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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 6. 

ÅREN 

1881—1885. 

JÖNKÖPINGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

-Ijänets areal uppgafs i berättelsen för nästföregående femårs
period utgöra 101'20 qvadratmil, deraf i fast land 92.70 qvadrat-
mil, i öar, holmar och skär i Vettern O-yz qvadratmil och i in
sjöar 8-22 qvadratmil. Härutinnan har under den nu förflutna 
femårsperioden icke skett någon annan förändring än den, som 
är en följd deraf att på sätt nedan omförmäles, vissa oregel
bundenheter i den administrativa indelningen beträffande kom
muner, som angränsa främmande län, blifvit undanröjda. Dock 
torde härvid jemväl kunna omnämnas, att sjön Vettern fort
farande gör inkräktningar på stränderna af Visingsö, hvarigenom 
en årlig förlust af V ti har jord, eller för hela perioden 6J5 har, 
beräknas hafva uppkommit. 

Det i förra femårsberättelsen omförmälda förslag om delning 
af Östbo och Vestbo härads domsaga har Kungl. Maj:t .den 13 
januari 1882 förehaft till pröfning, dervid Kungl. Maj:t, enär 
åtskilliga andra domsagor i riket syntes framför denna vara i 
behof af delning, med afseende å såväl målens antal som area
lens storlek, förklarat den gjorda framställningen icke för när
varande föranleda till någon åtgärd. 

Länets indelning i fem domsagor och nio härad, utgörande 
hvartdera ett tingslag, är alltså oförändrad; och är länet jemväl 
fortfarande indeladt i 6 fögderier, 23 länsmansdistrikt och 127 

AT. M:ts Befallningshnf'vandes femårsberätteher 1881—1885. Jönköpings län. 

socknar. I kyrkligt hänseende finnas 8 prosterier, 62 pastorat 
och 131 församlingar, deraf 4 stadsförsamlingar. 

Till afhjelpande af oregelbundenheter i den administrativa, 
judiciela, ecklesiastika och kommunala indelningen hafva föl
jande förändringar egt rum. 

Enligt tre särskilda kungl. bref af den 9 november 1883 
hafva dels hemmanet 1/g mantal Gunnarsryd i jordeboken öfver-
förts från Svennarums till Malmbäcks socken, dels hemmanen 
1/4 mantal Hillatorp och 1 mantal Hillevara i jordeboken öfver-
förts från Stockaryds till Hjelmseryds socken, dels mantal 
Hanaryd, såväl i kyrkligt och kommunalt hänseende som i 
jordeboken, öfverflyttats från Stockaryds till Hjelmseryds socken, 
dels ock hemmanet 1 mantal Bäck, såväl i kyrkligt och kom
munalt hänseende som i jordeboken, öfverförts från Unnaryds 
socken i Vestbo härad till Femsjö socken i samma härad. 

Enligt kungl. brefvet den 9 september 1883 hafva hemma
nen 1 / s mantal Lilla Fröset, 1 mantal Fröset Norregården och 
Y8 mantal Fröset Södergården, såväl i kyrkligt och kommunalt 
hänseende som i jordeboken, öfverförts från Skepperstads till 
Fröryds socken. 

Enligt två kungl. bref af den 16 november 1883 hafva dels 
utjorden Algunnaryd N:o 3 i kyrkligt och kommunalt hän-
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seende öfverflyttats frän Stockaryds till Hultsjö socken, dels 
hemmanen 1 mantal Kortebo och 1/ mantal Målskog Öster
gården i kommunalt hänseende och i jordeboken öfverförts från 
Bankeryds till Jerstorps socken, dels ock torpet Vråen i kyrk
ligt hänseende öfverflyttats från Jerstorps till Bankeryds socken. 

Enligt kungl. brefvet den 23 november 1883 hafva, såväl 
i kyrkligt och kommunalt hänseende som i jordeboken, öfver
flyttats hemmanet 1 mantal Gullarp från Flisby till Solberga 
socken i Södra Vedbo härad samt hemmanet 1 mantal Lutter-
sjö från Solberga till Flisby socken. 

Enligt två kungl. bref af den 7 december 1883 hafva dels 
frälsehemmanet ifi mantal Lilla Funghult och skatteutjorden 
Funghult, såväl i kyrkligt och kommunalt hänseende som i 
jordeboken, öfverförts från Kråkshults till Häsleby socken, dels 
skattehemmanet xj mantal Vada, såväl i kyrkligt och kommu
nalt hänseende som i jordeboken, öfverförts från Häsleby till 
Kråkshults socken och dels frälsesäteriet ' / mantal Hästeryd i 
jordeboken öfverförts från Lemnhults till Nye socken. 

Enligt kungl. brefvet den 8 februari 1884 hafva i jorde
boken öfverflyttats: 1/4 mantal Gethestra från Bottnaryds till 
Mulseryds socken, 1 /4 mantal Aleberg från Stenberga till Skirö 
socken, 1/g mantal Bänkaryd och 1/i mantal Fänningaiyd från 
Malmbäcks till Almesåkra socken samt 1f mantal Sunnerö 
Norregården från Bolmsö till Tannåkers socken. 

Enligt kungl. brefvet den 15 augusti 1884 har lägenheten 
Skytthemmet eller Pytthemmet i jordeboken öfverförts från Ny-
dala till Gällaryds socken. 

Enligt kungl. brefvet den 3 oktober 1884 har den så kal
lade Björkö skate, bestående af 1 mantal Boasjögle, 1/4 mantal 
Drömeshult, 1/i mantal Hesterskog, x/2 mantal Katteryd Norr
gården, Ys mantal Katteryd Södergården, 1 mantal Mörteryd, 
1 mantal Nömme, 1/2 mantal Torp och ' / mantal Vik, lägen
heterna Holma N:o 1, Stensnäs N:o 1 och Östanskog N:o 1 
samt qvarnarna Boasjögle N:o 2, Nömme N:o 2 och Torp N:o 2, 
vid 1885 års ingång skilts från Södra Vedbo härad samt för
lagts till Östra härads fögderi, tingslag och domsaga. 

Enligt kungl. brefvet den 10 oktober 1884 hafva hemmanen 
1 mantal Dala, 3 mantal Holmskog, l8 /4 mantal Korparyd, Y» 
mantal Smuge, 1 mantal Torp, 3 mantal Anhnlt och V8 mantal 
Anhultaberg, utgörande den så kallade Anhults skate, vid 1885 
års ingång, i administrativt och i judicielt hänseende äfvensom 
i jordeboken, öfverflyttats från Stenberga socken och Östra härad 
till Virserums socken och Aspelands härad i Kalmar län. 

Enligt kungl. brefvet den 10 oktober 1884 hafva hemmanen 
Y8 mantal Lilla Bohult, l3 /4 mantal Brantas, 1 mantal Ingarp, 
Ya mantal Lida, x/a mantal Näfvelsjöås, l s / 4 mantal Nöbbeled, 
Y8 mantal Nöbbeledholm, 1/i mantal Släthult, Yg mantal 
Spegelstorp, 1/t mantal Varhester och 1/i mantal Äbbarp samt 
lägenheterna Brantas N:o 3, Nöbbeled N:o 4, Tamåsen och 
Nöbbeledholm N:o 2 vid 1885 års början, i administrativt och 
judicielt hänseende äfvensom i jordeboken, öfverförts från Sand
sjö till Näfvelsjö socken. 

Vidare har Kungl. Maj:t förordnat om följande överflytt
ningar vid 1886 års början, nemligen af dels hemmanen 1 man
tal Katebo, 1 mantal Lifvarp o c h / t mantal Sjöarp i jorde-
bokeu från Häsleby socken till Lönnbeiga socken i Kalmar 
län, dels lx/s mantal Göstorp, l3 /4 mantal Kansjö, lji mantal 
Floeryd, 2 mantal Slätteryd och 3/4 mantal Botarp i jordeboken 

från Forserums till Malmbäcks socken, dels 1/4 mantal Knuts
näs och lY4 mantal Toranäs med Kråkenäs i jordeboken från 
Nässjö till Almesåkra socken, dels säteriet 2 inantal Noby med 
qvarn, x/ä mantal Vallåkra, 1/i mantal Björkhaga, 1/2 mantal 
Rasa Södergården, 5/8 mantal Rasa Norrgården och l/t mantal 
Rasa Mellangärden, i kyrkligt och kommunalt hänseende samt i 
jordeboken, säteriet Noby från Linderås till Lommaryds socken 
samt Vallåkra, Björkhaga och Rasa från Lommaryds till Linderås 
socken, dels den till Södra Vedbo hörande del af Kråkshults 
socken, i administrativt och judicielt hänseende äfvensom i jorde
boken, från nämnda härad till Östra härads fögderi och tings
lag, dels ock utjorden Rönnings grufegor, lägenheten Stocksnäs 
samt Södra Vedbo härads tingshus och tingshusplan från Eksjö 
socken till Eksjö stad. 

Genom nådigt bref den 17 april 1885 har Kungl. Maj:t för
ordnat, att följande af länets socknar skulle från 1886 års bör
jan erhålla förändrad benämning, nemligen Hestra socken i Mo 
härad Norra Hestra socken, Hestra socken i Vestbo härad Södra 
Hestra socken, Ljunga socken Norra Ljunga socken, Sandsjö 
socken Norra Sandsjö socken, Solberga socken i Södra Vedbo 
härad Norra Solberga socken, Solberga socken i Vestra härad 
Södra Solberga socken, Unnaryds socken i Mo härad Norra 
Unnaryds socken och Unnaryds socken i Vestbo härad Södra 
Unnaryds socken. 

Jenite städerna Jönköping, Eksjö och Grenna finnas numera 
i länet två köpingar, som utgöra särskilda kommuner, nemligen 
Vernanio och Tranås. Sedan, hvad angår den sistnämnde, Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 21 mars 1881 tillförsäkrat den 
inom Säby socken på egorna till hemmanet Tranåsqvarn be
lägna Tranås torgplats med jernvägsstationsplatsen derstädes att 
under vissa uppgifna vilkor få såsom en kommun för sig utgöra 
en af stad oberoende köping, har denna köping vid ingången af 
år 1882 trädt i utöfning af köpingsrättigheterna, h varefter så
väl kommunalstadgar som byggnads- och brandordningar för 
köpingen blifvit utfärdade, äfvensom helsovårdsstadgans för riket 
föreskrifter beträffande stad vunnit tillämpning inom köpingen. 

Vid jernvägsstationerna Nässjö och Säfsjö hafva bildats så 
kallade stationssamhällen, hvilka, ehuru icke utgörande särskilda 
kommuner, dock i vissa afseenden fått kommunala förhållanden 
ordnade. Sedan för dessa samhällen, som äro belägna, Nässjö 
stationssamhälle å hemmanet Runneryds egor samt Säfsjö stations
samhälle å egorna till dels Eksjö Hofgård i Vallsjö socken och 
dels Säfsjö Kistegård i Norra Ljunga socken, särskilda områden 
blifvit bestämda, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom 
beslut, som sedermera af Kungl. Maj:t faststälts, förordnat, att 
ordningsstadgan för rikets städer, helsovårdsstadgan för riket i 
hvad densamma angår stad, samt byggnadsstadgan och brand
stadgan för rikets städer skola i tillämpliga delar gälla för sam
hällena, hvarjemte särskilda ordningsföreskrifter samt byggnads-
och brandordningar för samhällena blifvit faststälda. Sam
hällenas kommunala angelägenheter handhafvas af en municipal-
styrelse med en af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förordnad 
ordningsman såsom ordförande. 

Vid periodens slut utgjorde inantalsskrifna folkmängden i 
Vernamo köping 641, i Tranås köping 915, i Nässjö stations
samhälle 1,611 och i Säfsjö stationssamhälle 1,099 personer samt 
taxeringsvärdet af fast egendom i Vernanio 715,200 kronor, i 
Tranås 446,000 kr., i Nässjö 689,700 kr. och i Säfsjö 406,200 kr. 
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2. Invånare. 
Tabell N:0 1, «om redogör för länets folkmängd under fem

årsperioden, utvisar, att den mantalsskrifna folkmängden vid 
periodens slut uppgick till 197,984 personer, deraf å landsbygden 
174,051, i Jönköping 19,625, i Eksjö 3,045 och i Grenna 1,263. 
Sedan föregående periods slut har följaktligen befolkningen, en
ligt mantalslängderna, minskats å landsbygden med 2,534 per
soner och i Grenna med 119 personer; men deremot ökats i 
Jönköping med 3,392 personer och i Eksjö med 128 personer, 
så att för hela länet visar sig en tillökning af 867 personer. 
De från mantalspenningars erläggande befriades antal har under 
perioden minskats å landsbygden från 90,435 till 88,524, och i 
Grenna från 619 till 528, men ökats i Jönköping från 8,817 till 
10,414 och i Eksjö från 1,367 till 1,377 samt för hela länet 
minskats från 101,238 till 100,843. 

Utvandringen till främmande land har under ifrågavarande 
period, om än under de fyra första åren något sjunkande, varit 
högst betydlig. Enligt uppgifter inkomna från länets krono
fogdar och magistrater, hafva under perioden från länet utvan
drat 9,295 personer, deraf från Norra och Södra Vedbo härad 
1,813, från Vestra härad 1,631, från Östra härad 1,623, från 
Tveta, Viste och Mo härad 1,514, från Östbo härad 1,182, från 
Vestbo härad 513, från Jönköping 796, från Eksjö 153 och från 
Grenna 70; men enligt Statistiska Centralbyråns årsberättelser 
stiger antalet till 10,328; och då under näst föregående period 
de emigrerades antal uppgick till 4,694 personer, har alltså, en
ligt den senare beräkningen, detta antal nu mer än fördubblats. 
Utvandringen har äfven nu skett företrädesvis till Norra Ame
rika. Flertalet utvandrare hafva varit tjenstehjon och jordbruks
arbetare; och lärer fortfarande kunna antagas, att bevekelsegrunden 
till utvandringen i allmänhet varit förhoppningen att vinna en 
förbättrad ekonomisk ställning, hvilken förhoppning ofta stärkts 
genom förut utvandrade slägtingars och bekantas meddelanden. 
Utvandringen har för ett betydligt antal underlättats genom från 
Amerika öfversända resekostnadsbidrag, vanligen i form af ång
fartygsbiljetter för öfverresan. 

Antalet af de utvandrare, som under perioden återvändt till 
fäderneslandet och länet, torde kunna beräknas till 450 personer. 

Af någon svårare farsot har länet under dessa år icke varit 
hemsökt. 

På det religiösa området är rörelsen fortfarande liflig. De 
sa kallade missionshusen, hvilkas antal inom länet numera öfver-
stiger 100, äro mycket besökta. Föredrag hållas der vanligen 
af lekmannapredikanter, men äfven af statskyrkans prester. 

De främmande religionsbekännare, som finnas inom länet, äro 
hutvudsakligen metodister och baptister. De senare hafva icke 
bildat någon egen församling; men andaktsöfningarna å deras 
bönesal i Jönköping besökas talrikt. Metodistförsamlingens i 
Jönköping predikanter hafva jemväl många åhörare. De med
lemmar af församlingen, som utträdt ur statskyrkan, uppgå dock 
endast till 32. Metodisterne i Eksjö hafva fortfarande eget böne
hus, och har, på ansökning af metodister i Nässjö, Kuugl. Maj:t 
genom resolution den 2 oktober 1885 förklarat den församling, 

sökandene anmält sig vara sinnade att bilda under benämning 
af »Emanuel-metodistepiskopalförsamlingen i Nässjö» af staten 
erkänd, med rätt till offentlig religionsöfning. I Vireda socken 
har bildat sig en så kallad friförsamling, hvars medlemmar icke 
deltaga i statskyrkans gudstjenster; och finnas så kallade natt
vardsföreningar, dock utan större anslutning, inom Lommaryds, 
Svarttorps, J^ekeryds och Visingsö socknar. 

Länets befolkning gör sig fortfarande förtjent af det vitsord 
beträffande dess skaplynne, som i föregående berättelser lemnats 
densamma, nemligen att i allmänhet vara fredlig, redbar, lag
lydig och idog. Böjelsen för en viss lyx i kläder gör sig dock 
alltmera gällande; och i synnerhet den yngre befolkningen på 
landet söker att härutinnan följa bruket i städerna. 

Lifaktigheten i rörelserna inom det religiösa området utöfvar 
ett godt inflytande på befolkningens sedlighet-, och, livad särskildt 
angår fyllerilasten, intygas från alla delar af länet, att bruket 
af rusdrycker alltjemt är i aftagande. Magistraten i Grenna 
har dock anmärkt, att efter vatten- och brödstraffets borttagande 
antalet fyllerimål derstädes ökats, så att antalet sådana mål, 
hviika år 1884 utgjorde 39, år 1885 uppgick ända till 79, men 
att ett fåtal af de bötfälde tillhörde Grenna stad. En kraftig 
verksamhet till nykterhetens befrämjande har under ifrågavarande 
period inom länet påbörjats af den så kallade Goodtemplarorden, 
i synnerhet i de orter, der en större arbetarebefolkning finnes 
samlad. I Jönköping bildade nämnde orden sin första loge den 
27 januari 1881, och finnas derstädes numera 8 loger af den 
Amerikanska eller Hickmanska goodtemplarorden med tillhopa 
370 medlemmar, samt en loge af den Engelska eller Malinska 
goodtemplarorden med omkring 20 medlemmar. 

Beträffande antalet af bränvinsutskänknings- och minut-
handelsställen och det vid desamma afyttrade kannetal bränvin 
hänvisas till bifogade tabell Litt. A. 

Vid 1885 års utgång idkades å länets landsbygd utskänk-
ning af maltdrycker å 63 ställen, af hviika 6 afsågo endast ut-
skänkning vid måltider till spisande gäster i sammanhang med 
värdshusrörelse. 

Ar 1883 bildades i Jönköpiug en arbetareförening med ända
mål »att åstadkomma ett samband emellan alla arbetande 
klasser och yrken samt befrämja bildning, välmåga och nöje». 
Åt denna förening, som år 1885 räknade 250 medlemmar, har 
Kungl. Maj:t för nämnda år anvisat ett belopp af 500 kronor 
för anordnande af föreläsningskurser. 

Några socialistiska agitatorer hafva icke under perioden upp-
trädt inom länet; och har ej heller den så kallade frälsnings-
armén ännu till länet utsträckt sin verksamhet. 

Sockenbiblioteken hafva hvarken till antal eller omfattning 
undergått någon nämnvärd förändring. Fortfarande gäller i fråga 
om dessa bibliotek det omdöme, som förut uttalats, eller att de
samma föga anlitas, och att allmogens håg för läsning hufvud-
sakligen är rigtad på tidningar och religiösa skrifter. 

Genom postanstalterna utdelades år 1885 följande antal exem
plar af inländska tidningar och tidskrifter, nemligen: (se sid. 5) 
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i Jönköping 2,075, deraf 419 af religiöst innehåll, 

» Eksjö 1,079, » 210 » 

.. Grenna 448, » 157 » » » 

» Tveta, Vista och Mo härad 2,500, » 1,039 » » » 

» Norra och Södra Vedbo » 1.874, » 628 » » » 

» Östra härad 1,794, 340 » 

» Vestra » 1,959, » 650 » » 

» Östbo » 2,430, » 570 » » » 

., Vestbo » 1,391. » 336 » » 

Summa 15,550, » 4,349 » » » 

Enligt meddelade uppgifter, hafva de i Jönköping utkom
mande tidningar år 1885 genom posten expedierats till prenu
meranter å andra orter i följande antal exemplar: 

Svenska Posten 7,076, 

Jönköpings-Posten 1,377, 

Smålands Allehanda 1,417, 

Lilla Svenska Barntidningen, reckoupplagan 808, 

d:o d:o inånadsupplagan 368, 

I)en Trogna Tjenarinnan 201 och 

Nytt och Gammalt 211, 

I staden hade nämnda år Jönköpings-Posten 1,800 till 2,000 
och Smålands Allehanda 1,123 prenumeranter. Jönköpings Tid
ning utgifves numera icke. 

