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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd 7. 

ÅREN 

1886—1890. 

KRONOBERGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

Xjänels areal uppgafs i berättelsen för femårsperioden 1881— 
1885 utgöra 87-08 qvadratmil, deraf omkring 8'83 qvadratmil 
större och mindre insjöar, 11-26 qvadratmil sank mark och 66-99 
qvadratmil fast mark. Härutinnan har, till undanrödjande af 
befintliga oregelbundenheter i länets indelning, under nu förflutna 
femårsperioden skett den förändring, att, såsom här nedan när
mare omförmäles, den till Kronobergs län hörande delen af Visse-
fjerda socken med en areal af 0-3275 qvadratmil öfverförts till 
Kalmar län samt skattehemmanet 78 mantal Sännö n:o 1 i Lid-
hults socken med en areal af Ooi383 qvadratmil öfverförts till 
Jönköpings län, hvadan länets nuvarande areal uppgår till 86-"4 
qvadratmil eller i nya ytmåttet 09-1 qvadratnymil, deraf 10-03 
qvadratnymil vatten, 12-82 qvadratnymil sank mark och 76-25 
qvadratnymil fast mark. 

I afseende å länets naturliga beskaffenhet hafva några vä
sentliga förändringar ej egt rum, sedan Länsstyrelsen i berättelsen 
för åren 1871—1875 härför lemnade omständlig redogörelse, och 
för de landvinningar och torrläggningar af sank mark, som i följd 
af sjösänkningar och vattenafledningar uppkommit, lemnas här 
nedan upplysningar i sammanhang med redogörelsen för jordbruket. 

I länet finnes endast en stad, Vexjö, med egen jurisdiktion, 
samt endast en köping, Ljungby, belägen i Ljungby socken och 
Sunnerbo härad, hyilken genom Kungl. Maj;ts nådiga beslut den 
15 oktober 1828 förklarats vara af stad oberoende. 

Vid Elmhults jernvägsstation i Stenbrohults socken och Allbo 
härad är bildadt ett s. k. stationssamhälle, hvilket, ehuru icke 
utgörande särskild kommun, dock i vissa afseenden fått kommu
nala förhållanden särskildt ordnade. Sedan Konungens Befallnings-
hafvande genom beslut, som af Kungl. Maj:t faststälts, förordnat, 
att ordningsstadgan samt byggnadsstadgan och brandstadgan för 
rikets städer skola i tillämpliga delar gälla för stationssamhället, 
hafva särskilda ordningsföreskrifter samt byggnads- och brandord
ningar för samhället blifvit den 23 maj 1887 och den 17 mars 1888 
faststälda. Samhällets kommunala angelägenheter handhafvas af 
en municipalstyrelse med en af Konungens Befallningshafvande 
förordnad ordningsman såsom ordförande. 

Länets indelning i 3 domsagor och 6 härad, utgörande hvart-
dera häradet ett tingslag, har under perioden varit oförändrad. 
Enligt kungl. brefvet den 29 maj 1891 skall emellertid Vestra 
Värends domsaga från början af år 1892 vara delad i två dom-
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sagor, omfattande den ena, med benämning Vestra Värends dom
saga, A11 tu» härad, och den andra, med benämning Mellersta 
Värends domsaga, TNorrvidinge och Kinnevalds härad. 

Länet är jeinväl fortfarande indeladt i 5 fögderier, 17 läns-
mansdistrikt och 83 landssocknar, deraf, utom de i förra fem-
ärsberättelsen omförtnälda namnförändringar, följande socknar 
enligt Kungl. Maj:ts beslut fått sina namn förändrade, netnligen: 
Torsås socken i Konga härad till Östra Torsås, Dädesjö med 
Eke socken i Uppvidinge härad till Dädesjö, Täfvelsås med Tofta 
socken i Kinnevalds härad till Täfvelsås, Torsås socken i Allbo 
härad till Vestra Torsås samt Dörarp med Hallsjö socken i 
Sunnerbo härad till Dörarp. 

Af de inom länet förlagda trupper tillhör Kronobergs rege
mente med 1,100 rotar första militärdistriktet samt 352 rotar 
af Kalmar regemente, 112 rusthåll af Smålands husarregemente 
och 110 rusthåll af Smålands grenadierkår andra militär
distriktet. 

Länet tillhör jemte Jönköpings, Kalmar, Gotlands, Blekinge, 
Kristianstads, Malmöhus och Hallands län södra bergmästare
distriktet, och i afseende å skogsvården utgör länet, i förening 
med Kalmar och Jönköpings län, Smålands distrikt samt är in
deladt i 2 revir, Värends och Sunnerbo, omfattande det förra 
Konga, Uppvidinge, Kinnevalds och Norrvidinge samt det senare 
Allbo och Sunnerbo härad. 

I kyrkligt hänseende tillhör länet Vexjö stift samt är in
deladt i 6 prosterier och 48 pastorat, deraf Linneryds och Södra 
Sandsjö tillkommit under år 1887, samt 84 kyrkoförsamlingar, 
af hvilka Hemmesjö och Tegnaby, Nottebäck och Granhult, Dref 
och Hoinaryd, Vederslöf och Dänningelanda, Qvenneberga och 
Hjortsberga samt Vexjö stads- och landsförsamlingar hafva 
gemensam kyrka. 

För allmänna helsovården finnas, utom allmänna hospitalet 
i närheten af Vexjö, 2 lasarett, det ena i Vexjö och det andra 
i Ljungby köping; och är länet för öfrigt indeladt i 1 förste-
provinsialläkare- och 4 provinsialläkaredistrikt. 

Sedan i fråga om ordnandet af den allmänna och enskilda 
helso- och sjukvården i riket blifvit enligt kungl. kungörelsen 
den 31 oktober 1890 stadgadt, att i stället för bildande af nya 
provinsialläkaredistrikt för tillgodoseende af ökade behof utaf 
läkarevård, extra provinsialläkaredistrikt finge inrättas, har det 
i förra femårsberättelsen omförmälda förslaget om ett femte pro
vinsialläkaredistrikt inom länet förfallit. 

Till afhjelpande af oregelbundenheter i den administrativa, 
judiciela, ecklesiastika och kommunala indelningen hafva följande 
förändringar egt rum: 

Enligt kungl. brefvet den 21 maj 1886 har lägenheten Kyrk-
ängen n:o 1 såväl i kyrkligt och kommunalt hänseende som i 
jordeboken öfverflyttats från Hjortsberga till Blädinge socken. 

Enligt två särskilda kungl. bref af den 19 februari 1887 
hafva dels hemmanet Gyvik i jordeboken öfverförts från Moeda 
till Aneboda socken och såväl detta hemman som äfven de fastig
heter, hvilka enligt jordeboken utgjort den till Allbo härad hö
rande delen af sistnämnde socken, i administrativt och judicielt 
hänseende förlagts från Allbo till Norrvidinge härad, dels ock 
Äreda by, bestående af skattehemmanen Södregården n:o 1, 
Norregården n:o 2, Krögaregården n:o 3, Kronogården n:o 4, 
hvartdera V4 mantal, samt frälsehemmanet V2 mantal Mellan
gärden n:o 5 äfvenledes i administrativt och judicielt jemte kom
munalt hänseende och i jordeboken med 1888 års ingång öfver
förts från Dädesjö socken och Uppvidinge härad till Gårdsby 
socken och Norrvidinge härad. 

Enligt kungl. brefvet den 2(5 maj 1887 har skattehemmanet 
'/'g mantal Sännö n:o 1 vid 1888 års ingång i administrativt 
och judicielt hänseende äfvensom i jordeboken öfverförts från 
Lidhults socken, Sunnerbo härad och Kronobergs län till Femsjö 
socken, Vestbo härad och Jönköpings län. 

Enligt kungl. brefvet den 30 september 1887 har den till 
Konga härad enligt jordeboken förut hörande delen af Vissefjerda 
socken, det s. k. Kåraböket, bestående af hemman om samman
lagt 18 V2 mantal, med 1889 års ingång blifvit i judicielt och 
administrativt hänseende äfvensom i jordeboken öfverförd från 
Konga härad i Kronobergs län till Södra Möre härad i Kalmar län. 

Enligt kungl. brefvet den 29 mars 1889 har skattelägenheten 
Timmerön, en i sjön Asnen belägen holme i Skatelöfs socken 
och Kinnevalds härad, med 1890 års ingång i kyrkligt hänseende 
öfverflyttats från Urshults till Skatelöfs socken, hvareniot Kungl. 
Maj:t icke funnit skäl bifalla den i förra femårsberättelsen om-
förmälda öfverfly Un ingen af den till Kinnevalds härad hörande 
delen af Skatelöfs socken till Allbo härad. 

Genom nådigt bref den 8 november 1889 har Kungl. Maj:t 
förordnat, att den till Kinnevalds härad hörande delen af 
Vexjö socken, bestående af Kungsgården 3 inantal Kronoberg 
11:0 1 samt hemmanen IV2 mantal Araby n:is 1—3, 3 mantal 
Hof n;is 1—6 och 7 mantal Thelestad n:is 1—10, skall med 1891 
års ingång i administrativt och judicielt hänseende äfvensom i 
jordeboken öfverflyttas från Kinnevalds till Konga härad. 

2. Invånare. 

Enligt den redogörelse för länets folkmängd, som lemnas 
uti bilagda tabell 1, utgjorde länets invånareantal vid 1890 års 
utgång enligt presterskapets uppgifter 160,835 och enligt mantals
längderna 161,556 personer. 

Inom de särskilda förvaltningsområdena voro de mantals-
skrifne invånarne sålunda fördelade: 
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Dä folkmängden vid 1885 års slut uppgick enligt prester-
skapets uppgifter till 166,881 och enligt mantalslängderna till 
167,088 personer, har densamma således under ifrågavarande tid
rymd minskats och länet förlorat 6,046 kyrkoskrifne och 5,532 
mantalsskrifne invånare flere än som under samma tid tillkommit. 
Äfven under föregående femårsperioden undergick befolkningen, 
som förut varit i tillväxt, en minskning, som uppgick till 3,169 
mantalsskrifna personer. 

Denna minskning kommer emellertid uteslutande på länets 
landsbygd. Invånareantalet i Vexjö stad, som enligt mantals
längderna uppgick år 1880 till 4,928 och år 1885 till 5,997 per
soner, har ökats till 6,589 vid 1890 års utgång. 

Minskningen af befolkningens antal på landsbygden har berott 
pä dels här förut omförmälda öfverflyttning till Kalmar län af 
till Kronobergs län hörande delen af Vissefjerda socken med 
tillsammans 1,287 invånare, dels ock hufvudsakligen på utflytt
ning; och åberopas i afseende å in- och utflyttade personer 
nedanstående sammandrag {tabell A) öfver uppgifter, som härom 
erhållits från pastorsembetena i länet. 

Utflyttningen från länet, hvilken under föregående femårs
period öfversteg inflyttningen med 12,649 personer, liar således 
under nu ifrågavarande period ytterligare ökats, så att den med 
13,632 personer öfverskjutit inflyttningen. 

Emigrationen till Amerika, som under åren 1881—1885 upp
gick till 8,390 personer, har äfven under perioden varit liflig 
och uppgått till 9,092 personer. 

Flertalet utvandrare hafva varit tjenstehjon och jordbruks
arbetare; och lärer fortfarande kunna antagas, att bevekelse-
grunden till utvandringen i allmänhet varit förhoppningen att 
vinna en förbättrad ekonomisk ställning. Utvandringen har såsom 
tillförne för ett betydligt antal underlättats genom från Amerika 
öfversända resekostnadsbidrag, vanligen i form af ångfartygs-
biljetter för öfverresan. 

Den i Konungens Befallningshafvandes förra femårsberät
telser omförmälda årliga utvandringen af arbetsfolk, särdeles 
qvinnor, till Danmark och Tyskland har under perioden fortgått 
i samma skala som tillförne; och till närmare belysning af denna 
utvandring åberopas följande i enlighet med inkomna uppgifter 
upprättade särskilda sammandrag. (Tabell B.) 

Tab. A. In- och utflyttade till och från Kronobergs län åren 1886—1890. 

Tab. B. Antal personer, som under åren 1886—1890 afrest till eller återkommit från Danmark och Tyskland. 
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Rörande befolkningens lynne, le fritidsvanor, seder, kläde
dräkt och bostäder är icke att omforma la annat eller mera, än 
som redan blifvit anfördt i föregående femårsberättelser, och 
Thvilket derfor här åberopas. 

Af någon farsot har länet under perioden icke varit hem
sökt och allmänna helsotillståndet har i allmänhet varit godt. 
De allmännast förekommande epidemiska sjukdomar hafva varit 
nervfeber, mässling, skarlakansfeber och difteri, samt influensa 
under slutet af år 1889 och under våren 1890. 

