med afseende å äktenskapets stora betydelse för ett folks
sedliga lif lemnar Länsstyrelsen följande redogörelse angående
under perioden ingångna och upplösta äktenskap:

Ärliga medeltalet af ingångna äktenskap utgjorde under
nästförflutna femårsperiod 1,159, hvadan i detta hänseende förevarande period utvisar någon ökning, hvilken tvifvelsutan får
tillskrifvas förbättringen i den ekonomiska ställningen inom länet.
Af äktenskapen under perioden hafva 29, däraf 18 pä landsbygden och 11 i städerna, blifvit ingångna inför borgerlig myndighet.
I förhållande till hela antalet lefvande födda barn utgjorde
de oäktas antal:

Af dessa uppgifter framgår, att någon afsevärd förändring
i förhällandet mellan äkta och oäkta födda barn icke under

Fylleriförseelser.

perioden inträdt. För landsbygden ställer det sig i någon män
gynnsammare, men för städerna och länet i dess helhet något
sämre än under närmast föregående perioden.
Antalet inom länet sakfållda personer utgjorde:

Procenttalet inom länet sakfällda personer i förhållande
till antalet inom hela riket utgjorde för:

Dessa uppgifter gifva vid handen å ena sidan, att de under
perioden för brott ocli förseelser inom länet sakfällda personers
antal väsentligen ökats, och å andra sidan, att procenttalet beträffande inom länet sakfällde i förhållande till antalet sakfällde inom hela riket betydligt sjunkit, utom livad angår för
gröfre brott sakfällde, för hvilka procenttalet stigit från 3-25
till 3-50.
De vid domstol åtalade fylleriförseelserna hafva till antalet
utgjort:

Visserligen har fylleriförseelsernas antal under perioden botydligt höjts, ett förhållande som ju kunde gifva anledning till
antagande, att dryckenskapen skulle hafva tilltagit. Detta är
dock dess bättre icke förhållandet, ty de till Länsstyrelsen afgifna
rapporterna gifva stöd för det omdömet, att, äfven om man icke
kunnat skönja någon påfallande förbättring i afseende å nykterheten i länet, någon försämring under perioden dock icke inträdt.
Såsom äfven i senaste fe in årsberättelsen anmärktes, torde det
ökade antalet åtalade fylleriförseelser till icke oväsentlig del
bero därpå, att dylika förseelser nu för tiden bedömas med större
stränghet och oftare än förr blifva af åklagaremakten beifrade.
Antalet åtalade förseelser af nedan angifna beskaffenhet
har varit:

Någon afsevärd ökning i antalet förseelser mot nyssberörda
förordningar har icke inträffat under perioden.

Nykterhet. Hälsotillstånd. Den frivilliga skytterörelsen.
Öfver kringföringen af maltdrycker å landsbygden liar allestädes inom länet försports en allt lifligare klagan. Ölvagnarna
uppsöka numera hvarje by, på sina håll till och med äfven de
minsta enstaka gårdar och lägenheter. Att lagbestämmelser,
som inskränka och reglera denna försäljningsrätt, äro synnerligen
önskvärda, därom råder äfven bland all kronobetjeningen i länet
icke mera än en mening.
Verksamheten för nykterhetens befrämjande har under perioden utvecklats och ökats. För de af Länsstyrelsen kända
nykterhetsföreningarna inom länet lemnas här en kort redogörelse.
TJtaf den s. k. Världsgoodtemplarorden funnos vid 1896 års
liörjan 17 loger med tillhopa 1,023 medlemmar och vid periodens
slut 26 loger med 1,696 medlemmar. Ordenshusen äro 9 till
antalet med ett värde af omkring 69,000 kronor. A desamma
hvilar dock en skuldsumma af i rundt tal 24,900 kr. Nykterhetssällskapet Templarorden räknade vid 1900 års slut 1,757
medlemmar, fördelade på 34 lokalafdelningar, och egde 5 ordenshus med ett gemensamt värde af 18,000 kr., å hvilka hus hvilade en skuldsumma af 9,800 kr. Nationalgoodtemplarorden hade
inom länet år 1896 27 loger med 1,415 medlemmar och år 1900
35 loger med 1,950 medlemmar. Orden disponerade 8 ordenshus
inom detta län med ett sammanlagdt värde af 49,000 kr. För
dessa hus häftade orden i skuld för 18,000 kr. Norra Kalmar
läns nykterhetssällskap eller, såsom det nu kallas, Kalmar läns
nykterhetssällskap har för nykterhetssaken verkat med framgång
genom utsändande af nykterhetstalare, hållande af större möten
och spridande af nykterhetsskrifter. Sveriges Blåbandsförening
hade år 1901 inom länet 9 lokalföreningar med inalles 765
medlemmar.
Hälsotillståndet, som under periodens första år ej var fullt
tillfredsställande, förbättrades under år 1897 och var år 1898 godt,
hvarefter försämring åter inträdde. Dödligheten har under de
särskilda åren varit respektive 16'9, 14-9, 14, 18 och 17"6 per
mille. Större epidemier af mässling, scharlakansfeber och difteri
hafva förekommit. Mässling uppträdde i utbredda epidemier under åren 1896, 1899 och 1900. Scharlakansfeber, som under föregående period var mycket gängse i norra delen af länet, tilltog
i samma länsdel samt i norra delen af Öland under år 1896, aftog
rätt betydligt under åren 1897, 1898 och 1899, hvarunder den
småningom spred sig söder ut och under år 1900 visade någon stegring i södra länsdelen. Difteri har förekommit i tilltagande grad
under hela perioden. Börjande under föregående period i norra
länsdelens landsbygd och i norra delen af Öland, utbredde den
sig så småningom till städerna och södra länsdelen samt till
södra Oland. De af läkarne anmälda sjukdomsfallens antal i
difteri under periodens särskilda år har varit respektive 130,
146, 264, 1,769 och 2,428. Nervfeber har däremot icke förekommit i några mera utbredda epidemier. De största hafva
varit dels en i Vestervik med 40 sjukdomsfall i augusti och
september 1896 samt dels en i Oskarshamn, som började i oktober
1897 och fortfor till och med maj 1898, med inalles 91 sjukdomsfall. Under juli månad 1900 inträdde åtskilliga fall af
nervfeber å egendomen Törnerum i Ryssby socken, antagligen
förorsakade däraf, att vattnet i en brunn förorenats genom tvättn|
ig af kläder efter ett barn, som på beskrifning syntes hafva
dött i sådan sjukdom. Samma år i september och oktober uppträdde sjukdomen epidemiskt inom Ukna och Vestra Eds sock-
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•nar i tillsammans 17 hushåll. I öfrigt har sjukdomen förekommit i spridda fall alla år under perioden och i alla delar
af länet.
Enligt förste provinsialläkarens årsberättelser har summan
af alla de sjukdomsfall, som af läkare uppgifvas, under hvartdera af periodens år varit respektive 7,506, 4,808, 4,264, 9,457
och 7,574, och motsvarar sålunda de uppgifna sjukdomarnas
frekvens tämligen de ofvan anförda växlingarna i dödlighoten.
Af lungsot och andra tuberkulösa sjukdomar hafva i länets
städer dött årligen under perioden respektive 80, 66, 64, 78 och
89 personer.
Att den frivilliga skytterörelsen inom länet under ifrågavarande fem år, och i synnerhet under det sista, omfattats med
lifligt intresse och vunnit stor tillslutning, framgår af följande
redogörelse, som grundar sig på uppgifter, lemnade af sekreteraren hos Kalmar läns skytteförbund. Förbundet, hvilket vid
1896 års slut bestod ar" allenast 18 föreningar och gillen med
ett sammanlagdt medlemsantal af 1,244, räknade vid 1900 års
början 33 föreningar med ett medlemsantal af 1,941 samt vid
slutet af samma år icke mindre än 58 föreningar med tillhopa
4,074 medlemmar, af hvilka 1,309 voro under värnpliktsåldern,
1,982 i värnp/iktsåldern, 61 militärer i tjenst och 435 öfriga
aktiva, hvartill kommo 287 passiva medlemmar. Förbundet
hade alltså år 1900 vunnit den ansenliga tillökningen af 25 nya
föreningar och 2,133 medlemmar. De anslagsberättigade medlemmarnes antal hade sedan år 1899 ökats med 994 och hela antalet aktiva medlemmar med 1,846. Af de aktiva medlemniarne
voro 88-5 % värnpliktige. Medeltalet för hela riket var 85.6 '/«.
Vid periodens slut omfattade Kalmar läns skytteförbund
följande skytteföreningar och gillen, nämligen: Ankarsrums,
Bergqvara, Blackstads, Borgholms, Dalhems, Degerhamns, Djursdala, Dörby, Döderhults, Fagerhults, Falerums, Fliseryds, Fogelfors, Frödinge, Färjestadens, Förlösa, Gamleby, Gladhammars,
Gärdslösa, Hjorteds, Hvena, Kalmar, Kristdala, Kolsebro, Lindas,
Lofta, Locknevij Långemåla, Läckeby, Lönneberga, Mörbylånga,
Norra Möckleby, Nybro, Oskarshamns, Ottenby, Pelarne, Påskallaviks, Mönsterås, Ruda, Rumskulla skyttegille, Rumskulla skytteförening, Runstens, Ryssby, Skedshults, Södra Möre, Torsås,
Trekantens, Tryserums, Tuna, Törnefalls, Vesterviks, Vestra
Eds, Vimmerby, Virserums, Älems, Öfverums, Örsjö och Östra
Eds. Deltagandet i skjutöfningarna har varit mycket lifligt,
synnerligast under år 1900, då antalet lossade skarpa skott utgjorde 70,062 på 100 meters afstånd, 150,272 på 200 meters
afstånd och 47,694 på 300 meters afstånd samt 70 på andra,
afstånd. Under år 1900 lossades alltså icke mindre än 268,098
skott, eller 107,776 flere än år 1899, då skottantalet uppgick
till 160,322.
Hos befolkningen har fönnärkts en alltmera tilltagande läslust och ökadt begär att följa med dagens händelser, hvilket
gifvit sig tillkänna bland annat genom flitig läsning af tidningar.
Ej blott ortstidningarna utan äfven de billigare huvudstadstidningarna hafva vunnit stor spridning inom länet. Sockenbiblioteken anlitas däremot allt mindre, hvartill orsaken delvis torde
vara att söka däri, att deras bokförråd är föråldradt och ej
öfverensstämmande med den nu rådande smaken. Önskligt vore
därför, att sockenbiblioteken sköttes bättre än hittills, att utgallring af olämpliga böcker verkställdes samt att årliga inköp
af tjenliga böcker med nllmänbildande innehåll skedde.
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Ekonomisk ställning. Jordbruk.

Byggnadsverksamheten inom länet liar under perioden varit •
ganska liflig i synnerhet i städerna och vid de större järnvägsstationerna; och har därvid tagits märkbar hänsyn till sundhet
och prydlighet. A landsbygden har flerstädes verkställts uyeller ombyggnad af ladugårdar, hvarvid lagts i "dagen vunnen
insikt om betydelsen af ljus och godt utrymme för kreaturens
välbefinnande.
Hvarken från arbetarnes eller arbetsgifvarnes sida har förekommit någon arbetsinställelse af den utsträckning, att den förtjenar att här omnämnas.
Hvad angår den ekonomiska ställningen inom länet, har
denna otvifvelaktigt i afsevärd mån förbättrats under förevarande
period med dess gynnsamma förhållanden inom näringslifvets olika
områden. Visserligen hafva utgifterna för driften af jordbruket,
länets modernäring, varit större än tillförne till följd af de höga
arbetslöner, som varit rådande, men å andra sidan hafva landtmannaprodukterna betingat ganska höga pris. Förbättringen
i ekonomiskt afseende har emellertid utan allt tvifvel ställt sig
gynnsammast för den kroppsarbetande befolkningen.
Till stöd för sin uppfattning rörande befolkningens förbättrade ekonomiska ställning får Länsstyrelsen i öfrigt åberopa:
att under perioden antalet konkurser och utmätningsärenden
varit särdeles ringa;
att befolkningen visat förmåga att å rätt tid erlägga skatter
och andra allmänna utskylder;

Vattenafledningar.

att saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som försålts
efter utmätning eller konkurs, endast uppgått

mot 1,551,327 kronor år 1890 och 643,219 kronor år 1895; samt
att jämväl antalet af do vid Länsstyrelsen anhängiggjorda
skuldfordringsmål varit jämförelsevis obetydligt, såsom framgår
af följande tablå:

3. Näringar.
A) Jordbruk och boskapsskötsel äro fortfarande länets hufvudnäringar. Enligt den af länets båda hushållningssällskap
afgifna jordbruksstatistiken utgjorde, efter frånräknande af vatten,
länets hela areal vid 1900 års utgång 1,070,225 hektar, eller 58G
hektar mera än vid slutet af år 1895. Denna ökning torde
tvifvelsutan böra tillskrifvas den landvinning, som uppstått genom
sjösänkningar och andra vattenafledningsföretag. Af den sålunda
beräknade egovidden upptogo jämlikt samma statistik:
Träd-, humle- och Hlganl

. . .

2,370 hektar eller 0'22 %

Åker och annan odlad jord . . . 105,813

>

i 15-13 >

Naturlig äng

73,292

»

»

550,924

»

» 5O80 »

Skogbiiramle mark

668 »

Återstoden, eller 271,820 hektar, motsvarande 27-i7 % af
länets egovidd, skulle alltså utgöras af mossar och andra slags
impediment.
Vid jämförelse mellan dessa sifferuppgifter och motsvarande
för år 1895 finner man, att ökning egt rum för träd-, humle- ocli
kålgårdar med 202 hektar, för åker ocli annan odlad jord med
4,791 hektar och för skogbärande mark med 56,558 hektar, men
att däremot den naturliga ängen minskats med 7,304 hektar.
Nyodlingarna, som under närmast föregående period omfattade
5,193 hektar, hafva under nu ifrågavarande fem år inskränkt
sig till 4,791 hektar, on minskning således om 402 hektar.
Till upplysning rörande den odlade jordens användning lemnas följande, på Hushållningssällskapens statistik grundade redosrörelse:

Dessa sifferuppgifter gifva vid handen, att någon afsevärd
förändring beträffande den odlade jordens användning icke under
perioden försiggått.
Beträffande vattenafledningsföretag inom länet, för hvilkas
utförande lånebidrag ur odlingslånefonden under perioden beviljats,
meddelas följande öfversikt:

Vattenafledningar.

Dessutom har statsbidrag ur frostförminskningsfonden beviljats med följande belopp, nämligen: dels 1,400 kronor till
afdikning af frostförande mark inom Brantestads by i Frödinge
socken af Sevede härad, hvilket företag afsor torrläggning af en
areal om 24-89 hektar för en kostnad af 3,330 kr., dels 2,500
kr. för afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen
och lägenheterna Nydal, Ängsdal och Månstorp, lydände under
Kulltorps säteri i Tuna socken af Tunaläns härad, hvilket företag afser torrläggning af en areal af 44'20 hektar och beräknats
kosta 5,760 kr.
Intet af ofvannämnda vattenafledningsföretag har blifvit
under perioden utfördt och godkändt. Däremot hafva 13 äldre
'ned odlingslån understödda företag godkänts och afsynats. Det
mest betydande af dessa arbeten är det, som afsett reglering
af Emån mellan Kyrkebron och Burseström, hvarigenom vunnits
p
j mindre än 906 hektar mark af god beskaffenhet. Kostnaden
''""• detta företag beräknades till 351,000 kr. och det beviljade
K. Maj-.ts Befaltningshafvantles

femårsberåtteher
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lånet utgjorde 341,900 kr. Under år 1900 väcktes förslag om
ytterligare reglering af Emån inom Mörlunda socken mellan
Rosenfors och Ryningsnäs, och hafva med afseende härå undersökning och afvägning påbörjats.
Frågan om det i förra femårsberättelsen omnämnda företag,
afseende sänkning af Hökasjön, Agebosjön och Krokstorpssjön
samt afdikning och odling af mark till byarna Agebo, Torsbo,
Stora och Lilla Ebbehult, Hultsby, Hökahult, Södra Svalehult
och Dackebo i Madesjö och Örsjö socknar samt Krokstorp,
Besagöl, Lillaverke, Kroksmåla och Anebo i Oskars socken och
Södra Möre härad, har under perioden återupptagits och, enär
nytt låneunderstöd ur odlingsfonden för företagets utförande under
år 1900 beviljats till belopp af 39,700 kr., finnes lyckligtvis anledning antaga, att företaget skall varda genomfördt.
Arbetet med Stångåns reglering har under perioden oafbrutet fortgått. Efter hehörigt förordnande verkställdes år 1899
af landtbruksingeniör fördelning af kostnaderna för samtliga afloppsdiken inom det område, som genom regleringen komme att
blifva odlingsbart. Vid periodens utgång var arbetet i det närmaste fullbordadt, men ännu ej fullständigt godkändt. De så
kallade maderna omkring Vimmerby hade redan år 1900 börjat
odlas och en del af dem, som burit skörd af hafre, lemnat ända
till 22:a kornet, enligt hvad som uppgifves i Norra hushållningssällskapets berättelse för sagda år.
I afseende å sättet för den odlade jordens brukning har
någon anmärkningsvärd förändring icke egt rum under förevarande period. Dock har inberättats från Ölands Södra mot,
att man där alltmera börjat öfvergå från det gamla tre- eller
fyrskiftesbruket till ett rationellt växelbruk. Under kraftig medverkan från länets båda hushållningssällskap har för öfrigt under
perioden jordbruket inom länet gått alltmera framåt. Nya tidsenliga jordbruksredskap af alla slag, såväl mindre som större,
hafva kommit till allt allmännare användning. Angtröskverk
finnas till stort antal. Särdeles inom södra länsdelen med Öland
är det ganska vanligt, att byalagen inköpa angtröskverk, som
cirkulera bland egarne och äfven mot afgift tillhandahållas
utomstående personer. Fjäderharfvar och hästräfsor äro allmänt
i bruk. Sånings- samt slätter- och skördemaskiner äro jämväl
numera mycket vanliga. Vikten af ett rent och kraftigt utsäde
börjar allestädes inses, likaså betydelsen af jordens dikning och
gödning. Konstgjorda gödningsämnen begagnas i synnerligen stor
utsträckning Till upplysning om den myckenhet sådan gödning,
som under periodens särskilda år till länet införts från utrikes
ort, meddelas följande ur den officiella statistiken hämtade uppgifter:

Af dessa gödningsämnen har antagligen en del föryttrats
inom angränsande län, men största mängden har otvifvelaktigt
stannat inom detta län.
Något nytt växtslag har icke kommit till bruk under perioden. Sedan det visat sig, att den försöksodling af sockerbetor,
som under förra perioden påbörjats, slagit synnerligen väl ut,
hafva sockerbetor odlats mera allmänt i mellersta och södra
2
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delen af Ölands Södra mot. Karlshamns sockerbruksaktiebolag
har i Mörbylånga socken inköpt flere hemman, afsedda för
sockerbetsodling i större skala; och för exporten af betorna
hafva betvågar uppförts vid såväl Degerhamns som Mörbylånga
hamn. För nämnda bolags räkning hafva sockerbetor jämväl
odlats å egendomen Svartingstorp i Norra Möre härad; och utgjorde produktionen af sockerbetor å nämnda gård år 1900 enligt lemnad uppgift 865,176 kilogram.
Enligt Länsstyrelsens af Kungl. Statistiska Centralbyrån
offentliggjorda årsberättelser har skörden under periodens särskilda år utfallit sålunda: år 1896 något under medelmåttan,
år 1897 öfver medelmåttan, år 1898 mycket god, år 1899 nära
medelmåttig samt år 1900 öfver medelmåttan.
Med tillämpning af de utaf Statistiska Centralbyrån angifna beräkningsgrunder uppskattades skörden af säd och potatis
inom länet år 1900 sålunda:

Under ifrågavarande period har sålunda exporten af hafre
varit i ständigt aftagande, och under de två senaste åren af
perioden har till och med någon import däraf förekommit. Detta
förhållande förklaras däraf, att odlingen af detta sädesslag aftagit och ersatts med odling af råg samt att hafren numera i
mycket större omfattning än förr användes till kreaturens utfodring. Den importerade majsen har användts för brännvinstillverkning. Utom ofvan angifna spannmål hafva importerats
10,262,277 kg. paddy eller oskaladt ris, hvilket användts till
gryntillverkning vid ett kvarnetablissement i Kalmar stad.
Vid 1900 års slut funnos, enligt hushållningssällskapens
uppgifter, inom länet tillhopa 14,586 brukningsdelar, klassificerade på följande sätt:

Markegångsprisen å länets hufvudsakligaste sädesslag hafva
per hektoliter varit följande:
Jordlordens antal var enligt samma uppgifter år 1900
inom Norra hushållningssällskapets område 3,403 och inom Södra
hushållningssällskapets område 3,207.
Rörande arbetsprisen får Länsstyrelsen hänvisa till vidstående tabell B (sid. 11).
Husdjursskötseln. Till upplysning angående kreatursstocken
eller antalet inom länet under hvarje år af perioden underhållna
kreatur får Länsstyrelsen hänvisa till följande efter hushållningssällskapens uppgifter upprättade sammandrag, hvarvid i och
för jämförelse upptages antalet husdjur år 1895.

