


INLEDNING 

TILL 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes 
femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren … på Nådigaste befallning 
utarbetat och utgivet af Statistiska centralbyrån – Stockholm, 1863-1912. 
Täckningsår: 1856/60-1901/05 = N.F., [1]-10. 
Kungl. Maj:ts befallninghavande i Stockholms stad och i rikets 24 län avger underdåniga 
femårsberättelser av statistiskt innehåll. 
Berättelserna består av två avdelningar. 
Första avdelning består av följande rubriker: 
1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet 
2. Innevånare 
3. Näringar 
4. Kommunikationsanstalter och varubyten 
5. Kameralförhållanden 
6. Politi. 
Andra avdelning är en tabellbilaga. 
Statistiska centralbyrån samlar in och utgiver ett sammandrag för hela riket av 
samtliga femårsberättelsernas huvudsakliga innehåll. 

Föregångare: 

Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren ... – Stockholm, 1823-1857. 
Täckningsår: 1822-1851/55. 

BISOS H digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. 
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 

urn:nbn:se:scb-bi-h0-7607_ 



Innehållsförteckning. 

Sid. 
Underdånig berättelse…………………………………………………... 1-14. 
1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet………………… 1 
2. Invånare……………………………………………………………… 2 
3. Näringar……………………………………………………………… 4 
4. Kommunikationsanstalter och varubyten……………………………. 7 
5. Kameralförhållanden………………………………………………… 9 
6. Politi…………………………………………………………………. 13 

Tabellbilagor………..…………………………………………………… 15-21. 
Tab. N:o 1. Folkmängden i Kronobergs län åren 1876-1880…………... 15 
Tab. N:o 2. Allmänna vägar och skjutsning i Kronobergs län åren 

1876-1880…………………………………………………. 16 
Tab. N:o 3. Hemman och jordlägenheter samt stadsjordar m. m. i 

Kronobergs län år 1880……………………………………. 17 
Tab. N:o 4. Brandförsäkrings-inrättningarnes verksamhet i Kronobergs 

län åren 1876-1880………………………………………… 18 
Tab. N:o 5. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, 

sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar i 
Kronobergs län år 1880……………………………………. 19 





B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 5. 

ÅREN 

1876—1880. 

KRONOBERGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

Under den tidrymd, som denna berättelse omfattar, liar Krono
bergs län i afseende å sina yttre gränser och sitt deraf bero
ende område icke undergått någon förändring. Länet innehåller 
alltså, på sätt i senast afgifna femårsberättelsen omförmäles, en 
ytvidd af 87-08 svenska qvadratmil, deraf större och mindre in
sjöar 8 83, sank mark 11-26 och fast mark 66-99 qvadratmil. 

I länet finnes endast en stad, Vexjö, med egen jurisdiktion 
och belägen i länets medelpunkt vid Vexjösjön, äfvensom endast 
en i Ljungby socken inom Sunnerbo härad belägen köping, 
Ljungby, livilken genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 15 
oktober 1828 förklarats vara af stad oberoende. 

I afseende å rättsskipningen är länet indeiadt i 3 domsa
gor, nemligen: Östra Värends, innefattande 2 härad, Konga och 
Uppvidinge, och lika många tingslag; Vestra Värends, bestående 
af 3 härad, Allbo, Kinnevalds och Norrvidinge, och 3 tingslag; 
samt Sunnerbo, innefattande endast detta härad och tingslag. 

I kyrkligt hänseende hörer länet under Vexjö stift och om
fattade vid 1880 års slut 47 pastorat, af hvilka Allmundsryds 
och Vederslöfs tillkommit under år 1876 samt Traheryds oeh 

Tingsås under 1879. Utom Vexjö stadsförsamling samt delar 
af Femsjö och Vissefjerda socknar förefinnas 84 landtsoeknar; 
och hafva Hemmesjö och Tegnaby, Nottebäck och Granhult, 
Vederslöf och Dänningelanda samt Vexjö lands- och stadsför
samlingar gemensamma kyrkor. 

I administrativt hänseende är länet indeiadt i 5 fögderier, 
af hvilka 1 innefattar Kinnevalds och Norrvidinge härad och de 
öfriga 4 hvart för sig motsvara 1 härad. Dessa 5 fögderier äro 
delade i 17 länsmansdistrikt, hvaraf 5 finnas inom Sunnerbo 
fögderi och 3 i hvartdera af de öfriga. Länsmansdistrikten äro 
vidare delade i fjerdingsmansdistrikt. Länet utgör, jemte .lön-
köpings, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus 
och Hallands län, det södra bergiuästaredistrikfet. 

Med hänseende till skogsvården är länet indeiadt i 2 revir, 
Värends och Sunnerbo, innefattande det förra Konga, Uppvi
dinge, Kinnevalds och Norrvidinge samt det senare Allbo och 
Sunnerbo härad. 

För allmänna hehovården finnas, utom det allmänna hospi
talet nära Vexjö, 2 länslasarett, det ena i Ljungby köping fur 
Sunnerbo härad och det andra i Vexjö för återstående delen 
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af länet. För öfrigt är länet indeladt i 4 provinsialläkaredi
strikt, nemligen Vexjö, Ekeberga, Tingsås och Sunnerbo. 

Af de inom länet förlagda trupper tillhör hela Kronobergs 
regemente med 1,100 rotar första militärdistriktet, hvaremot 
352 rotar af Kalmar regemente, 112 nummer af Smålands husar
regemente och 101 nummer af Smålands grenadierbataljon till
höra det andra militärdistriktet. 

Uti länets sockenindelning qvarstå fortfarande följande ore
gelbundenheter : 

l:o. Areda by, IV2 mantal, lydande i borgerligt afseende 
under Dädesjö socken af XJppvidinge härad, tillhör i kyrkligt 
hänseende Gårdsby i Norrvidinge härad; 

2:o. Hemmanet Hyttinge, 1/i mantal, i borgerligt afseende 
tillhörande Virestads socken af Allbo härad, räknas i kyrkligt 
hänseende till Stenbrohults socken af samma härad; 

3:o. Hemmanet Kateboda, 1 mantal, hör i borgerligt afse
ende till Stenbrohults men i kyrkligt till Virestads socken i 
Allbo härad; 

4:o. Hemmanet Sännö, 3/s mantal, tillhör i borgerligt hän
seende Lidhults socken i Sunnerbo härad men i kyrkligt Fem
sjö socken af Vestra härad i Jönköpings län; 

5:o. Vexjö socken är i kyrkligt afseende förenad med Vexjö 
stad, men i borgerligt delad emellan Konga och Kinnevalds 
härad; 

6:0. Skatelöfs socken utgör ett- helt i kyrkligt afseende, 
men är i borgerligt delad mellan Kinnevalds och Allbo härad; 

7:o. Aneboda socken utgör likaledes ett helt i kyrkligt 
afseende, men är i borgerligt delad mellan Allbo och Norrvi
dinge härad; och 

8:0. Vissefjerda är ett helt i kyrkligt hänseende, men i 
borgerligt delad mellan Konga härad samt Södra Möre härad i 
Kalmar län. 

I afseende å länets allmänna naturbeskaffenhet torde få åbe
ropas den omständliga redogörelse dertor, som är meddelad i 
den underdåniga berättelsen för åren 1871—1875. 

2. Invånare. 

Vid 1875 års slut uppgick, enligt mantalslängderna, inva
riantes antal till 164,564 personer. Under de derefter följande 
fem åren har detta antal ökats, år 1876 med 1,374, 1877 med 
846, 1878 med 1,655, 1879 med 1,547 och 1880 med 271 per
soner, så att folkmängden vid periodens slut, enligt hvad bifo
gade tabell N:o 1 utvisar, uppgick till 170,257 personer. Af 
tillökningen i invånarnes antal, som således utgjorde 5,693 per
soner, belöpa sig 787 på Vexjö stad och 4,906 på landsbygden. 

Medeltalet invånare på qvadratmilen inom hela länet ut
gjordes ar 1875 af 2,120 och år 1880 af 2,176, deraf inom 
Konga härad 2,621, inom Uppvidinge 1,306, inom Allbo 2,500, 

inom Kinnevalds 3,168, inom Norrvidinge 2,172 och inom Sun
nerbo 1,948; varande vid denna beräkning ytvidden minskad 
med den del deraf, som upptages af sjöar. Skilnaden mellan 
den kyrkoskrifna och mantalsskrifna folkmängden föranledes huf-
vudsnkligast af utflyttningar till utlandet utan anmälan derom 
hos någon myndighet samt det alltmera tilltagande oskicket, att 
personer uttaga flyttningsbetyg, men icke låta sig i annan för
samling inskrifvas. 

I afseende å in- och utflyttade personer åberopas nedanstå
ende sammandrag öfver uppgifter, som derom erhållits från 
pastorsembetena i länet. 

In- och utflyttade till och från Kronobergs län åren 1876—1880. 
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Såsom af förestående sammandrag närmare iuhemtas, har 
utflyttningen till främmande länder från och med år 1879 varit 
i ett starkt tilltagande. Orsakerna härtill äro i de flesta fall 
att söka i den mindre bemedlade men arbetsföra befolkningens 
helt naturliga åtrå efter en mera berglig och oberoende ställning 
än som af personer, hörande till arbetsklassen, här i landet ge-
menligen föivärfvas, dels ock hufvudsakligast i de synnerligen 
lockande förespeglingar, livarmed de så bevekande intalas ej 
mindre af de många emigrantvärfvare, som amerikanska och 
svenska agenter utsända på landsbygden, än äfven af redan ut
flyttade anhörige och vänner; och krönas dessa intalanden desto 
lättare med framgång, som de utflyttande sjelfve mången gång 
kunna med skäl anse sig föga äfventyra att i ekonomiskt afse-
ende komina i sämre ställning än den, h vari de redan be
finna sig. 

Mera betänklig än utflyttningarne till Amerika är dock den 
i såväl sedligt som ekonomiskt afseende förderfliga utvandring, 
som af arbetsfolk, särdeles qvimior, för erhållande af arbetsför-
tjenst, årligen göres till Danmark och Tyskland. De uppgifter, 
som härom erhållits från länets presterskap, gifva vid handen, 
att af de under ifrågavarande femårsperiod sålunda utvandrade 
1,272 qvinnor endast 455 återkommit och att af dessa ej min
dre än 56 genast efter hemkomsten fallit fattigvården till last 
samt 142 varit antingen sinnessjuka, i hafvande tillstånd, åt
följda af oäkta barn, dömda för groft brott eller beryktade för 
osedlig lefnad. De arbetsaftal, som ingås med de agenter, 
hvilka anvärfva tjenstfolk till Danmark och Tyskland, afse van
ligast endast sommarmånaderna; och arbetarne sjelfve hafva, åt
minstone i de flesta fall, vid utvandringen ej för afsigt att nå
gon längre tid blifva borta från hemorten. Det är derför gan
ska anmärkuingsvärdt, att så stor del af de utvandrade ej åter
kommit; och med hänseende till den stora procent förolyckade 
bland de hemkomne samt ej sällan förekommande förfrågningar 
från danska och tyska myndigheter angående för barnamord och 
andra brott häktade svenska arbetare, är det tyvärr att förmoda, 
att mången af dem, som ej återvändt till hemorten, råkat i stort 
elände. För öfrigt har genom de utvandrades anhöriga förts 
klagan deröfver, att de vid arbetsaftalets uppgörande gifna löf
ten angående tjensternas beskaffenhet och löneförmåner ofta lem-
nats ouppfylda. Att stäfja dessa på det fria aftalet grundade 
utvandringar har, oaktadt både enskilda och offentliga varningar, 
hittills icke lyckats; och det vore derför önskligt, om de sålunda 
utvandrande genom i sådant syfte utfärdadt stadgande kunde 
beredas någon säkerhet för uppfyllande å arbetsgifvarens sida 
af de utlofvade förmånerna. 