På det religiösa området är förhållandet hufvudsakligen 
enahanda som det i senaste femårsberättelsen uppgifna. Enligt 
erhållna upplysningar från presterskapet besökes fortfarande den 
allmänna gudstjensten i kyrkorna allmänt och flitigt inom de 
flesta församlingarna. I 19 församlingar funnos 27 missions-
eller bönehus. Föredrag hållas der, vanligen af kringresande lek
mannapredikanter, men äfven af statskyrkans prester. Lekmanna
predikanterna hafva varit utsände af Evangeliska fosterlands
stiftelsen samt af åtskilliga olika missionsföreningar, förbund och 
sällskap. Flere af dem arbeta för stiftandet af nattvardsföreningar. 
Sådana föreningar finnas i 8 församlingar, och omkring 150 för
samlingsmedlemmar hafva slutit sig till desamma. Afhörandet 
af de kringresande predikanterna, som i missionshusen eller en
skilda hus hållit föredrag, har emellertid endast i 9 församlingar 
märkbart minskat åhörarnes antal i kyrkan. Den s. k. fräls
ningsarmen har ännu icke till länet utsträckt sin verksamhet. 

De främmande religionsbekännarne i länet äro hufvudsakligen 
metodister och baptister. De senare hafva icke bildat någon 
egen församling och finnas hufvudsakligen i Hinneryds och Hamn-
eda församlingar, till ett antal af 40 å 50 i hvardera försam
lingen. Den vid Delaryds bruk i Göteryds socken bildade me-
todistepiskopalförsamlingen, hvilken genom Kungl. Maj:ts resolu
tion den 24 augusti 1883 förklarats vara af staten erkänd med 
rätt till offentlig religionsöfning, synes föra ett aftynande lif. 
Medlemmarnes antal, som varit högst 20, har nedgått till 13. 
Äfven i Vexjö finnes ett mindre antal metodister, som hålla 
andaktsöfningar i särskild bönesal derstädes. 

I afseende på det sedliga tillståndet i allmänhet synes någon 
märkbar förändring icke hafva inträdt. Bruket af spritdrycker 
är fortfarande i aftagande, hvartill den s. k goodtemplarrörelsen 
mycket bidragit. Inom länet finnas numera 38 underloger af 
goodtemplarorden, med tillsammans 1,219 medlemmar. 

Minuthandel med och utskänkning af spritdrycker, hvarom 
närmare uppgift å annat ställe i denna berättelse meddelas, har 
egt rum å 2 minuthandels- och 7 utskänkningsställen i Vexjö, 
1 utskänkningsställe i Ljungby köping, 1 utskänkningsställe i 
Elmhults jernvägsstationssamhälle samt på landsbygden vid en 
del gästgifverier, hvilkas antal under perioden minskats från 9 
till 6. Härjemte hafva 2 tillfälliga utskänkningsrättigheter vid 
brunnsinrättningar varit beviljade åren 1888—1890. 

Utom den försäljning af vin och maltdrycker, som författ
ningsenligt eger rum vid gästgifverier och skjutsstationer, har pä 
landsbygden sådan utskänkning af dessa drycker, som omförmäles 
i 3 § af kungl. förordningen den 24 oktober 1885, varit med-
gifven vid 4 jernvägsstationer samt under sommarmånaderna vid 
brunnsinrättningar och å lägerplatsen Kronobergshed. 

Några socialistiska agitatorer hafva icke under perioden 
uppträdt inom länet. 

Sockenbiblioteken hafva hvarken till antal eller omfattning 
undergått någon nämnvärd förändring, och allmogens håg för 
läsning är hufvudsakligen rigtad på tidningar och religiösa skrifter. 

Den ekonomiska ställningen inom länet, som vid förra fem
årsperiodens slut var synnerligen betryckt, särdeles beträffande 
jordbruksnäringen, har under senare åren af nu ifrågavarande 
period så till vida förbättrats, att hvarjehanda liqvider lättare 
kunnat försiggå; och lyckligt vore, om häruti förelåge början till 
en väsentlig och varaktig förbättring af förut rådande affärs
förhållanden. 

De under perioden af Konungens BefälIningshafvande åt
gjorda utsbkningsmål, deri betalningsskyldighet ålagts, samt inom 
länet förrättade exekutiva auktioner å fast egendom hafva ut
gjort: 

Köpeskillingarne för fastigheterna hafva i 36 fall öfverstigit, 
i 108 fall understigit och i 5 fall varit lika med fastigheternas 
taxeringsvärden. Det belopp, hvarmed försäljningssumman i först
nämnda 36 fall öfverstigit taxeringsvärdet, har utgjort 58,578 
kronor, under det skilnaden i de 108 senare fallen uppgått till 
430,430 kronor 86 öre. 

Under närmast förutgångna fem åren uppgick utsöknings-
mälens antal till 4,347 och exekutiva fastighetsauktionernas antal 
till 108. 

Konkursernas antal har enligt erhållna uppgifter uppgått 
för år 1886 till 135, för år 1887 till 82, för år 1888 till 88, 
för år 1889 till 71 och för år 1890 till 49, eller tillsammans 
425, deraf 58 i Vexjö stad och 367 på landsbygden. 

3. Näringarne. 

A) Jordbruket, i förening med boskapsskötsel, är såsom till
förne länets hufvudnäring. 

Ehuru flit och omtanka oafbrutet egnats åt dess ändamåls
enliga bedrifvande, har icke kunnat förhindras, att det betryck, 

hvaraf denna näring lidit under lång tid, utöfvat menlig inverkan 
på näringens utveckling och förkofran. Goda insigter om åker
jordens skötsel och om vilkoren ej allenast för bibehållandet, 
utan äfven för höjandet af dess växtkraft sprida sig likväl fort-
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farande mer och mer bland befolkningen samt vinna i allmänhet 
tillämpning i den mån, som de särskilda jordbrukarne lyckas 
ernå medel dertill. 

De af länets hushållningssällskap meddelade, af Statistiska 
Centralbyrån offentliggjorda jordbruksstatistiska uppgifter för år 
1890 upptaga — sedan frän länet, såsom förut omförmälts, afgått 
hemmanet Sännö och Vissefjerda sockendel, med en sammanlagd 
areal af 3,294 hektar — länets hela egovidd utan vatten till 
890,255 hektar, deraf 1,060 hektar träd-, humle- och kålgård, 
78,873 hektar åker och annan odlad jord, 113,955 hektar na
turlig äng och 245,172 hektar skogbärande mark. I hushåll
ningssällskapets uppgift för år 1885 upptogs åkerjorden och 
annan odlad jord till 72,976 hektar, och då härifrån afräknas 
575 hektar, som beräknats för nämnda hemman och sockendel, 
skulle således den odlade jorden under perioden vunnit en till
ökning af 6,472 hektar. 

Intresset för den odlade jordens utvidgande och förbättrande 
genom vattenafledningsföretag fortfar, och har länets hushållnings
sällskap under perioden bidragit med tillsammans 7,312 kronor 
till bekostande af sådana syneförrättningar, som i 4 kapitlet af 
kungl. förordningen om dikning och annan afledning af vatten 
den 20 juni 1879 omförmälas. Antalet under tiden afslutade 
syneförrättningar och arealen af den jord, som genom vatten-
afledningen befunnits kunna vinnas eller förbättras, hafva ut
gjort: 

År 1888 vid 2 förrättningar 2,645 hektar 

> 1887 » 2 » 304 » 

• 1888 > 7 . 1,281 . 

» 1889 » 3 » 565 > 

» 1890 > 4 » 143 • 

Under perioden hafva bidrag af allmänna medel tilldelats 
följande vattenafledningsföretag: 

a) Afdikning af Kåramåla fly, tillhörande Kåramåla by, 
Kåramålatorp och Högahult i Nöbbele socken, hvilket företag 
afser torrläggning af 58 hektar 30 ar och beräknats kosta 2,400 
kronor. Anslag utan återbetalningsskyldighet 800 kronor. 

b) Afdikning och odling af Borrsjö mader, tillhörande Söraby, 
Norraby och Borrlanda byar i Söraby socken, hvilket företag 
afser torrläggning af 220 hektar 96 ar och beräknats kosta 73,416 
kronor 93 öre. Lån 66,300 kronor. 

c) Torrläggning och odling af Pinnamyr i Linneryds, Tingsås 
och Väckelsångs socknar, hvilket företag afser torrläggning af 
788 hektar 32 ar, och har kostnaden beräknats till 42,131 kronor 
39 öre. Lån 36,700 kronor. 

d) Sänkning af sjön Spånen i och för utdikning och odling 
af sänka marker å egorna till Gemla Svensgård med flere hemman 
i Oja, Lekaryds och Aringsås socknar, hvilket företag afser torr
läggning af 130 hektar 94 ar och beräknats kosta 11,769 kronor. 
Lån 9,900 kronor. 

e) Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
Grimmarps säteri i Södra Ljunga socken, hvilket företag afser 
torrläggning af 105 hektar och beräknats kosta 36,632 kronor. 
Lan 20,000 kronor. 

f) Invallning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Horns by i Haraneda socken, hvilket företag, som afser torr
läggning af 84 hektar 46 ar, beräknats kosta 20,323 kronor 73 
öre. Lån 12,000 kronor. 

g) Afdikning af bottnarne till förut tappade sjöarne Hötisan 
och Bramstorpssjön, tillhörande hemmanen Bramstorp ochTegnaby 
i Tegnaby socken, hvilket företag, som afser torrläggning af 72 
hektar 56 ar, beräknats kosta 16,214 kronor 13 öre. Lån 14,000 
kronor. 

h) Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
byarne Ernatorp och Holma i Bergs socken. Företaget, som be
räknats kosta 12,956 kronor, afser torrläggning af 82 hektar 77 
ar. Län 8,700 kronor; utgörande summan af lånebidrag 167,600 
kronor och af anslag 800 kronor. 

Ju större vidder af mossar och förut vattendränkt mark, 
som sålunda odlas eller vinnas tjenliga för odling, desto mera 
känbar blir emellertid länets totala brist på kalk, hvars nöd
vändighet för sådana marker är väl bekant, samt vore det för 
detta län med dess talrika och vidsträckta mossar af synnerlig 
vigt, om på ett eller annat sätt blefve ordnadt så, att nämnda 
gödningsämne kunde hitförskaffas for rimligt pris. 

Inom länet hafva under perioden tjenstgjort landtbruks-
ingeniören C. A. Myrin samt t. f. landtbruksingeniörerna S. A. 
Smedberg och C. A. Sylvan, hvilka för att biträda jordbrukare 
med råd och upplysningar om jordbruksförhållanden i allmänhet 
samt uppgörande af planer för vattenafledningar anlitats: 

År 1886 onder 145 dagar & 37 förrättningsställen 

1887 59 •> 23 

> 1888 » 69 . 27 

» 1889 > 115 • 30 

- 1890 81 . 35 

Af det anslag, hushållningssällskapet beviljat till bekostande 
af agronoiniskt biträde åt innehafvare af smärre jordbruksfastig
heter, har till landtbruksingeniörerne utbetalts dagtraktaments-
godtgörelse med 1,215 kronor. 

Härförutan hafva under åren 1886—1888 på hushållnings
sällskapets bekostnad en agronom rest omkring i länets kom
muner och hållit offentliga föredrag rörande landthushållning och 
dess binäringar. 

Bland de af länets hushållningssällskap i öfrigt vidtagna 
åtgärder till jordbrukets befrämjande må nämnas, att genom 
dertill utsedde komiterade inköpts, för att jordbrukarne tillhanda
hållas, artificiela gödningsämnen och utsädesfrö under åren 1886 
—1888, samt att hushållningssällskapet bekostat undersökningar 
vid Kalmar kemiska station af prof å gödnings- och kraftfoder
ämnen samt utsädesfrö, som ditsändts af jordbrukare inom länet, 
äfvensom lemnat anslag till Svenska mosskulturföreningen för 
åren 1887—1890 med 400 kronor om året samt till Allmänna 
svenska utsädesföreningen för åren 1887—1890 med 500 kronor 
ärligen. 

Med understöd af staten och hushållningssällskapet upprätt
hål les fortfarande lägre landtbruksskolan i Orraryd, hvarest under
visades 12 lärlingar åren 1886 och 1887, 9 år 1888, 11 år 1889 
och 12 år 1890. 

Brukningssättet är lika med hvad som i förra femårsberät
telsen omförmäles, och rörande den odlade egoviddens använd
ning för olika sädesslag samt årliga utsädet åberopas, hvad hus
hållningssällskapets berättelser angående jordbruket härom inne
hålla. 
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I enlighet med de af Konungens Befallningshafvande och 
länets hushållningssällskap årligen lemnade uppgifter å våderleks-
och skördeförhållanden hvarje år under perioden meddelas föl
jande : 

Ar 1886. Vårsådden verkstäldes under gynsam väderlek, 
men sedermera och intill början af november månad föll föga 
regn och inträffade flere gånger nattfroster under juni och juli 
månader. Sädesgrödan blef väl inbergad och af god beskaffenhet. 
Likaså potatisskörden. Hö- och halmskörden blef under medel
måttan. I sin helhet ansågs skörden vara nära medelmåttig. 

Ar 1887. Vintern medförde ringa nederbörd. Våren var 
torr och kall. I juni inträffade svår torka, hvilken menligt in
verkade på vårsäden och gräsväxten. Skörden bedömdes såsom 
medelmåttig. 