Enligt af magistraten lemnad uppgift hafva under denna
period försäljningsprisen i Kalmar stad i medeltal per hektoliter i kronor utgjort för:

Under denna period har intet annat sädesslag än hafre
exporterats. Exporten utgjorde i kilogram:

Intresset för boskapsskötseln har varit i stigande och för
denna närings höjande hafva länets båda hushållningssällskap
fortfarande med ihärdighet arbetat efter samma plan som förut,
eller genom anställandet af nötboskapspremieringar och beviljandet af räntefria lån för inköp af kraftiga afvelsdjur. Hvarje
hushållningssällskapsområde är deladt i två premieringsdistrikt,

Nötkreatursskötsel. Hästafvel.
och inom hvarjc distrikt hålles uppvisning på flere ställen hvartamiat år. Vid dessa premieringar, som af allmänheten omfattas
ined stort intresse, har antalet uppvisade och premierade djur
varit följande:

Hela antalet under perioden uppvisade djur utgjorde inom
Norra hushållningssällskapets område 3,884, däraf 2,484, motsvarande 63-95 f°, prisbelönades, och inom Södra hushållningssällskapets område 6,735, däraf 4,877, motsvarande 72-4i %,
godkändes och prisbelönades. Förhållandet emellan antalet uppvisade och prisbelönade djur vittnar därom, att allmänheten förvärfvat ökad insikt om premieringarnas ändamål och hurudana
de djur böra vara beskaffade, som kunna ifrågakomma vid premiering. Till premieringspris och för inlösen af utlemnade fri-

Tab. B. Arbetspris i Kalmar län åren 1896—1900.
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sedlar hafva under perioden utbetalts af Norra hushållningssällskapet 11,336 kr. och af Södra hushållningssällskapet 22,329 kr.
För bestridande af nämnda och öfriga utgifter för premieringarna
har Norra hushållningssällskapet uppburit af statsmedel 8,500 kr.
och för egen del anslagit 10,000 kr. samt Södra hushållningssällskapet af egna^ medel anslagit 18,000 och i statsbidrag erhållit 12,200 kr. År 1900 inköpte Norra hushållningssällskapet
från utlandet 15 tjurar af ayrshire- och korthornsras, hvilka
samma år å auktion försåldes till ladugårdsegare inom sällskapets område. För räntefria lån till inköp af afvelstjurar har
Södra hushållningssällskapet under perioden anslagit 7,400 kr.
I fråga om utförseln af husdjur saknas fortfarande uppgifter från norra länsdelen. Enligt de uppgifter i berörda afseende, som meddelas i Södra hushållningssällskapets årsberättelse,
hafva under perioden från sällskapets område utförts 5,428 hästar,
12,750 nötkreatur samt 4,420 får och svin.
Hästafveln har under ifrågavarande period gjort betydande
framsteg, synnerligast inom södra länsdelen, hvarest den år 1894
af Södra hushållningssällskapet tillsatta hästafvelskommittén fortfarande utöfvat en gagnande verksamhet för hästafvelns höjande
inom orten genom anskaffandet af tillräckligt många och goda
afvelsdjur. Kommitténs bemödande häratinnan har också frikostigt och kraftigt blifvit understödt af Hushållningssällskapet
genom anslag dels till utdelning och inlösen af betäckningsfrisedlar, dels till räntefria amorteringslån för inköp af lämpliga
afvelsdjur. På skilda platser inom sällskapets område hafva
hvarje år under perioden varit utstationerade hingstar från statens hingstdepoter till ett antal, som icke understigit 12, men
år 1899 uppgick till 14. Med lån af de medel, som Hushållningssällskapet för ändamålet anslagit, hafva under perioden af
enskilda personer eller föreningar inköpts 5 ardennerhingstar,
34 förädlade ston och 6 fölston, af hvilka 4 inköpts från Ostpreussen och de öfriga på grund af nådigt medgifvande mot vissa
villkor erhållits genom uttagning från statens remontdepot i Ottcnby.
Vid de årliga hästpremieringarna, till hvilka hushållningssällskapen, men intetdera af länets båda landsting Iemnat bidrag, har följande antal hästar blifvit prisbelönade:

För premieringen af hästar vid nämnda möten och inlösen
af betäckningsfrisedlar hafva af Norra hushållningssällskapet under
perioden utbetalts tillhopa 3,851 kr. 57 öre och af Södra hushållningssällskapet 16,890 kr. 60 öre. Såsom en gifven följd af
den förbättrade hästafveln har antalet hästar, som vid de årliga
premieringarna blifvit godkända som afvelsdjur, alltjämt ökats.
Då inan emellertid ännu icke kunnat höja anslagen till premieringarna i samma proportion, har häraf blifvit en följd, att
på långt när icke alla egare af godkända djur kunnat tilldelas
penningpris. Enligt hästafvelskommitténs uppgift skulle, därest
penningpris funnits att utdela för alla de vid 1900 års premieringar inom Södra hushållningssällskapets område godkända hästar,
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Mejerier. Biskötsel. Hönsafvel.

åtgått 9,138 kr. 60 öre, men premieringsnämnden hade till sin
disposition endast 4,000 kr., eller icke ens halfva erforderliga
beloppet.
Mejerihandterinyen har under perioden år för år omfattats
med stegradt intresse inom hela länet, med undantag af Tunaläns och Sevede härad, i hvilka orter den, enligt uppgift, skall
hafva varit i tillbakagående. Antalet mejerier har ökats betydligt och kännedomen om ett rationellt sätt för smör- och ostberedning synes vinna allt större spridning bland den jordbrukande allmänheten. Äfven bland torpare och innehafvare af
mindre jordbruk har insikten om ladugårdsskötselns och mejerihandteringens betydelse gjort sig gällande. För att tillhandagå
allmänheten med råd och upplysningar i berörda afseende har
Södra hushållningssällskapet i början af perioden antagit en
mejerikonsulent med on årlig lön af 2,000 kr. jämte reseersättning enligt särskilda bestämmelser. Norra hushållningssällskapet
har hvarje år på sin bekostnad i Vestervik anordnat utställning
af mejerialster, vid hvilka utställningar pris utdelats samt vanligen föredrag hållits af statens instruktör i mejerihushållning.
Mot slutet af perioden antog äfven detta sällskap en särskild
mejerikonsulent. Den i förra femårsberättelsen omförmälda mjölkprofningsanstalten i Vestervik har äfven under denna period varit
i verksamhet och flitigt anlitats. Antalet af de vid densamma
under perioden verkställda mjölkprof utgjorde omkring 16,000.
Vid mejerierna produceras hufvudsakligen smör. Osttillverkningen är jämförelsevis obetydlig. Äfven i hemmen tillverkas för afsalu ganska mycket smör med användning af handseparatorer. Denna s. k. hushållsmejerihandtering har tagit
stark fart under perioden och synes utbreda sig alltmera i de
trakter, där mejerier saknas. Nyssnämnda slag af mejerihandtering är af icke ringa betydelse, enär den i de trakter, där ladugårdsskötseln är försummad, väcker intresset för denna näring
och därigenom bereder väg för en ordnad mejeriskötsel.
Svinafveln torde befinna sig på samma ståndpunkt som
vid slutet af sistlidna period. Antalet underhållna svin och
grisar var år 1896 31,945 och år 1900 31,977.
Fårafvéln synes vara i tillbakagående, hvarom minskningen
i antalet under perioden underhållna får och lamm jämväl vittnar.
Detta antal var 97,361 år 1895 och 93,629 år 1900. Från
Hushållningssällskapens sida hafva icke, såvidt deras årsberättelser utmärka, något åtgjorts för nu nämnda afvels förbättring.
För höjande af biskötseln, hvilken med rätt lifligt intresse
och i icke obetydlig utsträckning, men tämligen planlöst bedrifvits inom Södra hushållningssällskapets område, har sällskapet
för hvart och ett af åren 1896 och 1897 anslagit ett arfvode å
300 kronor till en kunnig och intresserad biskötare, hvilken
genom föredrag jämte praktisk undervisning lemnat biodlare
upplysning om biskötselns betydelse och huru den ändamålsenligt bör anordnas. Från och med år 1898 är af sällskapet mot
fast årlig lön anställd en undervisare i biskötsel. Intresset för
denna handtering synes vara i tilltagande. Öland är synnerligen lämpligt för biodling och ölandshonungen anses i allmänhet vara af särdeles god beskaffenhet. Bisamhällenas antal har
enligt uppgift under perioden ökats med 412.
Beträffande hönsafveln, har densamma under de senare
åren gått alltmera framåt. Inom länet finnas numera tre större
mönstergillt skötta hönsgårdar, nämligen å egendomen Virqvärn
i Misterhults socken, i Påskallavik i Döderhults socken och å

Trädgårdsskötsel. Veterinärväsendet. Landtbruksskolor.
egendomen Bo i Dörby socken. A den sistnämnda, som anses
vara en af de bästa hönsgårdarna i vårt land, uppfödas årligen
ej mindre än 1,200 höns, och lär behållningen här uppoå till
4 å 5 kr. för hvart höns. Rashönsen hafva inom länet vunnit
allt större utbredning. Från Öland utföres fortfarande en stor
myckenhet höns och ägg samt gäss, hvilka sistnämnda om
höstarna i stora partier uppköpas och föras till Skåne.
Såsom binäring idkas trädgårdsskötseln fortfarande endast
vid de större egendomarna. I allmänhet egna landtbrukarnc
icke den omsorg åt skötseln af sina trädgårdar, att de däraf
skörda Dågon egentlig vinst. För fruktodling är emellertid intresset ganska lifligt, och 'för att underhålla och öka detsamma
har Södra hushållningssällskapet fortfarande till folkskoleträdgårdar inom sällskapets område afgiftsfritt utlemnat fruktträd
hvarjämte sällskapet i samma syfte år 1899 gjort början med
att mot lågt pris utdela unga fruktträd åt mindre jordbrukare.
Antalet af de fruktträd, som sålunda utdelades, utgjorde sistnämnda år 767, och då i följd af anslagets otillräcklighet rekvirenterna icke kunde få det antal träd, de önskade, höjde sällskapet anslaget för år 1900, under hvilket år alla rekvirenter
kunde erhålla det begärda antalet träd. Sistnämnda år utdelades
ej mindre än 1,469 träd. Inom Södra Tjusts härad har äfven
till lägenhetsinnehafvare och torpare årligen kostnadsfritt utdelats ett större antal fruktträd och bärbuskar, hvarför utgifterna bestridts af nämnda härads underafdelning af Norra hushållningssällskapet.
Södra hushållningssällskapet deltog med
kollektivutställning af frukt såväl vid trädgårdshöstutställningen
i Stockholm år 1897 som vid den stora nordiska trädgårdsutställningen i Malmö år 1900 samt erhöll vid båda utställningarna
första pris. Är 1897 anordnades i Vestervik en utställning af
trädgårdsalster, hvilken fördelaktigt vittnade om hortikulturens
ståndpunkt inom orten. De af Hushållningssällskapen fast anställde länsträdgårdsmästame hafva flitigt anlitats af allmänheten.
Veterinårväsendet har under perioden utvecklats genom inrättandet af nya distrikt, hvarom kommer att redogöras längre
fram i denna berättelse. Hälsotillståndet bland husdjuren har
i allmänhet varit tillfredsställande. Kvarka bland hästar har
emellertid förekommit i ganska stor utsträckning och på åtskilliga ställen varit af svårartad beskaffenhet. Med undantag af
några under hvarje år förekommande sporadiska fall af mjältbrand och mjältbrandsemfysem hafva inga smittosamma sjukdomar yppat sig af beskaffenhet att påkalla administrativa åtgärder. Intresset för tuberkulinundersökningar har, sedan staten
åtagit sig bekosta dessa, visserligen stigit, men djuregarnes villighet att vidtaga åtgärder för tuberkulosens utrotande är icke så
stor, som önskligt vore. Medgifvas må dock, att på inånga
gårdar vidtomfattande åtgärder vidtagits för erhållande af en
tuberkelfri kreatursstam.
Inom länet finnas tre landtbruksskolor, nämligen de i förra
femårsberättelsen omförmälda skolorna vid Borgholm och Troserum, äfvensom en vid Ruda i Högsby socken, dit den år 1897
från Applerum förflyttats. Till dessa skolor hafva årligen utgått följande anslagsbelopp, nämligen: till den sistnämnda 4,000
kr. af staten; till skolan vid Borgholm 2,000 kr. af staten,
1,000 kr. af Södra landstinget och 1,000 kr. af Södra hushållningssällskapet; till skolan vid Troserum 2,000 kr. af staten
och lika belopp af Norra hushållningssällskapet. Elevantalet

Allmänna och enskilda skogar.
),ar i medeltal årligen utgjort i skolan vid Ruda IG, vid Borgholm 11 och vid Troseruin 12.
I toregående femårsberättelser oinförmälda kemiska stationen
och frökontrollanstalten i Kalmar hafva jämväl under ifrågavarande period varit i verksamhet och flitigt anlitats för undersökningar af konstgjorda gödningsämnen, kraftfoderämnen, jordprof ni. ni. Enligt från anstalternas föreståndare inhämtad
upplysning hafva åren 1896—1900 åt allmänheten verkställts,
utom andra prof, 377 jordprof, 886 prof å gödningsämnen, 408
jijof å foderämnen, 1,861 prof å utsädesvaror samt 7,498 mjölkprof. Genom dessa undersökningar hafva köparne blifvit i tillfälle att försäkra sig om saluhållen varas beskaffenhet och verkliga värde och undgå att för en mer eller mindre underhaltig
vara få betala ett oskäligt högt pris.
Inom hvartdera hushållningssällskapsdistriktet är fortfarande
anställd en landtbruksingeniör. Enligt de för dessa tjenstemän
uppgjorda resplaner hafva förrättningsdagarna och förrättningsställena i medeltal för hvarje år under perioden utgjort, inom
norra distriktet 41 förrättningsställen och 106 förrättningsdagar
och inom det södra respektive 34 och 117.
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och förvaltningen af länets enda häradsallinänning, Hällchult i
Förlösa socken, utöfvas fortfarande af deiegarrrc.
Statsverkets inkomst af skogarne inom länet under periodens särskilda år framgår af efterföljande tablå:

B) Skogshushållning. De allmänna skogarne inom länet
uupgingo enligt Domänstyrelsens berättelse för år 1900 vid
samma års slut till följande antal och omfång:

I enlighet med fastställda stater har aflöningen till den
ordinarie skogsstatspersonalen inom länet, för såvidt den utgått
af statsmedel, utgjort 19,742 kr. 75 öre år 1896 samt 19,704
kr. för hvart och ett af periodens öfriga år. Härtill komma de
från reservationsanslaget till skogsväsendet utgående kostnader,
hvilka utgjort, i kronor:

Då de allmänna skogarna vid slutet af år 1895 i areal
utgjorde 57,892'22 hektar, har ökningen under perioden uppgått
till 3,128'i5 hektar.
Kronoparkerna voro: Malmö, Norra Qvill, Klöfdala och
Iljorted i Tjusts revir om tillhopa 7,292-93 hektar; Handbörd,
Ebbegärde, Grussebo och Hammarsebo med Fagerhult i Kalmar
revir, innehållande tillsammans 7,232'68 hektar, samt Boda i
Ölands revir, omfattande 5,90249 hektar. Af dessa har Hjorted
tillkommit under ifrågavarande period. Den inköptes på grund
af nådiga brefvet den 11 mars 1898 för ett pris af 220,000 kr.,
utgöres af Falsterbo bruksegendom med underlydande i Södra
Tjusts härad samt omfattar 3,055-40 hektar. Jämlikt nådiga
brefvet den 30 december 1898 inköptes för 4,000 kr. ett utmarksområde af hemmanet V2 mantal Fagerhult n:r 2 i Handbörds härad om 668 hektar, hvilket lagts till den angränsande
kronoparken Hammarsebo.
Till ordnad hushållning indelade allmänna skogar voro: af
kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar 96,
däraf 44 voro från arrendet undantagna; af civila boställsskogarna 6, af de ecklesiastika boställenas skogar 89, däraf 77
stodo under bevakning och skötsel af boställsinnehafvaren, 9
under bevakning och skötsel af arrendator och de återstående
3 voro undantagna från boställena och ställda under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning.
A Öland finnes fortfarande endast ett ecklesiastikt boställe,
å hvilket skogen blifvit till ordnad hushållning indelad. Vården

Vidkommande de enskilda skogarne har under ifrågavarande
period afverkning af desamma bedrifvits mera hejdlöst än någonsin, hvartill anledningen är att söka såväl i järnvägsnätets utsträckning inom länet som hufvudsakligen i de höga virkespris,
som under största delen af perioden varit rådande. Om det
också måste modgifvas, att innehafvarne af större egendomar
efter skogsfällning i någon mindre mån sörja för skogens återväxt, nödgas Länsstyrelsen konstatera det faktum, att skogsafverkningen, eller rättare sagdt skogsskörlingen, egt rum i så
stor omfattning och på sådant sätt, att, därest icke en lämplig
skogslag rörande de enskilda skogarne snarast kommer till stånd,
verklig skogsbrist torde yppa sig inom en tid, som icke synes
vara långt aflägsen. Förutom den mängd skogsprodukter, som
inom landet och länet förbrukats till bränsle samt användts till
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husbyggnad, snickeriarbeten, tillverkning af möbler, pappersmassa
in. ni., liar en stor myckenhet exporterats. Omfattningen af
exporten framgår af nedanstående, på Konmierskoliegii årsberättelser grundade tabell C, i hvilken för jämförelsens skull äfven
upptagits exporten för år 1895.
Härtill komma exporterade arbetade trävaror, såsom snickeriarbeten, svarfvarearbeten in, m., hvilkas värde utgjorde: 247,383
kr. år 1896, 518,219 kr. år 1897, 720,566 kr. år 1898, 942,659
kr. år 1899 och 912,511 kr. år 1900, eller för hela perioden
3,341,338 kv., mot 987,384 kr. under åren 1891—1895.
Förestående siffror utvisa, att trävaruexporten, som visserligen torde omfattat en del trävaror från gränsorterna i Östergötlands, Jönköpings och Kronobergs län, men som till största
delen får antagas hafva afsett trävaror från länets skogar, ökats
oafbrutet och högst väsentligt.
Hushållningssällskapen hafva efter enahanda grunder som
under förra perioden med statsbidrag verkat för en förbättrad
skogshushållning, i synnerhet hos de mindre jordegarne. För
skogsodlingens befrämjande hafva sålunda under perioden anslagits
9,000 kr. af Norra hushållningssällskapet, som för samma ändamål af statsmedel uppburit 7,637 kr. För samma ändamål har
Södra hushållningssällskapet anslagit 2,600 kr. och uppburit i
statsbidrag 2,361 kr., hvarjämte Södra landstinget anslagit 1,000
kr. och som statsbidrag erhållit 952 kr. Enligt Hushållningssällskapens årsberättelser har genom Norra sällskapets föranstaltande skogsodlats en- areal af 1,140 hektar ined en fröåtgång af
772 kilogram. Södra sällskapet har under perioden låtit utTab. C.

