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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFF1CIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny foljd. 

ÅREN 

1881-1885, 

K R O N O B E R G S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

XVronobergs läns gränser hafva under den femårsperiod, för 
hvilken redogörelse nu afgifves, icke undergått någon förändring, 
hvadan länets areal fortfarande utgör 87-o8 qvadratmil, deraf 
omkring 8-»3 qvadratmil i större och mindre insjöar, 11 -?6 qva
dratmil i sank mark och 66-<»y qvadratmil i fast mark. 

Rörande länets naturbeskaffenhet i allmänhet hafva några 
väsentliga förändringar ej egt rum, sedan Länsstyrelsen i be
rättelsen för åren 1871—1875 härför lemnade omständlig redo
görelse. Här må emellertid endast nämnas, att för de landvin
ningar och torrläggningar af sank mark, som i följd af vatten-
aftappningar och sjösänkningar uppkommit, lemnas nedan i sam
manhang med redogörelsen för jordbruket närmare upplysningar. 

I judicielt hänseende äro länets sex härad delade i 3 dom
sagor, af hvilka Östra Värends domsaga omfattar Konga och 
Uppvidinge härad, Vestra Värends: Allbo, Kinnevalds och Norr-
vidinge härad, samt Sunnerbo domsaga: häradet af samma namn. 

I länet finnes endast en stad, Vexjö, med egen jurisdiktion, 
belägen i länets medelpunkt, samt endast en köping, Ljungby, 
belägen i Ljungby socken och Sunnerbo härad, hvilken genom 

Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 15 oktober 1828 förklarats 
vara af stad oberoende. 

Sedan emellertid vid Elmhults jernvägsstation i Stenbro-
hults socken folkmängden under senaste åren ökats,, så att den 
uppginge till öfver 700 personer, samt der samtidigt uppförts en 
mängd byggnader, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
genom resolution den 5 juli 1884 i öfverensstämmelse med in-
vånarnes i sådant afseende enhälligt uttalade önskan förordnat, 
att ordningsstadgan för rikets städer af den 24 mars 1868 samt 
byggnadsstadgan och brandstadgan af den 8 maj 1874 skola i 
lämpliga delar gälla för Elmhults stationssamhälles område, 
innefattande jemte den staten tillhöriga jeruvägsstationen de 
egor af hemmanet Elmhult, som begränsas i söder af hemmanet 
Froafälle, i vester af hemmanet Klöxhult, i norr af hemmanet 
Gemön och i öster af en linie, dragen 1,000 fot öster om den 
nuvarande landsvägen derstädes. Genom nådigt bref den 6 fe-̂  
bruari 1885 har Eders Kungl. Maj:t, med godkännande af förbe
rörda resolution samt vissa af Eders Kungl. Maj:te Befallnings
hafvande föreslagna hufvudgrunder för beredande af'tillämpning 
af omförmätda stadgar, uppdragit åt Länsstyrelsen att utfärda 
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erforderliga bestämmelser för verkställigheten af livad sålunda 
beslutats. De åtgärder, som med anledning häraf vidtagits, falla 
emellertid ej inom omfånget för denna embetsberättelse. 

Af de inom länet förlagda trupper tillhör hela Krono
bergs regemente med 1,100 rotar första militärdistriktet samt 
.'152 rotar af Kalmar regemente, 112 nummer af Smålands husar
regemente och 101 nummer af Smålands grenadierbataljon andra 
militärdistriktet. 

I administrativt hänseende är länet indeladt i 5 fögderier 
och 17 länsmansdistrikt, hvilka senare äro fördelade i fjerdings-
mansdistrikt, hvartdera i allmänhet omfattande en socken. 

Förutom Vexjö stadsförsamling samt delar af Femsjö och 
Vissefjerda socknar finnas 84 landtsocknar, af hvilka Ljunga 
socken i Sunnerbo härad och Sandsjö socken i Konga härad, 
enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref till Kammarkollegium den 
17 april 1885, fått sina namn förändrade till Södra Ljunga 
och Södra Sandsjö. Länet tillhör jemte Jönköpings, Kalmar, 
Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län 
södra bergmästaredistriktet. 

I afseende å skogsvården utgör länet, i förening med Kalmar 
och Jönköpings län, Smålands distrikt samt är fördeladt i två 
revir, Värend och Sunnerbo, infattande det förra Konga, Upp-
vidinge, Kinnevalds och Norrvidinge samt det senare Allbo och 
Sunnerbo härad. 

I ecklesiastikt hänseende tillhör länet Vexjö stift samt är 
fördeladt i 6 prosterier, 47 pastorat och 86 kyrkoförsamlingar, 
af hvilka Hemmesjö och Tegnaby, Nottebäck och Granhult, 
Vederslöf och Dänningelanda, Qvenneberga och Hjortsberga, Dref 
och Hornaryd samt Vexjö lands- och stadsförsamling hafva ge
mensamma kyrkor. 

För allmänna helsovården finnas, utom det allmänna hospi
talet nära Vexjö, tvenne lasarett, det ena i Vexjö, det andra i 
Ljungby köping. Länet är för öfrigt indeladt i 4 provinsial
läkaredistrikt, nemligen : 

l:o. Vexjö distrikt, omfattande hela Norrvidinge härad, 
Vexjö stads- och landsförsamlingar, Hemmesjö, Nöbbeleds, Östra 
Torsås, Uråsa och Furuby församlingar af Konga härad; Öja-
by, Härlöfs och Bergunda, Oja, Vederslöfs, Dänningelanda, 
Täfvelsås, Kalfsviks, Jäts och Skatelöfs församlingar af Kinne
valds härad; Virestads, Stenbrohults, Vislanda, Vestra Torsås, 
Lekaryds, Aringsås, Qvenneberga, Hjortsberga, Slätthögs, Mistel-
ås, Moeda, Örs och Aneboda församlingar af Allbo härad 
samt Dädesjö, Sjösås, Drefs och Hornaryds församlingar af Upp-
vidinge härad; 

2:o. Ekeberga distrikt, omfattande Ekeberga, Lenhofda, 
Granhult8, Nottebäcks, Aseda, Elghults, Helleberga, Alguts
boda och Herråkra församlingar af Uppvidinge härad samt Hof
mantorps, Långasjö och Ljuders socknar samt Vissefjerda socken
del af Konga härad; 

'Å:o. Tingsås distrikt, omfattande Linneryds, Sandsjö, Elme
boda, Väckelsångs och Tingsås församlingar af Konga, Urshults 
och Almundsryds af Kinnevalds samt Härlunda församling af 
Allbo härad; 

4:o. Sunnerbo distrikt, omfattande hela Sunnerbo härad. 
Enär Ekeberga provinsialläkaredistrikt i följd af dess vid

sträckthet och dåliga kommunikationer förorsakar stora svårig
heter tor befolkningen att erhålla nödig läkarevård och för lä
karen att lemna sådan, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-

vande, i afsigt att få denna olägenhet i möjligaste mån undan
röjd, i skrifvelse till Medicinalstyrelsen den 20 september 1883 
hemstält, att Styrelsen ville väcka underdånigt förslag om in
rättande inom länet af ett femte provinsialläkaredistrikt, be
stående af Algutsboda, Hofmantorps, Ljuders. Elmeboda och 
Långasjö socknar samt den till Konga härad hörande delen af 
Vissefjerda socken, i hvilket fall Ekeberga distrikt lämpligen 
kunde utgöras af dess återstående socknar jemte Dädesjö, Sjösås, 
Drefs och Hornaryds socknar af Vexjö nuvarande provinsial
läkaredistrikt. 

Frågan härom är, enligt hvad Länsstyrelsen meddelats, för 
närvarande beroende på behandling inom den komité, som er
hållit Eders Kungl. Maj:ts nådiga uppdrag att granska uppgjordt 
förslag till instruktion för provinsialläkare med flere läkare 
äfvensom att utreda åtskilliga andra i samband dermed stående 
frågor. 

Till undanrödjande af befintliga oregelbundenheter i lånets in
delning har Eders Kungl. Maj:t under senast förflutna femårs
perioden genom nådiga bref tHl Eders Kungl. Maj:ts och Rikets 
Kammarkollegium förordnat, dels den 24 oktober 1885 att vid 
1887 års början skall såväl i kyrkligt och kommunalt hänse
ende som i jordeboken från Dänningelanda till Täfvelsås socken 
öfverflyttas hemmanet xj mantal Rinkaby N:o 1 Norregården, 
hvilket derefter kommer att i jordeboken erhålla N:o 4, samt 
från Hamneda till Göteryds socken hemmanet x/2 mantal Fager-
hult N:o 1, hvilket i jordeboken för sistnämnda socken kommer 
att upptagas under N:o 2, dels den 20 november 1885 att vid 1887 
års början hemmanen 1 mantal N:o 1 Kateboda och s/4 man
tal N:o 1 Holkhult skola, det förra i kyrkligt hänseende och 
det senare såväl i kyrkligt och kommunalt hänseende som i 
jordeboken förläggas från Virestads till Stenbrohults socken, der 
detsamma i jordeboken bör erhålla N:o 2, samt hemmanet lj 
mantal N:o 1 Hyttinge i kyrkligt hänseende öfverföras från 
Stenbrohults till Virestads socken. 

Särskildt i kyrkligt hänseende har förutom ofvan omför-
mälda förändringar genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref till 
Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium den 23 okto
ber 1884 Härlöfs till Öjaby pastorat hörande annexförsamling 
från och med den 1 maj 1885 öfverflyttats från Allbo till Kin
nevalds kontrakt, dit moderförsamlingen Öjaby förut hörer. 