Af de i Eksjö utkommande tidningarne Hvad Nytt? och 
Eksjö-Tidningen utgingo år 1885 till prenumeranter i staden 
345 exemplar af den förra och 360 exemplar af den senare, 
samt till prenumeranter å andra orter 143 exemplar af den förra 
och 160 exemplar af den senare. 

Oberäknade de i Jönköping utkommande tidningar, hade vid 
periodens slut följande tidningar den största spridningen inom 
länet, i den ordning de äro upptagna, nemligen Sanningsvittnet, 
Svenska "Veckobladet, Stockholms Veckoblad, Pietisten, Stockholms 
Bagblad, Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda, Aftonbladet 
och Svenska Dagbladet. 

Af de i föregående femårsberättelse omnämnda frivilliga 
skarpskytteföreningar hafva Grenna stads med Vista härads, 

Södra Vedbo härads med Eksjö stads, eller, såsom den numera 
kallas, Eksjö stads och Höreda sockens, Norra Vestbo härads och 
Vestra härads föreningar äfven under nu ifrågavarande femårs
period egt bestånd, den sistnämnda dock under periodens sista 
år ombildad till skyttegille; och utgjorde vid nämnda års slut de 
aktive medlemmarnes antal i samtliga föreningarna 529. För
eningarna egde 61 målskjutnings- och 355 exercisgevär, hvar-
jemte Norra Vestbo härads skarpskytteförening hade till låns 100 
stycken staten tillhöriga exercisgevär. 

Under hvartdera af åren 1883, 1884 och 1885 har, i enlig
het med föreskrifterna i kungl. brefvet den 2 mars 1883, en 
gemensam täflingsskjutning för samtliga skytteföreningarna egt 
ruin å Ränneslätt. 

Till skarpskytteväsendets och skjutskicklighetens befräm
jande inom länet hafva af allmänna medel utgått, dels till de 
särskilda skytteföreningarna såsom bidrag till ammunition, in
struktörers aflöning och målskjutningspremier år 1881 1,730 kro
nor, år 1882 1,523 kronor, år 1883 1,452 kronor, år 1884 1,521 
kronor och år 1885 1,602 kronor, dels till premier vid länstäflings-
skjutningarna år 1883 484 kronor, år 1884 507 kronor och är 
1885 534 kronor, dels ock till anordnande af nämnda täflings-
skjutningar årligen 200 kronor. 

Utöfver hvad tabellen N:o 1 innehåller om den allmänna 
beväringen inom länet, må här nämnas, att vid beväringsuiönstrin-
garna under femårsperioden antalet af ynglingar, som i följd af 
oduglighet till krigstjenst kasserats, af andra orsaker befriats från 
beväringsskyldigheten eller förklarats för tillfället oduglige till 
krigstjenst, varit följande: 

år 1881 kasserade 300, af andra orsaker befriade 75, för tillfället oduglige —, 

» 1882 » 273, » » « » 96, « » » 66, 

.. 1883 » 326, » » .. » 84, » » » 80, 

» 1884 » 293, » » » » 66, » » •> 68, 

» 1885 » 299, » » -. » 73, » » » 93; 

samt att, i egenskap af skarpskyttar, från första årets vapen-
öfning befriats år 1881 27, år 1882 15, ar 1883 31, år 1884 25 
och år 1885 22 ynglingar. 

3. Näringar. 

A) Jordbraket och B) Boskapsskötseln. De af länets Hus
hållningssällskap meddelade, af Statistiska Centralbyrån offent
liggjorda jordbruksstatistiska uppgifter för år 1884 upptaga länets 
hela egovidd till 2,129,343 tunnland, deraf 3,766 tunnland träd-, 
humle- och kålgård, 201,677 tunnland åker och annan odlad 
jord, 333,112 tunnland naturlig äng och 465,887 tunnland skog
bärande mark; och innehålla samma uppgifter, att af den odlade 
egovidden voro använda till höstsäd 37,815 tunnland, till vårsäd 
84,286-5 tunnland, till potatis 15,079-5 tunnland, till andra rot
frukter 528 tunnland, till spånadsväxter 1,624 tunnland, till gräs 
och andra foderväxter 28,947 tunnland, till andra växtslag 55 
tunnland och till trade 33,800 tunnland ; att hela utsädesbeloppet 
appgick till 566-5 tunnor hösthvete, 249 tunnor vårhvete, 28,734 
tunnor höstråg, 312 tunnor vårråg, 8,733 tunnor korn, 121,286 
tunnor hafre, 4,079 tunnor blandsäd, 1,010-5 tunnor ärter, 1,036 
tunnor vicker, 73,577 tunnor potatis och 1,327 tunnor lin och 
hampa; samt att skördebeloppet utan afdrag af utsädet utgjorde 

3,460-5 tunnor hösthvete, 1,416 tunnor vårhvete, 200,841-86 tun
nor höstråg, l,596-02 tunnor vårråg, 49,020-85 tunnor korn, 
707,337-52 tunnor hafre, 19,855 tunnor blandsäd, 5,615-24 tunnor 
ärter, 2,337-25 tunnor vicker, 454,723-18 tunnor potatis, 25,750 
tunnor rofvor, 1,207 tunnor morötter, 4,138-32 tunnor frö af lin 
och hampa, 7,108 centner spånadsämne af lin och hampa, 24,349 
centner grönfoder och 1,330,693 centner hö. 

Intresset för den odlade jordens utvidgande och förbättrande 
genom vattenafledningsföretag är fortfarande lifligt; och hafva 
länets Landsting och Hushållningssällskap för åren 1883, 1884 
och 1885 anvisat hvartdera 1,500 kronor årligen till gäldande 
af kostnaderna för uppgörande af arbetsplaner för sjösänkningar 
och andra vattenafledningsföretag, hvilket understöd tillgodokommit 
icke allenast sådana företag, som afsett frostländigheters min
skande, utan äfven sådana, hvarmed åsyftats vinnande af odlings
bar mark. Dessa medel, som stälts till Kungl. Maj:te Befallnings-
hafvandes förfogande, hafva användts till godtgörande af kost-
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naderna för de arbetsplaner af ofvannämnda beskaffenhet, som af 
de inom länet tjenstgörande landtbruksingeniörer blifvit uppgjorda. 

Under perioden hafva bidrag af allmänna medel tilldelats 
följande vattenafledningiföretag: 

a) Afdikning af Rödjenäsmader i Höreda, Mellby och Björkö 
socknar, hvilket numera fullbordade företag afsett torrläggning af 
966-64 har och beräknats kosta 75,053 kronor 77 öre: lån 22,200 
kronor och anslag utan återbetalningsskyldighet 8,000 kronor; 

b) Aftappning af Kroppsjön i Rydaholms socken, hvilket 
numera fullbordade företag afsett torrläggning af 128-61 har och 
beräknats kosta 21,700 kronor: lån 10,000 kronor; 

c) Afdikning af sänka marker, tillhörande hemmanet Boda-
sjögle i Lemnhults socken, livilket numera fullbordade företag af
sett torrläggning af 88-02 har och beräknats kosta 5,849 kronor 
48 Öre: lån 2,800 kronor; 

d) Reglering af Viredaån, Djupedals- och Bjurbåckarne 
samt torrläggning af kringliggande mader, tillhörande Viredaholm, 
Vireda prestgård m. fl. hemman, hvilket företag afsett torrlägg
ning af 298-32 har och beräknats kosta 10,309 kronor: lån 1,900 
kronor och anslag utan återbetalningsskyldighet 2,100 kronor; 

e) Reglering af Ramsjöbäcken och torrläggning af kring
liggande mader, tillhörande Skafverås, Mossaryd m. fl. hemman 
i Gällaryds och Våxtorps socknar, hvilket numera fullbordade 
företag afsett torrläggning af 91-36 har och beräknats kosta 5,400 
kronor: anslag 1,800 kronor; 

/ ) Sänkning af sjön Stora Frilien inom Femsjö socken i 
detta län samt Breareds och Torups socknar i Hallands län, 
hvilket numera fullbordade företag afsett torrläggning af 275-16 
har och beräknats kosta 17,925 kronor: lån 8,900 kronor; 

g) Afdikning af sank mark tillhörande hemmanen Ugglekull, 
Gällaryd, Mosshult och Prestbo i Gällaryds socken, hvilket före
tag afser torrläggning af 275-60 har och beräknats kosta 17,021 
kronor-56 öre: anslag 5,600 kronor; 

h) Afdikning af frostländiga mossar inom Brusaåns afdik-
ningsområde, tillhörande Sjögle m. fl. heminan i Häsleby, Bellö 
och Ingatorps socknar, hvilket företag afser torrläggning af 123-40 
har och beräknats kosta 3,300 kronor: anslag 1,100 kronor; 

i) Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Mannas 
in. fl. hemman i Forsheda och Torskinge socknar, hvilket företag 
afser torrläggning af 104-29 har och beräknats kosta 6,100 kro
nor: anslag 2,000 kronor; 

k) Afdikning af icke odlingsbara delar af Ryemossar, till
hörande Hjeltaryd i Myresjö socken och Flishult i Näsby socken, 
hvilket företag afser torrläggning af 64-95 har och beräknats 
kosta 3,210 kronor: anslag 1,000 kronor; 

l) Afdikning af mossar invid Bjelkarumsån, tillhörande Ryd 
m. fl. hemman i Karlstorps och Kråkshults socknar, hvilket före
tag afser torrläggning af 185-93 har och beräknats kosta 28,500 
kronor: anslag 9,500 kronor; 

m) Sänkning af Skedesjön och Mycklaflon samt odling af 
mark, tillhörande Bogård, Ebbarp ni. fl. hemman inom Hults, 
Edshults och Bellö socknar, hvilket företag afser torrläggning af 
243-70 har och beräknats kosta för afdikning 26,268 kronor 70 
öre och för odling 10,296 kronor 45 öre: lån 26,200 kronor; 

n) Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
Odensjö Toragård i Barnarps socken, hvilket företag afser torr
läggning af 51.97 har och beräknats kosta för afdikningen 7,000 
kronor och för odlingen 9,648 kronor: lån 7,000 kronor; 

o) Reglering af Brnsaån jemte torrläggning och odling af 
sänka mader, tillhörande Sjögle, Gäddhemmet m. fl. hemman i 
Häsleby, Bellö och Ingatorps socknar, hvilket företag afser torr
läggning af 360-07 har och beräknats kosta för afdikning 92,211 
kronor och för odling 40,755 kronor: lån 92,200 kronor; 

p) Sänkning af sjön Fyllen jemte afdikning af mader till
hörande hemman i Hångers, Torskinge och Dannäs socknar, 
hvilket företag afser torrläggning af 129-48 har och beräknats 
kosta för afdikning 19,000 kronor och för odling 12,725 kronor: 
lån 19,000 kronor; 

q) Reglering af Gnyltån jemte afdikning och odling af sänka 
marker, tillhörande Öfverhult, Kullboarp m. fl. hemman i Okna 
och Karlstorps socknar, hvilket företag afser torrläggning at 
60-82 har och beräknats kosta för afdikning 8,091 kronor och 
för odling 9,021 kronor: lån 8,000 kronor; 

r) Torrläggning af Rye mossar, tillhörande Hjeltaryd i Myre
sjö och Flishult i Näsby socken, hvilket företag afser torrlägg
ning af 74-37 har och beräknats kosta för afdikning 14,032 kro
nor och för odling 7,430 kronor: lån 14,000 kronor; 

s) Reglering af Bjelkarumsån mellan Bjelkaruni och Ryds 
qvarn för ton-läggning och odling af vattenskadade marker till
hörande Ryd m. fl. hemman i Karlstorps och Kråkshults sock
nar, hvilket företag afser torrläggning af 135-30 har och beräk
nats kosta för afdikning 28,500 kronor och för odling 12,984 
kronor: lån 28,500 kronor; 

utgörande summan af lånebidrag 240,700 kronor och af 
anslag 31,100 kronor. 

Härvid må dock anmärkas, att frågan om reglering af Vi
redaån, Djupedals- och Bjurbäckarne förfallit och att följaktligen 
det till detta företag beviljade understöd icke kommer att utgå. 

Utan understöd af allmänna medel har företagits torrlägg
ning af Lillans mader i Säby socken, hvarigenom, efter beräk
ning, skola vinnas omkring 150 tunnland odlingsbar jord. 

Under perioden hafva landtbruksingeniörerne H. Steinmetz och 
W. Krook tjenstgjort inom länet; och har, enligt de hitkomna 
reseplanerna, antalet af deras förrättningsdagar varit år 1881 
125, år 1882 134, år 1883 104, år 1884 186 och år 1885 146. 

Bland de af länets Hushållningssällskap vidtagna åtgärder 
till jordbrukets befrämjande bör särskildt framhållas inrättandet 
af dels en frökontrollstation och dels en kemisk station, begge i 
Jönköping. Sedan sällskapet år 1881 anslagit medel till anord
nandet af en frökontrollstation jemte aflöning till föreståndare 
för densamma, har en dylik anstalt sedan den 7 januari 1882 
varit i verksamhet här i staden samt intill slutet af år 1885 
verkstält öfver 1,000 fröundersökningar. Den kemiska stationen, 
som ined understöd af Hushållningssällskapet inrättades år 1882, 
beviljades år 1883 af Hushållningssällskapet och länets Lands
ting anslag för fem år, uppgående till 1,500 kronor årligen; och 
sedan derefter anslag af statsmedel till en kemisk station i Jön
köping blifvit af Riksdagen beviljadt, har denna station blifvit 
likstäld med öfriga af staten understödda kemiska stationer. 
Anstalten utöfvar en vidsträckt verksamhet och synes mer och 
mer vinna allmänhetens förtroende. 

Genom föranstaltande af Hushållningssällskapet hafva utställ
ningar af utsädesspanmål med prisutdelning under åren 1881 och 
1882 varit anordnade i Jönköping, Eksjö, Vernamo och Hvetlanda. 

Med understöd af Staten och Hushållningssällskapet, upp-
rätthålles fortfarande lägre landtbruksskolan a Johannesberg. Der 
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undervisades år 1881 17 lärlingar och 12 elever, år 1882 23 
lärlingar och 14 elever, år 1883 18 lärlingar och 12 elever, år 
1884 19 lärlingar och 14 elever samt år 1885 18 lärlingar och 
14 elever; och har derjemte emot särskild godtgörelse af Hus
hållningssällskapet, för utbildande af koskötare, årligen åt två 
à tre personer meddelats undervisning i nötboskapens utfodring, 
skötsel och vård. 

Enligt de af Kung!. Maj:ttf Befallningshafvande afgifna år
liga årsväxtberättelserna, hafva skördarne under perioden ut
fallit sålunda: 

år 1881: Under medelmåttan. Skörden af vårsäd ansågs 
tillräcklig för behofvet och äfven lemna öfverskott till afsalu, 
hvaremot rågafkastningen på flere ställen var Otillräcklig för 
behofvet. Potatisskörden, som delvis skadats af frost, var i all
mänhet af god beskaffenhet, fodertillgången knapp; 

år 1882: Fullt medelmåttig af ortens hufvudsäden höstråg 
och hafre. Höskörden från odlad jord och högre belägna natur
liga ängar var nära riklig och halmafkastningen i allmänhet god. 
Potatisen var nästan öfverallt angripen af torröta och lemnade 
en afkastning under medelmåttan; 

år 1883: Medelmåttig. Sades- och foderskörden motsvarade 
till fullo länets behof, hvarjemte den förra lemnade öfverskott 
till afsalu. Potatisskörden hade afkastat närmare sjunde kornet 
men var till beskaffenheten mindre tillfredsställande, enär den
samma allestädes befunnits mer eller mindre angripen af röta; 

år 1884: Fullt medelmåttig i anseende till den goda be
skaffenhet af den under ovanligt gynsamma förhållanden inber-
gade säden, men till korntalet icke högre än medelmåttig; 

kr 1885: Nära medelmåttig. Höstrågen lemnade fullt medel
måttig och hvetet nära medelmåttig afkastning, båda i allmän
het af god beskaffenhet, hvaremot skörden af korn och hafre ut
föll icke obetydligt under medelmåttan. Potatisen, om än delvis 
skadad af röta, gaf nära god afkastning och höskörden ansågs 
medelmåttig. 

Ehuru sålunda årsväxten under perioden måste anses hafva 
i det heja varit af god beskaffenhet, hafva dock spanmålsprisen, 
i följd af förhållanden på verldsmarknaden och den betydande 
spanmålsimporten från främmande länder, befunnit sig i ständigt 
sjunkande. Handelsprisen hafva nedgått: å hvete från 1 krona 50 
öre till 90 öre, å råg från 1 krona 40 öre till 70 à 80 öre och å hafre 
från 80 à 90 öre till 65 à 70 öre, allt pr 20 skålpund. De vid 
markegångssättningarna bestämda årspris hafva varit följande: 

Medelmarkegångsprisen hafva varit: 

En naturlig följd deraf, att det egentliga jordbruket, i an
seende till de nedtryckta sädesprisen, icke kunnat med förmån 
idkas, har varit att länets landtbrukare alltmera vinnlagt sig 
oin boskapsskötseln och den i samband derined stående mejeri-
handteringen. 

Till förbättrande af länets boskapsstam, har Hushållnings
sällskapet äfven under denna period inköpt afvelsdjur, nemligen : 
dels år 1881 i Skåne tio tjurar och fem qvigor af ayreshireras 
och dels år 1883 i Skotland 8 tjurar af samma ras, hvilka djur 
sedermera blifvit på offentliga auktioner inom länet försålda. 
Drag- och gödoxar säljas fortfarande i stor mängd inom länet, 
i synnerhet dragoxar; och då, i jemnbredd med den alltmer 
utvecklade mejerihushållningen, en på rationela grunder fotad 
gödning af nötkreatur och en deraf föranledd, väl ordnad export 
af nötkreatur ansetts vara för länet af synnerlig vigt, har Hus
hållningssällskapet gått i författning om anordnande af göd
boskapsutställningar i ^Nässjö samt för sådant ändamål derstädes 
inköpt tomt och dera låtit uppföra ett boskapsstall, rymmande 
50 kreatur. Den första utställningen egde rum i mars 1885, 
dervid voro anmälda 90 djur. Prisen å oxar hafva under pe
rioden varit något nedgående; och under år 1885 betingade drag
oxar stundom icke högre pris än 150 till 175 kronor paret. 
Kornas försäljningsvärde har deremot i allmänhet bibehållit sig 
vid hvad i nästföregående femårsberättelse uppgifvits, eller lägst 
50 kronor. 