Exporten af trävaror från Kalmar län åren
1895—1900.

plantera 878,188 barrträd och 34,549 löfträd samt dessutom
utlemnat omkring 313 kilogram skogsfrön.
Någon annan skogseld är icke att om förmäla än den, som
orsakad af järnvägslokomotiv, år 1900 förekom å Hammarsebo
kronopark och omfattade 31-53 hektar. År 1898 härjade den
s. k. trädgårdsnunnan (Ocneria dispar) ganska stora områden af
enskild skog i södra delen af Kalmar revir emot gränsen till
Blekinge, men genom de verksamma åtgärder, som blefvo vidtagna, blef faran för vidare skogsförödelse genom denna insekt
undanröjd.
Tjärbränning uppgifves ännu utgöra en binäring inom vissa
skogssocknar inom Södra Möre härad. Tillverkningen af träkol
har i anseende till de höga kolpris, som varit rådande undereu
del af perioden, bedrifvits i ^ganska afsevärd omfattning inom
Tunaläns och i synnerhet Sevede härad äfvensom i Aspelands
härad. Priset på träkol var under vintern 1899—1900 synnerligen
högt och utgjorde på vissa ställen ända till 14 kr. per läst.
Af fröklångningsanstalter finnas, Länsstyrelsen veterligt, tre
inom länet, nämligen en i Gölghult i Misterhults socken, en i
Syserum i Tuna socken och den tredje och förnämsta i Hultsfred i Hvena socken.
Sedan numera priset på skogsbär årligen stigit, är för den
fattigare delen af landtbefolkningen, i synnerhet kvinnor och barn,
plockning af dylika bär till försäljning en ganska god inkomstkälla.
C) Jakt OCh djurfångst samt fiske. Jakten idkas numera
nästan uteslutande som sport och liar såsom inkomstkälla icke
någon betydelse. Till följd af sjösänkningar och andra vattenafledningsföretag minskas andjakten ined hvarje år. Likaledes
är tillgången på skogsfågel, orre och tjäder, i stadigt aftagande,
hvilket lätt förklaras genom den oerhörda skogsafverkningen.
A hare har jakten varit mindre god, hvaremot rapphönsstamraen
betydligt ökats, i synnerhet under periodens senare år. Kådjur
och älg förekomma nu tämligen allmänt på länets fastland.
Jakten å dessa djur bedrifves med stor ifver. Sålunda uppgifves, att inom Södra Möre härad, där rådjurens antal under
förra perioden var betydligt, detta djur numera sällan anträffas,
samt att, sedan allmogen lärt sig bruket af kulgevär, älgstammen betydligt minskats. Det torde särskildt böra omnämnas,
att sedan år 1900 älg finnes på Öland, där detta djur förut
icke funnits. De hafva bildat stånd och fortplantat sig å egendomen Ekerum i Högsrums socken samt uppgifvas vara omkring
5 till antalet. Beträffande sättet, huru djuren tagit sig öfver
till Öland, vet man, att två af dem vid midsommartid 1900
simmande begifvit sig öfver från Stensö udde i närheten af
Kalmar. Den stam af dofhjortar, som sedan längre tid tillbaka
funnits å Ottenby kungsladugård, lär vara af samma antal som
vid slutet af förra perioden, eller omkring 20. A nämnda kungsladugård har under år 1900 af intresserade jaktvänner anlagts
ett fasaneri.
Den skada, som rofdjuren anställt bland husdjuren, utgjorde enligt till Länsstyrelsen inkomna primäruppgifter:

Fiske.
Antalet dödade rofdjur och därför utbetalda penningbelöningar utgjorde:

Dessa skottpenningar bafva bestridts uteslutande af medel,
hvilka för ändamålet anslagits af länets båda landsting. Norra
landstingets anslag liar utgjort för livart och ett af åren 1896,
181)7, 1898 och 1899 1,800 kr. att utgå för räf, dödad under
tiden från den 1 april till och med den 31 oktober, med 2 kr.
samt för duf- eller hönshök utan afseende å tiden för dess
dödande med 1 krona. För år 1900 höjdes anslaget till 2,000
kronor. Södra landstingets anslag har varit detsamma som under
närmast föregående femårsperiod, eller årligen dels 3,000 kr. att
utgå med 3 kronor för räf och 1 krona för kungs- eller hafsörn, berguf och hönshök, dels ock 5,000 kr. att utgå med 10
öre för gråkråka.
Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalado förbrytelser mot jaktförfattningarna hafva endast varit fyra till
antalet, därvid svarandena fällts till böter, som sammanlagdt
uppgått till 190 kr.
livad fisket angår, är insjöfisket af ringa eller ingen betydelse och, om man bortser från ålfisket, som fortfarande lemnar
dess utöfvare ganska riklig afkomst, har det öfriga saltsjöfisket
under perioden med hvarje år varit mindre gifvande. Orsakerna
härtill uppgifvas vara af flere slag, såsom öfverfiskuing, fiskens
störande under lektiden medelst notdragning, ståndkrok och långrefvar, bristande intresse och insikt hos fiskeribefolkningen samt
saknaden af ändamålsenliga fångstredskap, hvarjämte förspörjes
en allmän klagan öfver den stora skada, som tillskyndas saltsjöfisket genom själdjuren, hvilka förekomma i stor mängd samt
förstöra fiskredskapen och den i dem gjorda fångsten. För utrönande af storleken af den skada, som själen förorsakar å fiskredskap och fångst, har beträffande norra skärgården af vederbörande fiskeriinspektör inhämtats uppgifter, utvisande, att denna
skada beräknas årligen utgöra för hvarje fiskare mellan 10 och
20 kronor å redskap och å fångst mellan 100 och 150 kr. För
de längst ut i hafsbandet belägna fisklägena, där sillfiske bedrifves med skotar, hvilket för dera är det hufvudsakligaste
fisket äfvensom torskning med ref, höjer sig den beräknade
skadan å redskap till 25 a 40 kr. och å fångst till 200 å 250
kr. för hvarje fiskare. De nu anförda uppgifterna gälla dock
endast de direkta förlusterna; den skada, själen i öfrigt tillfogar
fisket i allmänhet, kan ej närmelsevis beräknas, men måste antagas vara ganska betydlig med afseende å detta djurs glupskhet och den stora skicklighet, det synes ådagalägga vid fångandet.
I syfte att förbättra fiskerinäringen hafva under perioden
flere åtgärder vidtagits, hvilka här böra omnämnas. Genom
särskilda resolutioner den 30 augusti 1899 fastställde Länsstyrelsen stadga dels för insjöfisket inom hela länet och dels för
saltsjöfisket, särskildt för Norra hushållningssällskapets område
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och särskildt för Södra hushållningssällskapets område. Öfver
dessa resolutioner anfördes underdåniga besvär, hvilka vid periodens utgång voro oafgjorda. Det år 1888 i Vestervik bildade
enskilda sällskapet för fiskets befrämjande upplöstes den 2G
februari 1898 och i dess ställe trädde en under Norra hushållningssällskapets inseende stående fiskeristyrelse, bestående af fem
ledamöter och två suppleanter, af hvilka Norra landstinget utser två ledamöter och en suppleant samt Hushållningssällskapet
tre ledamöter, däraf en ordförande, jämte en suppleant. Till
denna fiskeristyrelse öfverlemnades det gamla fiskerisällskapets
tillgångar, hvilka utgjorde 1,046 kr. 94 öre. För insjöfiskets
förbättrande inom norra länsdelen har tillika af fiskeristyrelsen
anställts en instruktör med fast årlig lön, hvilken besökt de
olika delarna af området och därunder sökt intressera allmänheten för ett rationellt bedrifvande af insjöfisket. Genom samma
styrelse anlades år 1898 en laxodlingsanstalt vid egendomen
Akerholm i Lofta socken, i hvilken år 1899 inlades 40,000 st.
laxrom, inköpta från statens fiskodlingsanstalt vid Finspång.
Inom södra länsdelen har den i förra femårsberättelsen omtalade
kommitté fortfarande verkat för fiskerinäringens befrämjande.
Ordföranden i kommittén har åren 1899 och 1900 såsom öfvertillsyningsman och fiskeriinstruktör besökt distriktets olika delar
för meddelande af råd och upplysningar samt därför åtnjutit
ersättning af de medel, som blifvit ställda till kommitténs förfogande. Med afseende å tillsynen öfver insjöfisket hafva tillkommit fem nya tillsyningsmän och lika inånga nya distrikt,
hvadan distriktens antal inom södra länsdelen numera utgör 18,
mot 10 i norra länsdelen.
Till belöningar för själars dödande hafva under perioden
från och med år 1898 anslag årligen beviljats af Norra hushållningssällskapet och landstinget hvartdera å 150 kr. samt af
Södra landstinget för hvarje år 1,000 kr., hvarjämte för samma
ändamål af statsmedel under åren 1899 och 1900 erhållits tillhopa 1,254 kr. 50 öre. Belöningen för dödadt själdjur utgick
inom södra landstingsområdet med 9 kr. år 1898, 6 kr. år 1899
och 4 kr. år 1900 samt inom norra landstingsområdet med 3
kr. år 1898 samt 6 kr. åren 1899 och 1900. Till aflöning åt
fiskeriinstruktörer och fiskeritillsyningsmän hafva statsmedel erhållits, och härför äfvensom för andra fiskets befrämjande afseende ändamål hafva vederbörande landsting och hushållningssällskap anvisat, utöfvcr ofvan anmärkta penningsummor för
själars dödande, följande belopp:
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Grufvor. Järnbruk. Mekaniska verkstäder.

D) Bergs- och brukshandtering samt fabriker, manufakturer
och handtverk. Inom länet finnas fortfarande ej några järngrufvor, och någon uppfordring af annat slags malm har ej
egt rum. Gladhammars grufvor hafva icke heller under denna
period bearbetats, ehuru fråga varit väckt om arbetets återupptagande. Antalet brukbara masugnar voro vid periodens
början tre, nämligen å Ankarsruin, Öfverum och Ed, men vid
periodens slut endast två, eller de båda förstnämnda. Sedan
april månad 1899 har järntillverkning ej egt rum vid Eds
bruk. Vid de masugnar, som år 1900 voro i verksamhet,
tillverkades samma år under en blåsningstid af 631 dygn 7,900
ton tackjärn med ett värde af 614,243 kr.
Beträffande de inom länet befintliga industriella anläggningar, hvilka hufvudsakligen egna sig åt järnhaudtering eller
därmed i viss mån likställd rörelse, meddelas följande:
Ankarsrums bruk i Hallingebergs socken sysselsätter en
arbetsstyrka, som växlat mellan 300 och 350 personer årligen.
Den sammanlagda tillverkningen under perioden utgjorde:

Öfverums bruk i Lofta och Vestra Eds socknar tillhör fortfarande aktiebolaget Öfverums bruk, som hufvudsakligen utgöres
af engelsmän. Till bruket höra egna grufvor och skogar och där
finnas förutom masugn och verk för vanlig järntillverkning fullständig mekanisk verkstad och snickerifabrik, hufvudsakligen
afsedd för tillverkning af maskiner och åkerbruksredskap. Brukets tillverkningar, som alltjämt röna liflig efterfrågan i marknaden, utgjorde under periodens särskilda år:

De i brukets verkstäder anställde arbetarnes antal har växlat
mellan 295 och 310.
A Gunnebo järnbruk i Gladhammars socken har tillverkningen omfattat järntråd, kättingssmide, spik, stift och annat
manufaktursmide samt utgjorde: 5,413'526 ton år 1896, 5,365-i43
ton år 1897, 6,080-839 ton år 1898, 5,930-523 ton år 1899 och
5,611-734 ton år 1900. Arbetsstyrkan har i medeltal uppgått
till 250 personer.
Järn- och metallvarufabriker samt gjuterier funnos år 1900
inom länet till ett antal af 23 med ett samnianlagdt tillverkningsvärde af 1,979,178 kr. och med en arbetsstyrka af 482
personer.

Glasbruk.

Mekaniska verkstäder funnos 17, hvilkas tillverkningsvärde
utgjorde 1,286,449 kr. och hvilkas arbetsstyrka uppgick till 645
personer. Den mest betydande af dessa är Oskarshamns mekaniska verkstad, som är försedd med torrdocka och hufvudsakligen
egnar sin verksamhet åt fartygsbyggnad och reparationer af havererade eller skadade fartyg. Vid densamma hafva under perioden
nybyggts 4 ångfartyg om tillhopa 302 hästkrafter och 766 ton.
Arbetsstyrkan har understundom uppgått till 250 man, men i
medeltal utgjort 180 man. Verkstadens tillverkningsvärde år
1900 utgjorde 394,090 kr. Genom den här ofvan omförmälda
områdesöfverflyttning har nu nämnda verkstad kommit att tillhöra Oskarshamns stad.
Vid det i förra femårsberättelsen omförmälda Storebro bruk
nedbrann år 1899 mekaniska verkstaden, hvilken emellertid därefter uppförts i förbättradt och med tidens fordringar öfverensstämmande skick.
En metall- och förnicklingsfabrik anlades år 1900 å hemmanet Öbbestorp i Ljungby socken. Vid fabriken, som drifves
med vattenkraft och sysselsätter 25 arbetare, tillverkas hufvudsakligen serviser och andra hushållsartiklar af nickel, hvarjämte
något försilfringsarbete utföres. Tillverkningsvärdet utgjorde för
nyssnämnda år 16,000 kronor.
Vid Ölands cementfabrik, som eges af ett aktiebolag och
företrädesvis egnar sin verksamhet åt cementfabrikation, sysselsattes 363 arbetare år 1900, under hvilket år cementtillverkningen uppgick till 22,833 ton med ett värde af 805,800 kr.
Andra tillverkningsprodukter hade ett värde af 2,700 kronor.
Stenhuggerierna voro vid periodens början 13 och vid dess
slut 14, hvadan ett nytt tillkommit. Sammanlagda tillverkningsvärdet år 1900 utgjorde 560,710 kr., mot 412,141 kr. år
1895. Beträffande platserna för stenens uthuggning och densammas aptering för olika ändamål får Länsstyrelsen hänvisa till
livad i föregående berättelser därom angifvits.
Glasbruket i Björklunda, Fagerhults socken, har under perioden nedlagts och det i Rumskulla socken belägna Ventzelholms
glasbruk har flyttat sin verksamhet till Vestervik. Vid periodens
slut funnos inom länet sex glasbruk, nämligen ett i Vestervik
med ett tillverkningsvärde af 180,000 kronor och en arbetsstyrka
af 125 personer, ett i Alsterbro, Kråksmåla socken, samt de
ofri ga fyra, nämligen Pukaberg, Flygsfors, Flerohopp och Gadderås, inom Södra Möre härad. Det mest betydande af dessa är
Pukaberg, som under perioden betydligt förbättrats och utvidgats,
hvarjämte å bruket inrättats fullständig bleckslageriverkstad, så
att vid bruket numera kunna tillverkas alla slags lampartiklar
af såväl glas som bleck. Årliga tillverkningsvärdet vid bruket,
som sysselsätter omkring 250 personer, uppgår till omkring
300,000 kronor. Hela tillverkningsvärdet för samtliga glasbruk
inom länet år 1900 utgjorde 682,000 kronor.Tegeltillverkning har bedrifvits vid 27 tegelbruk, alla belägna å landsbygden; utgörande sammanräknade tillverkningsvärdet år 1900 268,111 kr. och arbetsstyrkan 288 personer. Tre
nya större tegelbruk hafva under perioden anlagts, nämligen ett
å Älåkra i Viramerby socken, ett å Nygärde i Dörby socken
och ett å Berga egendom i Högsby socken. Berga tegelbruk
beräknas årligen kunna tillverka 4,000,000 stycken murtegel och
400,000 taktegel.
Antalet snickerifabriker samt snickeri- och möbelfabriker,
som år 1900 voro i verksamhet, utgjorde 21 med en arbets-

Träförädlingsfabriker. Kvarnar. Samtliga fabriker.
styrka af 918 personer och ett sammanlagdt tillverkningsvärde
af 1 412,202 kr. Af dessa fabriker voro 17 belägna på landsbygden med ett tillverkningsvärde af 999,491 kr. Af de öfriga
i fabrikerna voro 2 belägna i Vestervik med ett tillverkningsvärde tillhopa af 298,235 kr., 1 i Oskarshamn och 1 i Mönsterås
köping med respektive tillverkningsvärden af 111,206 och 3,270
kr. Det är i synnerhet tillverkningen af byggnadssnickeriarbeten,
såsom dörrar, fönster m. ni., som tagit fart samt gynnats af
fördelaktiga prisförhållanden. Exporterade dylika snickeriarbeten
hade år 1900 ett värde af 912,511 kr. Af under perioden nyinrättade fabriker af nu nämnda slag torde böra nämnas Målilla
i Målilla socken, Berga i Högsby socken och Finsjö i Fliseryds
socken samt Hultsfreds snickerifabrik i Hvena socken. Möbelfabrikationen har under periodens senare år uppblomstrat. Flere
nya möbelfabriker hafva uppstått, företrädesvis i Aspelands härad,
af hvilka torde förtjena särskildt omnämnas Oscar Edvard Ekelunds snickerifabriksaktiebolags fabriker i Virserum, vid hvilka
tillverkningsvärdet år 1900 uppgick till öfver 150,000 kr. Sågverk och hyflerier funnos nyssnämnda år inom länet till ett antal
af 44, hvilka sysselsatte 779 arbetare. Tillverkningsvärdet vid
dessa inrättningar uppgick samma år till 1,948,958 kr.
Bobinfabrikerna vid Trekantens järnvägsstation i Ljungby
socken och vid Ufvafors i Kråksmåla socken hafva fortfarande
varit i verksamhet. Vid den förra var tillverkningsvärdet år
1900 120,000 kr. Omfattningen af den senare fabrikens verksamhet har varit ungefär lika som vid förra periodens slut.
Tändstickor tillverkades år 1900 vid 7 fabriker, belägna 2
i Kalmar stad, 1 i hvardera af köpingarna Nybro och Mönsterås
samt de öfriga 3 å landsbygden. Tändsticksfabriken i Lovers
har under perioden återupptagit sin verksamhet. Samtliga fabrikernas tillverkningsvärde nämnda år uppgick till 1,040,165
kr. och antalet vid fabrikerna sysselsatte arbetare utgjorde 751.
Tåndsticksämnesfabriker funnos vid samma tid inom länet till
ett antal af 5, 1 i Vestervik och 4 å landsbygden, med ett
tillverkningsvärde af tillsammans 222,544 kr.
Trämassefabrikation har under perioden egt rum å 4 platser,
däribland å Eds cellulosafabrik i Vestra Eds socken. Vid denna
fabrik har den årliga tillverkningen ytterligare ökats och beräknas nu utgöra omkring 3,000 ton, mot 2,800 ton under närmast
föregående period. Fabriken är numera försedd med barkeri
etter amerikanskt system och med egen turbin, och för massans
sortering äro 4 stycken flisfångare uppsatta. Likasom förut säljes
större delen af tillverkningen på utlandet och skeppas massan
dit direkt från fabrikens lastageplats Helgenäs. Värdet af all
den inom länet under år 1900 tillverkade trämassan beräknas
till 414,990 kr.
Papperstillverkning har egt rum vid åtskilliga fabriker, af
hvilka de mest betydande äro Hällefors pappersbruk i Lönneberga socken samt Emsfors i Döderhults socken. Vid periodens
slut funnos inom länet 6 pappersbruk, alla belägna å landsbygden, och utgjorde deras sammanlagda tillverkningsvärde samma tid 274,834 kr.
Förutom en mindre cigarrfabrik, som under perioden anlagts
i Oskarshamn, äro tobaksfabrikerna desamma som under förra
perioden, nämligen en i Kalmar och en i Oskarshamn med
respektive tillverkningsvärden af 221,000 kr. och 145,784 kr.
Tva bagerier, som drifvas fabriksmässigt, finnas i länet, ett
i Kalmar och ett i Oskarshamn. Det senare anlades år 1896
A'. 3Iaj:ts Befallningshafvandes
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och afser tillverkning af spis- och knäckebröd. Tillverkningen,
som ökats med hvarje år, uppgick år 1900 till ett värde af
126,000 kr. I Kalmar har under perioden anlagts ett ångbageri,
hvilket kom i verksamhet i medio af år 1900 och afser tillverkning af alla slags bröd, dock hufvudsakligen hårdt bröd. Tillverkningsvärdet för år 1900 utgjorde 45,000 kr.
Vid tapetfabriken i Kalmar, den enda i länet, har tillverkningen årligen ökats och utgjorde år 1900 1,500,000 rullar, mot
800,000 rullar år 1895. Tillverkningsvärdet har ökats från
160,000 kr. sistnämnda år till 250,000 kr. år 1900.
Brännvinstillverkning har bedrifvits å två ställen, nämligen
dels å Kyrkeby i Vissefjerda socken under hela perioden och
dels å egendomen Stäflö under de tre sista åren^hvaraf sammanlagda tillverkningsvärdet utgjorde år 1900 328,225 kr.
Enligt den officiella statistiken funnos år 1900 inom länet
44 kvarnar med ett tillverkningsvärde sammanlagdt af icke
mindre än 7,652,208 kr., eller 34-3i % af länets fabrikstillverkning. Den mest betydande kvarnen i länet, ja numera antagligen
i hela riket, är den i Kalmar stad belägna, Kalmar ångkvarnsaktiebolag tillhöriga. Denna kvarn, livars tillverkningsvärde år
1896 uppskattades till 3,910,780 kr., har med hvarje år betydligt
ökat sin produktionsförmåga. Tillverkningsvärdet uppgick år
1900 till 7,222,906 kr. Förmalningen af spannmål utgjorde:

Under perioden hafva stora ny- och tillbyggnader utförts.
Ar 1898 försågs verket med en ny ångmaskin om cirka 1,000
hästkrafter och i sammanhang härmed insattes maskiner för
kvarndriften enligt de nyaste uppfinningar på kvarnindustriens
område. Samma år inrättades risskaleri, en ny gren af fabrikationen, som förut endast afsett mjöl af alla slag. Taxeringsvärdet å bolagets i och för kvarndriften begagnade fastigheter
uppgick år 1896 till 508,400 kr. och år 1900 till 701,600 kr.
Under perioden hafva anlagts två hafregrynskvarnar, nämligen
en vid Blomstermåla järnvägsstation i Alems socken och en i
Kalmar stad.
Beträffande fabrikerna inom länet får Länsstyrelsen i öfrigt
hänvisa till följande, på grund af den officiella näringsstatistiken
för år 1900 upprättade, tabell 1) (sid. 18).
Sammanlagda antalet i verksamhet varande fabriker inom
länet var, enligt hvad nyssnämnda tabell utvisar, 412, af hvilka
101 voro belägna i städerna, 20 i köpingarna och 291 på landsbygden, hvilka tal, jämförda med motsvarande för år 1896, visa
för städerna en ökning af 28, för köpingarna oförändradt antal
och för landsbygden en minskning af 2. Vid nämnda fabriker
voro sysselsatte inalles 7,268 arbetare, däraf 6,502 manlige och 766
kvinnliga, 1,311 minderårige och 5,957 öfver 18 år. Samtliga
fabrikernas tillverkningsvärde utgjorde under året 22,301,574 kr.,
mot 14,516,518 kr. år 1896, en ökning sålunda af ej mindre än
7,785,056 kr. Den för bevillning uppskattade inkomsten af
länets fabriksrörelse år 1900 uppgick till 1,485,292 kr., mot
876,000 kr. år 1896. Värdet af länets fabrikstillverkning år
1900 utgjorde endast 2i3 % af hela rikets, hvilket visar, att
Kalmar läns fabriksindustri är af jämförelsevis ringa betydelse.
3
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Fabriker och handtverkerier.