Några till bildande af särskilda församlingar ledande skis
matiska rörelser hafva icke under ifrågavarande period förekom
mit. En varmare religiositet synes emellertid hafva gjort sig 
gällande, och inom såväl Vexjö stad som kommuner å landet 
finnas genom enskilda personers sammanskott uppförda så kal
lade missionshus, hvarest såväl å helgdagar å tid, då allmän 
gudstjenst ej hålles, som äfven å söeknedagar sammankom
ster ega rum för åhörande af bibelförklaringar och religiösa 
föredrag. 

Hvad den allmänna ekonomiska ställningen angår, kan den 
ej anses vara under ifrågavarande period förbättrad utan sna
rare något försämrad, ehuru jemförelsevis god penningetillgäng 

icke saknats samt icke obetydlig kapitalbildning tillkommit ge
nom insättningar dels i länets sparbank i Vexjö och dels i de 
15 sockensparbanker, som äro inrättade å landet. I sistnämnda 
afseende torde dock böra bemärkas, att sparbankerna till för
valtning emottaga icke allenast de mindre bemedlades besparin
gar utan äfven ganska betydliga belopp af kapitalisters medel 
och sålunda i viss mån idka vanlig bankrörelse, äfvensom att, 
då i följd häraf en stor del af de i sparbankerna insatta med
len utgöras af sådana penningebelopp, som förut varit utlånade 
man och man emellan, sparbankernas ökade behållningar icke i 
sin helhet äro att betrakta såsom nya kapitalbildningar. Be
folkningen har af gammalt varit van att skuldsätta sig, och 
hemmansegarne uttaga fortfarande lån från den inom länet be
fintliga hypoteksföreningen, så att numera de hemman torde vara 
få, som ej äro graverade med intecknad skuld och till större 
delen med belopp utöfver hemmanets halfva taxeringsvärde. 
Skuldsättningen kan emellertid ej anses i allmänhet vara större 
än att den kan af allmogen bäras och att liqviderna man och 
man emellan i goda år kunna försiggå utan synnerligt anlitande 
af exekutiv myndighet; men den är dock af den betydeuhet, att 
inträffande dålig skörd eller mindre god tillgång på penningar 
medför obestånd för mången, äfven bland hemmansegarne. 

Beträffande de under ifrågavarande period hos Konungens 
Befallningshafvande «handlagda skuldfvrdrinysmål samt de inom 
länet förrättade ewekutioa auktioner å fast egendom åberopas 
nedanstående tabellariska öfversigt: 

Den ekonomiska ställningen har dock ej varit så betydligt 
försämrad, som denna öfversigt i och för sig synes antyda, enär 
lagsökninganies stora antal under åren 1878—1880 till en be
tydlig del tillkommit derigenom, att de många affärsmän, som 
hade fordringar för utborgade varor men fruktade, att den nya 
utsökningslagen, som från och med år 187!) trädde i tillämpning, 
komme att försvåra sådana fordringars utfaeiide å exekutiv väg, 
skyndade att under år 1878 utsöka dessa fordringar, som till 
stor del uppgjordes med skuldebref och accepterade räkningar, 
för hvilka under följande åren skedde lagsökningar, afseende så
ledes ursprungligen samma fordringar, för hvilka lagsökning un
der föregående år varit anhängiggjord. 

Läsningen af tidningar och deraf följande prenumeration 
har, enligt poststationernas derom meddelade uppgifter, under 
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ifrågavarande period icke varit i någon afsevärd mån skiljaktig 
från förhållandet under den näst föregående, hvaremot socken
bibliotekens antal något ökats. 

Till belysning af det allmänna sedlighetstillståndet torde 
äfven tjena nedanstående uppgifter dels om antalet af personer, 
som häktats för mord, dråp eller rån, för stöld eller snatteri, 
för våld mot person, för mindre förbrytelser eller böters afsittande 
och för betleri eller försvarslöshet, dels om särskilda kategorier 
af dem, som häktats för brott mot eganderätten, och dels om 
antalet af dem, som för betleri eller försvarslöshet ådömts all
mänt arbete. 

Uppgift å antal personer, häktade för: 

Uppgift å antal personer, häktade för brott emot eganderätten. 

Uppgift å antal personer, som för betleri eller försvarslöshet 
ådömts allmänt arbete. 

I öfrigt åberopas hvad i senaste femårsberättelsen finnes 
anmärkt i afseende å befolkningens lynne och Iefnadssätt, dess 
religiösa och sedliga lif samt dess intellektuela och fysiska ut
veckling. 

3. Näringar. 
A) Jordbruk och boskapsskötsel. Härom hafva årligen af 

länets hushållningssällskap afgifvits föreskrifne uppgifter, som 
blifvit insamlade med synnerlig noggrannhet och omständlighet, 
så att föga kan vara att tillägga. Brukningssättet är i allmän
het taget detsamma som tillförne, ehuru ostridigt är, att numera 
icke så få jordbrukare använda tjenligare arbetsmetoder och 
bättre åkerredskap samt på åkerjorden nedlägga mera kostnad 
för dess hällande i växtkraft. Deremot synes den naturliga 
ängsmarken alltjemt försämras, och föga eller intet göres för 
dess förbättrande. Den härigenom minskade höfångsten tvingar 
emellertid till odling af foderväxter, som mångenstädes eljest 
uteblefve. Tillgången på bete i hagmarkerna är äfven i aftagande, 
och vanlig rödjning, hvilken dock ofta försummas, synes ej vara 
tillräcklig för betets upphjelpaude. Den förr så vanliga, men 
numera sällan förekommande skogssvedjningen har antagligen 
äfven i sin mån medverkat till hagmarkernas mindre bördighet. 
Kreatursbesättningarne hafva derför ej kunnat ökas utan tvärt
om, med undantag af kor, icke obetydligt minskats; och hus
djurens beskaffenhet såväl som deras pris äro i allmänhet de
samma, som i förra femarsberättelsen angifvits. Utom de jord

förbättringar af 11,300 tunnland nyodling, 2,370 tunnland sank 
marks torrläggning och 1,300 tunnlands underdikning, som jord-
egarne med egna medel verkstält, hafva under senaste fem åren 
följande vattenafledningsföretag med understöd af allmänna me
del bragts till utförande : sänkning af sjöarne Femlingen, Råpen 
och Greten i Vestra Torsås, Virestads och Härlunda socknar 
med en kostnad af 36,000 kronor och ett låneunderstöd till be
lopp af 24,000 kronor; sänkning af Transjön i Hjortsberga soc
ken med en kostnad af 7,500 kronor och ett låneunderstöd till 
belopp af 5,000 kronor; samt uttappning af Barsjön och sänk
ning af Hemmesjö sjö i Hemmesjö socken med en kostnad af 
4,540 kronor och ett låneunderstöd till belopp af 1,510 kronor. 