Under perioden har inrättats ett stort antal bolagsmejerier 
med särskilda mjölkuppköpsställen ; och då större ladugårdsegare 
funnit med sin fördel öfverensstämmande, att uppköpa mjölk 
från sina grannar, har den producerade mjölken allestädes i länet 
utan svårighet kunnat afyttras till mejerierna, hvilket förhållande 
bidragit dertill, att äfven den mindre jordbrukaren börjat egna 
större omsorg åt ladugården och kreaturens bättre utfodring. 
Mejerier finnas inom Tveta härad vid Stensholm, Åsen, Djufarp, 
Ramsjöholm, Strömsholm, Odensjö, Tenhult och Tornaryd, inom 
Vista härad å Lyckas jemte fyra andra i Skärstads socken, fem 
i Grenna socken och ett i Ölmestads socken, inom Norra Vedbo 
härad vid Degla, Herrestad, Hultrum, Oberga, Grankärr, Rupp-
hult, Tokarp, i Tranås köping och vid Flisby jernvägsstation, 
inom Östra härad vid Hellinge, Stensåkra, Besqvarn, Farstorp, 
Ädelfors och Hällaryd, inom Östbo härad vid Rörestorp, Kjells
torp, Hinsekind, Skillingaryd, Bratteborg, Gällaryd och Ryda-
holm samt dessutom i städerna Jönköping och Eksjö. 

Genom Landtbruksakademiens förvaltningskomité har en 
mejeriskola inrättats vid egendomen Stensholm. Råd och upp
lysningar i boskapsskötsel och mejerihandteringen hafva af stats
agronomen A. Nathorst under årliga resor i länet meddelats; 
och har numera en så kallad mejerikonsulent för länet blifvit 
af Hushållningssällskapet antagen. 

Till håstafoelns förbättrande inköpte Hushållningssällskapet 
år 1881 två hingstar, en af Norfolk-ras och en af blandad Ar-
denner- och Pinzgauer-ras, hvilka sedermera varit uppstälda â 
Klämestorp. Härjemte hafva 5 à 6 landtbeskällare från Flyinge 
stuteri årligen varit stationerade i länet. 

Vid de af staten anordnade årliga premieringar af hästar 
hafva statens bidrag till belöningar utgjort: år 1881 959 kronor 
80 öre, år 1882 1,037 kronor 30 öre, år 1883 1,001 kronor 40 
öre, år 1884 1,067 kronor 30 öre och år 1885 1,062 kronor 70 
öre; och har Hushållningssällskapet till sådant ändamål bidragit 
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med följande belopp, nemligen: år 1881 med 1,150 kronor 20 öre, 
år 1882 med 1,227 kronor 70 öre, år 1883 med 1,198 kronor 
60 öre, år 1884 med 1,257 kronor 70 öre och år 1885 med 
1,212 kronor 30 öre, hvarjemte sällskapet särskildt till pris
belönande af 1-, 2- och 3-åriga stoföl samt 4-åriga betäckta 
ston låtit under periodens 3 första år årligen utdela 500 kronor. 

Allmänna nordiska hästskötareskolan å Klämestorp egde fort
farande bestånd under de 3 första åren af perioden, men måste, 
i saknad af tillräckligt understöd i ekonomiskt hänseende, år 
1884 upphöra med sin gagnande verksamhet. 

På framställning af länets Hushållningssällskaps förvaltnings-
komité har Skaraborgs läns hästförsäkringsbolag år 1881 ut
vidgat området för sin verksamhet jeraväl till Jönköpings län 
och sålunda ombildats till Skaraborgs och Jönköpings läns häst-
försäkringsbolag; och hafva länets invånare derefter i ständigt 
ökad utsträckning begagnat sig af tillfället att försäkra sina 
hästar i detta bolag. Antalet af försäkrade hästar utgjorde år 
1881 59, år 1882 393, år 1883 1,057, år 1884 1,626 och år 
1885 1,889; varande beloppet af utbetalda ersättningar under 
åren 1881 och 1882 385 kronor, år 1883 3,075 kronor, år 1884 
10,402 kronor och år 1885 8,406 kronor 33 öre. 

Härjenite må nämnas, att Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
faststält stadgar dels den 28 april 1884 för »Norra och Södra 
Vedbo härads kreatursförsäkringsbolag» och dels den 5 november 
1885 för »Hästförsäkringsbolaget i Tranås». 

Helsotillståndet bland husdjuren har i allmänhet varit godt. 
Ett fall af rots inträffade år 1882 vid Aneby och enstaka fall 
af mjeltbrand förekommo dels år 1881 inom Nässjö och Hvet-
landa socknar, dels år 1884 inom en del socknar i Östra härad 
och dels år 1885 inom Vallsjö socken. För öfrigt hafva de flesta 
sjukdomarna varit inflammation i luftrörsgrenarne, kolik och 
benmjukhet. 

Trädgårdsskötseln omfattas med ständigt stigande intresse. 
De af Hushållningssällskapet antagne 4 undervisare i trädgårds
skötsel hafva under den tjenliga årstiden haft full sysselsättning 
för att kunna tillgodose alla de personer, som påkallat deras 
biträde. Antalet reqvirenter har varit: år 1881 361, år 1882 
510, år 1883 494, år 1884 507 och år 1885 401. Äfven inom 
A'estbo och Mo härad, eller de delar af länet, der jordmånen 
minst lämpar sig för trädgårdsanläggningar, har hågen för sådana 
anläggningar ökats. Sålunda beräknas, att under perioden plan
terats tusentals frukt- och parkträd inom Vestbo härad och om
kring 800 fruktträd inom Mo härad. Enligt meddelade uppgifter 
uppgår antalet af nyplanterade fruktträd inom Norra och Södra 
Vedbo härad till omkring 8,000 och inom Östra härad till un
gefär 3,400. I Grenna finnes en plantskola for uppdragning af 
frukt- och parkträd samt bärbuskar m. m., och är försäljningen 
af denna plantskolas alster icke obetydlig. 

I ändamål att befordra en rationel biskötsel inom länet 
hafva länets Landsting och Hushållningssällskap under perioden 
anvisat hvartdera 200 kronor årligen, hvilket anslag öfverlemnats 
till en år 1881 för biskötselns befrämjande inom länet bildad 
förening. 

Efterlefnaden af gällande föreskrifter beträffande fiske och 
kräftfångst öfvervakas fortfarande af en utaf Hushållningssäll
skapet antagen och aflönad fiskeritillsyningsmau. Atal anstäldes 
år 1883 emot 5, år 1884 emot 4 och år 1885 emot 6 personer. 
Redan år 1875 utfärdades af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 

stadgar med afseende å fiskets bedrifvande, särskildt för lax
fisket i Nissaån och särskildt för öfriga vattendrag inom länet; 
och om än fiskerinäringen icke lärer kunna blifva af någon större 
betydenhet för länet, måste dock beklagas, att intresset för fiskets 
förkofran i allmänhet är mindre än det skäligen borde vara. 
En af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hos Landstinget gjord 
framställning om bidrag till aflönande af tillsyningsman för öfver-
vakande af fiskeristadgans efterlefnad blef af Landstinget af sla
gen, och så vidt Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har sig be
kant, äro icke heller inom landtkommunerna särskilda tillsynings
man antagne. Önskvärdt vore särskildt, att innehafvare af fiske
vatten ville mera allmänt, än nu sker, i fråga om vasars an
bringande till skydd för fiskynglet, följa de råd, som meddelas 
af fiskeritillsyningsmannen. Kräftfångsten, inskränkt till trenne 
månader af året, lemnar flerstädes rätt god inkomst, äfven för
medelst afsättning till främmande orter. 

Dagsverksprisen å länets landsbygd voro år 1885 i all
mänhet: 

Sommar. Vinter. 

för ett mansdagsverke 1 kr. 25 öre à 1 kr. 50 öre. 80 öre à 1 kr. 

» » qvinsdagsrerke 75 » 50 öre. 

Vanlig årslön för dräng i bnsbondens kost 100 à 150 kr. 

D:o d:o » piga d:o 50 à 90 kr. 

C) Skogshushållning OCh jagt. Af kronofogdar och jäg
mästare vitsordas sammanstämmande, att ehuru virkesprisen un
der perioden varit nedgående och låga, skogsafverkningen å 
enskilda egendomar i oförminskad grad fortgått. Antalet af de 
hemman, der skogen förslår endast till husbehof, ökas följakt
ligen ständigt. Endast å några få större egendomar finnes ord
nad skogshushållning. A mindre hemman deremot verkställes 
afverkningen, utan att dervid tages ringaste hänsyn till skogens 
framtida bestånd; och någon omsorg för skogens återväxt å så
dana hemman kan ej spåras. Att ett missförhållande i detta 
hänseende förefinnes och bör afhjelpas, synes dock allt mer och 
mer vinna erkännande. Vid 1883 års landsting föreslog en en
skild motionär, att som, efter hvad allmänt kändt vore, skogs-
sköfling i vidsträckt omfattning inom länet påginge och bedrefves 
på sådant sätt, att skogen fullständigt hindrades i sin återväxt, 
åtgärder måtte af Landstinget vidtagas för verkande af förändring 
härutinnan; hvarefter Landstinget, under vitsordande att den af 
motionären påpekade misshushållning med skogstillgången egde 
rum, tillsatte en komité, som skulle till nästpåföljande års lands
ting inkomma med förslag till de åtgärder för åstadkommande 
af en förbättrad skogshushållning inom länet, som syntes böra 
från Landstingets sida vidtagas. Den sålunda tillsatta komitén 
framlade vid 1884 års landsting förslag till förordning angående 
skyldighet för enskilde jordegare inom Jönköpings län att efter 
afverkning ombesörja skogsåterväxt, samt hemstälde, att Lands
tinget ville för sin del antaga detta förslag och derefter hos 
Kungl. Maj:t i underdånighet anhålla, att Kungl. Maj:t täcktes 
ej mindre för egen del gilla och godkänna samma förslag, än 
ock till Riksdagen aflåta nådig proposition om dess antagande af 
Riksdagen. Efter votering med 28 röster mot 20 blef dock komi-
téns förslag af Landstinget förkastadt, vid hvilket åtgörande af 
frågan hufvudsakligen obenägenheten för inskränkning i den en
skildes rätt att fritt förfoga öfver sin egendom torde hafva varit 
för flertalet bestämmande. Detta Landstingets beslut förekommer 
så mycket anmärkningsvärdare, som Landstinget förut, år 1870, 
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med betydlig pluralit«t förklarat sig anse, att stadganden, över
ensstämmande med dem, som genom kungl. förordningen den 10 
september 1869 meddelats till förekommande af skogsförödelse 
på Gotland, vore erforderliga och ändamålsenliga för skogar 
inom Jönköpings län. 

Sparade skogar finnas ännu i Mo härad; dock hafva sådana 
inom Mulseryds och Angerdshestra socknar numera blifvit i be
tydlig mån anlitade för afverkning. Bland öfriga sparade en
skilda skogar må nämnas de, som finnas å de Trolle-Bondeska 
egendomarne Bordsjö, Kunhult och Assjö ni. fl. i Askeryds, 
Bredestads och Marbäcks socknar, å Lessebo bolags hemman 
Holsby Storegård, Germunderyd och Repperda i Alseda socken 
samt å egendomarne Os och Hinsekind i Östbo härad. 

Till upplysning i fråga om skogsafverkningen inom länet 
antecknas följande ur Jernvägstrafikstyrelsens statistiska berättel
ser för åren 1881—1885 hemtade siffror, utvisande myckenheten 
af afsända skogsprodukter vid statens jernvägsstationer i länet: 

Från de inom länet belägna stationer å Halmstad—Nässjö 
och Nässjö—Oskarshamns jernvägar hafsra under perioden af-
sändts skogseffekter till följande belopp: 

A Halmstad—Nässjö jemväg: 

eller tillsammans kilogram 165,227,235. 

Enligt beräkning skola å skogarne i närheten af Nissa-ån 
hafva afverkats 1,000 tolfter sågblock, 800 stycken bjelkar och 
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timmer, 1,300,000 löpande fot pitprops och 1,500 famnar ved 
samt kolats 9,000 läster kol. 

Sågverk finnas inom länet till icke ringa antal, nemligen: 
i Tveta, Vista och Mo härad 80 större och mindre, af hvilka 
4 drifvas med ånga och de öfriga rned vattenkraft; inom Norra 
och Södra Vedbo härad ångsågar vid Sömmen, Grybäcken, Gri
penberg, Hesterlid, Aneby, Kolshester, Torrsjö, Alfvesjö, Hults 
jernvägsstation, Brusaholm, Hjeltevad och Emarp; inom Vestra 
härad Norra Sandsjö, Grimstorps och Säfsjö ångsågar samt 51 
andra större och mindre sågar; inom Östbo härad ångsågar vid 
Skillingaryd och Mossle, en sticksag för ångkraft i Vernamo 
köping och 11 sågar, drifna med vattenkraft; samt inom Vestbo 
härad 4 ångsågar, deraf 1 i Forsheda, 1 i Femsjö och 2 i Vill-
stads socken, jemte några större vattensågar. 

Såsom skogsförådlingsverk kunna omnämnas följande: 
Tråmassefabrikerna vid Kalisfors, Spånhult och Torsvik i 

Tveta härad samt Spafors och Asafors i Mo härad med årlig 
tillverkning af sammanlagdt 21,250 centner trämassa till värde 
af omkring 98,000 kronor; 

Barnarps tändsticksåmnefabrik med årlig tillverkning af 
25,000 centner tändsticksämnen till värde af 90,000 kronor; 

Trådrullsfabriken i Forserum med årlig tillverkning af tråd
rullar och andra svarfveriarbeten samt skopligg och kimrök, upp
skattad år 1885 till ett värde af 350,750 kronor; 

Torestorps såg och snickerifabrik med årlig tillverkning af 
bygguadsmaterialier till värde af omkring 2,500 kronor; 

Stolfabriker i Qvarntorp och Åker i Nässjö socken samt 
Norrefors i Ljungarums socken, tillverkande årligen omkring 
1,000 dussin pinn- och gungstolar; 

Röksbergs terpentin- och tjärfabrik med årlig tillverkning 
till värde af 2,200 kronor; 

Nynäs träpappfabrik i Vireda socken; 
Bodafors pinnstohfabrik i Vestra härad; 
Winthers fabrik i Säfsjö för tillverkning af takstickor och 

materiel till spånaskar; samt 
Trämassefabriker vid Lomsjö i Åkers socken och Götafors 

i Byarums socken, vid hvilken senare fabrik under år 1885 till
verkades 2,000 balar trämassa, vägande 100 kilogram stycket. 

De till ordnad hushållning indelade allmänna skogarne inom 
länet voro vid periodens slut följande, nemligen dels krono
parkerna Visingsborg, Visingsö ekplantering, Hesselby, Appelas, 
Tolarp, Karsholmen och Kanshestra om tillsammans 1,823-90 har, 
deraf 1,509-88 har skogsmark och 314-02 har impediment, dels 
för kronans räkning utarrenderade egendomar tillhörande skogar, 
icke undantagne från arrendet 224 om tillhopa 23,687-15 har, 
deraf 16,397-5C har skogsmark och 7,289-59 har impediment, 
samt undantagne från arrendet 9, eller skogarne till Brumes-
målen, Frostas, Elgamo, Hult, Vederyd, Skriperyd, Stora Bosarp, 
Bubbarp och Stora Elgåsen, om sammanlagdt 2,301-17 har, deraf 
1,920-58 har skogsmark och 380-59 har impediment, dels 5 civila 
boställens skogar om tillhopa 439-C2 har, deraf 310-4C har skogs
mark och 129-16 har impediment, dels skogen till militiebostället 
Borragård om 141-98 har, deraf 97-lo har skogsmark och 44.88 
har impediment, dels ecklesiastika boställens skogar, under be
vakning och skötsel af boställshafvarne, 123 om tillsammans 
15,162-93 har, deraf 10,280oi har skogsmark och 4,882-92 har 
impediment, samt under skogsstatens vård och förvaltning 1, 
nemligen kyrkolierdebostället Bottnaryds, om 520-18 har, deraf 
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457-15 har skogsmark och 63-03 har impediment, dels 4 all
männa inrättningars hemman tillhörande skogar om 427-69 har, 
deraf 373-58 har skogsmark och 54-n har impediment, dels ock 
Norra Vedbo härads allmänning Holaveden om 1,241-64 har, 
deraf 1,091'6« har skogsmark och 150-13 har impediment; utgö
rande sammanlagda arealen af indelade och icke indelade all
männa skogar inom länet 50,380-65 har. 

Det å häradsallmänningen Holaveden afverkade virke har 
utgjort: 

År 1881: 78,000 kubikfot till värde af kronor 10,291, 

» 1882: 75,000 » » » » » 9,698, 

» 1883: 72,000 » » » « » 6,650, 

» 1884: 73,000 » » » » » 6,543, 

» 1885: 70,000 » » » » » 7,419, 

och har behållningen häraf årligen utdelats till innehafvare af 
hemman i Norra Vedbo härad. 

I juni 1881 förstördes genom skogseld skogen på omkring 
200 tannland utmark, tillhörande egejtdomen Brusaholm och 
komministerbostället Holmen i Ingatorps socken. För öfrigt har 
någon större skogseld icke under femårsperioden förekommit. 

Hvad angår stängselsättet har någon förändring ej egtrum; 
och bidrager alltså detta fortfarande i betydlig mån till förödande 
af den yngre barrskogen. 

Bränntorfs användande till bränsle tilltager alltmera, sär-
skildt inom Vestbo härad samt Fryele, Hagshults, Karda och 
Hångers socknar af Östbo härad. A egendomen Vik i Lekeryds 
socken användes detta brännmateriel med god fördel vid tegel
bränning. 

Undersökning af länets torfmossar genom sakkunnig person 
har pågått under åren 1882—1885; och har denna undersökning, 
som kommit till stånd genom samverkan emellan Sveriges Geo
logiska Undersökning och länets Hushållningssällskap, utsträckts 
till Tveta, Mo, Vestbo, Östbo och Vestra härad jemte Björkö, 
Näfvelsjö och Myresjö socknar i Östra härad samt omfattat 
en areal af omkring 131,900 tunnland. 

Genom Hushållningssällskapets försorg har äfven under denna 
period skogsodling verkstälts å enskilda, för viss tid till säll
skapet upplåtna kalmarker; dock har sällskapet, i anseende till 
minskning af dess inkomster, sett sig nödsakadt att nedsätta 
sitt anslag för nämnda ändamål från ursprungliga beloppet 2,000 
kronor först till 1,000 och sedan till 500 kronor. Arealen af 
den skoglösa mark, som af sällskapets skogsplantör under perio
den kultiverats, utgör omkring 1,638 qvadratref. 

Den å Råslätt vid Jönköping inrättade enskilda skogsskolan 
har fortfarande af Hushållningssällskapet åtnjutit ett årligt un
derstöd af 300 kronor. 

Enligt uppgifter af vederbörande kronofogdar hafva prisen 
å skogsprodukter varit följande: 

i Norra och Södra Vedbo härad: 
1 tolft bjelkar 30 till 48 kronor, 

1 d:o timmer 20 » 30 » 

1 d:o plank 8 » 10 » 

1 d:o bräder 4 » 6 » 

1 famn björkved 7 » 10 » 

1 d:o borrved 4 » C » 

i Östbo härad: 
1 tolft timmer 20 till 35 kronor, 

1 d:o plank 10 » 

1 tolft bräder 3 till 7 kronor, 

1 famn björkved 8'SO » 9 » 

1 d:o barrved 6 » 7 >• 

1 tolft ribb 1 » 1-50 » 

1 läst kol 4 » 6 

i Vestbo härad: 
1 tolft timmer 18 till 20 kronor, 

1 d:o bräder 3 » 4 » 

1 d:o ribb 1 » 

1 famn barrved 3 » 4 » 

1 läst kol 6 » 7 » 

I Tveta, Vista och Mo härad hafva prisen varit betydligt 
lägre än under föregående period, hvaremot de bibehållit sig vid 
ungefär samma belopp i Östra härad. 