Såsom oregelbundenheter i länets administrativa, judiciela, 
ecklesiastika och kommunala indelningar qvarstå ännu af de i 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes senaste berättelse om-
förmälda: 

l:o. Att Areda by om l y s mantal, tillhörande i borgerligt 
afseende Dädesjö socken af Uppvidinge härad, i kyrkligt af
seende är förenad med Gårdsby församling i Norrvidinge härad; 

2:o. Att hemmanet 8/g mantal Sännö i borgerligt hänse
ende tillhör Lidhults socken i Sunnerbo härad, men i kyrkligt 
Femsjö socken af Vestra härad af Jönköpings län; 

3:o. Att Vexjö socken är i kyrkligt afseende förenad med 
Vexjö stad, men i borgerligt delad mellan Konga och Kinne
valds härad; 

4:o. Att Skatelöfs socken utgör ett helt i kyrkligt afseende, 
men är i borgerligt delad emellan Kinnevalds och Allbo härad; 

5:o. Att Aneboda socken likaledes utgör ett helt i kyrk
ligt hänseende, men är i borgerligt delad mellan Allbo och Norr
vidinge härad, samt 
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2. Invånare. 

Tab. Litt. A. In- och utflyttade till och från Kronobergs län åren 1881—1885. 

Utflyttningen från länet, hvilken för föregående femårspe
riod öfversteg inflyttningen med 7,183 personer, har .under nu 
ifrågavarande period ytterligare ökats, så att den med 12,649 
personer öfverskjutit inflyttningen. 

Särskildt till Amerika har emigrationen under perioden 
varit särdeles liflig; men äfven den i Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes senaste femårsberättelse omförmälda utvand
ring, som af arbetsfolk, särdeles qvinnor, årligen företages till 
Danmark och Tyskland, har icke obetydligt ökats under nu 
ifrågavarande period. 

Genom nådiga kungörelsen den 28 november 1884, angå
ende kommissionärer för anskaffande åt tjenstehjon och andre 

af anställning inom eller utom riket, torde visserligen den förut 
ofta hörda och befogade klagan, att utvandrare till Danmark 
och Tyskland efter sin ankomst till bestämmelseorten icke er-
höllo utlofvade tjenster och löneförmåner, i någon mån kunna 
anses förebygd, men öfriga af Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande tillförene anmärkta och i hög grad beklagliga följder 
af den ifrågavarande utvandringen göra sig fortfarande känbart 
gällande för länet. 

Till belysning af den omfattning, denna utvandring tagit, 
har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i enlighet med in
fordrade uppgifter upprättat följande särskilda sammandrag. (Se 
Tab. Litt. B.). 

För länets folkmängd i allmänhet samt för antalet bevä
ringsmanskap af alla klasserna äfvensom årligen approberadt 
manskap redogöres i tabell N:0 1. 

Den deri förekommande skilnaden i folkmängden enligt pre-
sterskapets uppgifter och enligt mantalslängderna är i allmänhet 
icke för något af åren större, än att den finner sin förklarings
grund i bristande öfverensstämmelse hojs de civila och eckle
siastika myndigheterna vid antecknande af dem, som under 
längre eller kortare tid uppehålla sig utom länet på arbetsför-
tjenst. 

Folkmängden, som enligt niantalslängden uppgick till 170,257 
personer för år 1880 och 167,088 personer för 1885, har sålunda 
under nu ifrågavarande period minskats med 3,169 personer. 

Denna minskning kommer uteslutande på länets landsbygd. 
Invånareantalet i Vexjö stad, som enligt 1880 års mantals-

längd uppgick till 4,928 personer, har ökats till 5,997 vid 1885 
års utgång. 

I afseende å in- och utflyttade personer åberopas nedanstå
ende sammandrag, hvilket upprättats med ledning af uppgifter, 
som infordrats från pastorsembetena i länet. (Se Tab. Litt. A.). 

6:o. Att Vissefjerda socken är ett helt i kyrkligt hänse
ende, men i borgerligt delad mellan Konga härad samt Södra 
Möre härad i Kalmar län. 

Flertalet af nu nämnda oregelbundenheter jemte åtskilliga 
andra af mindre väsentlig beskaffenhet äro emellertid af en utaf 

Eders Kungl. Maj:ts för sådant ändamål i nåder tillsatt komité 
föreslagna att undanrödjas samt frågorna härom efter 1885 års 
utgång afgjorda eller på Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning 
beroende. 
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Tab. Litt. B. Sammandrag öfver antalet af de personer, som under femårsperioden 1881—1885 afrest till eller återkommit från 

Danmark och Tyskland. 

I afseende å befolkningens lynne, lefnadsvanor, seder och 
bruk, klädedrägt och bostäder är ej något särskildt att för denna 
period anföra utöfver hvad föregående berättelser härom inne
hålla. 

Det, som i sådant afseende förekommit egendomligt, för
svinner efter hand under inflytandet af en alltmera lättad sam
färdsel och häraf uppkommen lifligare beröring med andra orter 
och befolkningar. 

Från farsoter kan länet sägas hafva varit förskonadt. Vis
serligen fortfor en bland arbetarebefolkningen å Lessebo bruk 
under slutet af år 1880 uppkommen nervfeberepedemi äfven un
der början af år 1881, men sjukdomen vann icke någon allmän
nare utbredning. 

De religiösa rörelserna bland länets befolkning, som i all
mänhet vida mer än grannlänens synes vidhålla och iakttaga 
gammal lutersk kyrko- och församlingsordning, hafva under se
naste femårsperioden hufvudsakligen yttrat sig genom ett fort
satt uppförande af s. k. missions- eller bönehus, der andliga 
föredrag hållas af Jönköpings Missionsförenings och Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsens kolportörer samt andra lekmannapredikan
ter, hvilka i sammanhang härmed vanligen utsprida religiösa 
småskrifter. 

Om man å ena sidan icke alltid kan gilla de understundom 
nog mycket frikyrkliga tendenser, som vid dylika bönemöten gö
ras gällande, kan å andra sidan ej förnekas, att den religiösa 
rörelsen ej obetydligt bidragit till ökande af sedlighet och allvar 
i lefvernet. Huru stark rörelsen i sig sjelf är, framgår tydligt 
af den offervillighet, de obemedlade klasserna ofta underkasta 
sig för uppförande af samlingslokaler till mötena. 

Hufvudsakligen är det de s. k. läsarne eller nyevangelister-
na, som besöka dessa bönemöten. 

Metodisterna, som förut visserligen funnits inom åtskilliga 
delar af länet, synas icke hafva vunnit något synnerligen ökadt 
antal anhängare. Endast å ett ställe inom länet, nemligen vid 
Delary bruk i Göteryds socken, hafva de bildat egen församling, 
hvilken jemlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 24 augusti 
1883 förklarats berättigad till offentlig religionsöfning under de 
vilkor och bestämmelser, som nådiga förordningen den 31 okto
ber 1873 stadgar. 

Baptisterna lära särskildt inom Hamneda och Hinneryds 
socknar i Sunnerbo härad hafva vunnit en del nya anhän
gare. 

Några sekteriska rörelser af den omfattning eller beskaffen
het, att särskilda åtgärder behöft vidtagas, hafva under perioden 
icke förekommit. 

Hvad allmänna sedligheten beträffar, kan såsom glädjande 
framhållas, att densamma åtminstone i ett afseende undergått 
en förbättring, i det att begagnandet af spritdrycker påtagligen 
är i aftagande. Att den allmänna meningen och lagstiftnings
arbetet härtill med stor enighet samverka, lärer ej kunna med 
fog förnekas, och de röster, som här och der söka göra den åsig-
ten gällande, att lagstiftningen i berörda afseende går före den 
allmänna meningen, synas blifva allt mera fåtaliga. 

Khuru ett minskadt förtärande af spritdrycker kunde för
anleda till ökad förbrukning af vin och maltdrycker, synes emel
lertid konsumtionen af sistnämnda drycker icke hafva tilltagit. 
Snarare anser Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande med fäst 
afseende dera, att antalet försäljningsställen för vin och malt
drycker under perioden blifvit i öfverensstämmelse med kommu
nalmyndigheternas i sådant afseende uttalade önskningar min
skadt, att jemväl förbrukningen af ifrågavarande drycker i någon 
mån aftagit, särdeles i de delar af länet, der de religiösa rörel
serna starkast framträdt eller nykterhetsförbund varit verksamma. 

Den s. k. goodtemplarrörelsen, hvilken flerstädes inom lä
net vunnit talrika anhängare, har i ej ringa mån bidragit till 
nykterhetens befrämjande.-

Rörande befolkningens intellektuela utveckling i allmänhet, 
torde med fullt skäl kunna sägas, att den alltjemt förbättrade 
folkundervisningen haft en gynsam inverkan, i det den höjt fol
kets mottaglighet för andlig förkofran samt åstadkommit en all
männare hyfsning och ökad omtanke för snygghet och beqväm-
lighet. 

I sin mån hafva sockenbiblioteken och den ständigt tillta
gande tidningsläsningen jemväl bidragit till att väcka och under
hålla intresset för allmänna angelägenheter och nyttiga kun
skaper. 

Beträffande den ekonomiska ställningen inom länet har sär
skildt under de sista åren af perioden försports en nästan allmän 
klagan öfver rådande betryck. 

Att denna klagan i väsentlig mån varit berättigad, torde 
icke heller med fog kunna förnekas. 

Känbarast och förnämligast har detta betryck gjort sig 
gällande i afseende å jordbruket, hvilket inom länet utgör den 
vigtigaste näringskällan, på hvars afkastning den ojemförligt 
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största delen af innevånarnes uppehälle och välstånd är beroende. 
Oaktadt jordbrukaren under senaste åren med användande af 
tjeniigare arbetsmetoder och förbättrade åkerbruksredskap samt 
genom nedläggande af mera kostnader för jordens hållande i hög 
växtkraft i ej obetydlig mån uppbringat både mängden och be
skaffenheten af sin jords alster, är dock behållningen af jord
bruket nu väsentligen mindre än tillförene. 