Då inom länet förefinnas 11-26 qvadratmil sank mark, må
ste det vara af största vigt för länets framtida förkofran, att 
denna mark, som nästan uteslutande består af mossar, må blifva 
i möjlig mån torrlagd, såväl till minskning af frostländighet som 
till vinnande af odlingsbar jord. Också har sedan längre tid 
tillbaka gång efter annan åtgärder vidtagits i sådant syfte men 
kommit att blifva utan vidare påföljd, enär de erforderliga ar
betena uppgått till ojemförligt större kostnad, än länets idoga 
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men mindre bemedlade befolkning ansett sig kunna åstadkomma 
med beräkning af de statsunderstöd, som hitintills varit tor så
dana allmänna arbeten anvisade. Den vigtiga frågan liar emel
lertid nu åter väckts till lif af länets hushålhiigssällskap, som 
med betydlig uppoffring af dess jemförelsevis ringa tillgångar 
låtit genom landtbruksingeniören G. A. Myrin upprätta planer 
och kostnadsförslag för sådana större afledningsföretag, som an
setts företrädesvis böra åstadkommas; och genom Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes medverkan är frågan redan bragt 

Jernkontorets torfingeniör Th. Palmberg har ock, efter upp
drag af länets hushållningssällskap i förening med statens geo
logiska byrå, från och med 1878 haft att undersöka länets samt
liga mossar; och har han intill 1879 års slut undersökt omkring 
'/j af desamma, hufvudsakligast inom länets mellersta och vest-
liga delar. Af de berättelser, han deröfver afgifvit, torde det 
hufvudsakligaste äfven böra här anmärkas. Af de undersökta 
niossarne hafva de flesta befunnits innehålla användbar bränn-
torf och omkring 2/3 ansetts dugliga till odling; och då det vore 
antagligt, att förhållandet vore enahanda med de icke under
sökta mossarue, skulle inom länet finnas omkring 150,000 tunn
land dylik jord af odlingsbar beskaffenhet. I de delar af länet, 
hvarest skog ännu finnes, användes föga torf till bränsle. Syn-
nerligast är detta förhållandet hos allmogen, som har en viss 

derhän, att, om och när anslag med eller utan återbetalnings-
skyldighet till större belopp än de, som nu äro att tillgå, varda 
af staten i dess eget välförstådda intresse för ändamålet anvi
sade, det kan blifva möjligt att bringa dessa företag till ut
förande. 

Nedanstående sammandrag öfver du af dem, för hvilka pla
ner och kostnadsförslag redan äro att tillgå, torde äfven i någon 
mån belysa denna frågas synnerliga betydelse: 

förkärlek för vedbränslet, härledande sig antagligen frän ovana 
vid torfvens användning såsom bränsle samt från brist på der-
för ändamålsenliga eldstäder. Dock torde det vara att hoppas, 
att detta bränsle skall komma i allmännare bruk i den män 
skogstillgången minskas och priset å veden stegras. Bränntorfs-
beredningen har under ifrågavarande femårsperiod egt rum pä 
flera ställen inom länet samt i särdeles stor skala å Benestads 
egendom i Allbo härad och Bergqvara egendom i Kinnevalds 
härad. Den största betydelsen i ekonomiskt hänseende anses 
dock mossarne ega såsom odlingsbar mark; och icke så fa min
dre mossar, som kunnat utan synnerlig kostnad utdikas, hafva 
äfven blifvit af mindre heminansegure odlade. Dervid använder 
dock allmogen i allmänhet den förderfliga bränningen, hviiken 
gör, att odlingarne, efter att hafva gifvit 2 à 3 skördar, åter 

') Kostnaden är sålunda fördelad, att en qvadratref odlingsbar jord ansetts böra draga tre gånger större kostnad, än en qvadratref annan jord. 
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komma i lägervall. Att skörden efter sådan bränning kan vara 
så ymnig, att, enligt trovärdige personers intyg, ett under år 
1868 uppodladt stycke torfjord, som påföljande år besåddes med 
två tunnor hafre, afkastade 125 tunnor, gör icke saken bättre, 
men visar på ett slående sätt sådan torfjords stora bördighet. 
Allmogens omförmälda osed att för odling bränna torfjorden för-
anledes dels af den ringa kostnad, hvarmed en nyodling på detta 
sätt kan åstadkommas, dels ock deraf att allmogen i allmänhet 
är okunnig om rätta sättet för odlingarnes verkställande eller, 
äfven om så icke är fallet, att den saknar tillgång till inköp af 
behöfliga konstgjorda gödningsämnen, synnerligast som dessa 
inom åtskilliga delar af länet äfven måste draga dryg transport
kostnad. De hufvudsakligaste mossodlingarne hafva verkstälts å 
några större egendomar i länet, såsom Bergqvara, Hägnalöf och 
Orraryd. I synnerhet utmärker sig förstnämnda egendom för 
de stora mossodlingsföretag, som under senare åren derstädes 
verkstälts och hvilka med rätta torde kunna räknas bland de 
yppersta i vårt land. Dessa mossar äro nemligen fullständigt 
afdikade och till större delen försedda med täckdiken. För bi
behållande af framtida växtkraft hafva de icke blifvit brända 
utan gödslade med kalisalter och superfosfater samt således be
handlade efter nyare tidens åsigter om lämpligaste sättet för 
dylika odlingars verkställande. Större delen af de till Bergqvara 
egendom hörande mossarne bär redan ymniga skördar och stora 
sträckor äro under arbete. Under sina resor inom länet för 
ofvannämnda undersökningar har ock ingeniören Palmberg hos 
de personer, med hvilka han dervid kommit i beröring, sökt in
planta bränntorfvens stora värde såsom bränsle och nödvändig
heten att begagna detta bränsle för att spara skogarne till bättre 
ändamål, äfvensom han framhållit mossarnes stora värde såsom 
odlingsmark samt torfdyns lämplighet till komposter och strö 
under kreaturen, samt sålunda, såsom han säger, sökt göra be
gripligt, att »hvarje bränntorfmosse är en guldgrufva, såvida man 
förstår att med enkla, billiga och praktiska inrättningar till
godogöra guldet i densamma». 