Är 1888. Efter en kall och långvarig vinter inträffade en 
sen vår. Vårsådden afslutades först under förra hälften af juni 
månad. Vid midsommartiden inträffade stark hetta. För tifrigt 
var sommaren i allmänhet och särskildt i slutet mer än vanligt 
regnig, med frost i september månad, hvaraf såväl hafren som 
potatisen togo skada. Skörden ansågs hafva blifvit något mer än 
medelmåttig. 

Ar 1889. Våren var blid med ovanligt ringa nederbörd 
samt torka i maj och hög temperatur i juni månad, som efter
följdes af regnig väderlek i juli och augusti. Vårsådden började 
i slutet af april. Sädesskörden likasom potatisen inbergades i 
någorlunda godt skick. Höskörden blef medelmåttig, men halm
skörden i södra och vestra delen af länet ringa. Skörden utföll 
nära medelmåttig. 

Är 1890. Väderleken var under våren omvexlande och i 
allmänhet gynsam för vårbruket och årsväxten samt under juli 
och augusti månader kylig och regnig. Ortens hufvudsäden, höst
råg och hafre, lemnade fullt medelmåttig och öfriga sädesslaget! 
medelmåttig afkastning. Höskörden likasom halmafkastningen 
var god och väl inbergad. Potatisen var delvis angripen af röta 
och lemnade en afkastning under medelmåttan. Skörden ansågs 
hafva blifvit öfver medelmåttan. 

De vid markegångssåttningarne bestämda pris å spanmål 
och smör hafva varit följande: 

Dagsverksprisen och tjenstehjonslönerna hafva, enligt hus
hållningssällskapets uppgifter, uppgått till följande belopp: 

Mejerihandtering en har under perioden vunnit ytterligare 
utveckling. Numera finnas inom länet 38 mejerier, deraf 30 
separatorsniejerier, 6 ismejerier och 2 ostmejerier. Tretton mejerier 
egas af bolag. Till inrättande af mejerier har hushållnings
sällskapet lemnat amorteringslån till sammanlagdt belopp af 
29,500 kronor. 

Råd och upplysningar i mejerihandteringen hafva under 
årliga resor i länet meddelats af länsmejeristen i Jönköpings län 
J. Nyberg, till bekostande af hvilkens resor hushållningssällskapet 
bidragit med tillsammans 1,156 kronor. 

Trädgårdsskötseln omfattas med allt jemnt stigande intresse. 
De af hushållningssällskapet sedan år 1884 anstälde två läns
trädgård sm ästarne hafva ej varit tillräcklige för att tillgodose 
alla de personer, som påkallat deras biträde. Med anledning 
häraf har under åren 1887, 1888 och 1890 en och under år 1889 
två extra länsträdgårdsmästare jemväl af hushållningssällskapet 
varit anstälde. Till trädgårdsmästarnes aflöning samt för bidrag 
till deras resekostnads- och traktamentsersättningar, som till viss 
del godtgjorts af reqvirenterna, hafva anslag beviljats af landstinget 
med 600 kronor årligen och af hushållningssällskapet med 800 
kronor för hvartdera af åren 1886—1889 samt 1,000 kronor för 
år 1890. Af dessa anslag har utbetalts tillsammans 6,506 kronor 
53 öre. Enligt hushållningssällskapets uppgifter uppgår antalet 
af nyplanterade fruktträd under ifrågavarande år till 7,700. 

B) Boskapsskötseln. Enligt hushållningssällskapets uppgifter 
utgjorde antalet af de vid 1890 års slut underhållna kreatur inom 
länet 7,663 hästar, 22,421 oxar, 821 tjurar, 63,825 kor, 32,516 
ungnöt under 2 år, 72,767 får och lam, 415 getter och 31,726 
svin. 

Efter frånräknande af kreaturen inom förutnämnde Visse-
fjerda socknedel beräknades antalet af ifrågavarande kreatur vid 
1885 års utgång utgöra: 7,321 hästar, 23,492 oxar, 784 tjurar, 
63,827 kor, 34,173 ungnöt under 2 år, 76,313 får och lam, 632 
getter och 26,594 svin. 

Antalet af hästar har, enligt hvad dessa siffror gifva vid 
handen, ökats, hvaremot antalet oxar, ungnöt jemte får och getter 
minskats. Denna minskning torde kunna förklaras deraf, att såväl 
halm- som höskörden endast under ett år af perioden varit god, 
under två år medelmåttig, men i öfrigt under medelmåttan; hvar-
jemte missväxt å högrödan inträffat år 1887. 

Svinafveln har deremot i betydlig män tilltagit. Stora par
tier såväl slagtade som lefvande svin afyttras årligen till orter 
utom länet. 
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De från jernvägsstationerna inom länet afsända mindre bo
skapskreatur utgöras nästan uteslutande af svin; och enligt Kungl. 
jernvägsstyrelsens årliga statistiska uppgifter har antalet af dessa 
mindre boskapskreatur, som på jernväg forslats från stationerna 
i länet å statens jernväg, uppgått till 7,800 ä 13,500 om året. 
Af hushållningssällskapet utsedde komiterade för utredning och 
afgifvande af yttrande öfver erforderliga åtgärder för förbättrad 
svinskötsel och ett förmånligare sätt för försäljning och jernvägs-
transport af såväl lefvande svin som fläsk hafva beräknat, att 
från Vexjö—Alfvesta, Vislanda och Moheda stationers uppköps-
områden under år 1888 afsändts 20,272 lefvande och slagtade svin. 

Till förbättrande af länets boskapsstam har hushållnings
sällskapet äfven under denna period inköpt afvelsdjur, år 1888 
tio tjurar af ayreshireras och år 1889 sex tjurar och tio qvigor 
af samma ras från Skottland, äfvensom till förbättrande af svin-
afveln under sistnämnda år tjugo fargaltar, hvilka djur sedermera 
blifvit inom länet försålda. 

Ett för länet gemensamt landtbruksmöte hölls i Vexjö år 
1889, och har hushållningssällskapet för öfrigt dels föranstaltat 
om årliga gödboskapsutställningar, äfvenledes i Vexjö, vid hvilka 
prisutdelningar egt rum, dels genom kringresande s. k. premierings-
uämnder utdelat belöningar för välskötta mindre ladugårdar och 
vid utlysta talrikt besökta kreatursniöten i olika trakter af länet 
verkstält premiering af nötboskap, dels ock beviljat anslag för 
utbildande af kreatursskötare, som blifvit anstälde vid större 
jordbruksegendomar. Af hushållningssällskapet bestridda kost
nader i berörda hänseende hafva uppgått sammanlagdt till något 
öfver 15,000 kronor. 

Till hästafvelns befrämjande hafva beskällare från Flyinge 
stuteri varit i länet stationerade. Vid de af staten anordnade 
ärliga premieringar af hästar hafva statens bidrag till belöningar 
utgjort 450 kronor för hvartdera af åren 1886—1888 och för 
åren 1889—1890 500 kronor årligen. Landstinget har till sådant 
andamål bidragit med 200 kronor och hushållningssällskapet med 
omkring 300 kronor årligen. 

I ständigt ökad utsträckning hafva länets invånare begagnat 
sig af tillfället att försäkra sina hästar uti det för Kalmar och 
Kronobergs län år 1882 bildade hästförsäkringsbolag. Antalet 
af försäkrade hästar inom länet utgjorde vid 1890 års utgång 
1,129 st., med ett försäkringsvärde af 341,170 kronor. 

Till stipendier åt smeder för genomgående af lärokurs vid 
Alnarps hofbeslagsskola har hushållningssällskapet årligen beviljat 
480 kronor. 

Utom en länsveterinär hafva 3 distriktsveterinärer varit i 
länet anstälde med stationer vid Säfsjöströms bruk, Jäts by 
och Ljungby köping; och har hushållningssällskapet bidragit till 
veterinärernas aflöning med 3,600 kronor om året. 

Helsotillståndet bland husdjuren har i allmänhet varit till
fredsställande. Enstaka fall af mjeltbrand och elakartad katarral-
feber hafva förekommit likasom af qvarka och tuberkulos, samt 
bland svinkreaturen s. k. rödsjuka. För öfrigt hafva de fleste 
förekomne sjukdomarna varit katarrala lidanden i respirations-
samt sjukdomar i matsmältnings-, urin- och fortplantnings-
organerna. 

C) Skogshushållningen. Länets hela skogbärande mark är 
enligt hushållningssällskapets berättelse för år 1890, såsom här 
ofvan oinförmälts, beräknad till en areal af 245,172 hektar. 

Enligt öfverjägmästarens för Smålands distrikt berättelse 
för är 1890 funnos vid samma ars utgång inom länet följande 
allmänna skogar: 

Angående förvaltningen af de allmänna skogarne och dermed 
sammanhängande åtgärder åberopas Kungl. Domänstyrelsens härom 
årligen offentliggjorda berättelser. 

Skogseldar af mera anmärkningsvärd omfattning hafva icke 
förekommit. 

Skogsafverkningen å enskildes egendomar har under perioden 
fortgått i oförminskad grad, och i allmänhet utan att hänsyn 
tagits till skogens framtida bestånd. Antalet af de hemman, der 
skogen förslår endast till husbehof, ökas följaktligen ständigt; 
och ordnad skogshushållning finnes fortfarande endast a några 
få, merendels större, egendomar. 

Till belysning i fråga om skogsafverkningen intagas i tabell C 
(sid. 8) från länets jernvägsstationer erhållna uppgifter å af
sända och anlända skogseffekter. 

För en välbehöflig förbättring i den enskildes skogshushåll
ning har hushållningssällskapet under en längre tid sökt verka 
genom utlemnande af amorteringslån för skogsodling samt ut-
fästande af belöningar för väl utförda skogskulturer och erbjudande 
af kostnadsfritt biträde af statens skogsingeniörer. Då emellertid 
dessa åtgöranden ej förmått hos befolkningen väcka någon vidare 
håg för skogsodling, beslöt hushållningssällskapet år 1888 att 
kostnadsfritt åt mindre jordbrukare tillhandahålla frö och plantor 
för skogsodling å kronan icke tillhörig mark, tillika med biträde 
och tillsyn vid kultiveringsarbetena utaf en af hushållningssäll
skapet antagen skogsplantör. För bestridande af kostnaderna 
härför har hushållningssällskapet lemnat ett årligt anslag af 600 
kronor för åren 1889—1890, hvarjemte bidrag af statsmedel er
hållits till enahanda belopp. Enligt skogsplantörens till hus
hållningssällskapet afgifna berättelser har under sistnämnda åren 
skogsodling verkstälts å tillsammans 115 hektar kalmarker, hvar
jemte anlagts 3 plantskolor samt utdelats 324,000 plantor och 
228 kilogram skogsfrö, äfvensom undervisning om skogsodling af 
skogsplantören lemnats åt lärjungar vid folkskolelärareseminariet 
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i Vexjö, länets landtbruks- och folkhögskolor samt i ett stort 
antal folkskolor. 

D) Binäringar. I fråga om jagten åberopas, hvad föregående 
femårsberättelse innehåller. Af hushållningssällskapets och lands
tingets dertill anslagna medel utbetalas numera skottpenningar 
for örn och berguf med 5 kronor, för räf mod 2 kronor, för hök 

med 1 krona och för kråka med 10 öre; och hafva sådana skott-
penningar utbetalts till följande belopp, Demligen: år 1886 med 
1,510 kronor 25 öre, år 1887 med 2,125 kronor 55 öre, år 1888 
med 2,439 kronor 75 öre, år 1889 med 2,425 kronor 5 öre samt 
år 1890 med 1,799 kronor 50 öre. 

Fisket befinner sig fortfarande på en låg ståndpunkt och 
lemnar, med undantag af ett och annat ålfiske, obetydlig afkast-

Tab. C. Afsända och anlända skogseffekter vid Kronobergs läns jernvägsstationer åren 1886—1890. 
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ning. Ett i Vexjö bildadt fiskeribolag har gjort försök med fisk
odling i Helgasjön, men i öfrigt hafva några åtgärder för fiskets 
förbättrande icke vidtagits. 

Fjäderfä- och biskötseln äro äfven binäringar, ehuru af 
jemförelsevis mindre betydelse. 

Deremot har exporten af skogsbär under perioden blifvit en 
mycket inkomstbringande näring, särdeles för den fattigare delen 
af befolkningen. Redan för omkring femton år sedan började 
den företagsamhet, som jernvägarne frammanat, att beakta de 
matnyttiga skogsbären, hallon och blåbär, men hufvudsakligast 
lingon. Afsättningen skedde till en början nästan uteslutande 
på Malmö, men under de sistförflutna fem åren hafva uppköpare 
från Tyskland instält sig vid jernvägsstationerna och från trakten 
deromkring inköpt samt till nämnda land afsändt så mycket 
bär, de kunnat öfverkomma. Mängden af sålunda under s. k. 
bärperioden uppköpta och från stationerna å södra stambanan 
inom länet samt från Vexjö—Alfvesta och Vislanda—Bolmens 
jernvägar afsända skogsbär har enligt uppgift årligen uppgått till 
omkring 2,626,900 kilogram, motsvarande 438 vagnslaster. Priset 
har i medeltal varit 1 krona 25 öre kubikfoten eller 5 öre kilo
grammet. Bärexporten kan sålunda beräknas hafva för nämnda 
orter medfört en årlig inkomst af omkring 131,400 kronor. 

