


 

Konungens Befallningshafwandes i Kronobergs Län till Kongl. Maj:t afgifne 
Fem Års Berättelse År 1822. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB). 
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 
 

urn:nbn:se:scb-b0-h0-17_05kron 
 

INLEDNING TILL 

 

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren ... – 

Stockholm, 1823-1857. 

Täckningsår: 1817/1821-1851/55. 
Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts 

befallningshavandes i Sveriges län till Kungl. Maj:t femårsberättelser. 

Vissa femårsperioder finns även tabellbilagor. 

 

Berättelserna innehåller följande avdelningar: 

 Länets allmänna beskaffenhet 

 Innevånare 

 Näringar 

 Politisk författning 

 Städer 

Efterföljare: 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes 

femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren … på Nådigaste befallning 

utarbetad och utgivet av Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1863-1912. 

Täckningsår: 1856/60-1901/05 = N.F., [1]-10. 



Konungens Befallningshafwandes 

uti 

Kronobergs Län 
till 

Kongl. Maj:t 
afgifne 

Fem Års 

Berättelse 
år 1822. 

STOCKHOLM. 

Tryckt hos Directeuren Henrik And. Rordström, 1823. 





 
 

 
INNEHÅLL 
 
 
Underdånig berättelse 

Sid. 
Landet……………………………………………………. 3. 
Inwånare…………………………………………………. 3. 
Jordbruk………………………………………………….. 4. 
Boskaps-skötsel………………………………………….. 6. 
Skogarne…………………………………………………. 7. 
Bergsrörelsen…………………………………………….. 8. 
Fabriquer…………………………………………………. 10. 
Binäringar………………………………………………... 11. 
Handeln………………………………………………….. 13. 
Kammarwerk…………………………………………...... 13. 
Fromma Stiftelser, Statsbidrag…………………………... 15. 
Politie…………………………………………………….. 15. 
Wexiö Stad………………………………………………. 18. 
Årliga Utskylder…………………………………………. 20. 
 1:o Båtsmän…………………………………………... 20. 
 2:o Fattigvården……………………………………… 20. 
 3:o Reserve-skjutsen…………………………………. 20. 
 4:o Wäghållningsskyldigheten……………………….. 21. 
 5:o Diverse onera…………………………………….. 21. 
 6:o Clereciets underhåll………………………………. 21. 
 Allmänna Inrättningar………………………………… 21. 
 
Tabellbilaga 
 
Tabell för Kronobergs Län 
Statistisk Tabell öfwer Wexiö Stad i Kronobergs Län 
 





1:o Landet, som utgör 89 Z qwadralmil, hwaraf 78/3 fastland, och 11,^ 
mil siöar, är nästan öfweralll bergigt, samt genomskuret af siöar och strömmar; 
mossar, kjärr och myror af ansenliga rymder finnas fierestades. Genom den 
westra delen af Länet, är en landrygg, frän nordost til l sydwest, hwilken d«° 
lar de watlen, som fiyta ät Östersjön och Cattegat. Dess största höjd öfwer 
wattenptan är 214 fot. Bland Berg, som här finnas, är Hundeberg i Lid-
hults Socken af Sunnerbo Härad, det högsta. 

Genom de i sednare aren kraftigt widtagne anstalter af siöars utlapp-
ning, strömrensningar, mossars uppodling, och skogarnas gallring, har icke 
allenast landet kommit i tillfälle, att ansenligen utwidgc» åkerbruket, utan cli« 
matet har äfwen blifwit mycket helsosammare, sä att sällan några Epidemier 
firmärkas. 

I n w ä n a r e . 

2:o Folkmängden är till des hela belopp: 

Folkstocken har betydligt ökat fig, under de sednare ären; orsakerne dertill 
kunna med säkerhet, och egentligen tillstrifwas: 

1:o Att mindre folködande krig under en tid as 30 år inträffat. 

2:o Vaccinationen. 

3:o Landets ökade cultur af säd, men i synnerhet Potatoes. 

4:o Ett mängärigt utebliswande af härjande sjukdomar. 

Folket är i allmänhet höfligt, gladlynt och tjenstaktigl; dess inlellectuella 
bildning, är sädan, man kan wänta den af en allmoge. Hvab sedligheten an-
gär, sä är den mom de husliga kretsarne, och under hwardagsliswel i allmän¬ 
het oklanderlig; bland tusentals mennijtor kunna icke alla wara goda, synner-
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ligast i en l i d , da sjelfswalds-andan nog synbart gör sine yttersta försök alt 
förleda samt förwilla; men under Marknader, eller större samqwäm förefalla 
dock stundom oordningar, hivartill brännwinets öswerflddiga bruk gcmenligen 
dä gifwer anledning; likwifft kan jag wid detta tillfälle icke underlåta nämna, 
att den fria husbehofs-bränningen mycket minstat begäret, att besöka krogar 
eller näringsställen, hwilfet lcfnadssätt har den farligaste inflytelse pä morali¬ 
teten. Hwad nödtorften af brännwin fordrar, för det enstilta, bchofwet, be¬ 
gagnar allmogen merendels af egna tillgängar, och pä landsbyggden, da icke 
helgedagar inträffa, finner man sällan nog cfwerlastade mcnnistor. 

Landets Inwänare hafwa, til l nägon del, hjelplig förmögenhet, men 
mängden ar i knappa willkor, och söka sin bergning genom sparsamhet, flit 
och en lofiig industrie. 

I särdeles goda ar wistir sig brist pä Tjenstefulk och arbetare för dags¬ 
penning; ti l l det förra är orsaken, att ogifta personer, i synnerhet qwinnokö-
net, dä, som det kassas, sälta sig för sig sjelfwe, och försörja sig med hända-
siöjdrr; och till det sednare, att alla fö do-ämnen erhållas för goda priser, och 
den arbetande clasien känner sig mindre angelägen om penniiige-förtjenster/ 
utan arbetar ät andra endast när han behagar, samt emot dryga arbetslöner. 
Ett karl-dagswerke beräknas i allmänhet ti l l 24 si. och ettqwinfolks till 16 ff. B:co,. 

Jordbruk. 

Iordarterne äro af fiere flag, dock i allmänhet af de swagare. I Allbo, 
Kinneivalls, Konga och Norrwidinge Härader, hwilka äro de bördigaste, har 
man swartmylla, blandad med nägon sand, dock sällan öfwer en fots djup, 
endast pä några fä ställen träffas ensam lera. Westra och östra delen af Länet, 
innefattande Sunnerbo och Nppwidinge Härader, hafwa en fwagare jord, hwil-
ken till det mesta bestar af sand och mylla — Pä Landets fpräk kallas denna 
blandning Mjälljord. 

Den fruktbaraste jordmanen är gemenligen mycket beswärad af sten, der 
den icke blifwit bortröjd; detta har ock warit orsaken till de smä och spridda 
åkerfält man mångenstädes träffar i wiffa Härader, och är troligen en anled¬ 
ning, hwarsöre drtta L in äfwen kommit att benämnas Smaland, lika med 
Calmar och Jönköpings Län, der förra förhällandet warit ungefärligen ena¬ 
handa. Med undantag af Herrcgärdar, samt ett och annat Boställe, der höst-
sädet begagnas, brukar allmogen i allmänhet ensädet, det will säga, att all 
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öppen jord besäs till hälften med Korn, den öfriga delen med Wär-Räg, Blanv-
'sad, Ärter, Lin och Potatoes. Werelbruket nyttjas pä fä ställen, sä som i all» 
mäqhet mindre passande i denna Landsort, der åkrarna ligga hwarandra från¬ 
skilda och aro steniga. Odlingen med Potatoes har stark framgång, och kom¬ 
mit redan till den höjd, att da ej misswaxt derpä inträffar, ar föga assättning 
med spannmålen; ty besparingen af detta sädesslag blir derigenom högst betyd¬ 
l i g , och afsättnlugen ät närgränsande Lan kan aldrig påräknas. Hwarken 
climat eller jordman ar för de finare tradgärdswäxterne, dock hafwa i de sed-
nare aren, pä de fieste Säterier, »vackra Trädgårds-anläggningar blifwit gjor¬ 
da, sä utt pä de behöstige Trädgärdswäxterne numera ej förmärkes nägon 
brist; äfwensom hos Allmogen, pä de steste ställen, träffas hivad man kallar 
kaltäppor, och hwarest produceras nägorlunda tillräckligt af Iordsrugler för 
Bondens behof. Lin sas öfwerallt med förman för Landsorlrn. Hampa och 
Humla aro tillräcklige för ortens behofwer/ och af sednare sorten strfaljcs as» 
wen till andra orter. 