Med det samband, hvari näringarne stå till hvarandra, är 
det för öfrigt tydligt att, om en näringsgren för ett svagt och 
tynande lif, detta inverkar i sin mån på alla öfriga och följ
aktligen att, om det är sjelfva modernäringen som befinner sig i 
trångmål, denna inverkan också visar sig destomera omfattande 
och tryckande. 

På grund af jordbrukets svåra ställning befinna sig också 
främst dess närmaste binäringar och dernäst äfven öfriga för-
värfskällor, allt i den mån de af modernäringen äro beroende, i 
ett likartadt tillstånd. Så hafva bergshandteringens idkare nästan 
alldeles nedlagt sin numera lönlösa rörelse, hvilken visserligen 
inom länet ej varit af någon särdeles betydenhet, men likväl 
under tider af mera allmän välmåga kunnat med fördel bedrifvas. 

Fabriksindustrien, som här hufvudsakligen består af glas
tillverkning, pappersberedning, tändsticksfabrikation och förfär
digande af gjutgods samt åkerbruksredskap och andra maskine
rier, röner visserligen äfven den märkbar känning af det rå
dande betrycket i andra näringar, men har dock, der den varit 
fotad på nödigt förlagskapital, kunnat med någon, om än min
skad, afkastning fortfarande bedrifvas. 

Att handeln, såsom allenast utgörande en mellanhand för 
utbyte af jordbrukets och öfriga näringars alster, skall erfara 
den allra känbaraste beröringen af ett mera allmänt ekonomiskt 
betryck, ligger i sakens egen natur, och den har ej heller att 
glädja sig öfver ett mera blomstrande tillstånd än jordbruket. 
Detta gäller likaså och af samma skäl om handtverkerier och 
andra mindre näringar, hvilka här ej drifvas i någon större om
fattning och hvilkas idkare, som i allmänhet sakna både nödigt 
förlagskapital och erforderlig skicklighet, ej kunna täfla med ut
landets allehanda och billiga fabriksalster, hvilkas hitförande 
förorsakat, att många yrken, såsom hattmaken och garfveri med 
flere, äro i märkbart aftagande. 

Att närmare redogöra för orsakerna till det rådande ekono
miska betrycket, torde ej här vara erforderligt, helst Eders Kungl. 
Maj:t tillsatt en komité, som i sinom tid torde taga denna fråga, 
hvilken icke lärer vara egendomlig för allenast detta län, under 
mera omständlig behandling. 

Här må emellertid i korthet nämnas, att, efter hvad Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande funnit, många samverkande 
omständigheter bidragit till åstadkommande af det rådande be
trycket. 

Någon gång och i särskilda fall kan visserligen bindandet 
af större kapital, än den verkliga förmögenheten medgifver, 
hafva förorsakat obestånd och ekonomiska svårigheter, men detta 
förhållande kan förvisso inom detta län icke räknas som en 
afsevärdt medverkande orsak till den tryckta ställningen. 

Deremot torde bristande planmässighet och felaktig beräk
ning i näringsföretagen kunna tillskrifvas ej så liten skuld till 
det betryck, hvari åtskilliga af länets näringar befinna sig, och 
särskildt gäller detta i vidsträckt mån om jordbruket. 

De allra flesta jordegare hafva nemligen köpt betydligt 
större fastighet, än de kunnat kontant betala. I följd häraf 
hafva de måst skuldsätta sig för belopp många gånger öfversti-
gande deras verkliga egendom. 

Då priset på jorden emellertid af helt naturliga orsaker 
städse håller sig så högt, att deri nedlagdt kapital lemnar lägre 
afkomst, än den ränta, som vid utlåning i allmänhet betingas, 
blir denna skilnad en förlust, som så småningom växer lånta
garen öfver hufvudet och slutligen i följd af de ytterligare kost
nader, som förorsakas af exekutiva åtgärder vid försenad liqvid, 
medför hans fullständiga ruin. Liknande brist på beräkning af 
jordbrukets förmåga att förränta skuld har också i ej ringa grad 
bidragit till det betryck, hvaruuder ett flertal af länets arrenda-
torer nu befinna sig, skuldsatte som de i många fall äro både 
för förlags- och driftkapital. 

En i sin mån kraftigt bidragande orsak till detta nu an
märkta missförhållande torde återigen vara att söka uti vårt i 
allmänhet allt för vidt utsträckta kredit- och borgenssystem och 
särskildt den beredvillighet, hvarmed hypoteksföreningar och 
öfriga bankinrättningar tillhandagått allmänheten vid dess pen-
ningebehof. 

En mera allmänt verkande orsak till det ekonomiska be
trycket måste emellertid tillskrifvas den utländska konkurren
sen. Detta gäller i första rummet jordbruksalstren och särskildt 
sädesafkastningen, hvars pris afgörande återverkar på öfriga 
jordbruksprodukter. Denna konkurrens gör sig under förhanden 
varande förhållande oafvisligt gällande både på den inhemska 
marknaden och å utlandets exportorter, ej blott till men för 
jordbrukaren, utan äfven för fabriksindustrien och handtverke-
rierna, hvilka lida i nästan alla sina grenar af denna konkur
rens, hvars icke blott öfverflödsartiklar och ofta usla kramvaror 
för högst betydande summor tillföras orten af utländska han
delsresande, som sålunda jemväl förorsaka ej ringa skada för 
inländske handlande och länets bofaste köpmän, utan hvars äfven 
bättre och redbarare införsel, genom den utländska produktions
kostnadens billighet, gör det snart sagdt omöjligt för den in
hemska industrien att härda ut i den ojemna striden. 

Några till ytterlighet drifna spekulationer eller andra för
hållanden, som kunnat förorsaka inhemsk öfverproduktion, hafva 
ej förekommit inom länet; åtminstone ej å sådan tid, att någon 
återverkan häraf egt rum å den nuvarande ekonomiska ställ
ningen. 

Att denna rönt ett ogynsamt inflytande af för dyra pro
duktionskostnader, kan icke förnekas, och det är ett lika kändt 
som beklagligt faktum, att under de senaste åren produktions
kostnaden för flere af landets vigtigaste afyttringsartiklar ej obe
tydligt öfverstigit dessas gängse försäljningspris. 

Dyrbara lefnadsvanor och ökade behof, dessa senare en van
lig och gifven följd af stigande allmän bildning, hafva visserli
gen äfven i sin mån bidragit att inom vissa samhällsklasser öka 
de ekonomiska svårigheterna, men kunna icke skäligen räknas 
bland betryckets vigtigare faktorer inom detta län, der hos all
mogen den ärfda sparsamhetsandan ännu i största allmänhet gör 
sig gällande. 

Bland andra förhållanden, som till den svåra ställningen 
medverkat, förtjenar särskildt att framhållas hvad redan förut 
blifvit i korthet antydt rörande den höga räntefoten å de be
sparade kapital, som blifvit för produktiva ändamål till all-
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manna rörelsen utlänta, samt de missförhållanden, som i mångt 
och mycket icke utan skäl läggas värt nuvarande kreditsystem 
till last. 

Emigrationen bidrager äfven genom den fond af kapital och 
god arbetsstyrka, som härigenom undandrages vår inhemska pro
duktion, att öka det allmänna betrycket. 

Med den vexelverkan, som råder mellan land och stad, torde 
hvad här förut blifvit om ställningen â länets landsbygd i all
mänhet anfördt jemväl i allt väsentligt hafva sin tillämpning å 
Vexjö stad och Ljungby köping, ehuru visserligen, till följd af 
invänarnes i allmänhet burgna vilkor och andra för dessa orter 
gynsamma förhållanden, motståndskraften gent emot det allmänna 
betrycket här är större och känningarne deraf således åtminstone 
till en början mindre märkbara. 

Under de senast förflutna fem åren hafva lagaökningar inom 
länet förekommit till ett antal af 4,347 för en sammanlagd summa 
af 1,312,655 kr. Af dessa hafva 3,795 för ett kapitalbelopp af 
1,027,600 kronor anhängiggjorts emot jordbrukare, 181 för 115,455 
kronor emot handlande, 177 för 62,680 kronor mot fabriksidkare 
och handtverkare samt 194 för 106,930 kronor emot åtskilliga 
andra personer inom särskilda yrken och samhällsklasser. 

Förhållandet under de fem närmast förutgångna åren visar 
i sådant afseende följande siffror: för jordbrukare 5,906 lagsök
ningar ä 1,515,971 kronor, för handlande 334 å 188,720 kronor, 

A.) Jordbruket utgör fortfarande i förening med boskaps
skötseln länets hufvudnäring. 

Ehuru, såsom redan förut blifvit närandt, jordbruket för 
närvarande lider af ekonomiskt betryck, hvilket särskildt under 
de senaste åren af perioden dera verkat hämmande, kan dock 
såsom allmänt omdöme sägas, att detsamma är stadt i en allt-
jemt fortgående utveckling och att de hjelpmedel, som vetenskap 
och industri stält till jordbrukarens förfogande, alltmera komma 
till användning. 

Enligt hushållningssällskapets berättelse för år 1885 utgör 
arealen af odlad jord och åker sammanlagdt 147,829 tunnland 
mot 138,087 tunnland år 1880, utvisande således en tillökning 
under perioden af 9,742 tunnland. Denna tillökning i odlad 
jord är i ej obetydlig mån beroende derpå, att uppmärksamheten 
mera än tillförene riktats på torrläggning af mader och mossar 
samt andra sänka marker, hvilka ofta för jemförelsevis ringa 
kostnader kunna sättas under plogen samt med användande af 
artiticiela gödningsämnen afvinnas rikliga skördar. 

Under perioden ifråga har, enligt hushållningssällskapets be
rättelser, genom vattenaftappningar verkstälts jordförbättringar 
till en areal af 3,551 tunnland. 