Husslöjden inskränker sig fortfarande till spanad och väfnad, 
föga utöfver husbehofvet, samt förfärdigande af de enklaste hus-
gerådssaker och arbetsredskap, hvarjemte till afsalu tillverkas 
väfskedar, liar, laggkärl och träskor inom åtskilliga socknar af 
Uppvidinge och Sunnerbo härad. 

Den verksamhet för befrämjande af slöjdundervisningen, som, 
efter hvad i förra femårsberättelsen omförmäles, utöfvats af länets 
hushållningssällskap, har äfven under denna period fortgått. För 
husslöjdens befrämjande hafva till hushållningssällskapets för
valtningsutskotts förfogande varit stälda ej mindre årliga bidrag 
af statsmedel med 1,250 kronor för åren 1886 och 1887 samt 
1,500 kronor för åren 1888—1890 än äfven anslag af landstinget 
med 300 kronor årligen och af hushållningssällskapet med till
sammans 6,800 kronor. Af dessa medel har förvaltningsutskottet 
lemnat bidrag för upprätthållande af slöjdundervisningen åt i folk
skolor intagna barn inom kommuner, som anordnat sådan under
visning, hvilken haft till syftemål att bibringa skolbarnen dels 
förmåga att begagna enklare slöjdredskap, dels ock praktisk 
färdighet i tillverkning af de vid landtbruket och i hemmet mest 
behöfliga alster af hemslöjd. Ar 1890 var sådan undervisning 
anordnad i 15 kommuner. Härförutan har förvaltningsutskottet 
anordnat och bekostat dels årliga undervisningskurser i Vexjö af 
statens undervisare i husslöjd, ingeniören M. Norlin, uti hvilka, 
likasom i slöjdkurserna vid Näs slöjdseminarium i Jönköpings 
län, flere af länets folkskolelärare med understöd af förenämnda 
anslag deltagit, för att utbildas till slöjdlärare, dels ock årligen 
på olika ställen i länet slöjdskolor för halmflätning. Af för
valtningsutskottet bestridda utgifter för husslöjdens befrämjande 
hafva under perioden uppgått till 15,292 kronor 43 öre. 

Beträffande bergs- och brukshandteringen samt fabriker, 
manufakturer och handtverk anser sig Konungens Befallnings-
hafvande böra, såsom vid afgifvandet af föregående berättelse, 
hänvisa till Kungl. Kommerskollegii årligen offentliggjorda be
rättelser. Jordbruket, boskapsskötseln och skogsafverkningen 
utgöra hufvudkällorna för länets näringslif och dessa närings
grenar taga på landsbygden så i anspråk den tillgängliga arbets

kraften, att all annan verksamhet måste intaga en underordnad 
ställning. I staden Vexjö är handeln med spanmål och virke 
samt vanlig minuthandel för tillgodoseende af kringliggande nejds 
behof den vigtigaste näringskällan. 

Fabriker af någon större betydelse äro: 

Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse uppgick samman
räknade värdet af tillverkningarne år 1884 vid länets dåvarande 
109 fabriker till 2,373,345 kronor. Motsvarande siffror för de 
följande fem åren äro: 

För bränvinstillverkningen redogöres i följande, af Konungens 
Befallningshafvande upprättade sammandrag: 

De i förra femårsberättelsen omförmälda åtal för undan
snillande af bränvin från beskattning vid åtskilliga brännerier 
inom länet hafva under perioden blifvit slutligen afdömda. Med 
anledning af Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 juni 1885 och 
Kungl. Finansdepartementets skrifvelse den 19 i samma månad, 
angående vissa förhållanden i fråga om kontrollen öfver bränvins
tillverkningen i länet under åren 1882—1885, anstäldes under
sökningar, af hvilka framgick, att under nämnda tid från 7 
särskilda brännerier inom Allbo och Sunnerbo härad afyttrats 
betydligt större qvantitet bränvin, än som vid hvartdera bränne-
riet under samma tid enligt bränvinskontrollhandlingarne upp
mätts och beskattats; och då detta förhållande tillika med andra 
omständigheter gaf anledning till misstanka, att vid bränvins
tillverkningen å dessa brännerier bränvin på ett eller annat sätt 
från beskattning undansnillats, förordnades af Konungens Befall
ningshafvande särskild åklagare att mot vederbörande anhängig-
göra och utföra den ansvars- och ersättningstalan, hvartill lag och 
sakens beskaffenhet kunde föranleda. 

Åtal blefvo vid vederbörlige domstolar anstälda mot 9 brän-
vinstillverkare, sterbhusdelegarne efter 1 då afliden bränvins-
tillverkare, 10 bränvinskontrollörer och 1 brännerivittne. Rätte
gångarne, som började hösten 1885, blefvo på grund af fullföljd 



10 Kronobergs län. Bränvinstillverkning. Jernvägar. 

talan mot underdorastolarnes utslag i de flesta målen först under 
år 1889 fullständigt afslutade. 

Genom slutliga utslag hafva 6 af de tilltalade bränvins-
tillverkarne dömts till böter och att hafva förbrutit bränvins-
redskapen vid de 4 brännerier, hvarest tillverkning af dem be-
drifvits, hvarjemte dem ålagts att betala den skatt, som belöpt 
för det från beskattning undansnillade bränvinet. Af de öfrige 
tilltalade bränvinstillverkarne har 1 med ed friat sig från åtalet 
i sin helhet och 1 från åtalet beträffande en viss del af åtals
tiden, hvarjemte 2 på grund af åberopad preskription undgått 
bötesstraff, men ålagts gälda tillverkningsskatt för undansnilladt 
bränvin. Den mot sterbhusdelegarne förda talan återkallades af 
åklagaren. De sålunda ådömda bötesbeloppen uppgingo samman-
lagdt till 24,500 kronor och sammanlagda beloppet af den till 
betalning ådömda tillverkningsskatten för undansnilladt bränvin 
till 1,049,600 kronor 24 öre. Den förbrutna bränvinsredskapen 
har vid särskilda försäljningar betingat tillsammans 8,832 kronor 
51 öre. Endast en af de sakfälde bränvinstillverkarne har erlagt 
honom ådömda böter jemte tillverkningsskatt. I saknad af till
gång att erlägga fulla beloppet af bränvinstillverkningsskatten 
hafva de öfrige bränvinstillverkarne ej fått med penningar gälda 
dem ådömde böter, utan i stället undergått motsvarande för
vandlingsstraff. 

Åtalade brännerivittnet dömdes att bota 600 kronor, hvilket 
belopp blifvit erlagdt. 

Af de tilltalade bränvinskontrollörerne förklarades 1 ej kunna, 
i saknad af fullständig bevisning, till ansvar och ersättnings

skyldighet dömas och 1, hvilken af häradsrätten dömts till 4 
månaders straffarbete samt att erlägga skatt för det bränvin, som 
genom hans åtgörande från beskattning undansnillats, med 47,839 
kronor 80 öre, men fullföljt talan i Kungl. Maj:ts och Rikets 
Göta hofrätt, afled under tiden, hvadan straff för honom förföll. 
Hans sterbhusdelegare förklarades dock skyldige att, derest de ej 
i laga ordning gjorde sig urarfva, gälda den honom ådömda till
verkningsskatten. 

Ofrige 8 kontrollörerne blefvo genom slutligt utslag dömde 
att undergå fängelse, 2 under ett år, 3 under åtta månader och 
3 under fyra månader, äfvensom att utgifva för tillverkadt bränvin 
undansnillad skatt med tillsammans 230,560 kronor 40 öre. Af 
detta belopp har hos en af bränvinskontrollörerne efter utmät
ning utgått 489 kronor 62 öre, hvaremot tillgång till skattens 
gäldande hos kontrollörerne i öfrigt saknats. Den efter den aflidne 
kontrollören uppkomna urarfvakonkursen lemnade ej någon ut
delning. 

Af bränvinstillverkarne har, såsom förut omförmäles, 1 er-
lagt fulla beloppet af honom ådömd bränvinstillverkningsskatt 
med 45,662 kronor 25 öre; 3 hafva saknat all tillgång till skattens 
gäldande, och 2 blifvit försatte i konkurs. Den ena konkursen 
lemnade ej någon utdelning och i den andra erhölls sådan med 
3,292 kronor, som blifvit under år 1891 redovisade. Efter verk-
stäld utmätning hos en af tillverkarne har utgått 140 kronor 
77 öre, och har hos en bränvinstillverkare utmätt och till 3,456 
kronor värderad lösegendom ännu ej, i följd af besvär öfver ut
mätningsförrättningen, hunnit försäljas. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
A) Landtkommunikationer. Uti föregående berättelse har 

Konungen» Befallningshafvande angående de inom länet befintliga 
för allmän trafik upplåtna jernvågar meddelat uppgifter, hvilka 
här torde få åberopas. Under nu ifrågavarande femårsperiod 
hafva dessa samfärdsmedel vunnit tillökning genom åstadkom
mandet af Halmstad—Solmens och Kosta—Lessebo jernvägar. 
Tillstånd till anläggning af den förstnämnde jernvägen från Halm
stad—Nässjö jernvägsstation i Halmstad genom Snöstorps och 
Bredareds socknar i Hallands län och vidare inom Kronobergs län 
till Bolmens station på Vislanda—Bolmens jernväg, med en spår
vidd af 1·07 6 meter, beviljades genom nådig resolution den 6 maj 
1886. Denna jernväg, som har en längd af 46 kilometer, deraf 
28&9& kilometer inom Kronobergs län, öppnades för allmän trafik 
den 4 november 1889. Den 9 maj 1890 beviljades nådigt till
stånd för Kosta aktiebolag att för allmänt begagnande mot afgift 
upplåta en af bolaget anlagd jernväg om 0'60 meters spårvidd 
från Kosta glasbruk till Lessebo station å Karlskrona—Vexjö 
jernväg. Jernvägen öppnades för allmän trafik först derpå föl
jande år, sedan en del föreskrifna kompletteringsarbeten hunnit 
verkställas. 

Härjemte har koncession meddelats den 28 september 1888 
till anläggning af jernväg af 1-4 35 meters spårvidd dels från 
Elmhults station å södra stambanan öfver Ålshults station å 
Karlshamn—Vislanda jernväg till Tingsryds by i Tingsås socken, 
dels ock från Tingsryds by till Emmaboda station på Karlskrona 

—Vexjö jernväg; samt den 9 augusti 1889 till anläggning af 
jernväg, likaledes af 1-435 meters spårvidd, dels från den inom 
Vittsjö by i Kristianstads län belägna ändpunkten för jernvägen 
Vittsjö—Hessleholm till Markaryds by i Sunnerbo härad, dels 
ock från Kärrarps station å Helsingborg—Hessleholras jernväg 
till förutnämnde by. Dessa jernvägsarbeten hafva emellertid 
under perioden icke påbörjats. 

Nybro—Säfsjöströms jernväg har under år 1888 försålts å 
exekutiv auktion och dervid inropats af Nybro—Säfsjöströms nya 
jernvägsaktiebolag, som upplåtit densamma på arrende till Kalmar 
nya jernvägsaktiebolag under en tid af tio år från den 1 maj 
samma år; och har Kungl. Maj:t den 25 i sistnämnde månad i 
nåder beviljat förstnämnda bolag rättighet att begagna jernvägen 
för allmän trafik samt förklarat bolaget obetaget att tillsvidare 
låta trafiken å jernvägen ombesörjas genom Kalmar nya jernvägs
aktiebolag. 

Beträffande trafikförhållandena å jernvägarne inom länet 
torde få hänvisas till Kungl. Jemvägsstyrelsens årliga berättelser. 

De enskilda jernvägsaktiebolagens ställning vid 1890 års slut 
var följande: 

Vexjö—Alfvesta jernvägsaktiebolag. 
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Karlskrona— Vexjö jernvägsaktiebolag. 

Vislanda—Bolmens jernvägsaktiebolag. 

Karlshamn— Vislanda jernvägsaktiebolag. 
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Halmstad—Bolmens jernvägsaktiebolag. 

Nybro—Säfsjöströms jernvägsaktiebolag. 

Särskild redogörelse för allmänna vågar och skjutsning inom 
länet under åren 1886—1890 innehåller tabell 2, sammanfattad 
efter uppgifter af länets kronofogdar och magistrat. 

Sockenvägarnes längd är härvid uppgifven något kortare, än 
förut meddelade uppgifter utvisa; och torde anledningen dertill 
vara, att en eller annan byväg tillförne upptagits såsom sockenväg. 