I fråga om jagten åberopas hvad föregående femårsberättelse 
innehåller. Af Landstingets medel utbetalas fortfarande skott-
penningar dels för berguf och dufhök med 1 krona, dels för räf 
numera med 2 kronor, utan afseende på årstiden, och dels för 
kråka med 20 öre; och hafva sådana skottpenningar utbetalats 
till följande belopp, nemligen år 1881 1,492 kronor 30 öre, år 
1882 1,404 kronor 90 öre, år 1883 2,001 kronor 40 öre, år 1884 
3,909 kronor 30 öre och år 1885 4,752 kronor 90 öre. 

Till räfvars dödande användes ganska mycket förgiftade 
lockbeten; och har tillstånd att för sådant ändamål under viss 
tid innehafva stryknin af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
meddelats hvartdera af åren 1881 och 1882 åt 6, år 1883 åt 13, 
år 1884 åt 16 och år 1885 åt 24 personer. 

D) Bergs- och brukshandtering samt fabriker, manufakturer 
OCh handtverk. I enlighet med Kungl. Kommerskollegii års
berättelser hafva malmuppfordringen och jernhandteringen i öfrigt 
inom länet under åren 1881—1885 stält sig sålunda: 

Vid jemförelse med nästföregående femårsperiod befinnes: 
att brytningen af bergmalm, som nästan helt och hållet egt rum 
i Tabergs bergslag inom Månsarps socken, nedgått från 539,732 
centner till 179,903 centner och under år 1885 varit aldeles ned
lagd, samt att upptagningen af sjö- och myrmalm äfvensom till
verkningen af tackjern och gjutgods vid masugnarne och af 
stångjern likaledes, ehuru i mindre mån, varit i nedgående, nem
ligen sjö- och myrmalmsupptagningen från 299,865 centner till 
223,064 centner samt tillverkningen af tackjern från 248,228 
centner till 167,136 centner, af gjutgods vid masugnar från 5,712 
centner till 1,825 centner och af stångjern från 200,359 centner 
till 111,480 centner; men att deremot tillverkningen af stål-och 
jernmanufakturer och ännu mera gjutgodstillverkningen stigit, 
den förra tillverkningen från 32,048 centner till 35,579 centner, 
och den senare från 69,153 centner till 198,615 centner. 
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Af gjutgodstillverkningen belöpa på de särskilda gjuterierna 
följande belopp i centner: 

1881. 1882. 1883. 1884. ! 1885. ; 

Härvid kan dock anmärkas, att gjutgods tillverkas äfven 
annorstädes i länet, såsom vid Ebbes och Norrahammar, men 
att uppgifter om denna tillverkning, såsom hänförlig till fabriks
drift, icke blifvit till bergsöfverstyrelsen aflemnade. 

Brytningen af nickel vid Klefva grufva i Alseda socken, 
livilken under några år varit nedlagd, påbörjades åter år 1882, 
hvarefter brutits nämnda år 6,330, år 1883 20,160, år 1884 
73,005 och år 1885 33,695 centner nickelmalm. 

Den i Hohults och Spexeryds grufvor i Ödestuga och Rog-
berga socknar förekommande manganmalm brytes med framgång 
och i en omfattning, som emot slutet af perioden ganska betyd
ligt tilltagit. Sålunda uppfordrades år 1881 ur 5 grufvor 12,062 
centner, år 1882 ur 5 grufvor 5,142 centner, år 1883 ur 9 gruf
vor 28,271 centner och år 1885 ur 8 grufvor 67,602 centner 
malm. Dessutom hafva, försvarsvis och utan uppgifvet malm-
fång, sistnämnda år 13 grufvor varit under arbete. Ar 1885 
voro öfver 100 arbetare använda vid mangangrufvorna, der ar
betet dock till största delen utföres genom maskiner. 

Fabrikerna i Jönköping voro under sista året af femårs
perioden 29, efter att förut under perioden hafva uppgått till 
liögst 33. Antalet af de vid dem sysselsatte arbetare, som år 
1881 uppgick till 2,010, ökades sedan årligen till och med år 
1884, då det steg till 2,462, men sjönk år 1885 till 2,172. Till
verkningsvärdet var jemväl i stigande under periodens 4 första 
ar, nemligen från 5,381,102 kronor till 6,370,880 kronor, men 
nedgick under det femte året till 5,404,111 kronor. 

Bland fabrikerna må nämnas 2 tändsticksfabriker, 1 pap
persbruk, 4 snusfabriker, 4 garfverier, 1 mekanisk verkstad, 2 
färgerier, 4 mjölqvarnar, 1 stentrycken, 2 ölbryggerier, 2 snickeri
fabriker, 1 tapetfabrik, 1 karamellfabrik och 1 käppfabrik. 

Tändsticksfabrikationen bedrifves af dels Jönköpings gamla 
tändsticksfabrik, tillhörande Jönköpings tändsticksfabriks aktie
bolag, och dels den nyanlagda Jönköpings vestra tändsticks
fabrik. Vid den förra fabriken har tillverkningen under perio
den nedgått från 229,629,876 stycken elddon, värda 3,182,888 
kronor, till 216,895,780 stycken elddon, värda 2,169,434 kronor. 
Den senare fabriken tillverkade år 1885 90,000,000 stycken elddon 
till värde af 650,000 kronor. En tredje fabrik för tillverkning af 
tändstickor, benämnd »Jönköpings Östra Fabriker», har upp
hört, efter det bolaget kommit på obestånd. För öfrigt har till
verkningsvärdet stigit: 

vid Munksjö pappersbrak frSn 682,999 kr. till 1,050,937 kr., 
» Jönköpings mekaniska verkstad » 110,000 »> » 138,000 » 
» färgerierna „ 79,564 » » 153,319 .» 

men sjunkit: 
vid snusfabrikerna frän 222,120 kr. till 221,440 kr., 

" garfverierna „ 172,534 » » 110,950 » 
» tapetfabrikationen „ 170,502 » » 65,000 .. 

Af länets öfriga städer hade: 
Eksjö: 

är 1881 5 fabriker med 27 arbetare ocb 49,610 kr. tillverkuingavärdc, 

» 1885 7 d:o » 29 d:o » 69,803 » d:o 

samt Grenna: 
ar 1881 3 fabriker med 55 arbetare och 70,400 kr. tillverkningsvärde, 
» 1885 2 d:o » 44 d:o » 55,000 » d:o 

A landsbygden har fabriksindustrien under femårsperioden 
varit i god tillväxt, nemligen från 

är 1881 159 fabriker med 1,677 arbetare ocb 3,345,832 kr. tillverkningsvärde till 

» 1885 173 d:o » 2,020 d:o » 3,653,752 » d:o. 

De flesta och största af landsbygdens fabriker finnas inom 
Tveta härad, såsom Husqvarna vapen och symaskinsfabrik, Norra-
hammars bruk för tillverkning af plogar, plåtsmide och gjutgods, 
Ebbes bruk för tillverkning af spislar, Stensholms pappersbruk, 
Nässjö tapetfabrik, Nässjö bryggeri och Sunds glasbruk, hvartill 
komma ofvan omförmälta träförädlingsverk vid Karlsfors, Spån-
hult, Torsvik, Barnarp, Forserum, Torestorp, Qvarntorp, Åker 
och Norrefors. 

I Husqvarna har fabriksverksamheten nästan oafbrutet varit 
framåtgående. Ar 1885 steg arbetarnes antal till 472, och till
verkades under året 4,030 stycken gevär, 7,344 symaskiner och 
39,575 centner gjutgods till ett sammanlagdt värde af 921,800 
kronor. Hvad angår öfriga fabriker, har tillverkningen endast 
undantagsvis minskats, men flerstädes blifvit ökad. 

Af ofvanstående framgår, att fabriksindustrien inom länet 
under ifrågavarande period, om än i viss mån störd af rådande 
mindre fördelaktiga konjunkturer, dock i det hela gått framåt. 

Om bränvinstillverkningen under perioden vinnes upplysning 
af följande tabell: 
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Hvad näst föregående femärsberättelse innehåller om hus
slöjden är fortfarande gällande. I Mo och Vestbo härad tillver
kas numera äfven simplare penningbörsar och i det senare hakar 
och hyskor samt hårnålar. Hvad angår slöjdundervisningen i 
skolorna, hänvisas till sista afdelningen af denna berättelse. 

Antalet af handtoerkare och hos dem anstälde arbetare har 
i Jönköping stigit från 162 handtverkare med 415 arbetare år 
1881 till 201 handtverkare med 490 arbetare år 1885. I Eksjö 
och Grenna samt å landsbygden har i detta hänseende någon 
nämnvärd förändring ej egt rum. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

A) LandtkommtUiikationer. Särskild redogörelse för allmänna 
vågar och skjutsning inom länet under åren 1881—1885 inne
håller tabell N:0 2, sammanfattad efter uppgifter af länets kro
nofogdar och magistrater. Först på senare tiden har krono-
betjeningen börjat noggrannare särskilja sockenvägar och byvägar; 
och torde detta vara anledningen dertill, att sockenvägarnes 
längd nu befinnes betydligt mindre än förut meddelade uppgifter 
utvisa. Längden af indelade, med skjutsanstalter försedda vä
gar synes ock tillförene hafva uppgifvits större än vederbort. 

Genom Kungl. Maj:ts särskilda nådiga utslag den 17 no
vember 1882 och den 1 december samma år har det blifvit slut
ligen afgjordt, hvilka vägar skola ingå i de nya vägdelningarne 
i Tveta och Vestra härad; och har Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande dels den 28 juli 1882 meddelat utslag i fråga om hvilka 
vägar skola ingå i den år 1877 beslutade vägdelningen i Norra 
Vedbo härad och dels genom utslag den 26 september 1884 för
ordnat, att ny delning af de allmänna vägarne skall ega rum 
äfven inom Södra Vedbo härad. 

Anslag af allmänna medel hafva under perioden meddelats 
följande vägbyggnadsföretag, nemligen: 

a) omläggning af vägen emellan Säfsjö jernvägsstation och 
Komstad, 0.14 mil, 1,500 kronor; 

b) anläggning af väg emellan Nissastigen och Hallaböke in
vid landsvägen emellan Femsjö och Färgaryd, 1.19 mil, 26,600 
kronor; 

c) vägomläggningar inom Södra Solberga socken, Osi mil, 
8,000 kronor; 

d) omläggning af vägen mellan Ljungarp och Tenhults sta
tion, 0-08 mil, 840 kronor; 

e) utförande af den del af börjad väganläggning från Nissa
stigen till vägen mellan Femsjö och Unnaryd, som sträcker sig 
från Hallaböke till Bäck, 0-56 mil, 13,930 kronor; 

/ ) omläggning af de så kallade Skifthults- och Horsabergs-
backarne å landsvägen mellan Femsjö och Jäluntofta, 0-OG mil, 
1,300 kronor; 

g) omläggning af landsvägen mellan Jära och Unnaryds 
kyrka, 0-56 mil, 15,200 kronor; 

Ii) omläggning af vägen mellan Aspö och Vrånghult inom 
Alseda socken, 0-80 mil, 12,900 kronor; 

varande under perioden fullbordade och afsynade ej mindre 
de under a), b) och d) upptagna vägarbeten än äfven den i 
föregående femårsberättelse omförmälda vägoraläggning emellan 
Nye och Korsberga kyrkor. 

Härjemte hafva följande väganläggningar och vägomlägg
ningar dels blifvit verkstälda och dels varit under arbete: 

inom Mo härad en ny sockenväg inom Bottnaryds socken 
från sockenkyrkan till torpet Sobo vid Nissastigen för en kost
nad af 5,265 kronor; 

inom Norra Vedbo härad häradsvägar: 
a) inom Lommaryds socken mellan Karlslund och Svartebio 

öfver Svartån, Oi mil; 
b) inom Frinnaryds socken emellan Svartebro och lands

vägen vid Lilla Sunhult, 0-7 mil; 
c) inom Säby socken mellan Sömmens jernvägsstation och 

länegränsen vid Ekeberg, 0-2 mil; 
samt höjning af häradsvägen öfver Katrineholms mader inom 

Marbäcks socken på en sträcka af 2,387 fot; 
inom Södra Vedbo härad häradsvägar: 
a) inom Häsleby socken mellan denna sockens kyrka och 

gränsen mot Östra härad, 0-8 mil; 
b) inom Norra Solberga socken från Glöinminge till Sol

berga jernvägsstation, 0"3 mil; och 
c) inom Höreda och Mellby socknar förbi dessa socknars 

kyrkor, till en längd af 2 mil; 
inom Vestra härad häradsvägar: 
a) från Bo till Stockaryd, 17,713 meter; 
b) från Bodaryd i Hjelmseryds socken till Slättö, 6,270 

meter; 
c) från Vakas i Hylletofta socken till Bringetofta socken

gräns, 1,000 meter; 
d) från Komstad till Vakas, 7,500 meter; 
e) från Hulta till Rödja, 4,600 meter; 
/ ) från Hulta till Burseryd 1,500 meter; 
g) från Svaläng till Hjertsöla, 4,200 meter; 
A) från Skrapstad till Forsa, 4,000 meter; 
i) från Hiarum till Berg, 1,000 meter; 
k) inom Hultsjö socken från Ekeby qvarn till Löneslätt, 

15,300 meter; 
l) från Hultsjö till Sandvik eller Kuttebro i Fröryds 

socken och från Sandvik till Huluboda, 13,000 meter; 
m) från Bäckaby till Hjelmshester vid Östra härads gräns, 

5,650 meter; och 
n) från Skepperstad till Burseryd i Vallsjö socken, 4,500 

meter; 
samt inom Vestbo hårad häradsväg emellan Rydö vid Hal

landsgränsen till Hallaböke i Femsjö socken och sockenväg 
mellan Femsjö prestgård och Frillebäck. 

Användningen af krossad sten såsom väglagningsämne till
tager, särskildt i trakten af Jönköping samt i Vestbo och Östbo 
härad. I en del af Tveta härad begagnas härtill jeraväl mas
ugnsslagg. 

Någon större brobyggnad har icke under perioden före
kommit. Beträffande bron öfver sjön Nätaren i Tveta härad, 
blef vid sammanträde inför Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
den 20 augusti 1885 den öfverenskommelse träffad, att denna 
bro skulle emot viss ersättning påföljande års höst öfverlemnas 
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till häradet, som det, enligt laga kraftvunnet utslag, åligger att 
för framtiden underhålla densamma. 

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 12 
februari 1884 har det förorduats, att följande större broar inom 
Norra Vedbo härad, nemligen Långebro, Tranåsqvarnsbro och 
Qvarngårdsbro i Säby socken, Nyebro emellan Säby och Linderås 
socknar, Svartebro i Frinnaryds socken, Katrineholmsbro och 
Stalpsbro i Marbäcks socken, Aneby bro i Bredestads socken, 
Noby bro i Lommaryds socken, Masbro i Askeryds socken och 
Kungsbro emellan Hagrida socken och Tveta härad skola från 
den blifvande nya vägdelningen i häradet undantagas för att 
särskildt underhållas; hvarjemte närmare bestämmelser angående 
underhållssättet blifvit meddelade. 

Vernamo åbrokassas behållning har under perioden stigit 
från 18,942 kronor 91 öre till 22,639 kronor, hvaremot Östbo 
härads brokassas behållning under samma tid nedgått från 7,272 
kronor 92 öre till 6,881 kronor 20 öre. 

Af Halmstad—Nässjö-jernvägen har återstående delen emel
lan Lindefors och Nässjö blifvit fullbordad och är 1883 öppnad 
tor allmän trafik, utgörande jernvägens hela längd 196 kilo
meter. Eganderätten till jernvägen har öfvergått till ett nytt 
bolag, som den 26 juni 1885 undfått Kungl. Maj:ts nådiga till
stånd att trafikera jernvägen. 

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juli 1882 meddelat koncession 
till anläggning af jernvåg emellan Hvetlanda by och Säfsjö jern-
vägsstation, har denna jernväg, med stationer i Hvetlanda, Hel-
linge, Myresjö, Lannaskeda, Lannaskeda brunn och Hultagård, 
öppnats för allmän trafik den 1 augusti 1885. Jernvägens längd 
är 30 kilometer och spårvidd 0-89 meter. Anläggningskostnaden 
liar uppgått till 654,981 kronor, och har denna blifvit gulden 
dels medelst erhållet statslån 300,000 kronor samt dels genom 
tillskott af kommuner 133,700 kronor och af enskilde aktie-
egare 181,325 kronor. Bland kommunerna hafva Hvetlanda och 
Alseda socknar lemnat största bidragen, den förra med 50,000 
kronor och den senare med 28,000 kronor. 

Taxor för transporter å de enskilda jernvägarne inom länet 
äro af Kungl. Maj:t faststälda, den 16 december 1881 för Halm
stad—Nässjö jernväg, den 21 november 1884 för Hvetlanda— 
Säfsjö jernväg och den 23 december 1885 för Nässjö—Oskars
hamns jernväg. 

Sedan Torps skjutsstation i Östbo härad genom Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 26 juni 1882 blifvit in
dragen, samt de tillfälliga skjutsstationerna i Marianelund och 
Lindefors upphört, utgjorde skjutsanstalternas i länet antal vid 
1885 ars slut 63, uemligen 31 gästgifverier samt 30 ständiga och 
2 tillfälliga skjutsstationer, de sistnämnda vid Stockaryds och 
Smälandsstenars jernvägsstationer; och hade entreprenad kommit 
till stånd vid 59 skjutsanstalter, emot betingadt entreprenad
bidrag vid samtliga utom vid gästgifveriet i Kumlaby på Vi
singsö samt de tilltalliga skjutsstationerna i Stockaryd och Små
landsstenar. 

Enligt hvad länets landsting år 1882 bestämt, hafva under 
aren 1883—1885 skjutsentreprenadbidragen till nedannämnda 
skjutsanstalter utgått med följande belopp, nemligen: till Jön
köpings kronor 2,000, Eksjö 750, Grenna 300, Ingaryds 200, 
Barnarps 200, Jära 210, Vireda 50, Högstorps 100, Råby 100, 
Orserums 50, Unnaryds 300, Örreryds 350, Hullaryds 100, Sät-
hälla 50, Fruktnöte 50, Bona 150, Ekebergs 100, Ingatorps 100, 

Bränsmåla 280, Broarps 180, Stallarps 50, Mörsebo 100, Hvet
landa 100, Broby 50, Kråkshults 50, Repperda 100, Stockatorps 
50, Vrigstads 300, Starrhults 200, Bo 50, Sandsjöryds 75, Elga-
ryds 75, Möcklamo 75, Komstads 200, Arsets 50, Slagetorps 50, 
Stigamo 150, Byarums 250, Klefshults 100, Skillingaryds 400, 
Vernamo 500, Bohrs 100, Tånnö 100, Fryeleds 200, Hökhults 
150, Nederleds 100, Forsheda 200, Ölmestads 350, Gislaveds 
350, Bölaryds 300, Kappeleds 200, Nissaryds 200, Norlida 300, 
Lanna 75, Törestorps 160 och Areveds 200. 