För att biträda jordbrukare såväl med råd och upplysnin
gar om jordbruksförhållandena i allmänhet som äfven särskildt 
med uppgörande af planer för vattenaftappningar och torrlägg
ningar af sänka marker m. m., har statens i detta län tjenst-
görande landtbruksingeniör anlitats: 

år 1881 under 124 dagar å 41 förrättningsställen, 
» 1882 » 147 » » 45 
» 1883 » 117 » » 43 

för fabriksidkare och handtverkare 324 å 91,900 kronor samt 
för andra personer 365 å 92,393 kronor. 

Någon ökning af lagsökningarnes antal under de senaste fem 
åren, jemförda med närmast föregående femårstid, visar sig så
lunda icke. 

Detta är dock i väsentlig mån beroende derpå, att under 
denna period året 1878 här i länet företedde ovanligt ogynsamt 
resultat, särskildt för jordbrukarne, hvilka då till ett antal af 
2,043 lagsöktes för en sammanlagd summa af 584,937 kronor. 
Ser man åter tillbaka på femårsperioden 1871 — 1875, visar sig 
lagsökningarnes antal hafva tillsammans utgjort 3,475 å ett sam
manlagdt belopp af endast 586,027 kronor. 

Enligt från domhafvandena i länet infordrade upplysningar 
hafva konkursernas antal uppgått för år 1881 till 42, för år 
1882 till 50, för år 1883 till 48, för år 1884 till 52 och för år 
1885 till 50, och är det öfvervägande antalet af ifrågavarande 
konkurser uppkommet hos jordbrukare och handlande. 

Exekutiva auktioner hafva under åren 1881—1885 här i 
länet hållits till ett antal af 108. Saluvärdet har härvid i 44 
fäll öfverstigit, i 40 fall understigit och i 4 fall varit lika med 
det fastigheterna åsatta taxeringsvärde. Det belopp, hvarmed 
försäljningssumman i förstnämnda 44 fall öfverstigit taxerings
värdet, har utgjort 90,190 kronor, under det skilnaden i de 40 
senare fallen utgjort 167,000 kronor, deraf dock största delen 
uppstått vid försäljning af några fä större egendomar. 

är 1884 under 121 dagar å 53 förrättningsställen, 
» 1885 » 102 » » 35 » 

Härförutom har på hushållningssällskapets bekostnad en 
agronom rest omkring i länets kommuner och hållit offentliga 
föredrag rörande Iandthushållningen och dess binäringar. 

Den i senast afgifna embetsberättelsen omförmälda, af Jern-
kontorets torfingeniör Th. Palmberg verkstälda undersökningen 
af länets större mossar, myrar och vattendränkta marker har 
numera blifvit afslutad, och af den till hushållningssällskapet 
häröfver år 1883 afgifna beskrifning inhemtas, att den ungefär
liga arealen" af desamma utgör: 

inom Uppvidinge härad 26,150 tunnland. 
» Konga » 8,450 » 
» Norrvidinge » 2,900 » 
» Kinnevalds » 2,900 » 
» Allbo » 27,850 » 
» Sunnerbo » 85,300 » 

eller sammanlagdt 153,550 » 
deraf 76,350 tunnland efter afdikning genast utgjorde od

lingsbar mark; 
34,200 tunnland lämpligen kunde användas till skogbärande 

mark och framtida odling, 
samt 43,000 tunnland, såsom endast bestående af hvitmossa, 

voro till odling oduglige. 
Öfriga till 106,000 tunnland beräknade mindre mossar och 

myrar ansågos i allmänhet lätt kunna afdikas och vara för od
ling lämpliga. 

Sedan hushållningssällskapet, till befrämjande af sänka mar
kers odling, anvisat ej obetydliga bidrag för bekostande af sådana 

3. Näringar. 
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syneförrättningar, som i 4:de kapitlet af nådiga förordningen om 
dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 om-
förmälas, hafva flere dylika större förrättningar blifvit påbörjade 
och delvis äfven afslutade. Från vederbörande förrättningsmän 
har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, till belysande af 
hvad sålunda under perioden åtgjorts, infordrat uppgifter, af hvilka 
framgår : 

att antalet syneförrättningar och arealen af den jord, som 
genom vattenafledning befunnits kunna vinnas eller förbättras, 
utgjort: 

1881 vid 3 förrättningar 763 tunnland. 
1882 » 7 » 6,308 » 
1883 » 3 » 2,396 » 
1884 » 12 » 4,760 
1885 » 5 » 4,889 » 

I afseende å hrukningssättet förekommer i allmänhet endast 
å de större egendomarne ordnadt vexelbruk ined 7—10 skiften. 
A de mindre hemmanen användes i allmänhet 2 à 3-skiftes-
bruket med oregelbundet omlopp af säd, potatis och foderväxter. 
A några få orter fortfar ännu det gamla ensädesbruket. 

Rörande den odlade egoviddens användning för olika sädes
slag samt årliga utsädet, torde Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande få åberopa hvad hushållningssällskapets berättelser an
gående jordbruket härom innehålla. 

Dagsverkspris och tjenstehjonslöuer synas ej vara i märk
bart fallande, ehuru jordbrukets tryckta ställning borde gifva 
anledning härtill, beroende detta i väsentlig mån på emigra
tionen till Amerika samt derpå, att en stor del af den arbets
föra yngre manliga befolkningen söker sin utkomst vid jern-
vägsanläggningar och andra större arbetsföretag i riket samt 
tjenstpigor till betydligt antal utflytta till Danmark och Tyskland. 

För år 1885 uppgifvas prisen vara: 
för ett sommardagsverke, mans- 1.50 kr. 

qvins- O75 » 
för ett vinterdagsverke, mans- 0.88 » 

qvins- 0-50 » 
varande medelvärdet af lön för dräng i husbondes kost beräk-
nadt till 150 kronor och för piga till 75 kronor. 

Angående skördeförhållandena kan för de särskilda åren 
under perioden meddelas: 

1881. På grund af sen vår kunde sådden börja först i 
medio af maj samt slutade ungefär i medio af juni månad. 
Sommaren var i allmänhet, och särskildt i slutet, mer än van
ligt regnig. Höskörden bergades mestadels väl, men sädesskör
den skadades mångenstädes af regn. 

I sin helhet ansågs skörden vara '/, under medelmåttan. 
1882. Efter en ovanligt blid vinter inträdde tidig vår med 

nattfroster, som hindrade sådden till början af maj. Under för
sommaren rådde derefter för växtligheten gynsam väderlek. 

Höbergningen försiggick under mycken nederbörd. 
Under sädesskörden var bergningsvädret bättre. 
Skörden bedömdes såsom god. 
1883. Vintern och våren medförde ringa nederbörd. På 

grund af kall väderlek, kunde sådden börja först i medio af 
maj. Under juni, juli och augusti månader föll mycket regn, 
som försvårade bergningen af gräs och säd. Skörden utföll 
medelmåttig. 

1884. Efter en blid vinter inträdde tidig vår med gynsam 
väderlek för växtligheten. Under juni månad rådde torka, som 
efterföljdes af ihållande regn under juli månad. 

Bergningsvädret för sädesskörden var derefter särdeles godt. 
Skörden ansågs hafva blifvit öfver medelmåttan. 

1885. Under våren rådde omvexlande regn och kyla. Såd
den verkstäldes under gynsam väderlek i maj månad. I början 
af sommaren ringa nederbörd, men sedermera ända till slutet af 
oktober föll mycket regn, hvarigenom bergningen försvårades. 
Skörden utföll nära medelmåttig. 

Superfosfater och artificiela gödningsämnen börja alltmera 
användas äfven af den mindre jordbrukaren och ensamt genom 
hushållningssällskapets komiterade för inköp ocli kontrollering af 
gödningsämnen m. m. hafva sådana anskaffats: 

år 1881 för 21,549 kronor. 
» 1882 » 22,956 » 
» 1883 » 28,326 » 
» 1884 » 26,768 
» 1885 » 17,819 » 

Till trädgårdsskötselns och fruktodlingens befrämjande hafva, 
på landstingets och hushållningssällskapets bekostnad, sedan år 
1884 inom länet varit anstälde två länsträdgårdsmästare, med 
åliggande att icke blott meddela undervisning och råd i afseende 
å trädgårdsskötsel och trädplantering, utan äfven sjelfve efter 
reqvisition af enskilda personer biträda med inrättandet och 
ordnandet af trädgårdar och planteringar. 

Dessa trädgårdsmästare hafva särskildt under år 1885, se
dan kostnaden för deras biträde i väsentligaste mån öfvertagits 
af landstinget och hushållningssällskapet, flitigt anlitats och sy
nes intresset för denna binäring alltjemt vara i stigande. 

Enligt verkstälda beräkningar hafva under perioden plan
terats fruktträd till ett antal af: 

år 1881 2,000 stycken. 
» 1882 2,000 » 
» 1883 2,000 » 
» 1884 2,500 
» 1885 3,000 » 

Med anslag af Kronobergs och Kalmar läns södra hushåll
ningssällskap har under år 1885 i Vexjö jemväl hållits en ut
ställning af trädgårdsalster. 

Derest någon särskild gren af landthushållningen skulle 
framhållas såsom för femårsperioden särdeles lifaktig, torde detta 
isynnerhet gälla mejerihandterinaen. Anledningen härtill lärer 
förnämligast vara att söka deri, att de senaste årens låga sädes
pris föranledt landtbrukaren att använda en större mängd af sin 
spanmål till kreaturens utfordring, hvarigenom koladugårdens 
afkastning uppbringats, så att äfven i trakter, der mejerihand-
tering förut till följd af för ringa mjölktillgång ej kunnat med 
fördel bedrifvas, sådan nu förekommer. 

Sedan staten bekostat anställning af qvinliga mejerielever 
vid välskötta mejerier samt hushållningssällskapet i särskilda 
fall beviljat lån för inrättande af s. k. by- eller distriktsmeje
rier, har äfven detta i sin mån bidragit till handteringens upp-
hjelpande. 