Anslag af allmänna medel hafva under perioden meddelats 
följande väg byggnadsföretag, nemligen: JJ 

a) Omläggning vid Boestadliderna af landsvägen mellan 
Nottebäcks—Nöbbeleds och Stockatorps gästgifvaregårdar i Notte
bäcks socken, 0 44 kilometer, med 2,120 kronor; 

b) Omläggning inom Södra Sandsjö socken af häradsvägen 
mellan Tingsryd och Vissefjerda jernvägsstation, 4'2i kilometer, 
med 7,000 kronor; 

c) Omläggning och förbättring inom Linneryds socken af en 
del af häradsvägarne mot Hofmantorps och Skrufs jernvägs-
stationer, 2-66 kilometer, med 7,000 kronor; 

d) Omläggning af häradsvägen vid hemmanet Sandskog i 
Sjösås socken, 0-82 kilometer, med 1,400 kronor; 

e) Vägomläggning mellan Viås och Aqvarn i Sjösås socken, 
5-03 kilometer, med 8,200 kronor. 

Varande under perioden fullbordade de under a) och c) upp
tagna vägarbeten. 

Den i förra berättelsen omförmälda vägdelningen inom 
Sunnerbo härad har under perioden ej hunnit afslutas; och hvad 
angår den beslutade vägdelningen inom Uppvidinge härad hafva 
anförda besvär emot Konungens Befallningshafvandes utslag an
gående de vägar, som skola i vägdelningen ingå, icke blifvit 
slutligen afgjorda. 

Skjutsanstalternas antal är fortfarande 59, deraf 23 gäst-
gifverier och 36 skjutsstationer. Af dessa senare äro 2 inrättade 
i enlighet med 26 § 1 mom. af nådiga stadgan angående skjuts
väsendet den 31 maj 1878. 

Vid periodens slut var i öfverensstämmelse med berörda 
nådiga stadga entreprenad anordnad vid 22 gästgifverier och 27 
skjutsstationer. 

Entreprenadbidrag utgick vid förenämnde skjutsanstalter 
med nedannämnda belopp: 

Utan bidrag har entreprenad åstadkommits vid 10 skjuts
anstalter och vid 1 gästgifveri och 9 skjutsanstalter utgöra skjuts
lagen sjelfva skjutsningen. 

För antalet hästar, som under ifrågavarande fem år utgått 
till skjutsningen, redogöres i förutnämnde tabell 2. De i detta 
afseende meddelade uppgifter gifva icke anledning till någon 
särskild erinran. 

Postkontor finnas fortfarande i Alfvesta, Elmhult, Ljungby, 
Säfsjöström och Vexjö. Derjemte äro inrättade följande post
stationer: 

under Elmhults postkontor: Pjetteryd; 
under Ljungby postkontor: Boarp, Dörarp, Hamneda, Marka-

ryd och Traheryd; 
under Säfsjöströms postkontor: Elghult och Lenhofda; 
under Vexjö postkontor: Dref, Dångebo, Dädesjö, Elmeboda, 

Jät, Konga, Linneryd, Långasjö, Nottebäck, Nöbbeled, Rottne, 
Sjöbol, Sjösås, Snärshult, Tingsryd, Tolg, Urshult, Uråsa, Veders-
löf, Väckelsång och Asheda; 

un dr Vernamo postkontor: Mistelås och Slätthög; 
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samt under södra jernvägspostdistriktet: Algutsboda, Angel-
stad, Asa, Bolmen, Byholma, Bökö, Diö, Geinla, Grimslöf, Gåfve-
torp, Göteryd, Hallaryd, Hinneryd, Hofmantorp, Häradsbäck, 
Kosta, Lamhult, Lessebo, Liatorp, Lidhult, Lidnäs, Moheda, 
Mälaskog, Målerås, Nöttja, Orrefors, Piksborg, Prestnäs, Ryd, 
Ryssby, Ränte, Räppe, Skeen, Skruf, Torne, Tutaryd, Ulfö, Vis-
landa, Vrå, Ålshnlt, Åryd och Åsen. 

Vid 1890 års slut begagnades för vanlig postbefordring, utom 
jernvägarne, följande postleder: 

Vexjö—Vederslöf—Jät—Urshult—Ryd; 
Vexjö—Sjöbol—Uråsa—Väckelsång—Snärshult—Tingsryd— 

(Ronneby i Blekinge län); 
Sjöbol—Nöbbeled—Linneryd—Elmeboda—Långasjö—(Visse-

fjerda i Kalmar län); 
Tingsryd—Konga—Dångebo—Elmeboda; 
Vexjö—Tofta—Dädesjö—Lenhofda—Nottebäck—(H Vetlanda 

i Jönköpings län); 
Tofta—Rottne—Tolg; 
Dädesjö—Sjösås—Dref; 
Lenhofda— Säfsjöström; 
Nottebäck—Äsheda—(Målilla i Kalmar län); 
Säfsjöström—Elghult; 
Elghult—(Grönskåra i Kalmar län); 
Lessebo- Kosta; 
Moheda—Slätthög—Mistelås—(Vernamo i Jönköpings län); 
Ålshult—Häradsbäck; 
Liatorp—Prestnäs; 
Elmhult—Pjetteryd; 
Ljungby—Boarp; 
Ljungby—Dörarp—(Vernamo i Jönköpings län); 
Ljungby—Hamneda—Traheryd—Markaryd—(Klippan i Kri

stianstads län); 
Piksborg—Skeen—Nöttja; 
Skeen—Ränte—Hinneryd—Traheryd—Göteryd—Hallaryd— 

(Killeberg i Kristianstads län); 
Byholma—Ränte—Hinneryd; samt 
Lidhult—Vrå. 
Landtbrefbåring var inrättad å nedannämnda postlinier: 

Tingsryd—(Hofmansbygd i Blekinge län); Lenhofda—Herråkra; 
Algutsboda—(Emmaboda i Kalmar län); Hofmantorp—Furuby— 
Hofmantorp; Moheda—Tolg; Lamhult—Asa; Torne—Lönashult; 
Liatorp—Virestad och Åsen—Odensjö—Unnaryd. 

Telegrafstationer finnas fortfarande i Vexjö och vid samtliga 
jernvägs8tationer inom länet. De senare hafva, såsom tillförne, 
varit upplåtna till allmänt begagnande för enskilda meddelanden, 
då de ej behöft i jernvägsärenden användas. 

Användningen af telefonen har under ifrågavarande tidrymd 
betydligt utvecklats. 

Under år 1890 anlades statens telefonledning med central
station i Vexjö. I öfrigt funnos vid samma års slut 9 särskilda 
telefonföreningar med tillsammans 202 abonnenter. De enskilda 
telefonledningarnas längd uppgick till omkring 720 kilometer. 

B) Sjökommunikationer. Under perioden har kommunikation 
med ångslupar och pråmar fortfarande egt rum i Räppe—Helga 
—Asa—Tofta kanal och kanaliserade delen af Laga å emellan 
Ljungby köping och Hamneda bro; äfvensom å sjön Bolmen till 
Bolmens jernvägsstation, på sjön Möckeln till Möckelns håll

plats å södra stambanan, från Skeen i Annerstads socken ut
efter Bolmån och öfver sjön Kösen till Angelstads jernvägs
station; å sjön Rottnen till Hofmantorps jernvägsstation och å 
sjön Äsnen till Älshults jernvägsstation. 

Enligt meddelade uppgifter hafva Ljungby södra kanal
aktiebolags inkomster för person- och godstrafik å Laga å utgjort: 
2,005 kr. 55 öre år 1886, 1,718 kr. 85 öre år 1887, 2,076 kr. 
60 öre år 1888, 2,385 kr. 79 öre år 1889 och 2,160 kr. 4 öre 
år 1890, eller tillsammans 10,346 kr. 83 öre. Omkostnaderna 
hafva under samma år uppgått till 8,655 kr. 53 öre. Gods
trafiken har hufvudsakligen utgjorts af tegel, spanmål, kalk, pre
parerade gödningsämnen och köpmannavaror. 

Angående trafikförhållandena å Räppe—Helga—Asa— 
Tofta kanalled åberopas följande sammandrag: 

C) Varubyten. Skogsprodukter och spanmål utgöra fort
farande de hufvudsakligaste föremålen för varubyten. 

Angående mängden af de skogsprodukter, som under perioden 
gått i handel och forslats på jernväg, åberopas den här ofvan 
under redogörelsen för skogshushållningen införda tablå. 

Till belysning af spanmålshandeln inom länet har upprättats 
sammandrag, tabell D (å sid. 14), öfver den spanmål, som 
under ifrågavarande fem år afsändts från eller anländt till de 
inom länet varande jernvägsstationerna. 

Inom länet höllos år 1890 tillsammans 30 marknader. De 
ställen, der dessa försiggingo, voro Vexjö stad samt Linneryd i 
Konga härad, Dädesjö, Nottebäcks Nöbbeled, Äsheda och Eriks-
måla i Uppvidinge härad, Hultet och Ryd i Kinnevalds härad, 
Moheda, Vislanda och Elmhult i Allbo härad samt Ljungby 
köping, Markaryd, Nöttja och Vrå i Sunnerbo härad. 

Allmänna torgdagar för försäljning af landtmannaprodukter 
och kreatur hafva å landsbygden hållits vid Tingsryds by i Konga 
härad, Åsheda by i Uppvidinge härad, Elmhults och Liatorps 
jernvägsstationer i Allbo härad samt Ljungby köping, Ry skjuts
station, Traheryds gästgifvaregård och Ryssby by i Sunnerbo 
härad. 

Till försäljning ensamt af kreatur hafva s. k. kreatnrsmöten 
jemväl varit anordnade vid Skrufs och Hofmantorps jernvägs
stationer i Konga härad, Elghults Kulla, Ekeberga, Bialite, Vilköl 
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och Lenhofda gästgifvaregård i Uppvidinge härad samt Markaryd, 
Hinneryd, Amot, Vrå, Skeen, Bolmens jernvägsstation och Ifla 
Hofvagård i Sunnerbo härad. 

BeträflFande afgifter för bränvinsförsäljningen samt lands
tingets, hushållningssällskapets, landsbygdskommunernas jemte 
Vexjö stads och Ljungby köpings andelar derati inhemtas upp
lysning af tabellerna E och F å nästa sida. 

Angående handlande inom länet jemte deras betjening med
delas upplysning i vidstående tabell: 

Tab. D. Afsänd och anländ spanmål vid Kronobergs läns jernvägsstationer åren 1886—1890. 
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5. Kameralförhållanden. 

I härefteråt intagna tabell 3 lemnas summarisk redogörelse 
för hemman och jordlägenheter samt stadsfastigheter m. m. äfven-
som dessas taxeringsvärden, allt i öfyerensstämmelse med för
hållandena vid 1890 års slut. 

Vid jemförelse med motsvarande tabell för år 1885 visar 
det sig, att åtskilliga, icke oväsentliga förändringar i afseende 
härå under femårsperioden inträffat. Den minskning, som länets 
i jordeboken upptagna hemman och lägenheter undergått i an
seende till antal och mantal, är beroende derpå, att dels enligt 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 30 september 1887 den förut 
till Konga härad af detta län hörande delen af Vissefjerda socken 
om 30Y2 oförmedlade och 18'Zj förmedlade mantal från och med 
år 1889 öfverflyttats till Södra Möre härad i Kalmar län och dels 
jemlikt nådiga brefvet den 26 maj 1887 hemmanet 1 till 3/8 

förmedladt mantal Sännö från och med år 1888 öfverförts från 
Lidhults socken i Sunnerbo härad af detta län till Femsjö socken 
i Vestbo härad af Jönköpings län. 

Minskningen å 3,720,900 kronor i jordbruksfastigheternas 
taxeringsvärden år 1890, jemfördt med år 1885, härrör egentligen 
af en vid 1887 års allmänna omtaxering vidtagen nedsättning i 

värdena å hemmanen äfvensoin af förut omförmälda öfverflytt-
ning af Vissefjerda sockendel. 

Ökningen af taxeringsvärdena å hus och tomter i Vexjö 
stad, hvilken för femårsperioden uppgår till 1,363,600 kronor, är 
hufvudsakligen beroende på antalet och beskaffenheten af de 
under perioden tillkomna nybyggnader, af hvilka särskildt Vexjö 
läroverkshus är taxeradt till 290,000 kronor och Kristinebergs 
åtigbryggeri till 100,000 kronor. 

Bland öfrige mera anmärkningsvärda förändringar meddelas 
i underdånighet: 

att af kronans jordbruksdomäner försålts och till frälse 
öfverförts 10 hemman om tillhopa 3 V4 mantal samt 3 jord
lägenheter; 

att 3 hemmansdelar om tillhopa 421/g4o mantal, hvilka förut 
varit skatteegendomar, för kronans räkning inköpts och upptagits 
bland kronoegendomar; 

att 7 egendomar om tillsammans 5T/M mantal, hvitkas frälse
räntor af statsverket blifvit inlösta, derefter upptagits som skatte
egendomar; samt 

Tab. E. Minuthandeln med och utskänkningen af bränvin i Kronobergs län försäljningsåren 1885—1890. 

') Alla ständiga. ') Under de två första försäljningsåren alla, under de tre sista alla utom 2 ständiga. ') Inräknadt 1 försäljningsställe i Ljungby köping. 