Till gäldande af entreprenadbidragen hafva på länets skatt
skyldige invånare utdebiterats för hvarje bevillningskrona: 

beräknad för fastighet. för öfriga beskattuiogsförcmiU. 

ar 1881 G öre, 3 öre. 

» 1882 10 » 5 » 

» 1883 8 » 4 •> 

.. 1884 10 .. 5 « 

» 1885 8 » 4 « 

Härjemte har af statsmedel utgått: 
år 1881 3,182 kronor 50 öre. 

« 1882 3,977 » 50 » 

•> 1883 4,865 

» 1884 5,740 « 

» 1885 5,740 » 

Summa 23,505 kronor. 

Båtskjuts är fortfarande anordnad emellan Kumlaby gäst-
gifveri å Visingsö samt, å ena sidan, Grenna stad och, ä den 
andra, Torps by i närheten af Torkelsryds gästgifveri i Skara
borgs län, dock icke från Torkelsryd till Visingsö, och är skjuts-
legan bestämd sålunda: 

från Grenna till Visingsö: 
i båt, rymmande, utom tre roddare, 5 fullväxta personer jemte 
resgods, beräknadt till l ! / 2 centners vigt för hvarje resande: 

för 1 passagerare 5 kronor, 

» 2 eller flere, högst 5 6 » 

samt för återresan hälften af dessa afgifter; 
från Visingsö till Grenna eller Torp: 

för 1 större bât med 5 roddare 2 kronor 62 öre, 

» 1 mindre d:o » 3 d:o 1 •• 75 » 

Bro- och färjepenningar upptagas till de belopp, som i 
nästföregående femårsberättelse äro angifna, dels vid bron öfver 
Nissaån vid hemmanet Vik i Norra Hestra socken och dels vid 
färjeplatsen emellan Bolmsö kyrka och Sunnaryd. Deremot skola, 
sedan Tveta härad numera inlöst och till underhåll öfvertagit 
bron öfver sjön Nätaren emellan Sund och Sundsholm, några 
afgifter vid färder öfver denna bro icke vidare gäldas. 

Jemlikt Kungl. resolution den 29 september 1882 har 
bruksegaren N. N:son Aschan berättigats att af dem, som å den 
af honom anlagda vägen från sjön Lången om hemmanet Tagel 
till landsvägen emellan Våxtorps kyrka och Bor forsla skogs-
effekter på hjuldon, uppbära en afgift af 50 öre för hvarje en-
betslass och 75 öre för hvarje lass med 2 dragare, dock med 
undantag i vissa fall för de bemmansegare, som till vägen upp
låtit mark. 

Genom särskilda resolutioner den 24 oktober och den 18 
december 1882, den 29 oktober och den 22 december 1883 samt 
den 30 april 1884 har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande dels 
bestämt, hvilka grindar skola få finnas å nyanlagda häradsvägen 
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frän Södra Snnhult i Prinnaryds socken om Frinnaryds jern-
vägsstation till Noby eller Karlslund i Lommaryds socken, dels 
ock medgifvit grindars uppsättande öfver allmän väg vid hem
manet Ugglebo i Bolmsö socken, vid hemmanet Sund i Jersnäs 
socken, i gränsen mellan Lilla Bosarp och Va mantal Agutarem 
i Mulseryds socken samt å Assjö prestgårds egor i Askeryds 
socken. 

Af samma orsaker, som äro angifna i berättelsen för perio
den 1876—1880, har antalet af de vid skjutsanstalterna ut
gångna skjutshästar äfven under denna period minskats, nem
ligen från 46,949 till 31,663 för hela perioden; och har krono
skjuts endast under år 1882 blifvit anlitad. 

Ar 1885 voro postanstalterna i länet 107, deraf 8 fullstän
diga, numera samtliga benämnda postkontor samt 99 poststatio
ner; och utgjorde antalet af de under samma år till befordran 
aflemnade försändelser 2,927,751 eller i medeltal 15 på livar 
invånare. 

Telegrafstationerna inom länet voro sistnämnda år 42, nem
ligen 6 stats- och 36 jernvägstelegrafstatiouer. 

Antalet af de vid statstelegrafstationerna behandlade, taxe
rade telegram var år 1885 följande: 

Jönköping. Eksjö. Grenna. Vcrnamo. Hretlanda. Nässjö. 

Afsända 8,407. 1,405. 442. 640. 605. 564. 

Ankomna 9,808. 1,511. 448. 699. 565. 571. 

Summa 18,215. 2,916. 890. 1,339. 1,170. 1,135. 

Häremot svarade år 1880: 

Afsända 7,556. 1,270. 419. 806. 424. 491. 
Ankomua 8,585. 1,459. 520. 856. 374. 493. 

Samma 16,141 2,729. 939. 1,662. 798. 984. 

E) Sjökommunikationer. Genom nådigt bref den 22 decem
ber 1882 har Kungl. Maj:t faststält taxor å hamnafgifter i Jön
köping och Grenna, att tjena till efterrättelse från början af år 
1883 till slutet af år 1887. 

Segelfarten från Jönköpings hamn har 
är 1881 börjat den 14 maj och slutat den 23 december. 

» 1882 « ». 5 jan. •• » » 19 

» 1883 " » 16 april » » » 21 

» 1884 » » 17 mars » » .. 22 

» 1885 » » 1 april » » •> 8 » 

Utom den sjöfart, som eger rum å sjön Vettern och, efter 
livad i föregående berättelse omförmäldes, å sjön Bolmen, har 
sådan kommit till stånd jemväl å sjön Tidöstern. Vid slutet 
af femårsperioden har nemligen ett bolag bildats under namn 
af Vernamo ångslupsaktiebolag, som har för afsigt att med 
ångslup trafikera sistnämnda sjö och delvis Lagan. 

Vid slutet af perioden voro beroende på pröfning väckta 
förslag dels om inrättande af allmän flottled i Vesterån från 
Burseryds bro till Kinnareds qvarn och dels om ordnande af 
flottning i Nissan från Mo härads gräns till gränsen för Vill-
stads socken. 

C) Sjöfart OCh handel. Mellan Jönköping, å ena sidan, samt 
Stockholm, Göteborg och hamnarna vid Vettern, å den andra, 
uppehälles regelbundna turer af följande ångfartyg, nemligen 
emellan Jönköping och Stockholm af Per Brahe, Primus och 
Visingsö, emellan Jönköping och Göteborg af Småland, Ran, 
Bylgia och Vestergötland samt emellan Jönköping och Ask er-
sund med anlöpande af andra hamnar vid Vettern af Örn. 

Vid 1885 års utgång voro de i Jönköpings sjömanshus in
registrerade, i staden hemmahörande fartyg följande: 

ångfartyget Per Brahe om 90 tons och 50 hästkrafter, 

De vid Jönköpings hamn förda räkenskaper utvisa, att un
der perioden antalet af ankomna och afgångna fartyg varit föl
jande: 

Hamnafgifterna hafva uppgått till följande belopp: 

Transitoafgiften var för hela perioden 318 kronor 3 öre, 
hyaraf lägsta beloppet 36 kronor 63 öre förekom år 1882 och 
högsta beloppet 87 kronor 94 öre år 1885. Nederlagsafgiften 
var minst år 1881, då den uppgick till 1,164 kronor 31 öre och 



In. och utförsel. Handlande. Marknader. Jönköpings län. 15 

störst år 1883, då den steg till 1,389 kronor 19 öre, samt ut
gjorde för hela perioden 6,279 kronor 17 öre. 

In- ock utförseln i Jönköpings hamn har, hvad angår ne-
dannämnda varor, stält sig sålunda: 

x\f aspvirket, som användes vid tändsticksfabrikationen, har 
en stor del ankommit från utrikes ort. Denna del har under 
åren 1883, 1884 och 1885 öfverstigit livad som införts från in
rikes ort och var i synnerhet betydande år 1884, då den upp
gick ända till 504,550 kubikfot. 

Jönköpings hamnkassas behållning vid slutet af år 1885 
uppgick till 72,270 kronor 16 öre, hvartill kom en fastighet, 
taxerad till 4,700 kronor, och inventarier till värde af 9,681 
kronor 35 öre. 

Sjöfarten vid Grenna hamn, som under föregående period 
varit i 'aftagande, har sedan år 1882 bibehållit sig å den stånd
punkt, den nämnda år intog, på sätt nedanstående tabell närmare 
utvisar: 

Angående antalet af handlande inom länet jemte deras be-
t.jening meddelas upplysningar i följande tabell: 

Af behållningen vid Eksjö station å Nässjö—Oskarshamns-
jernvägen, uppgående för år 1885 till 1,523 kronor, synes framgå, 

att handeln och rörelsen i Eksjö under de senare åren af perio
den något ökats. 

Hvad i föregående femårsberättelse yttrats i fråga om den 
tilltagande landthandeln, eger fortfarande giltighet. En skärp
ning af vilkoren för rättighet att idka handel skulle derför an
tagligen verka mycket välgörande. Äfven om, beträffande handt-
verkerierna, näringsfrihetens grundsats rätteligen må gälla i sin 
tulla utsträckning, torde dock, hvad angår handeln, en inskränk
ning af samma frihet lämpligen kunna och böra ega rum, helst, 
i följd af skiljaktiga förhållanden, någon likställighet i detta 
hänseende emellan handtverk och handel icke synes vara nöd
vändig. 

Antalet af marknaderna inom länet har under perioden 
ökats med 5, nemligen 1 i Almesåkra, 2 i Stockaryd och 2 i 
As; och uppgår således hela antalet numera till 48. 

Vid periodens slut höllos å landsbygden cdlmänna torgdagar 
å följande ställen och tider: 

Inom Tveta härad: 
vid Nässjö jernvägsstation hvarje helgfri måndag och torsdag; 

» Forserums d:o första helgfria tisdagen i hvarje månad; 
» Husqvarna två gånger i månaden, å dagen efter utbetalnin

gen af aflöning till fabriksarbetarne; 

Inom Norra Vedbo härad: 

i Tranås köping hvarje helgfri fredag; 
vid Askeryds säteri andra helgfria tisdagen i oktober, endast för 

kreaturshandel ; 
» Aneby jernvägsstation första helgfria tisdagen i hvarje månad; 
» Frinnaryds d:o sista helgfria torsdagen i hvarje månad; 
» HuIIavyds tingsställe första helgfria torsdagen i hvarje månad; 
» Kongsbro marknadsplats tredje helgfria tisdagen i juni, en

dast för kreaturshandel; 

Inom Södra Vedbo härad: 
vid Marianeluniis jernvägsstation hvarje helgfri tisdag; 
» Ingatorps d:o sista helgfria fredagen i hvarje 

månad; 
» Brusaholms d:o hvarje helgfri torsdag; 

Inom Östra härad: 
vid Hvetlanda hvarje helgfri tisdag; 

» Broby första helgfria onsdagen i februari, april, juni, augusti, 
oktober och december; 

» Korsberga tredje helgfria torsdagen i mars, maj, september 
och november; 

» Näshult första helgfria onsdagen i maj; 

Inom Vestra hårad: 
i Säfsjö första helgfria fredagen i hvarje månad; 
» Möcklamo å dagarne efter Eksjö marknader, endast för krea

turshandel ; 
» Ramqvilla första helgfria onsdagen i april, juni och oktober; 
» Vrigstad hvarje helgfri torsdag; 
» Stockaryd första helgfria onsdagen i hvarje manad; 

Inom Östbo hårad: 
i Skillingaryd första helgfria fredagen i hvarje månad; 
» Vernamo köping hvarje helgfri lördag; 
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5. Kameralförhållanden. 

Litt. B. Minuthandel med och utskänkning af spirituösa drycker åren 1881— 1886. 

Inom Vestbo härad: 
i Nyby tredje helgfria onsdagen i mars och november; 
i Södra Unnaryds kyrkoby andra helgfria onsdagen i hvarje månad ; 
i Gislaved första helgfria onsdagen i hvarje månad; 
i Burseryds by en dag under april månad ; 
vid Smålandsstenars jernvägsstation sista helgfria onsdagen i 

hvarje månad. 

Af Trafikstyrelsens statistiska berättelse för år 1885 in— 
hemtas, att nedannämnda jernvägsstationer inom länet, i förhål
lande till inkomsten af anländ och afgången trafik, bland samt
liga statsbanornas stationer intogo följande rum, nemligen: Jönkö
ping det 6:te, Nässjö det 14:de, Säfsjö det 27:de, Tranås det 74:de, 
Aneby det 79:de, Forserum det 84:de och Sömmen det 86:te. 

Beträffande handeln med spritdrycker, åberopas tab. Litt. B. 

Särskilda redogörelser för dels hemman och lågenheter samt 
stadsjordar, dels egendomar af fideikommissnatur, dels egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag och dels egendomar tillhörande 
främmande magiers undersåtar, allt under år 1885, meddelas i 

tabellerna N:ris 3, 4, 5 och 6. 
Vid jemförelse med motsvarande uppgifter for nästföregående 

femårsperiod inhemtas, att hemmanens sammanlagda mantal ned
gått, det oförmedlade från 5,073n /1 2 till 5 ,061 n / 1 2 och det för
medlade från 3,89331/32 till 3,88219/82; att taxeringsvärdet å 
jordbruksfastigheterna å landet ökats från 97,129,322 kronor till 
97,291,700 kronor; att i städerna taxeringsvärdet å hus och 
tomter ökats från 16,309,700 kronor till 21,558,600 kronor; men 
å jordar minskats från 2,555,400 kronor till 2,077,900 kronor; 
att antalet af nybygda boningshus utgjort under perioden 1876— 
1880 i Jönköping 81, i Eksjö 15 och i Grenna 6 samt under 
åren 1881—1885 i Jönköping 114, i Eksjö 6 och i Grenna 1; 
att sammanräknade taxeringsvärdet å fideikommissegendomar, som 

år 1880 uppgick till 3,371,500 kronor, nu är upptaget till 
3,101,600 kronor; att sammanlagda taxeringsvärdet å egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag, som år 1880 uppgick till 2,709,500 
kronor, år 1885 utgjorde 3,744,900 kronor; samt att antalet ut-
ländingar tillhöriga fasta egendomar minskats från 2 0 n / S 2 man
tal med ett sammanräknadt taxeringsvärde af 1,192,000 kronor 
till 16C7/48o mantal med taxeringsvärde, uppgående till 913,000 
kronor. 

I Jönköping har byggnadsverksamheten under perioden varit 
synnerligen liflig. Den synes dock hafva tagit en allt för stor 
utsträckning, enär den haft till följd, ej mindre att hyrorna icke 
obetydligt nedgått, än äfven att boningslägenheter stått outhyrda. 
Äfven i Vernamo anses ifvern att uppföra nya byggnader hafva 
varit större än behofvet kraft, helst förhoppningarna om rörel
sens ökande i köpingen i följd af jernvägsförbindelsen icke blifvit 
uppfylda. 
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Följande kronoegendomar hafva under perioden blifvit skatte-
köpta. 

Härjemte hafva för kronans räkning försålts indragna mi-
Iitieboställena 1/g mtl Löfveryd i Fryele socken för 3,500 kro
nor, x/8 mtl Hörnetorpet i Karda socken för 4,910 kronor, x/4 

mtl Gifvabo i Långaryds socken för 2,425 kronor och mtl 
Sällsnäs i Långaryds socken för 3,512 kronor samt f. d. länsmans
boställena 1/i mtl Sånnaryd i Reftele socken för 3,325 kronor 
och 1/s mtl Lilla Skog i Långaryds socken för 3,101 kronor. 

Under ifrågavarande fem år har Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande bestämt afgäld för 285 jordafsöndringar, nemligen år 
1881: 170, år 1882: 20, år 1883: 26, år 1884: 26 och år 1885: 
43. Af de afsöndrade lägenheterna, hvilka alla varit upplåtna 
under full eganderätt, ligga 50 i Tveta, 9 i Vista, 6 i Mo, 161 
i Norra Vedbo, 11 i Södra Vedbo, 25 i Östra och 22 i Vestra 
och 1 i Vestbo härad. Alla lägenheterna hafva utgjort mindre 
andel af stamhemmanets egovidd än en tiondedel; och har stör
sta afsöndrade området varit 132 qvadratref 35 qvadratstänger 
och det minsta 11 qvadratstänger. 

Från boställen och kronojord hafva afsöndrats följande om
råden : 

år 1881: från Frinnaryds kyrkoherdeboställe 1 qv.-ref 62 
qv.-stänger till byggnadsplats för ett skolhus; 

år 1882: från Malmbäcks kyrkoherdeboställe 16.9 kappland 
till byggnadsplan för sockne- och skolhus jemte planteringsland 
för folkskolan och från komministerbostället Götarp i Asenhöga 
socken en helsokälla med utmål om 1 tunnland 14-9 kappland; 

år 1883: från en lägenhet under häradshöfdingebostället 
Hvetlanda Tomas- och Kullagård i Hvetlanda socken två bygg
nadstomter, från komministerbostållet Käfsjö stom i Käfsjö soc
ken 1 tunnland 2-i kappland för utvidgande af församlingens 
kyrkogård och till planteringsland för folkskolan, från stomhem-
manet Stockaryd i Stockaryds socken 34 ar 20 qv.-meter till 
utvidgning af kyrkogård och från komministerbostället Forserum 
Norregården i Forserums socken 10 kappland på 50 år till Sven 
Johan Svensson och hans arfvingar; 

år 1884: från Bringetofta kyrkoherdeboställe 8.6 kappland 
till planteringsland för folkskolan, från en lägenhet under härads-

Ar. M:ts Befallningshaj'vandes femårsberättelser 1881—1885. Jönköpings län. 

höfdingebostället Hvetlanda Tomas- och Kullagård 2 qv.-ref 
75 qv.-stänger, från komministerbostållet Ljunga Lillegård i 
Ljunga socken 4-cs kappland till skolhusplan och från stomhem-
manet Lannaskeda stom i Lannaskeda socken 53 tunnland 
26-2 kappland till byggnadstomter; samt 

år 1885: från en lägenhet under häradshöfdingebostället 
Hvetlanda Tomas- och Kullagård 90 qv.-stänger, från kommi
nisterbostållet Hjelmseryds klockaregård i Hjelmseryds socken 
5.7 kappland till skolhusplan, från komministerbostället Hags-
hults stom i Hagshults socken 13 ar 30 qv.-meter till skolhusplan 
och planteringsland och från kyrkoherdebostället Sandseryds stom 
14,400 qv.-fot till byggnadsplan för fattighus. 

Beträffande skiftesverket i länet, anmärkes, att under perio
den afslutats följande antal laga skiften och andra landtmäteri-
förrättningar: 

laga skiften: 

år 1881: 101, omfattande skiftade hektar 3,478, 

» 1882: 206, » » » 5,383, 

» 1883: 137, » » » 4,438, 

» 1884: 234, » » » 5,241, 

» 1885: 168, » » » 3,625; 

andra förrättningar: 

år 1881: 89, omfattande 2,100 hektar, 

» 1882: 195, » 2,508 » 

» 1883: 94, » 3,963 » 

» 1884: 143, » 1,283 » 

» 1885: 97, » 1,665 ». 

Jordegarnes utgifter för de afslutade laga skiftena hafva 
utgjort år 1881: 22,765 kronor, år 1882: 39,823 kronor, år 1883: 
37,668 kronor, år 1884: 49,760 kronor och år 1885: 27,160 kr. 