Dä ej misswart pä säden inträffar, har orten icke allenast full till¬ 
gäng derpä för bchofwet, utan äfwen betydlig spannmål att afsätla, som lik-
wisst sällan med säkerhet kan päräknas. Troligen gifwes ingen Provins, der 
odlare finna sä mänga swärigheter för sig, som denna; men sådant allt oak-
tadt, tafiar Kronobergs Län med hwilket Län som helst, i odlingssiit, och 
man kan med full wisihet saga, att under de sednaste 3c> aren, har genom 
cmwand kostnad och möda pä åkerbruket, <ädes-afkastningen stigit till minst en 
fjerdedel af hwad som förut producerades. Mängfalldige Hemman giswa nu 
en fördubblad gröda. Mosiodlingarne/ hufwa under loppet af de sednare ic> 
aren i synnnerhet wäckt uppmärksamhet, och pä dem är nedlagdt mycken kostnad, 
men fruklanswärdt, soutenerar sig ej desie företag fullkomligt wäl i längden, 
i anseende till mossjordens elaka beskaffenhet; tp as den erfarenhet man nu ä« 
ger, fordras afwen gödning, som ej kan lemnns utan den odala jordens stc>« 
ra städa. 

Förbättrade äkerbruks-methoder, redskap och mechaniska inrättningar, till 
besparing af arbetskraft, aro nästan öfwerallt kända, och pä de ställen, der 
sådant kan med förmän brukas, redan antagne, men brukningssättet för Bon» 
den härstädes, ar helt annorlunda, än pä de steste andre orter. Dess steniga 
och swaga jord, fordrar redskap efter jordens beskaffenhet, och dessa, ehuru gan¬ 
ska enkla i sin natur, hafwa wäre förfader, sä wäl utgrundat, att om allmo¬ 
gen i Kronobergs Län wille nyttja sadane åkerbruks-anstalter, som i Skäne, 
Ostergöthland och Södermanland, stulle den snart försättas i den yttersta för, 
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lägenhet. Detta är i allmänhet yttradt, ty wisierligen Hr förhällandet pä ett 
och annat ställe olika; hwarföre äfwen ofta inträffar, att Bonden, der sädani 
låter sig »verkställa, följer upplysta jordbrukares exempel af Herre-clasiln, och 
stöter sin jord, samt begagnar föradlade äkerbruks-anstalter likasom de. 

Boskaps-skötsel. 

Ängarne och Beteshagarne aga i allmänhet icke den förmånligaste, bör» 
dighet, man stulle förmoda, i anseende till det stora antal oxar, som ärligen 
ät andra orter föryttras. Hngarne äro widsträckte, men berg och en mängd 
sten intaga en betydlig del af rymden. Pä mänga stallen träffas endast Ljung¬ 
mark, som likwisst ar bäde ett angenämt och helsosamt födo-ämne för Bosta, 
pen, under blomningstiden. Om man i nägot afseende stall klandra hushälls-
methoden här i Länet, är att för mycken öppen äker fins, som hälles i bruk; 
och att Ladugärdarne ej äro proportionerade mot utsädet; men misstagen har-
utinnan börja redan rättas, hwarigenom äfwen förmodas bör, att Landtmnn» 
nen stall finna ett behof för sig, att efter delta öka kreaturs-antalet pä sina 
egendomar. 

Med undantag hos nägra fa poffeffionater, brukas ganska obetydligt ar» 
tisiciella foderwäxter. Jordmanens beskaffenhet är alldeles dercnwt, och stulle 
Bonden besatta sig med desia kostsamma och ofta mistlyckade försök, wore han 
snart förlorad. Timothei-grästt nyttjas dock med förman, pä mänga ställen 
äfwen nf allmogen. Kreaturs-afweln är af gansia god race, och känd för den 
bättre i Riket. Bonden förstår icke att stöta hästen wäl, men sina fa-kreatur 
är han angelägen att förträffligt wärda. Hästavne äro i allmänhet smä, men 
ihärdiga; de hafwa dock börjat fa mera storlek, styan Esqvadronschingstar pä 
ett och annat ställe blifwit etablerade. Knappa hö-tillgängar bereda omöjlighe» 
ten att med förman underhälla Spanska och Engelsta Fär°racen; de finnas 
dock numera hos ätstilligc Poffesiionater, men allmogen häller endast hwad man 
här kallar Swensta Far , som klippas twänne gånger om äret; dock har Fär-
racen i allmänhet, under sednare tider, synbart förbättrat sig någorlunda 
öfwerallt, sä att äfwen pä den sidan är hushällningen i tilltagande. Getter, 
ehuru nyttiga, samt gansta litet kostsamma att underhälla, och hwilka i förd» 
na tider nästan öswerallt funnos här i Länet, äro nu till det mesta afstaffade, 
samt träffas pä fä ställen, åtminstone i myckenhet. Orsaken härtill är den er¬ 
farenhet man fatt, att Getter gansta mycket förstöra stogarne, ty nästan alla 
»lppwärande stogsplanlor, när de atkommas, äro för dem ett rof. Ladugårds-
afkastningen lcmnar icke allenast tillräckligt af Ost och Smör, för de egne be« 
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hofwen, utan ock en af Landets wäsentliga näringsgrenar. Försäljningen der» 
af till andra orter i förening med Oxhandeln, utgör en betydlig penninge-in» 
komst. Under de sednaste aren har likwifit Oxhandeln waritnog inskränkt, som äf-
wen mycket wällat närwarande stora penningebrist. Med undantag af en in¬ 
träffad epidemie 1819 bland Kreaturen i de södra Socknarne af Länet, dä nä-
gra och sexlie kreatur inom kort tid störtade, har pä femtio ärs tid ej nägon 
boskapss/uka föl-märkts. Dranken är pä mänga ställen af stor nytta, för krea¬ 
turens underhällande. Förbud af Vrännwinsbränning, tror jag skutte säledes 
i mänga afseenden wara fiadelig. Inskränkning af denna alltför längt ut« 
widgade rörelse, inträffar helt säkert anda af sig s/elf, sedan be stora Bränn» 
wins-Fabrikanterne, hwilka dock har i Länet wnrit längt färre, än pä andra 
stallen, knappast finna nägon afsättning med waran, eller, rättare sagdt, utan 
nägon synnerlig calcul, kunna drifwa Brannwins-tillwerkningen i större scala. 

Skogarne. 

Betydliga Bok» och Eke-skogar hafwa fordom warit i detta Län, m«n 
hwilka nu aro ansenligen medtagne. Furu» och Granskogarne hafwa fatt n?id>> 
kännas ett lika öde, emedan allmogens smä och inskränkte åkerfält nödgat dem, 
innan odlings-systemet mera allmänt blifwit antagit, för att winna uppehälle, 
swedja, stundom större, stundom mindre skogsparker, att derpä sedan utsa 
winter-räg; hwilka fält, wäl i sinom tid, äter bewäras med skog, när de in« 
fredas; men som matjorden alltid försämras ester hwarje swedning, blir den 
fiog, som nu för tiden uppwäxer, aldrig sä grof och kärnfull som fordom. 
Luxe i Byggnadssätt, sä hos ståndspersoner, som allmoge, en mängd tillkom» 
ne nybyggen under sednare aren, mycken kolning till de mänga Iern-Bruken 
i Länet, har ansenligen och naturligtwis äfwen förminskat stogarne, men kan< 
sie ända mest de mängfalldiga stor» och enskifterne, hwilka, ehuru nyttiga för 
sielfwa jordbruket, medföra anbä den olägenhet, att sedan hwar och en hem» 
mansägare fatt sin lott sig tilldelt, blifwa merendels alla bada ut- och inägor 
instängda af trädgärdesgärdar, som medtager en otrolig mängd stog, och hwil» 
ket onda aldrig kan förekommas. Tjäru'bränning idkas mycket i stogslraklerne, 
och i de närmaste Socknar intill Skäne, Blekinge och Calmar Län, asyttras 
icke obetydligt antal bjelkar, timmer och bräder, som missa är lemna ansenlig 
inkomst. 

Recognitlons-ssogar finnas inga, men wäl finnas 5 st. Härads-Allmän» 
ningar, Hwilka, med undantag af Horjemo, ärv ganska inskränkta, samt fög<» 
stogsbewulne, och kunna säledes icke med förmän as andra Hemman begagnas, 
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äll dem, hwilfa gränsa nar intill. Torfmoffar träffas pä stera ställen och 
blifwa wisterligen af stor nytta under en kommande t i d , när tillgängen pä 
brännste blifwer ännu mindre. 

Den mast skoglösa orten är en del af Sunnerbo Härad, men af de 
medel, hwilka titt Hushållnings-Sällskapet af Kongl. Mnjtt i nåder blifwit 
upplåtna, hafwa stogsplanteringar der i orten blifwit anlagda, och man har 
anledning hoppas, att de i detta afseende widtagne åtgärder stola för Länet 
framdeles blifwa af en wäsentlig nytta. 

Bergsrörelsen. 

Inom Kronobergs Län har under de fem förslutne aren, frän och 
med 1817 till och med nästlidet är 1821, ingen grufwa blifwit arbetad. Alla 
försök, sä wal i äldre som i sednare tider, att inom Länet upptäcka nägot 
lönande och fortfarande malmfält af jern eller andra metaller, hafwa warit 
fruktlösa, men denna saknad är till en betydlig del ersatt, genom en ymnig 
tillgäng i en stor del sjöar, af sjömalmer, mer och mindre rikhaltigt, dock i 
allmänhet kallbräckte, eller gifwande sä kalladt kall-stört jern, af hwilken an¬ 
ledning Bruken inom Länet, utom Diö äger rättighet, att ifrån de norra 
Bergslags-orterne uppköpa tackjern för hälften af ärliga smidet, till blandning 
med egna Tackjerns-tillwerkningen, sä att det inom Länet tillwerkade stäng-
jern och manufactur-smide, i allmänhet de sednare aren warit af erforderlig 
godhet, och för wisia whof utmärkt tjenligt. Af erfarenheten är bestyrkt, att 
sid- och myr-malmer, för Gjuteri äro tjenligast och bäst passande, af hwilken 
orsak, numera wid de sieste Masugnar, en betydlig mängd gjutgods tillwerkas, 
bestående förnämligast i Kakelugnar, Grytor och andra kokkärl. Att tillgän¬ 
gen pä sjömalm i de sjöar, der upptagningen längre tid stedt, aftager, kan 
icke motsägas, men deremot har man i andra sjöar/ der man ej förut trott 
malm finnas, upptäckt malm; äfwensom man pä fiere ställen funnit myrmalms-
tägter af lika halt och duglighet, och mera lätte att ätkomma. Med säkerhet 
kan antagas, att dä Masugnsgängen är god och bläsningen behörigen skötes, ti l l 
Ett Skeppund Tackjern, öfwerhufwud räkuadt, atgätt 3 z u 4 Tunnor Malm 
af circa yo L:pds wigt. Gjntgodset afyttras, dels inom Länet, dels til l Ska» 
ne och Blekinge. Wid nägra Masugnar, synnerligast wid Klasweströms Mas» 
ugn, har, utom förenämnde sorter, äfwen Gjuteri för andra mera grannlaga 
behof, blifwit förfärdigad! af lika godhet med det som tillwerkas wid nsgot an¬ 
nat Gjuteri inom Riket. Att bestämdt uppgifwa Tackjerns-tillwerkningen, 
läter sig icke göra, emedan den beror icke blott fä kolens och malmens mer 
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och mindre godhet, utan äfwen pä Masugnsägarens mer och mindre ointankc» 
och tillsyn wid Hyttearbetet, Masugnens och Bläswerkets bättre eller sämre 
bestaffenhet m. m. 

Hwad äter angår beloppet af stängjerns» och ämnesmides-tillwerknmgen, 
sä fan med säkerhet antagas, att den tillätne qvantiteten, sä kallade hainmar» 
statten, btifwit utsmidd wid samtelige Bruken, utom wid Diö och Ry. Wid 
Diö as det stal, att'agaren saknat erforderligt insigter i Bruks-rörelsen, och 
ej förmält förse sig med nödigt förlag; och wid Ry, af den anledning, att 
Bruksägaren ansett sig ej med förman kunna drifwa smidet högre än till Soa Skop. 
pund; och derföre, efter »vederbörligt tillstand, för aren 1818, 1819 och 182a 
inställt 402 Skeppund stängjerns-smide, hwarefter, frän den 1 Nowember sist» 
nämnde ar, 42a Skeppund stängjern, och 3oo Skeppund ämnessmide för all» 
tid nedlades. Största delen af stängjerns- och ämnessmides-tillwerkningen för» 
ädlas i diverse Manufactur-smiden, såsom Spik, Bi l lar , Spadar, WaZns-
arlar och Hotstanger m. m., som föryttras dels inom Länet, dels sörsäljes i 
Skäne och Blekinge, samt aflemnas till Skeppshwarswet i Carlskrona. Be, 
loppet haraf har för alla fem ären warit 8,53a Skeppund eller per medium 
för ärct, l?Q<5 Skeppund, dock mindre de sednare aren än de föregäenbe. 

För Bruks-rörelsen hafwa de sednaste 2:ne aren betydliga swarigheter 
mött, dä, i anseende till den milda wäderleken under wintermänaderna ulan 
snöfall, stogwagarne för kolens framkörande icke kunnat begagnas, sa att wid 
fiere Bruk kolbrist nu inträffat, och, i följe deraf, /lörre eller mindre del af 
smidet mast inställas, och troligen endast wid ett enda Bruk, bläsning inne-
warande är kan ste. Under de fem sistfirflutne ären har afMningen ä jern» 
essecter warit gynnande, dock har den nästlidet ar betydligen aftagit, sä att 
wid stere Bruk tillwerkningen af Manufactur«smide ej kunnat afyttras, utan 
ligger oförsaldt wid Bruken. 

Genom ombyggnad af smides-werkstäderne på flere ställen, synnerligast 
wid Lesebo och Klafweström, och ägarens omtanka, att sä wäl förbättra tillwerk» 
ningen, som att öka den, kan med stäl sägas, att näringen wunnit en icke 
ringa förkofran, i synnerhet genom det pä nägra ställen antagne strbättrabe 
smidessätt, sä kalladt koksmide, som efterhand troligen kommer att allmänt in-
föras i denna ort. 

Hvad Skogshushållningen angär, sä är Allmogen i allmänhet willig att 
kola pä de ställen, der de af BrukSägarne erhålla erforderligt penninge-ftrlag, 
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på sina kol'Mwerkning<n, och ej fä wänta pa betalning för afiemnade kol, 
i synnerhet som pä wisia trakter kolnings»arbete och föror utgör Allmogens en» 
da utwäg till penninge-förtjenst. Det förtjenar att anmärkas, ätten del Bruks¬ 
ägare genom förhöjning i priset sökt förmä Allmogen att lil l kolning anwändc» 
oswedd web, i stället ntt wanligen här i orten kolas af sä kallad smetwed, el¬ 
ler sä dnn som erhälles efter swedjande, utan att weden förut afföres, hwilken 
»ved alltid lemnar swagare och lösare kol, helst ofta händer, att den ftere är 
fär Pvarligga innan kolning stcr. 

Pä ätstilliga ställen äro wifferligen skogarne till de närmast Bruken be-
lägne Hemman af kollaget mera medtagne; dock synes ej kolbrist wara alt be¬ 
fara, dä' med stogarne rätteligen hushällas, och ett förbättrad! kolmnMätt 
hinner införas, hwilket likwäl endast längsamt låter sig göra, och huswudsak-
ligen befordras genom föresyn af Bruksägare, som inse nyttan och nödwän» 
digheten deraf. Bland Allmogen inom några kollag hafwa wal Bruksägarne 
utdelt Directeuren »k I7Kr8 nyttiga Handbok för kolare; men dä man kän¬ 
ner Allmogens owilja för nyheter i hushällningsmäl, helst da förändringen 
fordrar ett ökadt arbete, som likwäl rnndligen ersattes, bör man icke undra 
deröfwer, att kolningarne ännu ske pä det förut brukliga sätt, hwarigenom 
icke blott sämre, utan äfwen en betydligt mindre qwanlitet kol erhälles. 

Nägon förlagshandel existerar icke här, som i de norra Bergslags-orter-
ne, der en Bruksägare emot de willkor och den säkerhet förlags-författningar» 
ue utstaka, ej har swärighet förskaffa sig förlagsman. En Bruksägare här, 
som sjelf icke har nödigt rörelse-capital, måste således göra l än , eller i sak» 
nad deraf inskränka rörelsen, da en påräknad winst uteblifwer. Ej sällan har 
ocksä inträffat, att Bruks-egendomar inköpas till ett pris öfwer deras werkeliga 
wärde, som säkrast bestämmes af det capital, hwilket för rörelsens behöriga 
drift med förmän kan anwändas, i förhällande till den ärliga smidcsrätten 
samt tillgängen och priset pä fol och malm m. m. Att Bruks-rörelsen i den¬ 
na ort drifwes med förmän är otwiswelaktigt, dä man finner, att de Bruks¬ 
ägare, som med erforderlig insigt i den oeconomista- delen och Bruksdriften 
förena omtanka och werksamhet, samlat en icke ringa förmögenhet. Likwäl är 
detta kanste icke förhällandet i allmänhet, hwartill orsaken bör sökas i Bruks» 
ägcirnes egen försummelse eller saknad utwäg att förlägga en rörelse, som i 
annat fall måste drifwas med förlust. 

Fabriquer. 

Af Fabriker kan man beräkna Kostads Glasbruk, ssfom förmånligast. 
Anläggningen är i stor scala, och man känner, hurusom det gifwit ägaren 

wista 
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wisia ar 16000 R:dr behällen inkomst. Kostad är belägit i den magraste n» 
ten af Länet; men genom jemna förtjenster wid Bruket, har Allmogen derom. 
kring sin bergning; och kan ärligen utgöra sina statter li l l Kronan. Dernäst 
äro Pappers-Bruken, hwilka i allmänhet äro wäl inrättade, och drifwas med 
mycken kraft. 

Jag tror mig icke tilltaga för stor summa, da jag uppger pappers-för-
saljningen titt 80,000 R:dr ärligen, och deffa anläggningar äro af sä mycket 
mera wärde, som rudimaterier erhållas inom orten, och afsättningen pä waran 
är merendels säker; en stor förlust wore, om sädane Conjuncturer inträffade, 
hwarigenom detza Bruks-inrättningar aftynade, hwilket dock ej är att förmoda 
i en t id , dä näringarne sä oafbrutet uppmuntras, samt understödjas afen wis 
och wälgörande Regering. Pä landsbyggden hafwa i sednare tider mänga 
Garsiverier blifwit anlaggda, hwilket bidrager icke allenast l i l l inkomster för 
Kongl. Maj:t och Kronan, utan äfwen nedsätter arbetspriserne för Allmogen, 
som nu ej alltid behöfwer söka stads-Garfwarne för att fa sina hudar beredde; 
och ju mera Skrå författningarne inskränkas, ju mera wisar sig industrien pä 
landet. Mänga stads-Handtwerkare finna ock sin uträkning att etablera sina 
»verkstäder pä landet, enär de dertill erhålla lagligt tillständ. 

Wafnads» och liwberednings-Institutet pä Gårdsby, Zär wäl och ordent¬ 
l igt; ingenting försummas wid denna läro-anstalt, som kan befordra ändamä. 
let. Om Allmogen är trög alt antaga de nya grunderne för liwrötningen, 
är sädant icke Institutets utan menighetens stuld, hwilka pä alla orter finna 
sig merendels i början mindre hugade att bortlägga gamla oeconomiste wanor, 
utan är endast tiden och upplysningen som kan i dylikt fall '.verka titt förbät¬ 
trade hushalls-principer. 

Vrist pä god lera nästan öfwerallt gör Tegelbruksdriften mindre förmän» 
l i g ; ocksä finnas fä af deffa anläggningar, hwarigenom all byggnad är myc» 
ket beswärlig. Mev undantag af de publique byggnaderne, träffas pä fä stäl» 
len stenhus, hwarlill afwen den omständigheten bidrager, att inom Länet ej 
sinnes nägot kalkbrott. Ofrige Fabriques-anläggningar äro ännu i,mindre 
scala. De som finnas, medföra likwäl sin nytta, och sä wiba penninge-till« 
gängarne ej alltför mycket aftaga, är att päräkna, det efterhand en synbarträ¬ 
dande inbustrie i inrättningar af olika siag stall tillkomma. Under loppet af 
de sednare aren, hafwa tillkommit en wäl inrättad WäfstedS»Fabrique pä Gärds-
by, sicre Garfwerier, en Lack»Fabrique och twä Lin'0ljejIagerier. 

Binäringar. 
Landets hufwud-näring är Bostapsstbtsel, och derpä räknar Bonden sä. 

som en hufwudsaklig omständighet, hwarpä den lilla penninge-inkomst skall 
B 2 samlas, 
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famlas, hwarmeb statter och Krono-utstplder m. m. bestridas. När misiwärt ej 
inträffar/ har Boliden sin fullkomliga brödföda af jordbruket/ men fdryttrar 
sällan nägon spannemäl, dä han är bosatt pä mindre Hemmansdelar: dere-
mot kunna fiere 1000 Tunnor säd numera af Poffesiionater ärligen försäljas, 
fast afsättningen alltid faller slvär, medelst afiagsenheten frän sjöstäder. 

Försäljningen ät andra Län, af Tjära, Beck, Bräder, Bjelkar, Ler» 
käri l , Linnespänad, Wäfnader, Humle, War, Honung, Smör, Ost och Talg, 
inbringar ej obetydliga summor. 

I de trakter, der Iernbruk äro belagne, har Allmogen ett stort understöd 
af Forstor, samt kolförsäljningen; och Pottafte-bruken gifwa äfwen nägon för-
tjenst, dock mindre nu än fordom, sedan Bokskogarne sä ansenlige» blifwit 
medtagne. Salpeler-tillwerkningen drifwes med framgäng: 1819 astemnades 
ti l l Kongl. Majtt och Kronan utom den wanliga gärden af 1,402 L:pt>, cir-
ca 2,200 L:pd, mot contant betalning. Numera, nar jaglen är mera frigifwen, 
ar d?n wisierligen ej sä förmånlig som fordom, likwifft har orten någorlunda 
sina behofwcr af willebräd, synnerligast be är , wintrarne ej äro alltför swära. 

De mänga insjöar och strömdrag, som nästan öfwerallt finnas i provin¬ 
sen, tillskynda förmänliga fisten, och deffa lyckliga tillgångar af födo-ämnen, 
skulle wisterligen wara ännu wida större, om ej den ohjelpliga misihushällnin-
gen nästan öfwerallt ster, att fistel, sa alltför mycket och oförswarligt begagnas 
under den sä kallade lektiden. — Pä mänga ställen firtjenar Allmogen mycket 
penningar med föror, sä' winter» som sommartiden. 

Vätleder finnas e j , utan allt transporteras landwägen, som stall gä till 
andra orter, eller hämtas derifrän. Om detta förhallande kanjke borttager mäng, 
falldiga dagswerken, som skulle kulina anwändas pä jordbruket, sä blir win« 
sten dock säker, genom en lättare penninge-förtjenst, i synnerhet som Bonden 
här i landet låter betala sig mycket för sina körsior. 

Genom allmänna understöd äro, med undantag as Gårdsby Inst i tu t , 
ej nya binäringar tillkomne; utan folkets egen industris, i förening med locala 
förhållanden, har under tidens längd tillstapat allt sådant, och utan detza 
resourser skulle det icke wara möjligt, att folket, uti ett af naturen sä magert 
land, mot de fieste andra Rikets provinser, kunde äga utkomst, eller utgöra 
de dryga statter, hwarmed bet i allmänhet är beswäradt; men nu bergar sig 
menigheten nägorlunda wäl, och under be 30 är jag warit HKsdinge i detta 
Län, har all redogörelse till Statswerket stelt utan nägon rest. 

Lan-
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Handeln. 

Landets Inwänare aro i allmänhet mycket fallna för handel, och måste 
wara det, för att kunna afsätta de ftere siags landtmanna-waror, som produ¬ 
ceras; dfwer afsättningen kan ej heller synnerligen klagas, ty Skäne och Cal-
mar Läner mottager alla stogsfbradlingar, och landets öfrige probucter; i syn¬ 
nerhet Smör, Ost, Talg, :c. föryttras gemrnligen ät Blekingsta Sjöstäderne. 
Saknad af nägon segelled har gjort mänga wägars anläggning af nöden; de 
äro äfwen i Provinsen sä tillräckliga ät alla orter, att ingen communication 
ät nägra asiägsnare trakter saknas, utan har jag för deffa stora angelägen¬ 
heter under min Höfdinge-tid låtit anlägga emellan 20 2 3o mils nya »vägar, 
til l den brukbarhet, att de nu aro beräknade och indelta till Härads-wägar: 
de nu gällande författningar aro pä intet sält menliga för näringarnes fort-
gäng, och dä inga nya band pä en loflig industrie läggas, anser jag för min 
del Landsorten äga alla behöfiiga friheter, för sina oeconomista angelägenheter. 

Den sä kallade Gärdfarihandeln är i synbart aftagande, och ganska fät» 
lan förmärkas de wandrande Westgötherna; en lycka hade warit om deras 
mängfalldiga besök för längre tider sedan upphört, ty otwifwelaktigt har deras 
handels'speculation, genom utmanglandet af utländska öfwerftöds'waror, hus» 
wlidsakligen bidragit, till den numera radande luxen hos Allmogen. 

Ehuru Landlmarknader pä nägra fä ställen, som äro asiägsnadc frän 
städer, kunna wara af nytta och kanske ett behof, anser jag likwistt Landt-
marknader i allmänhet skadliga och mindre nödiga, med undantag af den rö« 
relse kreaturs-handeln befordrar. Jag har derföre under min tjenstetid, er-
hällit Konungens nödiga tillstånd, att fa indraga en del marknader, i hwad 
som haft afscende pä handel af Köpmanna-waror, men beremot anskaffat Lä-
uet den förmanen, att ä lämpade tider och orter fä begagna wisia kreaturs¬ 
marknader, för att derigenom winna en lättare afsättning med denna Lands¬ 
ortens nästan allmänna product. Att hastigt indraga alla onödiga marknads-
ställen, skulle dock medföra hos Allmogen stort missnöje; men kunde sädant 
ste succeffive eller mera omärkeligt tror jag det bäde, uti moraliskt och oecono-
mistt afseenbe skulle medföra goda följder. 

Kammarwerk. 

Å nyo stattlagde eller af öde upptagne Hemman under be sednare 5 s« 
ren, eller i ödesmäl fallne, haswa icke tillkommit. Hemnunsklyfningar äro 
mycket olika, men hafwa i sednare ären tilltagit i män af folkökningen. 

I aN. 
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I allmänhet äro Biwderne bofaste pä fjerdebelar, men mängenstäbes pa 
altondedelar och äfwen pä 24:dedelar ä större Hemman. Hitintills hafwa de 
stark» H?mmansklyfningarne ej sunniis synligen menlige, tp l,lla utstylver till 
Kongl. Mojtt och Kronan hafma blifwit sullkomligen utgjorde, men saken år, 
att sä wida deste klyfningar af en staltlagd jord under tiden gä alltför långt, 
bliswa ftljderne ej formanliga; - ganska swärt blir det dock för Styrande 
Magten, sä wäl att instränka för Allmogen klyfningsrätten, som ännu mera 
att bestämma andra grunder derföre, da alla Hemman äro si olika beskaffade 
till ägowalde. Landelär under loppet af Fo ar till det mesta dels storskiftadt, 
dels enstiftadt: det sebnare delningssättet, ehuru i sin natur det rättaste, är 
dock för Kronobergs Län, såsom mycket couperadt, och med spridde inägor, min¬ 
dre pafiande; likwistt äro sedan 1807, dä en skiftes-författningen utkom, män¬ 
ga enstiftesmäl afgjorde. Olikheten af storskiftes- och enskiftes-författningen, 
dä de begge i ett land äro gällande, ar skadlig, ty knappast har ett storskifte, 
med stor kostnad blifwit stutadt, förrän ofta inträffar, att nägon ny Hemmans¬ 
ägare begär enstifte, som ej kan magras, men medför nya beswär och dryga 
utgifter. Deste olägenheter har Kongl. Maj:t i näder welat afhjelpa, medelst 
stiftes-författningen af den 20 Febr. 1821, och hwilket owillkorligen skall med¬ 
föra för framtiden den nyttigaste werkan, synnerligen och helt säkert, sä wida 
prösningen af alla dylika mal atergär till domstolarne, såsom fordom warit, 
ty det stär icke i Konungens Befallningshafwandes förmäga, hwars tid är jemt 
upptagen af mängfalldigt andra magtpäliggande göromal, till att äswen med 
den noggrannhet, som »vederbör, stöta alla enstiftesmäl. Att jordbruket för 
östigt ganska mycket wunnit, sedan Landet i sednare tider till det mesta blif-
»rit dels stor-dels ensiiftadt/ är bäde säkert och synbart, men att stogarne lida 
dcraf, är förut nämndt. 

Nägon gäng inträffa wäl Rättegångar, i anseende till wattu-uppdäm-
nin^en, af Bruk och andra wattenwerk; men de afhjelpas någorlunda, dels 
med nu gällande författningar, dels genom Kongl. Hushalls-Sällskapets åtgär¬ 
der i sörlikningswäg, sa att sällan nog fönnärkas betydliga ölägenheter ge¬ 
nom watten-uppdämningar, hwarigenom allt, jag för min del, anser mindre 
behösiigt, att i denna oeconomiska angelägenhet uti Kronobergs Län, göra 
några synnerliga förändringar, dä erfarenheten wisar, hurusom förändrade 
lagar ej alllid leda till det ändamål, som åsyftas. Kronans enfkildta lägen¬ 
heter äro ej fiere än som uti Tabellen äro upptagne. 

Ti l l Publika kärowerk kunna ej gerna räknas andra <ln Gymnasium och 
Trivia4'Skolan i Wexiö. 

8 rom in a 
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Fromma Stiftelser, Statsbidrag. 

Att Kronobergs Län är ett af de härdast beskattade i Riket, torde ej 
tala motsägelse, ty utom det, att Hemmanen äro längt swagare Hn i de andra 
Provincerna, och ändä utgöra lika bestattningsstyldighet, är Noteringen, som 
kanste nu för tiden utgör ett af de swärasie onera, längt drygare öfwer hela 
Smaland än i andra Lan, ty dä här endast 6 fjerbingshemmnn äro ansiagne 
till underhäll för en Soldat, ntgires ett RotelM pä andra orter af 8 till 12 
fjerdedelar. De mängfalldigt särstilte artiklar, dels af contanta utgifter, dels 
genom tjenstbarheter, som Hemmansbrukare mäste utgöra, kan wäl ej annat 
än ofta hafwa beswärliga följder, sä för näringar som jordbruket; men detta 
äro äliggauder, hwilka Länets Inwänare dela lika med andra orter, och sa 
länge ej penninge.tillgängarne blifwa alltför mycket inskränkta, är att förmo¬ 
da, det hädanefter, som hitintills, alla skatter sä in natura som contant utgä, 
och hwilket förhållande endast tillkommer genom folkets måttliga lefnadssätt; 
ty för att kunna göra Staten rätt, mäste de förwandla i penningar allt som 
ej högsta nöden fordrar till lifwets uppehälle. 

Inga trakter kunna beswara sig i anseende ti l l Kronotiondens transpor< 
terande och stjutsningar u . , ty ehuru allt säbant kan hänföras ti l l onus, mö» 
ter dock ej nägra olägenheter i anseende till »vägar, ty de genomskära landet 
pä alla ställen sä tillräckligt, och. sä wäl underhallas, att alla stjutsningar, af 
hwad natur som helst, ej mötas af hinder. De i Tabellen utförde wärden pä 
Onera och Beswär, äro gjorda pä grundade calculer, sa längt möjligt warit 
häruti forska; och de Bilagor, hwilka åtfölja, utwisa närmare förhällandet 
dermed. 

Politie. 

Kronobergs Län, efter allt hwad jag känner, har under alla framfarna 
tider, genom Embetsmäns nit och uppmärksamhet, alltid utmärkt sig för ord¬ 
ning, sedighet och laglydnad. 

Under de 30 år jag härstädes warit Styresman, har jag ej heller ur-
aktlatit handhafwandei af de pligter mig ålegat, och jag far således nu anmå-
la , hwab som under denna period blifwit lillgjordt, ti l l förbättrande af Politi-
anstalterne. Fela hospitalet är styttadt och ombyggt, samt i ben ställning, att 
det torde nu kunna anses bland be bäst organiserade i Riket. Den knappa 
fonden tilläler dock ej mer än 60 härars underhållande; men de njuta all möj-
lig omwärdnad. 

Låne-
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Låne-Lazarettet är äfwen helt nvligen ombyggt, och torde äfwen förtjena 
ett rum bland de bäst inrattade samt underhällne. Frisängar för sjuka, som 
intagas, äro omkring 30 dagligen. 

En Nyordning utfärdad 1816, och af Kongl. Maj:t i näder stadfästad, 
medförer i det möjligaste mot ändamålet swarande werkan. Kronobetjeningen, 
som är belastad med sä mängfalldiga göromäl, kan omöjligen följa alla hän¬ 
delser/ men detta ersattes af By-äldermännens uppmärksamhet, hwilka i all»-
mänhet icke allenast bidraga till ordningen inom sine samhällen, utan äro myc-
ket uppmärksamme derpä, att landtstrykare, samt misstänkte personer, gripas 
och ti l l Kronchäktet insändas. 

Gastgifweri-idrbningen ar lämpad efter locala omständigheter och de sär» 
stilte författningar Kongl. Majtt i nåder behagat utfärda. Att den mätte wa-
ra afpasiad för t iden, slutar jag deraf, att sällan nägre Resande ofredas, och 
enär nägot klagomal inträffar, ster genast derom undersökning, samt bewiste 
förbrytelser blifwa bestraffade. Skjuts-skyldigheten beswärar numera ringa, och 
den är betydligt inskränkt, sedan sista ökningen af stjutslegan. Snarare be¬ 
klagar sig Allmogen deröfwer, att deras förra förtjenster, genom mycket stjuts-
ning, blifwit betydligt minskade. 

Wargar äro de odjur, som egentligast beswära wiffa ur och wisia trakter 
af Länet; de aga sällan nägra beständiga Hiden, utan äro merendels kring¬ 
strykande frän andra orter, och således sä mycket swärare att ä t komma , men 
genom den öfwerenskommelse, som gjordes i Länet i k i H , i afseende pä odju¬ 
rens utrotande inom Socknarne, hcif,va följderna dcraf wisat sig förmänliga, 
och hwartill kan anföras, att förra aret blefwo under loppet af uägra måna¬ 
der förstörda 24st. wuxne Wargar, hwarigeuom för det närwarande de mesta 
bllfwit utrotade. 

Iagt-ordnjngen af 1808, anser jag för Kronobergs Län mindre lämp¬ 
l i g , ty utan den storc, kostnad jagttygs anstaffande stulle medföra, finnes gan» 
sta fä personer, som känna methoden att ntföra de widsträckta anstalter, som 
böra »vidtagas. 

Hr 1801 inrättades en Brandstods-förening inom Länet, i afseende pä 
förlusten af Lösegendom. DeltaZarne äre gansta mänga, och fonden utgör nu 
circa 200,000 R:dr B:co. 

Under denna tiden har inom Bolaget inträffat 15 elbswador, och be 
Vrandstadade hafwa alla blifwit fullkomlige» ersatte sina förluster. 

Sattig-
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Fattigfärsärjinngs-anstalterne äro inom alla Församlingar, i det möjli¬ 
gaste wäl inrättade, sä att, enar icke hungersnöd inträffar, tiggare sällan be. 
swära. Att en och annan Församling a de magrare traklcrne, ej har förmä, 
ga att fullkomligen afhjelpa sina fattighjons belägenhet, är nägot som inträffar 
i alla Provincier; men pä det hela är fattigwärden oklanderlig. 

Sockne-Bkolor finnas pä fä ställen, och behöfwas mindre l en Province, 
som har den lyckan äga ett utmärkt godt publikt Lärowerk, ber hwar och en 
far tillräcklig, underwisning, som will applicera sig str wetenstapcrne, eller 
söka sin bergning pä tjenstemanna-banan; men att upplysningen under sedna-
re aren sfwen i ben wägen stigit, wisar sig derlgenom att fä af Allmogen fin-
nas, hwilka icke allenast läsa wal sitt modersmål, utan äfwen strifwa, och of¬ 
ta med en siyl, som egalerar dem, hwilka ethallit en bildad uppfostran. Lik-
wisit har för circa 4a ar sedan, genom däwarande Regements-Cheftn, seder¬ 
mera Landshöfdingen och General-Majoren H e d e r s t j e r n a s omsorg, en npt« 
tig Scholä-inrättning blifwit organiserad, wid Kronobergs Infanteri-Regemen¬ 
te, hwarest under Regements-Pastorns inseende, genom en antagen Scholä-
Mästare, 30 å, 36 Soldatbarn ärligen underwisas i Christenbomen, samt äs-
wen att strifwa; de som dertill wisa häg och fallenhet, erhålla fria husrum, 
läroböcker, och derjemte nägot understöd under lärotiden, hwilka omkostnader 
besörjas af en casia, samlad genom friwilliga sammanstött, frän längre lider, 
inom Regementet, samt ärligt anflag af 4 Rolelöner, som Kongl. Maj:t genom. 
Nädig Resolution, bewiljat till understöd, ät denna laro-anstalt. 

Landets mindre förmögenhet, har ej ttllätit anläggningar för underwiL-
ning i siöjdekonsten, och de behöfwas e j , ty kunnige handtwerkare finnas 
ända öfwerallt pä Landet af alla siag. Menigheten fbrtjenar mycket genom 
handarbeten, samt äro fallna derför, och en gäng, dä nu gällande Skräförfatt-
ningar upphöra, tror jag cgenteliga tiden wara inne, dä alla Handtwerkerier 
stola sättas i sin fulla listighet. Bonden nyttjar icke utan högsta nöden nägon medi» 
cin; men när Läkare påkallas, af hwem som helst, finnas inom orten siere 
sticklige Läkare, sä att pä läkarewärd är ej brist. Epidemista sjukdomar gä 
sällan; den veneriska smittan har mest beswärat landet, men äfwen denna är i 
synbart aftagande genom Läne-Lazarettets utwidgade anstalt under scdnare ären, 
dit alla transporteras, och njuta förträfflig stötsel, enär de anmälas, och fin¬ 
na sig beswärade af siukdomar. Efter loppet af 20 är, bör man säkert hoppas, 
att den sä kallade Radesugen i det närmaste bör wara förswunnen. 

Vaccinationen nyttjas äfwen öfwecaltt, efter Konungens Nädiga före-
strift; ben har äfwen wunnit allmänt förtroende, och högst sällan wisar siy 
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nu tecken till naturliga koppor. Oaktadt alla möjliga försök, will ej Allmogen 
antaga underwista qwinspersoner, att biträda wid Barn-förloffningar; utan som 
dödsfall sällan nog inträffar, tror Bonden för sig ej wara nägot behof af sä 
beskaffade personer; likwifft sinnes i hwarje Församling nägon hustru, som 
har practist kunskap i acconchementen, hwilken merendels nyttjas wid swärare 
tillfallen; äfwensom fiere pälitliga och examinerade Barnmorskor sro att tillgä 
i Wexiö. 

Wexiö Stad. 

Staden är belägen inom Konga och Kinnewalds Härader i Kronobergs 
Lan, funderad S:t S i g f r i d t i l l ära är 1342 af Konung M a g n u s I I I : d j e , 
och försedd med Privilegier samma, ar, — den har sitt läge ungefärligen midt 
i Länet, inwid sä kallade Wexiö eller Södresjö, « z mil srän Carlshamn, 12 
frän Carlskrona, 12 frö» Calmar, i o ^ frän Eksjö och 12 srän Jönköping. 

Staden bestar af ia Qwarter, som omfatta 175 Hus och Tomter. Del 
af framfarne Konungar Staden öfwerlätna omräde, utgöres af sä kallade 
Fundations- och Donations-jord. Den förra innehafwes af ensiilte personer 
under ägande rätt och innefattar 433 Z Geometriska Tunneland, deras62 Tun» 
neland, 12 Kappel. utgör Hagar och Vetesmark; 46 Tunnel., 13 Kappeland, 
stattlagde till Kongl. Maj:t och Kronan, samt Pastor wid Domkyrkan; 316 
Tunnel., 28 Kappel. ostattlagd, och 8 Tunnel., 19 Kappel. Embetsjord. Den 
sednare eller Donationsjorden utgöres af 7 Manta l : Beckaslöf, deras, enligt 1649 
ars Iordebok, 6 Mantal äro af Krononmtur, samt i wifit och owifft förmed¬ 
lade ti l l halfwa Mantal. Alla Hus- och Tomtägare hafwa i män af deras 
Tomter äsatt röstetal, andel i denna ännu samfalliga, och endast till bete ät 
stadens kreatur begagnade mark, dock innesluter den 2:ne mossar, as ungefär» 
ligeu 80 Tunnelands rymd, hwilka i scdnare ären, den ena af 68 Tunnel, 
genom ett uppslaget större dike, som sammanbinder Södresjö med Berggunda 
vch Verqwara sjöar, och den andra, genom inrättade astoppsdiken, blifwit uttor, 
kade, sä att odling dera kunnat anställas, och för närwarande, till det mesta 
sinnes »verkställd. Mosiarne, utgörande stadens samfälta tillhörighet, äro för¬ 
delte i särstilta stiften, samt under arrende med wiffa frihetsår, som, a en 
del stiften redan lupit till ända, öfwerlatne enstilta personer, hwilka med be-
römwärdt ni t , och oansedt betydande kostnad, pastyndat odlings-företaget, hwaraf 
de hittills dock njutit föga ersättning. 

Jorden i allmänhet bestar af mer och mindre sandblandad mylla: den är 
ti l l en del, H den <a kallade norra Mark, bergig och otjenlig till odling, samt 
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lemnar vbelydligt bete för kreaturen, hwaremot den öfriga delen finnes vdlings-
bar, och wore säkerligen uppbrukab i betydlig män, derrst samfälligheten icke 
beredde hinder för ett, dylikt företag. 

Tall och Gran, samt ti l l mindre del Bok och Ek, äro de trädflag, som 
finnas a Donationsjvrden. Skogstillgangen är otillräcklig för Inwänarnes 
behof; de köpa frän landet, bäde wed till brännsie, och timmer till byggnader. 
Flere härligheter finnas icke, ty fisket i 2:ne insjöar, är vbelydligt och jagten 
ingen. 

Inwänarnes antal utgör 1,522 personer eller 652 mankön och 8?a qwin-
kön, af hwilka 1,226 st. äro sirifne i Mantal , men 498 st. under- och bfwer-
ange, samt. soldater och dragoner befriade. 

Fabriker finnas icke inom staben, eller pä deff grund, utom ett privi-
legieradt Boktryckeri, men deremot utgöres Borgeskapet af 12 Handlande, 
10 Garfware,6 Kopparslagare, 1 Tenngjulare, 7 Hattmakare, 3 Smeder, 
2 Målare, 2 Vagnmakare, 6 Snickare, 3 Färgare, 5 Sämstemakare, 9 
Guldsmeder, hwaraf endast 5 hafwa egen werkstad, 13 Skomakare, 1 Rep-
siagare, 1 Blackstagare, 1 MäZingsstagare, 2 Gördelmakare, 3 Sadclmaka-
re, 7 Handstemakare, 1 Sockerbagare, 3 Murmästore, 2 Kakelugnsmakare, 
hwaraf en bor pä landet, 1 Kammafare, 2 Bokbindare, 7 Skräddare, 1 
Glasmästare, 2 Nhrmakare, 1 Swarfware och i Slagtare, hwilka alla i sm 
rörelse biträdas af 5 Handels- och 74 Handtwerksbetjenttr. 

Magistraten jemte Landtstaten, Clereciet och Scholäwerkets lärare utgö¬ 
res af 31 Embets- och Tjenstemän, hwaremot Ständspersoner, som icke till-
höra nägon näring, utgöra en personal af 56, med 20 personers betjeuing. 

Pä handel och näringar grundar Staden sitt egentliga bestånd, men des-
se hafwa dock, under sednare aren något aftagit, genom den nästan dfwerallt 
inom Rikets Provincer radande penningebristen. Köpmans-corpsen stulle lik-
wifft berga sig ända bättre, om deras antal, säsom fordomdags, woro inskränk-
tare; men dä sä mänga nu stola lefwa pä handteringen, blir winsienför hwar-
je sä mycket mindre. Ingen betydlig ftlmögenhet har nägon Köpman, men 
genom sparsam hushällning och uppmärksamhet i deras affairer, har Wexiö 
Stad den sällsamma händelsen för sig, att ej mera än en enda Handelsman 
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gjort Cestion, under loppet af de sednasie 30 aren. Inom Handtwerks-clas-
sen sr mera förmögenhet; siere anses ftr rika, och nästan hwar och en som 
följer sitt arbete med ordning och sedigt uppförande, äger full bergning. Hg. 
de Staden tillfälle anlägga några Fabriker, skulle otwifwelaktigt wälmägan 
blifwa allmännare, men dä förlager hos Speculanter saknas, och inga wattu-
fall finnas pä Stadens ägor, är icke att wänta anläggandet af sädane Inrätt¬ 
ningar, hwarigenom rörelsen i nägon större scala kan utwidgas. 

Branneri-rörelsen idkas wal af ätskillige personer, dock äger ingen öfwer 
50 kannors panna, ock är afwerkningen icke swarande mot consnmtionen, utan 
löpes frän landet ärligen ftere 1000:de kannor Brännwin. Sädes-askastnin-
gen uppgår i jemngoda är pä det högsta titt 5:te kornet, sedan utsäde afgatt, 
undantagande potatoes, som räknas efter 8 å 10 kornet. 

Årliga Utskylder. 

1:o Båtsmän för rörelse och näring underhållas 8 st., för hwilka, sä-
som hittills vacante, ärligen betalas 160 å 170 R:dr. Wid extra Notering 
d. 10 Jun i i 1811 är fundationsjorden ansedd i jemförelse med 7 j Hemma: 
på landet och äsatt s Båtsmän, hwaremot donationsjorden, 7 Mantal Veckas-
lbf, endast har 4 man. 

2:o Fattigwärden ar anförtrodd Stadens Pastor i förening med en Fat-
tig-Direction. Hwad Directionen ärligen pröfwar nödigt ätgå till de fatti¬ 
gas underhäll, och sedermera af Församlingen wid Sockenstämma godkännes, 
fördelas till utbetalning af Stadens Inwänare, i män af hwars och ens förmö» 
genhet eller större och mindre rörelse. Stadens for nägra är sedan uppförde 
nu mera Brandförsäkrade Fattighus, kan herbergera omkring 20 personer, 
hwilka, utom husrum, ujuta fri wed, ej mindre Ull rummens eldning, än. 
ifrige behof. 

De fattige, som ej njuta husrum, fä hwarje wecka uppbära penningar 
till belopp, som Directionen bestämt, efter hwarje persons mer eller mindre 
behof. 

3:o Reserve-skjutsen utgöres med 16 par hästar, deraf Borgeliga rörel¬ 
fen answarar 6, sundationsjorden 6 och donationsjorden 4 par. Den utgöres 
med lejda hastar, och har de 2:ne sednare aren kostat ärligen 800 R:dr 
Banco; men de föregående uppgått til l icke mindre an 3000 R:dr. 
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4:o Wäghållningsskyldigheten år fördelad pä Hnsagarne ester röstetal, 
det will säga andel i donations-jorden. Hwarje Husägare answarar sitt till¬ 
delta stycke, men plogning winterliden jemle snöstottning werkställes för ge¬ 
mensam rakning, af Entreprenenrer, mot betalning 25 5 30 R:dr Banco 
ärligen. 

5:o Diverse onera bestä af Salpetcrgärd, tomtören, äkcr- och ängspen-
ningår, Brandcaffe-afgift, Slads-Casieurs-, Skor stens feja re- och Nattwaktare-
lön, Häfbäring, Stadens sängars underhäll, hyra till Rector-Schola och 
Domkyrko-Kläckaren, underhäll af Pastors och Comminister-gardarne, ljus och 
wed till Fattig-Scholan, samt salu-accistn. 

6:o Clereciets underhåll. Domprosten njuter uti ordinaire lön: 1:o 
af Kongl. Majtt och Kronan 102 Tunnor 21 5 Kappar Kronotionde, samt i 
Räntor 14 L:pd Smör , 22 st. dagswerken och 15 si. i penningar: 2:o ^Man¬ 
tal boställe i Kinnewalls Härad, samt ^ Mantal Etomhemman Skir Södregärden: 
3:o af Domkyrkan 4 Tunnor Spannemäl och 4:0 af Stadsförsamlingrn 44 
R:dr, åker- och ängs-penningar, samt We af 66 R:dr 32 si. B:co wärde. 
Stads-Comministern: af Kongl. Maj:t och Kronan 1 mantal Hof Dalbogärden; af 
Domkyrkan 3 , af Domprosten 12 Tunnor Spannemäl, samt af staden frie hus¬ 
rum, jemte Ju l - och Päsk-ören efter behag. Stadsorganisten: 30 Tunnor 
Spannemäl af Domkyrkan. Domkyrko-Kläckaren: 11 Tunnor Epannemäl, 
och fria husrum af Domkyrkan, samt af Stads-församlingen hushyra 7 R:dr 
jemte M e . Domkyrkowaktaren och Orgeltramparen för Häfbäringen 6 R:dr 
32 si., samt I u h l - och Pästgäng ester behag, ungefärligen 20 R:dr. 

Allmänna Inrättningar befinnas endast, för underwisnings-werket, 
hwilket ombesörjts as 6 Lectorer wid Gymnasium, i Gymnasi Adjunct, samt 
wid Trivial-Scholan, af Rector, Conrector och 4 Colleger, jemte 2:ne Apolo-
gister, samt en Cantor Figurativus och en Cantor Choralis, hwarförutan en 
arbets- och nnderwisnings-Schola ar inrattad, der omkring 60 st. fatligbarn af 
begge fönen genom en ordinaire Lärare och en Laromästarinna, dagligen un-
derwisas och sysielsättas. Denna Inrättning har tillkommit genom cnstildle 
personers wälgörenhct, förnämligast genom framlidne Domprosten och Ordens-
Ledamoten Doctor H. S j ög rens betydliga anslag, och StadsFtrsamlingen 
har åtagit sig desi widmakthållande, i sa mälto, att den underhäller, och, när 
som päsordras, a nyo uppbygger de för inrättningen nödige hus, samt ärli¬ 
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gen framlemnar, hwad som behöfwes af l jus och wed. Den stär under tutel 
af Landshösding och Biffop samt Pastors och Fattig»Directionens närmaste 
inseende, och äger en fond, hwars ärliga afkastning anwändes t i l l de mest 
torftiga barnens uppehälle. Wexiö Lands-Canceslie den 6 Dec. 1822. 

CARL STELLAN MÖRNER. 
J. A. Lenader. N.J. Lång. 



Statistisk Tabell öfwer Wexiö Stad i Kronobergs Län. 

Wexiö Lands-Contoir den 8 October 1822. 

CARL STELLAN MÖRNER. 

N. I. Lång. 



Tabell för Kronobergs Län. 

Wexiö Lands-Contoir den 8 October 1822. 

Carl Stellan Mörner. 

N. J. Lång. 
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