Tab. F. Landstinget, Hushållningssällskapet och Landskommunerna tillkomna bränvinsförsäljningsmedel, dels direkt och 
dels genom fördelning af till Statskontoret inbetalda belopp. 
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att de i kolumnerna 11 och 12 af 1885 års tabell n:o 3 för 
skatteegendomarne d) jordlägenheter samt f) verk och inrättningar 
upptagna taxeringsvärden till större delen samt hvad angår det 
i kolumnen 10 för berörda jordlägenheter upptagna antal helt 
och hållet intagits i 1890 års enahanda tabell uti motsvarande 
kolumner under rubriken c) hemman, hvilken förändring torde 
rätteligen vara iakttagen med ledning af de upplysningar, som 
vederbörande meddelat angående tabellernas användande. 

Under femårsperioden har icke något hemman inom länet 
kommit i ödesmål och icke heller har genom skattläggning länets 
hemmantal vunnit tillökning. 

I bifogade tabell 4 redovisas tor fideikommissen inom länet, 
dervid med ledning af jordeboken iakttagits, att rätta mantal 
blifvit angifna för skattehemman och frälsehemman med de två 
underafdelningar, som för sistnämnda slags hemman äro i ta
bellen omförmälda. 

För egendomar, tillhörande inhemska aktiebolag, samt fol
dern, som tillhöra främmande magiers undersåtar, redogöres i 
nedanintagna tabeller 5 och 6. 

Under femårsperioden hafva afslutats 21 egentliga laga 
skiften om tillsammans 17-625 mantal, eller i medeltal för hvarje 

år 4-2 om 3-525 mantal. Motsvarande medeltal för åren 1881 
—1885 utgjorde 10 om 11-383 mantal. 

Hemmansklyfningar och andra landtmäteriförrättningar 
hafva under senaste femårsperioden förekommit till ett antal af 
230 om tillhopa 22-022 mantal eller i medeltal för hvarje år 
46 om 4-404 mantal. Motsvarande medeltal för närmast före
gående femårsperiod var 76 om 6-7 6 8 mantal. 

Förordnanden hafva under åren 1886—1890 utfärdats till 
21 laga skiften och 254 andra landtmäteriförrättningar eller 
i medeltal 4-2 och 50-8, mot respektive 10-4 och 76-4 under före
gående period. 

Såsom af ofvanstående synes, aftaga landtmäterigöromålen 
här i länet allt mer och mer och landtmäteripersonalen har till 
följd häraf äfven i betydlig mån minskats. Vid 1890 års ut
gång funnos nemligen icke mer än 6 på eget ansvar arbetande 
landtmätare, mot 10 vid slutet af år 1885. 

Antalet jordafsöndringar, för hvilka afgäld blifvit af Eders 
Kungl. Majrts Befallningshafvande faststäld, har utgjort: 23 
år 1886, 20 år 1887, 18 år 1888, 21 år 1889 och 25 år 1890, 
eller tillsammans 107. Under föregående period var hela 
antalet 112. 

6. Politi. 

A) Undervisningsanstalter. Vid Vexjö högre läroverk har 
undervisningen fortfarande bestridts af 8 lektorer, deraf 1 tillika 
varit rektor, 12 adjunkter och 3 öfningslärare jemte årligen an-
stälde extra lärare. Lärjungarnes antal, som vid 1886 års början 
var 399, utgjorde under höstterminen 1890 310; och hafva under 
ifrågavarande fem år 136 lärjungar aflagt godkänd mogenhets
examen. 

Under perioden har ett nytt läroverkshus uppförts å en af 
Vexjö stad dertill upplåten särdeles rymlig och välbelägen tomt 
i södra nya stadsdelen. Byggnaden, som för afsedda ändamålet 
användts sedan början af 1889 års hösttermin, är uppförd af 
tegel och har en höjd af 29-7 meter i tre våningar med kupol-
artad öfverbyggnad samt inrymmer, jemte kollegii rum, rektors 
expeditionsrum samt diverse rum för vetenskapliga samlingar, 18 
lärosalar, bönsal, musik- och teckningssalar, gymnastiksal med 
vapensal samt vaktmästarebostad. 

Entreprenadkostnaden för denna byggnads uppförande ut
gjorde 246,000 kronor, hvartill kommit utgiften för ritningar 
och tillsyn vid arbetets utförande, värmelednings- och luftvexlings-
apparater samt införande af vattenledning och elektrisk belysning 
m. m., så att totalkostnaden uppgått till 318,062 kronor 62 öre. 
Till läroverksbyggnaden hafva bidrag erhållits från Vexjö stad, 
Kronobergs läns sparbank samt Sjögrenska odisponerade fonden 
med tillsammans 78,000 kronor, äfvensom ett lån ur Visingsö-
fonden till belopp af 45,000 kronor. Återstoden af kostnads
beloppet har godtgjorts med försäljningssumman, 81,500 kronor, 
för gamla af staden, till folkskola inköpta läroverkshuset och i 
öfrigt af stiftets byggnadskassa samt läroverkets byggnadsfond 
och materialkassa. 

Under läroverkskollegii vård stående byggnadsfonden, material
kassan samt ved- och ljuskassan hade vid 1890 års utgång skulder 

till sammanlagdt belopp af 50,329 kronor 51 öre. Vid samma 
tid utgjorde behållningen i läroverkets bibliotekskassa 26,118 
kronor 93 öre samt i premie- och fattigkassan 229 kronor 89 öre. 

Vid Vexjö elementarläroverk för flickor och dermed förenade 
förberedande skola har under perioden undervisningen bestridts 
af 1 föreståndarinna, 8 lärarinnor, 2 å 3 biträdande lärare och 
3 öfningslärare. Af allmänna medel har läroverket årligen åt
njutit ett anslag af 1,500 kronor. Lärjungarnas antal utgjorde 
under 1890 års hösttermin 105. 

Beträffande folkundervisningen är först att märka det i 
Vexjö förlagda folkskolelärareseminariitm. Under perioden hafva 
vid denna undervisningsanstalt varit anstälde 1 rektor, 5 ad
junkter, 1 extra lärare och 4 öfningslärare. 

Elevernas antal utgjorde: 

År 1886 96, deraf under Aret utexaminerats 33 

. 1887 83, » » 26 

» 1888 69, • > 30 

» 1889 62, . . . 20 

» 1890 61, » » . . . . . . 18. 

Af dertill af Kungl. Maj:t i nåder anvisade medel hafva 
till eleverna utdelats stipendier: G,500 kronor år 1886, (5,350 
kronor år 1887, 5,255 kronor år 1888, 5,515 kronor år 1889 
och 5,550 kronor år 1890. 

I seminariet har på landstingets bekostnad hvarje års sommar 
under 10 veckors tid varit för utbildande af lärare eller lärarinnor 
i småskolor inom länet anordnad undervisning af två utaf dom
kapitlet förordnade lärare. Läroämnen hafva varit desamma 
som omförmälas i 5 § af kungl. kungörelsen den 5 juni 1885 
och lärokursen beräknad till tre sommarterminer eller 30 vec-koi 
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motsvarande den i berörda kungl. kungörelse föreskrifna lärotiden 
af 7 månader. Elevernas antal har bvarje år utgjort 40, deraf 
flere varit såsom oexaminerade lärare i småskolor anstälde. Vid 
i vederbörlig ordning anstälda examina hafva tillsammans 23 elever 
förklarats mogne och försetts med småskolelärarebetyg. Ärliga 
kostnaden för denna läroanstalt har uppgått till 1,050 kronor. 

Vid 1890 års utgång funnos inom länet 33 fasta och 100 
flyttande folkskolor samt 16 fasta och 177 flyttande småskolor. 
Lärarnes och lärarinnornas antal vid sarania, tid utgjorde i folk
skolorna 140 och i småskolorna 201, hvarförutan funnos 10 
lärare i öfningsämnen och handaslöjder. Hela antalet i folk
skolor och småskolor undervisade barn utgjorde 26,125. Skol
distriktens egna skolhus uppgingo till ett antal af 274 och för
hyrde eller hyresfritt upplåtna skollokaler till 84. För barnens 
undervisning voro anordnade 92 skolträdgårdar. Till folkskole
väsendets befrämjande inom länet utgångna allmänna medel 
utgjorde för år 1890: lånetillskott 95,617 kronor, till fortsatt 
undervisning 2,350 kronor och till undervisning i slöjd 1,725 
kronor, eller tillsammans 99,692 kronor. Motsvarande belopp 
för år 1885 utgjorde 78,612 kronor 56 öre. 

Länets folkhögskola i Grimslöf af Skatelöfs socken har för 
sin under perioden fortsatta verksamhet åtnjutit statsbidrag med 
2,000 kronor årligen samt anslag af landsting med tillsammans 
12,650 kronor. Till understöd åt mindre bemedlade lärjungar 
har dessutom af statsmedel utgått årliga anslag af lägst 260 och 
högst 470 kronor. Undervisningen i skolan har såsom förut be-
stridts af 1 föreståndare, 1 biträdande lärare och 1 öfningslärare. 
Elevernas antal utgjorde 21 år 1886, 32 år 1887, 23 ar 1888, 
28 år 1889 och 43 år 1890. 

Sedan flere är tillbaka finnes i Vexjö en söndagsskola, ur
sprungligen afsedd för undervisning åt handtverkslärlingar. Nu
mera meddelas i skolan undervisning åt sådana barn, hvilka dels 
tillhöra folkskolans minimiklasser och dels lemnat folkskolan 
utan att hafva inhemtat det fullständigare kunskapsmått, som i 
folkskolans maximiklasser och fortsättningsskolor meddelas, men 
af fattigdom hindras att någon längre tid begagna folkskolan. 
Skolan upprätthålles af afkomsten utaf dertill donerade medel 
samt årliga anslag från Sjögrenska odisponerade fonden och länets 
sparbank. Vid skolan, som är delad i två afdelningar, äro an
stälde två lärare, och lärjungarnes antal uppgick vid 1890 års 
slut till 22 gossar och 44 flickor. 

Uti Vexjö blindskola har undervisning och vård meddelats 
åt följande antal lärjungar, nemligen: 24 år 1886, 30 år 1887, 
29 år 1888, 33 år 1889 och 31 år 1890. 

Efter fullständigt genomgången lärokurs hafva under nämnda 
år ur skolan utskrifvits 16 lärjungar, deraf 13 öfverflyttats till 
institutet för blinda å Tomteboda invid Stockholm och 3 åter-
vändt till hemorten. Lärarepersonalen utgöres af 1 föreståndare 
och 3 lärarinnor. Blindskolan, som från början var afsedd för 
30 barn från 7 till 11 års ålder, har enligt kungl. brefvet den 
26 juli 1889 berättigats emottaga 40 barn af samma ålder. För 
upptagande af ett så stort antal lärjungar erfordras emellertid 
rymligare lokal än den för närvarande till läroanstalten förhyrda, 
och skolans styrelse har derföre under år 1890 hos Kungl. 7Maj:t 
gjort underdånig framställning om uppförande af ny skolhus
byggnad. 

Af statsmedel har skolan åtnjutit ett årligt anslag af 11,000 
kronor, och erlägges för hvarje barn en årlig afgift af 800 kronor, 

till hvilka afgifter vederbörande landsting i mer eller mindre 
mån bidraga. Till underlättande af föräldrars och kommuners 
utgifter har Kronobergs läns landsting årligen beviljat ett anslag 
af 600 kronor, att användas såsom underhållsbidrag med högst 
200 kronor för hvarje mindre bemedlad elev från länet, som 
undervisas i blindskolan eller vid institutet för blinda å Tomte
boda. 

Enligt lagen den 31 maj 1889 angående döfstummeunder-
visningen, bildar Kronobergs län tillsammans med Jönköpings 
län samt Kalmar läns norra och Kalmar läns södra landstings 
områden det andra distriktet för ordnande af döfstummeunder-
visningen. 1 anseende till landstingens olika beslut i fråga om 
anskaffande af erforderliga lokaler för distriktets skola, har full
ständiga ordnandet af döfsturameundervisningen i överensstäm
melse med nämnda lag blifvit tillsvidare under en öfvergångstid 
af några år uppskjutet; och hafva landstingen uppdragit åt skol
styrelsen att med styrelserna för de inom distriktet befintliga 
enskilda döfstumskolorna i Hjorthed och Rephult träffa aftal om 
dessa skolors användande för döfstummeundervisningens tillgodo
seende under tiden. 

Förutnämnda döfstumskola å hemmanet Rephult i Stenbro-
hults socken och Allbo härad, den s. k. tysta skolan derstädes, 
har under perioden fortfarit med sin gagnande verksamhet. 
Elevernas antal har varit 30 årligen. 

För anstaltens upprätthållande och till understöd åt mindre 
bemedlade elever har landstinget under ifrågavarande år anvisat 
bidrag till sammanlagdt belopp af 23,125 kronor, hvarjemte af 
statsmedel erhållits anslag med 3,000 kronor årligen. 