Såsom understöd till utflyttningar i följd af laga skiften 
hafva af allmänna medel utbetalats: år 1881 kronor 2,137-50, år 
1882 kronor 3,712-50, år 1883 kronor 2,550, år 1884 kronor 
2,025 och år 1885 kronor 3,075, utgörande för hela perioden 
13,500 kronor. 

De af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande under perioden ut
färdade förordnanden till landtmåteriförråttningar hafva uppgått 
till följande antal: 

1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 

till laga skiften 16. 29. 20. 23. 11. 

» andra förrättningar... 77. 74. 67. 80. 90. 

Snmma 93. 103. 87. 103. 101. 

Under år 1885 voro inom länet tjenstgörande 14 landt-
mätare med 5 medhjelpare och 3 elever; och var en af Iandt-
mätarne förordnad till justerare af mått och vigter i länets begge 
justeringsdistrikt. 

Häradskommunernas inkomster, såvidt de bestått i andel af 
saköresmedel, har under perioden utgjort: 

för Tveta, Vista och Mo härad kronor 8'05, 

» Norra och Södra Vedbo härad » 8'—, 

» Östra härad » 0'83, 

» Vestra » » 15'67, 

» Östbo » » 41 '—, 

» Vestbo » » 4'—. 

Summa kronor 77'55. 

3 
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Härjemte har Jönköpings stad fått tillstånd dels den 8 de
cember 1882 att upplägga ett obligationslån å 500,000 kronor 
och deraf använda intill 220,000 kronor för konvertering af äldre 
lån 120,620 kronor samt följande redan beslutade utgifter, nem-
ligen för ombyggnad af en del af östra kanalen 9,127 kronor 
10 öre, för ombyggnad af återstående delen af samma kanal 
30,000 kronor, för det nya epidemiska sjukhuset 28,305 kronor 
och för inköpt jord till gator och stadsplanens genomförande 
27,768 kronor 55 öre, dels ock den 21 augusti 1885 att ytter
ligare afyttra obligationer af nämnda lån till så stort belopp, 
som erfordrades för att bereda tillgång till gäldande af 26,689 
kronor för inköpt jord, 15,000 kronor för aktier i ett bolag för 
uppförande af läroverkshus åt Jönköpings elementarskola för 
flickor, 45,000 kronor för en ny folkskolebyggnad och 61,700 
kronor för kloakledning å förstaden. 

Vidare har nådigt tillstånd meddelats: 
Frinnaryds församling att af sin kyrkokassas medel låna 

2,000 kronor till skolhusbyggnad; 
Torskinge församling att ur kyrkokassan upptaga ett ränte-

fritt lån å 1,500 kronor för att till förbättring af komministers
bostället i församlingen inköpa 161/1499 mtl Torskinge Norregård ; 

Näfvelsjö församling att såsom bidrag till kostnaderna för 
uppförande af skolhus- och sockenstugabyggnad använda fyra års 
räntor å kyrkokassans medel; 

Bredestads församling att fortfarande under ytterligare 9 år 
innehafva ett i kyrkokassan upptaget räntefritt lån å 1,000 kr; 

Båckaby församling att under 4 år använda kyrkokassans 
räntor till bestridande af skolhusbyggnadskostnad; 

Hagrida församling att i 9 år njuta anstånd med betalnin
gen af ett i kyrkokassan upptaget räntefritt låu å återstående 
belopp 2,500 kronor; 

Vidare hafva årligen utdebiterats: inom Östra härad till 
underhåll af en icke indelad häradsväg i Björkö socken 25 kro
nor; inom nämnda härads socknar, med undantag af Karlstorp, 
Kråkshult och Björkö, till provinsialläkarebostaden i Hvetlanda 

' 547 kronor 90 öre och till sjukhuset derstädes 500 kronor; samt 
inom Vestra härad till provinsialläkarebostaden i Vrigstad 475 
kronor och till underhåll af icke indelade häradsvägar 880 kro
nor 62 öre. 

Länets Landstings förnämsta inkomster under perioden hafva 
utgjorts af bränvinsförsäljningsmedel och landstingsskatt, hvilka 
i medeltal årligen uppgått, de förra till 19,600 kronor och den 
senare till 19,100 kronor. Af dessa medel hafva årligen användts 
omkring 7,400 kronor till befrämjande af jordbruket och dess 
binäringar, omkring 13,300 kronor till undervisningsväsendet, 
omkring 11,500 kronor till gäldande af lasarettsbyggnadslånet 
och'omkring 4,800 kronor till sjukvården. Härvid äro dock icke 
tagna i beräkning de till lasarettsdirektionen influtna sjukvårds-
afgifter och hvad deraf utgått till länets sjukvårdsanstalter. 

Nedannämnda kommuner hafva under perioden erhållit nå
digt tillstånd att upptaga lån, stälda på längre återbetalningstid 
än två år, n em ligen: 

Jönköpings stad för uppförande af ny kyrkobyggnad å förstaden 300,000 kronor. 

Hånger för fullbordande af kyrkobyggnad 6,000 •• 



Undervisning. Allmänna och enskilda läroverk. Jönköpings län. 19 

6. Pol it i . 

kassan en skuld å 3,195 kronor 67 öre. Vid samma tid upp
gick behållningen i ljus- och vedkassan till 290 kronor 20 öre 
samt i premie- och fattigkassan till 556 kronor 41 öre. 

Under 1885 års hösttermin voro 73 lärjungar befriade från 
afgift till byggnadsfonden samt 155 från afgift till både bygg
nadsfonden och materialkassan. Afgiften till ljus- och vedkas
san utgjorde 6 kronor och erlades af 476 lärjungar. 

Af de i Jönköping befintliga två enskilda skolor för gvinlig 
ungdom har den ena fortfarande åtnjutit statsanslag. Den andra, 
kallad Jönköpings elementarskola för flickor, har deremot åtnjutit 
understöd af staden. Under 1885 års hösttermin besöktes den 
förra af 154 och den senare af 131 elever. 

För uppehållande af undervisningen vid Eksjö femklassiga 
lägre allmänna läroverk äro fortfarande vid läroverket anstälde 
1 rektor och 5 kolleger jemte 3 öfningslärare. Lärjungarnes 
antal har under femårsperioden nedgått från 109 till 88. I 
gymnastik- och vapenöfningarne hafva nästan alla lärjungarne 
deltagit, hvarjemte för femte klassens lärjungar gevärsexercis 
varit anordnad en timme hvarje vecka. 

Under höstterminen 1885 voro 17 lärjungar befriade från 
afgift till biblioteks- och materialkassan, 13 från afgift till bygg
nadsfonden och 21 från afgift till begge dessa kassor. 

Vid 1885 års slut utgjorde behållningen: 

i byggnadsfonden kronor 4,762'56, 

i ljus- och vedkassan » 1,175'—, 

i biblioteks- och materialkassan » 327'4G, 

i premie- och fattigkassan » 1,903'21. 

Den under lång tid omhandlade frågan om en välbehöflig 
utvidgning af läroverkshuset har varit föremål för tvist med af-
seende å stadens byggnadsskyldighet, hvadan densamma icke 
under perioden vunnit nöjaktig lösning. Sedan Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande genom utslag förklarat sig icke kunna, emot 
Stadsfullmägtiges bestridande, förordna om verkställande på sta
dens bekostnad af erforderlig tillbyggnad af läroverkshuset, samt 
detta utslag, efter deröfver anförda besvär, blifvit af Kungl. 
Maj:t faststäldt, dervid Kungl. Maj:t dock, enär behofvet af ökadt 
utrymme vore behörigen styrkt, tillika anbefalt Domkapitlet att 
vid inträffande ledighet af läraretjenst vid Eksjö läroverk icke 
omedelbart gå i författning om sysslans tillsättande, hafva Stads-
fullmägtige nedsatt en komité med uppdrag att utarbeta förslag 
till verkställande af läroverkshusets utvidgande; hvarefter ritning 
uppgjorts och åtgärder i öfrigt blifvit vidtagna för de öfver-
klagade olägenheternas afhjelpande. 

Vid treklassiga läroverket i Vernamo oinbesörjes undervis
ningen numera af rektor och en kollega, hvilken senare jemväl 
undervisar i ritning, samt af en lärare i gymnastik och en i 
sång. Lärjungarnes antal har under perioden minskats, så att 

Sistnämnda års hösttermin öfvades 427 i teckning, 202 i 
sång, 17 i instrumentalmusik, 435 i gymnastik och vapenöfning 
samt 184 i särskilda militäröfningar. 

Under perioden hafva 148 lärjungar å latinlinien och 34 å 
reallinien aflagt godkänd mogenhetsexamen. 

Läroverkets nya gymnastikhus med lärosalar för realliniens 
lärjungar invigdes för sitt ändamål i oktober 1881. Entreprenad-
summan för denna byggnads uppförande utgjorde 98,700 kronor, 
hvartill kommit utgifter för öfverarbeten, inredning samt inled
ning af gas och vatten m. m., så att totalkostnaden uppgått till 
124,925 kronor 79 öre. 

Visiiigsöfondfn, stiftad till förmån för Visingsö skola af 
grefve Per Brahe den yngre och Katarina Stenbock genom gåfvo-
bref den 12 mars 1647, den 4 januari 1654 och den 4 oktober 
1673 samt flyttad till Jönköpings läroverk på grund af kungl. 
brefvet den 4 sept. 1811, egde i behållning vid början af år 
1881 87,220 kronor 92 öre och vid slutet af år 1885 86,878 
kronor 82 öre; och uppgingo sistnämnda år fondens inkomster 
till 14,846 kronor 78 öre samt dess utgifter till 5,651 kronor 
87 öre. Jemlikt kungl. brefvet den 13 september 1878 har af 
denna fond utgått en summa af 50,000 kronor såsom bidrag till 
uppförandet af det nya gymnastikhuset. 

Sedan tillgångarne i läroverkets byggnadsfond samt biblio
teks- och materialkassan användts dels för gymnastikhusets byg
gande och dels till anskaffande af ny materiel i gymnastikhuset 
och inredning af den forna gymnastiksalen till lämpligt rum för 
läroverkets naturaliesamling, hade vid 1885 års utgång byggnads
fonden en behållning af 906 kronor 11 öre och en skuld, upp
gående till 15,578 kronor 86 öre, samt biblioteks- och material-

.4) Undervisningsväsendet. Vid Jönköpings högre allmänna 
läroverk utgjordes lärarepersonalen höstterminen 1885 af rektor, 
7 lektorer, 13 adjunkter, 6 extra lärare och 4 öfningslärare. 

Till följd deraf att läroverket för de fem nedersta klasserna 
fått såväl sitt område begränsadt som ett högsta lärjungeantal 
i hvarje klass eller klassafdelning bestämdt, har lärjungarnes 
antal under perioden något minskats. Det utgjorde under höst
terminerna: 

Bälaryds församling att till bestridande af skolhusbyggnads-
kostnad i kyrkokassan upptaga ett räutefritt lån å 4,000 kronor; 

Säby församling att till skolhusbyggnadskostnad under 3 år 
använda räntan å 10,000 kronor af kyrkokassans medel; 

Bringetofta församling att för skolhusbyggnad ur kyrko
kassan räntefritt låna 2,000 kronor på nio års tid; 

Lommaryds församling att använda 4,000 kronor af kyrko
kassan till skolhusbyggnad; samt 

Askeryds församling att till skolhusbyggnader använda tre 
års räntor å kyrkokassans medel. 
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det höstterminen 1885 uppgick till endast 20, hvilka samtlige 
deltogo i de gymnastiska öfningama. 

Vid nämnda års slut utgjorde behållningen: 
i byggnadsfonden kronor 3,453-67, 

i ljns- och vedkassan » 99 99, 

i biblioteks- och materialkassan » 79ö'66, 

i premie- och fattigkassan » 35'—, 

t Billingska premiefonden » 569'68. 

Sedan Vernamo köping låtit uppföra en tvåvånings skolhus
byggnad, innehållande å nedra botten rum för köpingens folk
skola och bostad för läraren, samt å den öfra lärosalar för all
männa läroverket, har denna byggnad från höstterminens början 
år 1884 varit upplåten til! begagnande för undervisningen. Bygg
naden är belägen invid köpingens torg, som erbjuder en rymlig 
och lämplig plan för skolungdomens lekar och marschöfningar. 

Grenna tvåklassiga pedagogi, vid hvilken äro anstälde rek
tor och en kollega, hade höstterminen 1881 17 och samma ter
min 1885 18 lärjungar. Efter särskildt åtagande af lärarne, har 
undervisningen meddelats i den omfattning, att lärjungarne varit 
fördelade i tre klasser, motsvarande de tre lägre klasserna af de 
allmänna läroverken. Enär vid skolan, såsom tvåklassig peda
gogi, någon särskild lärare i teckning icke finnes anstäld, men 
undervisning i detta ämne ansetts böra för alla klasserna be
redas, har under de senare åren en sådan anordning vidtagits, 
att en af de till välskrifning för hvarje klass anslagna timmar 
användts för undervisning i teckning. 

Beträffande folkskoleväsendet, utvisa inkomna uppgifter, att 
vid slutet af ifrågavarande femårsperiod funnos inom länet 82 
fasta och 89 flyttande folkskolor, 39 fasta och 208 flyttande 
småskolor, 1 fast och 1 flyttande mindre folkskola samt 31 fort-
sättningsskolor; att vid dessa skolor voro anstälde 224 lärare 
och 344 lärarinnor, deraf 180 lärare och 17 lärarinnor vid folk
skolorna samt 44 lärare och 327 lärarinnor vid småskolorna; att 
antalet af de barn, som undervisades, utgjorde i folkskolorna 
16,988 och i småskolorna 11,383, eller tillhopa 28,371; samt att 
inom skoldistrikten funnos 299 egna och 124 hyrda skolhus. 

Af folkskoleinspektörerna vitsordas, att folkskoleväsendet 
äfven under denna period tagit ett stort steg framåt, samt att 
befolkningen med beredvillighet underkastar sig de dryga kost
nader, som anskaffandet af nya tidsenliga skollokaler, bättre 
undervisningsmateriel in. m. måste medföra. 

Till folkskoleväsendets befrämjande inom länet hafva af 
allmänna medel utgått följande belopp: 

l:o till löneförbättring åt folkskolelärare: 
är 1881 kronor 67,783-32, 

» 1882 » 70,599-99, 

» 1883 »> 73,341-67, 

» 1884 » 82,607-87, 

» 1885 •• 84,666-93. 

Summa kronor 378,999-78. 

2:o till småskolors underhåll: 
Sr 1881 kronor 29,350-—, 

» 1882 » 29,775-, 

» 1883 » 30,650—, 

» 1884 » 31,725-, 

» 1885 » 32,425-. 

Summa kronor 153,925'—. 

4:o till undervisning i slöjd: 
år 1882 1,250 kronor samt för hvartdera af de öfriga åren i 
perioden 1,500 kronor. 

Den verksamhet för befrämjande af slöjdundervisningen inom 
länet, som, efter hvad i föregående femårsberättelse omförmäles, 
från och med år 1879 utöfvats af komiterade, utsedde af länets 
Landsting och Hushållningssällskap, har äfven under denna pe
riod fortgått. Är 1881 beviljade nemligen så väl Landstinget 
som Hushållningssällskapet för hvartdera af åren 1882—1886 ett 
anslag af 2,750 kronor att, efter samma plan som under de före
gående tre åren, användas till befordrande af slöjdundervisning 
inom länet, och har förvaltningen af dessa medel jemte det till 
husslöjdens befrämjande beviljade statsanslag varit anförtrodd 
åt komiterade. Under år 1885 var undervisning i slöjd för i 
skolåldern varande barn anordnad inom följande 52 kommuner, 
nemligen Ljungarum, Jerstorp, Sandseryd, Rogberga, Öggestorp, 
Barkeryd, Skärstad, Visingsö, Stengardshult, Norra Unnaryd, 
Öreryd, Valdshult, Adelöf, Linderås, Vireda, Marbäck, Askeryd, 
Bredestad, Säby, Tranås köping, Frinnaryd, Eksjö stad, Flisby, 
Alseda, Skede, Hvetlanda, Nye, Kråkshult, Korsberga, Vrigstad, 
Karda, Rydaholm, Gällaryd, Vernamo köping, Vernamo socken, 
Tånnö, As, Kållerstad, Forsheda, Bredaryd, Torskinge, Reftele, 
Anderstorp, Södra Unnaryd, Femsjö, Kulltorp, Våthult, Båraryd, 
Danuäs och Bosebo för både gossar och flickor samt uti Hakarps 
och Fröryds kommuner för endast flickor. Uti de slöjdkurser, 
som vid Näs slöjdlärareseminarium varit anordnade för bibrin
gande af kompetens åt folkskolelärare att meddela en efter pe
dagogiska grunder anordnad undervisning i slöjd, hafva årligen 
3 till 5 af länets folkskolelärare med understöd af ofvanberörda 
anslag fått deltaga. Ar 1884 läto komiterade genom sakkunniga 
personer inspektera slöjdskolorna för att tillse, huruvida under
visningen på ett ändamålsenligt sätt bedrefves och i sådant hän
seende meddela lärarne råd och upplysningar. 

Genom beslut år 1880 har länets Landsting för hvartdera af 
påföljande fem år anvisat 400 kronor att, i enlighet med hvad 
under flere år egt rum, fördelas emellan två inom länet boende, 
med anlag för industriel verksamhet utrustade ynglingar, en från 
någon af länets städer och en från landsbygden, i ändamål att 
bereda dem tillfälle att genom begagnande af undervisningen vid 
slöjdskolan i Stockholm utbilda sina anlag; och har utdelningen 
af detta understöd omhänderhafts af utsedde komiterade. 

Enär de undervisningskurser för utbildande af småskole
lärarinnor, som årligen på särskilda ställen inom länet varit 
anordnade, befunnits icke vara tillfyllestgörande, beslöt Lands
tinget år 1884, att ett enklassigt seminarium för bildande af 
småskolelärare och lärarinnor skulle vid påföljande års början 
inrättas i Hvetlanda; att i detta seminarium högst 30 elever 
finge intagas, hvilka i regel borde vara qvinliga, och hvilka, så
vida inträdessökande funnes, borde väljas från alla länets städer 
och härad; att de vid småskolorna anstälde lärare och lärarinnor 
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skulle ega företrädesrätt till inträde i seminariet, såframt de 
från sitt skolråd och sin folkskoleinspektör hade synnerligen goda 
vitsord om duglighet för kallet; att undervisningstiden till en 
början skulle omfatta sju månader; att seminariet skulle för
valtas af en för fem år vald styrelse, bestående af fem personel-, 
af hvilka två borde vara boende på platsen för seminariet; 
att till seminariets uppehållande anvisades ett årligt anslag af 
2,575 kronor för åren 1885—1889, hvarjernte till lokals iord
ningställande med bänkar, katedrar, lampor, undervisningsmate
riel m. m. för en gång anslogos 500 kronor; samt att, om me
del möjligen på ett eller annat sätt kunde besparas i seminariets 
utgiftsstat, dessa finge af styrelsen disponeras; och faststäldes 
derjemte reglemente för seminariet, innehållande, bland annat, 
att undervisningen bestrides af seminariets föreståndare jemte en 
lärarinna i den med seminariet förenade öfningsskolan. Vid 
1885 års landsting vidtogs den förändring i seminariets regle
mente, att lärotiden utsträcktes till åtta månader, fördelade i 
vår- och höstterminer, den förra från den 15 januari till den 1 
juni och den senare från den 1 september till den 15 december; 
hvarjernte af Landstinget ytterligare till seminariet anslogos dels 
årligen 200 kronor, till bestridande af den genom undervisnings
tidens förlängning uppkommande kostnad, dels likaledes årligen 
125 kronor för betalning af uppkommen hyresbrist samt afgift 
för föreståndaren till folkskolelärarnes pensionsinrättning, dels 
ock för en gång 670 kronor 15 öre, som utöfver förut anvisade 
500 kronor erfordrats för seminariets iordningställande. Vid 
seminariets öppnande den 16 februari 1885 hade 65 sökande an
mält sig till inträde, och blefvo 30 till elever antagna. Första 
läsåret afslutades med offentlig examen den 28 november och 
den 1 december 1885. 