B) Boskapsskötsel. Antalet af de vid 1880 års slut under
hållna kreatur utgjorde enligt hushållningssällskapets uppgifter 
7,569 hästar, 22,312 oxar, 737 tjurar, 61,953 kor, 33,827 ung
nöt under 2 år, 74,278 får och lam, 709 getter och 22,999 svin. 

7 



8 Kronobergs län. Boskapsskötsel. Skogshushållning. Jagtvård. 

Vid 1885 års utgång har antalet af ifrågavarande kreatur 
beräknats utgöra 7,392 hästar, 23,692 oxar, 792 tjurar, 64,235 
kor, 34,491 ungnöt under 2 år, 77,033 får och lam, 632 getter 
och 26,692 svin. 

Dessa siffror utmärka, att antalet af de underhållna hästarne 
fortfarande likasom under föregående femårsperiod är stadt i 
minskning, beroende hufvudsakligen derpå, att en mängd körslor 
numera i följd af nya jernvägars och kanalleders begagnande 
alldeles upphört. 

Antalet underhållna oxar, kor och ungnöt har deremot såsom 
af ofvanstående Bynes under perioden icke obetydligt ökats. In-
sigten om att det under rådande låga sädespris varit för jord
brukaren förmånligare att egna sig åt ladugårdsskötsel än sädes-
produktion har i förening med förut anmärkta minskningen af 
hästantalet härtill bidraget. 

Svinafveln synes äfven i ej obetydlig mån tilltagit, hvilket 
tvifvelsutan beror derpå, att priset å fläsk under perioden hållit 
sig jemförelsevis högt. 

I likhet med hvad förut egt rum, har under perioden gödts 
ett ej obetydligt antal oxar, hvilka försålts såväl inom som utom 
riket. Under de första åren af perioden hämmades visserligen 
denna näringsgren genom ett i Danmark på våren 1881 utfär-
dadt förbud mot införsel af nötboskap från Sverige, men detta 
förbud blef från och med år 1883 fullständigt upphäfdt. 

Till främjande af kreatursafveln och boskapsskötseln i all
mänhet har hushållningssällskapet dels år 1883 inköpt och till 
jordbrukare inom länet på förmånliga vilkor försålt tjurar af 
jutländsk ras, dels föranstaltat om årliga gödboskapsutställningar, 
der prisutdelningar försiggått, dels genom kringresande s. k. pre-
miering8nämnder utdelat belöningar för mindre, välskötta ladu
gårdsbesättningar, dels ock beviljat anslag för utbildande af krea
tursskötare, som blifvit anstälde vid större jordbruksegendomar. 

Hästafveln inom länet befinner sig fortfarande på en låg 
ståndpunkt, ehuru visserligen någon förbättring härutinnan torde 
vara att förvänta, enligt hvad vid senaste premieringar visat sig. 
Till dess befrämjande hafva med anslag af staten, landstinget 
och hushållningssällskapet årligen hållits dylika premieringar, 
der ej obetydliga belopp utdelats. Beskällare af godkänd be
skaffenhet hafva varit stationerade på åtskilliga ställen inom 
länet. Ett hästförsäkringsbolag, omfattande Kalmar och Krono
bergs län, har bildats och fått sina stadgar faststälda genom läns
styrelsernas resolution den 10 februari 1882. 

Vidare hafva, hufvudsakligen på hushållningssällskapets be
kostnad, under år 1881 blifvit inom länet anstälde två och under 
år 1884 ytterligare en distriktsveterinär; hvarigenom och då härtill 
jemväl kommer att länsveterinären enligt aftal med hushåll
ningssällskapet tillhandahåller sjukstall och meddelar ordina
tioner m. m., torde det vara förhållandevis väl sörjdt för krea
turssjukvården inom länet. 

Några särdeles anmärkningsvärda eller vidt utbredda hus
djurssjukdomar hafva under perioden icke förekommit. 

C) Skogshushållning. Enligt hushållningssällskapets berät
telse för år 1885, är länets hela skogbärande mark beräknad 
till en areal af 492,952 tunnland. 

Arealen af de allmänna skogarne i länet uppgifves i veder
börande jägmästares för år 1885 afgifna berättelse till 51,599-S8 
hektar eller 104,526 tunnland. 

Af denna areal belöper på: 

a) 8 kronoparker 9,338 tunnland. 
b) 106 bostadsboställen 29,668 » 
c) 236 egendomar, utarrenderade för 

statsverkets löningsfond eller indel-
ningshafvares räkning 65,520 » 

För samtliga ifrågavarande skogar äro fullständiga eller 
provisionela hushållningsplaner faststälda. 

I afseende å dessa skogars förvaltning samt andra dermed 
sammanhängande åtgärder tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande åberopa Skogs- och Domänstyrelsens årligen 
härom offentliggjorda berättelser. 

Skogsafverkningen k enskildas mark bedrifves i allmänhet 
fortfarande utan rimlig hänsyn till skogens afkastningsförmåga, 
och endast å några få, mestadels större, egendomar iakttages en 
mera ordnad skogshushållning. 

Ehuru hushållningssällskapet årligen kungjort, att tillfälle 
vore beredt mindre jordbrukare att kostnadsfritt erhålla biträde 
af statens skogsingeniörer, har icke någon begagnat sig af en 
sådan förmån. 

Skogen betraktas i allmänhet som en tillgång, hvilken vid 
första bästa tillfälle bör förvandlas i penningar. 

Så snart nya kommunikationsleder öppnas, vidtager i all
mänhet en ohejdad afverkning icke blott af fullvuxen och mogen 
skog, der sådan finnes att tillgå, utan äfven af ungskog till de 
allraminsta dimensioner. Till belysning i någon mån af mängden 
af det virke, som under förflutna femårsperioden afverkats, in
tagas följande från länets jernvägsstationer hemtade uppgifter å 
afsända och anlända skogseffekter (se Tab. Litt. C). 

Det gamla häfdvunna stångselsättet att äfven omkring de 
allra obetydligaste egolotter uppföra höga och täta hägnader af 
ungskog bidrager i förening med svedjandet, som ännu ej all
deles kommit ur bruk, äfvenledes i sin mån till skogarnes för
ödande. 

Några skogseldar af mera anmärkningsvärd omfattning hafva 
under perioden icke förekommit. 

D) Binäringar. Jagt, Såsom tillförene idkas jagten inom 
länet mera för nöje än nytta. Emellertid synes det matnyttiga 
villebrådet vara i tilltagande, hvilket i väsentlig mån lärer vara 
beroende derpå, att rofdjuren förföljas och hållas inom begränsadt 
antal. 

Till jagtvårdens främjande har Södra Smålands jagtförening, 
hvilken från och med 1885 under benämning Svenska jägarför-
bundets afdelning i Småland inträdt i nämnda förbund, kraftigt 
bidragit icke blott genom att öka intresset för en rationel jagt-
hushållning och tillsyn öfver jagtlagarnes efterlefnad, utan 
äfven och förnämligast derigenom, att afdelningen satts i till
fälle att utbetala premier för rofdjurs dödande. Hushållningssäll
skapet och landstinget hafva för sådant ändamål anslagit medel 
till belopp uppgående: 

för år 1881 till 2,250 kronor, 
» » 1882 » 2,250 » 
» » 1883 » 2,100 » 
» » 1884 » 2,500 » 
» » 1885 » 4,500 » 
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Tab. Litt. C. Uppgift å af sända och anlända skogseffekter till nedanstående stationer. 

Bland större villebråd hafva rådjuren ej obetydligt ökats 
och äfven elg förekommer numera å några ställen i de mera 
skogrika bygderna. 

Fisket, hvilket med den mängd sjöar och vattendrag, som 
finnas inom länet, borde kunna gifva ej obetydlig afkastning, be
finner sig emellertid fortfarande på en låg ståndpunkt. 

För att såvidt möjligt kunna åstadkomma rättelse i befolk
ningens gamla inrotade vana att obehörigen fiska under fiskens 
lektid samt i öfrigt använda oloflig redskap, har Eders Kung]. 
Maj:ts Befallningshafvande visserligen för särskilda områden för
ordnat tillsyningsmän öfver fiskets bedrifvande, men som några 
medel till ersättning åt dessa tillsyningsmän ej stå till Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förfogande, lärer vara föga 
att förvänta af deras lönlösa verksamhet. 

Kronobetjeningen är allt för fåtalig för att i berörda hän
seende kunna på något mera verksamt sätt ingripa. 

Såsom åtgärder till fiskets främjande kan Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande vidare anmärka, att den 12 september 
1882 faststälts stadgar angående kräftfångst och handel med 
kräftor inom länet. 

Fjäderfä- och biskötseln bedrifves hvarken med den insigt 
eller omsorg, som erfordras för att åt dessa jordbrukets binä
ringar gifva den betydelse, som de under bättre förhållanden 
både borde och kunde ega. 

Till biskötselns främjande har emellertid hushållningssäll
skapet år 1883 bekostat medel för meddelande af undervisning 
häri åt eleverne vid skollärareseminariet i Vexjö. 

För husslöjdens utveckling och förkofran har hushållnings
sällskapet, efter måttet af sina tillgångar, fortfarande sökt verka, 
icke blott genom utdelning af prisbelöningar för mera utmärkta, 
vid Iandtbruksmöten utstälda slöjdalster, utan äfven och förnäm-
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4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

ligast genom ökande af statens och landstingets anslag tiJJ slöjd
skolor, som nu finnas inrättade i 10 församlingar i länet. 

Kolning, tjärbränning, linberedning samt insamling af skogs
bär utgöra åfven binäringar af mindre betydenhet. 

E) Angående bergs- och brukshandtering samt fabriker, manu
fakturer OCh handtverk, torde Eders Kungl. Maj:ts Befäl Inings-
hafvande få åberopa hvad Kommers-kollegii årliga berättelser 
härom innehålla. 