Skogsafverkningen har under senare åren varit något min
skad, dock icke i följd af benägenhet att iakttaga bättre hus
hållning med skogen utan med anledning af minskad efterfrågan 
och låga pris å virke. 

Af de årligen upprättade tabellariska uppgifter angående 
fabriker och Landtcerk synes uppenbart, att desamma fort
farande äro i tryckt ställning. Med endast några få undantag 
drifvas fabrikerna i så ringa skala, att de snarare äro att 
anse såsom handtverkerier, och handtverkarne, hvilka i allmän
het sakna både kapital och erforderlig skicklighet, äro till 
större delen att betrakta såsom sjeltförsörjare. 

Husslöjden inskränker sig hufvudsakligen till spanad och 
väfnad, föga utölver husbehofvet, samt förfärdigande till hus-
behof af de enklaste husgerådssaker och arbetsredskap af trä. 
För afsalu tillverkas dock fortfarande icke obetydligt af väf-
skedar, liar, yxor, laggkärl och träskor inom åtskilliga socknar 
af Uppvidinge, Allbo, Norrvidinge och Sunnerbo härad samt 
korgarbeten inom några socknar af Allbo och Norrvidinge hä
rad. Till husslöjdens befrämjande äro af länets hushållnings
sällskap vidtagna åtskilliga åtgärder, såsom slöjdskolors inrät
tande i samband med folkskolorna, anordnande af särskild un
dervisning för slöjdskolornas föreståndare samt anskaffande af 
lämpliga modeller m. m. 

Jagten idkas icke såsom någon egentlig binäring utan huf
vudsakligen såsom sport. 

Fisket har änuu icke intagit det rum bland länets binärin
gar, som det rätteligen borde ega med afseende å de många och 
stora sjöar, som derinom förefinnas. Allmogen är af gammalt 
så invand vid obehörigt begagnande af fiske under leketid samt 
användande af skadliga redskap, att rättelse deri ej kan åstad
kommas, förrän allmogen kommit till bättre insigt om det gagn, 
som fisket, rätt bedrifvet, kan ega, samt tillsyningsmän finnas 
att tillita, som icke allenast meddela de fiskande lämpliga råd 
och anvisningar utan äfven beifra öfverträdelser af de för fiskets 
bedrifvande gällande stadgar. 

Biskötseln, kolning och tjärbränning, linberedning samt upp
tagande af sjö- och myrmalm äro äfven binäringar ehuru af 
jemförelsevis mindre betydelse. 

På länets hushållningssällskaps föranstaltande hafva under 
åren 1876—1880 hållits 5 landtbruksmöten, nemligen 1 i Gårdsby, 
1 i Jät , 1 i Alfvestad, 1 i Hofmantorp och 1 i Ljungby. Vid 
de med dessa möten förenade utställningar hafva prisbelöningar 
för hästar, nötboskap, får, svin, jordbruks- och ladugårdspro
dukter, landtbruksredskap och hvarjehanda slöjdalster utdelats 
med tillsammans 2,783 kronor. 

Ar 1880 har i Vexjö hållits en gödboskapsutställning, hvar-
vid i belöningar utdelades 195 kronor. 

Till premier vid de uppvisningar af hästar, som numera 
årligen ega rum, hafva af hushållningssällskapet under femårs
perioden utbetalts 868 kronor 35 öre. Såsom belöningar till 
lärlingar vid länets landtbruksskola för flit och godt uppförande, 
äfvensom till andra personer för trädplantering m. m. har hus
hållningssällskapet utgifvit 413 kronor 66 öre. 

Under åren 1877—1880 har hushållningssällskapet till pre
mier för dödande af räf m. ra. beviljat ett årligt anslag af 500 
kronor, jemte det att länets landsting under samma tid för be
rörda ändamål lemnat ett årligt anslag af 1,500 kronor. 

Till landtbruksingeniören G. A. Myrin för uppgörande af 
planer till afdikning af större sänka trakter har under åren 
1877-1880 hushållningssällskapet utbetalt 10,298 kronor 89 
öre, äfvensom till torfingeniören Th. Palmberg för mossars un
dersökning under åren 1878 och 1879 utbetalts 1,992 kronor. 
I öfrigt har hushållningssällskapet bekostat dagtraktamenten och 
reseersättningar för hvarjehanda förbättringar samt biträde åt 
innehafvare af mindre jordbruk med 373 kronor 50 öre. 

Sällskapets bestyr med jordbruksstatistiken har medfört en 
utgift af 4,661 kronor 11 öre; och en större del af hushållnings
sällskapets kapitaltillgång har användts till förskott för inköp 
af frö samt gödnings- och kraftfoderämnen. 

Angående bränvinsbränningen under den tidrymd, denna 
berättelse omfattar, åberopas nedanstående tabell: 
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4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

A) Landtkommunikationer. Af de förnämligaste bland dem, 
eller jernvägarne, förefinnas, utom Vio mil a t Kalmar—Emma
boda jernväg, 6 jernvägar, som hafva stationer inom länet, 
nemligen: 

l:o) Statens södra stambana, som genomskär länet nästan 
i midten af detsamma med en sträckning af 9 mil, hvaraf 1 mil 
går genom Norrvidinge härad och de öfriga genom Allbo. Sta
tionerna vid denna bansträckning äro numera 7 eller Lamhult, 
Moheda, Gåfvetorp, Alfvestad, Vislanda, Liatorp och Elmhult; 

2:o) Karlskrona—Vexjö jernväg, bredspårig och 10,6 mil 
mil lång, löpande till mer än hälften af denna våglängd inom 
länet och Konga härad. Vid denna jernväg finnas numera inom 
länet 6 mellanstationer, nemligen Aryd, Hofmantorp, Lessebo, 
Skruf, Linnefors och Vissefjerda ; 