Jönköpings låns folkhögskola, som fortfarande upprätthålles, 
har under perioden blifvit flyttad från Vesthorja Mellangård till 
den jemväl invid Vernamo köping belägna egendomen Helmers
hus, der numera aflidne häradshöfdingen J. F. Ekenman låtit 
för skolan uppföra lämplig lokal. Läsåret har omfattat tiden 
från början af november till någon dag under senare hälften af 
april; och har lärokursen varit ettårig, intill början af läsåret 
1885—1886, då en tvåårskurs infördes, i ändamål att bereda de 
äldre lärjungarne undervisning i landtbruksämnen samt sätta 
dem i tillfälle att i öfriga ämnen genomgå något utvidgade kur
ser. Vid skolan voro under nämnda läsår anstälde fem lärare; 
och har lärjungarnes antal utgjort: 

under läsåret 1881—1882 17, 
1882—1883 19, 
1883-1884 27, 

» 1884-1885 18, 
1885-1886 17. 

Enligt vitsord af skolans föreståndare, hafva lärjungarne i 
allmänhet visat mycket god flit och nästan utan undantag ådaga
lagt ett hedrande uppförande. 

Landstingets anslag till folkhögskolan har för åren 1883— 
1887 höjts till 2,000 kronor årligen, och har skolan af statsmedel 
åtnjutit år 1881: 1,800 kronor, år 1882: 1,700 kronor, år 1883: 
1,900 kronor, år 1884: 2,000 kronor och år 1885: 1,800 kronor 
samt särskildt såsom understöd åt mindre bemedlade elever år 
1883: 200 kronor, år 1884: 250 kronor och år 1885: 330 kro
nor; hvarjernte skolan fått tillgodonjuta räntan å Jacobiska do

nationsfonden, uppgående under de tre sista åren af perioden till 
516 kronor 67 öre årligen. Den årsafgift, som af lärjungarne 
erlagts, har utgjort 15 kronor för nykomne och 10 kronor fol
dern, som förut bevistat skolan. 

Den år 1878 inrättade tekniska afton- och söndagsskolan 
eller, såsom den numera benämnes, lägre tekniska yrkesskolan i 
Jönköping, har under den förflutna perioden i flere afseenden och 
särskildt beträffande antalet af undervisningsämnen, vunnit en 
icke obetydlig utveckling; och har skolan såväl vid arsafslutnin-
garna som i öfrigt gifvit ständigt förnyade bevis på sin gagnande 
verksamhet, hvilken ock derför är af allmänheten högt uppskat
tad. Lärjungarnes antal utgjorde under vårterminerna: 

Till skolans upprätthållande hafva årliga anslag beviljats af 
staten, af Jönköpings läns Landsting och Hushållningssällskap 
samt af Jönköpings stad, hvilka anslag utgjort, statsanslaget år 
1881 2,700 kronor och derefter 3,000 kronor, Landstingets 1,500 
kronor, Hushållningssällskapets 1,000 kronor och Jönköpings stads 
2,500 kronor, hvarjernte staden för år 1881 anvisat ett extra 
anslag af 1,450 kronor. En rymlig lokal är af staden åt skolan 
upplåten. 

Vid länets Landstings sammanträde år 1878 beslöts, under 
förutsättning och vilkor att öfriga landsting inom provinsen Små
land om enahanda beslut sig förenade, att ett för de fyra Små
ländska landstingsområdena gemensamt idiothem, afsedt att inne
fatta en idiotskola för omkring 50 elever och en vårdanstalt för 
omkring 10 idioter"skulle inrättas; att de fyra landstingen i mån 
af deras områdens folkmängd, skulle bidraga till bestridande af 
kostnaderna för anstaltens bildande och underhåll; att till lokal 
för idiothemmet, skulle inköpas egendomen Nannylund vid Eksjö 
emot derför betingad köpeskilling 24,000 kronor; att det å egen
domen befintliga boningshus skulle inredas till vårdanstalt och 
nya byggnader uppföras för idiotskolan för en sammanräknad 
kostnad af högst 27,000 kronor; att landstingen för nämnda 
ändamål ansloge för hvartdera af åren 1879, 1880 och 1881 
14,000 kronor, deraf skulle tillskjutas l 9 /6 0 af Jönköpings läns 
landsting, 17/fi0 af Kronobergs läns landsting, 15/60 af Kalmar 
läns södra landsting och 9/60 af Kalmar läns norra landsting; 
samt att en styrelse för anstalten skulle tillsättas, bestående af 
elfva ledamöter, nemligen två från hvarje landstingsområde, lasa
rettsläkaren i Eksjö, en af Stadsfullmägtige i Eksjö vald och en 
i närheten af anstalten boende person, som de öfrige styrelse-
ledamöterne egde utse. 

Härefter faststäldes vid 1881 års Landsting reglemente för 
Smålands idiothem, som har till ändamål dels att till uppfostran 
mottaga sådana barn, som, till följd af medfödda brister i själs-
förmögenheterna eller hämmad utveckling, icke kunna vinna in
träde i de allmänna skolorna, men som likväl anses vara i nå
gon mån emottagliga för bildning och undervisning, dels ock att, 
så långt tillgångarne det medgifva, till vård emottaga idioter, 
som icke anses mottagliga för undervisning, äfvensom sådana, 
hvilkas undervisning måste anses afslutad. Anstalten står under 
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ledning af en på ofvan angifna sätt utsedd öfverstyrelse, biträdd 
af ett förvaltningsutskott. Till elever antagas sinnesslöa barn 
af begge könen inom en ålder icke under 6 och icke öfver 15 
år, som äro mantalsskrifna inom Småland och Öland och som 
kunna anses i någon mån bildbara, samt inom vårdanstalten, 
om öfverstyrelsen så för godt finner, äfven idioter af högre ålder. 
Arsafgift erlägges efter taxa, som bestämmes af öfverstyrelsen 
och för närvarande utgör i första klassen 450 kronor, i andra 
klassen 250 kronor och i tredje klassen 150 kronor. Af Lands
tingen anslås årligen de under det påföljande året för anstalten 
nödiga medel, efter den fördelningsgrund, som här ofvan finnes 
omförmäld. 

Idiothemmet öppnades den 13 mars 1883; och voro deri 
vid slutet af år 1885 intagna 22 elever. 

Af landstingsmedel har till anstalten utgått: 
åren 1879—1881: 42,000 kronor, deraf 13,200 kronor belöpte på Jönköpings läns 

Landsting, 

år 1883: 17,500 kronor, deraf 7,125 kronor belöpte på Jönköpings läns Landsting, 

» 1884: 6,800 »> » 2,153-ss » » » » » » 

» 1885: 5,200 » » 1,646-67 » » » » » » 

Härjemte har anstalten under åren 1884 och 1885 åtnjutit 
statsanslag med 1,068 kronor för det förra och 1,800 kronor för 
det senare året. 

Enligt den af vederbörande revisorer afgifna berättelse öfver 
verkstäld granskning af idiothemmets räkenskaper för år 1885, 
utgjorde anstaltens behållning vid slutet af nämnda år 77,050 
kronor 7 öre, derifrån dock skulle afgå intecknad skuld 9,000 
kronor; och beräknades bland tillgångarne fastigheten Nannylund 
med åbyggnader till 61,396 kronor 8 öre, inventarier till 8,487 
kronor 64 öre och beklädnadspersedlar till 1,366 kronor 19 öre. 

Genom gåfvor har vid idiothemmet bildats en frielevsfond, 
som vid periodens slut öfversteg 12,000 kronor. 

H vad angår undervisningsväsendet, må slutligen nämnas föl
jande af länets Landsting under perioden fattade beslut, nemligen 
att för hvartdera af åren 1882—1886 till direktionens för Hjor
teds institut för dö/stumma barn disposition ställa ett anslag af 
300 kronor att användas till understöd med 100 kronor åt hvar 
af institutets tre minst bemedlade elever från Jönköpings län; 
att för åren 1882—1886 till belöningar åt lärjungar vid länets 
folkskolor för flit och framsteg i kunskaper anslå 1,500 kronor 
årligen att emellan skolorna fördelas efter förut följd grund; att 
till understöd åt obeinedlade öfverårige döfstumme från detta 
län, hvilka begagna undervisningen vid döfstummeläroanstalten 
i Vadstena, för tre år från och med år 1883 anslå 600 kronor 
årligen, att af direktionen för nämnda läroanstalt användas med 
högst 100 kronor om året för hvarje lärjunge; samt att, till 
underlättande för kommunerna att låta intaga elever uti blind
skolan i Vexjö, för åren 1884 och 1885 anvisa årligen 500 kro
nor att af skolans föreståndare användas med högst 100 kronor 
för hvarje i blindskolan intagen obemedlad elev från detta län. 

På grund af det Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom 
kungl. brefvet den 22 februari 1878 lemnade bemyndigande att, 
i mån af förutvarande understödstagares afgång, använda den 
för Jönköpings län bestämda andel af Malmö barnhusfonds me
del, ursprungligen afsedda att lemna bidrag till underhåll och 
uppfostran af fattiga barn, till beredande af uppfostran och 
underhåll af medellösa döfstumma eller sinnesslöa barn vid nå
gon för dylikt ändamål inrättad anstalt, vare sig inom eller utom 

länet, hvilket bemyndigande genom kungl. brefvet den 6 maj 
1881 utsträcktes derhän, att å berörda medel, enligt förutnämnda 
nådiga bref bestämda till 670 kronor årligen, uppkommande be
sparingar må användas äfven för att åt sådana vanlottade barn 
bereda undervisning i något yrke, hafva under nu ifrågavarande 
femårsperiod bidrag anvisats dels till trenne döfstumme gossar 
och två döfstumma flickor, hvilka åtnjutit underhåll och under
visning vid döfstumskolan på Rephult i Kronobergs län, dels 
för en sinnesslö gosse, som varit intagen å idiothemmet vid 
Nannylund här i länet. För de vid Rephult intagna barn har 
den dem derstädes meddelade undervisning och vård medfört 
synnerligen goda verkningar. 

B) Rättsväsende OCh flngvård. Antalet af de under pe
rioden vid underdomstolarne inom länet anhängiggjorda tvistemål 
och brottmål samt afdömda mål angående gröfre brott utvisas 
af följande öfversigt: 

l:o Tvistemål: 
Vid härads- Vid rådstnfvu-

rätterna. rätterna. 

År 1881 974, 198. 
» 1882 851, 344. 
» 1883 750, 442. 
» 1884 1,068 563. 
» 1885 961, 579. 

2:o Brottmål: 
Vid härads- Vid rådstufvu-

rätterna. rätterna. 

År 1881 381, 927. 
» 1882 433, 921. 
» 1883 539, 965. 
» 1884 347, 618. 
» 1885 366, 848. 

3:o Afdömda mål om gröfre brott: 
Vid härads- Vid rådstufyu-

rätterna. rätterna. 

År 1881 53, 19. 

» 1882 37, 13. 

» 1883 23, 16. 

» 1884 22, 5. 

» 1885 27 21. 

För fylleri hafva inom länet blifvit sakfälda: år 1881: 788, 
år 1882: 667, år 1883: 738, år 1884: 531 och år 1885: 586 
personer. 

De under perioden afgjorda lagsökningsmål, deri betalnings
skyldighet ålagts, hafva utgjort: 

l:o hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande: 

Antal. Skuldbelopp. 

År 1881 441, kronor 148,699-74. 

» 1882 451, » 2 2 0 , 3 2 9 M . 

» 1883 495, » 148,744-oi. 

» 1884 573, » 276,416-69. 

» 1885 588, » 286,974-35. 

2:o hos Ofverexekutor i Jönköping: 

Antal. Skaldbelopp. 

År 1881 55, kronor 7,906-—. 

» 1882 62, » 11,766-48. 



Polis. Fångvård. Kreditanstalter. Jönköpings län. 23 

verksamhet; och uppgifves, att genom dem tjugo tvister under 
perioden blifvit bilagda. 

Af det utaf Riksdagen beviljade anslag till aflöning åt sär
skild polisstyrka på landet m. m. har stälts till Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes förfogande för ar 1881: 1,225 kronor, för 
år 1882: 2,000 kronor samt för hvartdera af åren 1883, 1884 
och 1885: 3,000 kronor. Dessa medel hafva hufvudsakligen an-
vändts till aflöning åt extra polistjenstemän och betjeute vid 
Nässjö, Säfsjö, Marianelunds och Sömmens jernvägsstationer 
samt i Gislaved och Hvetlanda; hvarjemte deraf anvisats bland 
annat ersättning till särskild vakt vid de större marknaderna på 
landsbygden. 

Från härvarande länsfängelse meddelas följande uppgift rö
rande antalet af der förvarade fångar: 

Såvidt för Kungl. Maj:ts Befallningshafvande är kändt, äro 
endast i Norra och Södra Vedbo härad förlikningsnåmnder i 

Af de manlige straffarbetsfångarne hafva 29 år 1881, 8 år 
1882, 15 år 1883, 10 år 1884 och 20 år 1885 ankommit från 
annat fängelse för straffets fortsättande härstädes. 

Jönköpings låns fångvårdsförening har under perioden fort
satt sin verksamhet i enlighet med den för densamma utstakade 
plan. Antalet af dem, som af föreningen åtnjutit hjelp, upp
gick vid slutet af år 1885 till 64. Under perioden har förenin
gen erlagt afgifter för tre å åkerbrukskolonien Hall intagne yng
lingar, satt fyra skyddslingar i tillfälle att öfverresa till Amerika 
samt lemnat hyresbidrag till det i Jönköping inrättade arbetshem 
för fallna qvinnor. Ar 1885 uppgingo de till föreningen infly

tande medlemsafgifter från enskilda personer till 623 kronor 
samt årsbidragen från 53 kommuner till 365 kronor; och ut
gjorde föreningens behållning vid slutet af nämnda år 6,652 kro
nor 27 öre. 

C) Kreditanstalter. Under perioden hafva tre enskilda ban
ker varit i verksamhet inom länet, nemligen Smålands enskilda 
bank med kontor i Jönköping, Eksjö, Grenna, Vernamo och 
Hvetlanda, Östergötlands enskilda bank med kontor i Eksjö, 
Grenna, Tranås och Säfsjö samt Oskarshamns enskilda bank 
med kontor i Nässjö. Om dessa bankers hufvudsakliga rörelse 
vinnes upplysniug i nedanstående tabeller: 

Uppgift angående omsättningen å de särskilda hufvudråkningarna hos Smålands ensk. bank vid de inom Jönköpings län förlagda kontor. 
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Smålands ensk. bank (Forts.). Åren 1881—1885. 

Uppgift angående in- och utlåning, kassaomsättning och postremissvexelrörelse vid Östergötlands enskilda banks kontor i Jönköpings län. 

Uppgift angående de särskilda hufvudräkningarna vid Oskarshamns enskilda banks kontor i Nässjö. 
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Aktiebolaget Stockholms Handelsbank har vid sitt afdelningskontor i Jönköping idkat bankrörelse i den omfattning, som 
följande tabell utvisar: 

Emot slutet af ifrågavarande period, eller den 12 oktober 
1885, öppnades jeraväl af Sveriges Riksbank ett afdelningskontor 
i Jönköping. 

Inom länet finnas numera fem så kallade folkbanker, nem-
ligen Östra härads folkbank i Hvetlanda, Stengårdshults pasto
rats folkbank i Öreryd, Tranås folkbank samt en i Eksjö och 
en i Grenna, de två sistnämnda inrättade under år 1885. 

Angående förstnämnde två folkbankers verksamhet hafva 
följande uppgifter hit inkommit: 

2:o. Stengårdshults pastorats folkbank. 

l:o. Östra härads folkbank. 
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Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening har under åren 
1881—1885 till jordegare inom Jönköpings län utlemnat amor
teringslån till ett sammanräknadt belopp af 4,415,900 kronor, 
deraf 

Z>) Sparbanker. Af de i föregående femårsberättelse omför-
mälta tjugotvå .sparbanker har en, eller Stengårdshults pastorats 
sparbank, numera blifvit ombildad till folkbank; och hafva tre 
nya sparbanker under na tilländalupna femårsperioden tillkom
mit, nemligen Korsberga pastorats, Hullaryds och Marianelunds 
sparbanker. Samtliga sparbankerna i länet äro alltså 24. 

Under åren 1881—1884 hafva insättningarna och uttagnin-
garna i länets sparbanker uppgått till följande belopp: 

Häraf synes, att under dessa år någon nämnvärd rubbning 
i sparbankernas verksamhet ej egt rum. Uttagningarna hafva 
visserligen i någon mån stigit, dock ej till så högt belopp, som 
under åren 1878 och 1879. 

Under senare delen af perioden lät Kungl. Majrts Befall
ningshafvande genom utsedt ombud inspektera några af spar
bankerna, hvarefter Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom 
allmän kungörelse den 5 november 1885 fäste samtlige spar-
banksstyrelsernes uppmärksamhet på vigten deraf, att vissa af 
ombudet anmärkta oegentligheter vid sparbanksförvaltningen 
undanröjdes. 

E) Försäkringsinrättningar. Angående de brandförsäkrings
bolag, hvilkas verksamhet omfattar endast länet eller del deraf, 
meddelas uppgifter i bifogade tabell N:0 7. 

Vid slutet af år 1885 uppgick sockenbolagens antal till 46, 
och utgjorde deras sammanräknade försäkringsbelopp 22,382,899 
kronor. 

Från härvarande styrelse för städernas bolag till brandför
säkring af lösegendom har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 

emottagit nedanstående redogörelse för bolagets verksamhet under 
åren 1881—1885: 

Enligt meddelande från städernas allmänna brandstodsbolags 
kammarkontor, funnos i nämnda bolag vid 1885 års slut för 
Jönköping 714 försäkringar med försäkringsvärde till belopp af 
12,152,275 kronor, för Eksjö 109 försäkringar med försäkrings
värde 920,867 kronor 50 öre och för Grenna 71 försäkringar 
med försäkringsvärde 542,225 kronor. 

Jönköpings låns pensionsförening har under perioden fort
satt sin verksamhet, till upplysning hvarom intages följande 
öfversigt : 

Det i föregående femårsberättelse omförmälda anslag till 
insättningar för fattiga barn i lifränteanstalt förnyades år 1881 
af länets Landsting, som för fem år från och med år 1882 till 
nämnda ändamål anvisade 1,000 kronor årligen på enahanda 
vilkor som förut varit bestämda, med stadgande tillika att kom-
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mun, som ville tillgodonjuta sin andel af berörda anslag, borde 
inom slutet af året näst före det, hvarunder anslaget skulle ut
gå, göra anmälan derom att kommunen underkastade sig de 
föreskrifna vilkoren. Af ifrågavarande anslag hafva under pe
rioden utgått följande belopp: 

år 1881 kronor 474-27, 

» 1882 » 547-70, 

» 1883 » 496-so, 

» 1884 » 532-54, 

- 1885 » 489-54. 