Rörande bränvinstilherkningen, derför sistnämnda berättelser 
ej redogöra, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande upp
rättat följande sammandrag: 

A) LandtkoBunnnikationer. Jemvägame intaga numera det 
främsta rummet bland landtkommunikationerna inom länet. 
Södra stambanan leder på en sträckning af 9 mil genom länet 
med 7 derinom belägna stationer. 

Helt och hållet inom länet ligga Vexjö—Alfvestads jernväg 
med en längd af 1-; mil och 4 stationer samt Vislanda—Bolmens 
jernväg med en längd af 4'8 mil och 7 stationer. 

Inom länet ligga äfvenledes Karlskrona—Vexjö jernväg med 
5VJ mil och 7 stationer, Karlshamns—Vislanda jernväg med 4Vi 
mil och 6 stationer samt Nybro—Säfsjöströms jernväg med 2-o 
mil och 3 stationer. 

Nära intill och till någon obetydlig del inom länsgränsen 
löper dessutom Kalmar—Emmaboda jernväg med 2 stationer, som 
i följd af belägenheten äro till gagn för vissa delar af länet. 

Sammanräknade längden af jernvägarne inom länet utgör 
sålunda 28'i mil. 

Beträffande trafikförhållandena å ifrågavarande jernvägar, 
torde få hänvisas till Styrelsens för statens jernvägstrafik under
dåniga berättelser. 

De enskilda jernvägsaktiebolagens ställning vid 1885 års 
slut var följande: 

Vexjö—Alfvestads jernvägsaktiebolags ställning 
den 31 december 1885. 

Tillgångar: 
Jernvägen med dertill hörande fastigheter och bygg

nader 890,379-so. 
Inventarier efter skedd afskrifning 11,792-67. 
Egen rörlig materiel, 20 lastvagnar 25,000. 
Apparat rör uppvärmning af personvagnar 4,444-7o. 
Ångdressinen 5,947-67. 
Grustaget vid Helgevarma 397-92. 
Materialier tillhörande reparations- eller reservfonden 34,729-7 8. 
Oredovisade trafikinkomster 824-85. 
Fordringar 412,416-52. 
Stationernas vexlingskassor 190. 
Räppe och Gemla stationers tillbyggnader 3,315. 
Kassabehållning 16,152-6 9. 

Summa kronor 1,405,591-19. 

Karlskrona—Vexjö jernvägsaktiebolags ställning 
den 31 december 1885. 

Tillgångar: 
»rnvägen med broar, trummor, vägportar, vägöfver-

gångar, vändskifvor, telegrafledningar, signaler, 

Som skälig misstanke yppats, att bränvinsförsnillning i stor 
skala försiggått vid åtskilliga brännerier inom länet under ifråga
varande femårsperiod, har år 1885 åtal härom mot vederbörande 
anhängiggjovts. Den vidare redogörelsen för dessa åtal tillhör 
emellertid ej denna berättelse. 
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Yislanda—Bolmens jernvägsaktiebolags ställning den 
31 december 1885. 

Tillgångar: 

Karlshamn—Vislanda jernvägsaktiebolags ställning 
den 31 december 1885. 

Tillgångar: 

Skulder: 

Nybro—Säfsjöströms jernvägsaktiebolags ställning 
den 31 december 1885. 

Debet. 
Salans från år 1884: 

Banbyggnad med stationer och rörlig 

Innehafvande aktier i Karlskrona—Vexjö jernväg: 

Skulder: 

Of riga rörliga skulder: 

Karlskrona—Vexjö jernväg s reservfond: 

Tillgångar utöfver skulder: 
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Till omläggning, å häradsvägen emellan Bockaboda gäst
gifvaregård och Liatorps jernvägsstation, af backarna vid Löns-
hult i Agunnaryds socken och Sunnerbo härad har genom nådigt 
bref den 29 oktober 1880 likaledes anvisats statsbidrag med 
5,000 kronor. 

Enligt nådigt bref den 23 december 1881 har, med bidrag 
af 17,300 kronor statsmedel, verkstälts anläggning af den del af 
vägen från Bäckaryd i Kronobergs län till Trälshult i Hallands 
län, som sträcker sig genom Hamneda och Nöttja socknar i 
Sunnerbo härad. För den fortsatta anläggningen af denna väg 
genom Hinneryds socken i Sunnerbo härad och Knäreds socken 
i Hallands län har Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 
29 december 1882 anvisat ett statsanslag af 20,900 kronor. 

Anläggning har äfvenledes verkstälts af en väg från ifråga
varande väg vid Extorp i Nöttja socken till häradsvägen vid 
Sunnertorpa i Torpa socken. Enligt nådigt bref den 25 januari 
1884 har ett statsunderstöd af 6,880 kronor härtill anvisats. 

Större broar hafva bygts öfver Lagaån i Kanna socken och 
öfver Torne^undet i sjön Asnen. Enligt särskilda nådiga bref 
den 16 december 1881 och 13 oktober 1882 har for ifråga
varande brobyggnader anvisats statsbidrag med 8,000 kronor 
till den förstnämnda och 18,000 kronor till den sistnämnda. 

Vägdelning pågår för närvarande inom Sunnerbo härad och 
beslut om ny vägdelning inom Uppvidinge härad har efter derom 
väckt förslag blifvit af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande med-
deladt. 

Inom länet finnas 24 gästgifverier och 33 skjutsstationer. 
Härförutom äro etter godvilligt åtagande, i enlighet med 26 § 
1 mom. i skjutsstadgan, till resandes beqvämlighet inrättade två 
skjutsanstalter vid två jernvägsstationer, så att sammanlagda 
antalet af länets skjutsanstalter utgör 59. 

Vid förevarande periods slut var entreprenad i överens
stämmelse med nådiga stadgan den 31 maj 1878 anordnad vid 
22 gästgifverier och 21 skjutsstationer. 

Entreprenadbidrag utgick vid 38 af dessa skjutsanstalter 
med nedannämnda belopp: 

Vid 5 skjutsanstalter har entreprenad åstadkommits utan 
bidrag och vid 14 utgöra skjutslagen sjelfva skjutsningen. 

För antalet af de under ifrågavarande fem år till skjutsning 
utgångne hästar redogöres i förenämnda tabell N:o 2 och de 
härom meddelade uppgifter gifva ej anledning till särskild erinran. 

Vid 1885 års utgång funnos postkontor i Alfvesta, Elmhult, 
Ljungby, Säfsjöström och Vexjö. Derjemte äro inrättade föl
jande poststationer: Algutsboda, Angelstad, Asa, Boarp, Bolmen, 
Dref, Dångebo, Dädesjö, Dörarp, Elghult, Elmeboda, Gemla, 
Grimslöf, Göteryd, Hallaryd, Hamneda, Hinneryd, Hofmantorp, 

Uti tabell N:0 2 lemnas föreskrifna uppgifter om allmänna 
vägarne och skjutsväsendet inom länet. 

Bland väganläggnings- och vågförbåttringsföretag under 
perioden äro att oraförmäla: 

Omläggning af Stamålaliden på landsvägen mellan Heda by 
och Nöbbeleds gästgifvaregård samt Skrufliderna å häradsvägen 
mellan Nygård och Skeda gästgifvaregård i Nottebäcks socken 
och Uppvidinge härad. Till dessa väganläggningar har Eders 
Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref den 29 oktober 1880, af stats
medel anvisat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 7,400 
kronor. 

Balans till år 1886: 

Utgifter: 

K r e d i t . 

Balans från år 1884: 

Balans till år 1886: 
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Häradsbäck, Jät, Kalfsvik, Kosta, Lamhult, Lenhofda, Lessebo, 
Liatorp, Linneryd, Långasjö, Markaryd, Moheda, Målaskog, Må
lerås, Mistelås, Nottebäck, Nöttja, Orrefors, Pjetteryd, Prest-
näs, Rottne, Ränte, Ryd, Ryssby, Räppe, Sjöbol, Sjösås, Skeen, 
Skruf, Slätthög, Snärshult, Tingsryd, Tolg, Torne, Traheryd, Tuta-
ryd, Ulfö, Urshult, Vislanda, Vissefjerda, Vrå, Alshult, Aryd, 
Asheda. 

Vid samma tidpunkt begagnades för posts fortskaffande, utom 
jernvägarne, följande postlinier: 

Vexjö— Sjöbol — Linneryd—Elmeboda — Långasjö—(Visse
fjerda i Kalmar län); 

Vexjö—Sjöbol—Snärshult—Tingsryd—(Ronneby i Blekinge 
län); 

Tingsryd—Dångebo; 
Tingsryd—Källehult—(Hofmansbygd i Blekinge län); 
Vexjö—Kalfsvik—Jät—Urshult—Ryd; 
Alshult—Häradsbäck; 
Vexjö—Tofta—Dädesjö—Lenhofda—Säfsjöström; 
Tofta—Rottne —Tolg ; 
Dref—Sjösås—Dref; 
Lenhofda—Herråkra ; 
Lenhofda—Nottebäck—Aseda—(Målilla i Kalmar län); 
Lenhofda—Nottebäck—(Hvetlanda i Jönköpings län); 
Säfsjöström—Elghult; 
Algutsboda—(Emmaboda i Kalmar län); 
Lessebo—Kosta ; 
Hofmantorp—Furuby—Hofmantorp; 
Lamhult—Asa; 
Moheda—Tolg; 
Moheda—Slätthög—Mistelås—(Vernamo i Jönköpings län); 
Liatorp—Virestad ; 
Liatorp—Prestnäs ; 
Elmhult—Pjetteryd ; 
Ljungby—Boarp; 
Ljungby—Dörarp—(Vernamo i Jönköpings län); 
Ljungby—Hamneda—Traheryd—Markaryd—(Klippan i Kri

stianstads län); 
Bolmen—Skeen—Vrå—(Halmstad i Hallands län); 
Skeen—-Nöttja; 
Skeen—Ränte—Hinneryd—Traheryd—Göteryd—Hallaryd— 

(Killeberg i Kristianstads län); och 
Vrå—Odensjö. 
Förutom statens telegrafstation i Vexjö, finnas vid samtliga 

jernvägsstationer inom länet telegrafstationer, hvilka varit och äro 
för allmänheten tillgängliga, då de ej behöfva i jernvägarnes 
ärenden användas. 