3:o) Karlshamn—Vislanda jernväg, med 3 fots spårvidd och 
7-3 mils längd, deraf 4-5 mil gå genom Allbo och Kinnevalds 
härad med 5 mellanstationer, nemligen Grimslöf, Torne, Ulfö, 
Alshult och Ryd; 

4:o) Vislanda—Holmens jernväg, med 3 fots spårvidd, 
sträckande sig med 1 mil inom Allbo och 3'8 mil inom Sun-
nerbo härad, byggd med statslåneunderstöd af 785,000 kronor 
och öppnad för allmän trafik den 5 oktober 1878. Vid den
samma finnas mellanstationerna Målaskog, Ryssby, Tutaryd, 
Ljungby och Angelstad; 

5:o) Nybro—Säfsjöströms jernväg, bredspårig och 4 mil 
lång, deraf 2-6 mil inom Uppvidinge härad, öppnad för allmän 
trafik den 21 oktober 1876 samt inom länet försedd med mel
lanstationerna Målerås och Orrefors; och 

6:o) Veœjô—Alfvestads jernväg, bredspårig och 1,7 mil lång, 
löpande genom Kinnevalds och Allbo härad samt försedd med 
2 mellanstationer, Räppe och Gemla. 

I afseende å förenämnda enskilda jernvägars trafik åberopas 
nedanstående sammandrag: 

Sammandrag af Karlskrona—Vexjö jernvägs trafik och inkomster 

åren 1876—1880. 

Sammandrag af Karlshamn—Vislanda jernvägs trafik och inkom

ster åren 1876—1880. 

Sammandrag af Vislanda—Bohnens jernvägs trafik och inkomster 

åren 1879—1880. 

Sammandrag af Nybro—Säfsjöströms jernvägs trafik och inkom

ster åren 1876—1880. 
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Sammandrag af Vexjö—Alfvestads jernvägs trafik och inkomster åren 1876—1880. 

Landsvägarne inom länet, tabell N:o 2, utgöra fortfarande 
en sträckning af 54 mil; och har dera under ifrågavarande pe
riod omlagts 0-3 mil, eller den i förra berättelsen omförmälda 
vägomläggningen emellan Vexjö och Ingelstad. 

Häradsvägarne utgöra numera 176 7 mil, sedan vägen mellan 
Vislanda och Huseby, som med en längd af (H mil under förra 
perioden anlagts, under denna blifvit insynad till underhåll af 
häradet. 

Sockenvägarne hafva under ifrågavarande period ökats med 
0 2 mil eller en inom Uppvidinge härad emellan Grimmansmåla 
och Emmaboda jernvägsstation med en kostnad af 8,250 kronor 
och statsbidrag till belopp af 5,500 kronor anlagd väg; och 
skulle de således vid 1880 års slut utgöra en längd at 154-2 
mil. Dervid torde dock böra anmärkas, att för lång tid tillbaka 
inom åtskilliga socknar öfverenskommelse träffats derom, att de 
så kallade hemvägarne eller byars och enskilda hemmans utfarts
vägar skulle på samtliga hemman i socknen till underhåll för
delas, samt att i följd häraf vid skedda sockenvägsdelningar 
kommit att såsom sockenvägar intagas icke allenast sådana vä-
g;u-, som enligt kungl. resolutionen den 8 januari 1735 äro hän
förliga till sockenvägar utan jemväl sådana, som egentligen äro 
byvägar och utfartsvägar för enskilda hemman. 

Af de 72 gäntgifrrrier, som funnos inom länet vid slutet 
af år 1875, hafva vid den omreglering af skjutsväsendet, som 
enligt kungl. stadgan derom af don 31 maj 1878 år 1879 för
siggick, 14 indragits och 34 inskränkts till skjutsstationer; och 
förefunnos i slutet af 1880 skjutsentreprenader vid 19 gästgif-
verier och 21 af nämnda skjutsstationer. Dessutom hafva skjuts
anstalter för visst antal år anordnats vid 2 jeruvägsstationer 
med lega vid den ena af 1 krona 60 öre och vid den andra af 
2 kronor milen. Skjutsentreprenader kunna således anses före-
finnas vid 42 skjutsanstalter; och torde jemväl böra bemärkas, 
att entreprenadtillskotten, som år 1875, då de erlades af de 
skjutsningsskyldige, utgjorde 5,434 kronor, vid 1880 års slut 
endast uppgingo till 3,490 kronor, deraf staten och länet hade 
att gälda h vardera 1,262 kronor 50 öre, samt de skjutnings-

skyldige vid 5 landtgästgifverier, enligt då ännu gällande entre
prenadkontrakt, hade att gälda 965 kronor. 

B) Sjökommunikationer. Planer och kostnads förslag finnas 
visserligen upprättade dels för kanalisering af Lagaån såväl norr 
som söder om Ljungby köping på en sträcka af 5 mil, dels för 
en båtled mellan sjöarne Bolmen och Unnen och dels för an
läggning af en 10 mil lång kanalled från Vexjö genom Helga
sjön, Tolgsjön, Asasjön, Ojaren, Vartorpssjön, Norrabysjön, 
Drefssjön, Orken, Madkroken, Norrsjön och Anghultssjön till 
Jönköpings länsgräns; men dessa företag, så gagnande de än 
skulle vara, hafva dock i anseende till brist på medel och före
tagsamhet ännu ej kunnat bringas till utförande. Deremot har 
kommunikation med ångslupar och pråmar tillkommit å sjöarne 
Bolmen, Kösen, Ryssbysjön, Asnen och Rottnen ; och i afseende 
å trafiken å Räppe—Helga—Tofta-kanalen åberopas nedanstå
ende deröfver upprättade sammandrag: 
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C) Varubyten. Antalet af dem, som idka landthandel, ökas 
väl årligen, men hehållniitgen blifver i följd af konkurrensen 
mindre lönande än fordom. Antalet af marknader inom länet 
uppgår till 31 å 16 ställen, och antalet sa kallade kreatuvsmöten 
är 20 å 13 ställen. Utom i Vexjö äro torgdagar anordnade â 

Rörande länets hemmantal, antal brukningsdelar, torp och 
andra lägenheter samt rymden och beskaffenheten af den till 
Vexjö stad och Ljungby köping hörande jord och dess indelning 
i tomter, äfvensom uppskattningsvärdet å samtliga dessa fastig
heter, åberopas bilagde tabell N:o 3. 