För upprätthållande af Smålands idiothem å Nannylund i 
Jönköpings län, hvilken anstalt inrättats af provinsens fyra 
landsting gemensamt, har från detta län fortfarande under ifråga
varande fem år utgått årliga bidrag, hvilka tillsammans uppgått 
till 7,497 kronor. 

På grund af det Konungens Befallningshafvande genom 
kungl. brefvet den 22 februari 1878 lemnade bemyndigande att 
i mån af förutvarande understödstagares afgång använda den för 
Kronobergs län bestämda andelen af Malmö barnhusfonds medel 
— ursprungligen afsedd för bidrag till underhåll och uppfostran 
af fattiga barn — till beredande af uppfostran och underhåll af 
medellösa döfstumraa eller sinnesslöa barn vid någon för dylikt 
ändamål inrättad anstalt vare sig inom eller utom länet, hafva 
under perioden bidrag anvisats till underhåll af från länet intagna 
barn dels i tysta skolan i Rephult med tillsammans 1,867 kronor 
76 öre och dels i Smålands idiothein med sammanlagdt 691 
kronor 50 öre. 

För länets landtbruksskola äfvensom för slöjdundervisningen 
är redogörelse lemnad här ofvan under redogörelsen för näringarne. 

Under denna afdelning anser sig Konungens Befallnings
hafvande böra fästa uppmärksamhet k Föreningen för Smålands 
fornminnen och kidturhistoria. Denna förening bildades den 9 
januari 1877 på initiativ af då varande landshöfdingen i länet, 
statsrådet m. m. G. Wennerberg, f. d. chargé d'affaires in. ni. 
G. O. Hyltén-Cavallius ni. fl., i syfte att tillvarataga, vårda och 
förevisa provinsens fornminnen, hvarjemte i föreningens plan 
ingår att utgifva en tidskrift. 

Föreningens första verksamhet var åstadkommande af en 
lämplig museibyggnad. Medel dertill erhöllos dels genom anslag 
af landstinget, länets sparbank och Vexjö stad med tillsammans 
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22,500 kronor, dels ock genom gåfvor af enskilda personer till 
samraanlagdt belopp af 6,000 kronor. Byggnadsplats upplåts för 
ändamålet kostnadsfritt af Vexjö—Alfvesta jernvägsaktiebolag 
och genom förräntande tillväxte de erhållna byggnadsniedlen så, 
att föreningen den 29 maj 1884 kunde med byggnadsentre
prenören upprätta kontrakt om byggnadens uppförande till ett 
pris af 37,000 kronor, hvartill ytterligare kommit kostnader för 
den lösa inredningen. Museibyggnaden »Fornsalen», som är be
lägen midt emot nya läroverksbyggnaden, blef den 23 september 
1885 insynt. 

Sedan domkapitlet i Vexjö, på af föreningen i ämnet gjord 
framställning, medgifvit, att såväl de antiqvariska, historiska och 
etnografiska samlingar, som då egdes af Vexjö högre allmänna 
läroverk eller framdeles kunde åt detsamma förvärfvas, som ock, 
derest föreningen dertill utverkade sig vederbörande deponenters 
bifall, de hos läroverket deponerade föremål finge till föreningen 
öfverlemnas för att i fornsalen förvaras, vårdas och förevisas, 
hafva läroverkets samlingar till fornsalen öfverflyttats. Dessa 
samlingar, som räkna sitt första upphof från den konstkammare, 
hvilken af biskopen Olof Wallqvist år 1794 grundlades, men i 
början endast långsamt tillväxte, tills den slutligen den 3 februari 
1867 vann en betydande tillökning genom en af chargé d'aftaires 
m. m. G. O. Hyltén-Cavallius då skänkt, 300 nummer oinfat
tande, samling småländska fornsaker och andra föremål, hafva 
från sistnämnda dag årligen ökats genom större och mindre gåfvor 
från olika gifvare. 

I fornsalen förvaras ock föreningens egna, genom gåfvor, 
depositioner och inköp bildade samlingar. Sedan föreningen den 
24 augusti 1885 utfärdat ett till Smålands inbyggare stäldt upp
rop angående tillvaratagande af provinsens fornminnen, har för
eningen sjelf från ett stort antal gifvare fått emottaga gåfvor af 
fornsaker samt historiska och etnografiska föremål, böcker och 
planschverk, deribland flere gåfvor af betydande värde. Rättig
het att såsom deposition emottaga kyrkliga föremål från stiftets 
kyrkor är åt föreningen meddelad jemlikt Kungl. Vitterhets-, 
Historie- och Antiqvitetsakademiens skrifvelse den 17 augusti 1885. 

Fornsalen öppnades den 28 maj 1890 för allmänheten och 
har sedan varit för besökande afgiftsfritt tillgänglig. Stadens 
och länets invånare äfvensom resande hafva i stort antal besökt 
fornsalen och med intresse tagit samlingarne i betraktande; an
talet antecknade besök från den 28 maj 1890 till samma års 
slut utgjorde 4,451. 

Föreningen åtnjuter af länets landsting ett årligt anslag af 
300 kronor, beviljadt för fem år från och med år 1890, samt 
egde den 31 december 1890 utom museibyggnaden med fast och 
lös inredning af de till institutionens upprätthållande af länets 
sparbank donerade medel en fond af 12,000 kronor samt en skuld 
till kassaförvaltaren för förskotterade 176 kronor 19 öre. 

B) Kredit- och besparingsanstalter. Smålands med flere 
provinsers hypoteh»förening, hvars styrelse har sitt säte i Vexjö, 
har till jordegare inom Kronobergs län utlemnat amorteringslån: 

År 1886 till belopp af 1,299,900 kr. 

. 1887 » » . 1,199,600 » 

. 1888 » » » 775,700 • 

» 1889 » » » 244,200 • 

, 1890 > > » 369,000 • 

Uti dessa belopp ingår jemväl kapitalåterstoden å de lån, 
hvilka under föregående år utlemnats, men under nu ifråga
varande femårsperiod konverterats antingen till samma räntefot 
som förut eller till en lägre sådan. 

Riksbanken har under perioden hållit afdelningskontor i Vexjö, 
Smålands emkilda bank i Vexjö och Ljungby, Skånes enskilda 
bank' i Vexjö samt Kristianstads enskilda bank i Vislanda och 
Elmhult. 

Vid 1890 års utgång funnos inom länet följande sparbanker, 
nemligen: Kronobergs läns sparbank i Vexjö och Sunnerbo härads 
sparbank i Ljungby jemte nedannämnda sockensparbanker: 

i Konga härad: Långasjö, Elmeboda, Linneryds och Väckel-
sångs socknars sparbanker; 

i Uppvidinge härad: sparbanken i Lenhofda samt Nottebäcks 
pastorats och Äseda kommuns sparbanker; 

i Kinnevalds härad: Urshults och Almundsryds försam
lingars sparbanker; 

i Allbo härad: Virestads församlings, Skatelöfs pastorats 
och Vislanda pastorats sparbanker samt Lekaryds pastorats spar
bank i Alfvesta; 

och i Sunnerbo härad: Agunnaryds kommuns, Göteryds 
sockens och Markaryds kommuns sparbanker. 

Samtliga sparbankerna i länet äro försedda med af Konungens 
Befällningshafvande faststälda reglementen. 

Summan af de medel, som af dessa sparbanker förvaltas, 
uppgick enligt revisionsberättelserna för år 1890 till 8,545,940 
kronor 79 öre, deraf vid länets sparbank 4,872,975 kronor 77 
öre, vid Sunnerbo härads sparbank 752,013 kronor 74 öre samt 
vid sockensparbankerna tillsammans 2,920,951 kronor 28 öre. 
För antalet delegare, deras innestäende behållningar, räntan dera, 
sparbankernas egna fonder och sättet, hvarpå de af dem för
valtade medel göras fruktbärande, lemnas årligen redogörelse uti 
den af Statistiska Centralbyrån utgifna »Statistisk tidskrift», 
hvilken redogörelse grundas på uppgifter, som insändas af 
Konungens Befallningshafvande. 

Utom förenämnde 18 sparbanker hafva inom länet funnits 
två sockensparbanker, en i Nöbbele socken och iKoDga härad 
samt en i Elmhult af Stenbrohults socken och AUbo härad, 
hvilka af sådan anledning, Bom omförmäles i § 5 af kungl. för
ordningen angående sparbanker den 1 oktober 1875, blifvit stälda 
under utredning, den förre, såsom i föregående femårsberättelse 
omnämnes, år 1885 och den senare år 1889, hvarefter de blifvit 
försatte i konkurs. 

Nöbbele sockens sparbanks konkurs afslutades år 1887 
och lemnade 40-2 8 procents utdelning till insättarne. Spar
bankens obestånd föranleddes hufvudsakligen af förlust å ut-
lemnade lån till en ledamot i sparbankens direktion. 

Vid den inspektion af Elmhults sparbanks räkenskaper för 
år 1888, som i enlighet med gällande föreskrift följande året 
verkstäldes af dertill af Konungens Befallningshafvande förord-
nadt ombud, befunnos sparbankens räkenskaper ofullständiga. 
Hufvudbok likasom sammandrag öfver insättarnes och låntagarnes 
konti saknades och i stället företeddes en tablå öfver bankens 
ställning, utvisande, att vid 1888 års utgång en reservfond af 
52,000 kronor skulle finnas. Företagen närmare granskning af 
räkenskaperna, derunder sparbankens räkenskapsförare sjelf af-
hände sig lifvet, gaf emellertid vid handen, att bankens skulder 
betydligt öfverstego dess tillgångar; och sedan sparbanken stälts 
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under utredning, upprättades fullständig räkenskap, hvilken ut
visade en brist af 70,999 kronor 55 öre i stället för den i ta
blån angifna behållningen af 52,000 kronor, samt att denna brist 
uppkommit derigenom, att sparbankens räkenskapsförare under 
loppet af många år vid flerfaldiga tillfällen tillgripit och för
skingrat större och mindre belopp, hvilka tillgrepp af honom för
dolts dels genom förfalskningar i kassaboken, dels ock genom uppen
bart felaktiga summeringar i densamma. Att en så ofta upprepad 
försnillning under många på hvarandra följande år kunnat ske, 
utan att upptäckas, berodde derpå, att fullständig räkenskap 
icke blifvit förd. Sparbankens i december 1889 började konkurs 
har under perioden ej hunnit afslutas. 

De årliga inspektionerna af sparbankerna hafva i öfrigt, 
hvad angår sockensparbankerna, föranledt anmärkningar, hufvud-
sakligen beträffande räkenskaperna. De till en fullständig räken
skap hörande högst nödvändiga räkningar hafva vid flere spar
banker antingen helt och hållet saknats eller endast delvis före
kommit eller ock förts efter ofullständiga formulär, hvarigenom 
det icke varit möjligt att tillförlitlige!) bedöma ställningen med 
mindre än att upplägga de felande eller komplettera de ofull
ständiga räkenskaperna. De sålunda anmärkta bristerna hafva 
sparbanksförvaltningarne på tillsägelse af Konungens Befallnings-
hafvande dels redan afhjelpt, dels medgifvit afhjelpa i enlighet 
med lemnade anvisningar. Någon vidare åtgärd för åstadkom
mande af reda och ordning i räkenskapsföringen har Konungens 
Befallningshafvande af gällande sparbankslagstiftning varit för
hindrad vidtaga. Behofvet af en genomgripande förändring af 
lagen angående sparbanker har såväl härutinnan som ock i andra 
afseenden gjort sig gällande, derför Konungens Befallnings-
hafvande uti till Kungl. Maj:t afgifna, infordrade underdåniga 
utlåtanden närmare redogjort. 

Postsparbanken hade vid 1890 års utgång kontor inrättade 
vid 69 postanstalter inom länet. 

Vexjö ränte- och kapitalförsåkringsanstalt har under perioden 
fortsatt sin gagnande verksamhet och omfattas med stadigvarande 
förtroende. Sammanräknade beloppet af de uti anstalten hvarje 
år gjorda insatser samt besparingsfondens tillväxt i afseende å 
delegarnes antal och sammanlagda behållning visas af följande 
sifferuppgifter: 

Antul Insatta beloppet, Delegarnes Delegarnes 
insatser. i kr. antal. behållning, i kr. 

År 1886 238 10,246 1,621 275,12179 

> 1887 251 21,465 1,719 307,363-09 

» 1888 257 29,576 1,820 350,338-81 

» 188!) 22!) 10,793 1,876 380,12071 

» 1890 266 15,317 1,964 405,26154. 

Lifräntetagarnes antal har under hela perioden utgjorts af 
2 män samt år 1890 derjemte af 2 qvinnor. 

Från Kronobergs läns sparbank hafva utgått 900 kronor om 
året såsom bidrag till bestridande af förvaltningskostnader. 

Räntevinsten till besparingsfondens samtlige medlemmar har 
utgjort 5-5 % åren 1886 och 1887, 5-3 ?<; år 1888, 5 % år 18·9 
och 4'7 % år 1890. Sammanlagda ränte- och arfsvinsten utgjorde 
för år 1886 högst 6-44 % och lägst 5-69 %. Följande årens 
arfsvinster hafva reserverats till uppdelning, så snart lämpligen 
kunde ske. 