Inom länet har under nu ifrågavarande period anlagts tele
fonledningar icke blott emellan Vexjö stad och Ljungby köping, 
utan äfven till åtskilliga jernvägsstationer och andra orter å 
länets landsbygd, hvarigenom förbindelsen inom staden och med 
länet betydligt underlättats. 

B) Sjökommunikationer. Under ifrågavarande period har 
verkstälts kanalisering af Lagaån på en sträckning af omkring 
l-.i mil emellan Ljungby köping och Hamneda bro. Till under
stöd för detta arbetes utförande, har enligt nådigt bref den 18 
juli 1884 af statsmedel anvisats ett anslag å 2,100 kronor. 
Sedan ett bolag bildats för ombesörjande af ångslupskommu-

nikation å denna kanalled, har trafik dera uppehållits under en 
del af år 1884 samt är 1885 å de tider, dä öppet vatten sådant 
medgifvit. 

Enligt inheintade upplysningar hafva inkomsterna utgjort: 

År 1884: för persontrafik 1,460 
för godstrafik 204-58. 

tillhopa kronor 1,664-58. 

Ar 1885: för persontrafik 1,866-27., 
för godstrafik 596-84. 

tillhopa kronor 2,463M i. 

Godstrafiken har hufvudsakligen utgjorts af tegel, bräder, 
gödningsämnen och köpmannavaror. 

Kommunikation med ångslupar och pråmar har uppehållits 
å »jon Bolmen från Bolmens jernvägsstation till flere platser vid 
sjön med reguliera turer för postbefordring samt person-och gods
trafik. Vidare är dylik ångslupsfart anordnad på sjön Möckeln 
till Möckelns anhaltstation å södra stambanan; från Skeen i 
i Annerstads socken utefter Bolmån och öfver sjön Kösen till 
Angelstads jernvägsstation; å sjön Bottnen till Hofmantorps 
jernvägsstation; och å sjön Àsnen till Alshults jernvägsstation. 

Angående trafikförhållandena å Räppe—Helga—Tofta ka
nalled åberopas följande sammandrag: 

Bräder och plank kbft 

Timmer och bjelkar » 

Potatis tor 

Takspån st. 

Tegel » 

Kalk ctr 

Jem » 

Spanmål och mjöl » 

Sill och salt » 

Ved kbft 

Gödningsämnen ctr 

Stenkol » 

Sten och grus » 

Diverse fraktgods » 

Summa inkomster kronor 

Genom Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag 
den 30 augusti 1884, hvilket utslag blifvit genom Eders Kungl. 
Maj:ts och Rikets KammarkoUegii utslag den 21 december 1885 
faststäldt, h&rjlottled i Lagaån emellan sjön Vidöstern och Agårds 
sågverk invid Ljungby köping blifvit lagligen ordnad. 

6̂ ) Varubyten. De hufvudsakligaste föremålen för varu
utbyten bestå af skogsprodukter och spanmål. 

I afseende å mängden af de skogsprodukter, som under 
perioden gått i handel och forslats å jernväg, torde få hänvisas 
till den härofvan under redogörelsen för skogshushållningen in
förda tablå. 

Till belysning af spanmålshandeln inom länet har upprät
tats nedanstående sammandrag öfver den spanmål, som under 
ifrågavarande fem år afsändts från eller anländt till de inom 
länet varande jernvägsstationer (se Tub. Litt. D), 
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5. Kameralförhållanden. 

Tab. Litt. D. Uppgift å afsänd och anländ spanmål vid nedanstående stationer. 

Beträffande marknader, kreatursmöten och torgdagar, har 
någon annan förändring under perioden icke inträffat, än att 
Villköls kreatursmarknad blifvit indragen samt tillåtelse med-
gifvits till kreatursmötens och torgdagars hållande â ytterligare 
två ställen inom länet. 

Handel idkas fortfarande af ett stort antal personer både i 
Vexjö stad och å länets landsbygd. 

Så finnes t. ex. i TJppvidinge härad med en folkmängd af 
23,793 personer icke mindre än 91 handelsidkare eller en på 
261 personer. Till följd häraf blir omsättningen och behåll
ningen för flertalet handlande högst obetydlig. Många af dem 
äro för öfrigt okunniga om räkenskaper och bokföring samt sköta 
sin rörelse på ett sätt, som förorsakar, att de ofta råka i obe
stånd och konkurs. 

Angående hemman och läyenheter på landet samt stads
jordar jemte hus och tomter i staden Vexjö äfvensom alla dessas 
taxeringsvärden åberopas bilagda tabell N:0 3. 

Hemmansnaturernas skiljaktighet i sammandragen för år 
1880 och år 1885 förklaras af nedanstående. 

Under sista femårsperioden hafva 13 till statsverket indragna 
militieboställen, om tillsammans 8V8 mantal, blifvit omförda till 
kronohemmai). 

Kronohemmanen 3/8 mantal Hedenstorp Lillegård i Angel-
stads socken, 3/8 mantal Bassarås Södregård i Lidhults socken, 
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V« mantal Mårarp Hansagård i Ryssby socken, V mantal Bök-
hult Södergård samt V4 mantal Skafta Nilsagård i Traryds 
socken, 1/t mantal Mölleryd i Virestads socken och Ve mantal 
Ekehvarfven i Blädinge socken hafva från statsverket försålts 
och omförts till frälsehemman, och har komministerbostället 'Vs 
mantal Ulfsryd Norregård i Tingsås socken utbytts mot 3/g 

mantal kronoskatte Tingsryd Öfregård i sistnämnda socken, 
hvilka hemman sålunda bytt natur. 

För i länet befintliga fideikommiss äfvensom för egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag samt för dem, som tillhöra 

främmande magters undersåtar, redovisas i bilagda tabeller N:Î8 
4, 5 och 6. 

Stensnäs fideikommiss, som består af 9 mantal, är i femårs
berättelsen för åren 1876—1880 upptaget till 9V2 mantal, be
roende derpå, att V2 mantal Jonsboda Vestergård i Hvittaryds 
socken, som då tillhörde fideikommissinnehafvaren, men ej var 
af fideikommissnatur, blifvit inberäknadt bland fideikommiss-
hemmanen. 

De för erhållande af fastställelse å öfverenskommen årlig 
afgäld anmälda jordafsöndringar hafva under ifrågavarande pe
riod uppgått till ett antal af 112. 

6. Politi. 

.A) Undervisningsanstalter. Vid Vexjö höpre elementarläro
verk för manlig ungdom har undervisningen under perioden be-
stridts af 8 lektorer, deraf 1 tillika varit rektor, samt 12 ad
junkter och 3 öfningslärare äfvensom årligen anstälde extra-
lärare. 

Lärjungarnes antal har utgjort: 
401 år 1881. 
395 » 1882. 
399 » 1883. 
401 » 1884. 
398 » 1885. 

De under läroverkskollegii vård stående kassor utgjorde vid 
1885 års slut: 

Donationsmedel 9,148-52. 
Biblioteks- och materialkassan 46,877-6 7. 
Ljus- och vedkassan 2,089-68. 
Byggnadsfonden 63,214-67. 

Tillhopa kronor 121,330-54. 

Vid det äfvenledes i Vexjö förlagda seminarium för bil
dande af folkskolelärare hafva under perioden varit anstälde 1 
rektor, 5 adjunkter och 5 öfningslärare. Elevernes antal har 
enligt de till ecklesiastikdepartementet afgifna rapporter utgjort: 

143 år 1881. 
132 » 1882. 
134 » 1883. 
141 » 1884. 
126 » 1885. 

Af dertill i nåder anvisade medel hafva åt eleverna utdelats 
stipendier: 

År 1881 kronor 7,090. 
» 1882 » 6,730. 
» 1883 » 6,690. 
» 1884 » 7,300. 
» 1885 » 7,375. 

Vid Vexjö elementarläroverk för flickor har under perioden 
lemnats undervisning åt: 

139 elever år 1881. 
140 » » 1882. 
147 » » 1883. 
144 » » 1884. 
153 » » 1885. 

Vid den i sammanhang med läroverket inrättade förbere
dande skolan hafva varit intagna 

54 elever år 1881. 
68 » » 1882. 
65 » » 1883. 
73 » » 1884. 
71 » » 1885. 

Undervisningen har bestridts af 1 föreståndarinna, 8 lära
rinnor, 3 biträdande lärare och 3 öfningslärare. Läroanstalten 
har af allmänna medel årligen åtnjutit ett anslag af 1,500 
kronor. 

Länets folkhögskola, som är förlagd i Grimslöf af Skatelöfs 
socken, har för sin under perioden fortsatta verksamhet åtnjutit 
anslag af staten och landstinget med sammanlagdt 20,500 kronor. 
Undervisningen derstädes har såsom förut bestridts af 1 före
ståndare, 1 biträdande lärare och 1 öfningslärare. 

Länets landtbruksskola, hvilken till den 28 oktober 1883 
varit förlagd å egendomen Tranhult i Ryssby socken och Sun-
nerbo härad, bar derefter, på grund af nådiga brefvet den 27 
april samma år, förflyttats till Orraryd i Nöbbeleds socken och 
Konga härad. Undervisningen derstädes har under den nu 
gångna perioden fortgått efter samma plan och i enahanda om
fattning som tillförene. 

Angående folkskoleväsendet inom länet må här nämnas, att 
vid 1885 års utgång funnos å landsbygden 31 fasta och 96 flyt
tande folkskolor, 2 flyttande mindre folkskolor samt 13 fasta 
och 174 flyttande småskolor. 