Hemmansnatnrernas skiljaktighet i sammandragen för ar 
1875 och år 1880 förklaras genom nedanstående: 

Under sista femårsperioden hafva under enskild disposition 
varande kronohemmanen - „ mantal Höga i Ryssby socken, ' , 
mantal Ljunga Vestergård i Ljunga socken, '.'s mantal Grims-
vik i Jäts socken, ' 4 mantal Ularp Södergård i Angelstads 

A". M'.ti Bvfallningnhfifvnndps femàrtherâttelser ÎS7fi W80. Kronobergs län. 

12 ställen. Till belysning af spanmAUIianddn inom länet har 
upprättats nedanstående sammandrag öfver den spinmål, som 
på jernväg under ifrågavarande femårsperiod afsändts från eller 
anländt till de inom länet varande jernvägsstationer: 

socken samt 1 2 mantal Ljungby Klockaregfnd och :î , maniai 
Ljungby Södergård i Ljungby socken blifvit skatteköpta samt 
omförda till skattehemman. 

För statsverkets räkning hafva följande hemman inköpts 
och omförts till kronohemman, nemligen 1 mantal frälse Förarp 
säteri, 1 mantal kronoskatte Förarp Norre- och Söderuärdar i 
Tutaryds socken, 74 mantal frälse I leda Norrogård och '..,. man
tal Heda Södergård kronoskatte i Ilernikra socken, ''' r,(i mantal 
kronoskatte Ljungby Lillegård i Ljungby socken, l:t mantal krono
skatte Kårestad Knutsagård samt 1 mantal frälse Kåresfad Ygga-
och Djursagårdar i Furuby socken, I'1/̂  mantal kronoskatte Ilvitt-

2 

5. Kameralförhållanden. 
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hult Vester-, Öster-, Mellan- och Ödegårdar, 3/4 mantal kronoskatte 
Granhult Norregård samt 1 mantal kronoskatte Brorsmåla i 
Nottebäcks socken. 

Kronohemmanen V2 mantal Råknen i Vislanda socken och 
V2 mantal Torsås Qvarngård i Vestra Torsås socken hafva för 
statsverkets räkning försålts och omförts till frälse; pastorsbo
stället Va mantal Ramnäs Östergård i Göteryds socken har ut
bytts emot Y4 mantal kronoskatte Agghult i Tralieryds socken, 
hvilka hemman sålunda bytt uatur. 

Taxeringsvärdet å samtliga krono-, skatte- och frälseegen
domar å landet, som vid förra femårsperiodens slut utgjorde 
55,079,244 kronor, uppgick år 1880 till 70,841,900 kronor, se
dan en allmän förhöjning å jordbruksfastigheterna egt rum vid 
1879 års taxering. Enahanda värde å Vexjö stads egendo
mar, som år 1875 utgjorde 2,589,424 kronor, uppgick år 1880 
till 4,069,550 kronor, deraf 3,609,550 kronor för hus och 
tomter och 460,000 kronor för stadens jord i öfrigt. Taxerings
värdet å Ljungby köpings fastigheter, som år 1875 utgjorde 
95,400 kronor, uppgick år 1880 till 176,400 kronor. 

Inom länet finnas 3 fideikommiss, nemligen Engaholm, till
hörande KoskuIIska ätten, Toftaholm tillhörande Bondeska ätten 
och Stensnäs tillhörande Palmqvistska ätten; och bestå nämnda 
fideikommiss af följande hemman: 

1 afseende å de fastigheter, som vid slutet af år 1880 egdes 
af aktiebolag, åberopas nedanstående sammandrag: 



Fastigheter tillhörande aktiebolag och utländingar. Kronobergs län. 11 

1 eftorfidjaiule sammandrag äro häradsvis upptagna samt
liga do fastigheter, sum vid slutet af ar 1880 innehades af «/-
ländin gar : 
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De for erhållande af fastställelse å öfverenskommen ärlig 
afgäld anmälda jordafsöndrmgar hafva under ifrågavarande pe
riod uppgått till ett antal af 119. 

Öfver länets landstings- och husliållningssällskaps inkomster 
och utgifter under åren 187(5—1880 äro upprättade följande 

Sammandrag af räkningen öfver Kronobergs läns landstings in-
komster och utgifter under åren 1876—1880. 

Sammandrag af räkningen öfver Kronobergs läns hushållnings-

sällskaps inkomster och utgifter under åren 1876—1880. 
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6. Politi. 
Undervisningsanstalter. Lärarepersonalen vid det i Vexjö 

varande högre elementarlärorerket för manlig ungdom utgjordes 
under höstterminen är 1880 af 1 rektor, 7 lektorer, 12 adjunkter 
och 3 öfningslärare; oeli var lärjungarnes antal då 391. De 
under läroverkskollegiets värd stående kassor utgjorde vid samma 
års slut': 

Donationsmedel 7,416 08 

Biblioteks- och matcrielkassan 43,888 41 

Ljus- oeh vedkassan 776 88 

lijs-gtiadsfouden 39,556 74 

Premie- oeh fattigkassan 204 84 

91,843-95. 

1 Vexjö finnes äfven ett elementarläroverk för jiickor, med 
1 föreståndarinna, 4 lärarinnor, 6 biträdande lärare oeh 3 öf-
niugslärare; och var under höstterminen år 1880 lärjungarnes 
antal 96. 

Vid det äfven i Vexjö förlagda seminarium tor bildande af 
folkskolelärare voro under höstterminen år 1880 anstälde 1 rek
tor, 5 adjunkter, 4 öfningslärare och 1 folkskolelärare; och ut
gjorde elevernas antal 143. Utom Vexjö stads 2 fasta folkskolor 
oeh 4 småskolor uppgår folkskolornas antal ä landet till 122, 
af hvilka 25 äro fasta oeh 97 flyttande. Derjemte Unnas 186 
småskolor och skolhusens antal är 236. 