Genom agenter utöfvas försäkringsverksamhet inom länet af 
åtskilliga enskilda bolag, såsom försäkringsbolaget Skandia, brand-
och lifförsäkringsaktiebolaget Svea, brandförsäkringsbolaget Skåne, 
olycksfallsförsäkringsbolaget Fylgia, transport- och olycksfalls
försäkringsbolaget Zurich, Sveriges hästförsäkringsbolag m. fl. 

Den förut, omnämnda föreningen för horn- och hofassurans 
i Byarum blef under år 1883 upplöst. Beträffande andra krea
tursförsäkringsbolag inom länet åberopas hvad i afdelningen om 
boskapsskötseln blifvit anfördt. 

Enligt inkomna uppgifter, finnas sockenmagasin å Visingsö, 
förfogande öfver 4,895 kub.-fot råg och hafre, inom Björkö, 
Lannaskede, Alseda, Ökna, Krakshults, Stenberga och Karlstorps 
socknar af Östra härad, hvilkas behållning år 1885 uppgick till 
sammanlagdt 600 kub.-fot råg, 474 kub.-fot korn, 604 kub.-fot 
hafre och 10,469 kronor 88 öre i penningar, inom Käfsjö och 
Fryele socknar af Östbo härad samt inom Vestbo härad fyra 
med en tillgång af 2,939-5 kub.-fot råg, korn och hafre. 

F) Fromma Stiftelser. Utöfver hvad härom är upptaget i 
tabellen N:o 8, kan nämnas, att Eksjö stad under år 1885 
genom testamente af apotekaren Martin Justelius i Östersund 
bekommit en donation å 6,000 kronor, som ej ännu kommit 
staden till hända. 

G) HelSO- Och Sjukvård. Länets provinsialläkare äro fort
farande sex, stationerade i Jönköping, Eksjö, Hvetlanda, Vrig-
stad, Vernamo och Gislaved. 

Sedan den i förra femårsberättelsen omförmälta framställ
ning till Kungl. Maj:t om delning af Gislaveds distrikt den 30 
december 1880 af Kungl. Maj:t förklarats icke till någon åtgärd 
föranleda, har denna fråga ånyo bragts å bane dérigenoui att en 
del enskilda personer i Vestbo härad hos Kungl. Maj:t under-
dånigst anhållit om beredande af anslag till lön åt en provinsial
läkare, hvilken, stationerad i Unnaryds kyrkoby, skulle till di
strikt erhålla Unnaryds, Femsjö, Långaryds, Färgaryds, Jälun-
tofta, Kållerstads och As socknar, alla nu tillhörande Gisla
veds provinsialläkaredistrikt, äfvensom Bolmsö till Vernamo pro
vinsialläkaredistrikt hörande socken; men sedan kommunerna 
blifvit i frågan hörda, dervid endast Unnaryds, Femsjö, Kåller
stads, Jäluntofta och Bolmsö socknar uttalat sig för en ovilkor-
lig delning af Gislaveds provinsialläkaredistrikt, hvaremot Färga
ryds och As' socknar helt och hållet motsatt sig delningen, 
under det att Långaryds socken för sitt medgifvande dertill upp-
stält det vilkor att sistnämnda socken skulle fortfarande komma 
att tillhöra det gamla distriktet, har Kungl. Maj:t vid pröfning 
af ärendet den 8 augusti 1885 icke funnit skäl att bifalla an
sökningen. Under periodens sista år blef, i anledning af in
träffad ledighet af provinsialläkaretjensten i Vrigstads distrikt, 

förslag väckt om flyttning af läkarestationen från Vrigstad till 
Säfsjö stationssamhälle, hvilket förslag, derom meningarna inom 
häradet voro mycket delade, är beroende på pröfning. 

Genom nådigt bref den 1 april 1881 medgaf Kungl. Maj:t 
rättighet till tjensteårsberäkning, lika som för civile läkare i 
statens tjenst, åt en i Nässjö stationerad distriktsläkare, med 
Nässjö socken såsom tjenstgöringsområde, samt antagen af nämnda 
sockens kommunalstämma eller genom af denna utsedde delege
rade. Denna befattning, som sedermera upprätthållits dels af 
ordinarie distriktsläkare och dels af extra läkare, är för närva
rande icke med ordinarie innehafvare besatt. 

Undei^ perioden har väckts förslag om anställande af en di
striktsläkare i Tranås köping med distrikt, omfattande nämnde 
köping samt Säby, Linderås, Frinnaryds, Marbäcks, Lommaryds 
och Adelöfs socknar. En hos Kungl. Maj:t gjord underdånig 
ansökning om rätt till tjensteårsberäkning för en sådan distrikts
läkare fann Kungl. Maj:t den 24 juli 1885 icke kunna bifallas. 
Förnyad framställning i nämnda hänseende har dock sedermera 
skett, likasom ock emot slutet af perioden fråga väckts om an
ställande af en distriktsläkare i Vernamo. 

Stadsläkarne inom länet äro till antalet fyra, neinligen två 
i Jönköping, en i Eksjö och en i Grenna. Ordningar för stads
läkares tillsättande i Jönköping och Grenna äro af Kungl. Maj:t 
faststälda, den 28 juli 1882 för Jönköping och den 16 mars 1883 
för Grenna. 

De inom länet befintliga sjukvårdsanstalter äro länets lasa
rett och kurhus i Jönköping, Ulfsparre-Hägerflychtska lasa
rettet i Eksjö samt de mindre sjukhusen i Vernamo, Hvetlanda 
och Gislaved. 

Sjukvårdsafgiften har under hela perioden utgått med 50 
öre för man och 25 öre för qvinna; och hafva de härigenom in
flutna medlen utgjort: 

Sr 1881 kronor 33,67562, 
» 1882 » 33,787-29, 
» 1883 » 33,782-20, 
» 1884 » 33,960-85, 
» 1885 » 34,368-05. 

Behållningen af dessa medel jemte förut reserverade kurhus
medel uppgick vid slutet af år 1885 till 31,017 kronor 84 öre; 
och visade vid samma tid den så kallade Sagerska fonden en 
behållning af 5,399 kronor 29 öre. 

Uti en till 1884 års landsting aflåten skrifvelse anförde la
sarettsdirektionen, att den snart nog anmärkta bristen i den nya 
lasarettsbyggnaden på isoleringsrum för sådana sjuka, hvilkas 
svaghetstillstånd betingade fullständig stillhet i omgifningen, eller 
hvilkas sjukdom vore af beskaffenhet att utöfva en störande in
verkan på andra i samma rum vårdade sjuka, blefve allt mera 
kännbar, att derjemte i lasarettet saknades dels mottagningsrum 
för läkaren och dels ett rum till förvaring af medikamentsförrådet 
och förbandspersedlarne; samt att lasarettets inre kunde i dessa 
hänseenden på ett tillfyllestgörande sätt fullständigas dymedelst 
att de åt sysslomannen till bostad anslagna sex rum med kök 
anordnades till två isoleringsrum, ett förrådsrum för linnepersed
lar, ett badrum, kontor för sysslomannen och sammanträdesrum 
för direktionen; och beslöt Landstinget, att en så beskaffad för
ändring i lasarettsbyggnaden skulle verkställas, samt att den till 
3,500 kronor beräknade kostnaden härför äfvensom sysslomannen 
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tillerkänd ersättning för bostad och vedbrand skulle, i den mån 
lasarettets andra tillgångar ej försloge, bestridas af den genom 
reserverade sjukvårdsafgifter uppkomna fond. 

Under femårsperioden har å lasarettet och kurhuset vårdats 
följande antal sjuka: 

A lasaretts- A kur-
afdelningen. huset. 

År 1881 634, 174. 
» 1882 625, 130. 
» 1883 684 92. 
» 1884 761, 88. 
» 1885 720, 72. 

Till Ulfsparre-Hägerflychtska lasarettet samt sjukhusen i 
Vernamo, Hvetlanda och Gislaved har Landstinget under ifråga
varande period anvisat följande belopp: 

till Ulfsparre-Hägerflychtska lasarettet, dels till anskaffande 
af utredningspersedlar, som erfordrades i följd af lasarettets ut
vidgande, för en gång 2,000 kronor att utgå af reserverade sjuk
vårdsmedel och dels till sjukvårdens upprätthållande under åren 
1882—1886 för hvarje år 4,000 kronor att utgå med hälften af 
landstingskassan och hälften af de årligen inflytande sjukvårds-
afgifterna; 

till sjukhuset i Vernamo för hvartdera af åren 1882—1886 
2,500 kronor att utgå med 2,000 kronor ur landstingskassan och 
500 kronor af sjukvårdsafgifterna; 

till sjukhuset i Hvetlanda, dels af reserverade sjukvårdsafgif
ter 1,800 kronor till uppförande af en tvätt- ocli bagarstuga vid 
sjukhuset, dels ur landstingskassan för hvart af åren 1881 — 
1885 500 kronor såsom ytterligare bidrag till sjukvården utöfver 
förut beviljade 2,000 kronor och dels för fem år från och med 
år 1886 2,500 kronor årligen att utgå med 2,000 kronor af sjuk
vårdsafgifterna och 500 kronor ur landstingskassan; samt 

till sjukhuset i Gislaved, dels af reserverade sjukvårdsmedel 
1,952 kronor 50 öre till en tillbyggnad å sjukhuset, 454 kronor 
75 öre till inköp af kirurgiska instrument och högst 500 kro
nor till betäckande af en i sjukhusets kassa uppkommen brist, 
dels af sjukvårdsafgifterna 2,000 kronor för hvartdera af åren 
1882—1886 och dels ur landstingskassan för hvart af åren 1883 
—1886 500 kronor såsom ytterligare bidrag till sjukvården ut
öfver berörde 2,000 kronor. 

Af de vid Ulfsparre-Hägerflychtska lasarettet befintliga fon
der, den Ljungbergska och den Hernlundska, hafva vid lasarettet 
underhållits fyra frisängar; och hafva öfverskotten å donationer
nas räntemedel blifvit insatta i Eksjö sparbank till bildande af 
ny fond för frisängar. 

Nedamiämnda sjukvårdsanstalter hafva under perioden haft 
följande patientantal : 

Utgifterna vid sjukvårdsanstalterna hafva uppgått till föl
jande belopp: 

Af 1884 års landsting uppdrogs åt en komité att, efter in-
hemtande af de vilkor och bestämmelser i öfrigt, hviika Lands
tinget i afseende å sjukhusen i Eksjö, Hvetlanda, Vernamo och 
Gislaved meddelat, utarbeta förslag till instruktion för sjukhusen 
och i öfrigt föreslå sådana bestämmelser, som kunde vara till 
gagn för sjukhusens ändamålsenliga-skötande. Något förslag i 
ämnet blef dock ej före femårsperiodens slut till Landstinget af-
gifvet. 

I Jönköping har ett nytt epidemisjukhus, beräknadt för 36 
patienter, blifvit uppfördt, och har, till stort gagn för helsovården 
i nämnda stad, å förstaden derstädes anlagts en fullständig 
kloakledning för en kostnad af 54,847 kronor 77 öre. 

Jemväl i Eksjö har ett epidemisjukhus med 8 à 10 sängar 
blifvit uppbygdt. 

Enligt särskilda beslut, äro Kungl. Helsovårdsstadgans be
stämmelser i fråga om stad numera i tillämpliga delar gällande 
ej mindre för köpingarne Vernamo och Tranås än äfven för 
stationssamhällena Nässjö och Säfsjö. 

Genom resolution den 12 december 1881 har Kungl. Maj:ts 
Befällningshafvande till efterrättelse från och med den 1 påföl
jande januari faststält af Stadsfullmägtige i Jönköping antagna 
helsovårdsföreskrifter, enligt hviika fläsk eller kött af svin icke 
må i staden utbjudas till salu å torg, annat dylikt försäljnings
ställe eller i öppen salubod, förrän detsamma blifvit undersökt 
å den byrå, som i staden finnes inrättad under helsovårdsnämn-
dens uppsigt, samt fläsket eller svinköttet blifvit å byrån för-
sedt med märke, angifvande att vid undersökningen, verkstäld 
på föreskrifvet sätt, trikiner eller dyntmask icke förefunnits. 

Den 5 december 1884 har Kungl. Maj:t i nåder tillåtit, att, 
utan hinder af föreskriften i § 12 af Helsovårdsstadgan, Jön
köpings vestra församlings kyrkogård må intill slutet af år 1889 
till liks jordande användas. 

Apoteken inom länet äro fortfarande nio, af hviika två fin
nas i Jönköping samt de öfriga i Eksjö, Grenna, Vernamo, 
Hvetlanda, Vrigstad, Gislaved och Nässjö. 

Barnmorskornas i länet antal har under perioden stigit från 
55 till 65, af hviika 19 äro bosatta i städerna och 46 på lan
det. Med afseende å tillgången på barnmorskor är ock ställnin
gen inom länet nu mycket förbättrad. Enligt statistiska, upp
gifter för år 1884, fanns då i länet en barnmorska för 1,457 
qvinnor, efter folkmängden beräknadt; och voro sju andra län i 
detta hänseende sämre lottade. 

Några fall af tredska att iakttaga gällande föreskrifter med 
afseende å vaccinationen hafva visserligen under perioden blifvit 
hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anmälda; men allmän
hetens förtroende för gagnet af denna åtgärd får dock anses vara 
orubbadt. Belöningar för visadt nit om vaccinationens befräm
jande, bestående dels i medaljer och dels i penningar, hafva 
under perioden tilldelats 43 vaccinatörer. 
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Vid Lannaskede helsobrunn, som är den mest besökta af 
de inom länet varande helsokällor, utgjorde kurgästernas antal 
år 1881 761, år 1882 796, år 1883 762, år 1884 716 och år 
1885 783. Jemte den invid Jönköping å Strömsbergs egor be
fintliga mineralkällan, benämnd Vesterbrunn, finnas dylika källor, 
besökta hufvudsakligen af allmogen, vid Götarp i Asenhöga socken, 
vid Sunhult i Frinnaryds socken och vidHollsby i Alseda socken. 

Jemte en länsveterinär med station Jönköping, finnas nu
mera i länet anstälde sju distriktsveterinärer. 

Under åren 1882 och 1883 beslöt neinligen Landstinget, att, 
efter aftal med vederbörande kommuner, distriktsveterinärer skulle 
anställas i Eksjö, Grenna, Tranås, Vernamo, Nässjö, Säfsjö, 
Hvetlanda och Gislaved; att en af desse borde hafva genomgått 
veterinärinstitutet i Stockholm och skulle innehafva den af nämnda 
stationer, som Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ville bestämma; 
samt att såsom bidrag till veterinärernes aflönande skulle under 
fem år af Landstingets medel årligen utgå 1,100 kronor till den 
legitimerade veterinären och 600 kronor till hvardera af de öf-
rige. Sedan sparbanken i Vernamo till den veterinär, som skulle 
stationeras derstädes, anslagit ett årligt lönebidrag af 400 kro
nor, bestämde Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, att Vernamo 
skulle vara stationen för den legitimerade veterinären; och har 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 2 november 1883 medgifvit 
denne veterinär rätt till tjensteårsberäkning, i likhet med den 
länsveterinärer åtnjuta. Sedermera hafva veterinärer blifvit 
anstälde på samtliga ofvannäninda stationer med undantag af 
Eksjö; och utgå såsom årliga lönebidrag af kommunerna till 
veterinären i Grenna 450 kronor, till veterinären i Tranås 260 

kronor, till veterinären i Nässjö 500 kronor, till veterinären i 
Säfsjö 468 kronor och till veterinären i Gislaved 280 kronor. 

Länets Hushållningssällskap, som åt länsveterinären upplåtit 
fri bostad, har ansett sig icke böra derutöfver göra några upp
offringar för veterinärväsendet samt derföre afslagit gjorda fram
ställningar om penningebidrag till distriktsveterinärers aflönande. 

IT) Fattigvården. Af Statistiska Centralbyråns underdåniga 
berättelse angående kommunernas fattigvård för år 1884 inhem-
tas, att, i fråga om relativa antalet uuderstödstagare å lands
bygden, detta i förhållande till folkmängden uppgick i Jön
köpings län till 4"88 procent samt var lägre än i 7 bland rikets 
öfriga län; att medelkostnaden för hvarje understödstagare på 
länets landsbygd var 27 kronor 21 öre, i hvilket afseende endast 
tre län visade lägre belopp; samt att i länets 132 fattigvårds-
samhällen fuunos 125 fattighus eller dylika inrättningar, deri-
bland fattiggårdar i Hvetlanda och Alseda socknar samt arbets
hus i Jönköping och Eksjö, rymmande dessa inrättningar 1,892 
personer. 

Såsom ersättning till kommuner inom länet för beviljad 
fattigvård utgick af allmänna medel år 1881: 2,395 kronor 18 
öre, år 1882: 1,626 kronor 26 öre, år 1883: 1,725 kronor 97 öre, 
år 1884: 1,777 kronor och år 1885: 2,183 kronor 48 öre. 

Antalet af de hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande åt
gjorda mål och ärenden angående- fattigvård utgjorde år 1881: 
40, år 1882: 54, år 1883: 44, är 1884: 64 och år 1885: 35. 

Jönköping i Landskansliet den 18 december 1886. 

G. H. Gasshinder. 

O. EKSTKÖM. 

J. J. Smith. 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGDEN I JÖNKÖPINGS LÄN ÅREN 1881—1885. 
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Tab. N:o 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I JÖNKÖPINGS LÄN ÅREN 1881—1885. 
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Tab. N:o 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I JÖNKÖPINGS LÄN ÅR 1885. 



Tab. N:o 4. 
EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I JÖNKÖPINGS LÄN ÅR 1885. 

Tab. N:o 4. 
Jönköpings 

län. 
33 



Tab. N:o 4. (Forts.) EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I JÖNKOPINGS LÄN ÅR 1885. 

Tab. N:o 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG I JÖNKÖPINGS LÄN ÅR 1885. 

34 
Jönköpings 

län. 
Tabb. N

:is 4 o. 5. 



Tab. N:o 6. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAGTERS UNDERSÅTAR I JÖNKÖPINGS LÄN ÂR 1885. 

Tabb. 
N

:is 
5 

o. 
6. 

Jönköpings 
län. 
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Tab. N:o 6. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAGTERS UNDERSÅTAR I JÖNKÖPINGS LÄN ÅR 1885. 

Tab. N:o 7. 

BRANDFÖRSÄKRINGS-INRÄTTNINGARNES VERKSAMHET I JÖNKÖPINGS LÄN ÅREN 1881—1885. 

36 
Jönköpings 

län. 
Tabb. N

:is 6 o. 7. 
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län. 
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Tab. N:o 7. (Forts.) BRANDFÖRSÄKRINGS-INRÄTTNINGARNES VERKSAMHET I JÖNKÖPINGS LÄN ÅREN 1881—1885. 38 
Jönköpings 

län. 
Tab. N

:o 7. 
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Tab. N:o 8. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN ÅR 1885. 

40 
Jönköpings 

län. 
Tab. N

:o
 8. 
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Tab. N:o 8. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 42 
Jönköpings 

län.. 
Tab. N

:o 8. 
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län. 

43 



Tab. N:o 8. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 44 
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län. 
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