Vidkommande liandtverherierna framgår af näringsstatistiken,
att antalet handtverkare i länet ökats från 831 år 1895 till
2,662 år 1900; att handtverksarbetarnes antal, som år 1895 utgjorde 1,207, år 1900 uppgick till 1,463; samt att den för bevillning uppskattade inkomsten af handtverksdriften, som år 1896
belöpte sig till 445,790 kr., år 1900 stigit till 595,216 kr. Af
den i handtverkerierna anställda personalen voro 3,928 män och
197 kvinnor. En fördelning af dessa siffror mellan städerna å
ena sidan och landsbygden samt köpingarna å den andra visar
beträffande städerna: att antalet handtverkare minskats från
431 till 367, att arbetarnes antal nedgått från 709 till 565,
men att inkomsten stigit från 280,240 kr. (år 1896) till 287,854
kr.; samt beträffande landsbygden, att antalet handtverkare

Tab. D.

ökats från 400 till 2,295 och
498 till 898 samt att inkorasten
till 307,362 kr. Bland länets
främsta rummet, hvilket framgår

Fabrikerna i Kalmar län år 1900.

antalet handtverksarbetare från
stigit från 165,550 kr. (år 1896)
städer intager Kalmar alltjämt
af nedanstående öfversikt:

Hemslöjd. Järnvägar.
Såsom binäring liar hemslöjden fortfarande icke någon vidare betydelse för länet. Emellertid hafva länets båda hushållningssällskap jämväl under denna period och efter samma grunder som förut verkat tor förkofran af hemslöjden, hvars betydelse
som uppfostringsmedel allt mera börjar inses. Också hafva
under perioden flere nya slöjdskolor inrättats för såväl gossar
som flickor. I hushållningssällskapens berättelser för år 1900
upp^ifves, att samma år slöjdundervisning meddelades inom norra
länsdelen åt 755 gossar i 43 skolor och åt 722 flickor i 50
skolor samt inom södra länsdelen åt 1,346 gossar i 87 skolor
och åt 3,383 flickor i 178 skolor. De belopp, som för ifrågavarande ändamål blifvit af staten, hushållningssällskapen och
landstingen för hvarje år af perioden anslagna, framgå af följande tablå:
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Härtill komma de bidrag, som af de särskilda kommunerna
lemnats i och för skolundervisning i slöjd.

4. Kommunikationsanstalter och varuutbyten.
A) Landtkommunikationer. Under den period, denna berättelse omfattar, har intresset för järnvägsanläggningar inom
länet varit synnerligen lifligt, och Länsstyrelsen har att oniförmiila, det tre järnvägar under perioden blifvit fullbordade och
för allmän trafik upplåtna, nämligen Kalmar—Berga, Kalmar —
Torsås och Gullberna—Torsås eller Östra Blekings järnväg.
Beträffande Kalmar—Berga järnvåg får Länsstyrelsen, till
livad om denna bana i senaste femårsberättelsen uppgifvits, här
nämna, att banan, som öppnades för allmän trafik den 1 december år 1897, har förutom föreningsstationerna följande stationer:
Kläckeberga, Förlösa, Läckeby, Rockneby, Kåremo, Haraldsmåla, Alein, Blomstermåla, Hornsö såg, Hornsö, Verlebo, Långemåla, Ruda och Högsby. Denna trafikled har varit till synnerligen stort gagn för de orter, som af densamma beröras, och
trafikinkomsterna, som varit i ständigt stigande, utgjorde per
dag och bankilometer under januari 1898 4 kr. 23 öre, under
december månad samma år 6 kr. 69 öre och under december
månad år 1900 10 kr. 15 öre. Anläggningskostnaden för järnvägen har uppgått till 1,908,112 kr.
Först under denna period har bragts till utförande det,
redan i femårsberättelsen för åren 1881—1885 omnämnda, förslag till järnvägsanläggning från Kalmar söderut genom Södra
Möre härad med anknytning till det blekingska järnvägsnätet.
I senaste femårsberättelsen lemnas redogörelse för denna frågas
vidare utveckling, därvid namnes, att länets södra landsting år
1895 beviljat garanti för ett lån intill 500,000 kr., som för
järnvägens byggande kunde komma att upptagas af det bolag,
livilket för ändamålet kunde komma att bildas, samt att åtskilliga för frågan intresserade kommuner beslutit aktieteckning för
större eller mindre belopp. År 1896 blef det erforderliga aktiekapitalet fnlltecknadt, hvarvid tecknats af Kalmar stad 100,000
samt af socknarna Ilossmo 6,500, Ljungby 60,500, Hagby 15,000,
Arby 15,000, Halltorp 15,000, Våxtorp 2,800, Söderakra 40,000
och Torsås 20,500 kr. äfvensom af enskilda personer 67,400 kr.,
eller tillhopa 342,700 kr.
Den 4 juni 1897 meddelades koncession åt Kalmar—Torsås
Järnvägsaktiebolag för anläggning af järnväg ined 0'89 meters
spårvidd från Kalmar till Torsås kyrkoby eller en sträcka af

40 kilometer. Järnvägsanläggningens utförande uppdrogs på
entreprenad åt ingeniör C. Jehander. Då emellertid aktiekapitalet, sammanlagdt med lån å 500,000 kr., som på grund af
Landstingets garanti och mot första inteckning i järnvägen erhållits, ej förslog till anläggningskostnaden, upptog styrelsen
ytterligare lån å 110,000 kr. därför, mot erhållande af inteckning i järnvägen; borgensansvar tecknades af Kalmar stad och
åtskilliga kommuner inom Södra Möre härad. Järnvägen öppnades för allmän trafik i augusti 1899, sedan styrelsen, alldenstund bolaget ej ännu förfogade öfver tillräcklig mängd rullande
materiel med Kalmar läns Östra järnvägsaktiobolag, såsom egare
till Kalmar—Berga järnväg, träffat aftal, att sistnämnda bolag
delvis skulle ombesörja trafiken å banlinien Kalmar—Torsås.
Inom kort visade sig dock, att afsevärda fördelar skulle vinnas,
därest bolaget blefve satt i tillfälle att anskaffa den för uppehållande af trafiken i sin helhet erforderliga materiel, i följd
hvaraf bolaget, som icke kunde prestera tillfredsställande säkerhet för ett till anskaffande af berörda materiel erforderligt lån
å 135,000 kronor, hos de kommuner, hvilka i bolaget tecknat
aktier, sökte och erhöll borgen a nyssnämnda belopp mot säkerhet af inteckning i järnvägen med förmånsrätt näst efter de
inteckningar, som ofvan omförmälas. Järnvägens anläggningskostnad uppgick till 1,004,345 kr. 49 öre, däraf utgifvits till
entreprenören 350,116 kr. 22 öre och till rörlig materiell 157,833
kr. 8 öre. Banan har mellan ändpunkterna trafikstationer vid
Hossmo, Ljungbyholm, Vassmolösa, Qvarnlyckan, Gräsgärde,
Halltorp och Söderakra.
För anläggning af banan Gullberna—Torsås eller Östra
Blekings järnväg, som från Mellersta Blekings järnvägs station
Gullberna sträcker sig norr ut till Torsås kyrkoby, där station
anlagts, meddelades den 5 juni 1896 koncession åt enskilda personer, hvilka dock med nådigt tillstånd den 6 påföljande november öfverläto koncessionen till Östra Blekings järnvägsaktiebolag.
Denna bana, som i längd mäter 43 kilometer, hvaraf 12'4 falla
inom Kalmar län, och är byggd med en spårvidd af 1'067
meter, öppnades för allmän trafik den 19 januari 1899.
Banans stationer inom Kalmar län äro, förutom anknytningsstationen Torsås, Dynekärr och Norra Tång. För denna ban-
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anläggnings utförande liar beviljats statsanslag till belopp af
537,000 kr.
Järnvägen Vimmerby — Hultsfred har den 9 juni 1899 försålts å exekutiv auktion ocli inropats af Nässjö—Oskarshamns
järnvägsaktiebolag för 400,000 kr., hvarefter Kungl. Maj:t enligt
nådigt bref den 1 september samma år medgifvit berörda järnvägsaktiebolag rättighet att besitta och för allmän trafik begagna
den sålunda förvärfvade järnvägen.
I förra femårsberättelsen omförmälda förslag om utsträckning af Vimmerby—Hultsfreds-banan till Kisa och därifrån till
Linköping har under denna period sålunda förverkligats, att den
19 november 1897 koncession meddelades å järnväg om 1-435
meters spårvidd från Linköping öfver llimfoisa och Kisa i Östergötlands län till Vimmerby. Arbetet med denna bana påbörjades år 1899. Längden uppgår till 100's kilometer, däraf 259
kilometer komma att falla inom Kalmar län. För denna järnvägsanläggning är beviljadt ett statsanslag å 1,710,000 kr. Koncessioner hafva vidare beviljats den 10 mars 1899 dels å en
järnväg af l-067 meters spårvidd från Torsås station å Östra
Blekings järnväg till Bergqvara hamn i Söderåkra socken, å
hvilken bana med en längd af 67 kilometer arbetet vid periodens slut dock ej var påbörjadt, och dels å en järnväg med
0'89i meters spårvidd mellan Aseda kyrkoby inom Kronobergs
län och Mönsterås köping. Längden af sistnämnda järnväg utgör 88-9 kilometer, däraf 73"g kilometer falla inom Kalmar län.
Vid periodens utgång var på nådig pröfning beroende ansökan om anläggande och upplåtande för allmän trafik af järnväg om P'89i meters spårvidd från Läckeby station å Kalmar—
Berga järnväg till Alsterbro i Bäckebo socken, för hvilken järnväg kostnaden beräknats till 720,000 kr. Likaledes har år 1900
underdånig ansökan gjorts om tillstånd att anlägga järnväg från
Kråksmåla kyrkoby öfver Ruda station å Kalmar—Berga järnväg till Oskarshamn, hvilken ansökan dock sedermera återkallades.
Jämväl har fråga uppkommit om anläggande af järnväg å
norra Öland, livars kommunikationer äro synnerligen otillfredsställande. Man har härvid särskildt tänkt sig, att en järnvägsförbindelse mellan Boda kronopark och Borgholm, livars hamn
är god, skulle blifva af stor vikt och betydelse för virkesutskeppningen från kronoparken, hvarförutan lättnader skulle beredas orten att få behofvet af timmer och ved därifrån tillgodosedt. Vid slutet af perioden förelåg plan och kostnadsförslag
jämte trafikberäkning för en järnväg enligt dét s. k. kostasystemet från Borgholm till jägmästarebostället Skäftekärr i södra
delen af kronoparken. I betraktande af de i allmänhet svaga
ekonomiska förhållandena i orten lär ingen utsikt förefinnas, att
de för berörda järnvägsanläggning behöfliga medel skola kunna
åstadkommas endast på enskild väg eller genom bistånd af de
för banan intresserade kommuner, hvadan möjligheten för. banans
tillkomst uteslutande synes bero på kraftig medverkan från statens sida.
Längden och spårvidden af järnvågarne inom länet, hyilka
alla äro enskilda, utgjorde vid periodens slut:

Beträffande bruttoinkomsten och driftkostnaden för de järnvägar, som helt och hållet eller till afsevärd del tillhöra länet
fär Länsstyrelsen hänvisa till nedanstående tabell E, i hvilken
Tab. E. Bruttoinkomst och driftkostnad vid de järnvägar,
hvilka helt och hållet eller till väsentligare del tillhöra Kalmar
län, åren 1896—1900.

Allmänna vägar.
uppgifterna rörande järnvägarna Hultsfred—Vestervik och VesterÅtvidaberg—Bersbo samt Norsholm—Bersbo, hvilken sistvjk
nämnda järnväg icke till någon del faller inom Kalmar län, äro
sammanförda, till följd däraf, att dessa tre järnvägar gemensamt
bilda ett trafikbolag.
Länets indelning i väghållningsdistrikt är omförmäld i första
afdelningen af denna berättelse. Under perioden hafva vågdelninqar blifvit afslutade och vunnit laga kraft inom Norra Tjusts
härads, Södra Tjusts härads, Sevede härads, Stranda härads och
Åkerbo härads väghållningsdistrikt. Öfver vägdelningen inom
Tunaläns härads distrikt, hvilken den 7 september 1900 af förrättningsmannen anmäldes afslutad, anfördes besvär, hvilka vid
periodens utgång voro oafgjorda. De redan under föregående
femårsperiod påbörjade vägdelningarna inom Aspelands härads,
Handbörds härads, Norra Möre härads och Södra Möre härads
väghållningsdistrikt voro vid 1900 års utgång ännu icke fullbordade, beroende likaledes hufvudsakligen därpå, att besvär
öfver Länsstyrelsens förberedande beslut i frågor, som dessa vägdelningar rörde, anförts och i allmänhet genomgått alla instanser.
Hvad särskildt angår Södra Möre härads distrikt, blef frågan
angående de vägar, hvilka skulle ingå i den nya vägdelningen,
och de broar, som skulle från delningen undantagas för att
medelst vägkassan underhållas, af Länsstyrelsen lemnad hvilande
i afbidan på det definitiva bestämmandet af sträckningen för
Kalmar—Torsås järnväg. Sedan detta skett samt häradsrätten
efter de väghållningsskyldiges hörande i vägfrågan afgifvit förnyadt utlåtande, meddelade Länsstyrelsen däri utslag den 9
oktober 1899, innefattande bestämmelser i ofvannämnda hänseenden. I utslaget förordnades jämväl — i olikhet med hvad
som i regel skett för öfriga väghållningsdistrikt i länet — att
de vägar till betydligt antal, som förut icke varit på häradet
till allmänt underhåll indelade, men komma att i vägdelningen
intagas, skulle, i enlighet med af de väghållningsskyldige fattadt
beslut, genom vägstyrelsens försorg dessförinnan varda i laggildt
skick försatta. Anförda besvär öfver Konungens Befallningsliafvandes ifrågavarande utslag afgjordes af Kungl. Kammarkollegium genom utslag å femårsperiodens sista dag den 31 december 1900. I Ölands Södra möts och Slättbo härads distrikt
hafva nya vägdelningar under perioden påbörjats, hvaremot inom
Runstens härads distrikt någon sådan icke hittills har ifrågasatts.
Uti bilagda tabell 2 redogöres närmare för de allmänna
vägarne inom länet.
Af statens anslag till valundersökningar har detta län erhållit 500 kr. för år 1896, 800 kr. för år 1897, 2,500 kr. för
1898, G00 kr. för år 1899 och 800 kr. för år 1900, eller tillhopa 5,200 kr. Efter behörigt förordnande har vederbörande
distriktschef eller distriktsingeniör verkställt och under perioden
till Länsstyrelsen afleinnat plan och kostnadsförslag till följande
väganlåggningar eller vägförbättringar, nämligen:
o

Ar 1896: vägomläggning mellan Kristdala kyrka och Oskarshamn;
' 1897: vägomläggning mellan Hallersmm i Djursdala socken nf detta län och
Horn inom Östergötlands län;
väganläggning inom Handbörds härad från Eksjövägen vid den s. k.
Stolpen i Kråksmåla socken till Trippen Ekabovägen i Eagerhults
socken;
väganläggning från Pagerhults kyrka till Gamlehult i Togelfors socken;
1898: väganläggning mellan Horns Kungsladugård och lastbryggan vid Alfvidsjöbodar m. m.;
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Är 1898: väganläggning från Stenberga sockengräns till Misterhult samt omläggning af väg från Ulfarp till Virserum ni. m.:
vägförbättringar inom Gamleby socken:
1899: vägomläggning emellan Hycklingc sockengräns till Gamleby köping;
>
vägomläggning emellan Horns lastageplats och Hallersrum;
1900: anläggning af den inom Kalmar län fallande delen af vägen Fagerdal—
Björstorp—Adclsnäs;
omläggning och förbättring af väg från Oppeby sockengräns förbi Tyllinge till Lamm;
anläggning af vägen Lilla Dalhem—Knufvebo; samt
anläggning af vägen Olstorp—Öfvermn.

Den odisponerade behållningen å ifrågavarande anslag utgjorde vid 1900 års slut 838 kr.
Under perioden hafva utaf statens anslag till vägbyggnader
till detta län anvisats: för omläggning af delar af vägen mellan
Näbben och Hjorteds järnvägsstation, 2gi km., 15,600 kr.; för
anläggning af väg från Fagerhults kyrka till Gamlehult i Fogelfors socken, 11'950 km., 18,800 kr.; och för anläggning af väg i
Persnäs socken mellan Södvik och Sandvikens hamn, 2'722 km.,
5,200 kr.
Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva under
perioden blifvit fullbordade och af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkända, nämligen: ofvannämnda delar af vägen mellan
Näbben och Hjorteds järnvägsstation; i förra femårsberättelsen
omförmälda vägen från allmänna vägen i närheten af Boda kyrka
öfver Boda kronopark till Byxelkroks hamn; samt den likaledes
i samma berättelse omnämnda vägen mellan Bredsätra och Föra
kyrkor.
Af Riksdagens anslag för år 1896 till understödjande af
brobyggnader har Kungl. Maj:t anvisat 7,400 kr. för ombyggnad af landsvägsbron öfver Strömmen vid Tofvehult i Vesterrums
socken, för hvilken brobyggnad totalkostnaden beräknats uppgå
till 11,100 kr. Af enahanda anslag för år 1901 hafva 10,200
kr. beviljats som bidrag till ombyggnad af den å allmänna
landsvägen mellan Vestervik och Oskarshamn befintliga bron
öfver Botorps ström i Gladhammars socken, för hvilket
företag i upprättadt kostnadsförslag upptagits ett belopp af
15,400 kr.
Med afseendo å skjutsväsendet får Länsstyrelsen hänvisa till
tabell 2. Af denna inhämtas, att skjutsanstalternas antal vid
1900 års slut utgjorde 98, hvaraf hälften gästgifverier och hälften
skjutsstationer; att entreprenad blifvit inrättad vid 33 gästgifverier och 34 skjutsstationer; att med ett enda undantag till
entreprenörerne utgått maxiinilegan, eller 1 krona 70 öre inom
norra och 1 krona 50 öre inom södra landstingsområdet; att vid
de skjutsanstalter, där entreprenad ej åstadkommits, Iegan utgått
med 1 krona 12 öre; samt att antalet under perioden utgångna
hästar utgjort i kungs- och kronoskjuts 354, vid skjutsanstalt
med entreprenad 27,034 och vid skjutsanstalt utan entreprenad
4,455. Särskild skjutsanstalt jämlikt § 26 mom. 1 i skjutsstadgan har varit anordnad vid hamnplatserna Figeholm, Mörbylånga och Bergqvara. Legan per häst och nymil har utgått
med 2 kronor 20 öre vid Figeholm, 2 kronor vid Mörbylånga
och 1 kr. 50 öre vid Bergqvara. Entreprenadbidrag har under
perioden icke utgått från vare sig landsting eller statsverket,
hvaremot städerna med undantag af Vimmerby funnit sig nödsakade att till vederbörande entreprenörer utbetala särskildt
årligt bidrag, hvars belopp utgjort 200 kr. i Kalmar, 100 kr. i
Oskarshamn, 300 kr. i Vestervik och 100 kr. i Borgholm. Ar
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1900 ordnades skjutsväseudet inom länet för en tid af ytterligare fem år.
B) Sjökommunikationer. Ångbåtstrafiken har under förevarande tidsperiod varit lifligare än någonsin och antalet ångfartyg, som på länets stapelstäder, Kalmar, Oskarshamn och
Vestervik, anordnat regelbundna turer, liar betydligt ökats. Särskildt med Kalmar liar ångbåtsförbindelsen i liflighet tilltagit
med hvarje år, och numera torde det icke vara något i fraktoch passagerarefart användt ångfartyg, som under passerandet
af Kalmar sund icke angör Kalmar. Fortfarande ombesörjes
samfärdseln mellan Öland och motliggande fastland under seglationstiden af 6 ångbåtar, däraf 4 egas af aktiebolaget Kalmarsund och 2 af bolag i Oskarshamn. Under månaderna december
—april har postångfartyget Öland fortfarande uppehållit trafiken
i sundet samt gjort dagliga turer till Färjestaden och två turer
i veckan till Borgholm och Stora Ror, så fram t ej isförhållandena varit alltför svåra. Trafiken mellan Vestervik och närliggande hamnar i skärgården har uppehållits af två smärre
ångare med reguliära turer. Två ångare — Gamleby och Tjust
— hafva ombesörjt regelbunden trafik mellan Gamleby, Vestervik, Verkebäck och Stockholm, hvarjämte en ny ångare, Ostkusten, hemmahörande i Vestra Ed, under periodens två sista
år haft regelbunden trafik å traden Kalmar, Borgholm, Oskarshamn, Vestervik, Helgenäs, Källvik, Skeppsgården, Arkösund
och Stockholm. Två ångare hafva uppehållit vinterpostfarten
mellan Vestervik och Visby. Dels direkt och dels indirekt hafva
länets stapelstäder stått i regelbunden förbindelse med åtskilliga
utländska hamnar, särskildt Liibeck, Hamburg, Köpenhamn och
Kristiania.
Genom nådigt bref den 31 december 1896 hafva fastställts
taxor å hamnafgifter att gälla till efterrättelse under åren 1897
—1901 för 21 platser inom länet, nämligen städerna Kalmar,
Vestervik, Oskarshamn och Borgholm, köpingarna Gamleby, Figehohn, Mönsterås och Mörbylånga, lastageplatserna Helgenäs,
Almvik, Verkebäck, Blankaholm, Solstadsström, Kärrsvik, Gåsesten, Grönhögen och Fogelviks lastbrygga, färjeplatsen Färjestaden samt hamnarna Sandviken, Stora Rör ocli Degerhamn.
Någon förnyelse af hamntaxa för färjeplatsen Röhälla ansåg
Kungl. Maj:t icke böra ifrågakomma, enär hamnen i anseende
till nppgrundning ej kunnat af fartyg angöras. Genom samma
nådiga bref stadfästes taxor för begagnande af i föregående femårsberättelsen närmare omförmälda Strömsholms, Stegeholms och
Gränsö kanaler.
Beträffande under perioden vidtagna åtgärder afseende hamnbyggnader eller hamnförbättringar inom länet, har Länsstyrelsen
att omförmäla följande. Den under senaste perioden påbörjade,
med statsbidrag understödda hamnanläggningen vid Degerhamn
fullbordades och godkändes år 1897. Totalkostnaden för denna
hamn har uppgått till 213,946 kr. 81 öre, af hvilka staten bidragit med 98,687 kr. 33 öre och återstoden bekostats af Ölands
nya cementaktiebolag. Till förbättring af hamnen vid Stora
Rör beviljade 1897 års riksdag ett belopp af 26,500 kr., hvartill kostnaden beräknats. I augusti 1900 blef arbetet efter afsyning godkändt. Arbetet med förbättring och förstärkning af
Sandvikens hamn i Persnäs socken har pågått jämväl under
denna period. Statsanslag till belopp af 7,500 kr. har beviljats
för anläggning af skyddsann vid inloppet till hamnen och för

bortskaffandet af sten ur densamma. Under perioden har frå™
jämväl förevarit om hamnanläggningar vid Grankullaviken och
Byxelkrok i Boda socken. Nämnda hamnfrågor, som stå i närmaste sammanhang med förut i denna berättelse omnämnda förslaget om järnvägsanläggning mellan Borgholm och Boda voro
vid periodens slut oafgjorda. I förra femårsbérättelsen omförmälda förslaget rörande, ombyggnad af hamnen i Mörbylånga
har ännu icke kommit till utförande. Sedan det år 1896 upprättade kostnadsförslaget år 1899 reviderats, beräknas nu kostnaden för hamnbyggnaden till 164,000 kr. Den lifliga trafiken
på Färjestaden och det otillfredsställande skick, hvari hamnen
därstädes sig befinner, hafva gjort behofvet af förbättrade hamnanordningar därstädes allt mera kännbart; och sedan kringliggande kommuner begärt undersökning för åstadkommande däraf
hafva under år 1900 ritningar med kostnadsförslag för alternativt
ny hamnbyggnad eller ombyggnad af gamla hamnen blifvit uppgjorda.
I sammanhang med väckt fråga om upprensning af farleden
genom Kalmar sund åtogo sig stadsfullmäktige i Kalmar genom
beslut den 4 december 1896 att dels låta verkställa uppmuddring
af inseglingsrännan till stadens hamn med 60 meters bottenbredd och 6 meters djup under lägsta vattenytan, dels för beredande af plats i hamnen åt minst tre sådana fartyg, som kunde
efter segelrännans fördjupning passera densamma, låta i hamnen
på ett afstånd af 4 meter från kaj verkställa muddringar till
ett djup af 6 meter, dels ock kostnadsfritt upplåta lämplig upplagsplats för grus och sten m. m., som ur rännan upptoges.
Under förbehåll, att stadsfullmäktiges berörda åtaganden behörigen fullgjordes, beviljade 1897 års riksdag för uppmuddring
af en segelränna genom den grunda delen af Kalmar sund midt
för Kalmar stad en summa af 405,000 kr., däraf på extra stat
för år 1898 anvisades ett belopp af 202,500 kr. Samma år
fastställde Kungl. Maj:t arbetsplan och uppdrog åt Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen att låta på entreprenad utföra arbetet,
hvilket skulle afse att. där djupet var mindre, åstadkomma en
ränna af 6 meters djup under lågvatten och 60 meters bottenbredd. Den 20 december 1897 afslöt Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen med dåvarande kaptenen C. G. Borgström entreprenadkontrakt om arbetets utförande, för en summa af 225,000 kr.,
före 1899 års slut. Enligt senare särskildt medgifven förlängning i arbetstiden skulle arbetet vara färdigt med utgången af
år 1900. Vid det förhållande, att farledens användbarhet skulle
väsentligt ökas, därest leden kunde erhålla något större bredd
än den fastställda, och då det visade sig, att med en jämförelsevis ringa förhöjning i kostnaden ledens bredd kunde utsträckas
till 80 meter, samt den därför erforderliga förhöjningen i statsmedel anvisats, fastställde Kungl. Maj:t år 1900 i enlighet härmed förändrad arbetsplan, i sammanhang hvarmed tiden för
arbetets fullbordan bestämdes till utgången af år 1901. Det
till 1900 års slut utförda arbetet har skattats till omkring 50 ?i
af de båda arbetsplanernas sammanlagda arbetskvantitet.
Behofvet af ökadt kaj- och hamnområde i Kalmar har med
åren gjort sig allt mera gällande. Genom beslut den 16 mars
och den 1 juni 1898 antogo stadsfullmäktige i Kalmar plan till
utvidgning och reglering af stadens hamn samt förslag till nuvarande hamnområdets utsträckning, å hvilka boslut nådig fastställelse blifvit sökt. Kostnaderna för den sålunda ifrågasatta
hamnregleringen, hvarigenom för trafiken vid hamnen skulle
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vinnas tillhopa 920 meter ökad längd å kajer och 88,000 kvm.
nytt landområde, hafva beräknats uppgå till omkring 1,000,000
kr Vid periodens slut var frågan på Kungl. Maj:ts pröfning
beroende.
Beträffande hamnkassornas inkomster och utgifter å de mera
trafikerade platserna får Länsstyrelsen hänvisa till nedanstående
tabell F.
Orsaken till den afsevärda stegringen i utgifterna för Oskarshamns hamnkassa år 1900 har magistraten upplyst vara den,
att tomter inköpts för utvidgning af skeppsbron, att hamnspåret
utdra°its till norra sidan af hamnen och att kajbyggnad verkställts vid fiskhamnen. I öfrigt hafva hamn kassornas utgifter
såsom förut hufvudsakligen afsett reparationer å hamn- eller
kajbyggnader samt uppmuddring och fyllnadsarbeten.
Tolagsersåttningar hafva under perioden influtit till länets
stapelstäder med följande belopp:

Dessa medel hafva hufvudsakligen användts för samma
ändamål, som angifvas i senaste femårsberättelsen.
I nyssnämnda berättelse omnämnda fråga om Emåns upplåtande till allmän flottled har under förevarande period kommit
därhän, att Länsstyrelsen, på framställning af Emsfors pappersfabriks aktiebolag, genom utslag den 24 december 1897 förordnat,
att i den del af vattendraget, som sträcker sig från gränsen emot
Jönköpings län ned till Emsfors pappersbruk allmän flottled
vara skall, i sammanhang hvarmed Konungens Befallningshafvande förordnat, att samtliga arbeten och anstalter inom de olika
flottningsdistrikten skulle vara till afsyning färdiga inom tre år,

Tab. F.

Hamnkassornas i Kalmar län inkomster och utgifter
åren 1896—1900.
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efter det utslaget vunnit laga kraft eller, i händelse af besvär,
däröfver slutligen dömdt blifvit. Några besvär öfver detta utslag hafva ej blifvit anförda. I slutet af år 1900 inkom emellertid Aktiebolaget Emsfors nya pappersfabriker, såsom inneliafvare af nyssnämnda aktiebolagsrätt, med begäran om anstånd
i ytterligare tre år från den 1 januari 1901 med flottledsbyggnadernas iordningsställande.
Denna ansökning var vid
periodens slut på pröfning beroende.
Färjfart eger såsom förut fortfarande rum vid Bjursund i
Tjusts härad samt mellan Refsudden och Stora Rör i Kalmarsund. Vidare förefinnes färjfartsförbindelse dels öfver Edsviken
vid Äsvik, där färjningen, som uppehälles af enskild person,
nämligen egaren af sistnämnda hemman, förmedlar trafiken å
tvenne förut enskilda, men i den nya vägdelningen i Norra Tjust
såsom bygdevägar intagna vägar, dels slutligen mellan Färjestaden och Kalmar, ehuru färjningen härstädes till följd af den
lifliga ångbåtsförbindelsen aldrig tages i anspråk.
Lotsplatsernas antal inom länet är oförändradt och uppgår
till 19. Lotsningarnas antal och de därför uppburna lotspenningarna hafva utgjort:

En ny större fyr har upprättats vid Högby å Ölands nordöstra kust, hvadan antalet fasta fyrplatser inom länet vid 1900
års utgång utgjorde 19.
Vid den enda inom länet befintliga lifräddningsstationen, vid
Gräsgård å Ölands sydöstra kust, har, förutom för öfningsförsök,
lifbåten utgått 4 gånger för räddning af skeppsbrutna. Af sjöolyckor hafva 24 varit af svårare art, hvarvid fartygen blifvit
totalt vrak och 14 människolif gått förlorade. I öfrigt hafva inträffat 139 grundstötningar, strandningar och andra olyckshändelser med fartyg. I samband härmed må nämnas, att under denna
period Kungl. Lotsstyrelsen utdelat 440 kr. såsom belöning till inom
länet tjenstgörande lotsar för mod och skicklighet vid lotsningar
under svårt väder, äfvensom att 6 guldmedaljer och 8 silvermedaljer »för nit och redlighet i rikets tjenst» hafva tilldelats
lots- och fyrpersonalen inom detta län.

C) Post-, telegraf- och telefoninrättningar. Inom länet funnos
vid 1896 års ingång 133 postanstalter, däraf 10 postkontor och
123 poststationer. Under perioden hafva tillkommit 23 nya
poststationer, hvadan antalet postanstalter vid slutet af perioden
uppgick till 156, utgörande en postanstalt på 1,459 af länets
invånare. De 10 postkontoren äro belägna i Kalmar, Oskarshamn, Vestervik, Vimmerby, Borgholm, Mönsterås, Gamleby,
Målilla, Högsby och Stora Rör. Poststationerna äro följande:
Lydande under postkontoret i Kalmar: Alsjöholm, Alsterbro, liergqvara,
IMomstcrmåla, Bäckebo, Fagerhult,. Färjestaden, Förlösa, Gräsgärde. Grönska™,
Gårdby, Halltorp, Haraldsmäla, Hossmo, Hulterstad, Kastlösa, Kläckcberga, Kristvalla, Kråksmåla, Käremo, Lindas, Ljungbyholm, Loverslund, Lungaström, Liickeby,
Mortorp, Mörbylangn, Nickebo, Nybro, Otfenby, 1'afabolm, 1'äryil, (Irarnlrcknu,
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Rockneby, S:t Sigfrid, Smedby, Stenäsa, Söderäkra, Södra Möckleby, Timmernabben,
Trekanten, Vassmolosa, Ventlinge, Vickleby, Värnanäs, Alem, Olands Gräsgärd,
Olands Segerstad, Ölnnds Smedby och Örsjö;
lydande nnder postkontoret i Oskarshamn: Berg.i, liohult, Figeholm, Fliseryd, Fogelfors, Forshult, Jemsernm, Lillsjödal, Misterhnlt, Möckhult, Mörtfors och
Påskallavik;
Lydande nnder postkontoret i Vesterrik: Almvik, Ankarsrum, lilnnkaholm,
Blögda, Falsterbo bruk, Fårhult, GLidhammar, Hjortcd, Hjorteds station, Hvena,
tshult, Jenny, Kristdnln, Totebo, Tuna, Verkebiick, Vestermm och Väderum;
Lydande under postkontoret i Vimmerby: Blackstad, Frödinge, Hallingeberg,
llultsfred, Humniclstad, Lindstorp, Locknevi, Storebro, Södra Vi och Tofvcrnm;
Lydande under postkontoret i Borgholm: Alböke, Bredsätra, Boda, Föra,
Gaxa, Gröndnl, Långlöt, Norra Möckleby, Palmelimd, Persnäs, Kepplinge, Knnsten,
Stör]inge och Olands Egby;
Lydnnde under postkontoret i Gamleby: Dalhem, Eds bruk, Falerum, Forsaström, Lofta, Loftahamnmr, Måshnlt, Nelhammar, Odensviholm, Skedsbult, Storsjö,
Tyllinge och Ofverntn:
Lydande under postkontoret i Malilin: Hagelsrum, Järcda, Mörlunda, Rosenfors, llyningsnäs, Tvota och Virsermn;
Lydande under postkontoret i Högsby: Ilornsö, Långemåla, Ruda ocb
Yerlcbo;
Lydande under postkontoret i Stora Rör: Glömmrage; samt
Lydande nnder utom länet belägna postkontor: liidalitc, Bränahnlt, Dynekärr, Emmaboda, Gulhbo, Långrådna, Lönnebergn, Norra Tång, Rnniskulla, Solfvestn, Slätnfly, Torsils, Troihult, Tryserum, Vestertryserum, Vissefjcrda och Östra
Karsbo.

linie med begagnande jämväl af förutvarande linien Vassmolosa
—Törneby. Stolplinien Emmaboda—Törneby har därefter raserats. Antalet af de vid statstelegrafstationerna i Kalmar, Oskarshamn och Vestervik behandlade taxerade telegram var åren
1896 och 1900 följande:

Telefonväsendet inom länet har under perioden ytterligare
utvecklats. Är 1897 öfvertogos af statsverket Kalmar telefonförenings ledningar. Af de vid periodens början inom länet befintliga enskilda telefonföreningar återstodo vid 1900 års slut
endast fem, nämligen Smedby, Trekantens, Nybro, Ljungby och
Förlösa. A skilda delar inom länet hafva flere nya dubbeltrådiga förbindelseledningar anlagts, af hvilka särskildt må
nämnas:

Enligt Generalpoststyrelsens berättelser uppgingo de inom
länet till postbefordran aflemnade försändelsernas antal och
medeltalet försändelser på hvarje invånare till:

Då berörda medeltal år 1890 utgjorde 11, har alltså postfrekvensen inom länet under de senaste tio åren mer än fördubblats.
I fråga om statens telegraf- och telefonväsende har länet
under perioden i afseende å trafikförhållandena tillhört Malmö
direktörsdistrikt, men beträffande linier och ledningar varit indeladt sålunda, att länets norra landstingsområde tillhört östra
liniedistriktet med Norrköping till hufvudort, d. v. s. platsen för
distriktbyrån och distriktsingeniörens bostad, samt södra landstingsområdet södra liniedistriktet med Malmö till hufvudort.
Telegrafstationerna voro vid periodens slut 10, däraf 3 af
andra klassen med hel dagstjenst, i Kalmar, Oskarshamn och
Vestervik, samt 7 af tredje klassen med inskränkt dagstjenst,
nämligen i Bergqvara, Mörbylånga, Mönsterås, Gamleby, Gunnebo, llultsfred och Borgholm, vid hvilken sistnämnda station
år 1900 under sommartiden hel dagstjenst egde rum. Telegrafstationen i llultsfred, hvilken inrättades på grund af nådiga
brefvet den 20 maj 1896, öppnades den 1 september 1899. Telegraf fanns därjämte inrättad vid järnvägsstationerna inom länet.
Då öfverenskommelse på för telegrafverket antagliga villkor ej
kunnat träffas mellan Telegrafstyrelsen samt styrelsen för Kalmar—Emmaboda järnväg angående bibehållandet af verkets
telegraflinie längs järnvägen, har ny stolplinie anordnats utefter
allmänna vägen mellan Vissefjerda och Vassmolosa, hvarefter
telegrafledningarna n:r 8, 3, G, 57 och 62 öfverflyttats till denna

D) Sjöfart och handel. Enligt den af Kommerskollegium
offentliggjorda statistik utgjordes länets handelsfiotta vid periodens ingång af 308 fartyg, däraf 288 segelfartyg och 20 ångbåtar, med en dräktighet af tillsammans 36,818 ton, och vid
periodens slut af 307 segelfartyg om 39,240 tons dräktighet och
21 ångfartyg om 5,223 ton, eller tillhopa 328 fartyg med en
dräktighet af 44,463 ton. Fördelningen af dessa fartyg på länets
städer, köpingar och landsbygd var följande:

Sjöfart. Tulluppbörd. Handel.
Dessa siffror visa en ökning under perioden af 19 segelfartyg och 1 ångfartyg om tillhopa 7,645 ton. Under perioden
hafva 43 segelfartyg och 1 ångfartyg förolyckats, 44 segel- och
1 ångfartyg kondemnerats samt 80 segel- och 7 ångfartyg försålts, under det att 7 segel- och 3 ångfartyg blifvit nybyggda,
G3 segel- och 4 ångfartyg inköpts från utrikes ort samt 100
secel- och 3 ångfartyg inköpts från inrikes ort.
I inrikes sjöfart hafva under år 1900 till länets hamnar
ankommit 2,741 segelfartyg och 5,955 ångfartyg och från desamma afgått 2,5G7 segelfartyg och 5,848 ångfartyg, för hvilka
hamnafgifterna sammanlagdt uppgingo till 57,217 kronor 47 öre.
Sjöfarten till och från utrikes orter har under ifrågavarande
period varit ganska Iiflig, och har antalet in- och utklarerade
fartyg ined eller utan barlast vid länets tre särskilda tullkammardistrikt för år 1900 utgjort:

Den debiterade tulluppbörden vid länets tullkammare med
underlydande stationer uppgick till följande belopp:
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Antalet af de vid sjömanshusen inom länet inskrifne sjömän, hvilka år 1900 varit använde i sjöfart med svenska fartyg, var 2,456, däraf 264 fartygsbefälhafvare och resten sjöfolk.
Af dessa sjömän voro 67 fartygsbefälhafvare och 142 sjöfolk
använde i inrikes sjöfart samt 197 fartygsbefälhafvare och 2,050
sjöfolk påmönstrade i utrikes sjöfart. A främmande fartyg voro
år 1900 genom sjömanshusen förhyrde 8 fartygsbefälhafvare och
29 sjöfolk.
Hvad angår de varor, hvilka hufvudsakligen utgjort föremål för import och export, har under perioden någon afsevärd
förändring ej egt rum utom beträffande spannmålsimporten, hvilken, såsom förut i denna berättelse påpekats, i betydlig grad ökats.
Handlandenas antal inom länet uppgick år 1900 till 1,448
med en för rörelsen taxerad inkomst (inräknadt det bevillningsfria afdraget) af 1,695,427 kr., mot 1,267 år 1895, hvilka voro
påförde en inkomstbevillning af 13,102 kr. 35 öre. Att antalet
ökats såväl i städerna och köpingarna som å landsbygden, utvisas af följande öfversikt:

Beträffande gårdfarihandeln inom länet meddelas, att antalet af Länsstyrelsen för idkande af sådan handel utfärdade
tillståndsbref utgjort:

Under åren 1896—1900 hafva uti länets handelsregister
intagits följande firmaanmälningar samt anmälningar om upphörda näringar:
Tab. G.

Brännvinsförsäljningen

i Kalmar län åren 1895—1900.
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Marknader.

Brännvinshandel.

Taxeringsvärden.