Någon högre folkskula finnes ej inom länet. 
Deremot har ea så kallad folkhögskola år 1876 kommit till 

stånd samt fått intill slutet af år 1880 af länets landsting till
godonjuta anslag med ett sammanräknadt belopp af 25,250 kro
nor. Lärareantalet utgöres af 1 föreståndare, 1 biträdande lärare 
och 1 öfningslärare. 

Den uti förra femårsberättelsen omfönnälda i/jijfoxtrings-
anstalten för döfstumma har förllyttats ifrån Bölsö till hemmanet 
Uephult i iStenbrohults socken samt der fortsatt sitt gagnande 
värf med hufvudsakligt understöd af landstinget och staten. 
Elevernas undervisning och vård bestridas af föreståndaren, 2 
biträdande lärare, 1 lärarinna, 1 husmoder, 3 yrkeslärare, 1 
rättare och 2 sköterskor. Undervisningen meddelas i vanliga 
skolämnen samt i handtverk, landtbruk, trädgårdsskötsel och 
fruntimmersslöjd. Elevernas antal har varit 30 årligen ; och un
der senaste femårsperioden hafva från skolan utgått 36 elever, 
behörigen undervisade och konfirmerade. 

Vid laudtbruksskolan å Tranluät, som åtnjuter årligt under
stöd af allmänna medel till ett belopp af 4,000 kronor, utgöres 
lärarepersonalen af 1 föreståndare och 4 biträdande lärare; och 
hafva derstädes under ifrågavarande period undervisats 89 lär
lingar, deraf 20 betalande. 

Den mejeriskola, som under 21 år varit förlagd ii Bergqvara 
egendom i Kinnevalds härad, har enligt vederbörandes bestäm
melse den 1 november 1880 förflyttats till egendomen Robi-rts-
fors i Vesterbottens län, sedan den ansetts ej vara för södra 
Sverige vidare; behöflig. 

Med bidrag af staten, landstinget, hushållningssällskapet och 
kommuner i länet äro inom 7 kommuner inrättade slöjdskolor, 
der gossar, som besöka folkskolan, undervisas i tillverkning af 
de för landtmannen mest behöfliga redskap oeh bohagsartiklar. 

Två söndagsaftonskolor dels för fabriks- och handtverkslär-
lingar och dels för flickor finnas i Vexjö. 

Beträttande föiväkringsinrättiiingw, utseende såväl eld som 
hagelskador, åberopas bifogade tabell N:o i samt nedanstående 
tabell, och redogöres för fromma stiftelser ii tabell N:o 5. 

Bolags för försäkring mot hagelskada verksamhet åren 1876—1880 i Kronobergs län. 



14 Kronobergs län. Helso- och sjukvård. Lifränteanstalt. Hypotekslån. Remonteringsunderstödsföreningar. 

För bestridande af helso- och sjukvård finnas inom länet 4 
provinsialläkare, 2 läkare vid hospitalet, 1 läkare vid hvartdera 
lasarettet, 1 stadsläkare och 2 militärläkare. Apotek finnes 1 
inom hvarje provinsialläkaredistrikt. Barnmorskornas antal är 46. 

Nytt lasarett och kurhus färdigbyggdes i Vexjö år 1879 med 
en kostnad af 174,000 kronor samt innehåller å lasarettet 15 
sjukrum med tillsammans 65 sängar och å kurhuset 4 sjukrum 
med tillsammans 20 sängar. Byggnaderna äro uppförda och in
redda med synnerlig soliditet och ändamålsenlighet. 

Brunns- och badanstalter, ehuru af mindre betydenhet, finnas 
à Evedal i Vexjö socken, i Grännaforsa af Lekaryds socken, i 
Ljuuga af Ljunga socken och i Nygård af Nottebäcks socken. 

I afseende å fattigvården och sparbanksväsendet torde lämp
ligen få åberopas de uppgifter, som härom lemnas till Statistiska 
Centralbyrån och livarutöfver något vidare ej är att anmärka. 

Vexjö lifränteanstalt, som vid slutet af år 1875 hade i be-
sparingsfonden 35,271 kronor 60 öre, i reservfonden 7,453 kronor 
48 öre och i Iifräntefonden 314 kronor 3 öre, hade under senast 
förflutna fem år utvidgat sin verksamhet, så att den vid slutet 
af år 1880 egde i besparingsfonden 116,475 kronor 78 öre, i 

P å L a n d s h ö f d i n g e e m b e t e t s v ä g n a r : 

reservfonden 4,091 kronor 77 öre och i Iifräntefonden 369 kro
nor 23 öre. 

Af kreditanstalter' inom länet har Smålands med flera pro
vinsers hypoteksförening till jordegare inom länet i amorterings
lån utlemnat: 

C. A. Holmberg. E. J. Hagman. 

Bankafdelningskontor hafva fortfarande hållits i Vexjö och 
Ljungby af Smålands enskilda bank, i Vexjö af Skånes enskilda 
bank samt i Vislanda och Elmhult af Kristianstads enskilda bank. 

Den rernonteringsunderstödsförening, som är stiftad till lätt
nad för inom länet varande rusthållare vid Smålands husarrege
mente vid fullgörande af dem åliggande remontering, har äfven 
under ifrågavarande femårsperiod varit i verksamhet med en 
kapitaltillgång af 11,626 kronor 68 öre. 

Vexjö å landskansliet den 30 december 1881. 



Tab. N:o 1. Kronobergs län. 15 

Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGDEN I KRONOBERGS LÄN ÅREN 1876-1880. 



16 Kronobergs län. Tab. N:o 2. 

Tab. N:o 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I KRONOBERGS LÄN ÅREN 1876-1880. 



Tab. N:o 3. Kronobergs län. 17 

Tab. N:o 3. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I KRONOBERGS LÄN ÅR 1880. 



Tab. N:o 4. 

BRANDFÖRSÄKRINGS-INRATTNINGARNES VERKSAMHET I KRONOBERGS LÄN ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 5. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I KRONOBERGS LÄN ÅR 1880. Tab. N

:o 5. 
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Tab. N:o 5. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 20 
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