Lärarnes och lärarinnornas antal vid samma tid utgjorde i 
folkskolorna 131, i mindre folkskolorna 2 och i småskolorna 193, 
hvarförutom funnos 13 lärare för särskilda öfningsämnen. 

Hela antalet i folkskolor, mindre folkskolor och småskolor 
undervisade barn utgjorde 26,556 för år 1885. Skoldistriktens 
egna skolhus uppgingo då till ett antal af 302 och de förhyrda 
eller hyresfritt upplåtna skollokalerna till 121. I Vexjö stad 
finnas 1 folkskola och 1 småskola, hvardera omfattande en af-
delning för gossar och en för flickor. Vid 1885 års slut ut
gjorde antalet der anstälda lärare och lärarinnor 11 samt lär-
jungarne i folkskolan 269 och i småskolan 259. 

Uti den jemlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 29 
juni 1883 här i staden inrättade blindskola, hvilken började sin 
verksamhet den 16 augusti 1884, hafva undervisning och vård 
meddelats höstterminen sistnämnda år åt 13 lärjungar, vårt.er-
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minen 1885 åt 12, hvarefter Järjungeantalet vid slutet af höst
terminen 1885 uppgick till 17. Vid skolan hafva i och toi- under
visningens bestridande varit anstälde en lärare och en lärarinna. 

Uppfostringsanstalten för döfstumma eller den s. k. Tysta 
skolan å Rephult i Stenbrohults socken har under den förflutna 
femårsperioden fortfarit med sin gagnande verksamhet till samma 
omfattning som förut. 

För anstaltens upprätthållande och till hjelp åt mindre be
medlade elever har landstinget under ifrågavarande år anvisat 
bidrag till sammanlagdt belopp af 19,045 kr. 85 öre. 

För upprätthållande af idiotanstalten å Namiylund i Jön
köpings län utgår fortfarande årligen bidrag från detta län. 

B) Kredit- OCh besparingsanstalter. Smålands m. fl. pro
vinsers Hypoteksförening, hvars styrelse har sitt säte i Vexjö, 
har till jordegare inom Kronobergs län utlemnat amorteringslån: 

År 1881 till ett sammanlagdt belopp af kronor 612,200. 
» 1882 » » » » » » 687,400. 
» 1883 » » » » » » 522,300. 
» 1884 » » » » » " 988,200. 
» 1885 >. » » » » » 752,300. 

Smålands enskilda bank har under perioden haft afdelnings-
kontor i Vexjö och Ljungby, Skånes enskilda bank i Vexjö samt 
Kristianstads enskilda bank i Vislanda och Elmhult. 

Sedan den 1 oktober 1881 har äfven Riksbanken hållit af-
delning8kontor i Vexjö. 

Sparbankernas antal inom länet är 19. Reglementen hafva 
under nu ifrågavarande period blifvit af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande faststälda: den 23 december 1882 för Göte-
ryds sockens sparbank, den 28 december 1883 för Ehneboda 
sockens sparbank och den 31 december sistnämnda år för Agunna-
ryds sockens sparbank. 

Med tillämpning af 7 § i nådiga förordningen angående spar
banker den 1 oktober 1875 har Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande under år 1885 genom dertill utsedda ombud tagit 
kännedom om räkenskaper, protokoll och lånehandlingar vid 
samtliga sparbankerna inom länet med undantag af Kronobergs 
läns sparbank. 

Uti allmänneligen utfärdad kungörelse har länsstyrelsen der-
efter förständigat vederbörande sparbanksdirektioner att för fram
tiden rätta en del anmärkta oegentligheter i afseende å spar
bankernas förvaltning och räkenskapsföring. Sedan efter verk-
stäld inventering visat sig, att tillgångarne i Nöbbeleds sockens 
sparbank till följd af slarf och försumlighet vid förvaltningen 
nedgått, så att de icke motsvarade lagstadgadt procenttal af 
deri insatte medel, har Konungens Befallningshafvande förbjudit 

denna sparbanks fortsatta verksamhet samt stält densamma 
under utredning, hvilken vid periodens utgång ej varit afslutad. 

Postsparbanken hade vid 1885 års utgång kontor inrättade 
vid 56 postanstalter inom länet. 

Vexjö vänte- och kapitulförsäkringsanstalt har under peri
oden fortsatt sin rörelse och utvisade dess ställning vid 1885 
års slut en utgående balans af 266,964 kronor 28 öre. 

C) Försäkringsanstalter. I tabell N:o 7 redogöres för brand-
försäkringsinrättningarnes verksamhet under nu ifrågavarande 
femårsperiod. 

För Kronobergs läns försäkringsbolag mot förlust genom 
eld och hagelskador på landet har Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande den 17 november 1881 faststält förnyadt regle
mente. För Linneryds med flere socknars brandstodsbolag är 
reglemente faststäldt den 15 mars 1881 och för Algutsboda 
sockens brandstodsbolag den 19 november samma år. 

Försäkringar mot brandskador inom länet hafva äfven med
delats af Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet, 
af Städernas bolag till försäkring af lös egendom samt af för
säkringsbolagen Skandia, Svea, Skåne med flere bolag, som hafva 
agenter på åtskilliga platser inom länet. Angående Kronobergs 
läns försäkringsbolag mot förlust genom hagelskador åberopas 
nedanstående sammandrag (se Tab. Litt. E). 

D) Rättsväsende OCh fångvård. Angående antalet och be
skaffenheten af exekutionsärendena har ofvan, under redogörelsen 
för den ekonomiska ställningen inom länet, lemnats åtskilliga 
uppgifter. 

Till belysning af antalet häktade samt för brott eller för
svarslöshet, lösdrifveri eller bettlande till straff-, allmänt arbete 
eller tvångsarbete, dömde personer, intagas följande uppgifter. 

Uppgift å antal personer häktade för: 
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tunga. Så händer att personer, som förmenas kunna falla fattig
vården till last, nekas att efter godtfinnande bosätta sig och af 
sådan anledning tvingas till det kringirrande lif, som så små
ningom leder till behof af fattigvård eller förorsakar lösdrifveri 
och bettlande. 

Men om det å ena sidan icke kan förnekas, att fattigvårds
styrelser understundom i strid mot fattigvårdsförordningen söka 
undandraga sig eller på annan kommun afbörda understödstagare, 
måste dock å andra sidan till styrelsernas berömmelse medgifvas, 
att försumlighet eller tredska i afseende å meddelande af fattig
vård, der verkligt behof förefinnes, endast i enstaka fall före
kommer, oaktadt fattigvårdsstyrelsernas sjelfbestämningsrätt här-
utinnan och de dryga utlagorna till fattigvården skulle kunna 
härtill föranleda. 

Såsom redan i en föregående embetsberättelse anmärkts, 
förorsakar utvandringen till Danmark och Tyskland icke obe
tydlig tunga för fattigvården inom länet, i det ett stort antal 
qvinnor hit återvända, ofta med ett eller flere oäkta barn, som 
sålunda måste här mottagas till försörjning. 

F) Till upplysning om de inom länet befintliga fromma 
Stiftelser meddelas bifogade, enligt faststäldt formulär upprät
tade tabell N:o 8 och är i afseende härå ej något att anföra 
utöfver de upplysningar, som af tabellen inhemtas. 

G) HelSO- OCh Sjukvård. I afseende härå har under peri
oden icke försiggått någon mera anmärkningsvärd förändring. 

Det finnes sålunda fortfarande två lasarett och kurhus, 
nemligen ett i Vexjö och ett i Ljungby köping samt ett hospital 
för sinnessjuke. Inom länet äro anstälde och bosatte 4 pro
vinsialläkare, 2 lasarettsläkare, 2 hospitalsläkare och 3 militär
läkare. Ett apotek finnes inom hvartdera af de 4 provinsial
läkaredistrikten. Barnmorskor finnes anstälda till ett antal af 
57 vid 1885 års slut. Vaccinationen ombesörjes i de flesta fall 
af församlingarnes skollärare. 

Brunns- och badanstalterna å Evedal i Vexjö landsförsam
ling, å Grennaforsa i Lekaryds socken, å Ljunga i Ljunga socken 
och å Nygård i Nottebäcks socken hafva äfven under den nu 
gångna perioden anlitats, ehuru af förhållandevis litet antal per
soner. 

Vexjö å Landskansliet den 31 december 1886. 

E) Fattigvård. Beträffande fattigvården och livad dermed 
eger samband torde få hänvisas till Statistiska Centralbyråns 
härom offentliggjorda berättelser. 

Här har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ansett 
sig allenast böra anmärka, att, enligt verkstäld beräkning, hela 
antalet understödstagare inom länet uppgick år 1884 till 8,661, 
utgörande 5'39 % af länets hela folkmängd. Motsvarande siffror 
vid 1880 års slut voro 8,787 och 5-37 %• 

För många kommuner är fattigvården en tryckande börda 
och till följd häraf förspörjes ej sällan benägenhet att genom 
tvångsåtgärder söka förebygga vådan af framtida fattigvårds-

Uppgift å antal personer, som för bettleri eller försvarslöshet 
eller lösdrifveri ådömts allmänt arbete eller tvångsarbete: 

Uppgift å antal personer häktade för brott mot eeanderätten : 

G. WENNERBERGL 

Frithiof Ohlsson. G. W. Granqvist. 
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Tab. N:o 1. 

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

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

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



Tab. N:o 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I KRONOBERGS LÄN ÅR 1885. 
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Tab. N:o 5. 
EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG I KRONOBERGS LÄN ÅR 1885. 



Tab. N:o 6. 
EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRAMMANDE MAGTERS UNDERSÅTAR I KRONOBERGS LÄN ÅR 1885. 
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Tab. N:o 7. 
BRANDFÖRSÄKRINGS-INRÄTTNINGARNES VERKSAMHET I KRONOBERGS LÄN ÅREN 1881—1885. 
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Tab. N:o 8. 

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