Hemman m. m.

mannaprodukter samt alster af ortens näringsflit och husslöjd
Så kallade kreatursmöten och torgdagar, för hvilka Länsstyrelsen fastställt ordningsföreskrifter, hållas fortfarande å ett flertal
ställen inom länet.
Rörande brännvinshandeln i länet samt beloppet af de under
perioden därför crlagda försäljningsafgifter jämte uppkomna vinstmedel åberopas ofvan intagna tabell G (sid. 25). Afgifterna
och vinstmedlen hafva disponerats på följande sätt:

Under perioden hafva hos Länsstyrelsen inregistrerats 23
föreningar för ekonomisk verksamhet, däraf 9 med begränsad
personlig ansvarighet och 14 utan personlig ansvarighet.
Beträffande marknaderna inom länet är icke att omförmäla
någon annan förändring, än att genom Kungl. Maj:ts och Rikets
Kommerskollegii utslag den 12 maj 1896 de två årliga frimarknaderna, som hållits i Gårdspånga, med 1897 års ingång
blefvo indragna, och att i deras ställe därstädes inrättats två
årliga marknader för försäljning af allenast kreatur och landt-

5. Kameralförhållanden.
Taxeringsvärdet

å all fast egendom utgjorde sammanlagdt:

Taxeringsvärdet har under perioden förhöjts:

och minskats för bevillningsfri annan fastighet, statens,
med 134,500 kr.; ökningen utöfver minskningen utgör alltså
11,494,000 kr.
Antalet af de för statsverkets räkning utarrenderade domäner utgjorde vid 1900 års slut 100 med ett taxeringsvärde af
3,189,400 kr. Arrendeafgiften för dessa domäner uppgick enligt samma års kronoräkenskaper till 119,710 kr. 36 öre, eller
i medeltal 375 procent af taxeringsvärdet.
Ingen förmedling af hemman till vare sig mantal eller grundskatt har under perioden förekommit. Skatteomföringsresolutioner hafva utfärdats å tillhopa 1 V24 mantal för 7 åbor och
2 kronolägenheter för 2 åbor. Till statsverket hafva indragits

2 landsstatsboställen om tillhopa 1 mantal. För statsverkets
räkning hafva försålts 15 kronohemman om tillhopa 5 9 /i6 mantal mot en sammanlagd köpeskilling af 186,129 kr., 10 afsöndrade lägenheter, däraf 7 bebyggda och 3 obebyggda, mot en
köpesumma af 6,098 kr. samt Hospitalslägenheten, en del af
den s. k. Heijockslyckan, inom Kalmar stads område mot en
köpesumma af 1,035 kr. 680 afhandlingar om jordafsöndringar
hafva blifvit till pröfning och fastställelse m. m. till Länsstyrelsen ingifna, nämligen under de olika åren respektive 40, 54,
122, 189 och 275; sökt fastställelse har meddelats i 620 fall,
hvaremot hinder mött för sådan i 60 fall.
På grund af lagen den 2 december 1892 angående afskrifning af de å viss jord hvilande grundskatter och hvad därmed
eger sammanhang, har i jordebok och kronoräkenskaper afskrifning å kronan behållen grundskatt skett år 1896 med 23,000'06
kr., år 1898 med 23,000'29 kr. samt år 1900 med 23,034-ie kr.
Behållna grundskatten utgjorde vid periodens början 116,129 kr.
96 öre och vid xiess slut 46,681 kr. 21 öre. På grund af nådiga
bref den 15 september 1893 och den 24 maj 1895 hafva år 1896
af den anordnade grundskatten afskrifvits 62,510 kr. 72 öre.
Denna del af grundskatten uppgick vid periodens slut till 413
kr. 64 öre.
Lindring i rustnings- och roteringsbesvären, i enlighet med
lagen den 2 december 1892, har utgått sålunda:

Fideikommiss m. m. Skiftesverket.
Sex skattefrålseräntor hafva under perioden blifvit till statsverket inlösta for sammanlagdt 17,545 kr. 50 öre, hvarjämte
till e w e af skattefrälsehemman jämlikt kungl. kungörelserna
den 3 februari 1888 och den 2 december 1892 af statsmedel
utbetalts ersättning med tillhopa 1,522 kr. 67 öre.
Slutligen hänvisas beträffande hemman och lägenheter samt
stadsjordar m. in., egendomar af fideikommiss natur samt egendomar tillhörande inhemska aktiebolag eller främmande makters
undersåtar till de däröfver enligt stadgade formulär upprättade,
vid denna berättelse fogade tabeller 3, 4> 5 och 6, af hvilka
framgår bland annat, att år 1900 funnos inom länet fideikommisser med ett taxeringsvärde af 940,700 kr. å jordbruksfastighet, 67,400 kr. å annan fastighet och 5,400 kr. å frälseränta,
hvilka siffror år 1895 motsvarade respektive 937,300, 72,900
och 5,300 kr.; att taxeringsvärdet å fastigheter, hvilka innehafvas af inhemska aktiebolag, år 1900 utgjorde 3,844,600 kr.
för jordbruksfastighet och 5,103,800 kr. för annan fastighet,
emot 3,156,500 och 3,436,100 kr. år 1895; samt att taxeringsvärdet å jordbruks- och andra fastigheter, tillhörande främmande
makters undersåtar, år 1900 uppgått till 172,300 kr., emot 283,000
kr. år 1895, beroende minskningen hufvudsakligen därpå, att
egendomarna l 5 / s mantal Aby n:r 3, 11 och 14 samt lj\& mantal Vånevik n:r 1 med underlydande, hvilka år 1895 hade ett
taxeringsvärde af sammanlagdt 109,200 kr., under perioden öfverlåtits, den förra till svensk man och den senare till inhemskt
aktiebolag.
Summan af all till bevillning uppskattad inkomst uppgick
för hela länet år 1900 till 13,755,917 kr. och den beskattningsbara delen däraf till 10,221,568 kr., emot respektive 9,023,702
och 6,557,302 kr. år 1895.
Vid allmänna skiftesverket i länet hafva varit anställde
år 1896 4 landtmätare och 1 medhjälpare; år 1897 5 landtmätare och 1 medhjälpare; år 1898 7 landtmätare, 1 medhjälpare och 2 elever samt åren 1899 och 1900 8 landtmätare,
1 medhjälpare och 2 elever.
Under perioden hafva afslutats:

Vid dessa laga skiften hafva sammanlagdt blifvit dels uppmätta, dels delade följande antal hektar af nedannämnda egoslag:

Antalet skiften, som kvarboende eller utflyttande delegare
vid ofvanberörda 8 laga skiften bekommit, hafva varit följande:

Kommunernas

finanser.
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Kostnaderna för ifrågavarande laga skiften utgjorde:

Utom de nämnda laga skiftesförrättningarna hafva under
perioden blifvit afslutade 265 andra förrättningar, omfattande 9'638
mantal, genom hvilka förrättningar blifvit uppmätta och delade:

Härförutom äro genom 37 egostyckningar, omfattande 26534
mantal, hvarå specifikation af de särskilda egoslagen ej förefinnes,
uppmätta 290 och delade 6,695 hektar; i följd hvaraf summan
för perioden utgör: 5,756 uppmätta och 16,799 delade hektar.
Af längder hafva 2,249,193 meter blifvit uppmätta och
2,162,272 meter delade.
Till upplysning om hvad som beträffande laga skiften hittills åtgjorts inom länet och hvad som synes återstå att ännu
göra, meddelas vidare: att landsbygdens hemmantal för närvarande är 3,398; att enskifte eller laga skifte eller ock storskifte, som troligen icke rubbas, öfvergått 2,153 mantal på alla
egorna, 60 mantal å endast inegorna och 39 mantal å endast
utegorna; att vid periodens slut voro föremål för laga skiften
20 mantal å alla egorna och 3 mantal på endast inegorna; att
de mantal, som troligen komma att undergå laga skifte, utgöras:
på alla egorna af 351, på endast inegorna af 1 och på endast utegorna af 25; samt att 809 mantal troligen icke komma att undergå
laga skifte, vare sig på alla egorna eller på in- eller utegorna.
Jämföres det förhållande, att i länet ännu återstå att skifta
351 mantal på alla egorna, med förhållandena i rikets öfriga
län, så befinnes, att, enligt Kungl. Landtmäteristyrelsens ämbetsberättelse för år 1900, endast Kopparbergs län har ett större
antal oskiftade mantal, nämligen 641, hvaremot öfriga län hafva
ett öfvervägande mindre antal oskiftade mantal. Och jämföres
Kalmar läns oskiftade 351 mantal med de tvenne öfriga småländska länen, så befinnes, att de oskiftade mantalen å alla
egorna utgöra: i Jönköpings län 176 och i Kronobergs län 198.
Detta för Kalmar län mindre fördelaktiga förhållande torde
vara beroende därpå, att de oskiftade hemmanen i allmänhet
äro mycket tätt bebyggda, hvarigenom utflyttningskostnaderna
blifva mycket betungande samt för skiftesdelegarne afskräckande.
Sannolikt kommer en mycket lång tidrymd att förflyta, innan
laga skiftena i länet närma sig sitt afslutande, för såvidt ej
det af statsmedel utgående utflyttningsbidraget i väsentlig mån
blifver förhöjdt.
I fråga om kommunernas finanser får Länsstyrelsen hänvisa till de i tabell H (sid. 28) lemnade uppgifter, hämtade ur
den officiella statistiken. Kommunalutskylderna, som år 1900
utgjorde 1,296,774 kr., eller ofver hälften af kommunernas samtliga inkomster, hafva utgått på följande sätt:
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Kommunernas finanser.

Fyrktalen voro:

Tab. H.

Kommunernas i Kalmar län finanser år 1900.

Fortfarande egde Döderhults socken högsta fyrktalet, 36 184
och Ekby socken å Öland lägsta fyrktalet, 1,145. Hö»sta utdebiteringen per fyrk visade S:t Sigfrids socken med 1 krona
6 öre för såväl jordbruks- 6om annan fastighet samt 94 öre
för öfriga beskattningsföremål. Lägsta utdebiteringen förekom
uti Tveta socken för samtliga beskattningskategorier.
I länets städer har utdebiteringen per bevillningskrona för
fast egendom utgjort:

Debiteringen för inkomst af arbete och kapital har varit
lika med debiteringen för fast egendom med undantag för Borgholm, där för åren 1899 och 1900 debiteringen per bevillningskrona för inkomst af arbete och kapital utgjort 2 kr.
75 öre.
Statens bidrag till kommunerna, hvilket år 1895 utgjorde
193,740 kr., uppgick år 1900 till 228,725 kr, Inkomsten af
brännvinsförsäljningsmedel uppgick sistnämnda år till 248,678
kr., mot 186,506 kr. år 1895, eller en ökning å 62,172 kr.
Tolagsersättningen belöpte sig år 1895 till 46,817 kr. och år
1900 till icke mindre än 74,689 kr., däraf största delen, eller
63,236 kr., kom på Kalmar stad. Gasledningsafgifter förekommo år 1900 till belopp af 46,808 kr., däraf 38,773 kr. i
Kalmar och 8,035 kr. i Oskarshamn.
Kommunernas utgifter, hvilka år 1895 uppgingo till 1,865,275
kr., hade år 1900 ökats till 2,736,909 kr. För folkskolorna
har ökning skett från 475,716 till 801,422 kr., för kyrkliga
ändamål från 379,589 till 420,313 kr., för fattigvård från 427,736
till 531,742 kr., for sundhetsvård från 40,751 till 78,743 kr.
samt för allmänna byggnader, kommunikationsanstalter och dylikt från 268,723 till 537,208 kr., däraf på stadskommunerna
belöpte 437,365 kr., af livilka bestridts utgifter för hus och inventarier med 88,944 kr., för vägar, gator, torg och dylikt med
68,019 kr., för hamnar och broar 141,841 kr., för renhållning
8,360 kr., för gatubelysning 27,518 kr., för brandväsendet 18,676
kr. och för andra ändamål 84,007 kr. Kommunernas »öfriga
utgiften upptogos år 1895 till 267,637 och år 1900 till 361,921
kr., hvaraf belöpte på städerna 280,111 kr., af hvilka användes
29,355 kr. till kostnader för magistrat och rådhusrätt, 18,306
kr. för stadsfullmäktiges och underlydande nämnders expeditioner, 54,968 kr. för polis, 132,432 kr. för räntor samt 45,050
kr. för andra ändamål.
Kommunernas tillgångar, som år 1895 utgjorde 7,116,963 kr.,
hade år 1900 ökats med 3,769,288 kr., eller till 10,886,251 kr.,
däraf 3,464,394 kr. kommo på landskommunerna och 7,421,857
kr. på stadskommunerna.
Kommunernas skulder hafva under perioden ökats med
2,013,654 kr., eller till 5,044,180 kr. Häraf belöpte sig 535,508
kr. på de kyrkliga kommunerna och 4,508,672 kr. på de borgerliga kommunerna. Fria från skuld voro vid periodens slut en-

Kommunala lån. Landstingens finanser.
Tab. I. Kommunala lån med längre afbetalningstid än två år,
upptagna i Kalmar län jämlikt nådiga bref åren 1896—1900.
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dast fem kommuner, nämligen Östra Ed, Djursdala, Hvena,
Gullabo och Ekby. Högsta skuldbeloppet hvilade å Kalmar
stad med 2,300,553 kr. samt bland landskommunerna å Högsby med 116,696 kr. Uti tabell I lemnas uppgift å de på
längre af betalningstid än två år ställda lån. till hvars upptagande kommuner inom länet under perioden erhållit Kungl.
Maj:ts nådiga tillstånd.
Vidkommande länets båda landstings finanser får Länsstyrelsen hänvisa till tabell K.
Landstingsskatt har uttaxerats per bevillningskrona inom
norra landstingsområdet, med undantag af den från Ydre härad
af Östergötlands län till Sevede härad öfverflyttade så kallade
Rutnskulla skate, med 56 öre åren 1896 och 1897, med 44 öre
åren 1898 och 1899 och med 40 öre år 1900. Inom Rumskulla skate har skatten utgått med hälften af ofvan angifna
belopp. Inom södra landstingsområdet har landstingsskatt utgått endast under periodens två senaste år och med 20 öre per
bevillningskrona.

T a b . K.

Landstingens i Kalmar län finanser år 1900.
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Läroverk. Seminarier. Folkskolor.

6. Politi.
A) Undervisningsväsendet. De allmänna läroverken för gossar
hafva under perioden varit desamma, soin funnos vid utgången af
år 1895, nämligen:
1) Högre allmänna läroverket i Kalmar, hvilket är fullständigt å både klassiska och reala linien, med samma antal lärare
som under nästföregående femårsperiod, eller 8 lektorer, däraf
1 rektor, 14 adjunkter och 3 öfningslärare. Antalet lärjungar
var under 1895 års hösttermin 332 och vårterminen 1900 341.
2) Högre läroverket i Vestervik, fullständigt endast på reala
linien, med 4 lektorer, däribland rektorn, 7 adjunkter, 1 extra
lärare och 3 öfningslärare. Lärjungeantalet utgjorde höstterminen 1895 177 och vårterminen 1900 184.
3) Femklassiga läroverket i Oskarshamn, med rektor och 5
kolleger samt 3 öfningslärare. Antalet lärjungar var höstterminen 1895 77 och vårterminen 1900 likaledes 77.
4) Treklassiga läroverket i Vimmerby, med rektor, 2 kolleger
och 3 öfningslärare samt 34 lärjungar höstterminen 1895 och
33 vårterminen år 1900. Höstterminen 1900 meddelades vid
detta läroverk undervisning jämväl- i en fjärde klass, hvarför
kostnaden bestridts af staden.
I förra femårsberättelsen omförmälda privata undervisningsanstalterna för flickor i Kalmar, Vestervik och Oskarshamn
hafva jämväl under denna period varit i verksamhet, hvarjämte
uti Vimmerby inrättats en dylik anstalt, hvari meddelats undervisning, motsvarande den, som erhålles i de tre lägsta klasserna
i statens läroverk för gossar. Nisbethska elementarskolan i Kalmar, indelad i 9"klasser utom 3 förberedande afdelningar, hade
år 1900 en lärarepersonal å 17 personer och elevantalet uppgick
till 152. Skolan har åtnjutit årligt statsanslag å 2,000 kr.
Vid fröken Adelaide Sturks i Kalmar läroanstalt voro nyssnämnda år anställde 10 lärare, och elevernas antal utgjorde 23.
Elevantalet vid Oskarshamns femklassiga elementarläroverk utgjorde hösten 1896 107, men hade hösten 1900 stigit till 137.
Vid elementarläroverket i Vestervik, hvilket årligen i bidrag erhållit 1,500 kr. af staten, 650 kr. af Vesterviks stad
och 300 kr. af Norra landstinget, har undervisningen bestridts
af 5 lärare och 9 lärarinnor. Elevernas antal utgjorde höstterminen 1900 102.
I Mönsterås köping finnes en år 1899 inrättad samskola,
i hviiken undervisningen bekostas af de undervisade barnens
föräldrar. Skolan hade år 1900 29 elever.
Med afseende å folkskoleundervisningen får Länsstyrelsen
först omnämna det i Kalmar befintliga statens folkskolelärarinneseminarium, vid hvilket såsom lärare äro anställde en rektor, en
ordinarie, en vikarierande och en extra ordinäre adjunkt, 2 kvinnliga adjunkter, 4 lärarinnor i öfningsämnen samt 3 lärarinnor
i den med seminariet förenade öfningsskolan. Vid denna anstalt undervisades höstterminen 1896 111 elever och höstterminen 1900 129. Under femårsperioden hafva sammanlagdt utexaminerats 130 folkskolelärarinnor.
Med stöd af Södra landstingets år 1899 fattade beslut inrättades år 1900 i Kalmar ett enklassigt seminarium för utbildande af lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor samt
biträdande lärarinnor vid folkskolor. Såsom bidrag till bestri-

dande af de med detta seminarium förenade kostnader anslon
Landstinget för en tid af sex år ett årligt belopp af 2,000 kr"
hvaraf för år 1900 1,000 kr. skulle utgå till uppsättnin» af
möbler och skolmateriell. Lärokursen omfattar tre terminer
Lärarepersonalen utgöres af en föreståndarinna, som tillika är
första lärarinna, en andra lärarinna, som därjämte är föreståndarinna för den med seminariet förenade öfningsskolan, samt en
biträdande lärarinna i sång och slöjd. Höstterminen 1900 voro
eleverna 27 till antalet, nämligen 20 frielever och 7 betalande
elever, däraf 4 från landstingsområdet och 3 icke tillhörande
området.
Norra landstinget beslöt år 1898 att tillsammans med Jönköpings läns landsting upprätta ett seminarium med ettårig kurs
för utbildande af småskolelärarinnor och lärarinnor vid mindre
folkskolor i förhyrd lokal i Eksjö från och med år 1900, vid
hvilket seminarium elever borde bland kompetenta inträdessökande till 2 /3 väljas från Jönköpings län och till Va från
norra delen af Kalmar län. Ärliga kostnaden skulle fördelas
efter folkmängden och sålunda bekostas med 19/28 af Jönköpings
läns landsting och 9/ä8 af Kalmar läns Norra landsting.
För folkskoleundervisningen funnos år 1899 inom länets 109
skoldistrikt följande antal skolor:

Motsvarande summor år 1895 voro 317, 185 och 502. Af
nämnda 519 skolor voro 18, tillhörande 5 skoldistrikt, belägna
i städerna och de öfriga 501, tillhörande 104 skoldistrikt, ålandsbygden.
Skolhusens antal uppgick år 1899 till 504, däraf 402 tillhörde skoldistrikten och 102 voro förhyrda eller upplåtna utan
afgift. För barnens undervisning funnos tillhopa 85 skolträdgårdar.
Ar 1899 voro vid samtliga ifrågavarande skolor anställde
225 lärare och 364 lärarinnor, eller tillhopa 589. Motsvarande
siffror för år 1895 voro 233, 328 och 561. Af den vid folkskolorna anställda lärarepersonalen voro 205 lärare och 59 lärarinnor ordinarie, 1 lärare och 1 lärarinna extra ordinäre samt
1 lärare och 12 lärarinnor biträdande. Med anställning vid
mindre folkskolor funnos 4 lärare och 51 lärarinnor samt anställde i småskolor 14 lärare och 241 lärarinnor. Härföratora
funnos 17 lärare och 31 lärarinnor, som lemnade undervisning
endast i öfningsämnen eller handslöjd.
Antalet skolpliktiga barn (7—14 år), hvilket vid 1895 års
slut uppgick till 38,872, utgjorde vid 1899 års slut 38,057,
däraf 19,544 gossar och 18,513 flickor. Fördelade på städer
och landsbygd tillhörde 4,605 städerna och 33,452 landsbygden.
Af de skolpliktiga barnen hade 33,641 under året åtnjutit undervisning, 4,213 ej erhållit sådan och beträffande 203 hade några
uppgifter i berörda afseende ej kunnat anskaffas. Af de 4,213

Folkskolor. Döfstuminstitut. Folkhögskolor.
barn som ej under året åtnjutit undervisning, hade 566 Ieinnat
skolan efter inhämtande af föreskrifven minimikurs, 2,725 efter
godkänd afgångspröfning, 217 till följd af sjukdom eller naturfel hindrats bevista skolan samt 705 af andra anledningar varit
i saknad af undervisning. Vid fördelning af de undervisade
barnen på städerna och landsbygden och med afseende å skolornas olika natur erhålles följande öfversikt:

Distriktens fasta folkskolor
> flyttande folkskolor
>
fasta mindre folkskolor
> flyttande mindre folkskolor
>
fasta småskolor
j

. . . .

flyttande småskolor

Folkskolor, mindre folkskolor och småskolor
utom eget distrikt
Allmänna läroverk och fackskolor
Skolor för abnorma barn
Enskilda skolor
Undervisade i hemmen

Beträffande folkskoleväsendets ekonomi meddelas följande
öfversikt för år 1899:
Debet.
Tillgångar vid 1899 års början. . . .
Räntor
Bidrag
>
>

m. m
af skoldistrikten
> staten
> landsting m. fl

Öfriga inkomster
Skulder vid 1899 års slut
Kredit.
Skulder vid 1899 års början . . . .
Lärares och lärarinnors aflöning . .
Skollokaler och inventarier

. . . .

Undervisningsmateriel!
Öfriga utgifter
TiUgängar vid 1899 Srsslnt. . . .

Utgifterna för folkskoleväsendet uppgingo år 1895 till 502,182
kr. och år 1899 till 628,104 kr., motsvarande en ökning å icke
mindre än 125,922 kr. För jämförelse erinras, att utgifterna
ar 1895 utgjorde för lärares och lärarinnors aflöning 373,980
kr., för skollokaler och inventarier 59,645 kr., för undervisningsmateriell 7,174 kr. och för öfriga utgifter 61,383 kr. Det synes
alltså, att kommunerna gjort afsevärd ekonomisk uppoffring för
folkskoleväsendets fortsatta utveckling.
Beloppet af vid 1899 års slut befintliga donationer för skolväsendet utgjorde 141,650 kr., däraf 119,099 kr. kommo på
landsbygden och 22,551 kr. på städerna.
Tillsynen öfver folkskoleundervisningens behöriga handhafvande inom länet utöfvas af fem folkskoleinspektörer, hvar inom
sitt bestämda område.
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Det enskilda institutet i Hjorted för döfstumma, rörande
hvilket i senaste femårsberättelsen närmare redogjordes, har fortfarande under nu ifrågavarande period varit i verksamhet. Sedan
1896 års riksdag, med bifall till nådig proposition i ämnet,
medgifvit, att döfstumskoledistrikt, hvars skolstyrelse funne lämpligt att på distriktets bekostnad i enskild undervisningsanstalt
öfverlemna sinnesslött döfstumt barn, som vore mottagligt för
undervisning, under vissa villkor finge för hvarje sådant barn
uppbära lika stort årligt statsbidrag, som enligt kungörelsen angående anslag af allmänna medel till döfstumskolor den 31 maj
1889 skulle hafva tillkommit distriktet, om barnet varit intaget
i af distriktet anordnad skola, hafva från skolstyrelserna i andra,
tredje och fjärde distrikten åt institutets undervisning och vård öfverlemnats sinnesslöa, döfstumma elever, hvilkas antal utgjorde år 1896
10 och år 1900 23. Institutets tillgångar utgjorde 1895 den 31
augusti 70,553 kr. 42 öre och samma dag 1900 69,171 kr. 11 öre.
I förra femårsberättelsen omförmälda, ined landtmannaskolor
förenade folkhögskolorna å Ebbetorp och Södra Vi hafva äfven
under denna period varit i verksamhet, understödda af såväl
staten som vederbörande landsting. Efter att i tjugu år hafva
varit förlagd i Södra Vi socken förflyttades hösten år 1898
Norra Kalmar läns folkhögskola och den med densamma sedan år
1892 förenade landtmannaskolan till Gamleby köping, som för
skolornas räkning låtit uppföra en präktig byggnad i tre våningar,
innehållande två lärosalar jämte nödiga rum för bibliotek och
samlingar, bostad åt föreståndaren och öfriga lärare samt i
öfversta våningen boningsrum för omkring 25 elever. I vinterkursen läseåret 1899—1900 deltogo 23 elever, däraf 18 i folkhögskolan och 5 i landtmannaskolan. Sedan år 1879 har vid
anstalten anordnats en Bommarkurs för unga kvinnor. Uti dylik
kurs år 1900 deltogo 11 elever. Norra landstingets anslag har
utgjort årligen 2,500 kr. och dessutom år 1898 ett extra anslag
å 1,500 kr. till betäckande af kostnaderna för skolans flyttning
samt till inköp af nya möbler och materiell. Beträffande Södra
Kalmar läns folkhögskola har den länge af skolans vänner närda
önskan, att skolan måtte erhålla egen lokal, under denna period
så tillvida förverkligats, att år 1900, å ett i närheten af Smedby
järnvägsstation i Dörby socken dels genom gåfva och dels genom
köp förvärfvadt jordområde om 2-3280 hektar, påbörjades uppförandet af skolhusbyggnad af tegel, innehållande lokaler för
folkhögskolan och landtmannaskolan samt bostad för skolans
föreståndare. Kostnaden för byggnaden, som vid periodens utgång ännu var ofullbordad, har beräknats till 29,750 kr. Förverkligandet af denna sak har möjliggjorts därigenom, att för
ändamålet af Södra landstinget år 1897 anslagits 8,000 kr. och
af Dörby och Kläckeberga kommuner erhållits 5,500 kr., hvarförutom under åren 1895 och 1896 till skolan af enskilde för
enahanda ändamål bland allmänheten insamlats ett belopp af
1,235 kr. Härtill kommer, att årsanslaget från och med år 1898
höjts af Landstinget från 1,600 till 2,000 kr. och af Södra
hushållningssällskapet från 1,000 till 1,500 kr. Skolans byggnadsfond utgjorde den 30 juni 1896 4,773 kr. 98 öre och samma
dag år 1900 19,224 kr. 15 öre. Elevantalet utgjorde läseåret
1895—1896 38, däraf 26 i folkhögskolan och 12 i landtmannaskolan, samt läseåret 1899—1900 33 i folkhögskolan och 9 i
landtmannaskolan. Bristande utrymme och otillräckliga lärarekrafter hafva gjort, att icke alla, som anmält sig till inträde i
folkhögskolan, kunnat antagas.
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Navigationsskolor. Fornminnesförening.

Den uppmuntran, som sålunda kommit länets folkhögskolor
till del, tyder uppenbarligen därpå, att skolorna numera omfattas med stort och fortfarande stigande intresse.
Navigationsskolor finnas fortfarande i Kalmar och Vestervik, från hvilka under perioden utexaminerats:

Navigationsskolans i Kalmar lokaler undergingo sommaren
1899 en betydlig förbättring genom på- och tillbyggnad, så att
skolan nu eger fyra lärosalar jämte rymliga korridorer och rum
för lärare.
En på hösten år 1900 i Kalmar inrättad språk- och handelsskola räknade 38 elever. I samma stad befintliga, i femårsberättelsen för åren 1881—1885 omförmälda, Bernhardinas slöjdskola för flickor hade 30 elever år 1900. Beträffande slöjdskolorna i öfrigt hänvisas till hvad förut i denna berättelse
anförts.
I Fröbergska uppfostringsanstalten i Kalmar för vanvårdade
barn, hörande till nämnda stad samt i närheten belägna landskommunerna S:t Sigfrid, Ljungby, Hossmo, Kläckeberga, Aby
och Kalmar landsförsamling, har medeltalet elever under perioden

Tab. L.

Rörelsen vid Riksbankens

utgjort 63, och den på hvarje elev belöpande direkta kostnaden
har i medeltal för år varit 323 kr. 19 öre.
Beträffande länets tre landtbruksskolors verksamhet liar
förut i denna berättelse lemnats redogörelse.
Kalmar läns fornminnesförening, som år 1872 på initiativ
af dåvarande landskamreraren J. A. Södermark bildades för att
såsom det heter i stadgarna, »inom länet efterforska, undersöka
och bekantgöra samt, för så vidt ske kan, samla sådana fomlemningar, som äro af betydelse i etnologiskt, kulturhistoriskt
eller konsthistoriskt hänseende», kunde år 1897 fira sin 25-åriga
tillvaro. Under de gångna 25 åren har föreningens verksamhet
i hufvudsak gått ut på bildandet af ett provinsmuseum för
Kalmar län; och att föreningen härutinnan lyckats väl, därom
vittnar innehållet i den öfver museets samlingar upprättade i
tryck utgifna katalogen. Dessa samlingar äro inrymda i trenne
större salar och ett mindre rum å Kalmar slott samt brandförsäkrade för 35,000 kr. Föreningens inkomster hade intill den 31
december 1896 uppgått till 31,602 kr. 26 öre, däraf 12,880 kr.
i anslag från länets båda landsting, 11,016 kr. 15 öre i raedlemsafgifter, 6,472 kr. 40 öre i inträdesafgifter till museet och
1,233 kr. 71 öre i diverse inkomster. Utgifterna hade under
samma tid bestigit sig till 28,263 kr. 42 öre. Vid 1900 års
slut räknade föreningen omkring 600 medlemmar och dess kontanta behållning utgjorde 3,448 kr. 51 öre. Båda landstingen
hafva årligen under femårsperioden lemnat anslag till föreningen,
det norra med 240 kr. och det södra med 300 kr.

afdelningskontor i Kalmar, Kalmar enskilda bank och Smålands enskilda banks kontor i
Kalmar län åren 1895 och 1900.

Banker. Sparbanker.
B) Kreditväsendet. Bankrörelse har under femårsperioden
inom länet bedrifvits af:
1) Riksbankens afdelningskontor i Kalmar;
2) Kalmar enskilda bank med hufvudkontov i Kalmar, ett
afdelningskontor i Vestervik samt kommissionskontor i Valdemarsvik, Vimmerby, Mönsterås köping, Borgholm och Nybro
köping, hvilket sistnämnda kontor öppnades den 1 juni 1899;
3) Smålands enskilda bank med afdelningskontor i Kalmar
och Oskarshamn;
4) Kristianstads enskilda bank med ett afdelningskontor i
Yissefjerda socken; och
5) Aktiebolaget Vimmerby folkbank, som började sin verksamhet den 7 april 1899 med ett inbetaldt aktiekapital af
75,800 kr.
Länsstyrelsen, för hvilken ej äro tillgängliga några uppgifter
an"ående de båda sistberörda bankernas verksamhet, får beträffande rörelsen vid Öfriga ofvannämnda banker hänvisa till
förestående tabell L (sid. 32).
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Sparbankerna, hvilka vid periodens början utgjorde 24,
hafva ökats med tre, nämligen Torsås, Långemåla och Iiockneby, för hvilka reglementen blifvit af Länsstyrelsen fastställda;
angående antalet insättare, deras behållning och sparbankernas
fonder under åren 1896 och 1900 får Länsstyrelsen åberopa uppgifterna i tabell M.
Till de i förra femårsberättelsen uppräknade folkbankerna,
Högsby folkbank, Oskarshamns folkbank och Äspelands besparingsbank, har under perioden kommit en ny, Gamleby folkbank,
hvilken började sin verksamhet den 2 november 1898 och genom
alltjämt ökad rörelse visat sig fylla ett å orten länge kändt behof af
en penningeanstait med mera mångsidig verksamhet än den, som
är för sparbankerna tillåten. Omfattningen af folkbankernas
verksamhet torde framgå af följande öfversikt, afseende förhållandena vid 1900 års slut:

Tab. M. Sparbankerna i Kalmar län åren 1896 och 1900.

Oskarshamns folkbank upphörde med år 1900 och öfvergick till ett aktiebolag under benämningen Aktiebolaget Oskarshamns folkbank.
Vidkommande postsparbankens verksamhet inom länet hänvisas till nedanstående, efter styrelsens årsberättelse uppgjorda
tablå:

Postsparbankskontorens antal var vid slutet af år 1900
156, medeltalet af hvarje kontors område utgjorde 73-70 kvadratkilometer och antalet invånare, fördeladt på hvart kontor, uppgick till 1,459. Motsvarande talen år 1895 voro 130, 88-55 och
1,763. Antalet vid slutet af hvarje år af perioden i omlopp
varande motböcker och beloppet af å dem innestående behållning i kronor utgjorde:
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Hypoteksföreningar. Pantbank. Lifränteanstalt. Försäkringsväsende. Rättsväsende.

De vid 1895 års utgång i omlopp varande motböckerna voro
13,301, med en inneståonde behållning af 1,258,753 kr.
I syfto att tillgodose jordbrukarnes bcliof af amorteringslån
mot inteckning i jordbruksfastighet verkar fortfarande Ostgöta
hypoteksförening inom norra landstingsområdet och Smålands
med flere provinsers hypoteksföroning inom södra landstingsområdet.
Den i föregående femårsberättelsen omförmälda Hypoteksföreningen mellan fastighetsegare i Kalmar och Borgholm, hvilken sorterar under Allmänna hypotekskassan för Sveriges städer,
liar under perioden icke utlemnat ett enda lån, hvartill orsaken
synes ligga däri, att lån på fördelaktigare villkor, än föreningen
fordrar, kunnat erhållas i annan penningeinrättning. Den vid förra
periodens utgång ännu oafgjorda frågan om skyldighet för föreningens delegare att ensamma vidkännas genom brottsligt förfarande föreningen åsamkad förlust har år 1897 genom ömsesidig förlikning afgjorts sålunda, att Allmänna hypotekskassan
lemnat sitt medgifvande därtill, att nämnda förlust, som beräknats till 93,142 kr. 48 öre, finge ur föreningens räkenskaper
afskrifvas, mot det att föreningens delegare, livar och en i förhållande till storleken af ursprungligen erhållna lån, till Allmänna
hypotekskassan inbetalade 25,000 kr. Städerna Oskarshamn,
Vimmerby och Vestervik tillhöra Småländska stadshypoteksföreningen, som har sitt säte i Eksjö.
Aktiebolaget Kalmar pantbank, som bildades i Kalmar år
1886 för bedrifvande af pantlånerörelse på lindrigaste möjliga
villkor för den lånebehöfvande allmänheten, har under perioden
utlemnat 61,894 lån å tillhopa 312,795 kr., hvadan medelbeloppet
af hvarje pantlån utgjort 5 kr. 5 öre. Under perioden 1891—
1895 var lånens antal 66,921 å sammanlagdt 329,016 kr. Under
denna period hafva lånen alltså varit 5,027 mindre till antalet
och 16,221 kr. mindre till beloppet än under åren 1891—1895.
Angående Allmänna besparings- och lifränteanstalten i Kalmar lem nas följande redogörelse.
Antalet delegare å ränte- och kapitalförsäkringsafdelningen,
som vid 1896 års början utgjorde 2,999, har under perioden
ökats med 83 och uppgick sålunda vid 1900 års slut till 3,082,
däraf 3,060 tillhörde besparingsfonden och 22 lifräntefonden. De
på denna afdelning under åren 1896—1900 insatta medel och
uppburna lifräntor hafva utgjort:

Besparingsfondens tillväxt beträffande såväl delegarnes antal
som behållning framgår af följande öfversikt:

Besparingsfondens samtliga delegare hafva erhållit ränta
åren 1896—1898 efter 4 1 / 2 , år 1899 efter 5 och år 1900 efter
5V2 procent. Lifräntefonden liar under perioden godtgjorts ränta
efter 6 procent.
Reservfondens behållning utgjorde vid 1895 års slut 23 057
kr. 60 öre och uppgick vid 1900 års utgång till 28,833 kr.
53 öre.
Antalet delegare i sparkasseafdelningen, som vid 1895 års
slut utgjorde 1,129, har under perioden ökats med 1,155, med en
behållning vid 1896 års ingång af 386,949 kr. 10 öre och vid 1900
års slut af 422,606 kr. 9 öre. Reservfonden vid periodens början
utgjorde 25,599 kr. 2 öre, mot 35,765 kr. 96 öre vid dess slut.
Delegarne i denna afdelning hafva erhållit ränta, som åren
1896—1898 utgjorde 3-6 procent och åren 1899 och 1900 4—
45 procent.
I det syfte, som i föregående feinårsberättelse blifvit 0111nämndt, har Fosterländska föreningen utöfvat en gagnande verksamhet.
C) Försäkringsväsendet. Beträffande försäkringsanstalterna
inom länet har Länsstyrelsen att omförmäla, det under perioden
bildats två nya försäkringsinrättningar, nämligen Ölands hästförsäkringsförening, hvilken uteslutande afser Öland och där
vunnit alltjämt ökad tillslutning, samt Östra Sveriges sjöassuransförening. Sistnämnda förening, som bildades i Oskarshamn
år 1899 och är grundad på ömsesidighetsprincipen, har till ändamål att till de inom dess verksamhetsområde boende köpmän
och fartygsredare lemna försäkring mot förluster, som under sjöresa kunna uppstå. Föreningens verksamhetsområde sträcker sig
för närvarande till Kalmar län och omfattar tillsvidare endast
försäkring af trävaror, frakter för trä och barlast samt fraktförskott å trävarufrakter. I öfrigt torde Länsstyrelsen angående
länets försäkringsväsende få hänvisa till den publikation i detta
ämne, som af Kungl. Civildepartementet årligen utgifves.
D) Rättsväsende och fångvård. I afseende å organisationen
af de inom länet befintliga domstolar har under denna femårsperiod icke egt rum någon förändring. Rörande den judiciella
indelningen har redogörelse lemnats i denna berättelses första
afdelning.
Antalet tvistemål och brottmål, hvilka vid länets domstolar
blifvit anhängiggjorda under perioden, framgår af tab. N(sid. 35).
För gröfre brott hafva inom länet ansvar ådömts:

Antalet i fast egendom inom länet beviljade inteckningar
och deras belopp hafva utgjort:

Rättsväsende. Fångvård.
Förlagsinteckningar liafva under perioden beviljats till ett
antal af %, med ett sammanlagdt belopp af 2,762,400 kr.
Vid länets dorastolar har lagfart å fast egendom beviljats
å 2,511 fång år 1896, å 2,630 fång år1897, å 2,417 fång år
1898, å 2,234 fång år 1899 och å 3,011 fång år 1900.
De af Länsstyrelsen meddelade beslut angående ådömda
böters förvandling till fängelsestraff utgjorde till antalet 724 år
1896, 743 år 1897, 735 år 1898, 762 år 1899 och 738 år 1900.

Tab. N.
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Antalet häktade och dömde, som under perioden varit förvarade i härvarande länsfängelse och kronohäktet i Vestervik,
framgår af följande tablå:

Vid domstolarne i Kalmar län anhängiggjorda tvistemål och brottmål åren 1896—1900.

För lösdrifveri liafva under perioden i detta län 143 personer, däraf 17 kvinnor, erhållit varning samt 55 personer, däraf
9 kvinnor, ådömts tvångsarbete. Tvångsarbete på grund af
fattigvårdsförordningen har under perioden ådömts endast 1
person.
Statsverkets å härvarande landskontor utanordnado omkostnader för fångvården hafva utgjort:

Inkomsterna från fängelserna hafva uppgått till 1,16734 kr.
år 1896, 1,331-70 kr. år 1897, 1,224-43 kr. år 1898, 1,191-06 kr.
år 1899 samt 1,271-03 kr. år 1900.

Tab. O.

Lasarett och kurhus samt sjukstugor i Kalmar län åren 1896—1900.
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Kalmar läns fångvårdsförening, som stiftades år 1885, har
under perioden lemnat hjälp åt tillhopa 24 personer. Vid 1900
års slut var föreningsmedlemmarnas antal 420 och föreningens
tillgångar 1,657 kr. 86 öre.
E) Hälsovård och fattigvård. Länet är, såsom förut i denna
berättelse anmärkts, fortfarande, indeladt i tvenne med landstingsområdena sammanfallande lasarettsdistrikt. Inom norra
landstingsområdet finnes ett lasarett i Vestervik och en sjukstuga i Vimmerby. Inom södra landstingsområdet finnas 3
lasarett, i Kalmar, Oskarshamn och Borgholm, samt 3 sjukasyler, i Mönsterås, Högsby och Söderåkra. A södra Öland
finnes en sjukasyl i Bengtstorp, men någon sjukvård egde vid
slutet af perioden där ej rum, hvarför icke heller något anslag
för sådant ändamål blef af 1900 års landsting beviljadt. Lasarettet i Kalmar har visat sig vara för litet, hvarför landstinget är betänkt på en väsentlig utvidgning af detsamma, för
hvilket ändamål lasarettstomten blifvit genom inköp af närbelägna gårdar och områden utvidgad. Beträffande ofvannämnda
sjukvårdsanstalters inom länet verksamhet får Länsstyrelsen hänvisa till tabell O (sid. 35). Af denna tabell framgår, att befolkningen inom länet användt lasarettssjukvård i betydligt mindre
grad än rikets öfriga invånare i genomsnitt och att användningen
af sådan sjukvård varit mindre inom norra landstingsområdet än
inom det södra. Detta förhållande torde med största sannolikhet icko bero på något mindre behof hos befolkningen af sådan
vård, utan tyder på bristande tillgång, i det att anstalterna torde
vara otillräckliga.
På grund af landstingens därom fattade beslut har under
perioden inom hela länet sjukvårdsafgift utgått med 50 öre för
hvarje mantalskrifven man och 25 öre för hvarje mantalsskrifven
kvinna.
Legosångsafgiften var vid lasaretten i Kalmar, Oskarshamn och Borgholm under periodens tre första år 1 kr. för personer i goda ekonomiska omständigheter, 50 öre för mindre
bemedlade, dock med rätt för vederbörande direktioner att för
patient af senare klassen medgifva nedsättning efter trettio dagar
till 25 öre, för obemedlade ingen afgift samt för patient, som
på egen begäran erhållit eget rum, 1 kr. 75 öre. För sjuka,
tillhörande annat sjukvårdsdistrikt, utgjorde under nämnda tid
afgiften 1 kr. 50 öre i allmänt och 2 kr. 25 öre i enskildt
rum samt för utländingar 2 kr. i allmänt och 3 kr. i enskildt
rum, allt per dag. Under åren 1899 och 1900 har den olikhet
härutinnan förefunnits, att för obemedlade erlagts en dagafgift af
25 öre, för patient från sjukvårdsområdet i enskildt rum 2 kr. samt
för patient från annat sjukvårdsdistrikt i enskildt rum 2 kr.
50 öre, men för öfrigt hafva afgifterna varit desamma som förut.
Vid Södra landstingets sjukasyler betalades inga afgifter af
patienterna under periodens två första år, utan fingo de hålla sig
mat själfva samt betala läkemedel och arfvode till läkaren direkt.
Därefter bestämdes, att patienterna vid asylerna skulle betala
samma dagafgifter som vid lasaretten och därför åtnjuta föda,
medicin och förbandsartiklar, men fortfarande själfva betala
läkavevåiden, hvartill landstinget icke lemnar bidrag. VidVesterviks lasarett hafva afgifterna för betalande patienter utgått med
följande belopp: af personer, tillhörande sjukvårdsdistriktet, med
75 öre i allmänt och 2 kr. 50 öre i enskildt rum; af personer,
icke tillhörande sjukvårdsområdet, med 1 kr. 50 öre i allmänt

och 3 kr. 50 öre i enskildt rum; för främmande rikens undersåtar med 2 kr. i allmänt och 4 kr. i enskildt rum. Vid Vimmerby sjukstuga hafva afgifterna varit 75 öre för personer, tillhörande området, och 1 kr. 50 öre för personer från annat
sjukvårdsområde. Vid Vesterviks lasarett hafva för fattiga
patienter funnits att tillgå 25 frisängar och vid Vimmerby
sjukstuga 3.
I Mönsterås köping anordnades epidemisjukhus år 1899.
För tillsyn af renhållning och matvaruhandel tillsattes i
Kalmar år 1900 ytterligare en tillsyniugsman, och i Oskarshamn
inrättades år 1899 en byrå för besiktning af matvaror.
Vattenledning af tidsenlig beskaffenhet finnes endast i Kalmar. Den blef färdig och togs i bruk år 1900. Vattnet är grundvatten, som i följd af järnkarbonathalt luftas och filtreras. Samtidigt och i sammanhang med vattenledningen byggdes afloppsledningar. För dessa anläggningar redogöres närmare längre
fram i denna berättelse.
I Oskarshamn började år 1900 de gamla dåliga underjordiska
afloppsledningarna omläggas, och byggas de numera af höganäsrör. Undersökningar för anläggande af vattenledningar hafva
gjorts i Vestervik och Vimmerby. Den förbi Vimmerby flytande
Stångån har upprensats och fördjupats, hvarigenom de vidsträckta
maderna omkring staden torrlagts. I Nybro anlades år 1898
ett, 225 meter långt, täckdike för att torrlägga några då obebyggda tomter samt afleda vattnet från en mindre samling å
Norra esplanaden.
De sanitära anordningarna i städerna och i de sarahällen,
i hvilka hälsovårdsstadgan för rikets städer tillämpas, hafva årligen af förste provinsialläkaren inspekterats. Nödigt ansedda
förbättringar hafva så småningom gjorts. I Kalmar hafva under
perioden nämnda anordningar bragts i öfverensstämmelse med
hälsovårdsstadgans föreskrifter. I de öfriga städerna likason i
köpingarna är enligt förste provinsialläkarens berättelser ännu
icke allt i vederbörligt skick.
Särskilda hälsovårdsföreskrifter hafva af Konungens Befallningshafvande blifvit fastställda, den 28 december 1898 för vissa
områden inom Madesjö kommun, den 5 juni 1899 för Oskarshamns stad med därtill hörande område, den 5 juni 1900 för
Högsby stationssamhälle och den 7 i sistnämnda månad för
Hultsfreds stationssamhälle.
Tvenne apotek tillkommo år 1899, nämligen apoteket Hjorten
i Kalmar och apoteket i Mörtfors, det senare med anledning af
att Misterhults och Hjorteds socknar bildade extra provinsialläkaredistrikt. Vid de af förste provinsialläkaren årligen gjorda
visitationerna å apoteken hafva dessa befunnits vara i vederbörligt skick och skötas utan anmärkning.
Med afseende å hälsovården är länet fortfarande indeladt i
9 provinsialläkaredistrikt, nämligen Tjusts, Vimmerby, Målilla,
Oskarshamns, Högsby, Kalmar, Söderåkra, Ölands Norra och
Ölands Södra. Till de förutvarande två extra provinsialläkaredistrikten, Nybro och Stranda, hafva under perioden kommit
tvenne nya, nämligen Mörtfors extra provinsialläkaredistrikt,
som på grund af kungl. brefvet den 4 juni 1897 bildats af
Hjorteds socken och Misterhults socken med undantag af Figeholms köping, samt Grönskåra extra provinsialläkaredistrikt,
hvilket jämlikt kungl. brefvet den 19 januari 1900 omfattar
Kråksmåla och Fagerhults kommuner i detta län samt Elghults
kommun i Kronobergs län. Under perioden har fråga varit om
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bildande af ytterligare ett extra provinsialläkaredistrikt, omfattande Vissefjerda kommun i detta län samt Algutsboda och
Långasjö kommuner i Kronobergs län, med bostad för läkaren
vid .Emmaboda järnvägsstation. Den härom gjorda ansökan
fann Kungl. Maj:t emellertid icke skäl att bifalla.
Förutom provinsialläkarne, extra provinsialläkarne, lasarettsläkarne och stadsläkarne, däraf 2 i Kalmar och 1 i hvar
af städerna Oskarshamn, Vimmerby och Vestervik, funnos vid
periodens slut inom länet 11 legitimerade läkare, som utöfvade
läkarepraktik i större eller mindre omfattning. "Vid periodens
utgång funnos inom länet 4 tandläkare, af hvilka 2 voro bosatte i Kalmar, 1 i Oskarshamn och 1 i Vestervik, 3 sjukgymnaster, alla i Kalmar, samt 6 fältskårer, hvaraf 3 i Kalmar,
1 i Oskarshamn, 1 i Vestervik och 1 i Kristdala socken.
Barnmorskornas antal var vid samma tid 95 och vaccinatörernas 101.
Bland länets brunns- och badorter förtjena att omnämnas
endast Borgholm och Nybro, hvilka hafva särskildt förordnade
legitimerade läkare, samt Källvik och Södra Vi. Borgholms
stad, som vid periodens ingång egde därvarande badanstalt, sålde
densamma år 1899 för 70,000 kr. till en enskild person, hvarefter anstalten alltmera utvecklats och kurgästernas antal ökats.
Äfven kallvattenkuranstalten i Nybro har under perioden fått
ny egare, i det att anstalten, sedan det aktiebolag, som förut
egt densamma, år 1900 blifvit upplöst, öfvergått i Nybro köpings ego.
Beträffande veterinärväsendet egde år 1896 ett förnyadt
ordnande af detsamma rum inom södra landstingsområdet, hvarvid inrättades åtta särskilda veterinärdistrikt, omfattande:
l:a distriktet: Våxtorps, Halltorps, Söderåkra, Torsås och
Gullabo socknar af Södra Möre härad, med station i Söderåkra;
2:a distriktet: Hagby, Oskars, Mortorps, Karlslunda, Arby,
Ilossmo, Ljungby och S:t Sigfrids socknar af nämnda härad
samt Dörby och Kalmar socknar af Norra Möre härad, med
station i Ljungby eller Vassniolösa;
3:e distriktet: öfriga socknar af Norra Möre härad, med
station i Aby eller Ryssby;
4:e distriktet: Alems och Mönsterås socknar af Stranda
härad, med station i Mönsterås köping;
5:e distriktet: Döderhults socken af Stranda härad jämte
Oskarshamns stad, med station i Oskarshamn;
6:e distriktet: Handbörds härad, med station i Staby;
7:e distriktet: Ölands Norra mot, med station i Borgholm;
. 8:e distriktet: Ölands Södra mot, med station i Mörbylånga.
Från distriktsindelningen undantogos väl sålunda Madesjö,
Örsjö och Vissefjerda socknar af Södra Möre härad, men ett
extra veterinärdistrikt, omfattande just dessa socknar, kan anses samtidigt hafva uppstått därigenom, att anslag beviljades
att tillsvidare årligen utgå till den i Kalmar bosatte länsveterinären mot skyldighet för honom, bland annat, att tillhandagå
"juregare från ifrågavarande socknar emot ersättning efter den
•aga taxa, som blifvit för distriktsveterinärerna fastställd. I
sammanhang med den nya distriktsindelningen, hvilken grundar
s
^g på samstämmande beslut af länets Södra laudsting och hushållningssällskap och är afsedd att gälla under tio år från den
oktober 1897, anslogos till veterinärernas aflöning följande
.e PP a t t under tioårsperioden årligen utgå, nämligen af landstiget till veterinären i 5:e distriktet — hvilken åtagit sig att
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tjenstgöra jämväl inom Tunaläns härad, tillhörande norra landstingsområdet, och därför åtnjuter godtgörelse jämväl från detta
landsting — 200 kr. och till en livar af de öfriga distriktsveterinärerna 700 kr. samt af hushållningssällskapet till den
förstnämnde 200 kr. och till en hvar af de öfriga 300 kr. På
Länsstyrelsens framställning ökade landstinget aflöningeu till
veterinären i 5:e distriktet med 100 kr. och till hvar och en
af de öfriga med 200 kr., hvarefter jämväl hushållningssällskapet funnit godt höja deras lön med 200 kr. På grund af
nådiga brefvet den 31 december 1877 åtnjuter dessutom veterinären i 7:e distriktet ett lönetillskott af 500 kr. Aflöningen
utgör sålunda i sin helhet årligen för veterinären i 5:e distriktet,
såvidt hans verksamhet faller inom södra landstingsområdet,
700 kr., för veterinären i 7:o distriktet 1,900 kr. och för en
hvar af de öfriga distriktsveterinärerna 1,400 kr. Med stöd af
nådiga brefven den 30 januari 1880, den 20 januari 1893 och
den 15 oktober 1897 samt Kungl. Medicinalstyrelsens skrifvelse
den 24 november sistnämnda år åtnjuta samtlige ifrågavarande
distriktsveterinärer förmånen af tjenstårsberäkning i likhet med
länsveterinärer, undantagandes dock veterinärerna i l:a och 4:e
distrikten, hvilka ej äro legitimerade. Genom ofvan berörda
anordningar torde behofvet af veterinär sjukvård inom södra
landstingsområdet böra anses tillfredsställdt.
I senaste femårsberättelsen omförmäles, hurusom veterinärväsendet inom norra länsdelen år 1895 ordnades för en tid af
fem år. Ar 1900 tillsatte landstinget en kommitté, med uppdrag att till nästa års landsting inkomma med förslag till ett
fullständigt ordnande af veterinärväsendet, och beslöt landstinget därjämte, att dess anslag till veterinärerna under år 1901
skulle utgå ined oförändradt belopp och på enahanda sätt, som
under den med år 1900 slutande perioden. Genom nådigt brcf
den 15 oktober 1897 har rätt till tjensteårsberäkning medgifvits
en af Norra landstinget och Vesterviks stad aflönad veterinär,
hvilken, med Törnsfalls, Gladhammars, Vesterrums och Hjorteds
socknar samt Vestervik till tjenstgöringsdistrikt och med station
i nämnda stad, antages af stadens hälsovårdsnämnd. Genom
nådigt bref den 14 december 1900 medgafs på framställning af
Norra hushållningssällskapet tjensteårsberäkning, lika med den
för länsveterinärer, för en af sällskapet antagen och med minst
1,000 kr. om året aflönad veterinär, med station i Vimmerby
samt nämnda stad, Sevede härad samt Tuna socken af Tunaläns härad och Locknevi socken af Södra Tjusts härad till
tjenstgöringsdistrikt.
Rörande fattigvården inom länet får Länsstyrelsen hänvisa
till Statistiska Centralbyråns i detta ämne årligen offentliggjorda
berättelser samt här inskränka sig till omnämnande däraf, att,
enligt 1900 års officiella statistik, antalet understödstagare uppgick till 11,157 samt att fattigvårdsanstalterna utgjordes af 60
fattighus med utrymme för 1,627 personer, 13 fattiggårdar med
plats för 816 personer och 241 mindre fattigstugor, rymmande
993 personer.
F) Fromma stiftelser. Härom åberopas vidfogade t.lbcll 7.

G) Länets representation i Riksdagen. På grund af nådiga
kungörelsen den 16 juni 1894 har Kalmar län under perioden
i Första kammaren varit representeradt af 7 ledamöter, af hvilka
Norra landstinget utsett 3 och Södra landstinget 4.
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I Andra kammaren har länet fortfarande haft 8 representanter för landsbygden eller en för livarje domsaga, undantagandes
Norra och Södra Tjusts härads samt Södra Möre härads domsagor, hvilka hvardera varit delade i två valkretsar. Vidkommande länets städer blef genom nådiga kungörelsen den 22 maj
1896 förordnadt, att Kalmar fortfarande skulle utse en riksdagsman, att Oskarshamn, Vimmerby och Borgholm skulle utgöra en valkrets samt att Vostervik skulle i förening ined Eksjö bilda en valkrets. Beträffande valsättet tillämpades vid de
allmänna valen till Andra kammaren på hösten 1899 det omedelbara valsättet i alla valkretsar med undantag af Södra Tjusts
härads valkrets.
H) Länets städer. Beträffande dessa torde, utöfver hvad
förut blifvit i denna berättelse anfördt, särskildt få nämnas
följande.
Kalmar. En för stadens utveckling synnerligen betydelsefull anläggning, nämligen af vatten- och kloakledning, har under
perioden kommit till utförande. Frågan härom väcktes redan
år 1892 samt var af invecklad och svårlöst beskaffenhet. Först
år 1896 kunde ingeniören J. G. Richert i Stockholm, under
hvilkens ledning alla förberedande undersökningar vidtagits, uttala den åsikten, att det vore möjligt att med den grundvattentillgång, som yppats vid kungsladugården Skälby, anordna en
fullständig vattenledning till Kalmar. Fullständiga förslag om
inrättande af vattenledning mellan Kalmar och Skälby äfvensom
af kloakledning enligt ett konsekvent genomfördt separatsystem
blefvo därefter upprättade af ingeniören Richert, hvilken, sedan
hans förslag år 1897 af stadsfullmäktige antagits, äfven kontrollerat arbetets utförande. Vid Skälby äro anlagda fyra särdeles djupa samlingsbrunnar. En af brunnarne är byggd med
granitmurar och de tre öfriga med sammanflänsade gjutjärnsringar till väggar. Från brunnarne ledcs grundvattnet genom
sugrör till pumpstationeu och därifrån tryckes det till det närbelägna järnfällningsfiltrct med samlingsbassäng. Pumparne vid
Skälby suga och trycka därefter vattnet in i rören i staden och
upp i vattentornets cistern, som rymmer 400,000 liter. Grundvattensbrunnarne äro beräknade att gifva minst 5 sekundliter. Hvarje pumpverk kan pumpa 20 sekundliter. . De båda
ångpannorna, som äro inrymda i pumpstationens midt, hafva
hvardera 28 hästkrafter. Rörledningen mellan Skälby och Kalmar är 4,000 meter lång och cirkulationsnätet i staden har en
längd af 10,000 meter. Vattentornet, som är uppfördt å vallen
norr om gamla inkörsporten eller den s. k. »Högvakten>, höjer
sig 52 meter öfver vallen och har den betydliga vikten af
10,000,000 kilogram. Det hvilar på en genom vallen lagd grund
af granit. Tornbyggnadens nedre parti utgöres af 2'4 meter
tjocka murar på granitsockel till en höjd af 8 meter. Där
ofvanför befinner sig ett aftäckningsskift af kalksten, som bildar
öfvergång till tornets murlif, hvilket med sina tolf konterforer
reser sig till 38 meters höjd, hvarpå ett konsolparti af kalksten
utgör en förstoring af tornets öfre area, hvari vattencisternen
hvilar. Cisternen, som har en höjd af 8-5 meter och en diameter af 9 meter, är, för att trycket af vattenmassan skall
utjämnas, fribärande och har sfärisk botten, livilande på bärstag
på en ring af grofva spantjärn. För allmänhetens behof äro
inrättade 4 vattenposter, från hvilka vatten får hämtas afgiftsfritt, hvarjämte vid hamnen är anordnad en vattenpost för för-

säljning af vatten till fartyg. För öfrigt regleras vattenförbrukningen genom mätare, och priset för vattnet är 20 öre per kubikmeter. Kloakerna äro afsedda endast för spillvatten, men icke
för dagvatten. I anseende till stadens ringa höjd öfver hafvets
yta måste kloakvattnet till största delen aflägsnas genom pumpning, för hvilket ändamål finnes inrättadt ett särskildt maskinhus.
Hela anläggningen blef färdig på hösten 1900 och har kostat
omkring 660,000 kr. Arbetet har till hufvudsaklig del verkställts
af fabrikören Åkerberg från Helsingborg, hvilken utfört detsamma
på ett sätt, som vunnit fackmännens erkännande.
I och genom vattenledningens tillkomst har tydligtvis en
betydlig förbättring af stadens eldsläckningsväsende egt rum.
Sedan behofvet af ett bättre ordnande af stadens fattigvård
länge varit kännbart, beslöto stadsfullmäktige att inrätta en
fattiggård. För detta ändamål inköptes år 1897 den strax utanför stadens planlagda område belägna egendomen Falkenberg,
innehållande 2-59 hektar park och trädgård, 18-88 hektar åker
samt 5 hektar betesmark. Härtill lades från angränsande stadsjord 34-28 hektar åker och betesmark. Dels genom förbättrande
af förut å egendomen befintliga byggnader och dels genom uppförande af ett nytt stenhus i två våningar har där åstadkommits en tidsenlig fattiginrättning. Plats å inrättningen finnes
för omkring 200 hjon. Kostnaden för anläggningen har uppgått
till omkring 180,000 kronor.
Då folkskolehuset vid Tullslätten visat, sig otillräckligt, har
å förstaden Engö under perioden uppförts ett nytt folkskolehus
af trä, innehållande, utom bostad för lärare, fem lärosalar, som
tillhopa rymma 248 barn. Antalet skolpliktiga barn den 31
december 1900 utgjorde 1,905. Vid stadens skolor voro samma
år anställde 11 folkskolelärare, 8 folkskolelärarinnor, 10 småskolelärarinnor, 1 slöjdlärare och 3 slöjdlärarinnor, hvilkas kontanta aflöning berörda år uppgick till 38,051 kronor.
Genom nådigt bref den 9 september 1898 meddelades sökt
fastställelse å begärd ändring i den för staden gällande regeringsplan, hvilken ändring afsåg reglering af den så kallade
Fattighustomten n:r 85 samt förlängning af Ölandsgatan och
Vestra Vallgatan.
Oskarshamn. För en kostnad af omkring 156,000 kr. —
hvari icke ingår värdet af tomterna, som staden förut egde —
har uppförts en ny folkskolebyggnad, hvilken blef invigd den
16 augusti 1896 och visat sig synnerligen ändamålsenlig beträffande såväl utrymme som hygieniska förhållanden. Förutom
rymliga korridorer, trappuppgångar och afklädningsrum innehåller
densamma: i källarvåningen vaktmästarebostad, slöjdlokal, 2 skolköksrum, 4 värmekamrar med central uppvärmningsapparater äfvensom källare för skolköket och lärarebostäderna; i första och andra
våningarna 16 skolsalar, 2 materialrum och 2 samlingsrum for
lärare och lärarinnor; i tredje våningen 4 lärarebostäder om 3
rum och kök samt 2 större salar. Elektrisk belysning är införd
i alla lokalerna. Skolgården är särdeles rymlig, torr och fritt
belägen med brunn, som gifver godt dricksvatten. Vid folkskolan äro anställde 5 lärare och 3 lärarinnor jämte 1 slöjdlärare samt vid småskolan 7 lärarinnor. Under år 1900 besöktes folkskolan af 271 gossar och 262 flickor samt småskolan
af 175 gossar och 121 flickor.
Under perioden har staden låtit anlägga elektricitetsverk
för allmän belysning, omfattande gatubelysning samt upplysning
af kyrka, folkskola, fattighus, epidemisjukhus, polisvaktkontor,

Vestervik.
rådhus, tullhus och matvarubesiktningsbyrå. Därjämte har tillfallo beredts enskilde att mot ersättning få begagna strömmen.
Gatubelysningen tog sin början den 20 oktober 1900. Kostnaden för verket har uppgått till 206,481 kr. 81 öre.
Vestervik. Genom nådiga brefvet den 28 maj 1897 öfverliitos å Vestervik med tillträdesrätt den 14 mars 1898 de delar
af Stufverums kronodomän i Lofta socken, hvilka funnos upptagna å en af komtnissionslandtmätaren O. Götherström upprättad karta och hvilka utgjordes af dels öarna Luzernan, Notholmen, Stora och Lilla Ringholmen samt Utklabben, dels ock
domänens å fastlandet belägna egor söder om Gränsövägen med
utsträckning i väster till Gamlebyviken, mot det att staden å
sin sida samtidigt till kronan afstode sin rätt till de kronoparken Norrlandet förut tillhörande lägenheterna Ekhagen, Sjöslmlt och Jägarebansveden och tillika kontant erlade en mellangift af 3,486 kr. G2 öre. Underdåniga framställningar hafva
därefter af stadsfullmäktige gjorts dels om en sådan utvidgning
af hamnområdet, att detsamma, med bibehållande af förutvarande gränser på stadens gamla fastlandsområde, komme att
omfatta fjärden inom Blockholmssundet intill de öar och det
fastlandsområde, som staden genom ofvan åberopade nådiga bref
genom byte förvärfvat, dels ock om det sålunda förvärfvade
områdets, inom hvilket Vesterviks Nya tändsticksfabrik är be-
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lägen, inkorporerande med staden. Dessa framställningar voro
vid periodens utgång på nådig pröfning beroende.
I anseende till ökningen af antalet skolpliktiga barn och
för beredande af bättre utrymme hafva under perioden uppförts
två nya skolhus, nämligen ett folkskolehus med sex lärosalar i
staden, samt å stadsmarken ett småskolehus med en lärosal och
bostad för lärarinna.
Genom nådigt bref den 31 december 189G medgaf Kungl.
Maj:t, att af stadens hamninkomster finge under fem år från och
med år 1897, såsom bidrag till ränta och amortering å stadens
järnvägslån i Folkskolelärarnes pensionsinrättning å 300,000 kr.,
användas ett belopp af högst 8,000 kr. årligen, i den mån hamninkomsterna visade sig därtill lemna tillgång utöfver de för hvarje
af dessa år beslutade eller eljest erforderliga utgifter för hamnen.
Genom nådigt bref den 30 november 1899 har Kungl. Maj:t,
med ändring af nådiga brefvet den 15 mars 18G4, medgifvit,
att stadsfullmäktiges den 12 januari 1899 fattade beslut att
öfverflytta vården af hamnens angelägenheter från drätselkammaren till en af stadsfullmäktige tillsatt hamndirektion finge
gå i verkställighet samt att hamn- och brokassans medel finge
af den tillsatta hamndirektionen med vissa villkor öfvertagas.
Ny hamnordning för Vestervik fastställdes af Länsstyrelsen
den 14 september 1900.
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