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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 2. 

ÅREN 

1861—1865. 

JÖNKÖPINGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

Länets gränser hafva under den period, som denna berättelse omfattar, icke undergått någon förändring; 

men den administrativa indelningen är i så måtto förändrad, att, enligt Kongl. Maj:ts nådiga bref den 29 
o 

December 1865, Bondstorps, Källerö och Asenhöga socknar, hvilka tillhört Mo härads tingslag men i 

administrativt hänseende varit förlagde, Bondstorp till ös tbo och Källerö till Westbo häraders fögderier 
o 

samt Asenhöga till begge dessa fögderier, komma att från och med uppbördsåret 1867 helt och hållet 

skiljas från dessa fögderier och äfven i administrativt hänseende förenas med Mo härad, samt att 4\ mantal, 

tillhörande i kyrkligt hänseende Karda och Hångers socknar i Östbo, men i juridiskt och administrativt 

hänseende Westbo härad, vid nämnde tid likaledes skola helt och hållet skiljas från detta senare och 

förläggas till ös tbo ; äfvensom i den kyrkliga indelningen följande förändringar blifvit bestämda, nemligen: 

genom Kongl. Majrts nådiga bref den 9 Januari 1863, att den s. k. Lägerbobygden, innefattande 23f mantal, 

belägna i Ydre härad af Östergötlands län, hvilka tillhört Askeryds kyrkosocken i Norra Wedbo härad 

och Jönköpings län, skola skiljas från berörda socken och förenas med Westra Ryds församling i först

nämnde härad och län, samt genom Kongl. Maj:ts nådiga bref den 13 December 1861, att 3§ mantal, 

tillhörande Bolmsö socken, skola förläggas till Unnaryds socken, begge i Westbo härad; varande derjemte 

medelst Kongl. Maj:ts nådiga bref den 29 December 1865 en förändrad indelning af länsmansdistrikten i 

Westbo härad förordnad. 

Med undantag af hvad på ofvanberörde sätt blifvit förordnadt, qvarstå för öfrigt de oregelbundenheter 

i atseende på den administrativa indelningen, som i förra femårsberättelsen blifvit omförmälda; och skall 

det, enligt hvad i nåder blifvit föreskrifvet och vederbörande delgifvet, ankomma på jordägare och 

menigheter, att sjelfva söka genom frivilliga öfverenskommelser så bereda, att kyrkosockne-området må 

blifva en enhet, tillhörande ett' och samma härad. 

I fråga om öfrige förhållanden, rörande såväl länets indelning som dess naturliga beskaffenhet, åberopas 

innehållet af nämnde berättelse. Särskildt må dock här anmärkas, hurusom länet är uppfylldt af vattensjuka 

kärr och mossar af stor vidd, hvilka utöfva en högst skadlig verkan på klimatet, så att angränsande 

trakter ofta lida af frost. 
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Topografiska undersökningar och mätningar äro under ifrågavarande period verkställda inom särskilda 

delar af länet, utan att likväl resultatet deraf är kändt. 

2 . I n n e v å n a r e . 

Tab. N:o 1. I tabellen N:o 1 redogöres för folkmängden, som i hela länet utgjorde, enligt presterskapets uppgifter, 

den 31 December 1865 183,851, .men enligt mantalslängderne, upprättade vid slutet af samma år, allenast 

182,349. Af dessa senare voro mankön 88,100 och qvinkön 94,249, från mantalspenningar fria 92,856; 

bosatta på landsbygden 169,635 och i länets trenne städer 12,714. Vid jemförelse med förhållandet vid 

förra femårsperiodens slut- eller år 1860, då länets hela folkmängd enligt mantalslängderne utgjorde 169,226, 

har densamma ökats med 13,123 personer eller närmast 2,625 om året, då deremot tillökningen under 

förstnämnde period allenast uppgick till 4,213 eller 843 för år räknadt. Erinras må dock, att under en 

föregående period, eller den treåriga, som innefattade åren 1848—1850, var folkökningen något mera än 

1,462 om året; men det oaktadt synes den nu inträffade vara särdeles anmärkningsvärd och tala för 

antagandet af ett bättre tillstånd hos befolkningen, icke blott i hygieniskt afseende, men jemväl ifråga om 

tillgången på lifsförnödenheter, dessas beskaffenhet och medlen att tillgodogöra sig denna förmån. Största 

tillökningen har inträffat under år 1862 och den minsta 1865. Den är högst i Jönköpings stad, der den 

uppgår till nära fem procent om året, då den för hela länet blott utgör något mer än 1\ procent likaledes 

för år räknadt; men detta förhållande torde hufvudsakligast härröra af den starka inflyttningen till 

nämnde stad. 

Utflyttning ar ne till främmande länder och hufvudsakligast till Norra Amerikas förenade fristater, som 

under de föregående åren nästan alldeles upphört, hafva år 1865 å nyo i temligen betydlig skala fortgått, 

så att, enligt meddelade uppgifter, 427 personer från länet utflyttat, deraf det ojemförligt största antalet 

afgått från Norra och Södra Wedbo samt Östra härader eller de bättre.delarne af länet, men deremot 

ingen från de vida sämre lottade Mo och Westbo härader. 

Några sådana schismatiska rörelser, som medfört bildandet af särskilda församlingar, hafva icke heller 

under denna period förekommit, men mångenstädes, äfven inom landtsocknarne, finnas särskilda så kallade 

bönehus, der religionsföredrag hållas, oftast af kringresande personer, dels prester och dels lekmän. 

Sedligheten och laglydnaden hos folket kan åtminstone icke anses försämrad eller förminskad. Brän-

vinssupandet har i allmänhet aftagit på landsbygden allt sedan de s. k. småbrännerierna upphörde och 

antalet af försäljningsställen blifvit betydligt inskränkt. Blott ifrån ett fögderi anmäles ett motsatt förhål

lande, hvartill orsaken vill sökas deri, att ett större ångbränneri der blifvit anlagdt. Vid besöken i 

städerna händer emellertid ofta, att landtboerne öfverlasta sig af starka drycker; äfven klagas deröfver, att 

vid auktioner och andra tillfällen till folksamlingar,- fylleriförseelser icke så sällan förekomma, dels till 

följd af otillåten bränvinsutskänkning och dels genom utdelning deraf vid auktionstillfällen. På landsbygden, 

Wernamo köping derunder inbegripen, funnos år 1865 blott 17 tillåtna utskänkningsställen, och bland detta 

antal, hvilket otvifvelaktigt är ganska ringa i förhållande till hela antalet af gästgifvaregårdar eller 73 

inom länet, tillhör intet Tveta, Wista och Mo häraders fögderi. Deremot har förbrukningen af öl och kaffe 

betydligt tilltagit; äfvensom förbrukningen af tobak, synnerligast snus och cigarrer, är mycket allmän. 

Byggnadssättet är det vanliga, af trä, men byggnaderne uppföras större och prydligare än förr, 

ehuru i afseende på deras ändamålsenlighet ännu mycket återstår att önska. 

Födoämnen: de vanliga och tarfliga. Råg användes dock nu till bröd mera allmänt och födan är 

sundare än förr. I Westbo härad begagnas fortfarande och mest hafrebröd. 

I klädedrägten, ehuru i allmänhet enkel, har likväl lyxen, synnerligast hos den yngre befolkningen, tilltagit. 
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Folkskoleväsendet är allestädes författningsenligt ordnadt och skolorna begagnas i allmänhet ordentligt. 

Socknebibliotheker finnas i flertalet af socknarne inom länet. 

Frivilliga skarpskytteföreningar äro bildade såväl inom städerna som på landsbygden; antalet af sådane 

föreningar under särskilda af Kongl. Maj:t förordnade öfverbefälhafvare utgör för närvarande åtta. 

3. Näringar. 

A) och B) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

De uppgifter, som i tabellerna N:ris 2 och 3 förekomma rörande jordbruket och boskapsskötseln, 

äro numera af mindre vigt, sedan dylika uppgifter af större omfattning och utförlighet äfven blifvit insam

lade genom Hushållnings-sällskapets försorg, hvilka senare lära komma att läggas till grund för en särskild 

jordbruksstatistik. Orsakerna dertill, att förstnämnde uppgifter icke kunnat blifva hvarken fullständiga 

eller fullt tillförlitliga, äro redan förut angifna, och vid en jemförelse emellan omförmälda särskilda uppgifter 

lärer ock en icke ringa skiljaktighet dem emellan förefinnas; men jemväl uppgifterne af Hushållnings

sällskapet kunna allenast antagas appröximatift utvisa förhållandet och sådant af orsaker, som vid desammas 

meddelande likaledes blifvit antydda. Det. allmänna omdöme angående ifrågavarande vigtiga näringar må 

emellertid här uttalas: att nyodlingarne fortgått under denna liksom under föregående perioder, ehuru icke 

i samma utsträckning, enär tillgången på medlen dertill, penningar och arbetskraft, varit vida mera in

skränkt, hvad den senare angår, derföre att en mängd arbetare sökt och erhållit sysselsättning vid. jern-

vägsanläggningar och andra större arbetsföretag; vidare, att jordbruket äfven i intensift afseende gjort 

icke ringa framsteg, så väl medelst jordens bättre afdikning, som genom ett rationelare brukningssätt, 

eller vexelbrukets införande vid allt flera; hemman och egendomar, i stället för det fordna treskiftesbruket; 

ett mera allmänt användande af plog i stället för s. k. krok eller årder; en rikligare gödning äfven med 

artificiela gödningsämnen samt en tilltagande kultur af foderväxter, både gräs och rotfrukter, men erkännas 

måste derjemte, att detta framåtskridande till ett bättre ännu är långt ifrån allmänt, likasom att skötseln 

af de naturliga ängarne fått stå tillbaka och deras bördighet år efter annat betydligt aftagit; samt slutligen 

att mera omsorg användes för ladugårdarne såväl till kreatursracernas förbättrande genom anskaffande af 

ädlare stamdjur, hufvudsakligast af Ayrshircsrace, som ock medelst en bättre skötsel och rikligare utfodring 

af boskapen; om fördelarne hvaraf åsigterna allt mer och mer göra sig gällande och tillämpas, fastän 

äfven i detta fall mycket återstår att önska och tillgöra samt bristen på medel härvid ofta utgör ett 

hinder, som blott småningom kan öfvervinnas. Verksammast bidragande till de bättre insigter, som vunnits, 

och de förbättringar, som redan inträdt, har, jemte de väckelser och den upplysning, som utgått ifrån 

Landtbruksskolan i länet, ostridigt det biträde varit, som erhållits af de i statens tjenst anställde Landtbruks-

mgemörer och undervisare, om hvilkas råd och upplysningar jordbrukarne inom alla delar af länet visat 

sig särdeles angelägna, dervid understödda af Hushållnings-sällskapet, som fortfarande bekostat aflöningen 

till mgeniörerna under förrättningarne, på lika sätt som förut. 

.Bland större odlingsföretag, som under ifrågavarande period blifvit dels påbörjade och dels fullbordade, 

må nämnas sänkningen af Wisjön i Tveta, Höka och Böla sjöarne i Östra och Svinsjön i Westra härad, 

sänkning at Broby å i Östra härad, aftappning af sjöarne Tjurken, Näfvelsjön, Furusjön och Stensjön i 

sistnämnda härad, sänkning af sjöarne Solgen, Aspsjön, Hafraviken samt Ingarps och Kopparpssjöarne i 

dra Wedbo härad, utdikning af madängar inom Öggestorps och Forseruins socknar i Tveta härad, samt 

sänkning af Rålången och Lunnasjön i Westra härad, för hvilka arbeten understöd af statsmedel erhållits 

till ett sammanräknadt belopp af 121,050 R:dr, deraf 3,340 såsom anslag men återstoden såsom lån. 

Tabb. 2 och 3. 
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Skördarne af så väl säd och rotfrukter som hö hafva under ifrågavarande år i allmänhet icke allenast 

varit tillräckliga för länets innevånares eget behof, utan ock lemnat icke obetydliga öfverskott till försälj

ning åt andra orter, synnerligast af hafre och äfven af råg, till priser, som visserligen icke kunna anses 

oskäligt låga, då för hafren erhållits 7 till 8 R:dr och för råg 15 till 20 R:dr och deröfver, utom i afseende 

på 1864 års skörd, då priset var betydligt lägre, synnerligast för råg, som nedgick ända till 12 R:dr, allt 

per tunna om 63 kannor räknadt. 1865 års skörd af vårsäd var särdeles svag, och då dertill kom missväxt 

på hö, medförde detta nödvändighet att betydligt minska ladugårdarne, hvilken tvungna försäljning sam

tidigt af ett ovanligt stort antal kreatur, i förening med bristen på penningar, nedtryckte priserna, som 

sålunda minskades med ända till en tredjedel af de eljest vanliga. Någon höjning inträffade dock sedermera 

i följd af exporten till England. Priserna på ost hafva i allmänhet varit låga, 42 högst 50 öre för s. k. 

sötmjölksost och 16 till 18 öre för skummjölksost per skålpund; deremot priset på smör snarare stigit än 

fallit och sålunda blifvit betaldt med ända till 75 öre skålpundet för vara af första qvalitet. 

Partiel missväxt inträffade genom hagelskäda år 1861 inom Femsjö socken i Westbo härad och år 

1862 inom Linderås och Lommaryds socknar i Norra Wedbo härad, samt genom frost år 1863 i Ödestugu, 

Wrigstads, Malmbäcks och Svenarums socknar i Westra härad, Fryeleds socken i östbo härad och Willstads 

socken i Westbo härad, äfvensom år 1864 i Refteleds och Bredaryds socknar i sistnämnda härad; och 

hafva de derigenom lidande nådigst beviljats understöd af allmänna medel till ett sammanräknadt belopp 

af 26,800 R:dr, deraf 3,300 såsom anslag utan återbetalningsskyldighet och återstoden såsom lån. 

Det är redan förut antydt, at t frostskador ofta förorsakas af de vattensjuka kärr och mossar, hvaraf 

länet är genomskuret, och hvilka, merendels bestående af s. k. hvitmossa, icke allenast för det närvarande 

äro alldeles ofruktbara, utan jemväl i den mån skogarne uthuggas allt mer och mer vidga sig, hvarigenom 

den skadliga verkan deraf på det klimatiska förhållandet likaledes ökas. Af sådan anledning har ock 

länets Landsting, hvars uppmärksamhet blifvit fästad härå, anslagit medel till undersökning af sådane större 

mossar för uppgörandet af planen till deras utdikning, i ändamål att såmedelst förminska frostländigheten; 

och afhjelpandet häraf är otvifvelaktigt ett vilkor för landets vidare odling, att ej säga för vissa redan 

odlade trakters framtida bestånd och beboelighet. 

Ifråga om trädgårdsskötsel, biskötsel och stängselsättet åberopas innehållet af förra femårsberättelsen. 

Likaså beträffande tillgången på arbetare samt lönebeloppen och dagsverkspriserna, hvilka senare likväl något 

nedgått i anseende till minskad efterfrågan på arbetare, som varit en följd af de skuldsatta jordägärnes 

egen betryckta ställning. 

Vid länets Landtbruksskola har undervisningen under ifrågavarande fem år fortgått likasom förut. 

Sedan skolans föreståndare, tillika ägare af Flishults egendom, der skolan varit förlagd, begärt entledigande 

från denna befattning, som han under 20 år med synnerligt nit och skicklighet handhaft, äfvensom att 

skolan måtte förflyttas, har densamma blifvit förlagd till och den 24 Oktober 1862 öppnad å Johannesbergs 

egendom i Södra Wedbo härad, hvarest undervisningen handhafves af antagen driftig och skicklig före

ståndare jemte en underlärare samt undervisare i skogshushållning m. m. Antalet af frilärlingar är 15, 

hvarjemte 6 betalande elever och 1 betalande lärling der erhålla undervisning. För skolan åtnjutes under

stöd af statsmedel med 4,000 R:dr årligen. 

I ö s t r a härad finnes en trädgårdsarbetareskola, till hvilken understöd utgår af Hushållnings-sällskapets 

medel. 

C) Skogshushållning jemte D) Rofdjurs utödande. 

Tab. N:o 4. Angående skogshushållningen är föga att tillägga vid hvad förra femårsberättelsen innehåller. Några 

kronan tillhöriga och till dess disposition indragna eller eljest under direkt allmän vård stående skogar 
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finnas icke, utom Norra Wedbo härads allmänning, Östra Holaveden kallad, samt de under Wisingsö 

kungsgård lydande planteringar. I afseende å den förstnämnda eller Holaveden hänvisas till tab. N:o 4. 

För ekplanteringsverket disponeras Wisingsö kungsgård h\ mantal jemte underlydande 31 dito samt 

dessutom en kronopark, icke i hemmantal upptagen, utgörande hela ägovidden tillhopa 6,290 qv.-ref, 

deraf 3,954 qv.-ref beväxta med ek, uppdragen under åren 1831—1860, och kronoparken 1,373 qv.-ref 

beväxt med äldre och yngre tallskog, indelad till trakthuggning på 140-årigt omdref. Af försålda skogs

effekter från årshyggena i kronoparken, hjelpgallringsvirke och höfångst från ekplanteringen samt influtna 

mulbetesafgifter har vunnits en brutto-inkomst af 38,066 R:dr 65 öre under perioden eller i medeltal 

årligen 7,613 R:dr 33 öre R:mt. Ekskogens växtlighet är god och lofvar för framtiden en rik skörd af 

godt virke, med undantag för en del eller omkring 500 qv.-ref, hvarest jordmånen är för grund och hård. 

Mullbärsbuskar ne till ett antal af 1,500 st. upptaga en jordvidd af omkring sex qv.-ref. 

De enskilda skogarne vårdas föga bättre än tillförene, och återplantering af skog kommer sällan 

ifråga. Blott vid några större skogsegendomar är en ordnad hushållning införd; men äfven vid dessa är 

handhafvandet af hushållningen sällan anförtrodd åt fullt kunniga personer, ehuru tillgång på sådane inom 

länet icke saknas. Det skadliga svedjandet har dock i det närmaste alldeles upphört; men försäljningen 

af hela skogsparker fortgår, och på dessa afverkas sedermera allt livad som finnes, smått och stort, så att 

hela skogssträckor fullkomligt afrödjas. Blott inom Westbo härad uppskattas inkomsten för sålunda under 

denna femårsperiod försåld skog till 2 å 300,000 R:dr. Sägblockarne flottas dels och mest i Nissaån till 

ett inom Hallands län anlagdt sågverk, dels ock genom sjön Tiolmen ut i Lagaån till ett sågverk vid 

Laholm. Till skogarnes förödande bidrager mycket fällningen af s. k. pitprops, hvartill användas unga 

tillväxande träd; och kontrakter, uppgjorda om leveranser af dylikt virke, utan beräkning af virkets verk

liga värde eller kostnaden för aptering och forsling, hafva varit lika ruinerande för leverantörerne som för 

skogarne. 

Inom länet finnas visserligen ännu icke så obetydliga skogar, jemväl å boställsjord; och på militie-

boställen samt ett eller annat bland öfriga boställen är skogen indelad till trakthuggning; men då skogs-

och jägeribetjeningens antal egentligen är inskränkt till en enda ordinarie tjensteman, Jägmästaren, som 

omöjligen kan medhinna hålla tillsyn öfver alla boställsskogarne, än mindre att leinna råd och biträde vid 

trakthuggningars utförande och hushållningen i öfrigt, så blifver följden den, att skogshushållningen icke 

heller på sådan kronojord ordentligen handhafves eller bedrifves; hvarföre ock en tillökning i den bevakande 

och biträdande tjenstepersonalens antal är af behofvet högt påkallad. 

Priserna på skogsprodukter äro i allmänhet oförändrade, men naturligtvis i afseende på sådant virke, 

som utgör föremål för export, beroende af priset i utlandet. Kolpriserna hafva deremot betydligt nedgått 

eller från 4 till 2 R:dr 50 öre per läst om tolf tunnor. 

I Drafö och Henja mossar inom Westbo härad har man funnit bränntorf, som med fördel blifvit 

använd. Inom Torskinge socken i samma' härad finnes ett flygsandsfält, hvars areal, som alltjemnt genom 

mkräktningar å kringliggande marker förökas, nu antages utgöra omkring 400 tunnland; ocli anses åtgär

derna för dess hämmande öfverstiga den deraf lidande befolkningens krafter. 

Jagenstaten inom länet består fortfarande af en ordinarie tjensteman, Jägmästaren; hvarjemte finnas 

tva extra Ofverjägare, hvilka icke åtnjuta någon lön af statsverket, men vid påfordran tjenstgöra. Tillsynen 

å häradsallmänningen Holaveden utöfvas af två skogvaktare, med boställen derstädes och lön af allinän-

mngskassan. At de i förra berättelsen omnämnde tre skogvaktare på indragningsstat äro två numera 

aflidna. Vid planteringsverket på Wisingsö äro anställda en förvaltare, två kronojägare och två grindvaktare. 

ror undervisning i skogshushållning finnes på Råslätt under Strömsbergs egendom i Tveta härad, efter 

kontrakt emellan ägaren och länets Hushållnings-sällskap, en skogvaktareskola inrättad, för hvilken af 



6 Jönköpings län. Skogvaktareskola. Rofdjur. Jagt. Fiske och fiskodling. Bruk och fabriker. 

statsmedel åtnjutes ett understöd af 1,500 R:dr årligen, och från Hushållnings-sällskapets kassa utgår ett 

numera till 1,000 R:dr förhöjdt årligt anslag. Fem lärlingar erhålla der undervisning jemte underhåll 

kostnadsfritt under en-årig lärokurs. Härförutom äro de tvänne extra öfverjägarne af Hushållnings-sällskapet 

särskildt antagna att i skogshushållningen tillhandagå dem af länets skogsägare, som sådant önska, och 

åtnjuta derför dels arfvoden af sällskapets kassa och dels ersättning af skogsägarne vid förrättningar; men 

ehuru sistnämnde ersättning är ganska billigt beräknad, begagnas detta biträde vida mindre än önskligt vore. 

Tabellen N:o 5 utvisar antalet af dödade rofdjnr och beloppet af derför utbetalde belöningar, hvilka 

belöningar, för såvidt som de afsett rofdjnr, dödade före år 1865, utgått från länets jagtkassa, bildad på 

sätt i de föregående berättelserna blifvit omförmäldt, men sedermera, enligt Kongl. Maj:ts förnyade nådiga 

jagtstadga den 21 Oktober 1864, af statsmedel; hvarjemte jagtkassans behållning, 13,569 R:dr 5 öre, 

enligt föreskriften i Kongl. Maj:ts nådiga cirkulär af samma dag, öfverlemnats till Landstingets disposition. 

Någon tillförlitlig uppgift på antalet af husdjur, dödade af rofdjur, kan icke meddelas 

Utbytet af jagten har fordom inom länet varit vida betydligare än det för närvarande är; men be

stämmelserna i senast utfärdade jagtstadga synas dock redan hafva medfört god verkan till villebrådets 

fredande under förbjuden tid och i samma mån äfven till förökande af tillgången derpå. E t t jagtsätt, 

som mycket öfverklagas, är villebrådets fångande medelst så kallade snaror, hvilka i tusental utläggas och 

hvarigenom djuren i allt för stor mängd utödas. 

Fisket är icke af någon större betydenhet. Det idkas hufvudsakligast vid östra stranden af Wettern 

samt i sjön Sömmen vid länets östra gräns mot Östergötland. Äfven finnas några ganska fiskrika sjöar i 

Westra härad samt i trakten af Eksjö. Inom Säby socken är en särskild fiskodlingsanstalt inrättad med 

understöd så väl af statsmedel som från Hushållnings-sällskapets kassa. 

Tab. N:o 5. 

E) Bergs- och brukshandtering samt F) Fabriker, manufakturer och handtverk. 

Tab. N:o 7. Härom åberopas tabellen N:o 7 a. 

Inom Gnosjö socken af Westbo härad har blifvit anlagd en ny masugn, benämnd Häreryd, hufvud-

sakligen beräknad för myrmalm från kringliggande sjöar och sänka trakter. Vid Bruzaholms jernbruk i 

Södra Wedbo härad, hvarest finnas masugn, stångjernshammare, gjuteri och mekanisk verkstad, är tillverk

ningen under perioden ytterligare utvidgad. Bland tillkomna större anläggningar märkas på Jönköpings 

stadsägor anlagda ett gjuteri och ett pappersbruk för machinpapper, hvilka begge, belägna vid Munksjön, 

drifvas med ångkraft. Tillverkningen vid det förra har årligen utgjort omkring 2,000 Centner diverse 

gjutgods till värde af omkring 25,000 R:dr, och vid pappersbruket, hvarest hufvudsakligen tillverkas gult 

omslagspapper af halm, förhydnings- och andra sorters papp, deribland äfven s. k. tjärpapp till taktäckning, 

har årliga tillverkningsvärdet varit omkring 240,000 R:dr. För öfrigt finnas, med få undantag, alla de i 

tabellen för städerne upptagna fabriksinrättningar inom Jönköpings stad. Bland dessa märkas garfverierna 

med omkring 240,000 R:dr tillverkningsvärde, färgerierna, bland hvilka ett drifves med ångmachin, snusfa

briker, som tillverka för 113,000 R:dr, tändsticksfabriken med ända till 338,000 R:dr samt tapet- och rull

gardinsfabriker med resp. 60,000 och 30,000 R:dr årliga tillverkningsvärden. En af de största fabrikerna 

i denna stad, Strands fabrik för halfyllevafnåder, har blifvit förstörd genom eldsvåda och derefter icke 

ånyo uppsatt. En annan större fabriksinrättning, Stensholms pappersbruk för tillverkning af machinpapper, 

beläget vid den s. k. Husqvarna å i Hakarps socken och Tveta härad, har jemväl nedbrunnit, men åter 

blifvit uppbygdt, utvidgadt och inrättadt för arbetets bedrifvande efter de bästa nyare methoder. Haga 

glasbruk i ös t ra härad är nedlagdt. 

De betydligaste jernverken äro, jemte förenämnde Bruzaholm, Ohs och Linnefors i Westra härad, 

Eckersholm, Hörle och Aminne i ös tbo samt Nissafors i Mo härad med tillhörande masugnar. Vid Bruza-
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holm, Ohs och Åminne är tillverkningen hufvudsakligen beräknad på användandet af myrmalm. De öfriga 

hemta malmen från Taberg, och inom dit hörande bergslag finnas äfvenledes särskilda bergsmanshyttor 

eller masugnar, som drifvas af hemmansinnehafvarne derstädes, äfvensom masugnar, tillhörande bruken, äro 
' o ° 

der '.belägna. Vid Aminne likasom vid Bruzaholm tillverkas gjutgods i större mängd, och från Aminne 

afsändes jemväl tackjern för andra gjuteriers och verkstäders behof. 

Klefva nickelverk i Östra härad, hvars tillverkningar afsättas till utlandet, anses lemna en årlig 

nettobehållning af 40 k 45,000 R:dr. Tillverkningen af rödfärg derstädes utgör omkring 217 tunnor ä 2 

Centner per tunna. Inom Westra härad finnas fem kalkstensbrott och bedrifves äfven sandstensbrytning till 

qvarnstenar. 

Vid Husqvarna gevärsfaktori i Hakarps socken och Tveta härad har under ifrågavarande fem år 

tillverkats och till kronans förråder levererats 1,377 miniégevär, 7,000 refflade infanterigevär och 950 kam-

marladdningsgevär, samt förändrats 1,300 infanterigevär till kammarladdningsgevär, allt till ett samman-

räknadt värde af 363,604 R:dr 75 öre, hvarjemte blifvit tillverkade för särskilda skarpskytteföreningar 

4,603 infanterigevär och 52 kammarladdningsgevär, samt dessutom 342 skolgevär, 5 par kavalleripistoler 

och 50 par pistoler för General-Poststyrelsens räkning, till värde af 183,014 R:dr 50 öre; utgörande alltså 

hela tillvefkningsvärdet 546,619 R:dr 25 öre. Arbetsstyrkan har vexlat emellan 222, som varit den minsta, 

och 230 eller den högsta. 

Förhållandet med bränvinstillverkning en inhemtas af nedanstående tablå: 

Såsom husslöjder af någon betydenhet må nämnas tillverkningen af linne-j och bomullsväfnader, 

vagnmakarearbeten, smiden af flere slag, jerntråd, träkärl, tröske- och hackelseverk, väggur och knappnålar. 

Af tabellen N:o 7 b inhemtas upplysning om antalet af handtverkare och idkare af annan näring 

jemte deras arbetare samt för rörelsen utgående bevillning så väl på landsbygden som i städerna. 

4. Kommunikations-anstalter och varubyten. 

A) Landkommunikationer. I tabellen N:o 8 a redogöres för längden af allmänna landsvägar, härads

vägar och socknevägar inom länet vid periodens slut och för längden af de med skjutsstationer försedda 
v aga r> jemte en del af de vägförbättringar, som blifvit under perioden verkställda, samt, så vidt uppgifvet 

blifvit, äfven för kostnaden dertill. Den vigtigaste vägförbättringen är den i tabellen omförmälda anlägg

ningen af ny väg emellan Råby gästgifvaregård och Grenna stad, hvarigenom icke allenast denna väglinie 

it förkortad, utan ock en högst behöflig förbättring skett i afseende på vägbanan, då en jemn och 

teinhgen fast mark erhållits i stället för den förra mycket backiga och svårhållna vägsträckan. Af stats

medel har till denna vägförbättring utgått 60,000 R:dr och derjemte till en i sammanhang dermed verkställd 

vägomläggning emellan Råby och Högstorps gästgifvaregårdar 2,000 R:dr. Angående de väghållningsskyl-

Tab. N:o 8 a. 
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diges egna bidrag saknas uppgift, men dessa hafva otvifvelaktigt varit ganska betydliga. Utom förenämnda 

pågå och åro i det närmaste fullbordade vägomläggningarne emellan Hvetlanda och Broby samt Broby 

och Sandsjöryds gästgifvaregårdar i rigtning mot Södra stambanan, dertill statsbidrag erhållits med resp. 

12,500 och 3,500 R:dr, äfvensom för anläggning af l\ mil häradsväg inom Gnosjö socken i Westbo härad 

af statsmedel blifvit anvisade 8,000 R:dr. Många svåra backar återstå ännu på nästan alla de vägar, som 

genomkorsa länet i särskilda rigtningar, och planer jemte kostnadsförslag till omläggning och förbättring 

af ett stort antal sådane vägar äro redan, till en del, sedan flere år tillbaka, uppgjorda; men utförandet, 

hvilket menigheterna icke förmå att på egen bekostnad verkställa, är beroende derpå, huruvida understöd 

af statsmedel erhålles. 

Den vigtigaste kommunikationsväg inom länet är naturligtvis Statens Södra Stambana, hvilken, från 

Jönköpings stad räknadt, fullbordades till Falköping i December månad 1863 och till Malmö i Decem

ber 1864. 

I afseende på vägarnes tillstånd och underhåll har någon annan förändring ej ägt rum, än att, jemte 

det en del af den Jönköpings stad tillhöriga landsvägen vester om staden blifvit lagad med sönderslagen 

sten, vägarne inom Mo härad blifvit försatte i utmärkt godt skick. På de vägar, som närmast leda till 

Jönköpings stad, användas visserligen mycken både kostnad och arbete, men den starka trafiken motverkar 

beståndet af förbättringarne, och i allmänhet är marken i vägbanorna inom orten närmast deromkring af 

sådan beskaffenhet, att svårighet möter vid underhållet, ehuru äfven medgifvas måste, att genom mera nit 

hos kronobetjeningen och större omsorg af väghållarne, dessa vägar kunde vida bättre underhållas. 

Inom Östbo och Westbo härader pågå nya v äg delning ar, dervid en mängd förutvarande sockne- och 

byvägar komma att ingå i den allmänna delningen; men för närvarande äro vägarne i dessa härader illa 

underhållna till följd af liknöjdhet af väghållarne, härrörande från ovissheten om deras blifvande vägstyckens 

läge, men jemväl af brist på tjenliga väglagningsämnen och den närvarande vägdelningens olämplighet, i 

det väglotterne ofta äro belägna på mycket långt afstånd från så väl de underhållsskyldiges hemvist som 

grustagen. I öfriga delar af länet äro lands- och häradsvägar i allmänhet väl underhållna, men sådant 

underlättas i väsendtlig mån genom markens fasthet i vägbanorna samt tillgången på tjenligt fyllnadsämne. 

Obestridligen är vägunderhållet en af de mest betungande skyldigheter, som åligga kommunerna inom 

Jönköpings län, hvarest finnas icke mindre än 400 mil allmänna vägar, deribland 87 mil landsväg och 157 

mil häradsväg, af hvilka 157i mil äro försedda med skjutsstationer. Derjemte måste mångfaldiga större 

och mindre broar underhållas i alla delar af länet, såsom öfver Nissa- och Laga-åarne i Mo, östbo och 

Westbo härader jemte öfriga der varande betydligare vattendrag, öfver Emån i ös t ra härad samt öfver 

större och mindre vattendrag inom öfriga häraderna. 

Antalet af grindar är, såsom förra femårsberättelsen utvisar, högst betydligt, men i anledning af 

stadgandet i Kongl. Maj.-ts nådiga kungörelse den 11 Oktober 1864, hafva efter vägsynerna år 1865 ett 

stort antal sådane blifvit anmälda till borttagande. Besluten derom tillhöra dock icke perioden för denna 

berättelse. Emellertid är, i öfverensstämmelse med samma nådiga Författning, förordnadt, att grind å 

allmän lands- eller häradsväg skall hållas öppen från och med den 1 November till den 15 påföljande Maj. 

På sätt, som inhemtas af tabellen N:o 8 b, finnas inom detta län 73 gästgifverier och inga nya sådane 

hafva under perioden blifvit inrättade eller förut varande indragne. Blott vid sex stationer är skjuts

entreprenad. Redan under förra femårsperioden hade skjutsåtgången betydligt minskats, men än betydligare 

är, på sätt i tabellen äfven blifvit anmärkt, minskningen af antalet till gästgifveriskjuts utgångna hästar, 

sedan Södra stambanan inom länet med år 1864 blifvit fullbordad och till allmänt begagnande öppnad, så 

att nämnde antal för år 1865 uppgår till föga mer än J:del af hvad detsamma i medeltal utgjorde under 

de nästföregående åren och icke £:del af det antal, som utgick under år 1856. Storleken af denna 

Tab. N:o 8 b. 
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minskning, som visat sig icke blott inom de närmare intill jernvägen belägna orter utan ock inom derifrån 

aflägsnare delar af länet, härrörer deraf, att jemväl befolkningen inom dessa senare, derest afståndet icke 

är alltför stort, söker sig väg till någon jernvägsstation, dervid begagnande egna hästar eljer särskild be

tingad skjuts. Inom länet finnas nu 7 jernvägsstationer, alla på Södra stambanan. 

Postskjutsen. Postbefordringen har, sedan jernvägen öppnades, såvidt lämpligt varit, skett å denna 

samt för öfrigt genom med entreprenadskjuts fortskaffade postdiligenser på de från Jönköping utgående 

linierna till Gisslaved—Halmstad, Wernamo—Helsingborg samt Grenna—Linköping, äfvensom på andra 

linier medelst entreprenadskjuts, så att ganska få af de förra posthemmanen numera utgöra postskjuts; i 

följd hvaraf de med detta åliggande förenade friheter äfven upphört och hemmanen fått sig roterings-

skyldighet ålagd. Ny postkommunikation har blifvit öppnad från Wrigstad i Westra härad öfver Hvetlanda 

i östra härad till Målilla i Calmar län, och poststation på denna linie inrättad i Arset inom Westra härad. 

För öfrigt finnas poststationer i Säby af Norra Wedbo härad, i Näshult af ös t ra härad, i Skillingaryd af 

östbo härad och på Wisingsö, förutom de å jernvägslinien'befintliga postexpeditioner och stationer. 

Kronobrej'bäringen har utgjorts på samma sätt som under nästföregående period, nemligen: inom 

Tveta, Wista och Mo samt Norra och Södra Wedbo häraders fögderier af dertill i tur anslagne hemman, 

dervid likväl inom sistnämnde fögderi åtnjutits ersättning med 25 öre för hvarje tillryggalagd mil, hvilket 

belopp hvarje år utdebiterats på samtlige brefbäringsskyldige hemman derstädes; i ös t ra härad i överens

stämmelse med Kongl. Brefvet den 30 November 1849 mot ersättning af 12? öre milen; i Westra härad 

medelst särskildt antagne och aflönade brefdragare; i ös tbo härad medelst stationer enligt af Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande fastställd ordning, och i Westbo härad af vissa på lämpligt afstånd belägna hemman, 

som derför njuta ersättning af samtlige brefbäringsskyldige hemman efter 25 öre milen, hvilken ersättning 

der i medeltal utgjort 1,250 R:dr om året; varande vid slutet af år 1865 fråga väckt och under behandling 

angående sådan förändring af brefbäringen inom förstnämnde fögderi, att densamma skulle bestridas genom 

antagne brefbärare mot viss ersättning per mil. 

Jemte de förut befintliga telegrafstationer i Jönköping och Grenna, har sådan station äfven blifvit 

inrättad i Eksjö stad, som likväl af staden enskildt underhålles och förestås af ett fruntimmer. 

I följd af jernväg sanläggning en har den förut vanliga varuforslingen med dragare blifvit betydligt 

inskränkt. Den sker nu, så vidt möjligt är, blott till och från jernvägsstationei-ne och hamnarne vid Jön

köping och Grenna; men i de derifrån mera aflägsna delarne af länet, såsom Östbo och Westbo härader, 

fortgår forslingen på förra sättet, äfvensom innevånarne i de socknar, som äro närmast belägna Bruzaholms 

bruk, mycket sysselsätta sig med forslingen af nämnde bruks tillverkningar, hvaraf likväl det mesta vidare 

försändes från Nässjö jernvägsstation. Varuförsändningen från ös t ra härad, som förut gått till Calmar och 

uscarshamn, synes ock numera följa jernvägen till Skåne eller Göteborg. 

B) Sjökommunikationer. Sjön Wettern, som på tre sidor angränsas af Jönköpings län, är dess enda 

egentliga segelbara vatten. Någon kustfart idkas der likväl icke, men kommunikationen dera emellan 

Jönköping och Grenna samt emellan dessa städer och Wisingsö underhålles dels med mindre båtar och 

dels medelst ångfartyg, hvarom mera här nedanföre. 

C) Sjöfart och handel. Reder ier i Jönköpings stad ägde vid 18(55 års slut 5 st. seglande fartyg om 

tillsammans 94 läster, och antalet af der trafikerande ångfartyg under samma år utgjorde åtta med samman-

lagdt 304 hästkrafter. Dessa ångfartyg, af hvilka fyra tillhöra rederier i nämnde stad, underhålla trafiken 

lör gods och passagerare genom reguliera turer emellan Jönköping samt dels Stockholm och dels Göteborg, 

med anlöpande af de vid Wettern belägna städerna Grenna, Hjo och Wadstena äfvensom Wisingsö och 

Hästholmens hamn i Östergötland. 
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Under år 1865 hafva från inrikes ort till Jönköpings stad ankommit 74 förpassade fartyg om tillhopa 

1,581,26 lästers drägtighet och 307 förpassningsfria om 3,456,22 läster, samt till sådan ort derifrån afgått 

13 förpassade fartyg om 222,37 läster och 361 förpassningsfria om 4,580,92 läster. Från utrikes ort har 

ankommit 1 fartyg om 22,8 läster samt till sådan ort afgått 2 st. om 55,29 läster. Tull och öfriga afgifter, 

som af tullbevakningen uppbäras, hafva under de ifrågavarande fem åren i medeltal för året utgjort 

115,813 R:dr 7 öre, som med 52,098 R:dr 27 öre öfverstiger medeltalet under nästföregående qvinqvennium. 

De varor, som från Jönköping afskeppas, utgöras förnämligast af spanmål samt jern och trävaror, 

äfvensom utförseln af tändstickor från dervarande fabrik är särdeles betydlig. Staden har en väl under

hållen och rymlig hamn. Under ifrågavarande fem år utgjorde hamnkassans inkomster, efter af Kongl. Maj:t 

fastställd taxa, för lästetal 10,595 R:dr 57 öre, för varor 42,319 R:dr 75 öre, hvartill komma influtne 

räntor och extra inkomster 11,667 R:dr 79 öre eller sammanlagdt 64,583 R:dr 11 öre. Vid 1865 års slut 

utgjorde behållningen 26,445 R:dr 82 öre. 

Den i förra berättelsen omnämnda ombyggnad eller utvidgning af Grenna hamn, dertill af statsmedel 

erhållits ett bidrag af 75,000 R:dr, hälften såsom lån och hälften utan återbetalningsskyldighet, fullbordades 

i Oktober månad 1863. Hamninkomsterne under åren 1861—1865 hafva utgjort sammanräknadt 16,345 
o 

R:dr 83 öre. Ar 1865 afgingo från Grenna sjöledes bland annat 56,270 kub:fot spanmål, 21,566 kub:fot 

potäter, 26,480 kannor sprit, 1,110 centner viktualier, 403 centner pottaska, 357 kub:fot frukt samt 3,000 

centner tobaksblad från der anlagd och med omsorg skött plantage. 

Tab. N:o 9 utvisar antalet af handelsidkande och deras betjening, särskildt för städerna och särskildt 

för landet, jemte beloppet af den bevillning till staten, som för rörelsen utgår. Handeln i städerna har 

hufvudsakligast till uppgift att förse innevånarne der och på landsbygden med hvad de behöfva af köp

mannavaror såsom salt, sill, kaffe, socker, tobak m. m., dels genom direkt försäljning från bodar och 

magasiner, dels genom förlag till landthandlare. På lika sätt afsättas i allmänhet fabrikernas tillverkningar, 

med undantag af tändsticksfabrikens, gjuteriernes och pappersbrukens, hvilka äfven gå till andra orter, 

och af den förstnämndas tillverkningar försändas stora qvantiteter direkte till utrikes ort. Uppköp af 

spanmål utaf ortens produktion bedrifves vanligen i kommission för handlande i Göteborg till temligen 

betydligt omfång, men uppköp för export på de handlandes egen risk kommer sällan ifråga, och importen 

är likaledes inskränkt till hvad som förbrukas i orten jemte fabrikernes behof af råämnen. Stora qvanti

teter spanmål tillföras från Östergötland med tvänne för trafiken på Wettern inrättade mindre ångfartyg, 

hvilka fortsätta fraktfarten äfven under vintren, då alltför stark is icke gör densamma omöjlig. 

De näringsidkare i städerna, som med omsorg sköta rörelsen och för öfrigt iakttaga ett sparsamt 

och ordentligt lefnadssätt, berga sig väl, men i följd af minskad penningtillgång hos landtmännen har 

ock afsättningen för handlande och varutillverkare i städerna under senare åren aftagit. 

Landtmannahandeln har under perioden fortgått på samma sätt som förut. Den omfattar j or dbruks-

och skogsprodukter af särskilda slag jemte de alster af husslöjd, som redan blifvit omnämnda. Afsättningen 

har varit temligen jemn och priserna någorlunda nöjaktiga, utom i afseende på kreatur, hvilkas pris på 

sätt och af orsak, som förut är omförmäldt, någon tid stod ganska lågt, men sedermera åter stigit. Omsätt

ningen gick ock under samma tid trögt. De förnämsta afsättningsorterna äro inom länet, jemte dervarande 

städer, Wernamo köping samt marknads- och torg-platserna på landet, bland hvilka senare Löfstad i Norra 

Wedbo, Hvetlanda i östra , Wrigstad i Westra, Unnaryd i Mo samt Gisslaved och Unnaryd i Westbo härad 

äro de betydligaste; äfvensom, utom länet, Göteborg, Halmstad och Skåne. I Löfstad, Hvetlanda och 

Wrigstad finnas åtskilliga handlande bosatta, hvilka drifva icke obetydlig handel äfven med köpmannavaror. 

Bergsbruksrörelsen, som under en viss period var högst fördelaktig, har under de senare åren varit 

mindre lönande. Produkterne deraf föryttras till en icke ringa del inom orten, och utgör råämnet för 

Tab. N:o 9. 
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åtskilliga hus- och hemslöjder. Det öfriga går hufvudsakligast till Skåne eller Göteborg. För de delar af 

länet, som icke äro alltför aflägsna från jernvägen, är denna kommunikationslinie af stor nytta, emedan 

tillfälle derigenom beredes för producenterne att hvarje tid af året försända sina varor till de platser der, 

för tillfället, afsättning lättast och emot högsta pris kan erhållas. Deremot äro andra orter, och bland 

dessa främst Westbo härad, synnerligen vanlottade i afseende på kommunikations-anstalterna. Från häradets 

gränser är afståndet i norr till Jönköping 6i och i söder till närmaste stad inom Halland, eller Halmstad, 

3i mil, samt från häradets medelpunkt till hvardera af dessa städer resp. lOf och 7 mil och till närmaste 

jernvägsstation omkring 9 mil. Sjökommunikation saknas ock alldeles, med undantag af flottningsleden i 

Nissa-ån, hvilken likväl endast kan begagnas vid högre vattenstånd. Föga utsigt förefinnes dessutom dertill, 

att förhållandet snart skall blifva bättre, emedan annat medel härför icke gifves, än anläggning af jernväg 

från någon punkt af Södra Stambanan och vidare öfver Wernamo genom Westbo härad till Warberg; men 

ortens fattiga befolkning är alldeles oförmögen att i någon betydligare mån bidraga till kostnaderna för 

en sådan anläggning. 

Af de så kallade frimarhiaderne, hvilka vid förra femårsperiodens slut voro icke mindre än 58, hafva 

en i Jönköping och en i Grenna numera upphört, den senare utbytt mot s. k. kreatursmöte, men enligt 

af Kongl. Maj:ts och Rikets Kommerse-Kollegium den 12 December 1865 meddeladt beslut komma med år 

1867 ytterligare 2 marknader i Jönköping, 1 i Eksjö och 18 på landet att indragas. 

Gårdfarihandel idkas fortfarande förnämligast af allmoge från Westbo härad, som dels inom länet 

och dels i andra provinser afsätter ortens slöjdalster af väfnader, sniiden, ståltråd o. a. m. 

Utskänhiing af bränvin utöfvades under år 1865 vid 14 gästgifvaregårdar med bibehållen utskänk-

ningsrätt och på tre andra utskänkningsställen å landet, Wernamo köping dertill räknad. I städerna voro 

så väl utskänknings- som minuthandelsrättigheterna upplåtna till bolag. Afgifterne af alla dessa före-

nämnda jemte gästgifveriet och ett schweitzeri i Eksjö samt för tillfällig utskänkning vid Regementenas 

mötesplatser, på ångfartyg m. m. uppgingo till sammanlagdt 36,951 R:dr 96 öre, deraf bolagen i Jönköping, 

Eksjö och Grenna erlade resp. 15,000, 11,250 och 3,162 R:dr. 

5. Kameralförhållanden. 

För hemmantal, brukningsdelar, jordtorp, backstugor och andra lägenheter å landet samt dessas 

taxeringsvärde vid periodens slut redogöres i tabellen N:o 10 a och uppgift om städernas jordområde och 

egendomar meddelas i tabellen N:o 10 b. 

Hemmantalet, som enligt förra femårsberättelsen utgjorde oförmedladt 5,053 och efter förmedling 

3,89311 mantal, är nu upptaget till 5,061ff oförmedlade och 3,894^ förmedlade mantal. Orsaken till denna 

skiljaktighet kan, hvad det oförmedlade mantalet angår, icke bestämmas, men antagas må, att nu medde

lade uppgift är riktig. Tillökningen i det förmedlade hemmantalet härleder sig deraf, att under senare 

perioden tvänne hemmansdelar, som förut varit oskattlagde, enligt Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-

ilegii föreskrift blifvit skattlagda till sammanlagdt f\ mantal. Jemväl emellan uppgifterna om de särskilda 

lemmanens natur förekomma olikheter, hvilka äro en följd af de rättelser uti föregående missföringar, 
s o m i sammanhang med åtgärderna för ny jordeboks upprättande blifvit verkställda. 

Den ansenliga förhöjningen i taxeringsvärdet å hemman och lägenheter på landet från 18,413,612, 

som det utgjorde år 1860, till det nuvarande eller 83,350,375 R:dr, är en följd af de olika grunder, efter 

ivilka taxeringarne blifvit verkställda. Samma orsak förefinnes ock till förhöjningen i taxeringsvärdet å 

städernas jordområde och egendomar från 4,690,090 R:dr, hvartill det uppgick år 1860, till 8,784,270 R:dr 

Tab. N:o 10. 
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år 1865; men stadsegendomarne hafva derjemte, i följd af under tiden tillkomna betydliga nybyggnader 

och förbättringar, äfven stigit i verkligt värde. 

Under perioden hafva 64
4
8 förmedlade mantal i 26 särskilda brukningsdelar samt tre qvarnlägenheter 

blifvit skatteköpta. 

Jordens fördelning genom hemmansklyfning har fortgått, och hafva 163 klyfningar af hemman, som 

förut undergått enskifte eller laga skifte, blifvit efter skiftesgrunder verkställda. Vanligen sökes icke fast-

ställelse å afgäld för andra lägenheter än sådana, som med äganderätt blifvit från hemman afsöndrade. 

Antalet af så beskaffade lägenheter, för hvilka afgäld under ifrågavarande period blifvit af Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande bestämd, utgör 21, och någon uppgift om öfriga under perioden skedda afsöndringar 

kan icke meddelas. 

För skiftesverkets fortgång lemnas upplysning i tabellen N:o 11, utvisande att 268H mantal under 

perioden blifvit skiftade, och då antalet af oskiftade hemman vid 1860 års slut antogs utgöra omkring 

951 mantal, skulle 683 ännu återstå att skifta. 

Tabellen N:o 12 innefattar uppgift om den uppbörd, som i specialräkningarne för länet blifvit redo

visad, men någon tillförlitlig redogörelse för kommunernas utskylder och finanser kan icke meddelas. Att 

dessa utskylder dock äro ganska betydliga och inom vissa kommuner icke allenast fullt jemförliga med, 

utan till och med mera betungande än afgifterna till staten, är emellertid otvifvelaktigt, och såsom exempel 

härpå må nämnas, att kommunalutskylderna inom Jönköpings stad, oberäknadt de afgifter, som särskildt 

utgöras för fast egendom, uppgå till fyra gånger beloppet af allmänna bevillningen efter andra artikeln 

Bevillningsförordningen. Jemte de betydliga utgifter nämnde stad fått vidkännas för uppförandet af ett nytt 

läroverkshus, hvarom vidare här nedan förmäles, har staden bekostat anläggning af gasledning och vatten

ledning med omkring 115,000 R:dr för den förra och 172,000 R:dr för vattenledningen. 

Tab. N:o 11. 

Tab. N:o 12. 

6. Politi . 

Utom folkskolorna på landet samt de under 3:dje afdelningen omnämnda tillåmpningsskolor eller 

landtbruksskolan, skogvaktareskolan och trädgårdsarbetareskolan, finnas inom länet följande undervisnings

anstalter : 

I Jönköpings stad ett Högre Elementarläroverk, hvarest undervisning meddelas af sex Lektoror, deraf 

en Rektor, samt elfva Adjunkter och tre extra Lärare jemte tre Lärare i sång och musik samt gymnastik 

och teckning. Lärjungarnes antal, som vid 1861 års början var 273, utgjorde vid höstterminens slut år 

1865, 371. Et t nytt läroverkshus är under uppförande, för hvilket kostnaden uppgår till omkring 180,000 

R:dr, deraf staden bekommit 30,000 R:dr ur den s. k. Wisingsöfonden samt af statsmedel ett amorteringslån 

af 120,000 R:dr. Vidare 4 folkskolor, 2 för gossar och 2 för flickor samt 2 slöjdskolor för flickor jemte 

5 småbarnsskolor; och äro vid dessa skolor anställde 3 lärare, 2 underlärare, samt 8 lärarinnor med 2 

biträden, hvilkas aflöning, som af staden bekostas, uppgår till sammanlagdt 6,115 R:dr. 

I Eksjö stad ett Lägre Elementarläroverk med en Rektor, fem Kolleger, tre Lärare i sång och musik 

samt gymnastik och teckning. Der finnes ock särskild folkskola. 

I Grenna ett tvåklassigt läroverk med Rektor och en Kollega jemte två Lärare i gymnastik och sång, 

äfvensom en särskild folkskola och en slöjdskola för flickor. 

I Wrigstad 1 pedagogi med en Lärare. 

Helsovården i länet handhafves af tre ordinarie Provinsialläkare med stationer i Jönköping, Eksjö 

och Gisslaved, sistnämnde befattning, med en del af Mo härad och större delen af Westbo härad såsom 

tjenstgöringsdistrikt, inrättad under ifrågavarande period; samt dessutom tre Extra Provinsialläkare, statio-
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nerade i Hvetlanda, Wrigstad och Wernamo. Stadsläkare finnas i alla tre städerna, dock innehafva Stads-

läkarne i Eksjö och Grenna derjemte Bataljonsläkaretjenst vid inom länet förlagda Regementen. 

Länets lasarett och kurhus i Jönköping har fortfarande åtnjutit allmänt förtroende. Det underhålles 

hufvudsakligen genom länets innevånares bidrag eller den så kallade kurhusafgiften, hvilken utgår med 20 

öre för en hvar, som erlägger mantalspenningar. För år 1865 utgjorde inkomsterna 22,340 R:dr 64 öre 

och utgifterna 19,141 R:dr 44 öre. Kurhuskassans behållning vid årets slut var 31,256 R:dr 14 öre. I 

Jönköpings stad finnes en särskild sjukvårdslokal, som begagnas vid epidemiska eller eljest allmänna 

sjukdomar. 

Med beviljadt bidrag af 2,500 R:dr af länets Landstingskassa jemtc särskilda tillskott af innevånare i 

östbo och Westbo härader äro byggnader uppförde och inventarier anskaffade till en mindre sjukhusin

rättning i Wernamo för nämnde härader, äfvensom Landstinget anslagit 1,400 R:dr att årligen under fem 

år, från det denna sjukvårdsinrättning trädt i verksamhet, utgå till bestridande af omkostnaderna för sjuk

vården derstädes; hvarjemte och sedan framlidne Generalmajoren m. in. Friherre G. Ulfsparre donerat en 

bebyggd lägenhet vid Eksjö, kallad Westanå, med hus, park och trädgårdar, till en sjukvårdsinrättning för 

nämnde stad saint Södra Wedbo härad jemte de socknar i Norra Wedbo samt Östra och Westra härader, 

hvilka ville till en sådan inrättning lemna bidrag, Lantistinget anslagit dels 2,500 R:dr för anskaffande af 

inventarier till samma sjukhusinrättning, dels ock 1,400 R:dr, att såsom bidrag till kostnaden för sjukvården 

derstädes årligen utgå i fem år från det sjukvårdsinrättningen trädt i verksamhet. 

Smalands enskilda bank har äfven under ifrågavarande period fortsatt sin rörelse både vid hufvud-

kontoret i Jönköping och vid tvänne kommissionskontor i Grenna och Hvetlanda; utvisande berättelsen för 

räkenskapsåret från den 1 Juli 1865 till samma dag 1866, att å kassakreditiver, som varit beviljade till 

ett belopp af 2,780,300 R:dr under året, blifvit lyftade 14,710,340 R:dr och voro vid årets slut utestående 

1,784,835 R:dr 76 öre; att under året blifvit utlemnade lån utan omsättningsrätt till belopp af 2,418,433 

R:dr 33 öre och med omsättningsrätt 1,309,795 R:dr; att deraf vid årets slut utestodo resp. 669,511 R:dr 

1 öre och 1,002,826 R:dr 53 öre; att under året varit insatte på upp- och afskrifningsräkning, behållningen 

vid årets slut deruti inbegripen, 4,449,630 R:dr och uttagits 4,233,990 R:dr samt på depositionsräkning 

resp. 3,700,100 och 2,529,700 R:dr; att under räkenskapsåret ur kassan vid centralkontoret utgått samt i 

densamma ingått sammanräknade 138,717,010 R:dr 18 öre; att högsta beloppet af bankens samtidigt ute

löpande sedlar varit 3,039,447 R:dr; samt att räntevinsten, som för året utgjort 122,436 R:dr 96 öre, 

tillika med förut reserverade medel till belopp af 32,342 R:dr 10 öre i anledning af beräknade förluster 

afförts. 

Östergötlands enskilda bank har afdelningskontor i Eksjö och Wernamo. 

Sparbanker finnas i städerna Jönköping, Eksjö och Grenna samt i Wernamo, Hvetlanda och ö lme-

stad. För deras verksamhet med hvad mera dem rörer är af vederbörande styrelser särskildt redovisadt. 

Jönköpings m. fl. läns pensionsförenings tillgångar enligt bokslutet för år 1865, ett räntefritt lån från 

Jönköpings sparbank å 4,500 R:dr deruti inberäknadt, utgjorde 155,878 R:dr 5 öre, hvaraf tillhörde be

sparingskassan 138,000 R:dr 7 öre, lifräntekassan 3,452 R:dr 76 öre, reservfonden 4,215 R:dr 59 öre och 

reglerings- eller extra reservfonden 5,709 R:dr 63 öre. Under året hade 89 delägare i föreningen ingått, 
a n v u k a 62 tillhörde Jönköpings län, 16 Wenersborgs, 4 Skaraborgs, 5 Carlskrona och 2 Borås afdelningar. 

„ e m delägare hade med döden afgått och hela antalet af qvarvarande delägare vid årets slut utgjorde 1,098. 

Årsvinsten 8,456 R:dr 40 öre hade utgjort för dem, som äro födda 1853, (lägsta årsvinsten) 6,44 procent 

behållningen vid årets början och för dem, som äro födda 1800, (högsta årsvinsten) 9,33. 

Länets brandstodsbolag, der försäkringssumman vid tolfte brandstodsårets slut den 13 Mars 1861 

var 23,929,470 R:dr, utgjorde vid sjuttonde brandstodsårets slut den 13 Mars 1866, 31,266,430 R:dr, och 

Tab. N:o 13. 
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antalet af försäkringstagare hade ökats från 11,873 till 13,974. Utskrifningen till betäckande af brand

skador, räntor och omkostnader för året utgjorde 53,791 R:dr 20 öre. 

Inom flera socknar finnas dessutom särskilda brandstodsföreningar, försedda med vederbörligen fast

ställda reglementen. 

Städernas bolag till försäkring af lösegendom har sin Centralstyrelse i Jönköpings stad. Vid 24:de 

försäkringsårets början den 1 Oktober 1865 utgjorde ansvarighetssumman 62,793,330 R:dr, hvarefter ansva-

righetssuminan under årets sex första månader till den 1 April 1866 höjde sig till 67,722,700 R:dr. 

Försäkringarne för länets städer, som år 1860 utgjorde 3,034,010 R:dr, hade förstnämnde dag stigit till 

3,525,220 R:dr, deraf för Jönköping 2,764,740 R:dr, för Eksjö 623,100 R:dr och för Grenna 137,380 R:dr. 

Beloppet af inbetalda försäkringsafgifter och tillskott från den 1 Oktober 1860 till samma dag 1865 eller 

för fem år uppgår till 2,136,390 R:dr 27 öre. 

Angående fattigvärden upplyser bifogade tabell N:o 14. 

Några sådana egendomliga förhållanden i afseende på rättsväsendet eller fångvården, som kunna 

påkalla upplysningar af vigt, hafva icke under perioden förekommit; dock må nämnas, att vid Olmestads 

tingsställe i Westbo härad blifvit uppfördt ett nytt häradsfängelse af trä, efter cellsystemet, innehållande 

4 celler jemte vaktrum. 

Slutligen torde såsom ett bidrag till upplysning om den ekonomiska ställningen under denna period 

få meddelas det i nedanstående tabell återgifna utdrag af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes officiela upp

gifter om derstädes under samma tid genom utslag eller vilkorliga utmätningsresolutioner afgjorda utsök

ningsmål. 

Tab. N:o 14. 

Jönköping, i Landskansliet den 5 December 1866. 

ARVID FAXE. 

Carl Landegren. C. V. Carlson. 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGD. 
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Tab. N:o 2. 

J O R D B R U K . 

Tab. N:o 3. 

B O S K A P S S K Ö T S E L . 
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Tab. N:o 4. 

S K O G S H U S H Å L L N I N G . 

Tab. N:o 5. 

D Ö D A D E R O F D J U R . 

Till Tab. N:o 6 AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR har Kongl. Maj:ts BefallningshafVande ej varit 
i tillfälle att meddela några upplysningar. 
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Tab. 

GRUFVOR, BERGVERK, BRUK, FARRIKER 
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N:o 7 a. 

OCH M A N U F A F T U R - I N R Ä T T N I N G A R ÅR 1865. 
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Tab. 

GRUFVOR, BERGVERK, BRUK, FABRIKER 



Jönköpings län. Tab. N:o 7 a. 21 
N:o 7 a. 

OCH M A N U F A K T U R - I N R Ä T T N I N G A R ÅR 1865. 
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Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKARE OCH IDKARE AF ANNAN NÄRING SAMT DERAS ARBETARE ÅR 1865. 
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Tab. N:o 8. 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIER OCH SKJUTSNING. 

Tab. N:o 9. 

HANDLANDE OCH DERAS BETJENING, ÅR 1865. 



Tab. N:o 10. 

HEMMAN, JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR M. M., ÅR 1865. 
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Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN UNDER ÅREN 1861—1865. 
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Tab. 

K R O N O -
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N:o 12. 

U P P B Ö R D E N . 



Tab. No 13. 

SPARBANKERNA. 

Denna tabell är i Statistiska Central-Byrån sammandragen efter dit ingångna detaljuppgifter, som saknats blott för kol. 20 och 21 från Grenna sparbank, hvarför beloppet här är kalkyleradt. 
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FATTIGVÅRDEN. 
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