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H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 10.
ÅREN

1901—1905.

KALMAR

LÄN.

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet.
U n d e r den femårsperiod, hvarom nu är fråga, bar Kalmar
län icke undergått någon förändring till yttre gränser eller
areal.
Någon inre områdesreglering har icke heller förekommit. Här torde emellertid vara lämpligt att erinra om nådiga brefvet den 7 oktober 1904, hvarigenom föreskrifvits,
att såväl de delar af Stufverums domän i Lofta socken,
hvilka utgjordes af dels öarne Luzernan, Notholmen, Stora
och Lilla Ringholmen samt Utklabben, och dels domänens
à fastlandet belägna ägor söder om den s. k. Gräntzövägen med utsträckning i väster till Gamlebyviken, häri inbegripna jämväl de båda små holmarne mellan Slottsholmen
och fastlandet, öfver hvilka den s. k. Norrlandsvägen framlöper, och som innehålla en areal af tillhopa 80-3850 hektar
samt enligt nådiga brefvet den 28 maj 1897 tillfallit Vä09181.

sterviks stad, som ock Västerviks tändsticksfabrik med de
till densamma hörande, genom nådiga brefven den 3 februari 1863 och den 11 maj 1877 från f. d. majorsbostället
Stufverum för alltid afsöndrade två områden, det ena om
1 tunnland 26-8 kappland och det andta om 3 tunnland 21-2
kappland, skola från och med ingången af år 1906 i administrativt, kommunalt, ecklesiastikt och judiciellt hänseende
skiljas från Lofta socken, Norra Tjusts härad samt Tjusts
domsaga för att( under vissa villkor tilläggas Västerviks stad.
De i förra femårsberättelsen omförmälda annexförsamlingarne Fridhem och Viktoria inom Södra Möre härad hafva ännu icke blifvit bildade.
Rörande de särskilda kommunernas inom länet folkmängd, hemmantal, areal och fastighetstaxeringsvärden
får
Länsstyrelsen hänvisa till härefter intagna tabell A.
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I länets administrativa indelning har förändring ägt rum
såtillvida, att den genom nådiga brefvet den 16 februari
1900 föreskrifna omreglering af länsmansdistrikten inom
Ölands Södra mots fögderi med 1901 års början inträdt,
livadan fögderiet från denna tid är indeladt i två distrikt,
nämligen Ölands Södra mots norra och Ölands Södra mots
södra länsmansdistrikt, omfattande, det förra socknarne Norra Möckleby, Gårdby, Sandby, Vickleby, Torslunda, Glömminge, Algutsrum, Resmo och Mörbylånga jämte Mörbylånga köping, och det senare socknarne Segerstad, Gräsgård,
Ås, Ventlinge, Södra Möckleby, Smedby, Kastlösa, Hulterstad och Stenåsa.
Med 1905 års utgång trädde i verkställighet den genom
nyss åberopade nådiga bref beslutade sammanslagning af
länsmansdistrikt inom Ölands Norra mots fögderi, så att detta nu är indeladt i Ölands Norra mots norra och Ölands Norra
mots södra länsmansdistrikt, omfattande, det förra socknarne
Boda, Högby, Källa, Persnäs och Föra, samt det senare socknarne Löt, Egby, Bfedsätra, Alböke, Köping, Gärdslösa, Långlöt, Runsten, Repplinge och Högsrum. Länsmansdistrikten i
länet utgöra alltså numera 25.
Länets judiciella indelning är utan förändring. Länet
är alltså fortfarande fördeladt i 6 domsagor, nämligen:
Tjusts, Sevede och Tunaläns, Aspelands och Handbörds, Norra Möre och Stranda, Södra Möre samt Ölands, af hvilka
Tjusts samt Södra Möre domsagor hvar för sig utgöra ett
tingslag, hvaremot de öfriga äro indelade i två tingslag.
Borgholms stad ligger fortfarande under Ölands Norra
mots häradsrätts domvärjo, men länets öfriga städer, Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik, hafva egen jurisdiktion.
Öfverexekutorsämbetet utöfvas i städerna Kalmar och
Vimmerby af borgmästaren eller, "vid förfall för honom^ af den
hans ämbete förvaltar; i Västervik och Oskarshamn af magistraten. För länets landsbygd äfvensom för staden Borgholm är Konungens Befallningshafvande öfverexekutor.
Den kommunala indelningen
är oförändrad. Länets
kommuner hafva utgjort 110, hvaraf 5 stadskommuner, 4
köpingskomnuiner, nämligen Figeholm, Mönsterås, Nybro
och Mörbylånga, samt 101 landskommuner. Af länets öfriga
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köpingar, Gamleby, Pataholm och Påskallavik, är den förstnämnda likställd med municipalsamhälle.
Den kyrkliga indelningen är alltjämt följande:

Antalet komministraturer uppgår till 50.
Inom länet finnas dessutom 2 mosaiska församlingar,
den ena i Kalmar och den andra i Oskarshamn. Dessa församlingar föra kyrkoböcker i tillämpliga delar lika med statskyrkans. Medlemsantalet utgjorde den 31 december 1905:
i Kalmar 61, däraf 30 mankön och 31 kvinnkön, samt i
Oskarshamn 73, däraf 41 mankön och 32 kvinnkön.
Väghållningsdistrikten
äro fortfarande 13 och ined oförändrad omfattning.
Länet hör till Smålands skogsvårdsdistrikt och är indeladt i 3 revir: Tjusts, Kalmar och Ölands. Med afseende
å allmänna arbeten tillhör länet östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt beträffande bergshandteringen Södra
bergmästaredistriktet.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Kommerskollegium den 19 oktober 1900 tillhör Kalmar län i fråga
om yrkesinspektionen från och med ingången af år 1901
Linköpings distrikt med station i Linköping.
Vidkommande justering af mått och vikter är länet deladt i 2 justeraredistrikt, n:r 14 och n:r 15.
Länet ingår enligt lagen den 31 maj 1889 i Andra döfstumskoledistriktet.
I dess helhet utgör länet verksamhetsområde för en
förste provinsialläkare, en försto landtmätare och en domänintendent. Inom detsamma äro anställde 2 länsveterinärer
med stationer, den ene i Kalmar och den andre i Gamleby,
samt 2 landtbruksingenjörer.
Med afseende å värnpliktiges inskrifniing har genom
kungl. förordningen den 12 augusti 1901 den förändring inträdt, att Tunaläns och Sevede härad, som förut tillhört Kalmar regementes inskrifningsområde, numera utgöra en del
af Vimmerby rullföringsområde n:r 22, tillhörande Östergötlands västra inskrifningsområde.
Länets naturliga beskaffenhet har icke undergått annan
förändring än den, som förorsakats genom vattenafledningsföretag och skogsafverkning.

2. Invånare.
För folkmängden inom länet under periodens särskilda
år redogöres närmare uti bifogade tabell 1, hvilken utvisar,
att länets folkmängd den 31 december 1905 utgjorde, den
kyrkoskrifna 226,876, däraf 110,863 mankön och 116,013
kvinnkön, samt den mantalsskrifna 226,284, däraf 110,561
mankön och 115,723 kvinnkön. Vid 1900 års slut uppgick
folkmängden enligt prästerskapets anteckningar till 227,625
och enligt mantalslängderna till 228,203, en minskning alltså
motsvarande 749 kyrkoskrifna och 1,919 mantalsskrifna personer. Folkminskningen under förevarande period är afsevärdt mindre än under någon af de fyra närmast föregående
perioderna, då den enligt prästerskapets uppgifter utgjorde:
.1,551 åren 1896—1900; 3,671 åren 1891—1895; 7,660 åren
1886—1890 och 4,598 åren 1881—1885.
Då befolkningen i länets, städer ökats,- faller minskningen
ensamt å landsbygden. Anmärkas må, att minskningen faller under år 1902 med 230, 1903 med 829, 1904 med 126
och 1905 med 56 personer; däremot förekom ökning år 1901
med 492 personer.
Folkökningen i städerna ställer sig sålunda: för Kalmar
1,200; Västervik 746; Vimmerby 135; Oskarshamn 628 och
Borgholm 159.
Länets köpingar hafva med undantag af Figeholm och
Pataholm tilltagit i folkmängd. Denna utgjorde vid periodens utgång i Gamleby 367, Figeholm 383, Påskallavik 384,
Mönsterås 1,400, Pataholm 109, Nybro 858 och Mörbylånga
191 personer.
Rörande de förhållanden, som utom den inrikes omflyttningen inverka på folkmängdens tilltagande eller aftagande,'
nämligen å ena sidan antalet Iefvande födde och immigranter

samt å andra sidan antalet aflidne och emigranter, får Länsstyrelsen hänvisa till följande tablå, upprättad med ledning
af den officiella befolkningsstatistiken:

Af tablån framgår, att medeltalet för åren 1901—1905
beträffande Iefvande födde, immigranter och aflidne ställer
sig lägre, men medeltalet rörande emigranter betydligt högre
än för perioden 1896—1900.
Länsstyrelsen har att beklaga den under perioden afsevärdt ökade emigrationen, som uppgått till 9,109 personer
mot 5,951 under närmast föregående period. Amerikas Förenta stater hafva fortfarande utgjort målet för flertalet emigranter. Angående emigrationens orsaker har Länsstyrelsen
icke att anföra några andra än dem, som i föregående berättelser blifvit påvisade.

Religiösa förhållanden.
Immigranternas antal, som under perioden 1896—1900
uppgick till 2,172, utgjorde under åren 1901—1905 2,121
eller i medeltal årligen 424. Medeltalet åren 1896—1900 var
434. Till allra största delen hafva immigranterna kommit
från Amerika.
Den i föregående berättelsen omförmälda vanan hos landsbygdens yngre arbetsbefolkning att söka tillfällig arbetsanställning å andra orter i riket från våren till slutet af hösten
och sedan tillbringa vintern hemma mer eller mindre sysslolös, synes under nu ifrågavarande period hafva i hög grad
aftagit. Orsaken härtill torde sökas i den omständighet, att
rikliga tillfällen till arbete mot hög aflöning erbjudits öfverallt inom länet.
Svensk medborgarrätt har sökts och beviljats åt 5 utländingar, hvilka inför Konungens Befallningshafvande aflagt
föreskrifven tro- och huldhetsed. Af dessa voro 2 från Danmark, 2 från Ryssland och 1 från Amerikas Förenta stater.
I fråga om de religiösa förhållandena inom länet under
perioden är icke något särskildt att förmäla. Här och hvar
klagas emellertid öfver likgiltighet för statskyrkan och försummelse af den allmänna gudstjänsten. Den frireligiösa
rörelsen torde icke hafva afsevärdt utvecklat sig, och hvad
frälsningsarmen vidkommer synes anslutningen till densamma
vara i aftagande. Den ofördragsamhet, hvarmed anhängare
af skilda religiösa riktningar ofta plägat bemöta hvarandra,
har under senare åren märkbart aftagit, antagligen på grund
af vunnen insikt därom, att de behöfva hvarandras understöd
vid bekämpandet af uppträdande materialism och socialism.
Äktenskapet är för folkets sedliga lif af stor betydelse.
Med afseende härå lämnar Länsstyrelsen med ledning af tillgängliga statistiska uppgifter följande redogörelse för ingångna .och upplösta äktenskap:

Af äktenskapen under åren 1901—1905 hafva 32, däraf
18 på landsbygden och 14 i städerna, blifvit ingångna inför
borgerlig myndighet.
Af hela antalet födda barn utgjorde de oäkta 7 91 °/o år
1901, 8-31 o/0 år 1902, 8-47 o/0 år 1903, 7-54 o/0 år 1904 och
8-87 o/,j år 1905. För hela riket uppgick motsvarande procenttal år 1901 till 11-89 o/0! år 1902 till 11-90 o/0> år 1903 till
ll-810/o,. år 1904 till 12-13 o/0 och år 1905 till 12-40 o/o.
Antalet inom länet sak fällda personer utgjorde:

Nykterhet.
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Antalet sakfällde på 100,000 af medelfolkmängden utgjorde:

De vid domstol åtalade fylleriförseelserna
talet utgjort:

hafva till an-

Antalet årligen åtalade förseelser är 34 mera än under
åren 1896—1900, men denna i och för sig obetydliga ökning
innebär alldeles icke, att dryckenskapslasten skulle hafva
tilltagit, utan beror sannolikt därpå, att fylleriförseelser numera oftare än förr varda beifrade. I stort sedt har tvifvelsutan nykterhetssaken under perioden gått framåt, ehuru äfven under denna period en allmän klagan försports öfver
missbruket af maltdrycker, i synnerhet öl. En förändring
till det bättre i nyssberörda missförhållande väntar man sig
genom den med detta års ingång i kraft trädda förordningen
angående försäljning af vin och öl.
För nykterhetens befrämjande hafva jämväl under denna
period ett flertal föreningar utvecklat en liflig verksamhet.
Rörande de mera bemärkta af dem får Länsstyrelsen lämna
följande korta redogörelse.
Nationalgoodtemplarorden hade år 1905 loger till ett antal af 38 med tillhopa 2,036 medlemmar samt dessutom 4 ungdomstempel med 274 medlemmar. Dessa loger sortera under
Kalmar läns distriktsloge af nämnda orden. Logernas arbeten bestå i möten, spridande af nykterhetsskrifter samt hållande af föreläsningar angående nykterhetsfrågan. Ordenshusens antal inom länet har ökats med 5 och utgjorde vid
periodens slut 14 med ett värde af omkring 56,000 kr. Inkomsterna, hvilka nästan uteslutande utgjorts af medlemsafgifter och frivilliga gåfvor, hafva uppgått till 9,653 kr.,
hvaremot utgifterna belöpt sig till 8,829 kr., hvarmed hufvudsakligen bestridts kostnaderna för missionsverksamheten
och representation vid årsmöten, men äfven en del har anslagits till Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund
och till en nykterhetskurs.
Templarorden har jämväl vunnit ökad utbredning inom
länet. — Vid 1905 års slut räknade den 2,052 medlemmar,
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fördelade på 42 lokaltempel. I detta medlemstal ingå icke
300 medlemmar, tillhörande Öland, som utgör särskildt distrikt. Ordenshusens antal är 14 med ett värde af omkring
60,000 kr. Denna orden har under periodens senare del börjat
en särskild gren af verksamhet, kallad ungdomsverksamheten,
till hvilken räknades 500 medlemmar.
Under samma tid hafva vid 5 läroverk inom länet bildats helnykterhetsföreningar, hvilka utgöra afdelningar af
den öfver hela riket anslutande Sveriges studerande ungdoms
helnykterhetsförbund. Medlemsantalet uppgifves till 270.
Sveriges blåbandsförening hade år 1905 omkring 1,000
medlemmar.
Förutom nu nämnda sammanslutningar har Kalmar läns
nykterhetssällskap jämväl under denna period fortsatt en mycket gagnerik verksamhet för befrämjande af dryckenskapens
aftagande. Nykterhetssaken har under senare tiden vunnit
afsevärdt i styrka därigenom, att personer med större bildning anslutit sig till densamma.
Hälsotillståndet har under hela perioden ej varit fullt
tillfredsställande. Dödligheten har under de särskilda åren
varit respektive 15'6, 15-5, 15-1, 17-1 och 16-5 per mille.
Mässling uppträdde epidemiskt åren 1902, 1903 och 1905 dels
i städerna och dels ii landsbygden. Scharlakansfeber, som år
1901 var i tilltagande både i städerna och på landsbygden,aftog åren 1902 och 1903 för att på hösten 1904 åter utbryta
i ett stort antal fall ; särskildt i Kalmar förekom en epidemi,
införd genom mjölk från en närbelägen gâtd, hvarest en mjölkares barn lågo sjuka i scharlakansfeber. Denna epidemi afstannade på våren 1905. Under senare delen af åren 1904
och 1905 gick scharlakansfeber epidemiskt äfven i Ölands norra
distrikt och mot slutet af år 1905 i Tjusts distrikt. Nervfeber
har ej förekommit i några större epidemier; på landsbygden
förekom på några ställen under år 1902 smärre husepidemier,
men i öfrigt har nervfeber endast förekommit sporadiskt. Difterifallen, som under närmast föregående period visade betänklig stegring, aftogo under åren 1901, 1902 och förra hälften af 1903, men visade därefter tendens till stegring. Några
rätt svåra och envisa epidemier uppträdde under år 1905 i
Västervik, i Tjusts distrikt och i Ölands södra distrikt vid
Degerhamn. De af läkarne anmälda antal sjukdomsfall i difteri under periodens särskilda år voro respektive 1,530, 655,
503, 524 och 667. Smittkoppor uppträdde med 3 fall i Ölands
södra distrikt under år 1904; smittan hemfördes genom en
sjöman, som återvände från London. Akut barnförlamning
förekom under senare hälften af år 1905 i Tjusts, Vimmerby
och Ölands norra distrikt med 67 fall. Sjukdomen började i
juli månad och nådde sitt maximum i september, då de anmälda
fallens antal var 17; sedermera aftog den så småningom, så
att den vid årets slut var i det närmaste utslocknad.
Enligt förste provinsialläkarens årsberättelser har summan af alla de sjukdomsfall, som af läkare uppgiivas, under periodens särskilda år varit respektive 7,509, 5,500, 6,310,
5,580 och 5,076.
Af lungsot och andra tuberkulösa sjukdomar hafva i länets städer dött årligen respektive 78, 69, 69, 72 och 83.
Under här afhnndlade period har den frivilliga skytterörelsen tillväxt med hvarje år, hvilket tydligen framgår af följande

Befolkningens bildningsbegär.
redogörelse för Kalmar läns skytteförbund, lämnad af dess
verkställande utskott:

Dessa siffror, jämförda med uppgifterna för 1900, utvisa,
att under perioden 31 nya föreningar tillkommit och att medlemmarnes antal ökats med 3,107. Särskildt förtjänar att
påvisas den högst betydliga ökningen i antalet anslagsberättigade eller sådana medlemmar i och under värnpliktsåldern,
hvilka hvar för sig hvarje år lossat minst 60 protokollförda
skarpa skott. Detta förhållande utmärker en allt större lifaktighet inom föreningarna. Statsanslag till föreningarna
har utgått år 1901 med 16,590-20 kr., år 1902 med 20,301-69 kr.,;
år 1903 med 22,077-70 kr., år 1904 med 26,930 kr. och år 1905
med 28,409-81 kr. Härförutom hafva föreningarna skaffat
sig bidrag till täflingspris samt inköp af gevär och ammunition genom gåfvor och anordnandet af basarer, vid hvilka
allmänhetens intresse för skyttesaken gifvit sig tillkänna genom talrikt besök.
Befolkningens läslust och intresse för intellektuell sysselsättning synas alltjämt tilltaga. Sockenbiblioteken med deras i regel föråldrade bokförråd användas icke mycket, hvarernot ortstidningarne och äfven de billigare hufvudstadstidningarne hafva en vidsträckt och flitig läskrets, som vill
skaffa sig kännedom om tidens händelser. Inom länet utgåfvos år 1905 10 tidningar, nämligen 2 i Kalmar, 3 i Oskarshamn, 2 i Västervik, 2 i Vimmerby och 1 i Borgholm. Inhämtade uppgifter utvisa, att prenumeranternas antal under
perioden vuxit betydligt.
Befolkningens bildningsbegär har äfven gifvit sig uttryck i de flerstädes inom länet bildade föreningar för anordnandet af föreläsningskurser
för arbetsklassen. Sedan
statsbidrag beviljats dylika föreningar, hafva de årligen vuxit
i antal. De med statsbidrag understödda föreläsningsföreningarne, som vid periodens ingång endast utgjorde 3, uppgingo år 1905 till icke mindre än 15. Dessutom funnos
samma år ytterligare 7 föreningar med nu angifna ändamål,
hvilka ej åtnjöto statsbidrag. Föreläsningskurserna hafva i
allmänhet varit talrikt besökta, dock minst af den folkklass,
arbetsklasser, för hvilken de afsetts. Detta gäller i synnerhet städerna. Orsaken härtill torde i hufvudsaklig mån bero
därpå, att ämnena för dessa kurser ofta varit sådana, att
arbetsklassen af dem ej ansett sig hafva någon praktisk nytta.
En förändring i bestämmelserna rörande de med statsbidrag
hållna kurserna torde därför vara af nöden.
Byggnadsverksamheten
har under denna period varit
särdeles liflig såväl i städerna, i synnerhet Kalmar, som å
landsbygden vid de större järnvägsstationerna och andra centrala platser. Vid bostäders uppförande ställas större kraf
än tillförene å sundhet, prydlighet och bekvämlighet.

Arbetarerörelsen. Den ekonomiska ställningen.
Förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare har under perioden i allmänhet varit godt, dock hafva i 4 fall
konflikter uppstått, som medfört arbetsstrejk af sådan omfattning, att den bör omnämnas, nämligen: en vid Västerviks
granitindustri, en vid Hafregrynskvarnen i Kalmar, en vid
Kalmar ångbageri och en vid Kalmar nngkvarn. Den sistnämnda var synnerligen svårartad och långvarig, men af vecklades dock, utan att afsevärda oordningar förekommo och
utan att arbetsfriheten led afbräck. Af de tre öfriga strejkerna var strejken i Västervik ej bilagd vid periodens utgång.
Fackföreningar hafva under perioden bildats i städerna
Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Å,r 1905 .funnos af
dylika föreningar: i Kalmar 21 med 719 medlemmar, i Oskarshamn 5 med 194 medlemmar och i Västervik 19 med 562
medlemmar.
Efter allt att döma synes den ekonomiska
ställningen
inom länet under förevarande period varit god. Såsom härtill hufvudsakligen bidragande omständigheter må anföras
de i allmänhet goda skördarne, de höga prisen å jordbruksöch ladugårdsprodukter äfvensom å skogseffekter och industrialster samt de rika tillfällena till god arbetsförtjänst på
näringslifvets skilda områden. De svårigheter, som genom
alltjämt stegrade pris å arbetskraft uppstått för jordbruket,
länets modernäring, hafva i sin mån utjämnats af högre försäljningspris å jordbruksalster samt ådagalagd större omtanke, insikt och energi hos den jordbrukande befolkningen. Likasom under förra perioden har den ekonomiska ställningen
varit gynnsammast för arbetsklassen. Till stöd för denna
sin uppfattning om den ekonomiska ställningen under perioden får Länsstyrelsen i öfrigt åberopa följande förhållanden.
Skatter och andra allmänna utskylder hafva erlagts utan
anmärkningsvärda restantier. Antalet utmätningsärenden har
varit ringa och i de flesta fall har likvid mellankommit, innan i mät taget gods gått till försäljning.
Konkurserna
hafva varit få och utgjorde under hela perioden 500, däraf
300 å landsbygden och 200 i städerna.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendom, som försålts
efter utmätning eller konkurs, har endast utgjort:
År 1901

222,520 kr.

År 1904

142,635 kr.

» 1902
> 1903

124,236 »
244,646 >

» 1905

308,691 »

mot 263,838
kr. år 1890.
Antalet
fordringsmål
1896—1900,

kr. år 1900, 643,219 kr. år 1895 och 1,551,327
af de vid Länsstyrelsen anhängiggjorda skuldhar varit obetydligt och lägre än under perioden
hvilket framgår af följande tablå:
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Exekutiva auktioner å fast egendom hafva under perioden ytterst sällan förekommit. Hela antalet utgjorde 53,
däraf 6 ägde rum å. Landskansliet, 18 i städerna och 29 å
länets tingsställen af vederbörande kronofogde. De vid dessa
auktioner försålda fastigheter hafva i allmänhet varit små
och af lågt taxeringsvärde samt betingat låg köpeskilling.
Sålunda utgjorde sammanlagda köpeskillingen för de å Landskansliet sålda fastigheterna endast 34,550 kronor.
Till vidare bekräftelse af den ekonomiska ställningens
förbättring under perioden må anföras, att den uppskattade
inkomsten af olika beskattningsföremål uppgick åt 1905 till
18,439,463 kronor mot 13,755,917 kronor år 1900. Fördelningen å de olika beskattningsföremålen ställde sig sålunda:

Under periodens särskilda år har den uppskattade inkomsten utgjort i kronor:

Befolkningens tillgodohafvanden i bankinrättningar inom
länet hafva under perioden icke obetydligt ökats. På länets
sparbanker ensamt belöper sig ökningen till 4,795,588 kr.
I Kalmar enskilda bank utgjorde ökningen 2,295,249 kr. å
depositionsräkning och 2,817,805 kr. å sparkasseräkning.
Beträffande tillgodohafvandet i öfriga bankinrättningar är
Länsstyrelsen icke i tillfälle att lämna några sifferuppgifter.

3. Näringar.
A) Jordbruk och boskapsskötsel äro fortfarande länets hufvudnäringar. Enligt den af länets båda hushållningssällskap afgifna jordbruksstatistiken utgjorde länets hela
areal vid 1905 års utgång 1,075,313 hektar, af hvilken ägovidd enligt samma statistik upptogos till:

Jordbruk.
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Vattenafledningar.

Jordens brukning.

Återstoden 219,566 hektar, motsvarande 20-42 u/o ai' länets ägovidd, skulle alltså utgöras af mossar och andra slags
impediment.
Jämföras dessa siffror med motsvarande siffror för år
1900, visar det sig, att en ökning ägt rum för träd-, humleoch kålgård med 246 hektar, för åker och annan odlad jord
med 6,294 hektar samt för skogbärande mark med 57,578
hektar, men att däremot den naturliga ängen minskats med
6,770 hektar. Den ökning af den skogbärande marken, som
förestående siffror utmärka, är nog icke med verkligheten öfverensstämmande, utan beror tvifvelsutan hufvudsakligen därpå, att större noggrannhet iakttagits med afseende å uppgifterna, hvartill kommer, att i följd af ändrad uppfattning om
den mark, som bör hänföras till skogsmark, dit nu blifvit
räknad mark, som förut lämnats oredovisad.
Nyodlingarne hafva under denna period ytterligare
minskats. De omfattade 4,791 hektar under åren 1896—•
1900, men under förevarande period endast 2,567 hektar,
ett förhållande hvars orsak gifvetvis är att söka i bristen på
jordbruksarbetare.
I fråga om användningen år 1905 af åkerjorden inhämtas af ofvan angifna statistik, att inom de båda hushållningssällskapens områden nämnda jordslag i °/0 af hela länets
åkervidd användts sålunda:

En jämförelse af dessa siffror med motsvarande för år
1900 utvisar, att någon afsevärd förändring i åkerjordens användning ej förekommit under perioden.
Från odlingslånefonden hafva under perioden lån beviljats till nedan upptagna vattenafledningsföretag
och med
följande belopp, nämligen:
till sänkning af Krogtorpssjön, Agebosjön samt afdikning och odling af
mark till byarne Agebo, Torebo, Stora och Lilla Ebbehult, Hultsby, Hökahult,
Södra Svalehult och Sackebo i Madesjö och Örsjö socknar samt Krogstorp, Besågöl, Lillaverke, Kroksmåla och Anebo i Oskars socken och Södra Möre härad
39,700 kr.;
till vattenafledning, afdikning och odling af Tgelkärr å ägorna till Hagelstad
i Källa socken samt Gillberga och Härlösa i Persnäs socken och Ölands Norra
mot 16,400 kr.;
till sänkning af Lassegöl samt torrläggning och odling af mark, tillhörande
Släthnlt och Kasebo i Högsby socken och Handbörds härad, 2,400 kr.;
till afdikning af vattensjuka marker inom L&nghult, Habbestorp, Gränebo
och Iogebo hemman i Mönsterås socken och Stranda härad 5,200 kr.;
till sänkning af sjön Hornsviken samt afdikning och odling af vattensjuk
mark inom byarne Alfvidsjö, Löttorp, Vicksjö, Vedby och Ranstad samt kungsladugården Horn och lägenheten Böckelnnd, allt i Högby socken och Ölands Norra
mot, 16,000 kr.;
till afdikning och odling af Flintkärren och Brynsmossen inom Bo, Basthult
och Torteby ägor i Högsby socken och Handbörds härad 5,800 kr.;
till sänkning af Applernmsån för torrläggning och odling af mark å ägorna
till Öfraby, Kyd, Fastlycke och Ekaryd i Söderåkra socken somt Applerum, Kvilla,
Hnlubäck och Gnllabo i Torsås socken och Södra Möre härad 15,000 kr.;
till sänkning af Öfre och Nedre Sundsjön för torrläggning och odling af
vattenskadad mark, tillhörande byarne Svensernm och TUgetorp i Gärdserums
socken och Norra Tjusts härad, 4,800 kr.

Skörd.

Odlingslånens summa utgör 105,300 kronor. Den areal,
som genom dessa företag skulle komma att vattenbefrias, har
beräknats till 1,174-77 hektar och kostnaden till 193,174 kr.
44 öre, hvaraf 136,905 kr. för af dikning och 56,269 kr.
44 öro för odling.
Ur frostminskningsfonden har under perioden något anslag icke utgått till företag inom detta län, men det i förra
berättelsen omförmälda, af statsbidrag understödda arbetet,
afseende afdikning af frostförande mark inom Brantestads
by i Frödinge socken af Sevede härad, har år 1904 afsynats
och godkänts.
Af de med odlingslån understödda vattenafledningsföretag
hafva under perioden afsynats och godkänts 11 med hänsyn till
vattenafledningen och afdikningen samt 3 med hänsyn till odlingen. Af de förra bör särskildt omnämnas arbetet med
Stångåns reglering och af de senare regleringen af Emån
mellan Kyrkebron och Burseström, hvilket odlingsföretag
redan under förra perioden godkänts med hänsyn till vattenafledningen och afdikningen. Kostnaden för Stångåns
reglering har beräknats till 311,500 kr., och det beviljade
lånet utgjorde 300,000 kr. Den vattenbefriade markens areal
har uppskattats till icke mindre än 1,657-45 hektar. Större
delen af de genom sänkningen torrlagda mader hafva odlats
och lämnat goda skördar. Beträffande fördelningen af kostnaderna för detta företag har enighet ej kunnat ernås, hvarföre frågan måst hänskjutas till domstols afgörande. Denna
rättegång pågick ännu vid periodens utgång.
I fråga om sättet för den odlade jordens brukning har
under perioden förmärkts en icke obetydlig förbättring, till
hvilken länets båda hushållningssällskap och dess förvaltande
utskott i högst afsevärd mån medverkat genom sin fortfarande nitiska verksamhet. Man har allt större insikt om;
att ju omsorgsfullare jorden brukas, desto bättre skördar
lämnar den. Tidsenliga maskiner och annan jordbruksredskap
användas i större utsträckning och jämväl af småbrukare,
hvilka i fråga om inköp af dyrbarare maskiner, såsom tröskverk, ofta sluta sig tillsamman och bilda föreningar, af hvilka
åtskilliga blifvit inregistrerade enligt lagen om ekonomiska
föreningar. Konstgjorda gödningsämnen brukas mera allmänt och med bättre urskiljning än tillförene, ity att man
skaffar sig kännedom om arten och mängden af det gödningsämne, som är för jorden tjänligt. Ladugårdsspillningen tillvaratages mera noggrant än förut, därvid torfströ börjat
komma till användning. Flerestädes hafva cementerade brunnar anordnats för upptagande af den flytande. spillningen.
Kännedomen om betydelsen af ett kraftigt utsäde har vunnit
ökad spridning. Länsstyrelsen veterligt har något nytt växtslag icke under perioden införts. Den i föregående berättelser omförmälda odling af sockerbetor har fortgått såväl å
södra Öland som å egendomen Svartingstorp i Norra Möre
härad.
Enligt Länsstyrelsens, af Statistiska Centralbyrån offentliggjorda berättelser, har skörden under perioden utfallit
sålunda:

Spannmåls- och arbetspriser. In- och utförsel af spannmål. Brukningsdelar.
Blifva dessa totalomdömen omsatta i de relativa talvärden, som tillämpas af Statistiska Centralbyrån, så får man
till medeltal för ifrågavarande femårsperiod 6'5 eller fullt
medelmåttig skörd.
Med tillämpning af de utaf Statistiska Centralbyrån
angifna beräkningsgrunder uppskattades skörden af säd och
potatis inom länet år 1905 sålunda:

MarlxC()(bu)spriscn å länets hufvudsakligaste
hafva, i kronor per hektoliter, varit följande:

sädesslag
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varit obetydlig, hvaremot en ganska afsevärd myckenhet hafre importerats. Den importerade hafren, som uteslutande varit hvithafre, har hufvudsakligen användts till gryntillverkning. Importen af hvete och råg har äfven betydligt
ökats. Den importerade paddyn har användts för tillverkning af risgryn vid ångkvarnen i Kalmar.
Enligt hushållningssällskapens uppgifter funnos år 1905
inom länet tillhopa 15,367 brukningsdelar, däraf 4,762 inom
norra och 10,605 inom södra området, klassificerade på följande sätt:

Motsvarande slutsummor för år 1900 voro 12,906 och
1,680.
Antalet jordtorp och andra jordlägenheter utgjorde enligt nämnda uppgifter år 1905 tillhopa 4,630, däraf 3,320
inom Norra hushållningssällskapets område och 1,310 inom
Södra hushållningssällskapets område.
Rörande arbetsprisen åberopar Länsstyrelsen nedanstående tabell B.
Tab. B .

Arbetspris

i Kalmar län åren

1901—1905.

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

Under denna period likasom under perioden 1896—1900
har intet annat sädesslag än hafre varit föremål för export.
Exporten utgjorde 6,761,318 kg. år 1901, 1,448,500 kg. år
1902, 707,390 kg. år 1903 och 1,662.720 kg. år 1905. År
1904 förekom ej någon hafreexport.
Importen af spannmål utgjorde i kilogram:

Förestående siffror, jämförda med motsvarande för perioden 1896—1900, gifva vid handen, att exporten af hafre
091 SI
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Husdjursskötsel.

Husdjursskötseln.
Till upplysning om kreatursstocken
vid periodens ingång och vid dess slut får Länsstyrelsen hänvisa till följande från hushållningssällskapen hämtade uppgift
för åren 1900 och 1905:

Den afsevärda ökningen i antalet hästar och i synnerhet kor vittnar om ett stegradt intresse för boskapsskötseln.
Äfven för denna näringsgrens höjande hafva hushållningssällskapen under denna likasom under föregående perioder visat berömvärdt nit. Bland de åtgärder, som i berörda
syfte af hushållningssällskapen vidtagits, 'må fortfarande i
främsta rummet nämnas anordnandet af nötboskapspremieringar och beviljande af räntefria lån för inköp af kraftiga
afvelsdjur. Hvarje hushållningssällskap är fortfarande deladt i två premieringsdistrikt, och inom hvarje distrikt har på
ett flertal olika ställen, uppgående ända till 26, hållits uppvisning hvartannat år. Antalet af de djur, som vid dessa premieringar uppvisats och premierats,- har varit följande:

Såsom belöningar hafva utdelats för handjur större eller
mindre silfver- och bronsmedaljer och för hondjur penningar
och frisedlar. Penningpremierna hafva u t g å t t tillhopa med
13,395 kr., däraf 9,178 kr. inom Södra området och 4,217 kr.
inom Norra området, i hvilket på grund af ändrade stadgar
penningepris för godkända hondjur under år 1905 ej utbetalats vid premieringsplatserna, utan erhållits först vid företedt intyg, att betäckning skett af premierad tjur. Antalet
utdelade frisedlar utgjorde 6,613 inom Norra och 11,180 inom
Södra området. Frisedlar hafva inlösts inom Norra området
till ett antal af 2,415 med 6,158 kr. 50 öre samt inom Södra
området till ett antal af 6,996 med 23,504 kronor. Till bestridande af utgifterna har Norra hushållningssällskapet uppburit af statsmedel 8,700 kr. och för egen del anslagit 10,000
kr. samt Södra hushållningssällskapet af egna medel anslagit 23,500 kr. och i statsbidrag erhållit 13,500 kr. Norra
hushållningssällskapet har under ifrågavarande tid föranstaltat om inköp af tjurar af iidel ras för en kostnad af något
öfver 17,000 kr. Dessa djur hafva öfvertagits af enskilda
eller tjurföreningar, hvarvid sällskapet beviljat fem års räntefria lån.
Hästafveln omfattas fortfarande med lifligt intresse och
har under perioden afsevärdt utvecklats, i synnerhet inom

Södra hushållningssällskapets område, där den af sällskapet
år 1894 tillsatta hästafvelskommittén alltjämt arbetat med
stort nit för hästafvelns befrämjande genom att bibringa den
hastuppfödande allmänheten insikt om nödvändigheten af att
till afvel endast välja godkända, kraftiga och felfria afvelsdjur af känd härstamning samt att genom en rationell uppfödning och vård gifva de uppväxande hästarne den utveckling och storlek, som erfordras för en lätt och vinstgifvande
afsättning. Också har under perioden moderstammen vunnit
betydligt med hänsyn till både kvalitet och kvantitet. Likasom under förra perioden har hushållningssällskapet dels
för inköp af lämpliga afvelsdjur beviljat amorteringslån,
hvilka intill år 1905 utlämnades utan ränta, men därefter med
3 °/o ränta, dels ock till anlitande af godkända beskällare
och motverkande af de s. k. byhingstarnes skadliga inverkan,
anslagit medel till utdelning och inlösen af betäekningsfrisedlar. Med dylika lån å tillhopa 7,670 kr. 43 öre hafva
inköpts till afvelsdjur 2 norska hingstar, 2 ardennerhingstar
samt 39 varmblodiga och 11 kallblodiga ston. De varmblodiga hafva erhållits genom uttagning från statens remontdepot på grund af nådigt medgifvande. På skilda ställen
inom sällskapets område hafva hvarje år under perioden varit
utstationerade hingstar från statens hingstdepoter till ett antal icke understigande 13, men som år 1905 utgjorde 15.
Vid de årliga med statsmedel understödda hästpremieringarna, till hvilka hushållningssällskapen, men intetdera
af länets båda landsting, lämnat bidrag, har följande antal
hästar prisbelönats:

Af kostnaden för premieringen af hästar vid nämnda
möten och inlösen af betäckningsfrisedlar hafva under perioden utbetalats af Norra hushållningssällskapet tillhopa 3,945
kr. 90 öre och af Södra hushållningssällskapet 24,936 kr.
T följd af den med hvarje år ökade och till beskaffenheten
förbättrade stostammen har antalet hästar, som vid premieringarna inom Södra distriktet godkänts, stigit, utan att hushållningssällskapets anslag och därmed statens bidrag i samma mån förhöjts, hvilket orsakat, att hvarje år ett flertal
ägare till godkända djur ej kunnat utfå dem tillerkända pris.
Detta förhållande är att beklaga, dû det ju är att befara,
att de mindre jordbrukarnes intresse för hästafveln komme
att minskas genom uteblifvande af den pekuniära uppmuntran, hvarpå de gjort sig räkning, och hvartill de blifvit förklarade berättigade. Det är därför i hög grad önskligt, att
detta missförhållande på ett eller annat sätt afhjälpes.
Till ytterligare bevis för hästafvelns uppsving inom södra
länsdelen får Länsstyrelsen anföra, att, enligt ofvannämnda
kommittés berättelser, remontförsäljningen från denna ort
med hvarje år ökats. Då för några år tillbaka antalet inköpta remonter endast uppgick till 20, utgjorde antalet år 1905
91 med ett inköpspris af 64,750 kr., eller ett pris för hvarje

Husdjursskötsel. Mejerihandtering. Trädgårdsskötsel.
häst af öfver 700 kr. Af dessa remonter hafva omkring
/3 inköpts på Öland, hvars natur är synnerligen lämplig för
hästafvel. Detta distrikt intager ur hästuppfödningssynpuiikt
numera det tredje rummet i riket och står endast efter de
skånska länen. Några faktiska siffror äro ej att tillgå, men
antalet hästar, som årligen utföres från Öland, beräknas till
omkring 1,000 med ett medelpris af 200 kr. för hvarje häst.
I och för försäljning af hästar hafva två årliga marknader
anordnats i Kalmar, den första i september år 1904. Dessa
marknader hafva emellertid ej motsvarat de förväntningar, man
ställt på dem. Hästmarknad har hållits en gång årligen i
Gamleby, hvilken marknad omfattats af allmänhetens sympatier, ehuru på grund af särskilda förhållanden omsättningen å densamma ej varit synnerligen liflig.
Mejerihandterinyeu.
Angående densammas utveckling
åberopas följande tablå:
3
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Från samma tid hafva i Västervik 4 gånger årligen anordnats smörutställningar, s. k. bytteutställningar.
Flerestädes inom länet finnas mejeriföreningar. Af dessa
voro vid periodens slut 16 registrerade såsom ekonomiska föreningar, alla med begränsad personlig ansvarighet.
Svinafveln har icke gått framåt, utan stått på samma
ståndpunkt som under förra perioden. Möt slutet af här
ifrågavarande period kunde man emellertid märka åtskilliga
tecken, som tydde på en förbättring i denna binäring.
Intresset för fårafvvln har under denna period ytterligare
aftagit, hvarom minskning i fårens antal vittnar. Orsaken
härtill har man tvifvelsutan att söka däruti; att dessa djurs
vård är relativt besvärlig, och att klädespersedlar af ull numera endast undantagsvis tillverkas i hemmen.
Fjäderfäskötseln har gått framåt, i synnerhet under senare delen af perioden genom den verksamhet, som utöfvats
af Kalmar läns fjäderfäafvelsförening, hvilken bildades år
1903. Med medel, anslagna af hushållningssällskapen, har
ett stort antal rasrena afvelsägg gratis utdelats till hönsskötare, i synnerhet mindre sådana, hvarigenom ett utmärkt afvelsmaterial blifvit spridt inom länet. Åtskilliga mindre
hönsgårdar hafva anlagts här och hvar inom länet. För fackupplysningen har sörjts genom anordnandet af kurser å olika
platser inom länet. Dessa kurser hafva varit talrikt besökta.
På hösten 1905 hölls i Kalmar den första stora fjäderfäutställningen för länet. Den stora tillslutningen älVensom de
utställda djurens i allmänhet mycket goda beskaffenhet visade oförtydbart, att de gångna årens sträfvanden för hönsafvelns befrämjande icke varit förgäfves. För att underlätta
det ekonomiska utbytet hafva bildats ganska många äggförsäljningsföreningar, och äggproduktionen är stadd i hastigt
stigande. Gäss utföras fortfarande i stor mängd från Öland

Medeltalet af den till smör och ost använda mjölken
vid hvarje mejeri inom de båda hushållningssällskapens områden Utgjorde:

till Skåne.

Af förestående tablå framgår, att under femårsperioden
mejeriernas antal ökats med 4, att leverantörernas antal höjts
från 1,986 till 2,165, att den i mejerierna invägda mjölken
visar den afsevärda ökningen af 9,552,238 kg., att tillverkningen af smör stigit med 372,709 kg., samt att beredningen
af ost, såväl helfet som halffet, nästan fördubblats, men tillverkning af skummjölksost upphört.
Förutom den smörtillverkning, som ägt rum vid mejerierna, har en icke obetydlig mängd smör till afsalu beredts
i hemmen med tillhjälp af handseparatorer. Endast omkring
26 af länets mejerier exportera smör under hela året, de öfriga afyttra sitt smör inom landet till närbelägna städer.
Mejerikonsulenter hafva varit anställde, en för hvart hushållningssällskaps tområde. Såsom bidrag till kostnaderna för
svenska smörprofningarna hafva båda hushållningssällskapen
årligen lämnat bidrag, det södra med omkring 300 kr., det
norra för år 1905 med ej mindre än 900 kr., på det att alla
mejerier med öfver 2 drittlars medelveckoexport skulle afgiftsfritt deltaga i profningarna. Den i förra berättelsen omnämnda mjölkkontrollanstalten i Västervik, där årligen omkring 3,000 prof utfördes, upphörde vid 1904 års ingång.

Hvad biskötseln angår, så har denna visat framåtskridande, om än i mindre grad. Äfven under denna period har Södra hushållningssällskapet aflönat en undervisare i biskötsel.
De föråldrade halmkuporna få alltmera lämna rum för modernare sådana, och bättre metoder användas vid honungens
tillvaratagande.
Hvad trädgårdsskötseln beträffar, är intresset härför i
stigande, ej minst bland mindre jordbrukare och lägenhetsinnehafvare. De inom de särskilda hushållningssällskapen anställde länsträdgårdsmästarne hafva varit mycket anlitade.
Inom Norra området utgjorde förrättningarna under perioden i medeltal årligen 118 med 168 förrättningsdagar. Inom
Södra området motsvaras dessa tal af 109 och 165. Enligt
länsträdgårdsmästarnes berättelser hafva under nämnda förrättningar utplanterats 5,726 fruktträd, 9,224 bärbuskar, 8,324
prydnadsbuskar, 1,535 allé- och parkträd samt 75,140 häckplantor. Härtill kommer plantering af sparris- och jordgubbsplantor till ganska afsevärdt antal, äfvensom beskäring af
fruktträd m. m. Fruktskörden har under periodens tre första
år varit obetydlig i följd af frostfjärilens härjningar. År 1904
var däremot ett godt .fruktar såväl beträffande fruktens kvantitet som beträffande dess kvalitet. Vid den detta år anordnade fruktutställningen i Stockholm uppträdde utställare från
detta län och tilldelades såväl hederspris som penningpris och
diplom. Samma år anordnades trädgårdsutställning i Vä-
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stervik, därvid ej mindre än 69 utställare uppträdde med synnerligen vackra alster. År 1905 hemsöktes äter fruktträdgårdarne af en ny fiende, nämligen rönnbärsmalen, som tillika
med otjänlig väderlek och trädens försvagande efter föregående års rika skörd vållade dålig fruktskörd. Äfven under ifrågavarande period har Södra hushållningssällskapet underhållit och ökat intresset för fruktodling genom att för billigt pris utdela fruktträd åt mindre jordbrukare.
Produktionen af trädgårdsalster är i ständigt tilltagande,
men konsumtionen står icke alltid i riktigt förhållande till
den förra. Det är därföre af vikt att odla sådana trädgårdsalster, som lämpa sig såväl för jorden som för afsättningen.
Med afseende härå har man börjat upphöra att fasthålla vid
rotfrukter och grönsaker samt i stället med framgång ägnat
sig åt odling af cypress till grafkransar, liljekonvaljer m. m.
Det uppgifves, att en företagsam trädgårdsodlare under år
1905 i närheten af Kalmar med framgång försökt odla blom
sterfrön.
Hälsotillståndet bland husdjuren har under perioden i
allmänhet varit tillfredsställande. Emellertid hafva på enstaka ställen någon kortare tid svårartade sjukdomar förekommit. Sålunda utbröt år 1905 mjältbrand vid fattiggården
i Mönsterås socken, där 12 kor dogo under loppet af åtta dagar. Katarralfeber och smittosam kastning hafva förekommit å åtskilliga ställen. Frånsedt att kvarka är stationär
på Öland, där den hvarje vår uppträder med talrika, men
i regel lindriga fall, härjade denna sjukdom ganska våldsamt inom hela länet åren 1903 och 1904 samt föranledde
många dödsfall.
Rörande veterinärväsendet i öfrigt lämnas redogörelse
längre fram i denna berättelse.
Af de i förra berättelsen omförmälda landtbruksskclorna
å Troserum, Ruda och Borgholm förflyttades den förstnämnda
den 1 november 1901 till egendomen Lidhem i Locknevi socken, och landtbruksskolan vid Borgholm upphörde samtidigt
med sin verksamhet. Till dessa skolor hafva årligen utgått
följande anslagsbelopp, nämligen: till skolan inom Norra hushållningssällskapets område 2,000 kr. af staten och lika belopp
af hushållningssällskapet; till skolan å Ruda 4,000 kr. af staten; och till skolan vid Borgholm för läsåret 1900—01 2,000
kr. af staten, 1,000 kr. af Södra landstinget och 1,000 kr. af
Södra hushållningssällskapet. Elevantalet har årligen i medeltal utgjort: i skolan å Lidhem 9 och i skolan å Ruda 14.
Efter aflagd afgångsexamen hafva de elever, som ej återvändt till hemmet för att där hjälpa till med jordbruket, utan
svårighet erhållit rättareplatser.
Angående länets landtmannasholor och med dem förenade folkhögskolorna i Gamleby och å Högalid redogöres
längre fram i denna berättelse.
Inom länet äro fortfarande anställde 2 landtbruksingenjörer, en inom hvarje hushållningssällskaps distrikt. Rörande
dessa tjänstemäns verksamhet inom detta län under perioden
får Länsstyrelsen hänvisa till vidstående tabell C.
Arbetena vid Kalmar kemiska station och frökontrollanstalt hafva under femårsperioden 1901—1905 fortgått enligt
oförändrad plan. Vid kemiska stationen, till hvilken prof
regelbundet insändts för undersökning utom från södra delen
af Kalmar län äfven från Blekinge, Kronobergs och Öster-

götlands län, har antalet utförda undersökningar, särskildt
af foder- och gödselmedel, varit i stigande, som framgår af
följande tabell:

Att hela antalet prof under år 1905 är lägre än de tre
föregående åren beror därpå, att Östergötlands län endast under första hälften af året anlitade stationen.
Tid efter annan utsändas i marknaden underhaltiga eller
förfalskade varor eller varor, som, utan att direkt kunna kallas vare sig underhaltiga eller förfalskade, säljas till ett pris,
som betydligt öfverstiger varans värde. Under de senare åren
har i stor mängd i marknaden förekommit bomulls frökakor,
pressade af oskaladt äfvensom från bomullsfiber (»bottenull») ej rengjordt frö; dylika kakor, som innehålla en stor
mängd skal och stundom bomullsfiber, hvilka af djuren ej
kunna tillgodogöras, hafva ju gifvetvis ej på långt när det
fodervärde, som direkt angifves af i varan befintliga smältbara näringsämnen — protein, fett och kolhydrater — da
dessa till stor del förbrukas för alstrande af den kraft, som
åtgår för att föra den stora mängden ballast — skal och fiber
— genom matsmältningskanalen. Detta är i ännu högre grad
fallet med ett »fodermedel» kalladt molasin, som utgör en
blandning af melass och torfströ, det senare alldeles osmältbart. Hvetekli, förfalskadt genom inblandning af hirsskal,

Tab. C.

Landtbruksingenjörernas
verksamhet
län åren 1901—1905.

inom

Kalmar

Allmänna skogar.
förekom ofta under åren 1902 och 1903, men mera sällan
de senare åren. Som inblandning i hvetekli hafva äfven vid
olika tillfällen påvisats kaffeskal och söndermalda jordnötshylsor, båda varorna fullständigt värdelösa som fodermedel.
Rapskakor, starkt uppblandade med eller helt och hållet tillverkade af »indisk» och »svartahafs-raps», äro ej ovanliga.
År 1902 öfversvämmades marknaden af diverse mer eller mindre värdelösa gödselmedel, hvilka ofta såldes till ett
pris, mångdubbelt öfverstigande deras värde. Så undersöktes vid stationen flere prof s. k. »guanogödning», hvilket befanns i det närmaste värdelöst som gödselmedel ; äkta »peruguanoimport», värdt omkring 13 kr. pr 100 kg., såldes för
17 kr. ; gödning, värd 3-25 kr. för 8-50 kr. ; under ett eller annat vackert klingande namn såldes benmjöl, som då gällde
8 à 9 kr., till 17 kr. pr 100 kg. Förvisso såldes detta år stora
massor dylika förfalskade varor i länet, utan att bedrägeriet
i många fall kom i dagen. Försäljningspriset för s. k. »blandad konstgödsel», hvilket i början af femårsperioden ofta
var dubbelt så högt som värdet, synes så småningom hafva
sjunkit, men tyckes dock fortfarande i många fall hålla sig
öfver varans värde.
I den mån mejerihandteringen utvecklats, anlitas kemiska stationen mer och mer för kontrollerande af mejeriets
gång genom undersökning af smör, skum- och kärnmjölk.
Vid frökontroll anstalten undersöktes följande antal prof
från södra delen af Kalmar län:
År 1901
> 1902
> 1903

385
292
1,604

År 1904
» 1905

488
469

Att år 1903 ett så stort antal prof inlämnats till undersökning, berodde på den kalla sommaren och hösten 1902,
dä säden mognat sent, och spannmålens värde som utsäde i
många fall var tvifvelaktigt. Den stora betydelsen af frökontrollanstaltens verksamhet ligger utom i kontrollerandet af
frövarors grobarhet äfven i bestämmande af frövarors härkomst. Massor af utländskt frö salubjudas nämligen som
svensk vara, och då i synnerhet plantor efter frö från sydligare breddgrader ej uthärda vårt kallare klimat, är det af
största vikt att undvika dylikt frö till utsäde.
B) Skogshushållning.
De allmänna skogarne inom
länet uppgingo enligt Domänstyrelsens berättelse för år 1905
vid slutet af samma år till följande antal och areal:
12 kronoparker
29,736'09 hektar.
100 kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar 24,762'25 >
11 civila boställens skogar
1,132'31
i
138 ecklesiastika boställsskogar
14,04742 >
11 skogar till allmänna inrättningars hemman
478'47
»
1 höradsallmänning
227'06 >
Summa 70,383-60 hektar.

Arealen af de allmänna skogarne utgjorde vid 1900 års
slut 61,020-37 hektar, hvaraf på kronoparkerna belöpa icke
går till 9,363-23 hektar, hvaraf på kronoparkerna belöpa icke
mindre än 9,307-99 hektar.
Kronoparkerna voro inom de särskilda reviren vid periodens slut följande, nämligen: inom Tjusts revir Grefsätter,
Malmö, Hjorted, Väderum, Norra Kvill och Klöfdala om
tillhopa 11,244-83 hektar; inom Kalmar revir Ebbegärde,
Gryssebo, Hammarsebo, Handbörd och Hornsö, innehållande
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tillsammans 12,213-94 hektar; och inom Ölands revir Boda,
omfattande 6,277-32 hektar.
Af kronoparkerna hafva Väderum, Hornsö och Grefsätter tillkommit under ifrågavarande period. Väderums
kronopark bildades genom inköp af ett område om 860 hektar
af 1 mantal säteri Väderum n:r 1 med underlydande i Tuna
socken för ett pris af 55,000 kr. enligt nådiga brefvet den 19
januari 1901. Grefsätters kronopark utgöres af egendomen
med samma namn, belägen i Hannäs och Gärdserums socknar, som inköptes jämlikt nådiga brefvet den 21 november
1902 för ett pris af 338,700 kr. och omfattar 2,861-74 hektar.
Hornsö kronopark bildades på grund af nådiga brefvet den
10 oktober 1903 genom inköp af Hornsö aktiebolag tillhöriga
13/4 mantal Barnebo n:r 1 och 2 med 'flere fastigheter i
Handbörds härad för ett pris af 409,695 kr. Arealen utgör
4,216-5h hektar.
Till utvidgning af kronoparkerna hafva på grund af särskilda nådiga beslut inköpts följande fastigheter:
ftr 1902 hemmanet Getternm n:r 1 samt Torp n:r 2 och 10 i Bödtt socken
samt angränsande Boda kronopark, för ett pris af 14,823 kr. och ined en areal af
9858 hektar;
år 1903 utjorden Näset under hemmanet Mjösingsmåla i Bäckebo socken och
angränsande Handbörds kronopark, för ett pris of 6,200 kr. och med en areal af
20385 hektar:
är 1905 dels Elmhults soldattorp till Hornsö kronopark, om 12'96 hektar
för ett pris af 1,200 kr., dels hemmanet ', M mantal Elmhult n:r 4 i Långemåla
socken samt inom Hornsö och Handbörds kronoparker för ett pris af 6,600 kr. och
med en areal «f 37'91 hektar, dels hemmanet 59/ioos mantal Elmhult n:r 4 inom
nyssnämnda kronopnrker för ett pris af 18,000 kr. och med en areal af 135'18
hektar, dels utmark till hemmanen Böle n:r 4 och 5 i Ryssby socken samt inom
Ebbegärde kronopark för ett pris af 40,000 kr. och med en areal af 268'73 hektar,
dels ock V» mantal Safveryd n.r 1 i sistnämnda socken och angränsande Ebbegärde
kronopark för ett pris af 15,000 kr. och med en areal af 3188 hektar.

Till ordnad hushållning indelade allmänna skogar voro:
af kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar 89, däraf 49 voro från arrendet undantagna; af civila
boställsskogarna 5; af de ecklesiastika boställenas skogar 89,
däraf 74 stodo under bevakning och skötsel af boställsinnehafvaren, 11 åter under bevakning och skötsel af arrendator
och de återstående 4 voro undantagna från boställena och
ställda under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning.
Å Öland finnes fortfarande endast ett ecklesiastikt boställs,
å hvilket skogen blifvit till ordnad hushållning indelad.
Länets enda häradsallmänning, Hällehult i Förlösa socken, vårdas och förvaltas fortfarande af delägarne.
Statsverkets inkomster af skogarne inom länet under
periodens särskilda år framgå af följande tablå:
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I enlighet med fastställda stater liar aflöningen till den
ordinarie skogsstatspersonalen inom länet, för såvidt den utgått af statsmedel, utgjort 18,599-01 kr. år 1901 ? 19,265-64
kr. år 1902, 18,448-87 kr. är 1903, 18,530-44 kr. år 1904 och
23,695-05 kr. år 1905. Härtill komma de från reservationsanslaget till skogsväsendet utgående kostnader, hvilka utgjort:

Beträffande de enskilda skogarne har Länsstyrelsen att
beklaga, att desamma med hvarje år blifvit utsatta för allt
större of veraf verkning. Den dimension, intill i.vilken uthuggning ägt rum, har sänkts allt lägre. Bot för detta onda, som
om det finge fortgå, måste leda till skogsbrist, är att vänta
genom verkningarna af den under perioden utfärdade lagen
angående vården af de enskildes skogar, hvilken lag trädde i
tillämpning med 1905 års början.
I enlighet med nämnda lag finnes en skogsvårdsstyrelse
i hvarje af länets båda landstingsområden. Dessa skogsvårdsstyrelser hafva rörande sin verksamhet år 1905 hvar för sig
afgifvit föreskrifven berättelse. Rörande de åtgärder, som
af styrelserna vidtagits, tillåter sig Länsstyrelsen ur berörda
berättelser anföra följande. Inom Södra området påbörjades
undersökning af skogstillgången inom Söderåkra och norra
delen af Torsås socknar med resultat för Söderåkra, som fullständigt undersöktes, att 13 byområden ägde skog utöfver
husbehof och 11 till fulla husbehofvet af vedbrand och stängsel, men endast föga till åbyggnaders underhåll, samt att 30
byområden hade endast sparsam vedbrand eller rent af saknade sådan. Till 14 hemmansägare å fastlandet utlämnades
41 kg. skogsfrön och 48,000 plantor. På Öland utplanterades
å 166 hemman och hemmansdelar tillsammans 621,000 plantor och utsåddes direkt ute i marken 7 kg. skogsfrö. Revisionsberättelsen rörande förvaltningen år 1905 utvisar, att
inkomsterna uppgått till 17,440 kr. och utgifterna till 9,346
kr., hvadan behållningen till år 1906 utgjorde 8,094 kr. Bland
inkomsterna upptagas: statsanslag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 2,500 kr., anslag för skogsodlingens befrämjande 2,600 kr., däraf 1,200 kr. af staten, 400
kr. af landstinget och 1,000 kr. af hushållningssällskapet,

skogsvårdsafgifter 12,169 kr. och räntevinst 171 kr. Bland
utgifter upptagas: löner till länsjägmästaren, länsskogvaktaren och tre plantörer tillhopa 3,466-66 kr., rese- och traktanientsersättningar 637-08 kr., undersökningskostnader 728-09
kr. och skogsodlingskostnader 3,579-17 kr.
Inom Norra landstingsområdet har genom skogsvårdsstyrelsens försorg år 1905 hos 69 rekvirenter kultur utförts
å omkring 380 hektar kalmark. För att leda de af styrelsen
utförda skogsodlingarne samt biträda vid eller verkställa
andra förrättningar hafva 4 tillsyningsmän eller länsskogvaktare varit anställde, och för att i öfrigt vara styrelsen behjälplig i befrämjandet af den enskilda skogshushållningen
finnas uti 32 af landstingsområdets 35 socknar skogsvårdskommittéer tillsatta. Folkskrifter rörande skogshushållningen hafva inköpts och utdelats. Styrelsens finansiella ställning vid 1905 års slut utvisade en behållning af 7,517-50 kr.
Arets inkomster belöpte sig till 18,064-99 kr. och utgifter till
10,547-4!) kr. De hufvudsakliga inkomstposterna voro förskott å skogsvårdsafgifter 5,460 kr., statsanslag 4,200 kr.,
anslag af hushållningssällskapet 2,000 kr. och skogsvårdsafgifter 6,279 kr. Bland utgifterna märkas: kostnader för
skogsodling 2,456-31 kr., inköp af skogsfrö 2,476-50 kr., inköp
af tidskrifter m. m. 406-55 kr., aflöningar 3,400 kr. och reseersättningar 1,419-04 kr.
Under periodens fyra första år hafva hushållningssällskapen efter samma grunder som förut verkat för skogshushållningens förbättrande, i synnerhet hos mindre jordägare.
För skogsodlingens befrämjande hafva under åren 1901—1904
anslagits 8,000 kr. af Norra hushållningssällskapet, som för
samma ändamål af statsmedel uppburit 7,459 kr. Under samma tid har Södra hushållningssällskapet för ändamålet anslagit 5,100 kr. samt uppburit af landstinget 1,600 kr. och
af statsmedel 6,265 kr. Genom Norra hushållningssällskapets
försorg har under nämnda tid skogsodlats en areal af omkring 850 hektar. Södra sällskapet har under samma tid låtit
utplantera 1,318,500 tallplantor, 262,050 granplantor och
52,540 löfträd samt dessutom utlämnat omkring 229 kg.
skogsfrön.
Af Södra hushållningssällskapets årsberättelse för år
1904 angifves, att sällskapet i 33 år verkat för skogsodlingens
befrämjande, att utgifterna härför utgjort inalles 50,263 kr.,
däraf landstinget bidragit med 4,000 kr., staten med 15,438
kr. och sällskapet med 30,825 kr. Från och med år 1876 har
hela den erforderliga mängden plantor och frö lämnats kostnadsfritt beträffande Öland och från år 1889 jämväl å fastlandet.
I december 1902 bildades en förening för åstadkommande
af skogskultur, benämnd Ölands skogsodlingssällskap, med
r ä t t stor tillslutning. Föreningens verksamhet afser i första
hand anskaffande af medel till kulturfältens infredande och
landsvägsplantering å Öland.
Beträffande den under perioden afverkade skogens användning får Länsstyrelsen meddela, att förutom den myckenhet virke, som tages i anspråk af industriella anläggningar
inom länet, såsom sågar, snickeri- och sulfitfabriker samt
glasbruk, en stor myckenhet exporteras. Omfattningen af
exporten framgår af efterföljande på Kommerskollegii årsberättelser grundade tabell D (sid. 15).

Stormskador. Torftillverkning m. m. Jakt.
Härtill komma exporterade, arbetade trävaror, såsom snickeriarbeten, svarfvarearbeten m. m., hvilkas värde utgjorde:

Under åren 1896—1900 uppgick värdet af samma export
till 3,341,338 kr.
Af ofvan angifna exporterade trävaror hafva gifvetvis
en del kommit från gränsorterna i Östergötlands, Jönköpings
och Kronobergs län, men den allra största delen afser trävaror från länets skogar.
Någon skogseld af betydelse har icke förekommit under
perioden, men däremot hafva såväl de allmänna som de enskilda skogarne varit utsatta för betydlig skada genom storm
vid två tillfällen, nämligen vid julen 1902 och den 19 april
1903. Den stormskada, som vid sistnämnda tillfälle drabbade skogarne â såväl fastlandet som Öland var af stor betydenhet, enär ej blott under decemberstormen 1902 rotryckta
utan äfven en mängd andra träd fälldes. Ensamt å Boda kronopark blefvo omkring 15,000 hufvudsakligen äldre träd vindfällda. Af skogsinsekter har snytbaggen förekommit åren
1903, 1904 och 1905 i Ölands revir, i hvilket år 1904 insamlades omkring 20,000 snytbaggar. År 1905 förekom frostfjärilen å spridda ställen inom Tjusts och Kalmar revir.
Tjärbränning förekommer ej i nämnvärd omfattning. Träkol brännas fortfarande i skogsbygderna och betinga ganska
höga pris.
Tab. D.

Exporten

af trävaror från
1901—1905.
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län
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Fröklängningsanstalter
finnas i Gölghult, Syserum och
Hultsfred, Vimmerby och Tuna. Den sistnämnda har anlagts
af skogsvårdsstyrelsen i norra länsdelen.
För den mindre bemedlade landtbefolkningen å fastlandet
utgör plockning och försäljning af skogsbär en icke obetydlig
inkomst, helst dessa bär med hvarje år röna allt större efterfrågan ock betinga ganska högt pris.
Torftillverkning.
Först under periodens sista år har
torfindustrien gjort några beaktansvärda framsteg inom detta
län. Då först anlades fabriker för torftillverkning, en på
Öland vid Mossberga i Högserums socken och en på fastlandet vid Gökhult i Fliseryds socken. Den förra fabriken tillverkar uteslutande bränntorf, och uppgick produktionen år
1905 till 600 à 700 ton, som vunnit afsättning hufvudsakligen
å Öland och till mindre del i Kalmar. Fabriken vid Gökhult
tillverkar såväl bränntorf som torfströ, och årsproduktionen
har uppgifvits till 1,500 ton bränntorf och 9,000 balar torfströ och torfmull. Tillverkningen har försålts i Oskarshamnstrakten och på norra Öland. Angående torfvens kvalitet vid
de båda fabrikerna anses den, som tillverkas vid Mossberga,
vara öfver medelgod och den, som beredes vid Gökhult, af
mycket god beskaffenhet. Förutom nu nämnda fabrikation
i större skala började år 1905 jämväl torfberedning i mindre
skala att bedrifvas på några ställen, i det att en del landtgårdar, som ägde lämpliga mossar, då själfva började tillverka
bränntorf och torfströ. Konsumtionen af bränntorf och torfströ var under periodens fyra första år obetydlig, men med år
1905 inträdde ett omslag, särskildt hvad beträffar användningen af torfströ, hvilken på grund af då rådande halmbrist
var betydande. Inom Södra Möre bildades och registrerades
år 1905 en ekonomisk förening under firma Södra Kalmar
läns andelstorfströförening utan personlig ansvarighet. Föreningen kom emellertid icke till någon nämnvärd verksamhet
under nämnda år.
C) Jakt och djurfångst samt flske. För hushållningen
är jakten å matnyttigt vildt utan vidare betydelse. Älgstammen synes vara stadd i tillbakagående, likaså rådjursstammen.
Orsaken härtill är att tillskrifva den ifver, hvarmed dessa
djurslag förföljas under jakttiden. I senaste fem årsberättelsen omnämndes som en nyhet förekomsten af älgar å Öland.
Älgarnes antal uppgifves utgöra omkring 5. Dofhjortsstammen å Ottenby kungsladugård uppgifves hafva under perioden ökats med ett tiotal djur och skulle alltså vid periodens
slut utgöra omkring 30 djur. À nämnda egendom finnas ännu
fasaner, ehuru till ringa antal. På hare har tillgången varit
normal, hvaremot tillgången på änder, tjäder och orre varit
i ständig minskning, en gifven följd af sjösänkningsföretag
och skogssköfling. Rapphönsen hafva inom hela länet haft
goda årgångar, och jakten å denna fågel har särskildt på Öland
tilldragit sig allt större uppmärksamhet hos jaktvänner från
olika delar af landet, hvilka personer mot jämförelsevis höga
afgifter arrenderat en stor del af öns jaktmarker och därå
ägnat omsorgsfull vård åt jakten. I öfrigt är det illa ställ dt
med jaktvården inom länet.
I slutet af år 1904 bildades en förening, benämnd Södra
Kalmar läns jaktvårdsförening, med ändamål »att utgöra att.
föreningsband mellan inom länsdelen boende jägare och jakt-
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vänner till främjande af jaktlagarnes efterlefvande och god
jaktvård samt till utbredande af jaktkunskap ocli skjutskicklighet». Föreningen räknar omkring 100 medlemmar, och dess
verksamhet under ar 1905 har hufvudsakligen afsett organisationsfrågor, såsom anskaffande af trycksaker, länsdelens indelning i distrikt, utseende af jaktvårdschefer m. m. Äfven
inom norra länsdelen har under perioden bildats en jaktvårdsförening i ändamål att skydda jakten i allmänhet. Det är att
hoppas, att dessa föreningars verksamhet skall bidraga till
förbättrad jakthushållning.
I de till Länsstyrelsen inkomna primäruppgifter angifves den skada, som rofdjuren anställt bland husdjuren,
under perioden hafva uppgått till 3,616 får, 1 svin och 16,194
fjäderfän med ett beräknadt värde af tillhopa 38,846 kr.
35 öre.
Antalet under perioden dödade rofdjur utgjorde enligt
samma uppgifter 7,113 räfvar, 28 örnar, 31 ufvar, 5,301 hökar,
80,247 kråkor, 2,231 kajor och skator samt 639 gräflingar.
I skottpenningar hafva utbetalts 45,365 kr. 95 öre, i hvilket
belopp jämväl ingå utbetalda premier för dödade själar, hvarför redogöres i sammanhang med fisket. Till skottpenningar
hafva för hvarje år af perioden anslagits: af Norra landstinget 2,000 kr. att utgå för räf ined 2 kr. samt för duf- eller
hönshök med 1 kr., som år 1905 jämväl betalts för gräfling;
samt af Södra landstinget 3,000 kr. att utgå för räf med 3 kr.
samt för kungs- och hafsörn, berguf och hönshök med 1 kr.
Sistnämnda landsting har därjämte under hvart och ett af
åren 1901—1903 anslagit 500 kr. i skottpenningar för gråkråka att utgå med 10 öre för hvarje dödad kråka. Ett flertal kommuner hafva äfven lämnat skottpenningar för dödade
räf- och skadedjur, hvartill ofta användts den allmänt utgående hundskatten.
Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jaktförfattningarna hafva varit 7 till antalet,
därvid de tilltalade fällts till böter, som saminanlagdt uppgått
till 350 kr.
För fiskets befrämjande hafva de i förra femårsberättelsen omförmälda fiskeristyrelsen under Norra hushållningssällskapets och fiskerikommittén under Södra hushållningssällskapets inseende fortfarande varit verksamma och därvid haft
till sitt förfogande årliga anslag af staten samt vederbörande landsting oeh hushållningssällskap. Dessa anslag hafva
till största delen tagits i anspråk för aflöning till fiskariinstruktörer och tillsyningsmän.
Beträffande fiskeristyrelsens i norra länsdelen verksamhet under perioden, så har den afsett att bereda den fiskeriidkande befolkningen råd och upplysningar samt att genom
dess instruktör oeh tillsyningsmän utöfva kontroll öfver fiskets lagliga bedrifvande. Under år 1901 hade styrelsen anställde 2 instruktörer, en för insjöfisket och en för saltsjöfisket, men under åren 1902—1905 har samma person varit
instruktör för både insjö- och saltsjöfisket. Med juli månads
ingång 1905 indrogos de 10 dittills befintliga tillsyningsmännen, hvilkas åligganden därefter skulle fullgöras af
fiskeriinstruktören ensam. Fiskeristyrelsens ringa tillgångar
utgjorde skälet till denna förändring. 1 laxodlingsanstalten
vid Åkerholm i Lofta socken hafva under perioden inlagts
tillhopa omkring 100,000 laxrom och 30,000 rödingsrom samt

Fiske.
utsläppts i Lof taån omkring 39,000 laxyngel. I två sjöar, en i
Vimmerby socken och en i Törnsfalls socken, hafva under
år 1904 inplanterats sutare. E t t stort antal sjöar inom området hafva blifvit undersökta, huruvida de lämpa sig lör inplantering af ädlare fiskslag.
Bruttoinkomsten af saltsjöfisket inom ifrågavarande norra område beräknades för år 1905 till 174,538 kr. Antalet
hafs- eller skärgårdsfiskare för samma år uppgifves till 540.
Antalet under perioden inom området dödade själar, hvarför
premier utbetalts, utgör 290. Premierna hafva utgått med
6 kr. för hvarje djur utan skillnad på ålder eller slag.
Till premierna hafva anslagits af staten 1,024 kr., af landstinget 750 kr. och af hushållningssällskapet likaledes 750 kr.
Till fiskets befrämjande i öfrigt hafva för hvarje år af perioden anslagits 1,000 kr. af staten, 500 kr. af landstinget och
samma belopp af hushållningssällskapet.
Hvad angår fiskerikommitténs i södra länsdelen verksamhet under ifrågavarande period, så har den gått i hufvudsakligen samma riktning som under förra perioden. Området har
varit indeladt i 18 distrikt, med en tillsyningsmän för hvarje
distrikt och kommitténs ordförande fungerande såsom instruktör. Men från och med år 1905 ! hafva, som redan nämnts,;
tillsyningsmansbefattningarna varit indragna och en sakkunnig instruktör, som åtnjuter en årslön af 1,500 kr. jämte ett
årligt anslag till sina resor af 1,000 kr., har utöfvat tillsyn öfver fisket. Anledningen till denna förändring har varit den,
att man alltmera insett nödvändigheten af att hafva sakkunnig instruktör, på hvilkens initiativ man så småningom skulle
öfvergå från den passivitet beträffande fiskens förökning i
våra vatten, som betecknades af fiskestadgarnes lagstiftning,
till vidtagande af till målet ledande direkta åtgärder. Att
därvid behålla tillsyningsmännen hade visserligen varit mycket nyttigt, men de till kommitténs förfogande stående penningmedlen lämnade ej därtill tillgång. De åtgärder i nämnda riktning, som kommittén hunnit under perioden vidtaga,
hafva emellertid icke varit af någon större betydelse, hvilket
hufvudsakligast berott på bristen på lämplig lokal för anläggande af en fiskodlingsanstalt, hvilken i enlighet med kommitténs tillgångar gifvetvis i alla händelser skulle blifvit af ringa
omfattning. Kommittén har nämligen endast år 1903 inköpt
och i Ljungbyån utsläppt 10,000 yngel af regnbags forell
och år 1905 inköpt 10,000 rom af samma fisksort, hvilken rom
utkläcktes i provisoriskt uppställd apparat vid Binga i Hossmo
socken, där ock ynglet utsläpptes. Från och med år 1905
har kommittén ett årligt anslag af statsmedel till belopp af
1,500 kr. samt 1,000 kr. af " landstinget och lika mycket af
hushållningssällskapet.
Ar 1905 konstituerades Kalmar läns fiskeriförening utan
personlig ansvarighet. Denna förening hade till ändamål
att på mångahanda sätt upphjälpa fiskerinäringen; särskildt
och i första hand ville den verka för anskaffande af motorbåtar för bedrifvande af utomskärsfiske i Östersjön. För
sådant ändamål inköpte föreningen på hösten samma år motorbåten Drott från Rå för 8,000 kr. Men föreningen saknade tillräckligt kapital och äfven pålitliga och erfarna fiskare, hvarför snart nog båten såldes. Den har emellertid visat vägen, såsom framgår af det förhållandet, att motorbå-

Grufvor.

Brukshandtering.

tarnes antal vid stränderna af Kalmarsund nu närmar sig tjugutalet, ehuru Drott för blott e t t år sedan var den första.
År 1905 beräknades fiskfångstens inom Södra hushållningssällskapets område värde till 470,795 kr., hvaraf 61,640
kr. för insjöfisket. Fiskarenas antal var 1,283 och antalet
båtar 1,430, som jämte fiskredskapen värderats till 386,000 kr.
Till stort men för fisket inom området äro själarne, hvilka förekomma allt talrikare. Den belöning af 6 kr., som utbetalats
för hvarje inom området dödad själ, anses för ringa i förhållande till de stora besvär, hvarmed själjakten är förenad. Inom
området hafva under perioden skottpenningar utbetalats för
913 själar med 5,478 kr., däraf staten bidragit med 1,640 kr.
och återstoden u t g å t t af landstingets anslag,; som utgjort 1,000
kr. för hvarje år. Till aflöning åt fiskeriinstruktörer och fiskeritillsyningsmän hafva af statsmedel under perioden erhållits 6,250 kr., hvarjämte vederbörande landsting och hushållningssällskap härför äfvensom för andra fiskets befrämjande
afseende ändamål anslagit det förra 3,450 kr. och det senare
4,100 kr.
I fråga om fisket vill Länsstyrelsen slutligen nämna,
att i Länsstyrelsens allmänna kungörelser för den 19 april
1906 n:r 152 finnas intagna de inom länet tid efter annan utfärdade och då i kraft varande särskilda stadgar och bestämmelser rörande fisket äfvensom förteckningar å utprickade
notvarp för fångst af sik, sill eller strömming.

D) Bergs- och brukshandtcring samt fabriker, manufakturer och handtverk.
Järngrufvor saknar länet fortfarande, och någon uppfordring af annat slags malm har ej förekommit. Någon bearbetning af Gladhammars grufvor har icke heller under denna
period ägt rum. Antalet brukbara masugnar var under perioden 2, nämligen å Ankarsrum och öfverum. Vid de masugnar, som år 1905 voro i verksamhet, tillverkades samma
år under en blåsningstid af 252 dygn 3,521 ton tackjärn med
ett värde af 271,817 kr.
Angående de inom länet befintliga industriella anläggningar, hvilka hufvudsakligen ägna sig åt järnhandteringen
eller därmed i viss mån likställd rörelse, meddelas följande:
Ankarsrums bruk i Hallingebergs socken har sysselsatt
en arbetsstyrka, som växlat mellan 353 och 372 personer årligen. Den sammanlagda tillverkningen under perioden utgjorde:

Of verums bruk i Lofta och Västra Eds socknar tillhör
fortfarande aktiebolaget öfverums bruk. Till bruket höra
egna grufvor och skogar. Förutom masugn och verk för Van-i
lig järn tillverkning finnas där fullständig mekanisk verkstad
och snickerifabrik, afseende hufvudsakligen tillverkning af
maskiner och åkerbruksredskap. Brukets tillverkningar, som
röna liflig efterfrågan i marknaden,- utgjorde under perioden:
09IS1. K. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1901—1905. Kalmar län.
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De i brukets verkstäder anställde arbetarnes antal har
växlat mellan 295 och 325.
Tillverkningen under perioden å Gunnebo järnbruk i
llladhammars socken framgår af följande:
Kätting
Dragen träd
» för eget behof
Trâdspik

Kilogram.
607,259
662,343

Värde i kr.
1,814,640
2,772,134

. . . 2,225,109
2,504,680

11,308,264
9,980,822

Arbetsstyrkan har i medeltal utgjort 196 personer.
Järn- och metallvarufabriker
samt gjuterier funnos år
1905 inom länet till ett antal af 24 med ett sammanlagdt
tillverkningsvärde af 1,921,072 kr. och med en arbetsstyrka
af 456 personer.
Mekaniska verkstäder funnos år 1905 till ett antal af
18, hvilkas tillverkningsvärde utgjorde 1,081,901 kr. och hvilkas arbetsstyrka uppgick till 579 personer. Den mest betydande af dessa är fortfarande Oskarshamns mekaniska verkstad, försedd med torrdocka och hufvudsakligen afsedd för
fartygsbyggnad och reparationer af havererade eller eljes skadade fartyg. Vid densamma hafva under perioden nybyggts
4 ångfartyg om tillsammans 860 hästkrafter och 518 ton samt
2 segelfartyg om tillhopa 476 ton. Arbetsstyrkan har i medeltal utgjort 188 man. Tillverkningsvärdet ofvannämnda
år besteg sig till 400,158 kr.
Vid Ölands cementfabrik i Södra Möckleby socken sysselsattes dagligen 312 arbetare år 1905, hvarunder tillverkningen uppgick till 711,325 kr.
Stenbrott och stenhuggerier funnos vid periodens slut till
ett antal af 21 med ett sammanlagdt tillverkningsvärde år
1905 af 717,167 kr., mot 560,710 kr. år 1900. De viktigaste
stenhuggerierna ligga i Misterhults och Döderhults socknar
samt i Ölands Norra mot.
Glasbrukens antal vid periodens slut utgjorde 7, däraf
1 i Västervik och de öfriga 6 å landsbygden. Hela tillverkningsvärdet för. samtliga glasbruk inom länet år 1905 utgjorde 771,577 kr. Af glasbruken är Pukeberg i Madesjö
synnerligen omfattande.
Tegeltillverkning
har bedrifvits vid 31 tegelbruk, utgörande år 1905 sammanlagda tillverkningsvärdet 308,659 kr.
och arbetsstyrkan 287 personer. Af tegelbruken intaga Berga
i Högsby socken, Nygärde i Dörby socken och Älåkra i Vimmerby socken främsta rummen.
Antalet snickerifabriker samt snickeri- och möbelfabriker,
som år 1905 voro i verksamhet, utgjorde 36 med en arbetsstyrka af 1,187 personer och ett sammanlagdt tillverkningsvärde af ej mindre än 2,614,227 kr., mot 1,412,202 kr. år
1900, då af ifrågavarande fabriker funnos 21. Af under perioden nyinrättade fabriker af förevarande slag torde böra
nämnas Förlösa snickerifabrik invid Förlösa järnvägsstation,
3
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Rosendals snickerifabrik i Mönsterås socken, en större snickerifabrik i Nybro köping samt en större snickerifabrik ock
en större möbelfabrik i Emmaboda, Vissefjärda socken.
Sågverk och hyflericr funnos nyssnämnda år till ett
antal af 61, hvilka sysselsatte 639 arbetare ock hvilkas tillverkningsvärde uppgick till 1,667,882 kr.
Tändstickor tillverkades år 1905 vid 6 fabriker, belägna
2 i Kalmar, 1 i Nybro köping, 1 i Mönsterås köping och 2
å landsbygden. Samtliga fabrikernas tillverkningsvärde nämnda år besteg sig till 1,126,916 kr., och antalet vid fabrikerna
anställde arbetare utgjorde 750. Tändsticksämnesfabriker
funnos vid samma tid 2, belägna å landsbygden, med 58,800
kronors tillverkningsvärde.
Trämassetillverkning
har förekommit vid 7 fabriker, af
hvilka Eds cellulosafabrik är den mest betydande. Vid densamma liafva i medeltal 64 arbetare varit sysselsatte, och årstillverkningen har ökats till 3,900 ton. Tillverkningen vid
denna fabrik under hela perioden uppgifves till 16,682 ton
med ett försäljningsvärde af 1,835,000 kr., hvaraf 3,930 ton
med ett värde af 432,399 kr. under år 1905. Värdet af all
inom länet under år 1905 tillverkad trämassa beräknas till
700,775 kr., mot 414,990 kr. år 1900.
Af inom länet befintliga fabriker för tillverkning af
papper äro Hällefors pappersbruk i Lönnberga socken och
Emsfors pappersfabrik i Döderhults socken fortfarande de
viktigaste. Tillverkningsvärdet vid Hällefors uppgifves för
år 1905 till 526,548 kr. Den årliga tillverkningen vid Emsfors har uppgått till omkring 2,000,000 kilogram, hvaraf omkring 150,000 kilogram af yttrats till utlandet.
T obaks fabrik er för tillverkning af snus finnas 2 inom
länet, en i Kalmar och en i Oskarshamn, med respektive tillverkningsvärden år 1905 af 148,957 kr. och 168,360 kr.
Af de i förra berättelsen omförmälda, fabriksmässigt
drifna bagerierna i Kalmar och Oskarshamn har i synnerhet
det i Oskarshamn i betydlig grad utvidgats under förevarande
period, hvilket visar sig i en förhöjning i tillverkningsvärdet
från 126,000 kr. år 1900 till 290,000 kr. år 1905.
Tapetfabriken i Kalmar har jämväl under förevarande
period ökat sin omsättning, och beräknades tillverkningsvärdet
år 1905 till 274,471 kr., mot 250,000 kr. år 1900. Vid fabriken, som år 1902 öfvertogs af ett därför bildadt aktiebolag,
benämndt Aktiebolaget Kalmar nya tapetfabrik, tillverkas
tapeter och bårder från de allra enklaste och prisbilligaste
till mera dyrbara, gjorda för hand. Fabriken räknar köpare
ej blott inom alla delar af landet och flertalet af Europas
öfriga länder utan äfven i Ostasien, Sydafrika jämte Sydoch Centralamerika.
En industri, som jämväl torde förtjäna att särskildt omnämnas, är tillverkningen af kakelugnar, hvarför inom länet
finnas 3 fabriker, nämligen en mindre i Oskarshamn och två
större i Kalmar. Dessa fabrikers sammanlagda tillverkningsvärde uppgick för år 1905 till 358,015 kr. Fabrikerna i Kalmar gå under benämningarna A. Th. Sandbäcks kakelugnsfabrik och Kalmar kakelugnsfabrik. Den förra, som grundlades år 1878, nedbrann år 1891, men återuppbyggdes och
blef i sammanhang därmed betydligt utvidgad. Fabrikens
omsättning, som årligen stigit, utgjorde i medeltal årligen
under perioden 182,165 kr. Kalmar kakelugnsfabrik, hvil-

Handtverk.
kens verksamhet började år 1879, hade år 1905 en bruttoförsäljning till belopp af 129,000 kr.
I fråga om maltdryckstillverkningen
får Länsstyrelsen
meddela, att år 1905 funnos inom länet 17 skattepliktiga
bryggerier, vid hvilka krossades tillhopa 784,965 kg. malt,
hvarför skatten uppgick till 36,081 kr. Skattefria bryggerier
funnos samma år till ett antal af 42, maltkrossningen vid
dessa utgjorde 232,602 kg. och maltskatten 1,163 kr.
Brännvinstillverkning
har under perioden ägt rum dels
å Kyrkeby i Vissefjärda socken och dels å egendomen Stäflö
i Ryssby socken. Sammanlagda tillverkningsvärdet var år
1905 198,691 kr., mot 328,225 kr. år 1900; alltså en afsevärd
minskning.
Vid den Kalmar ångkvarns aktiebolag tillhöriga, i Kalmar belägna mjöl- och grynkvarnen har tillverkningsvärdet
under periodens särskilda år uppgått till respektive 6,518,495
kr., 9,529,775 kr., 9,677,970 kr., 10,174,903 kr. och 9,039,606
kronor.
Förmalningen af spannmål utgjorde:

I syfte, att åstadkomma den högsta möjliga mjölkvalitet och större tillverkningsförmåga hafva under perioden
verkställts om- och tillbyggnad af hveteverket samt ändring
af rågverket från sten- till valssystem. För transport af bolagets egna varor har inköpts en ny ångare, lastande omkring
800 ton. Kvarnverket har försetts med ytterligare en ny
ångmaskin med panna. Taxeringsvärdet å bolagets i och för
kvarndriften begagnade fastigheter uppgick år 1905 till
986,000 kr., mot 701,600 kr. år 1900.
Beträffande länets fabriker i öfrigt får Länsstyrelsen
hänvisa till följande, på grund af den officiella näringsstatistiken för år 1905 upprättade tabell E (sid. 19).
Sammanlagda antalet år 1905 i verksamhet varande fabriker inom länet var, enligt hvad nyssberörda tabell utvisar,
486, däraf 124 i städerna, 18 i köpingarne och 344 på landsbygden, hvilka tal, jämförda med motsvarande för år 1900,
visa för städerna en ökning af 23, för köpingarne en minskning af 2 och för landsbygden en ökning af 53. I fabrikerna
sysselsattes 7,670 arbetare, däraf 6,826 manliga och 844
kvinnliga, 1,164 minderåriga och 6,506 öfver 18 år. Samtliga fabrikernas tillverkningsvärde utgjorde under ifrågavarande år 27,795,246 kr., mot 22,301,574 kr. år 1900, en
ökning sålunda af ej mindre än 5,493,672 kr. Den för bevillning uppskattade inkomsten af länets fabriksrörelse år
1905 uppgick till 1,364,701 kr. mot 1,485,292 kr. år 1900.
Värdet af länets fabrikstillverkning år 1905 utgjorde endast
2-30 o/o af hela rikets, hvilket gifver vid handen, a t t Kalmar
läns fabriksindustri är af jämförelsevis ringa betydelse.
Vidkommande handtverkerierna framgår af nåringsstatistiken, att antalet handtverkare i länet ökats från 2,662
år 1900 till 3,354 år 1905, a t t handtverksarbetarnes antal,
som år 1900 utgjorde 1,463, år 1905 uppgick till 1,673, samt
att den för beviHning uppskattade inkomsten af handtverks-

Fabriker. Handtverk.
driften, som ar 1900 belöpte sig till 595,216 kr., år 1905
stigit till 888,452 kr. Af den i handtverkerierna anställda
personalen voro 4,671 män och 356 kvinnor. En fördelning

Tab. E.

Fabrikerna

Kalmar län.

19

af dessa siffror mellan städerna å ena sidan och landsbygden
jämte köpingarne å andra sidan visar beträffande städerna:
att antalet handtverkare ökats från 367 till 449, att arbetar-

i Kalmar

län år 1905.

1
) De vid dessa fabriker anställde arbetarnc äro upptagne inom annan fabriksklnss. — 2) En del af de vid dessa fabriker anställde arbetare äro upptagne
inom annan fabriksklass.
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nes antal ökats från 565 till 591, och att inkomsten stigit
från 287,854 kr. år 1900 till 408,032 kr. år 1905; samt beträffande landsbygden och köpingarne, att antalet handtverkare ökats från 2,295 till 2,905 och antalet handtverksarbstare från 898 till 1,082 samt att inkomsten stigit från 307,362
kr. år 1900 till 480,420 kr. år 1905. Handtverksdriften inom
länets särskilda städer år 1905 framgår af nedanstående öfv er sikt:

Hemslöjden ur såsom binäring fortfarande utan afsevärd
betydelse för länet, ehuru länets båda hushållningssällskap
jämväl under förevarande period för förkofran af hemslöjden,
hvars betydelse som uppfostringsmedel allt mera beaktas, årligen beviljat anslag. Flera nya slöjdskolor hafva inrättats
för såväl gossar som flickor. Af hushållningssällskapens be-

rättelser för år 1905 inhämtas, att samma år slöjdundervisning meddelades inom norra länsdelen åt 1,021 gossar i 50
skolor och åt 933 flickor i 64 skolor1 samt inom södra länsdelen åt 1,478 gossar i 101 skolor och 3,575 flickor i 225
skolor. De belopp, som för undervisning i slöjd blifvit under
perioden anslagna af staten, hushållningssällskapen och landstingen utgjorde : inom norra länsdelen af staten 5,000 kr., af
landstinget 10,000 kr. och af hushållningssällskapet 5,000 kr.;
inom södra länsdelen respektive 5,000 kr., 23,700 kr. och
24,050 kr. Till dessa anslag komma de bidrag, som af de
särskilda kommunerna lämnats i och för skolundervisning i
slöjd.
Ordnandet af slöjdundervisningen och handhafvandet af
de för detta ändamål anslagna medel hafva varit inom södra
området öfverlämnade åt en kommitté, bestående af hushållningssällskapets förvaltningsutskott jämte sex af landstinget
valda ledamöter.
Af icke ringa betydelse för hemslöjden inom södra länsdelens fastland är den permanenta slöjdutställning, som under
benämning Kalmar slöjdmagasin ända sedan 1860-talet anordnats i Kalmar af Södra hushållningssällskapet. Magasinets
omsättning af hemslöjdsalster under periodens särskilda år
har utgjort 10,441 kr. 74 öre år 1901, 12,015 kr. 12 öre år
1902, 16,394 kr. 38 öre år 1903, 21,643 kr. 83 öre år 1904
och 26,330 kr. 99 öre år 1905. En afsevärdt ökad omsättning har alltså magasinet haft att påvisa.

4. Kommunikationsanstalter och varuutbyten.
A) Landtkommunikationer. Bland dessa äro gifvetvis
järnvägarne af den största betydelsen. Det lifliga intresse
för järnvägsanläggningar, som förspordes under perioden
1896—1900, har icke minskats utan snarare stegrats under
förevarande period, hvilket visat sig därigenom, att ett flertal
järnvägsförslag blifvit ifrågaställda och åtskilliga af dem
kunnat föras fram därhän, att koncession erhållits och
arbetet påbörjats. Den i förra berättelsen omförmälda
järnvägsanläggningen från Linköping öfver Eimforsa och
Kisa till Vimmerby
har fullbordats och blef af Hans
Maj:t Konungen personligen den 8 juni 1902 förklarad öppen
för allmän trafik.
Ar 1903 den 6 maj öppnades för allmän trafik den i
förra berättelsen omnämnda järnvägen mellan T or sås och
Berglcvara.
Beträffande den år 1899 koncessionerade järnvägen mellan Mönsterås köping och Åsheda, så har genom nådig resolution den 2 juni 1905 medgifvits, att denna järnväg finge delas
i tvenne, af h/vilka den ena skulle omfatta bansträckan Mönsterås—Alsterbro och den andra sträckan Alsterbro—Åsheda.
Den förra sträckan, 39-3 km., har under perioden fullbordats
och öppnats, delen mellan Mönsterås och Sandbäckshult den
15 oktober 1902 och delen Sandbäckshult—Alsterbro den 19
januari 1905. Från Alsterbro har endast en sträcka af 6 à 7
km. terrasserats. I följd af oförmåga att skaffa penningar
till järnvägsbygget råkade det bolag, som för ändamålet bildats, i obestånd och försattes i konkurs i september 1905,
hvilken konkurs ännu är oafslutad.

Följande järnvägskoncessioner hafva under perioden blifvit beviljade:
År 1901 den 22 mars erhölls koncession å järnväg af
0-89 meters spårvidd från Valdemarsvik till Söderköping,
hvilken järnväg helt obetydligt berör Kalmar län inom Tryserums socken.
Samma år den 20 april beviljades koncession å järnväg
af 0'89 meters spårvidd från Läckeby station å Kalmar—
Berga järnväg till Alsterbro. Arbetet blef icke påbörjadt,
och år 1903 förverkades koncessionen.
Ar 1902 den 24 oktober har Kungl. Maj:t beviljat koncession å en järnväg af 0-89 meters spårvidd mellan Målilla
järnvägsstation å Nässjö—Oskarshamns järnväg till Hvetlanda med en längd af 50-7 km. Arbetet med denna bana
påbörjades år 1904, men var ej fullbordadt vid periodens^ slut.
Genom nådig resolution den 24 juli 1903 erhölls koncession å järnväg af 0-89 meters spårvidd mellan Vimmerby
och Spångenäs å Västervik—Hultsfreds järnväg. Genom
denna järnväg med en längd af 17-T km. kommer afståndet
från Vimmerby till östersjöhamn att afsevärdt minskas.
Då Länsstyrelsen i sin senaste berättelse omnämnde förslaget rörande en järnväg å norra Öland mellan Borgholm och
Boda, kunde man svårligen våga hoppas, att denna plan
redan under denna period skulle varda realiserad. Så har
emellertid skett. År 1903 den 11 december beviljade Kungl.
Maj:t koncession å en järnväg af 0'89 meters spårvidd från
Borgholm till Boda eller med en längd af 55 km. Samma
dag fastställdes jämväl af Kungl. Maj.t ordning för järn-

Järnvägar. Allmänna vägar.
vägsaktiebolaget Borgholm—Boda, som till järnvägsanläggningen, hvarför kostnaden beräknats till 838,000 kr., erhållit
statslån till belopp af 419,000 kr. och statsanslag utan återbetalningsskyldighet till belopp af 175,000 kr. Återstående
anläggningskostnaden har tecknats af landskommunerna på
Öland med 70,000 kr. och af Borgholms stad med 121,700
kr. samt af Kalmar stad med 15,000 kr., hvarförutom enskilda
personer tecknat 55,600 kr. Järnvägsarbetet påbörjades år
1904.
Den 2 september 1904 erhölls koncession å en järnväg
om 0-89 meters spårvidd från Oskarshamn till Buda station
å Kalmar—Berga järnväg, hvarför kostnaden beräknats till
970,000 kr. Statslån å 483,000 kr. har anvisats till arbetet,
som påbörjades år 1905.
Uti nådig resolution den 8 december 1904 meddelades
koncession för aktiebolaget Brusafors—Hällefors å en järnväg af 1-435 meters spårvidd och endast 0-8 km. längd från
Nässjö—Oskarshamns järnväg vid Rasa till Hällefors. Kostnaden har beräknats till 30,000 kr. utan rullande materiell.
Slutligen beviljades den 7 april 1905 koncession å järnväg om 0'89 meters spårvidd från Ljungbyholms station å
Kalmar—Torsås järnväg till Karlslunda kyrkoby med en
längd af 19-2 km. Kostnaden har beräknats till 315,200 kr.
Samma dag afslog Kungl. Maj:t sökt koncession å en järnväg om 1-435 meters spårvidd från Nybro station å Kalmar—
Emmaboda järnväg till en punkt i närheten af nyssnämnda
kyrkoby.
I detta sammanhang må nämnas, att år 1905 tillsattes
en kommitté för att verkställa undersökning och vidtaga åtgärder för åstadkommande af en järnväg Borgholm—Färjestaden—Näsby i As socken i Ölands Södra mot. Förslaget
har omfattats med lifligt intresse, hvadan man har anledning
hoppas, att Öland inom snar tid skall hafva järnväg från öns
norra del till dess södra.
Längden och spårvidden af järnvägarne inom länet, hvilka
alla äro enskilda, utgjorde vid periodens slut:

Då järnvägarnes inom länet längd år 1900 uppgick till
448-7 km., har alltså 72-2 km. tillkommit under perioden.
Uti tabell 2 lämnas redogörelse beträffande de allmänna
vägarne inom länet.
Afslutade nya vägdelningar inom Tunaläns härads,- Aspelands härads och Handbörds härads samt Slättbo härads väg-
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hållningsdistrikt hafva under perioden vunnit laga kraft, öfver vägdelningen inom Norra Möre härads väghållningsdistrikt hafva anförts besvär, hvilka vid periodens utgång
voro beroende på Kungl. Maj :ts prof ning. Påbörjade vägdelningarne inom Södra Möre härads och Ölands Södra mots
väghållningsdistrikt hafva ej blifvit afslutade under perioden. Inom Runstens härads väghållningsdistrikt har ännu
icke ifrågasatts någon ny vägdelning.
Utaf statsanslaget till vägundersökningar har detta län
åtnjutit 300 kr. för livart och ett af aren 1901 och 1902, 600
kr. för år 1903, 800 kr. för år 1904 och 3,500 kr. för år 1905,
eller tillhopa 5,500 kr. Efter behörigt förordnande har vederbörande distriktschef eller distriktsingenjör verkställt och
under perioden till Länsstyrelsen aflämnat plan och kostnadsförslag till följande läganläggningar eller väg förbättringar,
nämligen:
Ar 1902: förbättring af nedfartsvägen till Stora Rörs hamn ä Öland;
>
> omläggning inom Mörlnnda socken af Sörebovägcn och Skräplevägen
samt omläggning af väg mellan Högsby och en punkt ä bygdevägen
mellan Åboda och Sinnerbo;
»
>
anläggning af väg mellan Fliseryd och Tjustäsa by;
> 1904: vägomläggning mellan Färbo och Figeholm;
»
> omläggning af vägarne Gentabo—Dynekärr, Kotavik—Norra Tång och
Gata—Norra Tång, Slätanyvägen, Vänsjövägen, Lillaverkevägen, Bottorpsvägen, Karlslnndavägeo, Rössbo - Björnahults- och Sigislarydsvägarne samt Lybäcksholmsvägen, alla inom Södra Möre härad;
> 1905: omläggning af Kimramålavägen och Strömsbyvägen inom Södra Mör
härad.

Under perioden hafva utaf statens anslag till vägbyggnader inom detta län anvisats 8,200 kr. för omläggning och
förbättring af den inom länet mellan Hallersrum och Källeberg belägna delen af vägen Hallersrum—Horns lastageplats.
Arbetet, som afsåg en längd af 5'45 km., var fullbordadt, men
ej afsynadt vid periodens utgång.
Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva
under perioden blifvit afsynade och af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkända, nämligen: i förra femårsberättelsen
omförmälda vägen från Fagerhults kyrka till (xamlehult i
Fågelfors socken samt den likaledes i samma berättelse omnämnda vägen i Persnäs socken mellan Södvik och Sandvikens hamn.
Af Riksdagens anslag till understödjande af brobyggnader m. m. har Kungl. Maj:t under åren 1904 och 1905 anvisat tillhopa 3,400 kr. som bidrag till ombyggnad af landsvägsbron öfver Emåns vattendrag vid Blankaström, den så
kallade Blankebro i Handbörds härads väghållningsdistrikt.
Kostnaden för detta broarbete har beräknats till 5,200 kr.
I förra berättelsen omförmäldes, a t t Kungl. Maj:t anvisat
10,200 kr. som bidrag till ombyggnad af den å allmänna
landsvägen mellan Västervik och Oskarshamn befintliga bron
öfver Botorps ström i Gladhammars socken. För detta broarbete hade kostnaden beräknats till 15,400 kr., men sedan
arbetet nu fullbordats, visade det sig, att verkliga kostnaden
uppgått till 15,719 kr. 9 öre. Medlen utöfver statsbidraget
hafva åstadkommits sålunda: utdebitering å de förut brohâllningsskyldiga hemmanen i Grladhammars och Västerrums
socknar 1,000-50 kr., tillskott af vägkassan 2,500 kr., räntemedel 18-59 kr. och öfverlåtelse på byggmästaren af den
gamla bron 2,000 kr. Bron bildas af ett hvnlf med 9-5 meters
spännvidd. Arbetet är utfördt med särdeles stor soliditet.
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Beträffande skjutsningen inom länet lämnas redogörelse
i tabell 2. Af denna framgår, att skjutsanstalternas antal vid
1905 års slut utgjorde 94, hvaraf 46 gästgif verier och 48 skjutsstationer; att entreprenad inrättats vid 32 gästgif verier och
29 skjutsstationer; att till entreprenörerna utgått maximilegan, eller 1 kr. 70 öre inom norra och 1 kr. 50 öre inom
södra landstingsområdet; att vid de skjutsanstalter, där entreprenad ej åstadkommits, legan utgått med 1 kr. 12 öre;
samt att antalet under perioden utgångna hästar utgjort i
kungs- och kronoskjuts 67, vid skjutsanstalter med entreprenad 35,230 och vid skjutsanstalter utan entreprenad 5,921.
Särskild skjutsanstalt jämlikt § 26 mom. 1 i skjutsstadgan
har varit anordnad vid hamnplatserna Figeholm och Mörbylånga. Legan per häst och nymil har utgjort vid Figeholm
2 kr. 20 öre och vid Mörbylånga 2 kr. 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 300 kr.
i Kalmar, 200 kr. i Oskarshamn, 300 kr. i Västervik och 100
kr. i Borgholm. År 1905 ordnades skjutsväsendet inom länet
för en tid af ytterligare fem år.
B) Sjökommunikationer. Ångbåtstrafiken har under
denna period likasom under närmast föregående varit synnerligen liflig på länets stapelstäder Kalmar, Oskarshamn och
Västervik, och ett stort antal ångfartyg har på dem haft anordnade regelbundna turer. Den största ångbåtstrafiken gäller dock nu som förut Kalmar. Regelbunden samfärdsel mellan Öland och närliggande fastlandet har fortfarande ombesörjts af 6 ångare, däraf 4 tillhöra Aktiebolaget Kalmarsund.
Postångfartyget Öland har fortfarande under månaderna december—april uppehållit trafiken i sundet samt därvid dagligen gjort turer till Färjestaden och vissa dagar i veckan
till Stora Eör och BoTgholm. I skärgården norr och söder
om Västervik hafva 6 mindre ångfartyg förmedlat trafiken
med Västervik. Vinterpostföringen mellan Västervik och
Visby har ombesörjts af 1 ångare. Med ett flertal utländska
hamnstäder, särskildt Liibeck, Hamburg, Köpenhamn, Kristiania och Hull, hafva länets stapelstäder stått i regelbunden
ångbåtsförbindelse.
Taxor å hamnafgifter hafva genom nådigt bref den 31
januari 1902 bli f vi t fastställda att gälla till efterrättelse under åren 1902—1906 för 23 hamnplatser inom länet, nämligen: städerna Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Borgholm,
köpingarna Gamleby, Figeholm, Mönsterås och Mörbylånga,
lastageplatserna Helgenäs, Almvik, Verkebäck, Blankaholm,
Solstadsström, Kärrsvik, Gåsesten och Grönhögen, Fågelviks,
Fliviks och Hålviks lastbryggor, färjeplatsen Färjestaden
samt hamnarne Sandviken, Stora Bör och Degerhamn. Genom samma nådiga bref fastställdes taxor för begagnande af
Strömsholms, Stegeholms och Gräntsö kanaler att gälla likaledes till 1906 års utgång. På framställning af Loftahammars kommun har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 14
november 1902 fastställt taxa för Källviks inom nämnda kommun belägna, kommunen tillhöriga lastageplats. Denna taxa,
som afsåg endast afgifter för fartyg, skulle lända till efterrättelse intill utgången af år 1906.

Rörande under perioden vidtagna åtgärder i afseende å
hamnbyggnader
eller hamnförbättringar får Länsstyrelsen
meddela följande.
Såsom i senaste femårsberättelsen omförmäles, hade förslag upprättats angående ombyggnad af hamnen i Mörbylånga, hvarför kostnaden beräknats till 164,000 kr. För detta
företags utförande hade sökts statsbidrag till 2/3 af kostnaderna, hvaremot de intresserade kommunerna Mörbylånga köping samt Mörbylånga, Kastlösa, Resmo, Hulterstads och
Stenåsa socknar förbundit sig att bestrida återstående tredjedelen af kostnaden. Sedermera hade emellertid den åsikt
gjort sig gällande, att den ifrågavarande hamnförbättringen
skulle kunna åstadkommas med vida mindre kostnad och likväl erbjuda i det allra närmaste enahanda fördelar, som det
föreliggande förslaget åsyftade. Af sakkunnig person uppgjordes därför nytt förslag till en hamnförbättring, hvilken
beräknades kunna utföras för ett belopp af endast 44,400 kr.
Mörbylånga köpings kommun ingick därefter med underdånig
ansökning, dels att det måtte tillåtas köpingen att ensam
verkställa hamnförbättringen enligt det senare förslaget och
garantera hamnens framtida underhåll, dels ock att statsbidrag måtte köpingen beviljas till 2/3 af beräknade kostnaden.
Sedan kostnadsförslaget vid revidering beräknats till 45,300
kr., blef förslaget år 1905 af Kungl. Maj:t godkändt och statsbidrag beviljadt till belopp af 30,200 kr.
I senaste femårsberättelsen upplyses likaledes, att under
år 1900 ritningar med kostnadsförslag för alternativt ny
hamnbyggnad eller ombyggnad af gamla hamnen vid Färjestaden blifvit uppgjorda. De upprättade förslagen voro tre
och afsågo: det ena förbättring af den nuvarande hamnen för
en kostnad af 105,200 kr., det andra anläggning af en ny
hamnbrygga vid den s. k. Garfvareudden, söder om den nu
befintliga hamnen, för 105,000 kr., och det tredje anläggning
af en ny fullt skyddad hamn, likaledes vid Garfvareudden,
hvilket företag beräknats kosta 286,000 kr. Frågan om ordnandet af hamnförhållandena på denna plats kom i väsentligt gynnsammare läge, sedan den gamla hamnen, som
var i enskild mans ägo, år 1904 förvärfvades af de i hamnförbättringen företrädesvis intresserade kommunerna, eller
Norra Möckleby, Sandby, Gårdby, Algutsrums, Torslunda
och Vickleby socknar. Under förutsättning af statsbidrag
till 2/s af kostnaden beslöto dessa kommuner a t t iordningställa den gamla hamnen i enlighet med här ofvan omförmälda
förslag, sådant detta förelåge enligt en af löjtnanten vid Vägoch Vattenbyggnadskåren J . Sandström år 1904 uppgjord ritning med kostnadsförslag, slutande å 74,700 kr. Statsbidrag
söktes och beviljades år 1905. I slutet af nyssnämnda år påbörjades hamnarbetena i såväl Mörbylånga som Färjestaden
för att kontraktsenligt vara fullbordade år 1907.
Arbetet med förbättring af Sandvikens hamn genom anläggning af skyddsarm vid inloppet till hamnen och bortskaffandet af sten ur densamma, hvarför statsanslag beviljats till
belopp af 7,500 kr., har visat sig lönlöst. Den enligt uppgjordt förslag uppförda skyddsarmen har på intet sätt fyllt
sitt ändamål att förhindra den med nordliga stormar kommande stendriften, som hotar att helt och hållet fylla hamnbassängen.

Hamnkassor.

Tolag. Flottled. Färjor. Fyrar. Post.

Under perioden liar genom statens försorg påbörjats
hamnanläggning vid Grankullaviken i Boda socken pä Öland.
Kostnaden har beräknats till 65,000 kr. förutom allt erforderligt virke, hvilket uttages ai' Boda kronopark. Arbetet
var vid periodens slut ej fullbordadt.
De i förra berättelsen omtalade arbetena rörande uppränsning af farleden genom Kalmarsund samt uppmuddring
i Kalmar hamn och i inseglingsrännan till densamma äro
numera fullbordade. Genom nådigt bref den 24 april 1903
fastställdes plan för reglering och utvidgning af Kalmar
hamn. I samband med sundets upprensning har en del af
hamnutvidgningen utförts. I Oskarshamn har blifvit byggd
en ny hamnkaj vid östra sidan af Brädholmen, hvarjämte betydliga kostnader nedlagts på hamnens fördjupande. För
en summa af 120,000 kr. har inköpts ett n y t t mudderverk,
hvilket varit i verksamhet större delen af året. I Västervik
har beslut fattats om hamnkajens ombyggnad samt dess
utdragning söderut ända till det s. k. Varfsområdet, men
dessa arbeten voro vid periodens utgång ej ännu påbörjade.
Genom nådigt bref den 12 juli 1901 har Kungl. Maj:t på
framställning af stadsfullmäktige i Västervik rörande stadens hamnområde meddelat förändrade bestämmelser, afseende utvidgning af området.
Rörande hamnkassornas inkomster och utgifter å de
mera betydande hamnplatserna får Länsstyrelsen hänvisa till
tabell F.
Tolagsersättningen till länets tre stapelstäder har under
perioden uppgått till följande belopp:

Tab. F .

Hamnkassornas
i Kalmar län inkomster
gifter åren 1901—1905.

och ut-
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Genom laga kraftvunnet utslag af den 24 december 1897
förordnade Länsstyrelsen, att den del af Emån, som sträcker
sig från gränsen mot Jönköpings län ned till Emsfors pappersbruk, skall vara allmän flottled, i sammanhang hvarmed Länsstyrelsen bestämde, att i utslaget föreskrifna arbeten och anstalter inom de olika flottningsdistrikten skulle vara till afsyning färdiga inom viss i utslaget angifven tid, hvilken utgick år 1900. På framställning af vederbörande har Länsstyrelsen genom särskilda utslag af den 3 april 1901 och den 31
december 1903 medgifvit anstånd med flottledsbyggnadernas
iordningställande till utgången af år 1906.
Färjhållning
förefinnes fortfarande dels vid Bjursund
och Åsvik inom Norra Tjusts väghållningsdistrikt och dels
i Kalmarsund mellan Refsudden och Stora Rör samt mellan
Färjestaden och Kalmar. Vägstyrelsen i nyssnämnda distrikt,
hvilket det numera tillkommer att uppehålla färjfarten vid
Bjursund och Åsvik, har ingått med underdånig framställning
att få af allmänheten upptaga afgifter enligt föreslagen taxa
för begagnande af färjorna vid nyssnämnda platser. Denna
framställning blef af Kungl. Maj:t ogillad den 17 november
1905. Till följd af den lifliga och regelbundna ångbåtsförbindelsen mellan Öland och fastlandet förekommer färjning
vid Refsudden ytterst sällan, och vid Färjestaden lär färjning
numera icke ifrågasättas.
Med afseende å lots- och fyrväsendet är "att förmäla, det
länet, som intill utgången af år 1904 varit uppdeladt på Kalmar lotsfördelning och Norrköpings lotsfördelning, från och
med år 1905 i dess helhet tillhör Östra lotsdistriktet. För
belysning af södra inloppet till Oskarshamn flyttades år 1902
Grimskallens fyr till fastlandet och ny öfverensfyr till denna
uppfördes. Samma år borttogos de vid Bergkvara befintliga
inseglingslyktorna. Utanför Mönsterås på Öknö uppfördes år
1903 två öfverensfyrar med fast, grönt sken, och för belysning af inseglingen till Mönsterås utlades 7 lysbojar. Ar
1904 ombyggdes Dämmans fyr samt försågs med tredje ordningens linsapparat med luxlampa och klippapparat. Samma
år ombyggdes Skäggenäs fyr samt försågs med tredje ordningens linsapparat och luxlampa. Borgholms fyr blef förändrad från en fyr med till en fyr utan ständig bevakning.
Å r 1905 tillkom en ny lotsplats vid Grankullaviken å norra
Öland. Vid Ispeuddes fyrplats inrättades samma år luxljus,
och Kalmarsunds djupränna belystes medels 12 stycken bojar,
däraf 2 för inseglingen till Kalmar hamn.

C) Post-, telegraf- och telefoninrättningar. Vid periodens början funnos inom länet 156 postanstalter, däraf 10
postkontor och 146 poststationer. Under åren 1901—1905
hafva tillkommit 1 postkontor i Nybro och 7 nya poststationer, hvadan antalet postanstalter vid utgången af år 1905
uppgick till 164, utgörande en postanstalt på 1,383 af länets
invånare. De 11 postkontoren voro belägna i Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Vimmerby, Borgholm, Mönsterås, Gamleby, Målilla, Högsby, Stora Rör och Nybro.
Enligt Generalpoststyrelsens årsberättelser uppgingo de
inom länet till postbefordran aflämnade försändelsernas antal och medeltalet försändelser på hvarje invånare till:
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Då berörda medeltal år 1896 utgjorde 17, har alltså postfrekvensen inom länet sedan nyssnämnda år mer än fördubblats.
Med afseende å statens telegraf- och telefonväsende tillhör länet i fråga om trafikförhållandena Södra telegraf inspektionsdistriktet med hufvudstation i Malmö, men beträffande
linjer och ledningar är länet deladt sålunda, a t t länets norra
landstingsområde tillhör Östra linjedistriktet med Norrköping
till hufvudort, d. v. s. plats för distriktsbyrån och bostad för
di strikts ingenjören, samt södra landstingsområdet Södra linjedistriktet med Malmö som hufvudort.
Telegrafstationerna voro vid periodens slut 9, däraf
4 af andra klassen med hel dagstjänst i Kalmar, Oskarshamn,
Västervik och Hultsfred, samt 5 af tredje klassen med inskränkt dagstjänst, nämligen i Bergkvara, Mörbylånga, Mönsterås, Gamleby och Borgholm, vid hvilken sistnämnda station
under sommartiden hel dagstjänst ägde rum. Telegraf fanns
därjämte anordnad vid järnvägsstationerna inom länet.
Antalet af de vid statstelegrafstationerna i Kalmar, Oskarshamn, Västervik och Hultsfred behandlade telegram var
åren 1901 och 1905 följande:

Sjöfart.

Dessa siffror angifva en minskning under perioden af 53
segelfartyg och en ökning af 12 ångfartyg. Under perioden
hafva 39 segelfartyg förolyckats, 45 segelfartyg kondemnerats samt 100 segel- och 7 ångfartyg försålts, under det att
20 segel- och 3 ångfartyg blifvit nybyggda, 23 segel- och 7
ångfartyg inköpts från utrikes ort samt 88 segel- och 9 ångfartyg inköpts från inrikes ort.
I inrikes sjöfart hafva under år 1905 till länets hamnar
ankommit 3,603 segelfartyg och 7,949 ångfartyg, för hvilka
hamnafgifterna sammanlagdt uppgingo till 77,290 kr. 58 öre.
Antalet in- och utklarerade fartyg med eller utan barlast
vid länets tre särskilda tullkammardistrikt har för år 1905
utgjort:

Den debiterade tulluppbörden vid länets tullkammare
med underlydande stationer uppgick till följande belopp :
Telefonväsendet inom länet har under förevarande period
ytterligare utvecklats. Af de vid periodens början inom länet
befintliga fem enskilda telefonföreningar återstodo vid 1905
års slut fyra, nämligen Smedby, Trekantens, Ljungby och
Förlösa. Å skilda delar inom länet hafva flere nya dubbeltrådiga förbindelseledningar anlagts. Bland dessa må särskildt nämnas: Hultsfred—Oskarshamn 66-6 km., Hultsfred—
Virserum 31-8 km., Kalmar—Mörbylånga 67 "7 km., Kalmar—•
Nybro 31 - 5 km., Kalmar—Torsås 39 - 5 km., Mörbylånga—.
Grönhögen 33-5 km., Mörbylånga—Färjestaden 23-0 km. samt
Oskarshamn—Kalmar 89'0 km.
D) Sjöfart och handel. Enligt den af Kommerskollegium offentliggjorda statistik utgjordes länets handelsflotta
vid periodens ingång af 328 fartyg, däraf 307 segelfartyg
och 21 ångare, med en dräktighet af tillhopa 44,463 ton, och
vid periodens slut af 254 segelfartyg om 31,686 tons dräktighet och 33 ångfartyg om 11,381 ton, eller tillhopa 287 fartyg
med en dräktighet af 43,067 ton. Fördelningen af dessa fartyg på länets städer, köpingar och landsbygd var följande:

Antalet af de vid sjömanshusen inom länet inskrifne
sjömän,, hvilka år 1905 varit använde i sjöfart med svenska
fartyg, utgjorde 2,266, däraf 339 fartygsbefälhafvare och
1,927 sjöfolk. Af dessa sjömän voro 66 befälhafvare och 96
sjöfolk använde i inrikes sjöfart samt 273 fartygsbefälhafvare och 1,831 sjöfolk påmönstrade i utrikes sjöfart. A främmande fartyg voro år 1905 genom sjömanshusen förhyrde 10
fartygsbefälhafvare och 47 sjöfolk.

Handel.
Utöfver hvad förut i denna berättelse nämnts om länets
import och export af varor får Länsstyrelsen åberopa Komnier.skollegii årliga berättelser rörande rikets handel.
Handlandenas antal inom länet uppgick år 1905 till 1,586
ined en för rörelsen uppskattad inkomst af 1,839,876 kr., mot
1,448 år 1900 med en uppskattad inkomst af 1,695,427 kr.
Att antalet handlande ökats såväl i städerna och köpingarna
som å landsbygden, utvisas af följande öfversikt:
År 1900.

År 1905.

Städerna:

Antal bandiande
Deras inkomst i kr. . . .

739
1,049,407

797
1,132,263

Köpingarna:

Antal bandiande
Deras inkomst i kr. . . .

93
202,504

98
204,998

616
443,516

691
502,616

Landsbygden: Antal handlande
Deras inkomst i kr.

. . .
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af hvilka 19 med begränsad och 31 utan personlig ansvarighet. Beträffande ändamålet, utgjorde af dessa föreningar: 16
mejeriföreningar, 14 byggnadsföreningar, 4 tröskverksföreningar, 3 handelsföreningar, 2 landtmannaföreningar, 2 hästafvelsföreningar, 1 tryckeriförening, 3 konsumtionsföreningar, 2
kooperativa föreningar, 1 brunnsförening, 1 torfströförening
och 1 fiskeriförening.
Under åren 1901—1905 hafva uti länets handelsregister
intagits följande firmaanmälningar samt anmälningar om upphörda näringar:

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

Antalet utländska handelsresande, hvilka under perioden
inom länet erlagt föreskrifven bevillning, utgjorde 80, och
bevillningsbeloppet uppgick till 8,500 kr.
Föreningar för ekonomisk verksamhet hafva under perioden registrerats till ett antal af 27, däraf 10 med begränsad
personlig ansvarighet och 17 utan personlig ansvarighet. Hela
antalet dylika föreningar utgjorde vid 1905 års utgång 50,

Tab. G.

Brännvinsförsäljningen

I fråga om marknaderna inom länet meddelas följande.
Kommerskollegium har genom utslag den 17 december 1902
förordnat, att de marknader, som varit medgifna att årligen
vår och höst hållas i Vimmerby, skulle från och med år 1903
upphöra. Samma myndighet har genom utslag den 1 juli 1904
föreskrifvit, att den marknad, som dittills årligen hållits uti
september månad i Södra Vi, skulle upphöra med nyssnämnda
år. Däremot har på framställning af Kalmar läns södra hus-

i Kalmar län åren

09181. K. May.ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1901—1903. Kalmar län.

1900—1905.
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hållningssällskap Kommerskollegium genom utslag den 15
mars 1904 medgifvit, att två marknader för handel ined hästar
finge årligen hållas i Kalmar, den ena en dag i förra hälften
af april och den andra i förra hälften af september. Under
perioden hafva åtskilliga nya s. k. kreatursmöten och torgdagar för försäljning af lefvande kreatur och landtmannaprodukter samt i vissa fall jämväl alster af ortens hemslöjd inrättats, och ordningsföreskrifter för dessa hafva blifvit af
Länsstyrelsen fastställda.
Rörande brännvinshandeln inom länet och beloppet af
de under perioden därför erlagda försäljningsafgifter jämte
uppkomna vinstmedel åberopas tabell G (sid. 25). Afgifterna och vinstmedlen hafva disponerats på följande sätt:

5. Kameralförhållanden.
Taxeringsvärdet

å all fast egendom utgjorde sammanlagdt:

Taxeringsvärdet har sålunda under perioden förhöjts för
särskilda slag af fastigheter med följande belopp:

Antalet af de för statsverkets räkning utarrenderade domäner utgjorde vid 1905 års slut 101 med ett
taxeringsvärde af 3,455,100 kr. Arrendeafgiften för dessa
domäner uppgick enligt samma års kronoräkenskaper till
117,080 kr. 36 öre eller i medeltal 3-391 °/o af taxeringsvärdet. A arrendeafgiften hafva afkortats sammanlagdt
22,054 kr. 47 öre såsom ersättning för af arrendatorerna verkställda ny- eller ombyggnader.
Ingen förmedling af hemman har under perioden förekommit. Skatteomföringsresolutioner hafva utfärdats å tillhopa 9/ei mantal för 2 åbor och å en del af en kronolägenhet
för 1 åbo. Till statsverket hafva indragits ett landsstatsboställe om 3/i mantal och ett kronohemman om 3/16 mantal, till hvilket åborätten blifvit förverkad. För statsverkets
räkning hafva försålts dels 2 kronohemman om tillhopa " / «
mantal och 2 i jordeboken upptagna lägenheter för tillhopa
7,580 kr., dels ock 6 lägenheter med innehafvarne tillhöriga
byggnader mot en köpesumma af 3,909 kr. 28 öre. Därjämte har från 2 domäner för särskilda ändamål upplåtits

mark, för hvilken köpeskillingen uppgått till 27,330 kr.
80 öre.
Under perioden hafva för pröfning och fastställelse till
Länsstyrelsen ingifvits 1,699 af handlingar om jordafsöndringar, nämligen under de särskilda åren respektive 240,
322, 310, 320 och 507. Sökt fastställelse har meddelats
i 1,428 fall.
På grund af lagen den 2 december 1892 angående afskrifning af de å viss jord hvilande grundskatter och hvad
därmed äger sammanhang har i jordebok och räkenskaper
afskrifning å kronan behållen grundskatt skett år 1902 med
23,020 kr. 64 öre och år 1904 med 22,730 kr. 54 öre. Den
kronan behållna grundskatten, som vid periodens början utgjorde 46,681 kr. 21 öre, har nedgått till 686 kr. 36 öre
vid dess slut. Den anordnade delen af grundskatten, som
vid periodens början uppgick till 413 kr. 64 öre, har icke
undergått någon -förändring.
I enlighet med lagen angående lindring i rustningsoch roteringsbesvären den 2 december 1892 har till vederbörande u t g å t t lindring i eller ersättning för rustnings- och
roteringsbesvären med följande belopp:

Under perioden har allenast en skatte]'rälser-anta blifvit
till statsverket inlöst. Köpeskillingen för densamma har
utgjort 3,398 kr. 72 öre. Till ägao-e af skattefrälsehemman
har jämlikt kungl. kungörelserna den 3 februari 1888 och
den 2 december 1892 af statsmedel utbetalts ersättning för
af dem erlagda räntor med 250 kr. för år 1901, 239 kr. 98
öre för år 1902, 269 kr. 75 öre för år 1903, 271 kr. 67 öre
för år 1904 och 2,117 kr. 15 öre för år 1905. Sistnämnda
höga utgiftsbelopp beror därpå, att år 1905 till en hemmansägare utbetalts ersättning för tio år på en gång.

Kameralförhållanden.
Beträffande hemman och lägenheter samt stadsjordar
m. m., egendomar af fideikommissnatur^amt
egendomar tillhörande inhemska aktiebolag eller främmande makters undersåtar hänvisas till de däröfver enligt stadgade formulär
upprättade, vid denna berättelse fogade tabeller 3, 4, 5 och 6,
af hvilka framgår, bland annat, att år 1905 funnos inom länet
fideikommiss med ett taxeringsvärde af 949,100 kr. å jordbruksfastighet, 22,200 kr. å annan fastighet och 5,500 kr.
å frälseränta, hvilka siffror år 1900 motsvarades ,af respektive
940,700 kr., 67,400 kr. och 5,400 kr.; att taxeringsvärdet
å fastigheter, hvilka innehafvas af inhemska aktiebolag, år
1905 utgjorde 4,274,400 kr. för jordbruksfastighet och
10,786,300 kr. för annan fastighet, emot 3,844,600 kr. och
5,103,800 kr. år 1900 ; samt a t t taxeringsvärdet å jordbruksoch andra fastigheter, tillhörande främmande makters undersåtar, år 1905 uppgått till 488,100 kr., emot 172,300
kr. år 1900.
Summan af all till bevillning uppskattad inkomst uppgick för hela länet år 1905 till 18,439,463 kr. och den
beskattningsbara delen däraf till 13,625,206 kr., emot respektive 13,755,917 kr. och 10,221,568 kr. år 1900. Höjningen
utgör alltså respektive 4,683,546 kr. och 3,403,638 kr.
Den debiterade inkomstskatten för länet har utgjort:
År 1903
> 1904
.1905

'.

Landsbygden.

Städerna.

Summa.

kr. 54,483

100,461

154,944

» 61,292

128,699

189,991

» 94,819

110,034

204,358

Vid allmänna skiftesverket i länet hafva varit anställde:
under hvart och ett af åren 1901—1903 ett antal af 9 landtmätare och 2 medhjälpare, år 1904 9 landtmätare och 6 medhjälpare samt år 1905 8 landtmätare och 4 medhjälpare.
Under perioden hafva afslutats:

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

Antalet skiften, som kvarboende eller utflyttande delägare vid ofvanberörda 23 laga skiften bekommit, har varit
följande:

Kostnaderna för ifrågavarande 23 laga skifien utgjorde:
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Förutom ofvannämnda 23 laga skiftesförrättningar
hafva under perioden afslutats 356 andra förrättningar, omfattande 12-646 mantal, genom hvilka förrättningar blifvit
uppmätta och delade:

Härförutom äro genom 86 ägostyckningar, omfattande
19-701 mantal, hvarå specifikation af de särskilda ägoslagen
ej förefinnes, uppmätta 146 och delade 6,562 hektar; i följd
hvaraf summan af andra förrättningar än laga skiften för
perioden utgör 6,079 uppmätta, och 9,771 delade hektar, med
ett sammanlagdt mantal af 32-347.
Af längder hafva 1,010,130 meter blifvit uppmätta och
850,401 meter delade, hvaraf vägdelningar omfatta 845,382
meter och andra längddelningar 5,019 meter.
Enligt Landtmäteristyrelsens den 9 juni 1906 afgifna
underdåniga ämbetsberättelse om landtmäteriet i riket hafva
arfvodena för Kalmar läns 9 landtmätare, inberäknade ari'vodena till deras i medeltal årligen använde sammanlagdt 3
medhjälpare, utgjort för:

Till kännedom rörande hvad som beträffande laga skiften
hittills åtgjorts inom länet och hvad som synes återstå att
ännu göra, meddelas vidare : a t t länets hemmantal utgör 3,398 ;
att vid periodens slut enskifte eller laga skifte eller ock storskifte, som troligen icke kommer att rubbas, öfvergått 2,162
mantal på alla ägorna, 61 mantal på endast inägorna och 39
mantal på endast utägorna; att föremål för laga skifte
därvid utgjorde 48 mantal på alla ägorna; att de mantal,
som troligen komma a t t undergå laga skifte, utgöras: på
alla ägorna af 348, på endast inägorna af 1 och på endast
utägorna af 21 ; samt a t t 810 mantal på alla ägorna och 1
mantal på endast utägorna troligen icke komma att undergå
laga skifte.
Om man jämför det förhållande, a t t i länet ännu återstå att laga skifta 348 mantal på alla ägorna, med förhållandena i rikets öfriga län, så befinnes, att, enligt Landtmäteristyrelsens ofvan berörda underdåniga ämbetsberättelse
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för år 1905, endast Stockholms län och Kopparbergs län
hafva större antal oskiftade mantal. Jämföras Kalmar läns
oskiftade 348 mantal med de tvenne. öfriga småländska länens,
så visar det sig, att de oskiftade mantalen â alla ägorna
utgöra, i Kronobergs län 179 och i Jönköpings län 166. Detta
för Kalmar län mindre fördelaktiga förhållande torde vara
beroende därpå, att de oskiftade hemmanen i allmänhet äro
mycket tätt bebyggda, hvarigenom utflyttningskostnaderna
blifvit mycket betungande samt för skiftesdelägarne afskräckande. Genom kungl. förordningen den 8 juni 1906 angående understöd af allmänna medel till utflyttningar i
följd af laga skiften, hvarigenom utflyttningsunderstödet
blifvit högst väsentligt förhöjdt och bestämdt att utgå med
hälfter; af utflyttningskostnaden, är dock att hoppas, att
skiftesverket inom länet kommer att fortskyndas.
Beträffande kommunernas finanser meddelas i tabell H
uppgifter, hämtade ur den officiella statistiken för år 1905.
Tab. H.

Kommunernas i Kalmar län finanser år 1905.

Uti tabell I redogörcs för de på längre af betalningstid än
två år ställda lån, |ill hvilkas upptagande kommuner inom
länet under perioden undfått Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd.
Rörande kommunernas finansiella förhållanden i öfrigt tilllåter sig Länsstyrelsen hänvisa till de årliga berättelser
härom, som utarbetas och offentliggöres af Statistiska Centralbyrån.
Vidkommande slutligen länets båda landstings
finanser
åberopas uppgifterna för år 1905 i tabell K (sid. 29).
Tab. I . Kommunala lån med längre afbetalningstid än två
år, upptagna i Kalmar län jämlikt nådiga bref åren 1901—
1905.

Allmänna läroverk.
Landstingsskatt har uttaxerats per bevillningskrona inom Norra landstingsområdet, med undantag af den från
Ydre härad af Östergötlands län till Sevede härad öfverflyttade så kallade Rumskulla skate, med 48 öre år 1901, med
56 öre åren 1902 och 1903, med 58 öre år 1904 och med
GO öre år 1905. Inom Eumskulla skate har skatten utgått

Läroverk för

flickor.
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med hälften af nyss angifna belopp för åren 1901—1903,
med 27 öre år 1904 och med 31 öre år 190ö. Inom Södra
landstingsområdet har landstingsskatt utgått med 20 öre år
1901, med 10 öre aren 1902 och 1903 samt 30 öre åren 1904
och 1905, allt per bevillningskrona.

6. Politi.
A) Undervisningsväsendet. Allmänna läroverk för gossar hafva. under denna likasom under närmast föregående
period funnits i Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Vimmerby.
Högre allmänna läroverket i Kalmar är fullständigt â
både klassiska och reala linjen. Lärareanialet under läsåret
1904—05 utgjorde 26, nämligen: 1 rektor, 7 lektorer, 14
adjunkter, 1 extra lärare och 3 öfningslärare. Lärjungarnes
antal under vårterminen år 1905 uppgick till 419, mot 341
vårterminen 1900. Då den nuvarande läroverksbyggnaden
Tab. K.

Landstingens i Kalmar

län finanser år 1905.

visat sig otillräcklig med hänsyn till det växande elevantalet,
hafva åt läroverket upplåtits och anordnats åtskilliga rum
i den så kallade Nelssonska gården vid Stortorget, hvilken
för ändamålet inköpts af staden. Å t läroverksungdomen har
staden upplåtit och iordningställt en idrottsplan vid Malmfjärden.
Vid högre läroverket i Västervik, som är fullständigt
endast å den reala linjen, har undervisningen bestridts af
4 lektorer, af hvilka en tillika varit rektor, 7 adjunkter och
3 öfningslärare samt 1 extra lärare. Antalet lärjungar vid
1905 års vårtermin utgjorde 202.
Femklassiga läroverkets i Oskarshamn lärareantal utgjorde ofvannämnda läsår 9, däraf 1 rektor, 5 adjunkter
och 3 öfningslärare, samt lärjungeantalet vårterminen samma
år 107, mot 77 vårterminen 1900. Genom nådigt bref den
17 maj 1905 har förordnats, att läroverket skall utvidgas
till af staten bekostad sexklassig realskola, hvilken reform
skulle träda i kraft med läsåret 1906—07.
Treklassiga läroverket i Vimmerby hade under läsåret
1904—05 7 lärare, nämligen 1 rektor, 2 adjunkter, 3 öfningslärare och 1 extra lärare. På stadens bekostnad har under
perioden vid detta läroverk undervisningen utsträckts till
en fjärde och en femte realklass. P å grund af Riksdagens
beslut den 18 maj år 1904 med anledning af nådiga propositionen den 31 december 1903 har läroverket från och med
höstterminen 1905 omändrats till sexklassig samskola. Samma år påbörjades uppförandet på stadens bekostnad af en
större skolbyggnad för detta läroverk.
Af de i förra femårsberättelsen omförmälda privata
utidervistiinffsanstalter
för flickor i Kalmar. Västervik.
Oskarshamn och Vimmerby hafva anstalten i Vimmerby och
det af Adelaide Sturk i Kalmar inrättade läroverk und^r
perioden upphört med sin verksamhet, den förra anstalten
i följd af inrättandet af samskola och den senare i sammanhang med förändring af den Nisbethska elementarskolan i
Kalmar. Denna skola, som numera benämnes Elementarskolan för flickor i Kalmar, har af fröken Georgina Nisbeth
öfverlämnats till en styrelse af 8 medlemmar, af hvilka 2
utses af eforus, 2 väljas af stadsfullmäktige i Kalmar och
2 af Kalmar läns södra landsting, hvilka båda korporationer
lämna anslag till skolan, hvarjämte skolans inspektor och
föreståndarinna äro medlemmar af styrelsen. Skolan har i
årligt anslag erhållit: af staten 4,500 kr., af landstinget
1.500 kr. och af stadsfullmäktige 2,500. kr. Under perioder,
har Kalmar stad beslut it att åt skolan uppföra en ändamåls
enlig och vacker skollokal, i hvilken tidens kraf på undervisningen komma att bland annat tillgodoses genom inre-
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dande af såväl skolkök som ritsal, bibliotek och laboratorium,
hvarjämte en rymlig gårdsplan upplåtes, ordnas och planteras. 'Denna lokal, som är afsedd att omfatta, utom redan
nämnda lokaler, 13 klassrum, samlingssal, gymnastiksal, expedition, lärarinnerum, förrådsrum och bostad för vaktmästare, skall af skolan förhyras för en årlig summa af 7,000
kr., sa länge elevantalet understiger 250, för 7,500 kr.,
då det uppgår till 250, och för 8,500 kr., dä det öfverstigev
300. Elevantalet var höstterminen 1905 196, fördeladt på 8
elementarklasser och 2 förberedande klasser; antalet lärarinnor och lärare 20.
Oskarshamns elementarläroverk för flickor ar från och
med läsåret 1904—05 utvidgadt till 8 elementarklasser. Från
1903 års början öfvertogs skolans ledning af en styrelse,
i hvilken eforus, stadsfullmäktige i Oskarshamn och länets
södra landsting insätta två ledamöter hvardera, hvarjämte
skolans föreståndarinna är medlem af styrelsen. Då den
lokal, som ursprungligen upplåtits för skolan i fastigheten
n:r 3 och 4 i kvarteret Gripen, i följd af det växande elevantalet visade sig otillräcklig, läto stadsfullmäktige, sedan
fastighetens ägare öfverlämnat densamma till staden med
villkor, att den för framtiden skulle upplåtas till flickskola,
år 1902 om- och tillbygga skollokalen för en kostnad af
omkring 13,000 kr. Lokalen kom därefter att bestå af 10 lärosalar, 1 högtidssal, 1 lärarinnerum, 2 kapprum och 1 materialrum, jämte 2 rum och kök för städerska samt 3 förstugor.
Antalet lärarinnor och lärare är 18 ; elevantalet utgjorde
höstterminen 1905 i elementarklasserna 96 och i förberedande
klasserna 55, hvaraf 27 gossar. Skolan åtnjuter i årligt anslag 3,400 kr. af staten, 1,200 kr. af länets södra landsting
och 2,600 kr. af Oskarshamns stad.
Vid Västerviks högre flickskola, som i årligt anslag
uppbär 2,700 kr. af staten, 500 kr. af länets norra landsting
och 1,800 kr. af Västerviks stad, bestrides undervisningen
af 10 lärarinnor och 4 lärare. Höstterminen 1905 uppgick
elevantalet till 106. Läroverkshuset har under perioden undergått en grundlig reparation.
Vid den år 1899 upprättade samskolan i Mönsterås köping har elevantalet ökats och utgjorde 49 år 1905, mot 29
år 1900. Skolan är femklassig och undervisningen bedrifves
af 3 lärare och 3 lärarinnor. Skolan erhåller årliga anslag
sedan år 1902 med 300 kr. från Mönsterås socken och 500 kr.
från Mönsterås köping samt från och med år 1903 med 1.200
kr. från staten och 400 kr. från länets södra landsting. År
1905 påbörjades uppförandet af en ny skolhusbyggnad.
1 Nybro köping inrättades år 1903 en samskola, hvilken
utvecklats därhän, att den höstterminen 1905 bestod af fem
klasser, med 2 lärare och 1 lärarinna, samt hade 40 elever.
Utgifterna för skolan bestridas af elevernas terminsafgifter,
anslag af Nybro köping samt årsafgifter af medlemmarne
i en för skolans grundande bildad förening.
Vid det i Kalmar förlagda statens
folkskolelärarinneseminarium hafva varit såsom lärare anställde 1 rektor, 2
manliga och 2 kvinnliga adjunkter samt 4 lärarinnor i
öfningsämnen. Elevantalet har under perioden växlat mellan
104 och 133. Antalet under perioden utexaminerade folkskolelärarinnor uppgick till 163, mot 130 under perioden

1896—1900. I den med seminariet förenade öfningsskolan,
hvilken varit indelad i tre afdelningar : småskola, egentlig
folkskola och en högre af delning af folkskolan, har undervisningen ombesörjts af 3 lärarinnor, och elevantalet har
i medeltal utgjort 70.
Det i senaste femårsberättelsen omförmälda, af Södra
landstinget år 1900 inrättade enklassiga seminarium för utbildande af lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor
samt biträdande lärarinnor vid folkskolor har under förevarande period fortsatt sin verksamhet efter samma grunder
som förut. Antalet under perioden utexaminerade småskolelärarinnor har uppgått till 67. Uti den med detta seminarium
förenade öfningsskola hafva under perioden 95 elever åtnjutit undervisning.
Äfven under förevarande period har Norra landstinget
beviljat; anslag till det i förra femårsberättelsen omförmälda
småskolelärarinneseminariet i Eksjö. Landstinget, beslöt år
1905 förlängning af lärokursen vid seminariet från ett till ett
och ett hälft år.
Med afseende å folkskoleundervisningen
funnos år 1905
inom länets 109 skoldistrikt följande antal skolor:

Motsvarande summor år 1900 voro 355, 167 och 522. Af
nyssnämnda 566 skolor voro 30 belägna i länets städer och
de öfriga 536 å landsbygden.
Skolhusens antal uppgick år 1905 till 513, däraf 439
tillhörde distrikten och 74 voro förhyrda eller upplåtna
utan afgift. Antalet skolträdgårdar utgjorde 106. Vid samtliga ifrågavarande skolor voro år 1905 anställda 228 lärare
och 112 lärarinnor iläsämnen, eller tillhopa 640. Af den vid
folkskolorna anställda lärareperson.alen voro 289 ordinarie,
4 extra ordinarie och 11 biträdande. Med anställning i mindre folkskolor funnos 2 lärare och 75 lärarinnor samt vid
småskolor 9 lärare och 250 lärarinnor. Dessutom funnos
18 lärare och 40 lärarinnor, som meddelade undervisning
endast i öfningsämnen eller handaslöjder.
Antalet skolpliktiga barn (7—11 år), hvilket år 1900
utgjorde 38,021, uppgick år 1905 till 37,070, däraf 19,016
gossar och 18,054 flickor. Fördelade på städer och landsbygd, tillhörde 4,866 städerna och 32,204 landsbygden. Af
de skolpliktiga barnen hade 32,939 åtnjutit undervisning,
4,031 ej erhållit sådan och beträffande 100 hade några uppgifter i berörda afseende ej kunnat anskaffas. Af de 4,031
barn, som ej under året åtnjutit undervisning, hade 355
lämnat, skolan efter inhämtande af folkskolans minimikurs
och 2,800 efter godkänd afgångspröfning, 150 till följd af
sjukdom eller naturfel hindrats bevista skolan samt 726
af annan anledning varit i saknad af undervisning. Vid
fördelning af de undervisade barnen på städerna och landsbygden samt med hänsyn till skolornas olika beskaffenhet,
erhålles följande öfversikt:

Döfstumskola.

Folkhögskolor.

Beträffande folkskoleväsendets ekonomi meddelas följande öfversikt för år 1905:

Beloppet af vid 1905 års slut befintliga donationer för
folkskoleväsendet uppgick till 155,019 k r , däraf 129,024
kr. kommo på landsbygden och 25,995 kr. på städerna.
Tillsynen öfver folkskoleundervisningen inom länet utöfvas fortfarande af 5 folkskoleinspektörer.
Vid institutet i Hjorted för döfstumma har undervisningen fortgått med ett elevantal af högst 20 och lägst 14.
Efter afslutad lärokurs hafva 16 elever utskrifvits. Institutets tillgångar utgjorde vid slutet af läsåret 1904—05
71,886-04 kr. Institutets styrelse ingick år 1905 till Norra
landstinget med erbjudande a t t till landstinget öfverlåta
sagda anstalt med därtill hörande jordområde, byggnader,
inventarier och fonder för att, under förutsättning af Kungl.
Maj-.ts bifall därtill, användas till en asyl för obildbara
sinnesslöa personer inom landstingsområdet. Landstinget tillsatte en kommitté för att till näst påföljande landsting
inkomma med förslag i ärendet.
Norra Kalmar läns folkhögskola och den med densamma
förenade landtmannaskolan i Gamleby har under perioden
vunnit ganska lif lig tillslutning. Elevantalet under periodens
senaste läsår utgjorde 27, däraf 5 i landtmannaskolan, hvarjämte i den vid samma anstalt årligen anordnade sommarkurs
för unga. kvinnor 28 elever åtnjöto undervisning år 1905.
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Förutom i de vanliga folkhögskoleämnena har vid denna senare kurs af särskild från fackskolan i Uppsala utexaminerad lärarinna meddelats undervisning i huslig ekonomi åt
halfva antalet elever en vecka i sänder. Samtliga elever
hafva sålunda fått genomgå en fullständig sex veckors skolkökskurs.
Rörande Södra Kalmar läns folkhögskola, med hvilken
jämväl är förenad landtmannaskola, omförmäldes i förra femårsberättelsen, hurusom för skolans räkning å plats i närheten af Smedby järnvägsstation i Dörby socken år 1900
påbörjats uppförande af en tidsenlig skolhusbyggnad af tegel
för en beräknad kostnad af 29,750 kr. Under år 1902 fullbordades byggnaden och invigdes på hösten samma år. Den
nya skollägenheten benämnes Högalid. Elevantalet utgjorde
läsåret 1904—05 44 i folkhögskolan och 18 i landtmannaskolan eller tillhopa 62. Med anslag af staten och Södra
landstinget är från och med år 1903 inrättad kvinnlig folkhögskola å Högalid. Kurserna, som äro förlagda till sommarmånaderna, omfatta förutom de läroämnen, däri undervisning meddelas i den manliga folkhögskolan, mera praktiska ämnen, såsom matlagning, bakning, tvätt och strykning samt, kvinnlig slöjd. Till kursen år 1905 voro antagna
icke mindre än 48 elever.
I syfte att höja Ölands utveckling och därigenom förebygga den beklagansvärda emigrationen från denna af naturen ganska bördiga länsdel hafva under perioden åtgärder
vidtagits till inrättande af en folkhögskola åön. Vid Södra
landstingets sammanträde år 1904 förekom frågan om anslag
till en dylik skola. För närmare utredning uppsköts ärendet
till följande års landsting, hvilket beslöt att redan då lämna
sin medverkan till den ifrågasatta folkhögskolan samt uppdrog för sådant ändamål åt landstingets förvaltningskommitté att för ett pris, ej öfverstigande 6,000 k r , under hand
söka förvär|fva Stora Börs postmästarejboställe med tillhörande kronotorp för a t t öfverlämnas till lokal m. m. för
skolan; hvarjämte landstinget anvisade dels 1,500 kr. till
inko]) af materiell och möbler för skolan, dels ock ett årsanslag å nyssnämnda belopp att utgå under fem år från
och med år 1906.
A'avigalionsskolor finnas fortfarande i Kalmar och Västervik, från hvilka under perioden utexaminerats:

Under perioden har för navigationsskolan i Västervik
uppförts byggnad, hvartill medel erhållits genom donation
De nya lokalerna togos i bruk hösten 1903.
Den i förra femårsberättelsen omnämnda språk- och handelsskolan i Kalmar är fortfarande i verksamhet. Elevant a
let hade år 1905 uppgått till 149, däraf 66 kvinnliga.
Bernhardinas slöjdskola för flickor i Kalmar hade är
1905 elever till ett antal af 30.
Fröbergska uppfostringsanstalten
i Kalmar för vanvårdade barn, hörande till nämnda stad samt närbelägna socknarne S:t Sigfrid, Ljungby, Hossmo, Kläckeberga, Aby och
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Kalmar landsförsamling, hade år 3905 ett elevantal af 59,
och den på hvarje elev belöpande direkia kostnaden beräknades för samma år till 375 kr. 52 öre.
Kalmar läns fornminnesförening,
beträffande hvilken
i senaste femårsberättelsen närmare redogjordes, har fortsatt
sin verksamhet på samma sätt som fornt med årligt understöd af Södra landstinget med 300 kr. och Norra landstinget
ined 240 kr. Under år 1905 har föreningen dessutom uppburit ett anslag af 200 kr. från Kalmar stads sparbank.
B) Kreditväsendet. Bankrörelse har under förevarande
period inom länet bedrifvits af:
1) Riksbankens afdelningskontor i Kalmar;
2) Kalmar enskilda bank med hufvudkontor i Kalmar,
ett afdelningskontor i Västervik, kommissionskontor i Valdemarsvik, Vimmerby, Borgholm, Mönsterås, Nybro och
Högsby, hvilket sistnämnda kontor öppnades år 1904, samt
under åren 1903—1905 inrättade expeditionskontor i Virserum, Hultsfred, Torsås, Mörbylånga och Alsterbro ;
3) Smålands enskilda bank med afdelningskontor i Kalmar och Oskarshamn;
4) Kristianstads enskilda bank med ett afdelningskontor
i Vissefjärda socken, hvilket kontor, efter det nyssnämnda
bank med år 1902 uppgick i Bankaktiebolaget Södra Sverige,

Tab. L.

Rörelsen

Sparbanker.

öfvortogs af detta bolag, som bildade ett n y t t afdelningskontor i Emmaboda;
5) Aktiebolaget Vimmerby folkbank;
6) Aktiebolaget Oskarshamns folkbank, som började sin
verksamhet år 1901 efter att hafva öfvertagit Oskarshamns
folkbank; och
7) Aktiebolaget Västerviks handelsbank, som började
sin verksamhet den 1 januari 1903 och har afdelningskontor
i Kalmar och Målilla.
Beträffande rörelsen inom länet vid de af ofvannämnda
banker, som haft kontor i Kalmar, får Länsstyrelsen hänvisa till nedanstående tabell L.
Under periodens sista år har fråga väckts om dels
Kalmar enskilda banks och Aktiebolaget Oskarshamns folkbanks öfvertagande af Bankaktiebolaget Södra Sverige och
dels Aktiebolaget Vimmerby folkbanks öfvertagande af Aktiebolaget Stockholms diskontobank. Något definitivt beslut
härom var vid periodens slut emellertid ej fattadt.
Sparbankerna inom länet, hvilka vid periodens början
utgjorde 27, hafva ökats med 4, nämligen Västerviks, Fagerhults, Lönnberga och Målilla, för hvilka Länsstyrelsen fastställt reglementen. Angående antalet insättare, deras behållning och bankernas fonder vid slutet af åren 1901 och
1905 får Länsstyrelsen åberopa uppgifterna i tabell M (sid. 33).

vid Riksbankens afdelningskontor i Kalmar, Kalmar enskilda bank samt Smålands
Aktiebolaget Västerviks handelsbanks kontor i Kalmar län åren 1900 och 1905.
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De vid periodens ingång i länet befintliga folkbankerna,
Högsby folkbank, Aspelands besparingsbank och Gamleby
folkbank, hafva öfvertagits af andra banker, Högsby folkbank af Kalmar enskilda bank, Aspelands besparingsbank
af Aktiebolaget Västerviks handelsbank och Gamleby folkbank från och med år 1906 af Aktiebolaget Stockholms
diskontobank.
Beträffande postsparbankens verksamhet inom länet åberopas nedanstående tablå:

Hypoteksföreningen mellan fastighetsägare i Kalmar
och Borgholm, hvilkens styrelse har sitt säte i Kalmar, har
att visa en med hvarje år stigande utlåningssumma. Denna
Tab. M. Sparbankerna

i Kalmar

län åren 1901 och 1905.

Vid slutet af år 1905 var postsparbankskontorens antal 164; medeltalet af hvarjc kontors område utgjorde 70-38
kvadratkilometer och antalet invånare, fördeladt på hvart
kontor, uppgick till 1,383. Dessa tal motsvaras år 1900
af 156, 73-79 och 1,459. Antalet motböcker utgjorde vid
slutet af hvarje år under perioden respektive! 11,574, 10,393,
10,168, 10,247 och 10,058.
Af de vid 1905 års slut från postsparbanken utlämnade
342 kommunlån med en sammanlagd kapitalskuld å 14,050,126
kr. 55 öre belöpte på detta län 22 lån å tillhopa 308,407 kr.
74 öre.
I ändamål a t t understödja jordbrukarnes behof af afbetalningslån mot sä,kerhet af inteckning har Östgöta hypoteksförening och Smålands med flera provinsers hypoteksförening verkat, den förra föreningen inom länets norra landstingsområde och den senare inom södra landstingsområdet.
Beträffande den förstnämnda föreningen, som omfattar, förutom nyssnämnda område, hela Östergötlands län, meddelas,
att antalet delägare vid början af år 1901 utgjorde 8,417,
antecknade för e t t fastighetsvärde af 135,297,572 kr. 28
öre, på grund hvaraf utlämnats lån till belopp af 50,447,500
kr. Motsvarande siffror vid 1905 års slut voro 8,326 delägare för ett taxeringsvärde af 137,081,768 kr. 50 öre med
lån till belopp af 51,812,100 kronor. Reservfonden, som vid
1901 års början uppgick till 512,658 kr. 28 öre, utgjorde
vid 1905 års slut 516,964 kr. 38 öre.
Angående den verksamhet, som under perioden utöfvats
af Smålands med flere provinsers hypoteksförening, har
Länsstyrelsen inhämtat följande upplysningar. Beloppet
af de lån, som under periodens särskilda år utlämnats till jordägare inom detta län, uppgick år 1901 till
271,500 kr., år 1902 till 264,500 kr., år 1903 till 401.800
kr., år 1904 till 396,200 kr. och år 1905 till 424,000 kr.
Samtliga lån hafva beviljats mot 4 procents ränta. Rörande
de lånebelopp, som, utlämnade af föreningen mot pant af
inteckning i fastighet inom detta län, under perioden inbetalts, åberopas följande öfversikt:
flV181. K. .\faj:ts Befullmnffshafvandesfemdrsbertitteher

191)1—190.r>. Kuliimr län.
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utgjorde under periodens särskilda år respektive 468,500
kr., 478,500 kr., 553,200 kr., 654,200 kr. och 724,200 kr.
Föreningens reservfond, som vid 1901 års ingång uppgick till
2,919-18 kr., utgjorde vid 1905 års slut 4,619-14 kr. Småländska stadshypoteksföreningen, med styrelsens säte uti Eksjö,' hade den 31 december 1905 15 delägare inom detta
län, nämligen 1 i Oskarshamn, 2 i Vimmerby, 2 i Västervik, 9 i Mönsterås köping och 1 i Nybro köping. Sammanlagda delaktighetsbeloppet belöpte sig nämnda dag till
100,450 kr.
Det år 1886 bildade Aktiebolaget Kalmar pantbank har
under perioden utlämnat 74,576 lån å tillhopa 351,150 kr.
Medelbeloppet för hvarje pantlån har alltså utgjort 4 kr.
70 öre.
Beträffande Allmänna besparings- och Ii frän I ra» st al t m i
Kalmar lämnas följande redogörelse. Anlalet delägare i
ränte- och kapitalförsäkringsafdelningen, som vid 1901 års
början utgjorde 3,374, har under perioden ökats med 155
och uppgick sålunda vid 1905 års slut till 3,529, däraf
3,480 tillhörde besparingsfonden och 49 lifräntefonden. De
på denna af delning under åren 1901—1905 insatta medel
och uppburna lifräntor hafva utgjort:

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

D) Rättsväsende och fångvård. För den judiciella indelningen har redogörelse lämnats i första af delningen af
denna berättelse. I fråga om organisationen af domstolarne
inom länet torde Länsstyrelsen böra omnämna, att den 21
juni 1902 nådig fastställelse meddelades å förslag till förändrad arbetsordning för rådstufvurätten och magistraten
i Västervik. Den väsentligaste förändringen består däri, att
borgmästaren, som förut haft till åliggande att uppsätta
och expediera rådstufvurättens dombok, i stället fått öfvertaga de s. k. småprotokollen, samt att förste rådmannen,
som förut ombesörjt expedieringen af nyssnämnda protokoll, enligt den nya ordningen har a t t uppsätta och expediera
domboken.
Antalet tvistemål och brottmål, som under perioden förekommit vid länets domstolar, framgår af tabell N.
Inteckningar uii inom länet belägen fast egendom hafva
beviljats till följande antal och belopp:

Förlagsinteckningar hafva under perioden beviljats till
ett antal af 170 med ett sammanlagdt belopp af 10,143,000
kronor.
Lagfart å fast egendom har vid länets domstolar beviljats å 3,622 fång år 1901, å 2,377 fång år 1902, å 2,446
fång år 1903, å 2,748 fång år 1904 och å 2,613 fång år
1905.
Af Länsstyrelsen meddelade beslut angående ådömda
böters förvandling till fängelsestraff utgjorde 765 år 1901,
Tab. N.

Besparingsfondens samtliga delägare hafva erhållit ränta år 1901 efter 5 % o/0 0 oh under åren 1902—1905 efter
5 %. Lifräntefonden har under perioden godtgjorts ränta
efter 6 o/o.
Reservfondens behållning utgjorde vid 1901 års slut
32,103 kr.. 8 öre och uppgick vid 1905 års utgång till 38,507
kr. 6 öre.
Antalet delägare i sparkasseafdelningen, som vid 1901
års början utgjorde 1,155, har under perioden ökats till
1,197, med en behållning vid 1901 års ingång af 422,606 kr.
9 öre och vid 1905 års slut af 605,785 kr. 77 öre. Reservfonden vid periodens början utgjorde 35,765 kr. 96 öre,
mot 42,781 kr. 71 öre vid dess slut. Delägarne i denna afdelning hafva erhållit ränta efter 4i/ 2 % under hela perioden.
C) Försäkringsväsendet. Rörande detta torde Länsstyrelsen, som härutinnan icke har något särskildt a t t omnämna,
få hänvisa, till den publikation i ämnet, som af Civildepartementet utgafs för år 1901 och för följande år utarbetats
af Försäkringsinspektionen.

Rättsväsende.

Vid domstolarne i Kalmar län
anhängiggjorda
tvistemål och brottmål åren 1901—1905.

Fångvård.

Polis.

775 liv 1902, 639 är 1903, 613 år 1001 och 524 år 1905,
eller i medeltal för år 663-2.
Beträffande antalet häktade och dömde, som under perioden varit förvarade i länsfängelsct i Kalmar oeh kronoli ii k tet i Västervik, lämnas redogörelse i följande tablå:

För lösdrifveri liafva under perioden i detta län 179
personer, däraf .17 kvinnor, erhållit varning samt 1)8 personer,
livaribland 5 kvinnor, ådömts tvångsarbcie. Dylikt arbete
har på grund aff fattjgvårdsförordningen under perioden
ådömts 2 personer.
Statsverkets å härvarande landskontor utanordnade omkostnader för fångvården halva utgjort:

Inkomsterna från fängelserna hafva uppgått till 3,368-29
kr. år 190.1, 1,485 kr. år 1902. 2,145 kr. år 1903, 1,350-08 kr.
år 1904 samt 1,755 kr. år 1905.

Tab. O.

Lasarett och sjukstugor.
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Kalmar läns fångvårdsförening har under perioden lämnat: hjälp åt tillhopa 25 personer. Vid 1905 års slut uppgick
föreningsmedlemmarnes antal till 362, och föreningens tillgångar utgjorde 2,860-68 kr.
För anordnande af särskild polisuppsikt å länets landsl)}-gd har statsmedel utgått med 1,000 kr. för hvart och ett
af periodens tre första år, med 1,100 kr. för år 1904 och
med 1,300 kr. för år 1905. Af dessa medel hafva lämnats
bidrag till aflöning ät extra polismän vid Trekantens och
Torsås järnvägsstationer, å Hultsfreds lägerplats, vid Ankarsrums bruk samt i Bergkvara och Valdemarsvik.
E) Hälsovård och fattigvård. Länet är fortfarande indelad 1, i tvenne med landstingsområdena sammanfallande läsa lettsdistrikt. Inom norra landstingsområdet finnes ett
lasarett i Västervik och en sjukstuga i Vimmerby, hvilken
tillhör norra landstinget och skötes som ett mindre lasarett.
Patienterna betala för vård och underhåll dagafgift efter
samma grunder, som gälla för lasarettet, och läkaren, som är
ortens provinsialläkare, aflönas af landstinget. Inom södra
landstingsområdet finnas 3 lasarett,, nämligen i Kalmar, Oskarshamn och Borgholm, samt 3 sjukasyler: i Mönsterås köping, Högsby socken och Söderåkra socken. Dessa sjukasyler, af hvilka den i Mönsterås är den största, hafva årligen
af landstinget åtnjutit anslag. Enligt af landstinget år
1899 för asylerna antagen instruktion äro desamma ej afsedda att lämna lasarettsvård i egentlig mening utan endast
vård af sådana yttre skador och andra åkommor af mindre
svår art, hvilka af läkare icke anses behöfva hänvisas till
lasarett. Asylläkaren uppbär ej lön af landstinget och står
ej i beroende af detsamma samt har såsom läkare ingen befattning med asylens författning. Enligt förste provinsialläkarens årsberättelser skötas asylerna med nit och framgång samt synas vara till stor n y t t a för de omgifvande orterna. Beträffande ofvannämnda sjukvårdsanstalters verksamhet, får Länsstyrelsen hänvisa till tabell O.

Lasarett och sjukstugor i Kalmar län åren 1901—1905.
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I förra femarsberättelsen omnämndes, att lasarettet i
Kalmar visat sig sakna nödigt utrymme och att vederbörande
landsting vore betänkt på en-väsentlig utvidgning af detsamma. Denna fråga har utvecklats därhän, att södra landstinget år 1903 beslöt utvidga lasarettet med en sjukhuspaviljong och en operationspaviljong jämte ekonomihus m. m.
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af hof intendenten A.
Kumlien upprättade ritningar och kostnadsförslag, slutande
å en summa af 224,568 kr. 18 öre. Efter det nödigt tomtutrymme förvärfvats, påbörjades byggnadsarbetet år 1905.
Äfven lasarettet i Västervik har befunnits otillräckligt och
dessutom i flere afseenden bristfälligt, med anledning hvaraf norra landstinget år 1904 beslöt a t t låta om- och tillbygga
detsamma i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af nyssbemälto hofintendent uppgjorda ritningar och kostnadsförslag, enligt hvilket kostnaden beräknats till 350,500 kr.
Legosängsafgifterna
vid lasaretten i Kalmar, Oskarshamn och Borgholm äfvensom vid asylerna hafva under
perioden icke blifvit förändrade, utan utgjort: 1 kr. för
personer i goda ekonomiska villkor, 50 öre för mindre bemedlade, dock med r ä t t för vederbörande direktion att för
patient af senare klassen medgifva nedsättning efter trettio
dagar till 25 öre, för obemedlade 25 öre och för patient från
sjukvårdsdistriktet, som på egen begäran erhållit enskildt
rum, 2 kr., allt för dag. För sjuka, tillhörande annat sjukvårdsdistrikt, har afgiften varit bestämd till 1 kr. 50 öre
i allmänt och 2 kr. 50 öre i enskildt rum samt för icke
svenske medborgare 2 kr. i allmänt och 3 kr. i enskildt
rum, allt per dag. För å lasaretten intagen sinnessjuk har
afgiften varit densamma som för lasarettspatient. Vid Västerviks 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, som icke tillhöra distriktet, med 1 kr. 50 öre i
allmänt och 3 kr. 50 öre i enskildt rum ; af utländingar 2
kr. i allmänt och 4 kr. i enskildt rum. Under år 1905 har
varit inrättadt halfenskildt rum, hvarför afgiften v a n t per
dygn: 1 kr. 50 öre för patient tillhörande lasarettsdistriktet,
2 kr. för patient ej tillhörande distriktet samt 2 kr. 50
öre för utländingar. För å lasarettet vårdade sinnessjuka
har afgiften varit bestämd till 2 kr. Vid sjukstugan i
Vimmerby har afgiften utgjort 75 öre för personer tillhörande landstingsområdet och 1 kr. 50 öre för personer ej
tillhörande området. För fattiga patienter hafva funnits
att tillgå 25 frisängar vid lasarettet i Västervik och 2 vid
Vimmerby sjukstuga.
Sjukvårdsafgift
har inom båda landstingsområdena under perioden utgått med 50 öre för hvarje mantalsskrifven
man och 25 öre för hvarje mantalsskrifven kvinna.
Till förbättrande af de hygieniska förhållandena och
den allmänna sjukvården inom länet hafva vidtagits åtskilliga åtgärder, af hvilka följande särskildt må nämnas.
.För Kalmar stad har fastställts stadga, hvarigenom
efter den 1 juli 1902 det varit förbjudet att utslå användt
vatten i rännstenarne vid de gator och öppna platser, där
allmän afloppsledning finnes. I den mån vatten- och afloppsledningarne vinna utsträckning, kommer alltså spill-

vattnets afledande i rännstenarne att upphöra äfven i förstäderna.
I Oskarshamn har under perioden fråga väckts dels öm
vattenledning och dels om anordnande af renhållningsverk,
men vid periodens utgång var något beslut i dessa frågor
icke fattadt.
I Västervik påbörjades under sommaren 1904 anläggning
af vatten- och kloakledning, hvilket arbete blef fullbordadt
i början af år 1906.
Äfven i Vimmerby har under perioden beslut fattats öm
anläggandet af vatten- och kloakledningar och arbetet
påbörjats, men var vid periodens utgång ej fullt färdigt.
Jämväl i Borgholm har under periodens senare del fråga
uppstått om vattenledning samt tidsenliga och planmässiga
underjordiska afloppsledningar, hvaraf staden är i det största
behof. Något beslut i frågan hade emellertid vid periodens
utgång ännu ej fattats.
För Borgholms stad har utom staden uppförts en epidemis jukstuga med 2 sjuksalar och 1 observationsrum. Från
och med år 1903 äro epidemisjuksköterskor anställda vid alla
provinsial- och extra provinsialläkarestationer i länet. Deras årslön, som uppgår till 600 kr., utgår af anslag, beviljade
af landstingen.
Båda landstingen hafva jämväl lämnat anslag till understöd åt barnmorskor, som önskat genomgå repetitionskurs, med 50 kr. till hvarje.
Apoteken äro desamma 14, som funnos vid periodens
början. Vid de af förste provinsialläkaren årligen gjorda
visitationerna å apoteken hafva dessa befunnits vara i behörigt skick.
Länet är fortfarande indeladt uti 9
provinsialläkaredistrikt, nämligen: Tjusts, Vimmerby, Målilla, Oskarshamns,
Högsby, Kalmar, Söderåkra, Ölands norra och Ölands södra.
Extra provinsialläkaredistrikten äro 4, nämligen Nybro, Stranda, Mörtfors och Grönskåra.
Förutom provinsialläkarne, extra provinsialläkarne, lasarettsläkarne och stadsläkarne, däraf 2 i Kalmar och 1 i
hvar af städerna Oskarshamn, Västervik och Vimmerby,
funnos vid periodens slutt inom länet 14 legitimerade läkare,
som utöfvade läkarepraktik i större eller mindre omfattning.
Tandläkarnes antal vid samma tid var 6, däraf 3 i
Kalmar, I i Oskarshamn och 2i Västervik. Sjukgymnasterna,
som vid periodens ingång endast voro 3, hafva ökats till
11, hvaraf 2 manliga och 4 kvinnliga i Kalmar, 2 manliga i
Oskarshamn samt 2 manliga och 1 kvinnlig i Västervik.
Fältskärer funnos 4, hvaraf 2 i Kalmar, 1 i Oskarshamn
och 1 i Kristdala. Vid ofvannämnda tid funnos apotekare,
provisorer och apotekselever till ett antal af 42, 91 praktiserande barnmorskor och 102 vaccinatörer.
Bland brunns- och badanstalter förtjäna att omnämnas
endast Borgholm, Nybro och Källvik, hvilka hafva särskildt förordnade legitimerade läkare, samt Södra Vi. Kurgästernas antal vid de tre förstnämnda anstalterna har under
periodens särskilda år varit följande:

Veterinärväsendet.

Fattigvård.

Inom södra landstingsområdet ordnades veterinärväsendet ar 1896 för tiden intill den 1 oktober 1907, hvarigonom
området indelades i 8 veterinärdistrikt
med stationer efter
distriktens nummerföljd: i Södåkra, Ljungby eller Vassmolösa, Åby eller Ryssby, Mönsterås köping, Oskarshamn,
Staby, Borgholm och Mörbylånga. I denna distriktsindelning ingingo ej Vissefjärda, Örsjö oeli Madesjö socknar,
hvilka skulle betjänas af den i Kalmar bosatte länsveterinären mot arfvode, som anslagits af landstinget och hushållningssällskapet. Med ändring af denna anordning liar
under perioden af nyssnämnda tre socknar bildats ett n y t t
veterinärdistrikt, betecknadt med n:r 9. Genom nådigt bref
den 8 juli 1904 medgafs tjänstearsberäkning, lika med den
länsveterinärer åtnjuta, tills vidare intill den 1 oktober 1907
för en legitimerad veterinär i det nybildade distriktet, med
station i Emmaboda. Lönen är bestämd till 1,400 kr. årligen, däraf 900 kr. af landstinget och1 500 kr. af hushållningssällskapet. Ny taxa för veterinärerna antogs af 1903
års landsting.
Norra landstinget beslöt år 1901, att ett nytt veterinärdistrikt skulle inrättas för fem år från och med år 1902,
med station för en blifvande examinerad veterinär i Mörtfors, ocli omfattande Misterhults och Hjorteds samt delar
aï Tuna och Västerrums socknar. Veterinären skulle af landsr
tinget i årlig lön uppbära 1,000 kr. samt tillsättas af samma
nämnd, som antager extra provinsialläkare i distriktet. I
sammanhang härmed beslöt landstinget att för åren 1902—
1906 bevilja ett årligt anslag af 1,800 kr. för aflöning af 4
examinerade veterinärer a t t utgå: med 500 kr. till en veterinär inom sydöstra delen af Södra Tjusts härad, med
distrikt omfattande Törnsfalls och Gladhammars socknar, del
af Västerrums socken samt Västerviks stad och med station i
Västervik; med 600 kr. till en veterinär inom Aspelands
härad, med distrikt omfattande detta härad; med 200 kr.
till en veterinär i Vimmerby stad, med distrikt omfattande Sevede härad samt Locknevi socken och del af Tuna
socken; samt med 500 kr. till en veterinär i Valdemarsviks
köping, med distrikt omfattande Tryserums, Hannäs och
Östra Eds socknar. Kristdala socken skulle uppdelas mellan
veterinärerna i Målilla och Mörtfors.
Rörande den allmänna fattigvården, antalet understödstagare, fattigvårdsanstalter samt kommunernas fattigvårdsutgifter torde Länsstyrelsen få hänvisa till Statistiska Centralbyråns årsberättelser i detta ämne. Här må dock nämnas,
att: flere nya fattiggårdar tillkommit under perioden, hvilket
visar, att fattigvårdssamhällena allt mera kommit till insikt om fördelen af dylika anstalters anordnande. Till öivervakande däraf, att å fattiggårdar och i fattighus å landsbygden intagna fattighjon erhålla nödig vård, har Länsstyrelsen genom den 5 december 1905 utfärdadt cirkulär till
länets kronolänsmän anbefallt dem att årligen å för vederbörande obekant tid inspektera o/van angifna vårdanstalter
i ändamål att utröna, huruvida något kan vara att anmärka mot den behandling, som kommer fattighjonen till
dol, sami; att till Länsstyrelsen inkomma med protokoll
öfver hvarjc undersökning tillika med det yttrande af kronolänsmännen, hvartill omständigheterna kunde föranleda.

Länets städer.

F) Fromma stiftelser.
uppgifter i tabell 7.
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För dessa lämnas föreskrifna

G) Länets representation i Riksdagen. Härutinnan har
icke någon förändring ägt rum. Länet har 7 representanter
i Första kammaren. I Andra kammaren har länet 8 representanter för landsbygden; Kalmar stad utser en represent a n t ; Oskarshamn, Vimmerby och Borgholm bilda en valkrets samt Västervik och Eksjö en gemensam valkrets. År
1904 fattades i behörig ordning beslut om det omedelbara
valsättets införande inom Södra Tjusts härads valkrets, den
enda valkrets i länet i hvilken då medelbart valsätt begagnades.
H) Länets städer. Angående dessa torde, utöfver h vad
förut blifvit i denna berättelse anfördt, särskildt få nämnas följande.
Kalmar. Ny stadsplan har uppgjorts af arkitekten Hallman och antagits af stadsfullmäktige den 28 februari 1905.
Planens fastställelse var vid periodens utgång beroende på
Kungl. Maj:ts pröfning.
Särskild stadsarkitekt har blifvit antagen för staden.
Ny byggnadsordning och ny brandordning hafva antagits och fastställts, den förra den 12 maj 1905 och den senare den 10 juli samma år.
Poliskåren omreglerades år 1903 sålunda, att de sä kallade
nattvakterna, hvilka uppehöllos af tillfälligtvis anställda
personer, helt och hållet indrogos och a t t vakthållning och
patrullering uppdrogs åt den ordinarie polisen, hvilken till
följd häraf ökades till antalet.
En fullständig omreglering af brandväsendet har ägt
rum, i ty att en fast och fullt modern brandkår upprättats
samt i sammanhang därmed uppförts en ny brandstation för
en kostnad af omkring 148,000 kr. Förutom brandchefen,
som har sin bostad å stationen, består den fasta brandkåren
af 1 brandmästare, 1 förman, 1 maskinist och 7 brandsoldater, alla kasernerade å stationen. Reservkåren, som åtnjuter ersättning för öfningar och annan tjänstgöring, utgöres af 3 förmän, 2 maskinister och 45 man, boende ute
i staden med larmklockor till sina hem. Härtill kommer i
fall af behof allmänna brandkåren, som består af en förste,
en andre och en tredje chef samt släcknings-, bärgnings-,
vattenanskaffnings- och vaktafdelningar. Den fasta brandkåren har 4 hästar på stall jämte annan nödig utrustning.
Närmaste inseendet öfver stadens brandväsende utöfvas numera af en brandstyrelse.
Äfven det allmänna gatuunderhållet har under perioden
varit föremål för reglering. Stadsfullmäktiges beslut i denna
fråga fattades den 22 februari 1901 och fastställdes af Kungl.
Maj:t den 12 juni samma år. Härigenom befriades fastighetsägarne från den urgamla skyldigheten a t t underhålla gatorna, och denna skyldighet öfvertogs af staden.
I godtgörelse för befrielsen från gatuunderhållet skola
husägarne under fyrtio år erlägga en årlig, lågt beräknad
gatuskatt i förhållande till storleken af den gatudel, en
hvar fastighetsägare förut hade att underhålla. Skatten beräknas olika för olika stadsdelar, allt efter trafiken med
flere omständigheter. E t t undantag har gjorts för tomtägare
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i woglcrade stadsdelar, livilka tomtägare berättigats att
efter önskan behålla sin gamla underhållsskyldighet, till
dess
att tomtreglering verkställts. Don sålunda genomförda regleringen af gatmmderhållet kommer gifvetvis att
medföra den fördelen, att gator och gångbanor så småningom försättas i bättre skick än förut.
Stadens tullhus har under perioden blifvit omändrad!
och tillbyggdt för en kostnad af 28,000 kr., som erlagts
af stadskassan.
Stadens utveckling har under de senaste tio åren varit
synnerligen afsevärd, hvilket framgår, bland annat, däraf,
att summan bevillningskronor under samma tid fördubblats.
Oskarshamn. Förut i denna berättelse förmäles, hurusom fråga uppstått om vattenledning för staden. Sedan
enligt stadsfullmäktiges beslut professor J. G. Richert på
anmodan verkställt erforderliga undersökningar, hvilka gåfvo
honom stöd för det uttalande, att vatten borde finnas för
12,000 personer med 14 sekundliter vatten och att tillräckligt grundvatten skulle anträffas på gärdet e t t stycke väs 1er
om manbyggnaden på Fredriksbergs egendom, verkställdes
under sommaren år 1904 försöksborrningar under 93 dagar
med gynnsamt resultat. Den 4 april anslogo stadsfullmäktige
4,000 kr. till uppgörande af fullständigt kostnadsförslag
för vattenledning.
Sedan ny folkskolebyggnad uppförts och år 1900 tagits
i bruk, fick fattigvårdsstyrelsen öfvertaga dispositionen af
den förra- folkskolebyggnaden, hvilken från början varit
afsedd till fattig- och arbetsstuga. Mot slutet af år 1902
tillsattes en kommitté för att y t t r a sig öfver ifrågasatt
inrättande af en s. k. fattiggård. I afgifvet utlåtande tillstyrkte kommittén emellertid fattighusets bibehållande såsom en arbets- och försörjningsanstalt, hvilket förslag vann

bifall af stadsfullmäktige, som i april månad år 1904 fattade beslut om anställandet af befattningshafvare vid anstalten och deras aflöning.
Under perioden har uppförts en ny och tidsenlig teater,
hvilken invigdes den 23 september 1904. För ändamålet har
bildats Oskarshamns ieateraktiebolag. Med inventarier beräknas kostnaden för teatern till omkring 52,000 kr.
Västervik.
Den sedan flere årtionden tillbaka närda
önskan att få till stånd en ny kyrka i Västervik har under
förevarande period blifvit förverkligad. Grundgräfningen
till en ny kyrka började den 17 oktober 1901, murningsarbetet till själfva kyrkan öfver grunden påbörjades den
23 april 1903, grundstensinvigningen ägde rum den 18 juni
samma år, hela kyrkobyggnaden var till afsyning färdig
redan den 3 oktober 1905 och det nya templets högtidliga
invigning försiggick den 3 deoember nyssnämnda år. Genom byggnadsplatsens belägenhet på en af de högsta punkterna i staden, en öppen plan mellan järnvägsstationen och
lasarettet, har kyrkan fått ett synnerligen dominerande
läge. Ritningarne till kyrkan, hvilka af Kungl. Maj:t godkändes den 1 september 1897, äro upprättade af arkitekten
A. E. Melander i Stockholm. Kyrkans arkitektur är medeltidsstil. Dess planform är treskeppig långkyrka med femsidig korafslutning och starkt utspringande transsept. Kyrkan uppvärmes med varm luft. Hennes största utvändiga
längd är 57 meter, bredden 33 meter, höjden till taknocken
är 24 meter och till klocktornets topp) 63 meter. Totalkostnaden för kyrkobyggnaden, däri jämväl inberäknade de dyrbara terrasseringsanordningarna, belöper sig till 400,000 kr.
Den största delen af denna kostnad har bestridts af för ändamålet donerade medel.

Kalmar i Landskansliet och Landskontoret den 31 december 1906.

O. C E D E R C R A N T Z .
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Bokelund.

J. E.

Lagström.
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Kalmar län.

Tab. 1.
FOLKMÄNGDEN I KALMAR LÄN ÅREN 1901—1905.
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Tab.
7.

Tab. 7.

Kalmar

län.

49
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Kalmar

län.

53

54

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