Reservfondens behållning utgjorde vid slutet af periodens 
särskilda år: 5,639 kronor 57 öre år 1886, 5,920 kronor 92 öre 
är 1887, 6,216 kronor 27 öre år 1888, 6,789 kronor 25 öre år 
1889 och 6,527 kronor 90 öre år 1890, då en mindre förlust å 
utlånade medel uppstod. 

Vid nedannämnda års slut voro anstaltens medel sålunda 
placerade: 

C) Försäkringsanstalter. För de brandförsåkringsinrättningar, 
som hafva sitt säte inom länet, lemnas redogörelse i bifogade 
tabell 7. 

De försäkringsanstalter, hvilka jemte de i tabellen omför-
mälda bolag meddela försäkring mot eldskada, äro hufvudsakligen 
Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet, Stä
dernas allmänna brandstodsbolag, Städernas bolag för försäkring 
af lösegendom samt aktiebolagen Skandia, Svea, Skåne, Norr
land och Fenix. 

Angående Kronobergs läns försäkringsbolag mot förlust 
genom hagelskada, åberopas nedanstående, i tabell G lemnade, 
sammandrag för åren 1886—1888, efter utgången af hvilket sist
nämnda år detta bolags räkenskaper sammanfördes med länets 
brandstodsbolag. 

För afslutande af andra lifförsäkringsaftal och sådana, som 
utgöra föremål för Vexjö ränte- och kapitalförsäkringsanstalts 
verksamhet, anlitas hufvudsakligen aktiebolagen Skandia, Nord-

Tab. G. Kronobergs läns bolags för försäkring mot förlust i följd af hagelskador verksamhet åren 1886—1888. 
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stjernan, Thule, Viktoria, Svea och Skåne samt Allmänna lif-
försäkringsbolagct och Skandinaviska allmänna lifförsäkrings-
föreningen, hvarjemte olycksfallsförsäkringsaktiebolagen Fylgia 
och Skandinavien äfvensom Svenska olycksfallsförsäkringsaktie
bolaget hafva agenturer inom länet. 

D) Rättsväsende och fångvård. Antalet af de under perioden 
vid underdomstolarne inom länet anhängiggjorda tvistemål och 
brottmål utvisas af följande öfversigt: 

Följande antal personer hafva för gröfre brott blifvit inom 
länet sakfålde: 

För fylleri hafva blifvit sakfålde: 192 personer år 1886, 149 
år 1887, 138 år 1888, 92 år 1889 och 130 år 1890. 

Från härvarande länsfängelse meddelas i tabell H uppgifter 
rörande antalet der förvarade fångar. 

Angående lagsökningsmålen har härofvan under redogörelsen 
för den ekonomiska ställningen lemnats uppgifter. 

Af det utaf riksdagen beviljade anslag till aflöning åt sär
skild polisstyrka på landet m. m. har stälts till Konungens Be-
fallningshafvandes förfogande 1,000 kronor för år 1886, 1,200 
kronor för år 1887, 1,300 kronor för år 1888, 1,100 kronor för 
år 1889 och 1,200 kronor för år 1890, äfvensom af 1885 års 

enahanda anslag besparade 395 kronor 84 öre. Dessa medel 
hafva hufvudsakligen användts till aflöning åt särskilde polis-
uppsyningsmän vid Tingsryds by i Tingsås socken och vid Vexjö 
stads östra grannhälle i Vexjö landsförsamling. 

Ar 1876 stiftades Kronobergs läns skyddsförening, hvars 
ändamål är dels att från återfall i brott söka bevara länet till
hörige, frigifne straffångar, dels att, såvidt tillgångarne det med-
gifva, taga vård om unge, hos föreningen anmälde, vanartade 
personer genom att söka förskaffa dem plats i förbättringsanstalt 
eller vidtagande af andra åtgärder för att bereda dem sedlig vård 
och uppfostran, dels ock att bemedlande stå i förbindelse med 
»Oskar Josefina stiftelsen» och andra dylika föreningar och för
bättringsanstalter för ungdom. Föreningen, som under perioden 
fortsatt sin verksamhet, har sedan sin stiftelse tagit om hand 
27 för brott straffade eller eljest vanartade personer, hvilka er
hållit dels understöd och dels på föreningens föranstaltande 
arbetsanställning eller inackordering å sådan plats, som för
eningen med hänsyn till möjligheten af den brottsliges eller van-
artades förbättring ansett lämplig. I många fall har det visat 
sig, att föreningens verksamhet icke varit förgäfves. 

Föreningens tillgångar vid räkenskapsårets slut den 1 ok
tober 1890 utgjorde 2,901 kronor 4 öre. 

E) Fattigvård. Under år 1890 uppgick antalet fattigvårds
samhällen inom länet till 86, deraf 20 voro i afseende på fattig
vården i dess helhet eller till viss del deraf fördelade i rotar. 

Fattigvårdsanstalterna utgjordes af 50 fattighus, med ut
rymme för 622 personer, samt 4 fattiggårdar och 241 mindre 
fattigstugor med utrymme för 158 och 1,097 personer. 

Understödstagarnes antal uppgick till 9,245, deraf fullt för
sörjde 2,387 och delvis understödde 5,372, hvarjemte tillfälligt 
understöd lemnats åt 1,486 personer. Antalet understödstagare 
i förhållande till folkmängden utgjorde 5-75 %. Motsvarande 
siffror vid 1885 års slut voro 9,097 och 5·4 5 •/.. 

Sammanlagda beloppet af kommunernas i länet utgifter för 
fattigvården under år 1890 uppgick till 239,273 kronor, deraf 21,400 
kronor belöpte sig på Vexjö stad. Den egentliga underhållskost
naden var för landskommunerna 201,975 kronor och för Vexjö 
stad 17,573 kronor, eller tillsammans 219,548 kronor. 

Tab. H. I länsfängelset i Vexjö förvarade fångar åren 1886—1890. 
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Ä länets landsbygd uppgick medelkostnaden for hvarje 
understödstagares underhåll till 23 kronor 20 öre och värdet af 
en understödstagares fulla försörjning till högst 130 kronor och 
lägst 46 kronor eller i medeltal 88 kronor. 

Såsom ersättning till kommuner inom länet för beviljad 
fattigvård utgingo af allmänna medel 1,596 kronor 85 öre år 
1886, 1,784 kronor 87 öre år 1887, 1,926 kronor 50 öre år 
1888, 2,094 kronor 30 öre år 1889 och 2,392 kronor 57 öre 
år 1890. 

Utvandringen till Danmark och Tyskland förorsakar fort
farande, likasom i föregående femårsberättelserna otnförmälts, 
en icke obetydlig tunga för fattigvården derigenom, att ett stort 
antal qvinnor till hemorten återvända eller återsändas med ett 
eller flere oäkta barn, som vederbörande fattigvårdssamhällen 
nödsakas till försörjning emottaga. 

F) Fromma stiftelser. Angående de inom länet befintliga 
fromma stiftelser meddelas upplysning i bifogade tabell 8; och 
är i afseende härå ej något att anföra, utöfver hvad tabellen 
innehåller. 

G) Helso- och sjukvård. Sjukvårdsanstalterna inom länet 
äro fortfarande Vexjö centralhospital för sinnessjuka samt lasa
retten i Vexjö och Ljungby. Vid Vexjö hospital finnas platser 
för 220 patienter, hvilka ständigt varit upptagne. Angående 
hospitalets förvaltning och verksamhet hänvisas till Öfverstyrel-
sens för hospitalen årliga berättelser. 

Rörande antalet personer, som vårdats å lasaretten samt 
kostnaden för den egentliga sjukvården, deri ej inberäknats ut
gifter för nybyggnad och reparation å byggnader samt för in
ventarier, meddelas följande upplysningar, enligt lasarettens 
räkenskaper: 

Sängarnes antal har utgjort: vid Vexjö lasarett å lasaretts-
afdelningen 89 och å kurhusafdelningen 10; samt vid Ljungby 
lasarett å lasarettsafdelningen 31 och å kurhusafdelningen 4. 

Legosängsafgifterna utgå numera enligt landstingets beslut 
med följande belopp: 

Vid lasarettet i Vexjö: för inom länet boende sjuke med 
2 kronor 50 öre för den, som begagnar enskildt rum i stora 
sjukhusbyggnaden och med 2 kronor för den, som begagnar det i 

norra flygelbyggnaden inredda rum för enskilda patienter, eller, 
om två skulle förena sig om detta rum, med 1 krona 50 öre 
för hvardera; och för i allmän sjuksal vårdade patienter med 
75 öre för mera bemedlade, 40 öre för mindre bemedlade och 
20 öre för fattiga; samt för utom' länet boende patienter med 
2 kronor 50 öre för den, som begagnar enskildt rum i stora sjuk
husbyggnaden, med 2 kronor för den, som begagnar det i norra 
flygelbyggnaden inredda rum för enskilda patienter, ehvad han 
bebor rummet ensam eller delar det med annan patient, och med 
1 krona 50 öre för den, som vårdas i allmän sjuksal, allt per 
dag räknadt; samt 

Vid lasarettet i Ljungby: för inom länet boende i enskildt 
rum vårdade patienter med 2 kronor eller, om två skulle förena 
sig om ett rum, med 1 krona 50 öre för hvardera samt för 
å allmän sjuksal vårdade patienter med 75 öre för mera be
medlade, 40 öre för mindre bemedlade och 20 öre för fattiga; 
för utom länet boende med 2 kronor 50 öre för i enskildt rum 
vårdad patient, ehvad han bebor det ensam eller delar det med 
annan patient, och för i allmän sjuksal vårdade patienter med 
1 krona, allt per dag räknadt. 

De årligen influtna legosängsafgifternas sammanräknade be
lopp har utgjort: 

Hvad utöfver influtna legosängsafgifter samt ränteafkomst 
af fonder erfordrats för bestridande af sjukvårdsinrättningarnas 
årliga utgifter, har utgått dels af sjukvårdsafgiften, som för alla 
åren varit bestämd till 50 öre för hvarje man och 25 öre för 
hvarje qvinna, hvilken erlagt mantalspenningar, dels ock af 
särskilda för ändamålet af landstinget beviljade anslag, hvilkas 
sammanräknade belopp under alla åren uppgått till 114,089 
kronor, deraf 30,500 kronor till ränta och amortering å lån, som 
blifvit upptagna för uppförande af nya lasarettsbyggnader. 

Enligt § 1 mom. 2 af kungl. stadgan den 2 november 1883 
angående sinnessjuke, åligger det hvarje län att vid något dess 
lasarett bereda tillfälle till vård för sinnessjuka, i det fall den, 
som är i trängande behof af vård å hospital, ej genast der kan 
blifva intagen. Någon afdelning för sinnessjuke har emellertid 
icke kunnat vid länets sjukvårdsinrättningar anordnas och en 
särskild vårdanstalt för sinnessjuke har af landstinget icke an
setts böra för närvarande uppföras, utan har i stället landstinget 
åren 1889 och 1890 stält till lasarettsdirektionernas förfogande 
ett årligt förslagsanslag af 1,500 kronor för att användas såsom 
bidrag till kostnaden för våldsamma dårars vård i dertill lämp
liga enskilda hem under den tid, som förflyter, innan sökt in
träde å hospital vinnes. 

Sunnerbo härad, hvilket sedan år 1869 utgjort ett särskildt 
sjukvårdsdistrikt, har, enligt landstingets af Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 24 januari 1890 godkända beslut, blifvit i sjuk
vårdshänseende återförenadt med den öfriga delen af länet. 

För sjukvårdens bättre tillgodoseende har, efter derom vid 
1890 års landsting väckt förslag, derpä följande årets landsting 
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beslutat uppförande af två sjukstugor för en beräknad kostnad af 
tillsammans 26,900 kronor, den ena i närheten af Tingsryd inom 
Tingsås provinsialläkaredistrikt och den andra i Lenhofda inom 
Ekeberga provinsialläkaredistrikt. 

För sjukvården finnas inom länet anstälde och bosatte föl
jande läkare: 1 stadsläkare i Vexjö, hvilken tillika är förste pro
vinsialläkare, 4 provinsialläkare, 2 lasarettsläkare, 2 hospitals
läkare och 1 militärläkare. 

Tandläkareyrket utöfvas af en i Vexjö bosatt examinerad 
tandläkare. Barnmorskornas antal år 1890 uppgick till 61. 

Vaccinationen ombesörjes fortfarande i de flesta fall af försam-
lingarnes folkskolelärare. Ett apotek tinnes inom hvartdera af 
de 4 provinsialläkaredistrikten. 

Brunns- och badanstalterna å Evedal i Vexjö landsför
samling, å Grennaforsa i Lekaryds socken, å Ljunga i Södra 
Ljunga socken och a Nygård i Nottebäcks socken hafva jemväl 
under nu gångna period anlitats, ehuru af förhållandevis litet 
antal personer. 

Vexjö i landskansliet den 31 december 1891. 

G. W. Granqvist. 

G. H. SPENS. 

Frithiof Ohlsson. 
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