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S t o r m ä g t i g s t e A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

I underdånig följd af Eder Kongl. Maj:ts 
nådiga Skrifvelser under den 14 November 
ock 17 April sistl. har jag nåden härhos i 

under-



underdånighet hifoçu den af mig författade 

Fem-Ars-lierai telsnn om Kronobergs Läns til l

stånd i économisât och statistiskt afseende. 

Med djupaste undersåtlig vördnad, nit 

och trohet , har jag nåden till dödsstunden 

framhärda, 

S t o r m ä g t i g s t e A l l e r n â d i g s t e K o n u n g ! 

E d e v K o n g ] . M a j : t s 

Underdånigste, Tropligtigjte 
Tjenare och undersåte 

Carl Mörner. 

Wfixiö Lahils-Cnneellie 
iieH 9 Augusti 18.2I3. 

J. A. Leander. 



1:o Landets Allmänna Beskaffenhet. 

iA.ronobergs Län, som är fördelad! i trenne 
Domsagor, fyra Fögderier, sex Härader, fyv 
ratiotre Pastorater och åtlatiofcm Socknar, ut
gör 891 qvadrat mil, och 11^5 rad sjöar, är 
i allmänhet bergigt och genomskuret af ström
mar och vattendrag. Hundeberg i Lidhults 
Socken af Surmcrbo Härad är del högsta berg, 
ehuru Länet för öfrigt är couperadt och upp-
fyldt af strödda höjder och kullar. En mängd 
sjöar finnas i provincen, af hvilka Bolmen, 
Helga, Asnen äro de största — flera smärre 
sjöar och gölar hafva blifvit uttappade och 
sänkte, dels pä enskiltes bekostnad, dels ge
nom Låne-bidrag af KongL Hushalls-Sällska
pet, hvarigenom åker- och ängsmark blifvit i 
sednare tider betydeligt förbättrad; ocli ge
nom de Here tillfallen för sjöars aftappning, 
som ytterligare böra och kunna begagnas, sy
nes Landets odling kunna fortgå med stora 
steg. Jordmånen är mycket olikartad, fast 
i allmänhet svag. Allbo, Kinnevalds, Norrvi-
dinge och {Conga Härader äro bördigast, haf-
va svartmylla med någon sand, och pä få stäl
len träffas enbart lera, 

Upvidinge, och särdeles Sunnerbo Hära
der, hafva svag jord, bestående af sandblan-
dad mylla eller sa kallad mjälljord. 

2:0 In-y 
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2:o Innevånarne. 

Folkmängden utgör, enligt 1826 års man
talslängd, mantalsskrifne mankön 32,808« 
dito qvinkön . . . 24,496. 

47,3o4. 
mantalsfrie mankön 25,685. 
dito q vinkön . . 28,086. 5 3 - « , 

Summa 101,0-75. 

Då, enligt 1821 års mantalslängd, perso
nalen i hela Länet utgjorde 95,720, har folk
mängden under de sednare fem åren således 
ökat sig med 5,355 personer, och dertiil har 
visserligen bidragit en lättare utkomst af lifs-
bergning genom sades- och potatoes - odling 
samt uteblifvandet af smittsamma och härjan
de sjukdomar. 

Folket är i allmänhet höfligt, välvilligt, 
tarfligt och idogt. D#ss moraliska bildning be
ror hufvudsakligen af den uppväxande ung
domens undervisning. 

Den ymniga tillgången på bränvin föran
leder olyckligtvis till ett omåttligt bruk der-
af hos många bland allmogen, och till flera 
oordningar vid offenteliga sammankomster. All
mogen har eljest mycken fallenhet för handa
slöjder, och söker på allt sätt att genom lof-
lig industri skafla sig uppehälle. Den kan ej 
benämnas såsom i allmänhet välmående eller 
förmögen, men Smålänningen vet att någor
lunda rätta behofven efter tillgångarne, hvar-
före den äfven är belåten i sin fattigdom; 

och 



7 
och dess sparsatnhet i lefnadssätt, särdeles un
der inträffande missväxtår, samt hågen att gö
ra rätt för sig, har till följd, att vid dylika 
olyckstillfällen allmogen här bärgar sig bät
tre än på andre orter, och betalar för det 
masta sina utskylder utan rest. 

Tillgång på arbetare saknas visserligen 
icke; méh så snart ett fördelaktigt år inträf
far och sädespriserne blifva låga, visar den 
arbetande dassen mycken liknöjdhet att för-
tjena penningar, och bristen på tjenstefolk öch 
arbetare uppkommer då derigenom, alt dessa 
inaccordera sig hos andra, der de försörja sig 
genom hand-arbeten, för hvilka betalningen 
icke minskas, oaktadt födoämnenas fallna vär
de. Det är således äfven i detta afseende, 
som de låga sädespriserne äro menlige för 
landtmannen, och önskeligt vore, om någon 
utväg kunde vidtagas, hvarigenom åtminsto
ne tjenstefolk och ogifta personer kunde af-
hållas, att i goda år öfvcrgifva sina tjenster, 
för att endast arbeta när de finna för godt. 
Sjelfsvåldet och lättjan hos desse personer har 
galt långt och tarfvar rättelse. 

3:o Näringar. 

Jordbruk: Åkerjorden är i allmänhet myc
ket stenbunden, men likväl fruktbar. De fle-
re större och mindre stenrör, hvilka ofta an
träffas â en åker, förorsakar likväl betydlig 
minskning uti den afkastning, som eljest bor
de påräknas, ehuru allmogen genom stenbryt-
ning och rörs borttagande mycket söker för»-

bäl-
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bättra sin åkerjord. Det lå kallade ensädet 
är mast brukeligt hos allmogen, som besår 
sin öppna jord till hälften med korn och till 
hälften med vår-råg, hafre, blandsäd, ärter, 
lin och potatoes. Då likväl under 1826 års 
missväxtår höstrågarne blifvit vackra, har all
mogen sedan den tiden mera allmänt gagnat 
detta sade. Vexel bruket är här i orten icke 
antaget, utom på sådane större gårdar, der jpr^ 
den är mindre besvärad af sten. Erfarenhe
ten visar likväl, att denna method vore för-
delagtig, ty genom den under loppet af 20 
år jemt tilltagande odlingshågen hafva de flä~ 
ste så mycken öppen åkerjord, att denna of
ta vanvårdas af bristande arbetsstyrka och o-< 
tillräckliga gödningsämnen; hvarförutan lan
dets innevånare under goda år icke finna af-
sättning för sin spanneinål; om derföre Små-
länningen genom växelbrukets antagande för
skaffade sig en större fodertillgång, skulle, ef
ter min (anka, kreaturshandeln, som alltid ut
gjort Smålänningens säkraste inkomst, med 
större fördel kunna omfattas, och den öppna, 
åkerjorden blifva bättre vårdad, samt följak-
teligen mera gifvande. 

Potatoes planleras öfverallt i myckenhet, 
och bidrager ej i ringa mån att underhålla 
och lifnära den mängd af Backstuguhjon och 
mindre bemedlade, som finnas inom Länet. 
Lin sås öfverallt med fördel, Hampa ganska 
obetydligt; men Humble ai'vttras äfven till 
andre orter. Trädgårdsväxter odlas egente-
ligen till husbehoi"; och som blott en enda 

Stad 
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Stad finnsiprovincen, hafva blott några fä der-, 
intill belägne Herregårdar afsättning derated. 

Förbättrade Åkerbruks-methoder, redskap 
och mechaniska inrättningar, hafva dels genom 
enskiltes och dels genom Kongl. Landtbruks-r 
Academiens försorg kommit till allmänhetens 
kunskap, och af Here ståndspersoner hafva de 
blifvit använde; men allmogen, som ogerna 
gör nya försök, använder hälst den redskap, 
som den för sin svaga och steniga jord finner 
tjenligast, och som den ifrån uråldriga tider 
nyttjat, 

Boskaps-skötseln: fodcrtillgången är, i 
anseende till ängars och beteshagars mindre 
bördiga beskaffenhet, pä många ställen otill
räcklig, ehuru de sistnämnde äro i allmänhet 
vidsträckta. Genom den tilltagande odlings-
fliten har man varit mera angelägen att på 
hvarjehanda sätt utvidga åkerit, än att i för
hållande dertili öka eller förbättra ängsmar
ken, och detta missförhållande skall, som jag 
hoppas, under tidens längd rätta sig, då span
nemålen saknar afsättning, och Landtmannen 
derigenom ser sig försatt mera än någonsin 
uti nödvändighet att drifva handel med krea
tur och victualler, så vida lian vill bestå i 
economiskt afseonde. Skulle likväl emot för
modan afsättning för kreatur på Stockholm 
komma att saknas, fruktar jag, att denna lands
ort derigenom allt-för kännbart kommer att 
lida. 

Kreaturen äro i allmänhet af godt slag. 
Häslarne små, men slarka och passande fur 

orten, 
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orten. Får finnas öfverallt, men egenteligen 
på Herregårdar och till större mängd i Sun-
nerbo Härad, der de vidsträckta ljungfälten 
lämna tjenligt och tillräckligt bete. Spanska 
och Engelska får trifvas icke väl här i orten, 
hvaremot de Svenska, som klippas a:ne gån-
gor om aret, äro tjenligc för denna landsort. 
Getter nyttjas nu mera på fä ställen, i anse
ende tiil deras benägenhet alt göra skada på 
ung löfskog. Ladugårds-afkastningen utgör vis
serligen en vigtig och väsendtlig näringsgren 
for orten, och priserna dera bibehålla sig all
tid destohäldre, som i synnerhet den mot 
Blekinge angränsande allmoge afyttrar der-
städes betydeliga qvantiteter Ost och Smör. 
Af boskapssjuka har provincen på längre ti
der icke varit hemsökt. 

Skogar: Desse äro väl ännu pä de flä-
sta ställen tillräcklige till husbehof och or
tens förnödenheter, men de vanvårdas i all
mänhet medelst svedjande, sorglöshet om å-
lervexlen, och utgallring af den mogna sko
gen, hvarigenom dugligt byggnadstimmer blir 
allt mera sällsynt. Allmogen vill bo jemfö-
relsevis lika väl som Ståndspersoner, och säl
lan finner man något nybygdt Boningshus, 
som ej beslår af 2:11e våningar. