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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 3. 

ÅREN 

1866—1870. 

JÖNKÖPINGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

Under den tidrymd, denna berättelse omfattar, har Jönköpings 
län i afseende på de yttre gränserna icke undergått någon för
ändring. 

Beträffande den administrativa indelningen hafva följande 
förändringar egt rum. 

Sedan underdånig framställning skett derom, att så väl ett 
mantal säteri Bestorp eller Aminne, som följande gårdar i Fröset, 
nemligen Norrgården, Kärret, Hulan, Lunden, Högsgården och 
Lillgården, äfvensom hemmanet Hallabacken, tillsammans 4 | 
mantal, eller de så kallade Karda och Hångers skatar, hvilka 
i ecklesiastikt hänseende tillhörde, säteriet Bestorp Karda 
socken och de öfriga hemmanen Hångers socken inom Östbo 
härad, men i administrativt och judicielt hänseende tillhörde 
Forsheda socken och Vestbo härad, måtte jemväl i dessa hän
seenden förenas med förstnämnda härad, samt Eders Kongl. Maj:t 
dels genom nådigt beslut af den 29 December 1865 förordnat, 
att ifrågavarande hemman skulle från och med ingången af upp
bördsåret 1867 i administrativt hänseende frånskiljas Forsheda 
socken och Vestbo härad samt förenas, frälsesäteriet Bestorp 
eller Aminne med Karda socken och de öfriga hemmanen med 
Hångers socken, med vilkor att, intill dess ny vägdelning inom 
Vestbo härad fullbordats och trädt i verkställighet, hemmanen 
fortfarande skulle ansvara för underhållet af de på dem derstä-
des indeldta väglotter, äfvensom deltaga i underhållet af Långa-
ryds bro, dels ock, vidkommande omförmälda hemmans förläg
gande i judicielt hänseende under Östbo häradsrätt under den 
28 Mars 1866 meddelat nådigt beslut, enligt hvilket en slik 
förändring borde från och med år 1867 vidtaga, hafva de så
lunda gifna bestämmelserna kommit till verkställighet, så att 
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numera Karda och Hångers kyrkosocknar i sin helhet tillhöra 
Östbo härad. 

Vidare och sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, med 
framställning hurusom KåUeryds och Asenhöga socknar i judicielt 
hänseende, äfvensom i allt hvad som rörde väghållning och ut
mätning, hörde till Mo härads tingslag, men att enligt jorde
boken och i allt livad som rörde krono-intrader Källeryds 
socken hörde till Vestbo härad, samt att af Asenhöga socken 
14| mantal hörde till Vestbo, men återstående 7 mantal till 
Östbo härad, äfvensom att Bonstorps socken i judicielt hän
seende tillhörde Mo tingslag, men att i jordeboken och i afse
ende på kronans intrader endast \\ mantal, tillhopa med Sten-
gårdshults socken, tillhörde Mo härad, h varemot återstående 
delen af socknen i detta hänseende tillhörde Östbo härad, i 
underdånighet hemställt, att ifrågavarande tre socknar måtte i 
administrativt hänseende till alla delar frånskiljas Vestbo och 
Östbo härads fögderin samt förenas med Tveta, Vista och Mo 
härads fögderi, jemte sistnämnda härads länsmansdistrikt, har 
Eders Kongl. Maj:t, med bifall till berörde hemställan, genom 
nådigt beslut af den 29 December 1865, förordnat, att ofvan-
nämnda- tre socknar, Källeryd, Asenhöga och Bonstorp, skulle 
från och med ingången af uppbördsåret 1867 i administrativt 
hänseende helt och hållet skiljas från Vestbo och Östbo härad 
samt förenas med Mo härad, hvarigenom de i omförmälda hän
seenden förut befintliga oregelbundenheter blifvit undanröjda, så 
att Mo, Östbo och Vestbo härad och tingslag numera sins emellan 
öfverensstämma både till den kamerala och judiciela indelningen. 

Den förut bestående oregelbundenheten, att lägenheten Ju
laretorpet, ehuru tillhörande Björkö inom Östra härad belägna 
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kyrkosocken, varit i jordeboken upptagen inom Vestra härad 
och Sandsjö socken, har genom Kammar-Kollegii beslut den 4 
December 1867 blifvit rättad. 

Enligt Kongl. Brefvet den 29 Januari 1869 är förklaradt, 
att hemmanen | mantal Holabo N:o 1, \ mantal Rasten N:o 1 
samt \ mantal Kanhestra, med utjorden Biskopsdal, skola i ad
ministrativt hänseende frånskiljas Sfengårdshults socken och för
enas med Bonstorps socken, dit hemmanen redan lydde i eckle
siastikt hänseende. 

Alla öfriga oregelbundenheter i den administrativa indelnin
gen qvarstå ännu oförändrade, medförande flerfaldiga olägenheter. 

Genom Eders Kongl. Majrts nådiga beslut af den 29 De
cember 1865 förordnades, att, i enlighet med Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes derom aflåtna förslag, de fyra Länsmans
distrikten i Vestbo härad, hvilkas indelning befunnits olämplig, 
skulle omregleras och komina att innefatta följande socknar, 
nemligen: 

Sydöstra distriktet: Unnaryd, Jälluntofta, Femsjö, As, Kål-
lerstad, Bolmsö och Tannåker; 

Nordöstra distriktet: Kulltorp, Gnosjö, Forsheda, Bredaryd, 
Torskinge, Reftele och Dannäs; 

Nordvestra distriktet: Burseryd, Sandvik, Bosebo, Villstad, 
Båraryd, Våthult och Anderstorp, samt 

Sydvestra distriktet: Långaryd, Färgaryd, Hestra och Gryte-
ryd; och har denna förändrade reglering med den 1 April 1866 
vunnit tillämpning. 

De geologiska och ekonomiska karteverkens arbeten hafva 
ännu i?!ie blifvit utsträckta till Jönköpings län, men topografi

ska kårens fältmätningar för sammansättande af stomkarta öfver 
länet hafva under femårsperioden fortgått. 

Vidkommande länets naturbeskaffenhet har Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande i föregående berättelser anmärkt, hurusom 
länet är uppfyldt af mossar och kärr af betydlig utsträckning, 
hvilka, till större delen bestående af så kallad hvitmossa, i kli
matiskt afseende utöfva en högst skadlig inverkan och genom 
den frostländighet, som af dem förorsakas, mången gång beröfva 
jordbrukaren frukterna af hans använda möda och gäcka hans 
förhoppningar om en tillfredsställande skörd. 

Från början af sin verksamhet har Landstinget åt denna 
vigtiga angelägenhet egnat sin uppmärksamhet, och hafva på 
dess föranstaltande undersökningar företagits samt uppgjorts 
förslag till utdikning af större mossar, af minst 100 tunnlands 
rymd, hvilka undersökningar hufvudsakligen omfattat Östra och 
Vestra samt Östbo och Vestbo härad, inom hvilka härad de vid
sträcktaste mossfälten förekomma. Verkställandet af dessa för
slag, hvarigenom mossfälten skulle kunna göras tjenliga för 
skogsväxt och den redan odlade jorden skyddas för frostens för
härjande verkningar, kräfver emellertid större kostnader, än att 
medlen härtill kunna af de enskilde, till större delen oberaedlade 
jordegarne anskaffas; men de framställningar om anvisande af 
anslag för berörde ändamål, hvilka genom enskilda motioner 
blifvit hos Riksdagen gjorda, hafva icke lyckats tillvinna sig 
Riksdagens bifall. 

För anställande af undersökningar rörande de inom länet be
fintliga fornlemningar och minnesmärken har Antiqvitets-Intenden-
ten under loppet af år 1870 besökt Mo, Östbo och Vestbo härad. 

2. Innevånare. 

Tab. N:o 1. De af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande förut afgifna em-
betsberättelser hafva alla att omförmäla en större eller mindre 
tillväxt i befolkningens antal, oaktadt äfven under åtskilliga af 
de perioder, dessa berättelser omfatta, utvandring till främmande 
länder egt rum. Den redogörelse, som nu lemnas angående folk
mängden, utvisar beklagligen ett motsatt förhållande. 

Enligt Statistiska Centralbyråns på presterskapets medde
landen grundade uppgifter, uppgick folkmängden inom länet: 

vid slutet af år 1850 till 163,426, 
» » » » 1855 » 166,591, 
» » » » 1860 » 171,011, 
» » » » 1865 » 183,851, 

men » » » » 1870 » endast 179,873. 
Enligt mantalslängderna utgjorde folkmängden: 
vid slutet af år 1850 161,870, 
» » » » 1855 165,013, 
» » » » 1860 169,226, 
» » » » 1865 184,004, 

och » » » » 1870 180,177. 
Uti senaste femårsberättelsen upptages väl den mantals

skrifna befolkningen vid slutet af år 1865 till 182,349; men 
detta tal angifver icke rätta förhållandet, enär det fel blifvit 
begånget, att de från fögderien samt städerna Eksjö och Grenna 
inkomna uppgifter rörande folkmängden icke, jemlikt formulärets 
anvisning, upptogo förhållandena vid slutet af år 1865, utan 
den för år 1865 mantalsskrifna folkmängden, d. v. s. den som 

antecknades vid mantals- och skattskrifningen i slutet af år 
1864. Det här ofvan uppgifna talet, 184,004, öfverensstäm-
mer också närmare med presterskapets uppgifter, enligt hvilka 
folkmängden i länet den 31 December 1865 skulle utgöra 183,851. 

Vid jemförelse emellan folkmängdens antal, sådant detta 
angifves af mantalslängderna och husförhörslängderna, eller, med 
andra ord, emellan den mantalsskrifna och den kgrkoskrifna be
folkningen vid slutet af hvartdera af de fem år, denna berättelse 
omfattar, uppkommer följande resultat: 

Då nu länets folkmängd, som vid slutet af år 1867, enligt 
husförhörslängderna, uppgick till 186,848 personer och således 
sedan år 1865 vunnit en tillväxt af 2,997 personer, vid slutet 
af år 1870 uppgick till allenast 179,873, har densamma under 
åren 1868—1870 minskats med tillhopa 6,975 personer, hvilken 
minskning uteslutande drabbat landsbygden, med undantag af 
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staden Grenna, der den kyrkoskrifna befolkningen, som den 31 
December 1865 utgjorde 1,358 personer, vid samma tid 1870 
uppgick till endast 1,272 och således minskats med 86 personer. 

Uti städerna Jönköping och Eksjö har deremot befolknin
gens antal under femårsperioden ökats, så att folkmängden, som 
den 31 December 1865 belöpte sig i residensstaden till 9,801 
och i Eksjö till 1,969, vid samma tid 1870 utgjorde, i den förra 
10,879 och i den senare 2,304, hvadan alltså tillökningen i folk
mängd uppgår 

för staden Jönköping till 1,078 och 
» » Eksjö » 335 personer. 

Enär länet under ifrågavarande period icke varit hemsökt 
af någon allmännare epidemi, som förorsakat en större dödlig
het, måste minskningen i folkmängdens antal uteslutande till— 
skrifvas utflyttningarnas stigande antal, hvilket, enligt från pre-
sterskapet för de serskilda åren meddelade uppgifter, varit 
följande: 

År 1866 658, deraf till Amerika 628. 
» 1867 919, » » « 889. 
» 1868 3,078, » » » 3,015. 
« 1869 4,192, » » » 4,086. 
o 1870 2,300, » » » 2,200. 

Af berörde utvandrare hafva de fl este afgått från Vestra 
och Östra samt Norra och Södra Vedbo härad, hvilka fyra hä
rad till emigrationen bidragit med icke mindre än 6,904 perso
ner; varande bland de år 1869 utvandrade 835 idkare af jord
bruk, med 711 barn, samt 1,479 tjenstehjon och arbetare, 
deribland 692 qvinnor. 

Om än denna stegrade håg att i främmande land söka en 
förbättrad utkomst i hufvudsaklig mån är att tillskrifva de åren 
1867 och 1868 inbergade skördarnas beskaffenhet, hvilken upp
fattning vinner stöd deraf, att utvandringen efter år 1869, då 
länet gynnades med en god skörd, åter aftagit, torde dock icke 
kunna förnekas, att den stigande utvandringen, som denna gång 
antagit långt större dimensioner än någonsin förut varit förhål
landet, jemväl måste betraktas såsom en yttring af den i menni-
skans natur liggande, af tidslynnet alltmera framkallade sträfvan 
att skapa sig en oberoende ställning i lifvet. Icke heller må 
det väcka förundran, att denna sträfvan söker sig ett verksam
hetsfält der, hvarest, på grund af redan utflyttades lockande 
beskrifningar och emigrantvärfvares på egennyttiga beräkningar 
grundade förespeglingar, ett lättare och snabbare ernående af 
detta oberoende förmenas kunna vinnas. Beklagligt är emeller
tid, att genom denna utvandringslusta landet beröfvas en icke 
ringa del af dess bästa arbetskrafter, och att den i flere fall 
lockat till brytande af ingångna aftal, öfvergifvande af hustru 
och barn samt föröfvande af bedrägerin, för åtkommande af 
de till resans företagande behöfliga medel. Ett inskränkande 
af emigrant-agenternas rättighet att inom länen begagna huru 
många ombud som helst synes vara af behofvet högeligen på-
kalladt. 

På sätt ofvan är nämndt, hafva några mera utbredda epide
mier under femårsperioden icke hemsökt länet. Under år 1866 
yppade sig väl asiatisk kolera i staden Jönköping, men upp
trädde icke med någon större våldsamhet. Första sjukdoms
fallet inträffade den 22 Augusti och det sista den 23 Septem
ber, under hvilken tid inalles 310 personer insjuknade, deraf 53 
afledo. På den kringliggande landsbygden förekom dock icke 

något enda fall af kolera. Tyfösa och gastriska febrar, lung
inflammationer, katarrhalfebrar och kikhosta hafva för öfrigt 
varit de mera allmänt rådande sjukdomsformerna. 

Skismatiska rörelser, som påkallat bildandet af serskilda 
församlingar, hafva under ifrågavarande tiderymd icke förekom
mit. Läseriet kan icke anses vara i tillväxt, ehuru inom alla 
stadskommunerna samt flere kommuner å landet finnas genom 
enskilda personers sammanskott uppförda så kallade missions
hus hvarest sammankomster för bibelläsning och åhörande af 
religionsföredrag ega rum, merendels på helgdagarne, å tider då 
allmän gudstjenst ej hålles, men äfven å söcknedagar. I staden 
Eksjö finnes en af läsarne sjelfve aflönad predikant, hvilken 
likväl icke är prest. Onekligt är, att den varmare religiositet, 
som i läseriet finner sin yttring, i sedligt hänseende utöfvat ett 
välgörande inflytande, såsom befrämjande ökad nykterhet och en 
stilla vandel. Serskildt omförmäles från Tveta härad, att arbe
tarebefolkningen vid Husqvarna gevärsfaktori, tillförene känd för 
sin vildsinthet, numera är fredlig och stillsam. 

Befolkningen i allmänhet utmärker sig fortfarande för idog
het och sparsamhet, utan hvilka egenskaper det mångenstädes 
i länets af naturen mindre gynnade trakter icke heller skulle 
för brukaren af jorden vara möjligt att finna äfven en tarflig 
bergning. 

Beträffande förtäringen af spirituösa gäller fortfarande hvad 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i sin senaste embetsberättelse 
i detta afseende omförmält, nemligen att bränvinssupandet i all
mänhet aftagit på landsbygden, men att deremot vid allmogens 
besök i städerna rusgifvande drycker af mången i öfverflöd för
täras; dock har äfven härutinnan ett bättre tillstånd inträdt, 
sedan bränvinshandeln derstädes öfvertagits af bolag, bildade 
med syfte att i denna handtering införa större ordentlighet och 
inskränka förtärandet af spritdrycker. Vid 14 gästgifvaregår-
dar å landet qvarstår ännu rättigheten att utskänka bränvin på 
grund af redan före 1855 utöfvad sådan rättighet. Genom 
Kongl. Förordningen den 7 December 1866, angående vilkoren 
för försäljning till förtäring på stället af vin, öl, kaffe eller an
dra icke spirituösa drycker, blef väl handeln med så beskaffade 
drycker underkastad vissa kontroller; men då i berörda förord
ning icke stadgades förbud mot bedrifvande af handel med slika 
drycker, utan att vederbörligt tillstånd dertill erhållits vid andra 
tillfällen än marknader, har försäljningen af dessa drycker vid 
de numera allmänt å landet förekommande torgdagarne och 
kreatursmötena icke kunnat af kronobetjeningen förhindras. Från 
flere håll har också klagats deröfver, att vid nämnda tillfällen 
lönkrögeri egt rum till följd af missbruk vid dessa dryckers för
säljning. Denna ofullständighet i författningen är dock numera 
afhjelpt. De från fögderien inkomna uppgifterna sammanstäm
ma deruti, att förbrukningen af öl, kaffe och tobak är i betydligt 
tilltagande. 

Hvad angår byggnadssättet, klådedrågten och allmogens födo
ämnen, åberopas hvad i senaste embetsberättelse härom anförts, 
med tillägg att äfven i det magra Vestbo härad råg alltmera 
användes så väl enbart som mest sammanblandad med hafre till 
folkets utspisning. Renlighet och snygghet i bostädernas inre 
eftersträfvas i högre mån än tillförene. 

Ännu sakna femtiosju af länets församlingar sockenbibliotek, 
nemligen inom Mo härad alla, utom Bottnaryds socken; inom 
Östra härad 5, inom Östbo och Vestbo härad 19, inom Norra 
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Vedbo härad 7 och inom Södra Vedbo 6; samt inom Vestra 
härad 9 församlingar. Inom Tveta härad, der alla församlin
garna äro försedda med boksamlingar, anlitas dessa någorlunda 
flitigt, men så är icke förhållandet inom de öfriga häraden. 
Anledningen härtill torde vara dels den tilltagande smaken för 
tidningsläsning, dels boksamlingarnas inskränkta omfång. Knap
past något sockenbibliotek innehåller mer än omkring 200 band; 
månget långt mindre. De böcker, som finnas, äro mestadels af 
religiöst och historiskt innehåll. Oaktadt uppmaniugar till bil
dande af sockenbibliotek, der sådana för närvarande ännu sak
nas, icke felats, hafva dock åtgärder härför icke vidtagits af 
uppgifven anledning, att medel dertill fattats. Ett i staden 
Eksjö genom frivilliga sammanskott åstadkommet stadslånebib
liotek har, för befrämjande af sedlighet och håg för ädlare sys
selsättningar inom arbetsklassen, blifvit af stiftarne öfverlåtet 
på stadens arbetareförening, med skyldighet för densamma att 
ej allenast vidmagthålla, utan äfven i mån af tillgång föröka 
detsamma. 

Skarpskytterörelsen, som under förra femårsperioden visade 
en större lifaktighet, har under senare tiden gått tillbaka. Vid 
1865 års slut hade skarpskytteföreningarna, h vilka år 1864 ut
gjorde blott 5, ökats till 9, nemligen: 

Jönköpings stads, Grenna stads med Vista härads, Tabergs 
bergslags, Norra Vedbo härads, Södra Vedbo härads med Eksjö 
stads, Vestra härads, Östbo härads, Norra Vestbo och Södra 
Vestbo härads. 

Men af dessa föreningar har Norra Vedbo härads, sedan 
dess verksamhet redan förut upphört, blifvit år 1870 af Kongl. 
Maj:t förklarad upplöst, och Södra Vestbo härads förening har 
på senaste åren icke haft några öfningar. De sju föreningar, 
hvilka medelst behörigen aflemnade årsrapporter, redogjort för 
sin verksamhet under år 1870, räknade tillsammans 1,137 aktiva 
medlemmar. Bidragen af allmänna medel hafva utgått med föl
jande belopp: 

A) Jordbrnket och B) Boskapsskötseln. Genom nådigt 
Bref den 3 Mars 1865 behagade Eders Kongl. Maj:t, jemte det 
åt Hushållnings-sällskapen uppdrogs att, hvart för sitt område, 
ombesörja insamlandet af uppgifter till rikets jordbruksstatistik 
samt dessas granskning och bearbetande till sammandrag, för
ordna att från och med den femårsperiod, vid hvars början sådan 
bearbetning af jordbruksstatistiken komme till stånd, de till 
nämnde statistik hörande uppgifters insamlande genom Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes försorg för femårsberättelserna skulle 
upphöra; och som bestyret med anskaffandet af hit hörande upp
gifter till följd af berörda nådiga föreskrift öfvertagits af länets 
Hushållnings-sällskap från början af år 1865, har Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande icke i berörde afseende sökt att för denna 
berättelse åstadkomma några serskilda uppgifter genom den un
derlydande kronobetjeningens biträde, desto mindre som på den 
vägen visserligen icke kunnat erhållas någon noggrannare eller 
tillförlitligare kunskap om länets jordbruksförhållanden, än som 
för Hushållnings-sällskapet, med varm nitälskan för det foster
ländska i det Sällskapet anförtrodda uppdrag och användande af 
för ändamålet erforderliga medel, stått att vinna. 

Till instruk- Till ammuni-
törers tion och 

aflöning. premier. 

År 1866 R:dr 985, R:dr 326. 
» 1867 » 1,555, » 1,264. 
» 1868 » 1,445, » 1,152. 
» 1869 » 1,886, » 1,504. 
» 1870 » 1,003, » 800. 

Med tillämpning af Kongl. Kungörelsen den 11 Augusti 1863 
och Kongl. Cirkuläret den 26 April 1864 hafva vid mönstrin
garna med beväringsmanskapet år 1866 46 skarpskyttar, år 
1867 30, år 1868 38 samt hvartdera af åren 1869 och 1870 24 
skarpskyttar befriats från deltagande i första årets vapenöfning 
med den allmänna beväringen. 

Beträffande förhållandet emellan den mantalsskrifna befolk
ningen och den del deraf, som åtnjuter befrielse från mantah-
penningars erluggande, har antalet befriade ökats såsom nedan
stående öfversigt utvisar, nemligen: 

Mantalsskrifne. Befriade. 

År 1860 169,226, 86,034. 
» 1865 182,349, 92,856. 
» 1870 180,177, 98,487. 

Vid de åren 1866—1870 förrättade beväringsmönstringar 
har antalet kasserade utgjort: 

År 1866 ; 284, 
» 1867 269, 
» 1868 202, 
» 1869 242, 
» 1870 439, 

varande det högre antalet kasserade för sistnämnda år en följd 
deraf, att strängare tillämpning af föreskrifterna rörande de be-
väringspligtiges antaglighet för krigstjenst egt rum. Genom er-
läggande af stadgad afgift hafva under femårsperioden tillsam
mans 65 approberade beväringsynglingar vunnit befrielse från 
vapenöfning i fredstid. 

Enligt hvad de af Hushållnings-sällskapet till Statistiska 
Centralbyrån aflåtna skrifvelser utmärka, har det varit förenadt 
med stora svårigheter för Sällskapet att kunna åstadkomma de 
bidrag till landets statistiska redogörelser, för hvilkas anskaffande 
och bearbetande dess medverkan påkallats, och för ett af de år, 
perioden omfattar, nemligen år 1869, har Hushållnings-sällskapet 
funnit sig urståndsatt att lemna några uppgifter till jordbruksstati
stiken. En förändrad anordning i sättet för primär-uppgifternas 
insamlande torde dock för framtiden medföra ett bättre resultat. 

Då emellertid en öfversigt, huru jordbruksförhållandena under 
nu ifrågavarande tiderymd gestaltat sig, icke olämpligen torde finna 
plats äfven i denna berättelse, har Kongl. Maj:ts Befallningshaf
vande, med ledning af de från Hushållnings-sällskapet till Sta
tistiska Centralbyrån inlemnade uppgifter rörande landsbygden, 
sammanfattat härnedan stående tabeller, af hvilka 

Tab. Litt. A. innefattar redogörelse för hela egovidden, Tab. I.itt. 
samt hvad deraf utgöres af trä-, humle- och kålgård, åker och 
annan odlad jord, naturlig äng och skogbärande mark, äfven-
som för arealen af hvad under hvarje år blifvit utaf den odlade 
jorden användt till höstsäd, vårsäd, potatis m. m.; 

3. Näringar. 
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Tab. Litt. A. Egovidd och dess användande till särskilda odlingsföremål. 

Tab. Litt. B. Utsäde och Skörd. 

Tab. Litt. B. Tab. Litt. B. redogör för utsäde och skörd af de serskilda 
sädesslagen m. m., hvarjemte nedanstående tabell lemnar uppgift 
å antalet underhållna kreatur. 

nare erkännande, och bigödningsämnen finna med den växande 
insigten derom, att endast en väl dikad och gödslad jord lemnar 
en säker och ymnig skörd, allt vidsträcktare användning. Fo
derväxtodlingen är jemväl i tilltagande, äfven inom Vestbo härad å 
dervarande små hemmansdelar, hvilka med en i allmänhet kalk-
fattig jordmån ännu icke lemna en sädesafkastning, motsvarande 
förbrukningen inom orten. 

Angsodlingen är i allmänhet försummad. Ar efter år skördas 
och betas ängsmarkerna, utan att någon gödning tillföres dem för 
bibehållandet eller förökandet af deras alstringskraft. 

Enligt de berättelser om årsväxten, som Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvande för åren 1866—1870 i stadgad ordning afgifvit, 
jemförda med de genom Hushållnings-sällskapet offentliggjorda 
uppgifter i ämnet, hafva förhållandena härutinnan varit följande: 

Ar 1866 under vårmånaderna och början af sommaren var 
väderleken gynnsam för sådden och växtligheten, men derefter 
mycket regnig, så att sädesbergningen och höstsådden försvårades, 
hvarigenom skörden i allmänhet sent afslutades. Beskaffenheten 
var dock god och uppskattades skörden till fidlt medelmåttig, 
med tillräcklig fodertillgång. 

Ar 1867. 'Såningstiden ingick under gynnsamma förhållanden, 
och inbergades rågen, likasom hvetet, i allmänhet lyckligt, hvar-
emot skörden af vårsäd och jordfrukter i hög grad försvårades 
af ihållande regnväder. Den inbergade rågen var af god beskaf
fenhet, hvetet deremot af mindre god samt kornet och hafren, 
hvilket senare sädesslag hufvudsakligen odlas, af sämre beskaf-

Härvid får Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anmärka, att 
uppgifterna för år 1869 tillkommit genom en af Hushållnings
sällskapet uppgjord approximativ beräkning, grundad på förhål
landena under år 1867, då länet hade en medelgod skörd, och 
den tillökning i korntal, som 1869 års rikare skörd ansetts hafva 
lemnat, samt på antagandet att till följd af 1869 års goda foder
skörd den under missväxtåret 1868 inträffade minskning i hus
djurens antal blifvit i fråga om hästar, tjurar, ungnöt, får, getter 
och svin helt och hållet samt beträffande oxar och kor med minst 
en tredjedel ersatt. 

Åkerns brukningssätt är väsentligen oförändradt. Vid de 
större jordegendomarne användes vanligen vexelbruk och vid de 
mindre allmännast treskiftesbruk. Jordens bearbetning, hvarvid 
ändamålsenligare redskap än förut begagnas, sker dock med allt
mera ökad omsorg; nyttan af grunddikning vinner ett allmän-
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fenhet till följd af dels inträffad tidig frost, dels ihärdigt regn
väder. Höskörden från naturlig äng var ymnig, men till stor del 
illa bergad. Rågskörden otillräcklig för länets behof. Allmänna 
omdömet om årets skörd — under medelmåttan. 

Ar 1868. Ett för årsväxten så missgynnsamt år har länet 
icke på lång tid haft att genomgå. Såningstiden företedde icke 
några ofördelaktiga förhållanden och icke heller mötte inberg-
ningen några svårigheter; men genom under växttiden inträffad 
utomordentligt svår och ihållande torka, som menligt inverkade 
äfven på höstsädens utveckling, blef "vårsädesgrödan, likasom 
höfångsten, till stor del förstörd. En naturlig följd häraf var 
brist på alla sädesslag; endast potatisen lemnade en tillfreds
ställande, delvis ymnig afkastning. Otillräcklig fodertillgång gjorde 
en betydlig nedsättning i kreaturens antal nödvändig och utfodrin
gen för de qvarvarande måste väsentligen förknappas. Svårast 
hemsöktes Vestbo och Östra härad, uti hvilket senare härad inom 
flere socknar regn icke föll från slutet af April till Augusti må
nad. Omfattande åtgärder måste under dessa omständigheter 
vidtagas för att komma den nödställda befolkningen till hjelp, 
och behagade Eders Kongl. Maj:t, uppå Länsstyrelsens underdå
niga framställning, 

dels genom nådigt Bref af den 26 Februari 1869 anvisa en 
summa af 80,000 r:dr att såsom räntefria lån utlemnas till de 
socknar inom länet, som af understöd vore mest i behof, emot 
socknemännens gemensamma ansvarighet för lånens återgäldande 
med en tredjedel vid hvardera af de uppbördsstämmor, som hållas 
under åren 1871, 1872 och 1873; äfvensom ett belopp af 16,500 
r:dr att utdelas såsom understöd utan återbetalningsskyldighet, 
der sådant pröfvades vara oundgängligen nödigt, med iakttagande 
såväl att så beskaffadt understöd företrädesvis skulle tillkomma 
de kommuner, hvilka förbunde sig att för dithörande fattige och 
arbetslösa personer bereda sysselsättning och möjligheten att 
genom eget arbete förtjena sitt uppehälle; 

dels genom nådigt Bref af den 23 April 1869 ytterligare 
bevilja en summa af 95,000 r:dr att såsom räntefria lån till
delas de mest nödställda socknarna emot socknemännens gemen
samma ansvarighet för lånens återgäldande med en tredjedel vid 
hvardera af de uppbördsstämmor, som hållas åren 1872, 1873 
och 1874; 

dels ock genom nådigt Bref af den 2 Juli samma år ställa 
ett belopp af 3,000 r:dr till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes 
disposition, att utan återbetalningsskyldighet utdelas till de mest 
behöfvande kommunerna inom Vestbo härad. 

Af ofvanberörda lånemedel utlemnades understöd till 102 
serskilda socknar med högst 4,900 r:dr till Hjelmseryds och lägst 
400 r:dr till Valdshults socken. Med anslagsmedlen understöddes 
tillhopa 62 socknar, deribland alla socknarna inom Vestbo härad. 

Redan innan dessa medel blefvo tillgängliga, hade Landstinget, 
hvars medverkan till nödens afhjelpande af Kongl. Majrts Befall-
ningshafvande jemväl påkallats, vid sammanträde den 25 Septem
ber 1868 tillsatt en nödhjelpskomité, bestående af sju personer, 
med bemyndigande att å Landstingets vägnar upptaga ett amor
teringslån å 150,000 r:dr för att utlemnas till de mest behöfvande 
kommunerna, under förbindelse för dem att lånen, löpande med 
sex procent årlig ränta, återgälda med en femtedel vid slutet af 
hvartdera utaf åren 1869, 1870, 1871, 1872 och 1873. Af detta 
amorteringslån, hvarå komiterade utfärdade obligationer, som 

böra inlösas till belopp af 30,000 r:dr årligen, lemnades under
stöd åt tillhopa 40 kommuner, hvilka samtliga i behörig tid 
fullgjort de redan förfallna återbetalningarna. 

Genom frivilliga gåfvor af både naturapersedlar och pen
ningar, de senare uppgående till den betydliga summan af 73,364 
r:dr 81 öre, sattes nödhjelpskomitén i tillfälle att ännu verksam
mare bispringa de af nöden svårast hemsökta socknarna, hvar-
jemte Smålands enskilda bank lemnade de behöfvande lån med 
utsträckt omsättningsrätt, för hvilket ändamål en summa af 
50,000 r:dr afsattes. 

Van vid en tarflig utkomst, underkastade sig befolkningen 
med tålamod de umbäranden och försakelser, som af omständig
heterna betingades, samt utvecklade derunder sådan kraft, att, 
fastän brödet mångenstädes var knappt och hvarjehanda nöd
brödsämnen måste användas, icke en enda teg för det kommande 
året lemnades obesådd. 

År 1869. Under detta år voro väderleksförhållandena i 
allmänhet gynnsamma för både sådd, växt och skörd. Sista 
hälften af April månad var ovanligt varm, men deremot Maj 
och Juni kyliga och regniga. Skörden utföll god, hvarigenom 
det föregående årets förluster till ej ringa del ersattes. Den 
serdeles ymniga fodergrödan lemnade tillfälle till riklig och kraftig 
vinterfodring. 

Ar 1870. Afven detta år hugnades länet med god skörd, 
som väl inbergades; rotfrukterna lemnade en flerstädes riklig 
afkastning och fodertillgången var fullt tillräcklig för behofvet. 

Förutom de här ofvan omförmälda understöd, som af 1868 
års missväxt påkallades, har Eders Kongl. Maj:t, på grund af 
derom gjorda framställningar, behagat tilldela följande kommuner 
understöd, till afhjelpande af den förlägenhet i afseende på till
fredsställandet af de nödvändigaste lefnadsbehofven, som grödans 
förstörande genom inträffade frost- och hagelskador förorsakat, 
nemligen genom Kongl. Brefvet den 4 Maj 1866, till Forsheda 
församling i Vestbo härad 3,300 r:dr, deraf 300 r:dr utan åter
betalningsskyldighet; 

genom Kongl. Brefvet den 13 Juli samma år till Ingatorps 
församling i Södra Vedbo härad 1,000 r:dr såsom räntefritt lån; 

genom Kongl. Brefvet den 26 Oktober nämnda år till Frö-
deryds församling i Vestra härad dels 1,500 r:dr såsom ränte
fritt lån, dels 200 r:dr såsom anslag utan återbetalningsskyldighet; 

genom Kongl. Brefvet den 26 Oktober samma år till åtskil-
lige obemedlade hemmansinnehafvare inom Vallsjö socken af Vestra 
härad ett anslag af 200 r:dr; samt 

genom Kongl. Brefvet den 16 November berörda år till åt-
skillige obemedlade hemmansegare och arrendatoref inom Sand
viks socken i Vestbo härad ett understöd af 300 r:dr utan 
återbetalningsskyldighet. 

Handelsprisen å sädesslagen hafva naturligtvis vexlat efter 
de serskilda skördarnas olika beskaffenhet; men de lättade kom
munikationer, som medelst stamjernbanan genom länet blifvit 
beredda, bidraga att utjemna förhållandena härutinnan, såsom 
bevis hvarpå må nämnas, att äfven efter 1868 års missväxt priset 
på råg öfver hufvud taget ej öfversteg 20 r:dr och att hafre 
kunde äfven vid såningstiden år 1869 köpas för 10 r:dr tunnan. 
De vid markegångssättningarna bestämda årspris hafva varit 
följande : 
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Medelmarkegångsprisen å berörde persedlar hafva varit: 

Jemte det att betydliga nyodlingar till jordbrukets utvidgande 
under femårsperioden blifvit utförda, hafva följande till en del 
redan under förra femårsperioden för sådant ändamål påbörjade 
allmänna arbetsföretag blifvit verkställda, nemligen: 

a) arbetena till utdikning af madängar inom Öggestorps och 
Forserums socknar af Tveta härad, medelst sänkning af Kan-
urpsån, till hvilket företag, hvarigenom 184 tunnland jord ansetts 
blifva från vatten befriade, beviljats ett låneunderstöd af 3,100 r:dr; 

b) utdikningen och a/tappningen af sjöarne Tjurken, Näfvel-
sjön, Furusjön och Stensjön med flere vattendrag i Myresjö, 
Näfvelsjö och Näsby socknar af Östra härad, genom hvilket fö
retag, till hvars verkställande Rikets Ständer vid 1862 och 1863 
årens Riksdag anvisat ett låneunderstöd af 42,000 r:dr, en jord
vidd af 3,548 tunnland beräknats skola komma att torrläggas; 

c) sänkningen af sjöarne Soljen, Ass-sjönt Hafravikssjön 
samt Ingarps- och Kopparps-sjöarne med flere vattendrag inom 
Södra Vedbo härad, till hvilket företag, beräknadt att erfordra 
en kostnad af 97,500 r:dr, ett låneunderstöd blifvit vid ofvan-
nämnde Riksdag beviljadt till belopp af 48,000 r:dr; varande den 
jordvidd, som komme att genom arbetsföretaget blifva odlingsbar, 
uppskattad till 3,000 tunnland; 

d) sänkningen af sjöarne Ralången och Lunnasjön i Hult-
sjö socken af Vestra härad, dertill ett låneunderstöd beviljats af 
3,950 r:dr; 

e) utdikning af madängar utmed Lillan i Lekeryds socken 
af Tveta härad, hvartill ett låneunderstöd af 2,500 r:dr blifvit i 
nåder beviljadt, och genom hvilket företag en areal af 2,240 qva-
dratref beräknats komma att från vatten befrias; hvarjemte 

f) ett företag till sänkning af Löfåssjön i Ramqvilla socken 
af Vestra härad, dertill Eders Kongl. Maj:t under den 22 Juni 
1870 anvisat ett låneunderstöd af 2,000 r:dr, blifvit under samma 
år påbörjadt. 

Ett från den af Riksdagen för år 1867 anslagne utdiknings-
fonden beviljadt lån af 17,000 r:dr för sänkning af Brohults- och 
Aharps sjöar i Vestra härad har indragits, enär intressenterne 
i företaget nnderläto att påbörja detsamma inom derför stadgad 
tid. Likaledes har det företag till sänkning af Hjertasjön, Ryss-
vikssjöarne och Kolsjön ined flere vattendrag inom Östra härad, 
hvartill Eders Kongl. Maj:t under den 16 November 1869 bevil

jat ett låneunderstöd till belopp af 29,000 r:dr, icke kommit 
till verkställighet, alldenstund vederbörande, hvilka icke förmådde 
tillskjuta erforderliga egna medel, måste afstå från detsammas 
utförande. 

För beredande af arbetsförtjenst har Eders Kongl. Maj:t 
under år 1869 från Sjette Hufvud-Titeln behagat i nåder anvisa 
serskilda anslag för utdikning af följande frostländiga mossfält 
inom Refteleds socken af Vestbo härad, nemligen: 
för utdikning af Nöbbeleds mosse R:dr 625, 

» » >J Oxebergs » » 425, 
» » » Mjölkö » » 325, 

hvilka arbeten blifvit behörigen verkställda. 
För att lifva hågen för anlitandet af biträde utaf statens 

Agronomer har Hushållnings-sällskapet fortfarande anslagit medel 
till bekostande af traktamente för en förrättningsdag hos hvarje 
reqvirent. Antalet dagar, för hvilka agronomernas biträden äskats, 
utgjorde: år 1866 172; år 1867 93; år 1868 139; år 1869 115 
och år 1870 107. 

Länets Hushållnings-sällskap, för hvilket förnyade Stadgar 
af Eders Kongl. Maj:t utfärdades den 6 Oktober 1865, har fort
farande utöfvat sin för landtmannanäringarna gagnande verksam
het, i denna biträdd af 9 Hushållsgillen, hvilka utgöra serskilda 
underafdelningar af Sällskapet, ett för hvarje af länets 9 härad. 
För öfverläggningar i till landtbruket hörande ämnen samt ut
ställning af kreatur, ladugårdsprodukter, jordbruks- och trägårds
alster, redskap och slöjdarbeten m. m. hafva så väl allmänna 
sammankomster för hela länet, som serskilda kretsmöten egt 
rum, dervid premier utdelats. Dessutom har, för beredande af 
ökade tillfällen till utbyte af åsigter och meddelande af erfaren
hetsrön i fråga om jordbruket och dess binäringar, år 1867 
bildats en serskild Landtbruksförening, hvars sammankomster 
varit talrikt besökta. 

Trägårdsskötseln inom länet befinner sig fortfarande på en 
mindre tillfredsställande ståndpunkt. Genom belöningar för plan
tering af fruktträn samt anslag dels till understödjande af en 
i Östra härad inrättad trägårdsarbetareskola, hvilken senast 
varit förlagd å egendomen Sand i Näsby socken, dels till den 
af Kronobergs läns Hushållnings-sällskap å lägenheten Kristine-
berg anlagda trägårdsskola, der undervisning i trägårdsskötsel 
meddelas eleverne vid Folkskolelärare-seminarium i Vexiö och 
hvarest de personer, som från Jönköpings län utbilda sig till 
folkskolelärare, genomgå föreskrifven lärokurs, har Hushållnings
sällskapet sökt verka for en mera utbredd kännedom härutinnan. 
Af Hushållnings-sällskapets årsberättelser vitsordas ock, att hågen 
för odling af fruktträn och bärbaskar inom berörda härad är i 
stigande, äfvensom att antalet af de ynglingar, hvilka söka an
ställning såsom lärlingar vid ofvannämnda, inom häradet anord
nade undervisningsanstalt, är i tillväxt. Trägårdsskötseln upp-
gifves dock vara föga lönande i anseende till ortens höga läge 
och den kyla, som sprides från de inom häradet belägna kärr 
och mossar. Enahanda förhållande eger rum inom Vestbo härad, 
hvarest trägårdsskötsel i egentlig mening är nästan alldeles obe
kant och endast här och hvar smärre kåltäppor finnas. Vid 
Grenna och på Visingsö idkas deremot fruktträ-odling med 
framgång och lemnar icke obetydlig afkastning till försäljning. 

Den med bidrag af allmänna medel inom länet inrättade 
lägre Landtbruksskola, hvilken sedan år 1862 varit förlagd vid 
egendomen Johannesberg i Södra Vedbo härad, har under 
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ledning af samme nitiske föreståndare som förut fortfarande 
varit i gång derstädes, dervid lärlingarne åtnjutit undervisning 
uti alla de genom reglementet för dessa skolor föreskrifna läro
ämnen. Under de år, denna berättelse omfattar, hafva jemte 
66 frilärlingar tillhopa 7 betalande lärlingar varit vid skolan 
intagne. Såsom bidrag för redskapstillverkningen har ett anslag af 
500 r:dr årligen varit skolan af Hushållningssällskapet beviljadt. 

Biskötseln omfattas i allmänhet med lika litet intresse som 
trägårdsskötseln, och rapporterna från de serskilda fögderin 
innefatta, att denna näringsgren är i aftagande. 

Linodlingen bedrifves hufvudsakligen i Södra Vedbo af någon 
större betydenhet. 

Dagsverksprisen hafva under femårsperioden undergått föga 
förändring och i allmänhet utgjort: 

Sommar. Victer. 

för ett mansdagsverke R:mtR:dr 0,71—1,00. 0,50-0,75. 
» » qvinsdagsverke » » 0,33—0,67. 0,25—0,50. 
» » kördagsverke » » 3,00. 

vanlig årslön för dräng 90—120 R:dr 
» piga -10 50 » 

i husbondens kost. 

Den starka utvandringen af ungt arbetsfolk och tjenstehjon 
kommer dock otvifvelaktigt att, åtminstone inom de trakter af 
länet, från hvilka utvandringen skett i större antal, leda till 
förhöjning af dagsverksprisen och årslönerna. Under innevarande 
år har, synnerligen inom Vedbo härads fögderi, bristen på biträ
den vid jordbrukssysslorna redan varit kännbar. 

Boskapsskötseln. Uti senaste femårsberättelsen omförmäldes, 
hurusom ökad omsorg användes för ladugårdarna, såväl till krea
tursrasernas förbättrande genom anskaffande af ädlare stanidjur, 
hufvudsakligast af ayrshire-ras, som ock medelst en bättre sköt
sel och rikiigare utfodring af boskapen. Den redan vid slutet 
af förra femårsperioden inträdda exporten af slagtkreatur till 
England och Danmark och de derigenoin öppnade utsigterna till 
afsättning af ladugårdsprodukter mot högre pris hafva i sam
manhang med den lättnad, jernvägstranspnrterne bereda, manat 
länets jordbrukare att åt denna gamla hufvudnäring inom orten 
egna ännu sorgfälligare omvårdnad. Något kronan tillhörigt 
Stamholländeri finnes nu icke inom länet stationeradt, och den 
stamhjord af ayshire-rasen, som, tillhörande ett härstädes bildadt 
enskildt bolag, varit under loppet af 10 år inoin länet uppställd, 
har numera blifvit upplöst. Med afseende härå och då kreaturs
rasens fortsatta förädling ansetts utgöra ett bland de vigtigaste 
föremålen för Hushållningssällskapets omsorger, har Sällskapet 
vid dess höstsamniankonist förlidna år anvisat ett belopp af 
2,500 r:dr till inköp af ungtjurar tillhörande korthorns, blandad 
korthorns och ayrshire, eller annan ädel ras, att mot vissa stad
gade vilkor till jordbrukare utlemnas. 

Genom den år 1868 inträffade missväxt och foderbrist för
orsakades en ganska kännbar rubbning uti ifrågavarande närings
gren, då på de flesta ställen ladugårdarna måste betydligt för
minskas och utfodringen för de återstående kreaturen väsentligen 
inskränkas; men de båda derpå följande årens gynnsamma 
skördeförhållanden hafva kraftigt bidragit att ersätta de lidna 
förlusterna. 

Afven mejerihandteringen är föremål för mycken omsorg, 
och på många af länets egendomar hafva mejerin blifvit inrät
tade. Undervisning i denna handtering, som intager ett allt 

mera framstående rum bland länets hufvudnäringar, har med
delats genom en af Hushållningssällskapet antagen mejerska. 

Åt fårafvelns förbättrande egnas i allmänhet föga omsorg, 
men åtgärder härför hafva inom Vestbo härad blifvit med fram
gång vidtagna, 

Hvad deremot fiskerinäringen beträffar, fornimmes en allmän 
klagan öfver fiskets aftagande till följd af felaktig hushållning 
och ynglets uppfångande under lektiden. Åtgärder till bevarande 
af denna vigtiga inkomstkälla skola derföre ofördröjligen varda 
af Länsstyrelsen vidtagna, Med användande af det anslag af 
150 r:dr årligen, som af Eders Kongl. Maj:t i nåder anvisats 
till fiskerinäringens befrämjande inom länet, samt serskildt bidrag 
af egna medel har Hushållningssällskapet understödt den vid 
Tenhult af Jägmästaren A. H. Sandblad inrättade fiskodlings
anstalt, hvilken, enligt de rörande dess verksamhet afgifna års
berättelser, visat goda resultat. 

För hästafvelns befrämjande hafva hingstar från Ottenby 
och Flyinge stuterin varit stationerade dels i Jönköping och dels 
i Eksjö. 

Hägnaderna utgöras fortfarande af gärdesgårdar, i allmänhet 
af trä, men äfven här och der af från åkerfälten hopförda stenar. 
Mycket virke förstöres genom öfverflödiga hägnader, och vall
hundar underhållas endast å ett färre antal herregårdar. 

C) Skogshushållning jemte TJ) Rofdjnrs utödande. Tab. N:is 4 o. 5. 
Beträffande skogsafverkningen inom länet, bedrifves densamma 
på ett sådant sätt, att kraftiga åtgärder för införandet af en 
förbättrad skogsvård äro af högsta behof påkallade, så framt icke 
skogssköflingen skall medföra alltför, menliga följder. Väl finnas 
åtskilliga större egendomar, der skogen med omsorg vårdas och 
afverkningen sker med beräkning af skogens återväxt enligt upp
gjord hushållningsplan; men detta förfarande är långt ifrån det 
allmänna. Så väl de från Hushållsgillena till Hushållningssäll
skapet aflemnade meddelanden i fråga om skogshushållningen, 
som ock de från vederbörande Jägeritjenstemän inkomna uppgifter 
i ämnet skildra sammanstämmande med mörka färger den ringa 
omtanka, som egnas åt denna vigtiga egendom, och den glömska 
af framtidens kraf, hvarmed afverkningen bedrifves. Så upp-
gifves af Jägmästaren i Jönköpings revier, att synnerligast inom 
Vestra härad nu pågår en skogsafverkning å alla de större egen
domarne långt öfver hvad skogarnas återväxt kan motsvara, och 
i den utsträckning, att om några få år häradet skall blifva ut-
blottadt på all äldre skog och, hvad än värre är, på större delen 
af den vackraste ungskogen, som nedhugges till grufstolpar. 
Afven i Tveta och Östbo härad har skogskapitalet betydligt 
förminskats under de senare 5 åren. Från Jägmästaren inom 
Eksjö revier förmäles, att skogarna inom revieret äro med få 
undantag uthuggna och vanvårdade, så att kännbar brist å mo
get såg- och byggnadstimmer redan är för handen inom de flesta 
till revieret hörande socknar, och att, om ingen gräns sättes för 
skogssköflingen, befaras kan, det äfven vedprisen inom kort tid 
stiga till en oroväckande grad. Inom Vestbo revier är förhål
landet något fördelaktigare. Skogskapitalet har visserligen äfven 
derstädes årligen förminskats, men skogstillgången å så väl de 
allmänna, som de enskilda skogarne är i allmänhet mer än till
räcklig för husbehofvet, serdeles inom Mo härad och norra delen 
af Vestbo härad. Inom Ås, Torskinge, Bolmsö och några andra 
närbelägna socknar i södra delen af sistnämnda härad finnas 
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deremot hemman, hvilka sakna skog för eget behof. Den högst 
rikliga tillgången på bränntorf har derföre i dessa socknar fått 
någon, ehuru ännu alltför ringa användning. Ek finnes endast 
på boställen och bokskogarne, som fordom i Södra Vestbo haft 
stor utsträckning, äro nästan alldeles sköflade. Inom Vestbo 
revier finnes icke någon enskild skog, som behandlas efter for
dringarna af en rationel hushållning. 

Frågan om åvägabringande af en ändamålsenligare skogs
skötsel har utgjort föremål för öfverläggningar inom så väl Hus
hållningssällskapet, som Landstinget. Vid besvarandet af den 
från Kongl. Landtbruksakademien år 1868 gjorda framställning 
i ämnet förklarade Hushållningssällskapet vid sammanträde den 
28 Januari 1869 sig anse, att staten ej bör genom lagstiftning 
ingripa i den enskildes skogshushållning, hvilken åsigt segrade 
med 17 röster emot 13, hvilka senare afgåfvos för Förvaltnings
utskottets i motsatt anda afgifna förslag till yttrande. Den sålunda 
vid tillfället segrande, af ett ringare antal ledamöter af Sällskapet 
uttalade åsigten kan dock ingalunda anses uttrycka den allmänna 
meningen inom länet, hvilket ådagalägges deraf, att, när det år 
1870 församlade Landstinget hade att med anledning af Eders 
Kongl. Maj:ts till Landstinget aflåtna Nådiga remiss yttra sig, 
huruvida och i hvad mån för de inom länet varande enskilda 
skogar stadganden öfverensstämmande med dem, som genom 
Kongl. Förordningen den 10 September 1869 angående åtgärder 
till förekommande af skogsförödelse på Gotland meddelats, eller 
med dem, som af Landtbruksakademien blifvit föreslagna, kunde 
anses erforderliga och ändamålsenliga, endast 10 ledamöter vid 
anställd omröstning i ämnet biträdde den åsigten, att lagstift
ningen icke borde ingripa i den enskilda skogshushållningen, 
hvaremot 33 förenade sig derom, att stadganden, öfverensstäm
mande med de genom berörda Nådiga förordning för Gotland 
gifna föreskrifter", vore erforderliga och ändamålsenliga för en
skilda skogar inom detta län. 

En högeligen af behofvet påkallad och för skogsvården å 
de allmänna skogarne vigtig organisationsåtgärd har under fem
årsperioden vidtagits genom den af Eders Kongl. Maj:t beslutade 
nya skogsstaten för länet, enligt hvilken detsamma numera är 
fördeladt i trenne serskilda revier, nemligen: 

Jönköpings revier, innefattande Tveta,Vestra och Östbo härad, 
Vestbo revier, innefattande Mo och Vestbo härad, samt 
Eksjö revier, Vista, Norra och Södra Vedbo samt Östra 

härad, med en ordinarie Jägmästare inom hvarje revier, hvilka 
närmast stå under chefskap af Inspektören i sjette skogsinspek-
törsdistriktet. 

Den ordinarie skogsstaten består för öfrigt af två Krono
jägare, en för Visingsö norra och en för Visingsö södra bevak
ningsdistrikt. Dessutom äro enligt Skogsstyrelsens förordnande 
anställde två extra Jägmästare inom Jönköpings revier samt en 
extra Jägmästare inom Eksjö revier, utan lön, men med skyl
dighet att på den ordinarie Jägmästarens ansvar biträda denne 
i tjenstgöringen. 

Den på Råslätt under Strömsbergs egendom i Tveta härad, 
efter kontrakt emellan egaren och länets Hushållningssällskap, 
redan under förra perioden inrättade Skogvaktareskola har under 
nu tilländagångna 5 år fortfarande varit i verksamhet med årligt 
bidrag af 1,500 r:dr statsmedel och 1,000 r:dr af Hushållnings
sällskapet lemnadt anslag; men sedan Eders Kongl. Maj:t den 7 

K. M:ts BefaUningshafvandes femårtberätteher 1866—1870. Jönköpings län. 

Maj 1869 förklarat statsunderstöd för skolan icke efter tillän
dagåendet af derefter följande läroår vidare kunna påräknas, 
hade skolan i hittills varande omfattning upphört samt blifvit 
ersatt med en mindre läroanstalt, hvartill Hushållningssällskapet 
lemnat ett bidrag af 300 r:dr. 

Som de två Skogsplantörer, hvilka, enligt hvad i förra Em-
betsberättelsen omförmäles, varit emot ett årligt arvode af 200 
r:dr för hvardera af Hushållningssällskapet antagne för att på 
billiga vilkor tillhandagå dem af länets skogsegare, som sådant 
önskade, vid uppgörande af förslag rörande skogsvården, endast 
i ringare mån anlitats, har det ena af dessa arvoden indragits. 
För spridande af ökad kännedom om skogens värde för landt-
bruket samt om densammas ändamålsenliga uppdragande och 
vård, med serskildt fäst afseende å de mindre hemmansbruken, 
har Jägmästaren A. H. Sandblad enligt Landstingets anmodan 
och på dess bekostnad utarbetat en populär afhandling i äm
net, hvilken till trycket befordrad i 3,000 exemplar blifvit till 
de serskilda kommunerna utdelad. 

På länets fastland finnes icke någon kronopark eller krono
skog. Den på Visingsö belägna kronoparken har i föregående 
berättelser uppgifvits innefatta en areal af 1,373 qvadratref, men 
skall enligt vederbörande Jägmästares nu lenmade uppgift inne
hålla 1,357 qvadratref. Afkastningen har enligt den för krono
parken upprättade trakthygge-indelning utgjort 12,200 kubikfot 
årligen, men endast en ringa del deraf blifvit försaldt, det öfriga 
användt för Visingsborgs kungsladugårds och kronojägareboställe-
nas behof. 

Enär alla bostälhskogarne inom länet icke blifvit behörigen 
uppmätte och kartlagde samt efter förutgången taxering af 
skogsbestånden till ordnad hushållning indelade, är Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande icke i tillfälle att om dessa skogars areal 
och afkastning lemna tillförlitliga och fullständiga uppgifter. De, 
som kunnat erhållas, återfinnas i tab. N:o 4. Antalet boställs-
skogar, å hvilka ordnad skogshushållning blifvit införd, utgör 
inom Eksjö revier 3, inom Jönköpings revier 9 och inom Vestbo 
revier 7, med tillhopa en areal af 23,232 qvadratref. Åtskilliga 
boställsskogar äro för närvarande under indelning. 

Den i Säby socken af Norra Vedbo härad belägna härads-
aUmänningen Holaveden, hvars areal i senaste femårsberättelsen 
upptogs till 12,868 qvadratref, men nu af vederbörande Revier-
förvaltare uppgifvits att innefatta 15,187 qvadratref, skötes en
ligt uppgjord hushållsplan, upptagande en omloppstid af 120 år, 
och förvaltas af en serskild allmänningsstyrelse, bestående af 
sex utaf intressenterne årligen valde ledamöter, enligt ett den 
30 December 1867 af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fast-
stäldt reglemente. Till bevakningens handhafvande finnas å all-
männingen anställde två skogvaktare, försedde med boställen 
och serskild aflöning från allmänningskassan, hvars behållning 
vid 1870 års slut uppgick till 301 r.dr 21 öre. Det i tab. N:o 
4 uppgifna afverkningsbeloppet motsvarar hvad som jemlikt den 
för allmänningen fastställda hushållsplan för hvarje år funnits 
att afverka, men hela qvantiteten är icke tillgodogjord, utan en 
stor del deraf reserverad i afbidan på högre virkespris till följd 
af den lättnad i kommunikationer, som genom östra stambanan 
kommer att för orten beredas. Under åren 1869 och 1870 har 
allmänningen blifvit försedd med häguad, så att mulbetet der-
städes nu kan emot lega upplåtas. 

2 
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De å Visingsö befintliga elcplanteringar, upptagande en areal 
af 4,029 qvadratref, hafva under femårsperioden lemnat en årlig 
afkastning af i medeltal 7,642 r:dr 20 öre. Afverkningsqvantite-
terna, hufvudsakligen bestående i mindre hjelpgallringsvirke och 
risbränsle, kunna dock icke uppgifvas. I de influtna penninge
beloppen ingår jemväl af kastningen af planteringarnas biprodukter 
såsom höskörd, mulbete, ekbark m. m. 

Sedan Kongl. Skogsstyrelsen år 1865 i underdånighet hem
ställt, att hemmanet x/4 mantal Tunnerstad Södergård å Visingsö, 
utgörande 10 tunnland 13 kappland åker samt 1 tunnland 19 
kappland äng, hvilket blifvit af dess égare kronan till inlösen er
bjudet och vore för ekodling lämpligt samt på alla sidor omgifvet 
af Visingsborgs kungsladugårds med ek planterade fält, måtte få 
för kronans räkning inköpas till ekplanteringarnas utvidgande, 
samt Eders Kongl. Maj:t genom nådigt beslut af den 16 Januari 
1866 bemyndigat Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att verk
ställa detta köp på de för kronan förmånligaste vilkor, som kunde 
betingas, dock att köpeskillingen icke finge öfverstiga det af jord-
egaren fordrade belopp, 4,800 r:dr, har ifrågavarande köp blifvit 
till nämnda belopp af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afslutadt. 

Mullbårsplanteringarna å Visingsö underhållas väl fortfa
rande, men någon silkesodling har derstädes icke idkats sedan 
år 1864. 

Åtgärder för bindande af sanden å det inom Torskinge 
socken i Vestbo härad varande jlygsandsfålt hafva icke ännu 
blifvit vidtagna, men skola med snaraste sättas i verket. 

Af enskilda skogar äro allenast tillhopa 47,170 qvadratref, 
belägna inom Eksjö revier, indelade till regelbunden hushållning. 

Utförseln af skogsprodukter från hamnarna vid Jönköping 
och Grenna bedrifves icke i någon större omfattning och har 
under femårsperioden vid- den förra hamnen uppgått till 726 
stycken bjelkar, 3,773 tolfter plank, 78 tolfter bräder och 2,044 
stycken sleepers, samt vid den senare till 2,486 stycken asp-
stockar, 3,562 stycken ekbjelkar, 4,733 tolfter plankor och brä
der, 23,562 stycken stäf samt 358 kubikfamnar ved. Deremot 
utföras betydliga qvantiteter trävaror från åtskilliga af jernvägs-
stationerna, på sätt nedanstående, utur Trafikstyrelsens under
dåniga berättelser hemtade uppgifter utvisa: 

Prisen å skogsprodukter hafva under femårsperioden icke 
undergått någon anmärkningsvärd förändring. Inom Mo och 
Tveta härad har medelpriset på furuplank af 20 fots längd varit 
för plank af 21/2 tums höjd och 7 tums bredd R:dr 14, 

» » 20, 
» » 27, 
» » 34, 

allt per tolft, fritt levereradt i Göteborg; för plank af gran be
räknas 10 procent lägre pris. Medelpriset-å bjelkar, minst 10 
verktum i fyrkant och af 24 fots längd, har varit 60 öre per 
kubikfot. 

Vid Nissaåns vattendrag hafva sågblock af furu betalts med 
följande belopp: 

För sågblock af gran betalas 25 procent lägre pris. För bygg
nadstimmer har priset -varit från 12 till 20 r:dr per tolft, allt 
efter timrets längd och bredden i lilländan. 

Från Ryningsholms, Thorsjö och Alfvesjö skogar inom Södra 
Vedbo härad hafva åren 1867—1870 6,000 tolfter furusågtim-
mer blifvit försålda till pris, varierande från 9 r:dr för 9 tums 
till 60 r:dr för 19 tums per tolft, 20 engelska fot långt, utgö
rande i medeltal circa 15 r:dr per tolft. 

Vedprisen äro mycket olika i olika delar af länet och hafva 
för famn björkved utgjort från 4 r:dr till 15 r:dr samt för famnen 
barrved från 2 r:dr 50 öre till 10 r:dr, famnen beräknad till 
144 kubikfot. Prisen äro i stigande. 

Kolprisen hafva fortfarande varit låga. 
Skogseldar af större utsträckning hafva icke under femårs

perioden förekommit. 
Från Vestbo revier af yttras skogsprodukter till städerna 

Jönköping och Halmstad, Mullsjö jernvägsstation, Oskarsströms 
inom Hallands län belägna sågverk, dit virket flottas på Nissaåns 
vattendrag, samt till de inom revieret eller i dess närhet belägna 
masugnar, jern- och glasbruk, af hvilka Gyllenfors glas- och 
jernbruk ensamt årligen förbrukar 3,000 famnar ved och 1,000 
läster kol. 

Ehuru svedjandet i väsentlig mån aftagit, klagas dock fort
farande häröfver från såväl Östra härad som Vestbo härad, ser-
deles i de vestliga delarne deraf. 

Enligt Kongl. Kungörelsen den 29 Januari 1869 erhålles, Tab. N:o 5 
räknadt från den 1 Juli samma år, belöning af allmänna medel 
endast för dödande af björn, varg eller lo samt jerf, hvaremot 
skottpenningar för dödande af räf, örn eller berguf samt duf-
eller hönshök icke vidare ega rum. Af denna anledning utvisar 
tab. N:o 5 ett ringare belopp af utbetald belöning för år 1869 
än för de föregående tre åren. Vid Landstingets sammanträde 
berörda år väcktes förslag, att från landstingsmedlen skulle utgå 
belöning för dödande af hönshök och räf, men dessa förslag 
vunno icke Landstingets bifall. Då emellertid klagomålen Öfver 
den skada, som af räf åstadkommes å så väl landtmännens får 
och fjäderfä som matnyttigt villebråd, vid Landstingets nästföl-
jande sammanträde från flere delar af länet förnyades, beslöt 
Landstinget, att för dödande af inom länet fångad räf skall af 
landstingskassan utgå belöning med 1 r:dr, hvilken belöning vid 
innevarande års Landsting blifvit förhöjd till 2 r:dr för hvarje 
räf, som inom länet dödas under tiden från den 1 Mars till den 
1 November. 
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Tab. Litt. C. Jernhandteringen i Jönköpings län åren 1861—1870. 

Från flere delar af länet förmäles, att utbytet af jagten är 
i tillväxt och tillgången på vildt numera god, samt att betydande 
qvantiteter deraf å torgdagarna i Hvetlanda uppköpas för af-
sändning till Skåne och Danmark. 

Angående antalet husdjur, dödade af ro/djur, är Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande icke heller nu i tillfälle att meddela 
någon förteckning, enär hvarken kronobetjeningen eller jägeri-
tjenstemännen kunnat härom lemna några uppgifter. 

Tat.N:is7ao.76. E) Bergs- och Brukshandtering, samt Fabriker, Manufak
turer och Handtverk. Tabellen N:o 7 a och 7 b. 

Tab. Litt. C. Beträffande bergs- och brukshandteringen har Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande för vinnande af en öfversigt öfver förhållan
dena inom denna handtering låtit upprätta nedanstående tab. 
Litt. C, utvisande de serskilda qvantiteter malm samt tackjern, 
gjutgods, stångjern, stål och jernmanufaktur, som under den nu 
ifrågavarande och näst föregående femårsperioden blifvit inom 
länet brutna och tillverkade. 

Vid jemförelse emellan de båda periodernas slutsummor 
befinnes, att brytningen af bergmalm ökats med 108,716,60 c:r, 
samt att 123,820,49 c:r sjö- och myrmalm mera än under perio
den 1861—1865 blifvit upptagna; att tillverkningen af tackjern 
med 37,142,34 c:r öfverstiger förra periodens tillverkning; att 
tillverkningen af gjutgods vid masugnarne minskats med 7,237 
c:r, hvaremot tillverkningen vid de egentliga gjuterien ur ku
polugnar ökats med 6,978,35 c:r; att produktionen af stångjern 
med 4,220,82 c:r understiger förra periodens tillverkningsqvan-
tum, men att tillverkningen af stål och jernmanufaktur ökats 
med 11,430 c:r. 

Medelprisen å berörda tillverkningar hafva utgjort: 

hvaraf framgår, att de trenne senare åren varit för handteringen 
mindre gynnsamma. Af tillverkningen försändes årligen vid pass 
50,000 c:r jern och stål, arbetadt och oarbetadt, från länets järn
vägsstationer, deraf omkring 30,000 c:r afgå från Jönköping till 
Göteborg för utskeppning. 

Vid Fredriksbergs kopparverk i Fröderyds socken har under 
åren 1866—1868 tillverkats sammanräknadt 816,36 c:r garkoppar, 
hvaremot under åren 1869 och 1870 någon tillverkning derstädes 
icke egt rum. Priset å kopparen, som åren 1866 och 1867 be
taltes med 72 r:dr per c:r, nedgick år 1868 till 62 r:dr per c:r. 

Vid det Lessebo bolag tillhöriga Klefva nickelverk i Als-
heda socken, der tillverkningen af nickelsten under åren 1861— 
1865 utgjorde sammanräknadt 4,982,47 c:r, har produktionen 
väsentligen ökats och uppgick: 

Värde. 
år 1866 till l,485,30C:r R:dr 126,250,50, 
» 1867 » 1,713,85 » » 145,677,25, 
» 1868 » 1,585,61 » » 134,776,85, 
» 1869 » 5,302,26 » » 450,692,10, 
» 1870 » 2,389,00 » » 203,065,00, 

Summa 12,476,02 C: r = R-d7ï~Ô60,461,70, 
hvarjemte tillverkats sammanräknadt 2,257,36 c:r nickelkoppar 
till ett värde af 225,736 r.dr. — Enligt Kongl. Brefvet den 15 
Februari 1867 har afraden från nickelverket, hvilken jemlikt Kongl. 
Förordningen den 21 Juni 1831 skolat efter frihetsårens utgång 
år 1864 erläggas med V30

 af tillverkningen, fått från och med år 
1865 under fem år utgå med allenast l/eo af tillverkningen. 

Ett bolag, som inköpt Adelfors guldgrufva i afsigt att ånyo 
upptaga och bearbeta densamma, synes nu, efter det icke obe
tydliga kostnader blifvit å detta företag nedlagda, hafva derifrån 
afstått. 

Inom Fröderyds pastorat på Karstorps hemmans egor be
arbetas ett skifferbrott, hvarest tillverkas 15 serskilda sorter 
takskiffer med ett årligt tillverkningsvärde af 15,000 r:dr à 
20,000 r:dr. Enligt vederbörande Bergmästares meddelade uppgift 
utmärker sig den här producerade takskiffern, dels af koppar-
färgad dels af ljusgrön sort, framför andra kända skiffersorter 
synnerligast derigenom, att den, äfven liggande i vatten, icke 
insuper något deraf, samt att den icke undergår den ringaste 
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förändring, om den öfvergjutes med iskallt vatten, äfven om skif
fern är uppvärmd till 150 grader. Den nya tullhusbyggnaden 
här i staden har blifvit täckt med denna skiffer, som har ett 
mycket prydligt utseende. För bedrifvande af denna tillverk
ning har erhållits ett förlagslån af 10,000 r:dr från Manufaktur
diskontfonden. 

Under perioden hafva följande nya anläggningar tillkommit, 
nemligen: 

Ofre Stillefors jerngjuteri, med mekanisk verkstad och spik
hammare, beläget å Odensjö egor i Barnarps socken; 

Nedre Stillefors jern- och messingstråddrageri, likaledes inom 
Barnarps socken å Hellstorps egor; 

Lindhammars spikbruk i Månsarps socken, hvarjemte vid 
Bruzaholms jernbruk i Södra Vedbo tillverkningen, serdeles af 
gjutgods, ytterligare utvidgats. 

Vidkommande den egentliga under bergshandteringen icke 
inbegripna fabriks-industrien, utvisar en jemförelse emellan de 
för år 1865 lemnade och de nu för år 1870 meddelade uppgif
terna, att, hvad angår städerna, värdet af dervarande fabrikers 
tillverkningar, hvilka för 

år 1870 upptagits till R:dr 2,139,006, 
men för år 1865 tillblott » 1,188,125, 

ökats med ett belopp af R:dr 950,881. 

Denna utomordentliga tillökning härrör hufvudsakligen från 
den omfattande verksamhet, hvarmed bolaget för härvarande 
tändsticksfabrik bedrifver sin rörelse. Berörda bolag, hvars till
verkning år 1865 uppgick till 37,634,105 stycken elddon med 
ett värde af 338,485 r:dr, har nemligen under femårsperioden 
betydligt utvidgat sin fabrikation, så att tillverkningen för år 
1870 besteg sig till 84,307,597 stycken elddon med ett värde af 
1,157,970 ndr. Utom de i tab. 7 a upptagne 501 arbetare, som 
alla arbetat vid sjelfva fabriken, hafva under år 1870 i medeltal 
658 personer i hemmen varit sysselsatta med tillfälligt arbete 
för fabrikens räkning, — sammansättning af tändsticksaskar, — 
så att sammanräknade arbetspersonalen för nämnda år i medel
tal uppgått till 1,159 personer. Arbetslönerna till alla dessa 
arbetare belöpa sig för samma år till r:dr 242,847,52. — Af 
förra årets tillverkning exporterades tändstickslador för ett värde 
af 700,000 r:dr till Asien, Afrika, Amerika och Nya Holland, 
till hamnarna vid Singapore, Hongkong, Nagasaki, Batavia, Bom
bay, Calcutta, Capstaden, Buenos Ayres, Montevideo, Valparaiso, 
San Francisco, Callao, Port Adelaide, Melbourne m. fl. — Inom 
Europa har öppnats en ny afsättningsmarknad i Simbirsk vid 
Volga, hvarjemte i förhållande till folkmängden icke obetydliga 
partin blifvit afsända till Island och Färöarna. 

Men äfven andra fabriker härstädes hafva väsentligen ut
vidgat sin verksamhet, såsom exempelvis Munksjö pappersbruk, 
hvars tillverkningars värde för år 1870 med 106,273 r:dr öfver-
steg det af år 1865; snusfabrikerna, med 57,000 ndr högre till
verkningsvärde; tillverkningen af parfymer och fernissor (F. 
Pauli) för ett värde af 50,000 r:dr o. s. v. 

Vidkommande fabrikerna å landsbygden anmärkas följande 
nya anläggningar, nemligen: 

Torsviks trämassefabrik i Barnarps socken med ett tillverk
ningsvärde af 18,000 r:dr; 

Jutaholms choddyfabrik i Hakarps socken, samt 

Annebergs tändsticksfabrik i Solberga socken, der tillverk
ningen år 1870 lemnade 10,000,000 tändsticksaskar och 1,500,000 
kapslar, med ett värde af 57,500 r:dr. 

Värdet af de vid garfverien, pappersbruken och glasbruken å 
landet år 1870 åstadkomna tillverkningar utgjorde: 

Vid garfverien R:dr 132,111, 
» pappersbruken » 251,862, 
» glasbruken » 60,417. 

Vid Husqvarna vapenfabrik har tillverkningen betydligen ut
vidgats, enligt hvad nedanstående, af disponenten meddelade upp
gift angående fabrikens verksamhet utvisar: 

Varande sålunda tillverkningsvärdet öfver 500,000 r:dr högre än 
under förra femårsperioden. Intill år 1867 bedrefs tillverkningen 
endast med handarbete, men numera finnas vid fabriken upp
förda två byggnader, inrymmande omkring 250 serskilda maski
ner, som drifvas af två turbiner, med tillhopa 150 hästkrafter, 
genom hvilken förändrade anordning fabriken kan årligen till
verka 30,000 à 40,000 stycken gevär. För närvarande har fa
briken, som sysselsätter 330 arbetare, en beställning af 18,000 
gevär och 14,000 låsmekanismer med tillbehör för svenska kro
nans samt 2,000 stycken gevär för norska kronans räkning. 

Vid fabriken, som har egen skola och fattigvård, finnas upp
förda och under byggnad åtskilliga arbetarebostäder, gasverk 
samt lägenheter för handelsrörelse, bageri och bryggeri. Under 
år 1870 bildades en serskild sjuk- och begrafningskassa för der
varande arbetspersonal. 

Handtverkarnes antal vid slutet af perioden uppgick till 206 
i städerna, deraf 15 qvinnor, och till 307 å landsbygden. 

Tillverkningen af bränvin, hvarvid äfven renlaf till betydliga 
qvantiteter vid två serskilda brännerin begagnats, har under 
nu ifrågavarande period med 421,409 kannor understigit tillverk
ningen under förra femårsperioden. Förhållandena för de ser
skilda åren utvisas af nedanstående tablå: 
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I afseende å binäringarnas omfång och beskaffenhet har 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande icke något att tillägga utöfver 
hvad i föregående berättelser blifvit omförmäldt. Undervisnings 

Tab. N:o 8. A) Landkommauikationer. Uti tab. N:o 8 redogöres för 
längden af allmänna landsvägarne, häradsvägarne och socknevä-
garne inom länet vid 1870 års slut, äfvensom för kostnaden för 
de under perioden verkställda och fullbordade vägförbättringar. 
Dessa hafva förnämligast utgjorts af följande arbetsföretag: 

a) omläggning af vägen emellan Hvetlanda och Broby gäst
gifvaregårdar, hvartill erhållits ett statsbidrag af 12,500 r:dr; 

b) omläggning af vägen emellan Broby och Sandsjöryds gäst
gifvaregårdar, hvarför åtnjutits ett statsbidrag af 3,500 r:dr; 

c) omläggning af vägen emellan Broby gästgifvaregård och 
Säfsjö jernvägsstation, med ett statsbidrag af 9,000 r:dr; 

d) anläggning af väg från Björkö socken till Nässjö jern
vägsstation, derför anvisats ett understöd af 3,900 r:dr; 

e) omläggning af vägen emellan Stigamo och Vrigstads gäst
gifvaregårdar, med ett statsbidrag af 9,000 r:dr; 

/ ) omläggning af vägen emellan Tranås qvarn och Rams-
måla gästgifvaregård, med ett statsbidrag af 6,900 r:dr; 

g) förbättringar å vägen emellan Nederleds och Börs gäst
gifvaregårdar samt förbi Klefvaliden vid Vernamo, med ett stats
bidrag af 9,500 r:dr; 

h) omläggning förbi Sprängsliden emellan Repperda och Klöf-
dala gästgifvaregårdar, med ett anslag af 1,200 r:dr; 

i) omläggning å allmänna landsvägen emellan Hvetlanda och 
Serarps gästgifvaregårdar, till hvilket företag af Riksdagen be
viljats ett anslag af 40,000 r:dr; 

k) omläggningar å landsvägen förbi Kattlås, Noby och Mark
nadsplatsbacken i Norra Vedbo härad, med ett statsbidrag af 
3,000 r:dr; 

l) omläggningar å vägen emellan Stockaryds jernvägsstation 
och Björnskog, hvartill lemnats ett statsanslag af 3,000 r:dr; samt 

TO) omläggning af vägen från Jönköping förbi Pico och Åsen 
till Axamo på landsvägssträckningen mot Jära gästgifvaregård, 
till hvilket företag, som dock först innevarande år afsynats, be
viljats ett understöd af 20,000 r:dr. 

Uppgiften å de bidrag, kommunerna lemnat till ofvannämnda 
företag, saknar behörig fullständighet, enär från åtskilliga bland 
dem deroni icke meddelats upplysning. 

A den för åtskilliga år tillbaka omlagda allmänna landsvä
gen emellan Sjöberga gästgifvaregård och staden Grenna hafva 
reparationer till följd af inträffade ras vid den så kallade Fall
klippan serskilda gånger måst verkställas, hvartill statsanslag i 
nåder beviljats. Dessutom hafva flere smärre vägförbättringar 
inom kommunerna utförts för beredande af arbetsförtjenst åt 
den genom 1868 års missväxt nödlidande befolkningen. 

Vidare har, sedan ett aktiebolag under benämning af Nässjö-
Oskarshamns jemvägsbolag bildats för åstadkommande af jern-
vägskommunikation emellan Nässjö jernvägsstation å statens 
södra stambana och staden Oskarshamn, detta företag år 1869 
påbörjats och, hvad angår den delen af berörde jernväg, som 
faller inom Jönköpings län, fortgått så långt, att sträckan emel
lan Nässjö och staden Eksjö lärer komma att under år 1872 

meddelande i halmflätning har af Hushållningssällskapet beslu
tats, men ännu icke kommit till verkställighet. 

öppnas för allmän trafik. — Uti detta företag har nämnde stad 
deltagit med en summa af 100,000 r:dr under vilkor, att station 
inrättas derstädes. Arbetet bedrifves enligt kontrakt med en
gelska kapitalister och ingeniörer, hvilka öfvertagit företaget på 
entreprenad, under kontroll af så väl en utaf Bolagsstyrelsen 
antagen ingeniör, som chefen i östra väg- och vattenbyggnads
distriktet, hvilken med afseende å det till företaget vilkorligt 
lemnade statsunderstöd af en million r:dr har att å statens väg
nar tillse, det godkända arbetsmetoder iakttagas samt att till
förlitliga materialier vid anläggningens utförande användas. 

De i förra berättelsen omförmälda vågdelningar inom Vestbo 
och Östbo härad hafva under loppet af åren 1867 och 1868 full
bordats med mycken kostnad för de väghållningsskyldige, men 
till synnerligt gagn för orten. Inom länet i allmänhet har visser
ligen vägarnes beskaffenhet flerstädes förbättrats derigenom, att 
sönderbokad sten börjat användas till vägfyllnadsämne; men 
ännu återstår mycket att åtgöra, innan de allmänna vägarne inom 
länets alla härad blifvit försatta i det skick, att de kunna sägas 
tillfredsställa de anspråk, nutiden ställer på en väl ordnad väg
hållning. 

Med tillämpning af Kongl. Brefvet den 14 September 1824 
har af influtna afgifter för öfverfarten af den vid Vernamo öfver 
Laga-ån uppförda större bro för längre tid sedan bildats en kassa, 
som år 1866 uppgick till en summa af 16,350 r:dr, hvilken 
kassa förvaltas af en serskild, utaf Östbo härads vägbyggnads
skyldige utsedd Direktion. Från denna kassa har jemlikt Eders 
Kongl. Maj:ts den 22 September nämnda år lemnade medgifvande 
ett belopp af 6,000 r:dr blifvit afsatt, hvaraf afkastningen får 
användas såsom bidrag till underhållet af öfriga större broar 
inom häradet, 14 till antalet. Den största allmänna bro inom 
Norra och Södra Vedbo härads fögderi, den så kallade "Sjö
bron", anlagd öfver ett sund emellan sjöarna Soljen och Möck-
lefloen mellan Ekebergs och Kråkshults gästgifvaregårdar, har 
under perioden blifvit ombyggd för en kostnad af 6,000 r:dr. 

Sedan enligt föreskriften i Kongl. Kungörelsen den 25 Maj 
1869 Landstinget afgifvit yttrande i fråga om tiden för allmänna 
vägarnes fyllning och grusning samt vågsynernas hållande, har 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, i öfverensstämmelse med hvad 
Landstinget tillstyrkt, förordnat, att allmänna vägarnes fyllning 
och grusning skall ske på hösten efter medlet af September 
månad och vara fullbordad före den 10 Oktober, samt att väg-
synerna omedelbart derefter skola företagas, men att det må 
vara väghållare obetaget att på våren verkställa grusningen med 
vilkor, att sådant sker före April månads utgång eller, om hinder 
af snö eller frost då möter, så snart vägen befinnes tjenlig för 
grusets utbredande, samt att väghållaren derjemte på hösten 
afhjelper de brister, som under tiden kunnat uppstå, så att väg
banan då är i fullgodt skick. 

Uti förra Embetsberättelsen omförmäldes, att beträffande 
grindarne, inom länet, hvilkas antal varit högst betydligt, åtgär
der med anledning af Kongl. Kungörelsen den 11 Oktober 1864 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
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blifvit vidtagna för borttagande af alla öfverflödiga sådana å 
allmänna lands- och häradsvägarne; och sedan de förslag i äm
net, hvilka vederbörande efter förrättade vägsyner till Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande afgifvit, hunnit pröfvas, har indrag
ning af 553 grindar egt rum. Antalet grindar är dock ännu 
större, än som verkligen behöfves, och ytterligare förminskning 
af desamma innevarande år beslutad. 

Enär innehafvarne af frälsesäteriet 1 mantal Sunnaryd och 
skattehemmanet % mantal Brogården i Bolmsö socken af Vestbo 
härad vid den derstädes verkställda vägdelning fått sig ålagdt, 
att i stället för väghållning betjena vägfarande vid öfverfart 
af det 3,600 fot breda sundet af sjön Bolmen emellan Bolmsö 
kyrka på ön Bolmsö och Sunnaryds by vester om nämnda sjö, 
hvarest på båda sidor allmän häradsväg möter, har Kongl. Maj:t 
nppå derom gjord framställning genom Nådigt beslut af den 2 
December 1870 medgifvit, att innehafvarne af bemälda hemman 
må tills vidare, så länge senast fastställda vägdelning inom hä
radet förblifver gällande, för vägfarandes förande öfver nämnda 
sund uppbära en afgift af 50 öre, när pråm, och 12 öre, när rodd
båt dertill begagnas, dock med vanliga undantag från dessa af-
gifters erläggande. Någon färjefart med af Kongl. Maj:t fast
ställda taxe-afgifter finnes för öfrigt icke inom länet. 

Gåstgifveriens antal, som utgör 73, städernas skjutsanstal
ter inberäknade, har under perioden icke undergått någon för
ändring, varande skjutsen vid 36 gästgifverin ordnad medelst 
entreprenad. A alla öfriga stationer har sådan icke kunnat 
åvägabringas, enär skjutsningen vid de mindre befarna vägarrie 
är alltför obetydlig, för att någon må finnas benägen att såsom 
entreprenör öfvertaga bestyret med densamma. Vid åtskilliga af 
de stationer, der skjutsen utgöres medelst entreprenad, före
kommer icke något bidrag från skjutslagen, och der sådant blif
vit genom entreprenad-kontrakten utfäst, hafva bestämmelserna 
härom till en del befunnits vara tillkomna endast för att bereda 
andel i de af Riksdagen anslagna medel till skjutsningsbesvärets 
underlättande, der detta befinnes serdeles tryckande, hvadan för 
sådana skjutslag något understöd icke kunnat förordas. De till 
länet beviljade statsbidrag för ifrågavarande ändamål hafva ut
gått med följande belopp, nemligen: 

för år 1866 med R:dr 3,728,44, 
» » 1867 » » 5,001,76, 
» » 1868 » » 5,550,81, 
» » 1869 » » 6,508,61, 

. » » 1870 » » 6,579,13, 

af hvilka bidrag den betydligaste andelen tillgodokommit staden 
Jönköping, hvars kostnad för uppehållandet af skjutsen enligt det 
med entreprenören afslutade kontrakt uppgått till ett belopp 
af 9,485 r:dr årligen, deraf 4,875 r:dr utgjort kontant bidrag 
och återstoden beräknats motsvara afkastningen af till entrepre
nören upplåten jord, 307 tunnland 1274 kappland. Vid den 
innevarande år afslutade förnyade entreprenad har stadens ut
gift för ifrågavarande angelägenhet väsentligen förminskats. 

Af tab. N:o 8 inhemtas, att antalet utgångne hästar till gäst-
gifveriskjuts, hvilket år 1864 utgjorde 35,120 och, efter Södra 
stambanans fullbordande i December månad samma år, år 1865 
nedgick till 13,533, nu ytterligare minskats, så att detsamma 
under år 1870 utgjort allenast 8,243. Orsaken dertill, att under 
år 1869 och 1870 ett betydligare antal hästar utgått till kro

noskjuts, igenfinnes deruti, att under berörda år transporter af 
gevär och utredningspersedlar till och från de inom länet för
lagda regementens mötesplatser som oftast ifrågakommit. 

Postskjutsen har under femårsperioden blifvit ytterligare in
skränkt och flere hemman derifrån befriade emot utgörande af 
alla de onera, för hvilka de såsom posthemman varit fritagna. 
Vid slutet af år 1870 utgjordes postforslingen allenast af föl
jande posthemman, nemligen: % mantal Skattemåla N:o 1 i 
Hörda socken, V8 mantal Baggarmåla N:o 1, J/2 mantal Hvet-
landa N:o 2 i Hvetlanda socken samt l/2 mantal Notteberg Nor
regård N:o 1 i Korsberga socken, hvilka hemmans postföring 
till följd af det fattade beslutet om postskjutsens skiljande från 
jordbruket numera likaledes upphört. 

Beträffande Kronobrefbåringen har uti de rörande detta be
svär gällande och i förra femårsberättelsen omförmälda bestäm
melser annan förändring icke egt rum, än att inom 7veta härad, 
hvarest brefbäringen förut utgjordes af dertill i tur anslagna 
hemman, denna nu enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes 
utslag af den 23 Mars 1866 bestrides af vissa antagna hemman 
mot ersättning, som, beräknad till 15 öre för hvarje tillrygga-
lagd mil, erlägges af samtliga till brefbäring pligtiga hemman 
inom häradet, samt att inom Vestbo härad enligt Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes resolution den 28 December ofvannämnda 
år brefbäringen blifvit omreglerad på det sätt, att densamma 
nu bestrides dels genom innehafvarne af vissa hemman, dels 
genom serskildt antagne och aflönade brefbärare. Enligt hvad 
vederbörande kronofogdar förmält, har inom länet icke försports 
någon klagan öfver ifrågavarande vid hemmanen fästa besvär, 
och kostnaden härför, sådan den nu utgår med högst 4 r:dr af 
helt mantal, men i allmänhet med än mindre belopp, kan ej 
heller anses vara af betungande beskaffenhet, och synes denna 
angelägenhet, derest brefbäringsskyldigheten, på sätt ifrågasatt 
blifvit, skulle skiljas från jordbruket, icke kunna på ett för det 
allmänna lika betryggande sätt ordnas för ringare kostnad, än 
som deraf nu föranledes, utan fastmera komma att erfordra en 
betydligare utgift för statsverket. 

Vid periodens slut funnos inom länet 21 Postanstalter eller 
3 flere än vid förra periodens slut. Af dessa anstalter voro 7 
Postkontor, nemligen i Jönköping, Eksjö, Grenna, Vernamo, Hvet
landa, Gislaved och Vrigstad, 1 Postexpedition i Nässjö och 13 
Poststationer, nemligen i Burseryd, Forserum, Karlstorp, Nyby, 
Näshult, Skillingaryd, Sandsjö, Säby, Stockaryd, Säfsjö, Tenhult, 
Visingsö och Arset, .motsvarande en postanstalt på 8,571 inne
vånare. — Nya postkommunikationer hafva öppnats dels genom 
inrättande af diligenser emellan Moheda och Vernamo, 3 gånger 
i hvarje vecka, samt emellan Skeninge och Eksjö, dels genom 
inrättande af dubbel postgång emellan Eksjö och Målilla öfver 
Karlstorp samt en serskild postgång emellan Burseryd i Vestbo 
härad och Skeens gästgifvaregård i Sunnerbo härad af Krono
bergs län med poststationer i Burseryd och Nyby. 

De redan vid 1866 års början befintliga Telegrafstationerna 
i Jönköping, Eksjö och Grenna, utöfver hvilka någon ny sådan 
icke under perioden tillkommit, hafva alltmera af allmänheten 
anlitats, enligt hvad af å följande sida stående jemförelse emel
lan de serskilda stationernas verksamhet inhemtas. Härvid bör 
dock anmärkas, att telegrafstationen i Eksjö, som år 1865 in
rättades, under samma år endast 3 månader 24 dagar var i 
verksamhet. 
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B) Sjökommunikationer. Inom länet finnes icke någon kanal 
för varuforslingens underlättande och någon egentlig seglation eger 
icke heller rum å de många sjöarne inom länet. Endast från och 
till hamnarne vid sjön Vettern underhålles kommunikation med 
ångbåtar och segelfartyg. På Nissa-åns vattendrag idkas väl 
flottning af trävaror, men icke i någon större omfattning och 
endast då högre vattenstånd förefinnes. För trafiken vid ham
narna i städerna Jönköping och Grenna, hvilken förstnämnda 
numera är ställd under stadens egen förvaltning, som handhaf-
ves af en serskild Hamndirektion, äro åren 1868 och 1869 för
nyade taxor fastställda, hvilka taxor jemlikt föreskriften i Kongl. 
Brefvet den 4 Februari 1870 förblifva gällande intill utgången 
af år 1872. 

Till förbättringsarbeten å den lilla hamnen i Vettern vid 
Visingsborg har i Nåder anvisats ett anslag af 10,246 r:dr 40 
öre att utgå från Ekeplanteringskassan, hvilka arbeten utförts 
genom Kongl. Skogsstyrelsens försorg under Styrelsens för all
männa väg- och vattenbyggnader kontroll, hvarjemte såsom bi
drag till uppförande vid berörda hamn af en för trafikens un
derlättande afsedd byggnad från postmedlen i Nåder beviljats 
Visingsö kommun ett belopp af 500 r:dr, äfvensom 12 à 15 tolf-
ter ståndskog från Visingsö kronopark emot ett pris af 6 r:dr 
per tolft, allt under förbindelse för kommunen att framgent i 
berörda byggnad tillhandahålla för postanstalten på ön erforder
lig lokal af sådan beskaffenhet, som poststyrelsen egde att när
mare bestämma. Sedan ritning till ifrågavarande byggnad blif-
vit hos Styrelsen företedd och lemnad utan anmärkning, har 
berörda byggnad innevarande år blifvit uppförd. 

De vid hamnarna i Jönköping och Grenna inrättade fyrar 
underhållas på hamnkassans bekostnad. 

C) Sjöfart OCh Handel. Den sjöfart, som på hamnarna vid 
Vettern eger rum, underhålles till större delen genom ångfartyg, 
åtta till antalet, af hvilka ångfartygen "Småland", "Esaias Teg
nér" och "Per Brahe", med tillhopa 114 hästkrafter, tillhöra 
rederin i Jönköping. Öfriga på Jönköping och Grenna trafike
rande ångfartyg äro "Linnœa", "Casper Ehrenborg", "Oscar", 
Phcenix" och "Örn'?, hvilket senare fartyg gör resor uteslutande 

pa sjön Vettern, jemväl anlöpande Visingsö, till hvars nya hamn 
vid Visingsborg en väg blifvit på kommunens bekostnad anlagd, 
hvaremot den gamla landningsplatsen "Parola malm" icke vidare 
underhålles. De fyra segelfartyg, hvilka tillhöra redare i Jönkö
ping, innehafva tillsammans 87,50 läster. 

Från utrikes ort ankommo år 1866 2 samt 1867 1 fartyg 
och till utrikes ort afgingo år 1866 4, år 1867 3 och år 1870 
likaledes 3 fartyg, alla med last. 

Under femårsperioden hafva följande antal fartyg och båtar 
pa inrikes seglation ankommit till och afgått från Jönköpings 
hamn: 

Uppbörden vid Jönköpings Sjötullkammare har varit i ned
gående och nederlagsrätten under senaste 3 år icke begagnad, 
såsom nedanstående tablå öfver uppbörden för åren 1861—1870 
utvisar : 

Under femårsperioden har från hamnen i Jönköping utskep
pats, utom förut omförmälda trävaror, 2,125 c:tr stångjern och 
33,924 c:tr tackjern; 4,590 c:tr brunsten och 11,850 c:tr pudrett 
m. m., men icke någon spanmål. Från hamnen i Grenna har, 
jemte trävaror, enligt redan lemnad uppgift, hufvudsakligen ut
förts spanmål, deraf 287,768 kubikfot hafre, 65,793 kubikfot 
potatis, 6,374 kubikfot frukt, 3,604 c:tr smör m. m. 

Hamninkomstvrna hafva uppgått till följande belopp: 

Då nu hamnkassans i Jönköping inkomster under åren 1861— 
1865 uppgingo till 10,595 r:dr 57 öre af fartyg och båtar samt 
till 42,319 r:dr 75 öre för varor, eller tillhopa till ett 

belopp af 52,915,32. 
men under nu ifrågavarande femårsperiod icke-upp

gått till mera än 37,753,18. 

hafva alltså inkomsterna minskats med R:dr 15,162,14. 
Deremot hafva hamnintraderna i Grenna, hvilka under åren 

1861—1865 uppgingo till r:dr 16,343,83, under den nu tillända-
gångna perioden vunnit en tillväxt med 6,365 r:dr 85 öre. 

Uti tab. N:o 9 redovisas för antalet handelsidkande och Tab. N:o 9. 
deras betjening, serskildt för städerna och serskildt för landet, 
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5. Kameralförhållanden. 

Tab. Litt. D. Minuthande med och utskänkning af spirituösa drycker. 

jemte beloppet af den bevillning till staten, som för rörelsen 
utgår. En jemförelse mellan förhållandena vid den förra och den 
nu ifrågavarande femårsperiodens slut utmärker, att de handels-
idkandes antal ökats med 22 på landet och med 6 i städerna. 

Enligt hvad Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i förra fem
årsberättelsen omförmäldt, skulle jemlikt Kongl. Kommerse-
Kollegii den 12 December 1865 meddelade beslut flere markna
der inom länet med år 1867 försvinna. Ytterligare har bemälda 
Kollegium, i enlighet med derom gjord framställning, år 1870 
förordDat, att så väl den i Januari månad förekommande frimark
naden vid Lommaryd i Norra Vedbo härad, som ock de båda 
återstående frimarknaderna i staden Jönköping, skulle från och 
med år 1871 upphöra. Af de uppå Landstingets förslag år 
1865 indragna marknaderna hafva dock de vid Unnaryd i Mo 
härad och vid Tjursbacken i Rydaholms socken af Östbo härad 
blifvit återställda, såsom för orten nödvändiga för omsättning af 
kreatur och landtmanna-produkter. Marknadernas antal inom 
länet utgör för närvarande 35, deraf 3 i Eksjö och 2 i Grenna, 
af hvilka dock åtskilliga utan olägenhet för rörelsen skulle kunna 
undvaras, hvarom förslag jemväl blifvit framställda, men icke 
vunnit bifall af vederbörande menigheter, hvilka ännu icke för
mått frigöra sig från den gamla föreställningen om marknader
nas betydelse för varuomsättningen inom orten. Bredvid dessa 
uppstå emellertid alltmera allmänna torgdagar och kreatursmöten, 
af hvilka flere äro synnerligen besökta af säljare och köpare, 
äfven från aflägsnare orter, ja äfven från Danmark. Jemte de 

i förra berättelser^ omförmälda äldre försäljningsplatserna hafva 
nya sådana uppstått vid de flesta af länets jernvägsstationer, 
förnämligast vid Nässjö och Säfsjö, hvarest en ganska betydande 
omsättning af kreatur och jordbruksalster eger rum. Efter sö
dra stambanans fullbordande synes all utförsel af spanmål, som 
tillförene från Jönköping egde rum sjöledes, hafva öfvergått till 
jernvägen, påhvilken från härvarande station afsändes 

År 1865 24,725 c:tr. 
» 1866 42,556 » 
» 1867 65,936 » 
» 1868 (missväxtåret) 30,589 » 
» 1869 45,531 ». 

Såsom bevis på rörelsens liflighet vid stationerna Jönköping, 
Nässjö och Säfsjö må anföras, att, enligt Trafikstyrelsens berät
telse för år 1869, efter beräkning af inkomsten för afsändt gods, 
Jönköping innehade det femte, Nässjö det tolfte och Säfsjö det 
tjugonde rummet bland alla jernvägsstationerna i riket. 

I afseende å detaljhandeln med spritdrycker och belöp- Tab. Litt. r 
pet af de afgifter, som för rättigheten till sådan handel blifvit 
under femårsperioden erlagda, meddelas upplysning i nedanstå
ende tab. Litt. D öfver minuthandeln med och utskänkning af 
bränvin och andra spirituösa drycker under de år, perioden om
fattar; varande af de sjutton utskänkningsrättigheterna på lan
det fjorton utöfvade på gästgifvaregårdar. 

T«bb.N:islO«o.l04. För hemmantal, brukningsdelar, jordtorp, ryttare- och 
soldattorp, backstugor och andra lägenheter å landet samt des
sas taxeringsvärden vid periodens slut redogöres i tab. N:o 10 a 
och uppgift om städernas jordområde och egendomar meddelas i 
tab. N:o 10 b. 

Uti förra fem årsberättelsen upptogs hemmantalet å Kungs-
och Kungsladugårdar till 14 i kol. för oförmedlade och till 8l/2 

i kol. för nuvarande mantal, men upptages nu till 10 i den förra 
och 5 l /2 i den senare. Orsaken härtill är, att Kungsladugården 
Ryhof, 3 förmedlade mantal, hvilken är anslagen Landshöfdingen 
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i länet såsom boställe, nu på grund af den utaf Kongl. Kammar-
Kollegium år 1866 fastställda förvandlingsuträkning blifvit be
räknad bland "boställen". — De öfriga 5V2 mantal utgöras af 
Kungsladugården Visingsborg å Visingsö. 

Af Kronosäterien har af enahanda orsak' säteriet Granbäck 
om 2 mantal öfverförts till "boställen", hvarigenom hemmantalet 
å säterien minskats till 87/8 mantal. Sammanräknade förmedlade 
hemmantalet, som i förra berättelsen upptages till 3,8949/32 mantal, 
är nu uppgifvet till 3,89327/32 »» 
hvilket innefattar en skilnad af u /3 2 mantal, härrörande deraf, 
att frälsehemmanet Forsheda Ledsgården N:o 2 i Forsheda socken 
af Vestbo härad vunnit förmedling, från 1 till V2 mantal, med 
nedsättning i räntan, hvarigenom summan minskats till 3,8932ä/32; 
men som jemlikt Kammar-Kollegii beslut af den 24 Oktober 
1866 det i Säby socken af Norra Vedbo härad belägna krono
skattehemmanet Djupedal eller Åsen N:o 1, hvilket i jordeboken 
oriktigt upptagits till V16, blifvit utfördt till V8 och sålunda 2/32 

tillkommit, utgöres verkliga hemmantalet af det i tabellen nu 
angifna, 3,89327/32. 

Taxeringsvärdet å hemman och jordlägenheter, som i förra 
berättelsen upptogs till 83,350,375 r:dr, men nu angifves till 
78,703,100 r:dr, har sålunda blifvit förminskadt med 4,647,275 
r:dr, beroende af de jemkningar i förut åsatta värden, som vid 
under femårsperioden verkställda förnyade uppskattningar skäli-
gen ansetts böra vidtagas. Sammanräknade taxeringsvärdet å 
städernas hus och tomter samt jordar har deremot ökats från 
8,784,270 r:dr vid 1865 års slut till 10,578,100 r:dr vid 1870 
års utgång, eller med 1,793,830 r:dr. Tjugofem nya boningshus 
äro under perioden uppförda i staden Jönköping, hvaremot nå
gon nybyggnad icke förekommit i Eksjö eller Grenna. 

Under åren 1866, 1868 och 1870 hafva icke några skatteköp 
egt rum, men under år 1867 försåldes tillhopa 3 l 3/16 samt under 
år 1869 V4 mantal till skatte. 

Hemman och lägenheter, hvilka kunna få till skatte lösas, 
men ännu icke blifvit lösta, utgöras af 
Kronohemman 16|J, hvaråskatteköpeskillingenutgör R:dr 1,975,75. 
Utjordar 378 st. » » » » » 1,353,8 5. 
Mjölqvarnar 99 » » » » » » 1,006,30. 
Sågqvarnar 60 » » » » » » 531,30. 

Summa R:dr 4,867,20. 

Rotering är åsätt flere från postföring befriade hemman, 
men återstår ännu att åsätta för ett mindre antal sådana. 

Jordafsöndringar, för hvilka afgäld blifvit utaf Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande bestämd, hafva utgjort år 1866 8, år 1867 
18, år 1868 21, år 1869 10 och år 1870 7 eller tillhopa 64. 
Afsöndringar till större andel af egovidden, än en tiondedel, hafva 
ej förekommit. Flere afsöndringar än de nu uppgifna hafva 0-
tvifelaktigt egt rnm; men enär icke alla afsöndringar varda för 
afgälds fastställande hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande an
mälda, kan icke en fullt tillförlitlig uppgift om dessa aftal lemnas. 

Genom serskilda nådiga beslut hafva från åtskilliga boställen 
mark fått för alltid afsöndras för allmännyttiga ändamål, nemligen : 

enligt Kongl. Brqfvet den 26 Januari 1866, 4 qvadratref28 
qv.-stänger 70 qv.-fot från Vernarao kyrkoherdeboställe, att an
vändas till plats för ett mindre sjukhus, emot en årlig afgäld af 
50 skålpund smör; 
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enligt Kongl. Brefvet den 26 Januari samma år, 5 qvadratref 
39 qv.-stänger 75 qv.-fot från Alsheda församlings kyrkoherde
boställe, att användas dels till kyrkovallens utvidgning och plats 
för stallar till inrymmande af de kyrkbesökandes hästar, dels till 
planteringsland för folkskolans och dess lärares behof, emot en 
årlig afgäld af 18 kubikfot 9 kannor spanmål; 

enligt Kongl. Brefvet den 13 Juli 1866, 2 qv.-ref 80 qv.-stänger 
från kyrkoherdebostället 1 mantal Näshult, till planteringsland för 
Näshults församlings folkskola, emot en årlig afgäld af 12 kubik
fot 6 kannor spanmål; 

enligt Kongl. Brefvet af samma dag 2 qv.-ref 80 qv.-stänger 
från stomhemmanet Stenberga N:o 1, likaledes till planterings
land för Stenberga församlings folkskola, mot förbindelse för för
samlingen att erlägga en årlig afgäld af 12 kubikfot 6 kannor 
spanmål; 

enligt Kongl. Brefvet den 7 December 1866 af 18,2 kapp
land från stomhemmanet Stockaryd i Stockaryds församling, till 
kyrkogårdens utvidgning och planteringsland för folkskolan, mot 
en årlig afgäld af 5 kubikfot spanmål; 

enligt Kongl. Brefvet den 3 Maj 1867 af 4 qv.-ref 60 qv.-
stänger från kyrkoherdebostället V2 mantal Karda i Karda för
samling, till byggnadsplan för ny kyrka emot en årlig afgäld af 
15 kubikfot 3 kannor spanmål, samt 

enligt Kongl. Brefvet den 10 Juli 1867 af 1 qv.-ref 21 qv.-
stänger från Komministersbostället Gödeberg Thorsgarden till 
plats för skolhus i Almesåkra församling emot en årlig afgäld 
af 13 skålpund smör. 

Under tilländagångna femårsperioden hafva hemmansklyf-
ningar till ett antal af 135 afslutats enligt nedanstående redo
görelse: 

» . , -.t . , Antal Skiftade 
Antal. Mantal. sk i f t en_ ^ ^ 

År 1866 23. 6,500. 115. 17,516. 
» 1867 31. 10,980. 166. 29,422. 
» 1868 29. 7,525. 142. 18,917. 
» 1869 26. 7,154. 114. 26,095. 
» 1870 26. 9,575. 145. 25,523. 

Summa 135. 41,734. 682. 117,473. 

Angående skiftesverkets fortgång lemnas upplysning i Tab. N-.oll. 
tab. N:o 11, utvisande att antalet sökta laga skiften utgjort 
allenast 180 emot 439 under den förra femårsperioden. Summan 
af skiftade mantal har nedgått från 268I1/]8 till 143,880 och 
utgifterna till landtir.ätare och gode män minskats från 213,584 
r:dr till 152,750 r:dr. Till dessa utgifter räknas icke handtlang-
nings- och andra dylika kostnader, å hvilka landtmätarne ej hafva 
säkra uppgifter att tillgå. 

Enligt en af Förste Landtmätaren upprättad tablå öfver 
skiftesverkets ställning inom länet, var denna vid 1869 års slut, 
sådan den å följande sida stående tabell närmare utvisar. 

Understöd af allmänna medel till idflytùiingar i följd af laga 
skiften hafva utgått med följande belopp, nemligen: 

År 1866 R:dr 9,862,50. 
» 1867 » 9,000,oo. 
» 1868 » 12,862,50. 
» 1869 » 7,050,oo. 
» 1870 » 5,512,50. 

3 
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Vid sistnämnda års slut funnos inom länet tjenstgörande 17 
landtmätare, 2 medhjelpare och 3 elever. Länet är indeladt i 
tre Justeraredistrikt, af hvilka jemlikt Kongl. Landtmäteristyrel-
sens Cirkulär den 12 Mars 1866 

det första innefattar städerna Jönköping och Grenna, Tveta, 
Vista och Mo härad samt Odestugu, Malmbäcks och Svenarums 
socknar i Vestra härad, med justeringsställe i Jönköping; 

det andra: Vestbo och Östbo härad, med justeringsställe i 
Vernamo; samt 

det tredje: staden Eksjö, Södra och Norra Vedbo härad; 
Östra härad samt alla socknar i Vestra härad, utom de tre 
ofvannämnda, med justeringsställe i Eksjö. 

Under femårsperioden hafva förordnanden till landtmäteri-
förrättningar blifvit af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande utfär
dade till följande antal: 

1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 
egentliga laga skiften 36. 37. 30. 18. 27. 
andra förrättningar 92. 84. 77. 68. 63. 

Summa 128. 121. 107. 86. 90. 

Tab. N:o Vi. Angående förhållandet med Kronouppbörden under perio
den åberopas den i tab. N:o 12 lemnade redogörelse. Pantning 
för kronoutskylder förekommer sällan, enär hos länets innevå
nare råder ett allmänt bemödande att afbörda sig utskylderna 
till kronan i behörig tid. Med anledning af den år 1868 inträf
fade missväxten inom länet blef det nödigt att påföljande året 
medgifva anstånd med uppbörden för det svårt hemsökta Östra 
härad, hvilket äfven af Eders Kongl. Maj:t beviljades intill med
let af Juni månad samma år. 

För att kunna lemna en öfversigt rörande kommunernas ut-
skylder och finanser har Kongl. Maj:ts Befallningshafvande sökt 
att anskaffa erforderliga uppgifter och får här nedan meddela 
redogörelser för Landstingets, städernas och landskommunernas 
finansiela förhållanden under den nu tilländagångna femårsperioden. 

Beträffande först Landstingets inkomster och utgifter hafva 
dessa under de serskilda åren förhållit sig på följande sätt: 
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Häraf inhemtas, att under de år, hvilka ofvanstående redo
görelse omfattar, Landstinget icke beviljat något anslag, som 
påkallat uttaxerande af serskild landstingsskatt, utan hafva de 
bränvinsförsäljningsmedel, hvilka kommit Landstinget till godo, 
i förening med afkastningen af den till detsamma öfverlemnade 
jagtkassan r:dr 13,569,05, varit tillräckliga för bestridande af de 
beslutade utgifterna jemte kostnaderna för Landstingets samman
träden och öfriga förvaltningskostnader. Det af Landstinget år 
1868 till nödens afhjelpande upptagna amorteringslån å 150,000 
r:dr har förvaltats af serskilde komiterade, utan sammanbland
ning med Landstingets räkenskaper. 

Vidkommande derefter städernas inkomster och utgifter, är 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande icke i tillfälle att för de ser-
skilda städerna lemna detaljerade uppgifter, utan blott en sum
marisk redogörelse, utvisande följande förhållande: 

Inkomster. Utgifter. 

Jönköping år 1866 R:dr 114,706,70. 211,443,93. 
» 1867 » 125,525,41. 148,510,78. 
» 1868 » 126,945,45. 129,493,52. 
» 1869 » 128,234,88. 118,433,02. 
» 1870 » 135,337,50. 182,314,25. 

Summa R:dr 630,749,94. 790,195,50. 
Bland utgifterna förekomma åren 1866—1868 tillhopa 126,743 
r:dr 35 öre till det uppförda nya Elementarläroverkshuset samt 
åren 1869 och 1870 56,162 r:dr 57 öre till nytt arbetshus och 
19,200 r:dr till den nya folkskolan jemte 15,014 r:dr 39 öre till 
reparation af Östra församlingens kyrka och ord i ande af platsen 
deromkring, 22,931 r:dr 86 öre till planering af vallarne m. m. 

Som staden genom anläggning af gasverk och vattenledning, 
inköp af jord till uppförande af nybyggnader för kommunens räk
ning m. m. åsamkat sig en skuld af 207,000 r:dr, emot förbin
delser på kortare uppsägningstid, samt ytterligare medel erfor
drades för vattenledningens försättande i fullständigt skick, full
bordande af den nya elementarläroverksbyggnaden, iståudsättande 
af kajbyggnaden vid den genom staden löpande kanalen, planering 
af det till staden upplåtna vallområdet och kyrkbyggnad i Vestra 
stadsförsamlingen m. m., hvilka arbeten, jeinte uppförande af nytt 
fattig- och arbetshus, beräknats till en utgift af 293,000 r:dr, 
anhöllo stadsfullmägtige år 1866 om tillstånd att upptaga ett 
amorteringslån å 500,000 r:dr, livartill Eders Kongl. Maj:t den 
25 Maj samma år lemnat nådigt bifall, med skyldighet för staden 
att återbetala lånet inom högst 40 år från detsammas erhållande. 
A berörda lån äro blott 217,000 r:dr upptagne mot obligationer, 
löpande med 5>/2 procent ränta. Vid 1870 års slut uppgick 
stadens skuld till 414,048 r:dr 16 öre, hvaremot stadens egendom 
vid samma tid upptages till: 
fastigheter 762,892,57. 
inventarier ll,542,oo. 
fordringar 59,532,85. 

Summa R:dr 833,967,42. 
hvadan, efter afdrag af skulden » 414,048,16. 

stadens bokförda behållna egendom utgör R:dr 419,919,26. 
_, , „ Inkomster. Utgifter. 
Eksjö ar 1866 R:dr 27,472,67. 27,014,02. 

» 1867 „ 28,115,99. 26,473,50. 
» 1868 » 29,310,52. 30,825,43. 
» 1869 „ 71,495,55. 67,109,23. 
» 1870 » 73,398,34. 75,740,80. 

Summa R:dr 229,793,07. 227,162,98. 

Förhöjningen i stadens inkomster och utgifter de båda se
nare åren härrör deraf att, sedan Eders Kongl. Maj:t under den 
20 Augusti 1869 täcktes bevilja staden tillåtelse att, för betäc
kande af de 100 aktier à 1000 r:dr stycket, hvilka staden tecknat 
i Nässjö-Oskarshamns jernvägs aktiebolag, upptaga ett amorte
ringslån å motsvarande belopp, eller 100,000 r:dr, med högst 40 
års amortering, berörde lånemedel, hvilka blifvit försträckte af 
Skandinaviska kreditaktiebolaget, under åren 1869 och 1870 in
flutit och blifvit i företaget nedlagda. 

Vid 1870 års utgång uppgick stadens skuld till, förutom 
nämnda summa, ett belopp af 71,874 r:dr 21 öre, 
deraf återstående tomtregleringslån R:dr 22,796,31. 

» byggnadslån för stadens rådhus » 19,077,90. 
» till Sjöstedtska donationsfonden » 30,000,oo. 

Inkomster. Utgifter. 

Grenna år 1866 R:dr 9,393,68. 8,675,55. 
» 1867 » 10,139,93. 8,443,68. 
» 1868 » 10,303,21. 8,957,91. 
» 1869 » 10,691,44. 9,790,72. 
» 1870 » 9,405,80. 8,493,61. 

Summa R:dr 49,934,06. 44,361,47. 

Genom Kongl. Brefvet den 11 Januari 1870 bemyndigades 
staden att upptaga ett lån å 10,000 r.dr, emot högst sex procents 
ränta, att återbetalas inom loppet af 25 år. Vid slutet af år 1870 
utgjorde stadens skuld 9,187 r:dr 80 öre. 

Då en redogörelse för Landtkommunernas inkomster af ser-
skilda beskattningsföremål skulle föranleda till alltför stor vid
lyftighet, samt förhållandet emellan kommunernas utgifter vid 
femårsperiodens början och slut synes företrädesvis vara af in
tresse, får Kongl. Maj:ts Befallningshafvande här nedan meddela 
en öfversigt (Tab. Litt. E) öfver de till länets nio härad Tab. Litt. E. 
hörande socknars utgifter till fattigvården, skolväsendet, kyrko
väsendet och öfriga behof under hvartdera af åren 1866 och 
1870, samt kassabehållning vid sistnämnda års slut. 

De här nedan i tabellen upptagna utgifterna till kyrkoväsen
det omfatta icke de bidrag, som från församlingarna utgå till 
presterskapets och kyrkobetjeningens aflöning, och uti flere af de 
från pastorsembetena bekomna uppgifter angående utgifterna till 
skolväsendet finnes anmärkt, att de till skollärare och lärarinnor 
utgående prestationer in natura, såsom kofoder, skjuts, ved, hus
rum m. m. icke tagits i beräkning, hvadan församlingarnas verk
liga kostnader för undervisningsväsendet äro högre, än i öfversig-
ten angifves. Uti kassabehållningarna hafva sammanräknats be
hållningarna och tillgångarna i kyrko-, skol- och de af kommunal
nämnderna förvaltade kassor, så att de utförda summorna ut
märka hela den hvarje kommun tillhöriga egendom i kontanta 
medel och räntebärande kapital, af hvilka de, som äro af något 
större belopp, i allmänhet tillhöra kyrkokassorna. 
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6. Politi. 

A) Undervisningsväsendet. Den nybyggnad för Högre ele
mentarläroverket i Jönköping, om hvars uppförande förmäles i 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förra fem årsberättelse, full
bordades och togs af läroverket i besittning år 1867. Totalkost
naden för densamma har uppgått till 220,476 r:dr 56 öre, hvaraf 
staden bidragit med 153,890 r.dr 39 Öre. Under alla fem åren 
hafva en rektor och fem lektorer varit vid läroverket anställda. 
De ordinarie adjunkterne voro elfva under åren 1866 och 1867, 
men ökades sedan till tretton. Exercitiemästarne voro tre till 
år 1869, då en fjerde tillkom för öfning i välskrifning. Extra 
lärare hafva vid undervisningen biträdt: 3 under år 1866, 4 år 
1867, 5 år 1868, 7 år 1869 och 4 år 1870. 

Lärjungarnes antal, som vid höstterminens slut år 1865 
uppgick till 371, har under perioden betydligt ökats och utgjorde: 

År 1866 369. 
» 1867 429. 
» 1868 493. 
» 1869 502. 
» 1870 485. 

Anledningen till minskningen uti elevernes antal år 1870 
var borttagandet af den forna nedersta klassen, jemte en svår 
sjuklighet bland barn under föregående vintern. Antalet har dock 
nu åter stigit högre än förut, i följd hvaraf en tillökning i lärare
personalen är behöflig. Den nya läroverksbyggnaden har befun
nits i allo ändamålsenlig, men utrymmet, beräknadt för 500 lär
jungar, medgifver icke någon större tillökning i deras antal. 

Elementarläroverket i Eksjö har under femårsperioden haft 
enahanda antal lärare som förut, nemligen en rektor, fem kolle
ger samt tre lärare i sång och musik samt gymnastik och teck
ning. Lärjungarnes antal uppgick under år 1870 till 90. 

Under perioden har tillkommit ett nytt elementarläroverk 
för länet, nemligen i Vernamo köping, hvilket läroverk, försedt 
med följande lärare, nemligen en rektor, en kollega, en lärare i 
gymnastik samt en lärare i musik och sång, började sin verk
samhet år 1867. Lärjungarnes antal 40. 

Utom berörda elementarläroverk finnas två pedagogier, nem
ligen i staden Grenna och i Vrigstad i Vestra härad. Lärare
personalen i Grenna utgöres af en rektor och en kollega samt 
lärarne i gymnastik och sång. Antalet lärjungar har under se
nare åren varit ringa, år 1870 endast 9. 

Den i Vrigstad inrättade pedagogien med allenast en lärare, 
är en enskild stiftelse, hvartill dels Kongl. Rådet A. Gyllenstjerna 
för något öfver 200 år sedan skänkte ett hälft mantal Vrigstad 
Månsgården, dels Enkefru Hafström för nära femtio år sedan 
donerat V4 mantal Holkaryd Lillegården, hvilka egendomars af-
kastning användes till lärarens aflönande, utan annat bidrag från 
det allmännas sida, än 87 r:dr såsom ersättning för djeknepen-
ningar och indragna indelta räntor. 

Enligt vederbörande folkskoleinspektörers uppgifter utgjorde 
vid slutet af år 1866 länets egentliga folkskolor 130, hvaraf 34 
voro fasta och de öfriga flyttande, samt småskolorna 171 och 
skoldistrikten 116, de senare omfattande 130 församlingar. Se
dan nämnda år hafva 3 nya egentliga folkskolor trädt i verksam
het samt 30 småskolor, en tillökning, hvarigenom 2 skoldistrikt 
bildats. Derjemte hafva 4 flyttande egentliga folkskolor förän
drats till fasta. Undervisningen bestrides i folkskolorna af exa

minerade lärare och 3 examinerade lärarinnor; i småskolorna till 
det mesta af sådana män eller qvinnor, som fått sin bildning vid 
de småskolelärareseminarier, Landstinget på egen bekostnad låtit 
genom vederbörande Domkapitel hvarje år under sommarmåna
derna inrätta å 4 serskilda ställen inom länet. De i skolåldern 
varande barnen utgöra omkring 28,000, hvaraf ungefär 25,000 
tillhöra folkskolorna och de öfriga undervisas dels i allmänna 
eller enskilda skolor, dels i sina hem, utom omkring 100, som 
till följd af naturfel sakna undervisning. Slöjdskolor för flickor 
finnas inom städerna; men äfven i Grenna landsförsamling och i 
Skärstad erhålla flickorna någon öfning i handarbeten. 

Ehuru föregående uppgifter ådagalägga, att skolväsendet i 
yttre hänseende något förkofrats, finnas dock dels mindre försam
lingar, hvilka ännu gemensamt bekosta blott en folkskola, dels 
större församlingar, der skolorna ambulera till och med mellan 
fem stationer och erbjuda följaktligen sina elever en allt för kort 
årlig undervisningstid. I förstnämnda församlingar är en skils-
messa att förvänta, om icke förr, åtminstone då de gemensamme 
lärarne afgå, helst Kongl. Cirkuläret af den 22 sistlidne Juni 
rörande statsbidrag till folkskolan i betydlig mån underlättar 
en sådan skilsmessa. I de församlingar åter, der skolorna am
bulera mellan en mängd rotar, kan en mera tillfredsställande 
reglering af skolväsendet troligen icke åstadkommas förr, än en 
ytterligare förbättrad ekonomisk ställning inträder. Den miss
växt, som år 1868 svårt hemsökte en del af länets härad, har 
äfven på skolväsendets yttre anordning haft ett menligt inflytande. 

I inre hänseende hafva skolorna i allmänhet gjort icke så 
ringa framsteg, synnerligast i de församlingar, som kommit i 
tillfälle att erhålla yngre lärare med en bättre seminariibildning. 
Den omgestaltning, rikets folkskolelärareseminarier undergått ge
nom Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Reglemente af den 1 Decem
ber 1865, har redan börjat att fördelaktigt inverka på skolbild
ningen. Visserligen tillhör ännu flertalet af länets folkskolelärare 
den gamla stammen; men den nämnda inympningen af friskare 
krafter har här och der verkat välgörande, äfven på omgifningen. 
De årliga inspektionerna hafva ock föranledt en bättre undervis
ningsmetod, hvarjemte lärarne sjelfva hålla årliga kretsmöten, der 
synnerligast praktiska undervisningsprof förekomma. Oaktadt 
undervisningen alltså i allmänhet kan sägas hafva gått framåt, 
finnas dock skolor, der lärarne äro klent utrustade och arbeta 
under ogynnsamma förhållanden. Der tillståndet är sådant, är 
förtroendet till folkskoleinstitutionen icke stärkt, helst allmänhe
ten vanligen ser blott på resultaten, utan att kunna eller vilja 
se på de samverkande orsakerna. Till undervisningens höjande 
har äfven den allmänt införda småskoleinstitutionen bidragit. 
Den gör, att läraren i folkskolan har tillfälle att bibringa barnen 
någon kunskap i de ämnen, som icke äro obligatoriska. I de 
skolor åter, som icke hafva småskolor till sitt underlag, är den 
föreskrifna minimikursen vanligtvis det högsta pensum, som under
visningen omfattar. Utom nämnda kurs, som öfverallt iuhemtas, 
meddelas äfven i flertalet skolor någon undervisning i svensk 
geografi och historia samt i det allmännare af Berlins naturlära. 
Derjemte förekomma mera allmänt sång och gymnastiköfningar, 
äfvensom i en del skolor exercis med trägevär. Undervisningen 
i linearteckning och trägårdsskötsel har ännu icke vunnit någon 
synnerlig utbredning. Skolträgårdar finnas väl i flere församlingar 
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eller äro under anläggning; men mången äldre lärare har vanligen 
ej förmåga att meddela undervisning i deras skötsel och vård. 
Härvid bör dock anmärkas, att lärarne i Skärstads, Jerstorps, 
Vireda, Näsby, Hångers och As församlingar hafva af lands
tinget såsom uppmuntran erhållit hvar och en 20 r:dr för åda-
galagdt intresse för trägårdsskötseln. 

I sammanhang med det föregående må nämnas, att äfven 
undervisningsmaterielen blifvit ökad. I de flesta skolor finnas 
lämpliga innanläsningsböcker, kartor öfver Sverige och Norge, 
Europa, Palestina jemte jordglob eller globkarta. Derjemte har 
landstinget genom en tillsatt folkskolekomité låtit inköpa och 
utdela till hvarje pastorat läggkarta öfver Sverige, räkneram, 
ritram med plancher, alfabetkuber, en kubikfot samt, på pasto
ratets egen bekostnad, en sats stereometriska figurer, vidare till 
hvarje egentlig folkskola i länet: 20 taflor till Svenska historien 
och 5 kartor i komparativ geografi. För innevarande år och de 
två närmast följande har landstinget till inköp och utdelning af 
undervisningsmateriel beviljat ett årligt förslagsanslag af 300 r:dr. 
Småskolorna äro i allmänhet nödtorftigt försedda med undervis
ningsmateriel. 

Den förbättrade undervisningen har haft till följd en jemnare 
skolgång. Hvarje lärare, som är fullt vuxen sitt kall och utöf-
var detsamma med ospard flit, drager skolrådet, föräldrarne och 
barnen så småningom till sig; skolgången befrämjas ock i mån
gen församling genom det understöd, de fattiga barnen erhålla 
under skoltiden. A ett eller annat ställe har man sökt egga 
barnens flit och ordentlighet genom så kallade belöningskort, 
hvilka vid examina inlösas med penningar. Oaktadt dessa gläd
jande tecken, vittnande om ett stigande förtroende till folkskolan, 
kan man dock ännu påträffa skolor, der barnen ej ordentligt 
infinna sig vid den dagliga undervisningen. Fattigdom, lång väg 
till skolan, likgiltighet hos föräldrar och skolråd äro vanligen de 
skäl, som uppgifvas till denna oordning. Ar 1869 var den knappa 
tillgången på lifsmedel en ömmande orsak till en mera oregel
bunden skolgång inom några af länets härad. Mot barnens upp
förande i och utom skolan har, enligt hvad vederbörande med
delat, skäl till väsentligare anmärkning icke förekommit. Om 
lärarne uppgifves det, att de i allmänhet efter måttet af sina 
krafter fullgjort sina åligganden; en del äldre lärare synes dock 
hafva efter ett mångårigt arbete tröttnat och längta efter pen
sionsåldern. 

Under ifrågavarande fem år hafva 28 skolhus blifvit nybyggda 
och i flere församlingar äro beslut fattade om uppförande af skol
hus eller förbättring af de lokaler, man nu begagnar; varande de 
skolhus, som de senare åren uppförts, rymligare och ändamålsen-
ligare än de äldre. I en eller annan församling synes man dock 
ännu icke böjd för att skaffa skolorna egna lokaler, utan nöjer 
sig med att förhyra sådana. Länet har många goda skolor. 
Partiela förbättringar hafva blifvit gjorda och äro ännu behöfliga; 
men förtroendet till denna institution tilltager, hvilket äfven åda-
galägges deraf, att landstinget, hvars öfvervägande flertal utgöres 
af hemmansegare tillhörande allmogen, till förmån för skolorna 
beviljat årliga anslag, hvaribland må serskildt nämnas 1000 r:dr 
till premier åt flitiga och mindre bemedlade skolbarn, ett anslag, 
som fortfar sedan år 1867. 

De inom länet utgående folkskoleafgifter hafva under fem
årsperioden utgjort: 

Ar 1866 R:dr 24,790,81. 
» 1867 » 24,626,14. 
» 1868 » 23,257,oi. 
» 1869 » 22,760,33. 
» 1870 » 22,414,60. 

Summa R:dr 117,848,8 9. 
Vidare hafva följande anslag till folkskoleväsendets befräm

jande blifvit i nåder anvisade, nemligen: 
a) till löneförbättring åt folkskolelärare: 

År 1866 R:dr 4,900,85. 
» 1867 » 9,919,42. 
» 1868 » 6,074,oo. 
» 1869 » 5,626,oo. 
» 1870 » 6,378,oo. 

b) till småskolors underhåll: 
År 1866 R:dr 5,872,50. 

» 1867 » 5,181,83. 
» 1868 » 12,965,83. 
» 1869 » 11,279,33. 
» 1870 » 11,799,66. 

Summa R:dr 79,997,42. 
Elementarläroverket i Eksjö, som i förhållande till lärjun-

garnes antal är väl begafvadt med stipendiefonder, har under 
femårsperioden kommit i åtnjutande af ytterligare två donationer, 
den ena efter framlidne Rådmannen C. A. Palmblad och den 
andra efter likaledes aflidne Fältläkaren N. J. Ljungberg, å till
sammans 10,000 r:dr. Afven de inom nämnda stad inrättade 
folkskolor hafva utgjort föremål för välgörenhet och fått emottaga 
donationer till belopp af 8,000 r:dr, hvaraf afkastningen skall an
vändas till inköp af beklädnad åt fattiga skolbarn. 

Förhållandena med länets landtbruksskola, skogsskola och 
trägårdsarbetareskola äro redan förut omförmälda. 

B) Rättsväsende och Fångvård. Med hänsigt till antalet för-
öfvade brott intog Jönköpings län under de år, förra embetsbe-
rättelsen omfattar, ett ingalunda fördelaktigt rum. Enligt Herr 
Justitie-Statsministerns underdåniga berättelser uppgingo nemligen 
brottens antal: 
År 1862 till 1,535, motsvarande 1 på 114 af länets innevånare 
» 1863 » 1,659, » 1 » 108 » » » 
» 1864 » 2,254, » 1 » 81 » » » 
» 1865 » 1,739, » 1 » 106 » » » 

så att, näst efter Stockholms stad, Göteborgs och Bohus samt 
Gefleborgs län, största antalet brott i förhållande till folkmäng
den föröfvades inom detta län. Berörda förhållande förändrades 
dock år 1866 så fördelaktigt, att brottmålens antal då nedgick 
till 1,209 och följande året ytterligare minskades till 1,094, deraf 
426 på landsbyggden och 668 i städerna; men redan år 1868 
ökades åter brottens antal till 1,472, hvarigenom länet, som åren 
1866 och 1867 var det 18:de i ordningen, nu blef det 9:de i ord
ningen med hänsigt till mängden af anhängiggjorda brottmål. Att 
den svåra missväxten år 1868 bidragit att framkalla flere förbry
telser, torde kunna med fullt skäl slutas deraf, att brottens an
tal, som förut alltid varit väsentligen högre inom städerna än på 
landsbygden, nämnda år på landet uppgick till 772, eller mera 
än under något af de föregående 10 åren, hvaremot antalet i stä
derna föröfvade och åtalade brott utgjorde blott 700. Påföljande 
året nedgick åter brottens antal till 1,089, deraf 542 på landsbyg-
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den och 547 i städerna, hvilket lyckliga förhållande otvifvelak-
tigt äfven år 1870 egt rum. 

Antalet af de vid domstolarne å landet och i städerna an-
hängiggjorda tvistemål har under åren 1863—1869 varit i stän
digt stigande, från 934 det förra året till 1,630 det senare. Det 
oaktadt var sistberörda år, i förhållande till folkmängden, anta
let af tvistemål under behandling vid domstolarne endast inom 
fem län mindre än inom Jönköpings län. 

Hvad eœsekutionsvâsendet beträffar, hafva de hos Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande anställda lagsökningar i skuldfordringsmål 
uppgått till följande antal: 

utvisande ett betydligt nedgående af dessa mål. 
Af lagsökningarna hafva de, som afsett allmänna lånever

kens fordringar, utgjort: 
År 1866 168. 
» 1867 133. 
». 1868 158. 
» 1869 183. 
» 1870 60. 

Antalet å härvarande Länsfängelse, med tillhopa 95 celler, 
deraf 5 mörka, förvarade fångar uppgick : 

År 1866 till 917, deraf 46 straffångar 
» 1867 » 932, » 50 » 
» 1868 » 1,172, » 89 » 
» 1869 » 1,472, » 67 » 
» 1870 » 1,091, » 69 ». 

C) Kreditanstalter. Smålands enskilda bank började sin verk
samhet år 1837. Genom nådigt bref af den 24 November 1865 
fastställdes bolagsregler för bankens fjerde oktroj under tio år, 
räknade från den 1 Juli 1867. Bland rikets 26 sedelutgifvande 
banker är Smålands, i afseende på åldern, den 5:te och i af
seende på storleken af lottegarnes insatta kapital, som utgör 
3,084,000 r:dr r:mt, den 3:dje i ordningen; men Småiandsbanken 
har det högsta antal kreditivtagare, nemligen för närvarande 
1,660. Bankens hufvudkontor är beläget i Jönköping. Afdel-
ningskontor äro öppnade i Vexiö, Vestervik, Karlskrona och 
Eksjö samt kommissionskontor uti Hjo, Hvetlanda, Grenna, Vira-
merby, Ljungby, Vernamo och Oskarshamn. Kontoren i Vexiö 
och Vestervik äro lika gamla med hufvudkontoret. Karlskrona
kontoret tillkom 1847. Kontoren uti Hjo, Hvetlanda, Grenna 
och Vimmerby öppnades under 3:dje oktrojen, det sistnämnda 
några veckor innan den tilländagick. De öfriga hafva under inne
varande oktroj blifvit inrättade, hvaremot f. d. kommissionskon
toret i Karlshamn blifvit år 1869 indraget. Genom Kongl. Maj:ts 
nådiga resolution den 5 Oktober 1869 har fastställelse vunnits 
å vid bolagsstämmor den 30 Mars och den 30 Augusti samma 

år fattade beslut om en sådan förändring i bolagsreglerna, hvar-
igenom antalet ledamöter minskats, uti centralstyrelsen från 
förutvarande 9 till 5 samt uti afdelningsstyrelserna från 5 till 3. 

Genom Stadsmäklaren i Stockholm J. Holms bekanta kon
kurs drabbades Smålandsbanken vid slutet af 3:dje oktrojen utaf 
en högst betydlig förlust, hvarmed likväl 4:de oktrojens bolag 
haft intet annat att skaffa, än att centralstyrelsen, för gamla 
bolagets räkning, verkställt utredningen af dessa affärer. Slut-
liqvid härom kunde fullständigt uppgöras i Mars månad 1869. 
Under innevarande oktroj har banken hittills varit nog lycklig 
att undgå nämnvärda förluster, oaktadt banken utöfvar sin huf-
vudsakliga verksamhet inom den trakt af riket, som hemsöktes 
af missväxtåret 1868 och deraf följande svår och allmän ekono
misk förlägenhet. 

De sista årens rikliga skördar hafva dock, såsom redan 
förut blifvit anmärkt, väsentligen förbättrat den ekonomiska 
ställningen och derjeinte lemnat ett öfverskott, hvars verkliga 
tillvaro äfven i Bankens verksamhet låter sig förnimmas, genom 
depositionernas ansenliga tillväxt, under det samtidigt ett icke 
ringa kapital placerats uti räntebärande obligationer, hvilka be
gärligt efterfrågats, äfven sedan kurserna å desamma närmat 
sig intill eller uppnått pari, till och med skridit något deröfver, 
samt genom utlåningsräntans och diskontosatsernas betydliga 
fallande. Ett ytterligare ojäfaktigt bevis på denna förbättrade 
ställning är ock, att bankens på lagsökning och konkurs bero
ende fordringar, hvilka år 1868 uppgingo till omkring 100,000 
r:dr, hafva successive minskats, så att den 31 December 1870 
bankens på lagsökning beroende fordringar utgjorde endast 7,620 
r:dr; och hade banken sagde dag bland sina tillgångar ingen i 
konkurs bevakad fordran. 

Bankens rörelse utvecklar sig med jemna steg och äfven 
utländska vexlar ingå numera i dess portfölj. Denna vexelrörelse 
börjades år 1869 och synes vara i stadigt tilltagande. Under 
det banken uppköper alla de goda utländska valutor, som er
bjudas, är den äfven i tillfälle att sälja både kortsigts och 90 
dagars vexlar på de betydligare börs- och handelsplatserna i 
Europa äfvensom på New-York och Chicago. 

Det nya bankbolagets reservfond uppgick efter 
1867 års bokslut till 14,734,08. 
1868 » d:o \ jemte besparings- ,.. 39,481,74. 
1869 » d:o > fond, som samlats 61,518,67. 
1870 » d:o J under dessa år 86,904,12. 

Vid 1870 års utgång hade banken en summa af 1,084,989 r:dr 
92 öre rikets mynt dels i egna kassor, dels hos vexlingsombud. 
På upp- och afskrifningsräkningen innestodo vid samma tid 
277,730 r:dr, tillhörande 137 räkningshafvare, och på depositions
räkningen en summa af 2,109,215 r:dr, tillhörande 665 deponenter. 
Beloppet af utelöpande kreditsedlar uppgick till 2,511,034 r:dr 50 
öre och nettovinsten för året till 230,985 r:dr 45 öre. 

Östergötlands enskilda bank har afdelningskontor i staden 
Eksjö. 

Hypoteksföreningen emellan jordegare i Småland med flere 
provinser, för hvilken förening reglemente fastställdes den 13 
November 1849, har styrelsen förlagd i staden Vexiö, hvadan en 
redogörelse för föreningens verksamhet icke här kan finna plats. 

I>) Sparbanker. Utöfver de inom länet vid 1865 ars 
utgång varande sex sparbanker nemligen i städerna Jönköping, 
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Eksjö och Grenna, i Vernamo köping för Vernamo pastorat 
samt i Hvetlanda för Östra härad och i Olmestad för Vestbo 
härad, hafva under perioden tillkommit två nya sparbanksinrätt
ningar, den ena för Vestra härad och den andra för Stengårds-
hults pastorat i Mo härad. 

Jönköpings sparbank, stiftad år 1831, emottager insättningar 
af personer inom staden och länet. Försök har gjorts med bil
dande af sockenkomitéer för att bemedla insättningarna men icke 
vunnit önskvärd framgång. Sparbanken hålles öppen för insätt
ningar hvarje helgfri onsdag kl. 11—12 f. m. samt hvarje helg
fri lördag kl. 11—12 f. m. och kl. 4—6 e. m. Räntan har 
varit bestämd till 5V2 procent, men i år blifvit nedsatt till 5 
procent. Uppgift å delegarne efter deras vid 1866 och 1870 
årens slut innestående behållning har meddelats, men så beskaf
fad uppgift för periodens öfriga år icke bekommits. Utarbe
tandet af dessa uppgifter är också förenadt med ganska mycket 
besvär till följd af sparbankens omfattande verksamhet. Anta
let delegare, som vid 1865 års slut utgjorde 6,887 med en inne
stående behållning af 653,810 r:dr, har under nu omhandlade 
femårsperioden väsentligen ökats och uppgick vid 1870 års 
slut till 9,043, med en behållning af 1,121,222 r:dr. 

Eksjö sparbank, hvars verksamhet börjades år 1835, mot
tager insättningar från både staden och kringliggande landsort, 
för hvilket ändamål den hålles öppen alla helgfria lördagar från 
kl. 2 till 4 e. m.; och åtnjuta insättare 5 procents ränta. An
talet delegare har ökats från 1,271 med 119,683 r:drs behållning 
år 1865 till 1,556 med 147,303 r:drs behållning vid 1870 års slut. 

Grenna sparbank, som inrättades år 1852, emottager insätt
ningar från så väl staden som Grenna, Adelöfs, Ölmestads, Skär
stads och Visingsö socknar. Banken hålles öppen alla helgfria 
lördagar och, i händelse helgedag inträffar, å föregående dag. 
A de insatta medlen beräknas 5'/2 procents ränta. Delegarnes 
antal har ökats från 847 vid slutet af år 1865, med en behåll
ning af 25,106 r:dr, till 1,234 med en behållning af 43,679 r:dr 
34 öre. 

I Vernamo sparbank, som stiftades år 1836 och hvars verk
samhet omfattar Östbo härad, vissa delar af Vestbo härad samt 
Hvittaryds pastorat i Kronobergs län, har delegarnes antal, som 
vid 1865 års slut uppgick till 1,518 med en behållning af 102,400 
r:dr, ökats till 1,896 med en behållning af 140,191 r:dr 49 öre. 
Banken lemnar insättare 5 procents ränta och hålles öppen hvarje 
helgfri lördag kl. 10—12 f. m. 

Östra härads sparbank, som öppnade sin verksamhet år 1857 
samt omfattar nämnda härad, utom Björkö socken, jemte Sol-
berga socken och Sandsjö pastorat af Vestra härad, räknade 
1,323 delegare vid slutet af år 1865 med en behållning af 53,082 
r:dr, hvilket antal ökats till 1,826 med en behållning af 79,840 
r:dr 94 öre vid slutet af år 1870. Räntan å insatta medel godt-
göres efter 5 procent. 

Vestbo härads sparbank, som öppnades i November 1860, 
har under den tilländagångna femårsperioden betydligen utvid
gat sin verksamhet, så att antalet delegare, som vid 1865 års 
slut uppgick till 663 med 19,329 r:dr innestående behållning, 
vid slutet af år 1870 utgjorde 1,006 med en innestående behåll
ning af 50,852 r:dr 79 öre. Ränta å insatta medel godtgöres 
med 5 procent. 

K. M:U Befallningthafvandei femårtberättelit 1866—1870. Jönköping) län. 

Vestra härads sparbank öppnades för insättningar den 31 
Oktober 1867. Antalet delegare vid 1870 års slut utgjorde 369 
med en innestående behållniug af 21,076 r:dr 13 öre. Insät
tare åtnjuta 5 procents ränta å till banken lemnade medel, för 
emottagandet hvaraf banken hålles öppen hvarje helgfri torsdag. 

Stengårdshults pastorats sparbank öppnade sin rörelse år 1867 
och räknade vid 1870 års slut 227 delegare med en hos banken 
innestående behållning af 10,321 r:dr. 

Sammanlagda beloppet af de i länets sparbanker in- Tab.N:ol3. 
satta medel utgjorde sålunda vid utgången af femårsperioden r:dr 
1,614,486,69, och delegarnes antal 17,157, utvisande en tillväxt 
af r:dr 641,076,69 i summa behållning och af 4,648 i delegarnes 
antal, hvilket förhållande är så mycket mera tillfredsställande, 
som denna tillväxt kunnat ega rum, oaktadt länet haft att kämpa 
med 1868 års missväxt, hvilken naturligtvis högeligen försvårat 
möjligheten att göra besparingar. Den största tillökningen har 
förekommit inom Jönköpings stads och läns sparbank, hvarest 
delegarnes antal under åren 1868—1870 vuxit från 7,002 till 
9,043. 

E) Försäkringsinrättningar och välgörenhetsstiftelser. Enligt 
bokslutet för år 1870 egde Jönköpings med Jlere läns pensions
förening, hvars styrelse har sitt säte i staden Jönköping, en 
behållning af r:dr 234,741,79, af hvilken behållning belöpte: 
på besparingsklassen R:dr 218,118,24. 
» lifränteklassen » 5,096,07. 
» reservfonden » 5,119,87. 
» reglerings- eller extra reservfonden » 6,407,61. 

Summa R:dr 234,741,79. 
Under nämnda år inträdde 92 nya delegare i föreningen, 

nemligen 37 från Jönköpings, 48 från Elfsborgs och 7 från Ble
kinge län. Vid årets slut utgjorde delegarnes antal 1,320 och 
årsvinsten 13,538 r:dr 15 öre. 

Uti länets brandstodsbolag uppgick ansvarighetssumman för 
brandstodsåret : 

Antal delegare. 

1865—1866 till R:dr 35,860,000. 13,974. 
1866—1867 » » 31,603,000. 14,172. 
1867-1868 » » 32,153,390. 14,325. 
1868—1869 » » 31,259,650. 14,044. 
1869—1870 » » 30,813,940. 14,227. 
1870—1871 » » 27,968,210. 12,609. 

Brandstodsafgifterna, hvilka beräknade per 1,000 r:dr brand-
försäkringsvärde under de tolf första åren af bolagets verksam
het, som började den 14 Mars 1849, icke för något år uppgingo 
till högre belopp än 87 öre, hafva sedermera väsentligen stigit 
och utgjorde: 

4 
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För tjugonde brandstodsåret måste en summa af inalles 
118,787 r:dr 57 öre utskrifvas, den största som någonsin blifvit 
utskrifven, och öfverstigande föregående årets med 54,000 r:dr. 
Detta förhållande, framkalladt af det stigande antalet eldsvådor, 
hvilka flerstädes vållats genom grof vårdslöshet och stundom 
med berådt mod varit anstiftade, enligt hvad revisionsberättel
serna angifva, har haft till följd, att många delegare utträdt 
från bolaget och att inom flere socknar öfverenskommelser egt 
rum om bildande af serskilda brandstodsbolag; men sedan i 
reglementet för länets bolag numera intagits bemyndigande för 
styrelsen, att, der den finner omständigheterna dertill föranleda, 
låta, i stället för utbetalning af brandskadeersättning i penningar, 
iståndsätta af eld skadadt hus eller, om det helt och hållet ned
brunnit, uppföra annat af lika beskaffenhet och värde med det 
förra, samt härigenom lockelsen att genom förstöring af försäk
rad egendom åtkomma penningar synes vara på ett ändamåls
enligt sätt motverkad, hafva förslagen om åvägabringande af 
nya socken-brandstodsbolag flerstädes öfvergifvits. Sådana bolag 
finnas visserligen ännu qvar sedan en föregående tid; men i 
samma mån olämpligheten af dessa små försäkringsanstalter 
varder allmännare insedd, skola de otvifvelaktigt upplösas och 
vederbörande finna med sina intressen mera förenligt att ansluta 
sig till länets allmänna brandstodsbolag. 

Enär städernas bolag till försäkring af lösegendom har sin 
centralstyrelse i staden Jönköping, torde äfven detta bolags 
verksamhet böra här omförmälas. Enligt räkenskaperna uppgick 
ansvarighetssumman, hvilken utgör bolagets grundfond, den 1 
Oktober 1870 till 40,010,760 r:dr, hvarefter densamma, under 
påföljande första halfår, således till den 1 April 1871, ökades 
till 45,599,080 r:dr, hvilken summa med 22,123,620 r:dr under
stiger beloppet af ansvarighetssumman vid samma tid år 1866. 
Försäkringarna inom länets städer uppgingo förstnämnda dag: 

i Jönköping till R:dr 1,743,100, 
» Eksjö » » 369,050, 

och i Grenna » » 51,030, 

Summa R:dr 2,163,180. 

Såsom årsafgifter och tillskott under tiden från den 1 Ok
tober 1865 till samma dag 1870 hafva 2,214,036 r:dr 82 öre 
blifvit inbetaide, hufvudsakligen för betäckande af bolagets för
lust genom branden i Gefle. 

Försäkringsbolagen Skandia och Svea, af hvilka det först
nämnda vunnit flere försäkringar i Vernamo köping, hvars inne
vånare reglementsenligt icke kunna erhålla försäkring i länets 
brandstodsbolag, utöfva genom antagne agenter en icke obetydlig 
verksamhet inom länet. 

Vid sitt år 1864 hållna sammanträde anvisade landstinget, 
med anledning af hos detsamma väckt förslag om vidtagande af 
åtgärder till inrättande af räddningshus för vanvårdade barn, 
ett belopp af 400 r:dr att årligen under loppet af fem år utgå 
såsom bidrag åt den eller de inrättningar af ifrågavarande be
skaffenhet, som genom enskildes samverkan kunde åvägabringas, 
hvarjemte utsågs en bestyrelse af tre personer, med uppdrag att 
söka åstadkomma sådana inrättningar samt att omhänderhafva 
och förränta de af landstinget anslagna medel. Detta anslag 
förnyades vid 1869 års sammanträde för ytterligare fem år, i 
syfte att den redan samlade fonden, innan densamma i väsent
ligare mån anlitades, måtte vinna en betydligare tillväxt. Åt

skilliga välgörenhetsstiftelser af nämnda slag finnas dock redan 
inom länet i verksamhet, nemligen i Skede socken af Alsheda 
pastorat, i Hvetlanda, i Hult af Bredestads socken och på Torsjö 
egor i Höreda socken. Räddningshemmet i Skede socken har 
sedan flere år tillbaka utöfvat en gagnande verksamhet och vår
dar årligen 50 à 60 flickor från skilda delar af länet samt har 
genom användande af insamlade gåfvor förvärfvat sig eganderätt 
till den hemmansdel, der vårdanstalten nu befinnes. Räddnings
hemmet i Bredestads socken eger bestånd sedan år 1860 och är 
numera i besittning af eget hus, som blifvit uppfördt genom ni
tiska och menniskoälskande personers sammanskott af penningar 
och arbetsmaterialier. I denna inrättning vårdas årligen 6 à 8 
flickor, för hvilka, då de emottagas från andra socknar, hvilket 
ofta är förhållandet, erlägges en årlig afgift af högst 30 r:dr. 
Räddningshemmen i Hvetlanda och Höreda äro deremot uteslu
tande afsedda för dessa socknar. Till understöd för de båda 
förstnämnda barnhemmen beviljades år 1869 af landstinget två 
mindre belopp. Afven inom Jönköpings stad finnes genom en
skild välgörenhet bildadt ett barnhem, hvars inflytelse visat sig 
serdeles välsignelserik, och hvilken inrättning blifvit genom en 
innevarande år donerad summa å 5,000 r:dr för framtiden be
tryggad. Uti denna anstalt vårdas årligen omkring 90 barn. 

F) HelSO- OCh Sjukvård. Antalet inom länet anställde pro
vinsialläkare har icke under femårsperioden undergått någon för
ändring och utgör sålunda fortfarande 6, samtlige dock numera 
ordinarie, med stationer i Jönköping, Eksjö, Hvetlanda, Ver
namo, Vrigstad och Gislaved. Dessutom finnas inom städerna 
anställde 3 stadsläkare och vid de inom länet förlagde regemen
ten 3 regements- och 3 bataljonsläkare, af hvilka 2 tillika inne-
hafva stadsläkaretjenst. 

Vid länets i Jönköping belägna lasarett och kurhus, hvars 
byggnader äro med dryga kostnader reparerade, men icke kunna 
anses motsvara nutidens fordringar på ett väl ordnadt sjukhus, 
har följande antal sjuke under perioden vårdats, nemligen: 

A lasarettet. A kurhuset. 

År 1866 320. 134. 
» 1867 316. 114. 
» 1868 308. 156. 
» 1869 310. 188. 
» 1870 278. 160. 

Summa 1,532. 752. 

Omkostnaderna för denna sjukvårdsinrättning, hvilka bestri
das genom inflytande kurhusmedel, räntor å besparade sådana 
samt legosängsafgifter, hafva uppgått till följande belopp : 
År 1866 vid lasarettet R:dr 5,807,63. 

» kurhuset » 9,640,14. R :d r 15,447,77. 

» 1867 » lasarettet » 7,734,71. 
» kurhuset » 10,430,70. „ 18,165,41. 

» 1868 » lasarettet » 10,199,89. 
» kurhuset » 15,479,79. „ 25,679,68. 

» 1869 » lasarettet » 8,595,82^ 
» kurhuset » 13,316,69. » 21,912,51. 

» 1870 » lasarettet » 8,183,83. 
» kurhuset » 12,343,24. » 20,527,07. 

Summa R:dr 101,732,41 
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Kurhusafgiften har enligt landstingets år 1870 fastställda 
beslut blifvit förhöjd till maximum, eller 25 öre af en hvar som 
erlägger mantalspengar, hvarigenom det blifver möjligt att bibe
hålla den samlade kurhusmedelsfonden vid oförminskadt belopp, 
23,800 r:dr. 

Uti förra berättelsen omförmäles, hurusom genom en af 
framlidne Generalmajoren, Friherre G. Ulfsparre i lifstiden upp
rättad donation den vid staden Eksjö belägna bebyggda stads
lägenheten Vestanå, med dertill hörande åbyggnad, betydliga 
park och trägård, blifvit skänkt till en sjukvårdsinrättning för 
nämnda stad samt Södra Vedbo härad, jemte de socknar i 
Norra Vedbo samt Östra och Vestra härad, hvilka till inrätt
ningens vidmagthållande vilja lemna bidrag, hvarvid af donator 
tillika förordnats, att inrättningen skulle ställas under öfverin-
seende af styrelsen för de civila sjukvårdsanstalterna i riket. 
Efter Friherre Ulfsparres år 1865 timade död, och sedan dels 
landstinget för sjukvårds anstaltens ordnande för engång anvisat 
ett anslag af 2,500 r:dr, dels enskild person för samma ändamål 
skänkt 2,000 r:dr, hvarjemte Eksjö stad lemnat ett räntefritt 
lån å 2,500 r:dr, samt förslaget till byggnadens inredning såsom 
sjukhus blifvit af Sundhets-Kollegium gilladt och de härför 
nödiga arbeten afslutade, öppnades berörda sjukhus, under be
nämning "Ulfsparre-Hägerflychtska lasarettet", i Oktober månad 
år 1867 och har sedermera fortgått, försedt med god och full
ständig utredning för 20 patienter, dervid lasarettet åtnjutit ett 
årligt understöd af landstinget, stort 1,400 r:dr. Antalet vårdade 
har årligen ökats och utgjorde: 

år 1868 59 mot en kostnad af R:dr 3,354,37. 
» 1869 64 » » » » » 4,302,20. 
» 1870 101 » » » » » 3,750,55. 

Summa 224 R:dr 11,407,12. 

Den i förra berättelsen likaledes omförmälda mindre sjuk
vårdsanstalten i Vernamo köping, afsedd för Östbo och Vestbo 
härads innevånare, har jemväl sedan September månad år 1866 
varit i verksamhet, dervid läkarevården handhafts af den inom 
orten stationerade provinsialläkaren, invid hvars bostad sjukhuset 
är beläget. Berörde anstalt har visat sig medföra synnerligt gagn, 
och den erfarenhet, som så väl här som i andra orter vunnits 
om fördelarne af dylika, i närheten af provinsialläkarestationerna 
inrättade sjukvårdsanstalter, manar till ett kraftigt fullföljande 
af den sålunda beträdda banan till ordnandet af en vidsträcktare 
sjukvård, der förhållandena icke medgifva åvägabringandet af 
fullständiga lasarett. Åfven detta sjukhus, för närvarande ord-
nadt för 12 patienter, men med utrymme för ytterligare 8, har 
af landstingsmedlen åtnjutit ett årligt bidrag af 1,400 r:dr. 

Antalet vårdade utgjorde: 
år 1867 82 för en årlig kostnad af R:dr 2,338,20. 
» 1868 106 » » » » » . , » 1,744,25. 
» 1869 120 » » » » » » 2,760,72. 
» 1870 116 » "» » » » » 2,707,97. 

Utom de i städerna befintliga apotek äro sådana inrättade 
i Hvetlanda, Vrigstad, Vernamo och Gislaved, eller tillsammans 
7 apotek för länet. Apoteket i Vrigstad, som förut varit ett 
filial-apotek under Jönköping, har enligt Kongl, resolutionen 
den 12 September 1868 förklarats vara ett sjelfständigt apotek, 
med personligt privilegium. 

Barnmorskornas antal, som år 1865 besteg sig till 36, har 
under femårsperioden ökats med endast 3 och utgör således in
alles 39, deraf 29 åtnjuta aflöning af kommunerna. Af berörda 
antal äro 13 bosatta i städerna och 26 på landsbygden, ett i 
förhållande till folkmängden alltför otillräckligt antal. 

Helsobrunnar finnas väl på åtskilliga ställen i länet, såsom 
vid Lannaskede, Örserum, Holsby och Flugeby med flere, men 
endast den förstnämnda, der läkarevården handhafves af serskildt 
antagen läkare, är af någon större betydenhet och besökes van
ligen af 400—500 personer. Den derstädes befintliga gyttja 
anses serdeles verksam i reumatiska åkommor. Vid Jönköping fin
nes anlagdt ett serskildt badhus för att betjena med tallbarrbad. 

Vaccinationen handhafves i allmänhet med nit och omsorg. 
För husdjurens sjukvård har länet blott en läkare på stat; 

hvarjemte finnas två hästläkare vid Smålands husarregemente 
och en enskild veterinärläkare. Åtgärder för åstadkommande 
af en fullständigare sjukvård medelst distriktveterinärers anstäl
lande äro dock numera af landstinget beslutade. 

G) Fattigvården. Uti tab. N:o 14 meddelas redogö- Tab. N:o 14. 
relse för allmänna fattigvården inom länet, serskildt för städerna 
och serskildt för landsbygden samt derjemte för länet i dess 
helhet. 

Vid en jemförelse emellan utgifterna för fattigvården vid 
slutet af den förra femårsperioden och den, för hvilken i denna 
berättelse redogöres, befinnes, att enligt nu lemnade uppgifter 
utgifterna för ifrågavarande ändamål högst betydligt stigit, hvil
ken stegring, som egentligen egt rum på landsbygden, tillräck
ligt förklarar den oro och det missnöje, som under senare åren 
allt starkare gifvit sig tillkänna öfver den tryckande fattigvårds
tungan och med allt större enstämmighet riktats emot den be
stående lagstiftningen i ämnet samt påfordrat en genomgripande 
förändring af dess bestämmelser. Den ogynnsamma skörden år 
1867 och missväxten år 1868 skulle naturlagen i hög grad öka 
de behöfvandes antal samt kräfva en väsentlig förhöjning i kom
munernas bidrag till fattigvården, och den skilnad i beloppen, 
som tabellen utvisar emellan utgifterna för år 1867 och år 1869, 
uppgående till omkring 40,000 r:dr, måste anses såsom tillfällig. 
Men att, när utgifterna för denna angelägenhet en gång kommit 
att stiga, det är ined svårighet förenadt att åter nedbringa de
samma, ådagalägges äfven deraf, att minskningen från år 1869 
till år 1870 icke utgjorde mera än omkring 18,000 r:dr. Anta
let af dem, hvilka åtnjuta full fattigförsörjning, har varit i stän
dig tillväxt och under femårsperioden ökats från 3,282 till 4,066, 
motsvarande en underhållstagare på omkring 44 innevånare. 
Af utgifterna för fattigförsörjningen år 1870, tillhopa 212,873 
r:dr, deraf 181,300 r:dr på landet och 31,573 i städerna, belöpa 
på hvarje person af landsbygdens befolkning 1 r:dr 9 öre och 
af städernas 2 r:dr 18 öre. 

Orsaken dertill, att inkomst- och utgiftsbeloppen för de ser
skilda åren förete en icke ringa olikhet sins emellan, kan icke 
af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande förklaras på annat sätt, än 
att värdet af en del natura-prestationer icke allestädes blifvit 
bland inkomsterna beräkuadt i penningar. 

Inom länet, af hvars församlingar flere ega donationer till 
fattigvårdens underlättande, har man på två serskilda ställen 
ordnadt så kallade fattiggårdar, nemligen i Hvetlanda socken, 
hvarest för ändamålet inköpts 1% mantal Höryd, å hvilken 
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egendom finnas inrymde 70 fattige, som der åtnjuta fullständigt 
underhåll emot förrättande af det arbete, hvartill de ega för
måga, samt inom Alsheda socken, hvarest för fattigvården blif-
vit inköpt y2 mantal Trollhälla och plats för herbergerande af 
100 personer är afsedd att beredas. Då den erfarenhet, som 
redan vunnits i berörda afseende, talar för lämpligheten af den 
vidtagna anordningen, torde, sedan numera serskilda fattigvårds
samhällen, äfven om de icke tillhöra samma pastorat, äro oför
hindrade att förena sig om bildande af gemensamma arbets-

C. E K S T R Ö M . 

anstalter eller om annan gemensam åtgärd för fattigvården, 
flere kommuner komma att tillegna sig denna metod för ord
nandet af deras fattigväsende, hvarigenom, i förening med de 
anstalter till arbetsamhetens och sparsamhetsandans befrämjande, 
som flerstädes inom kommunerna vidtagas och med intresse 
omfattas, en lättnad i fattigvårdstungan synes med sannolikhet 
kunna för framtiden emotses. 

Jönköping i Landskansliet den 27 December 1871. 

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

F O L K M Ä N G D . 

För tabb. N:is 2 och 3 om JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL åberopas, hvad texten innehåller. 
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Tab. N:o 4. 

S K O G S H U S H Å L L N I N G . 

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

Tab. N:o 5. 
DÖDADE ROFDJUR. 
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Tab. N:o 7 a. 

GRUFVOR, BERGVERK, BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR ÅR 1870. 
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Tab. N:o 7 a. 

BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR ÅR 1870. 
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Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKARE OCH IDKARE AF ANNAN NÄRING SAMT DERAS ARBETARE ÅR 1870. 

K. M:t» Befallningiltafvande» ftm&rtbêrattehêr 1868—1810. Jönköpings län. 5 
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Tab. N:o 8. 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 

Tab. N:o 9. 

HANDLANDE OCH DERAS BETJENING, ÅR 1870. 
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Tab. N:o 10 a. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN, ÅR 1870. 
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Tab. N:o 10 b. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR I STÄDERNA, ÅR 1870. 



Tab. N:o 11 Jönköpings län. 37 

Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN UNDER ÅREN 1866—1870. 
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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. N:o 13. 

S P A R B A N K E R N A . 
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Tab. N:o 14. 
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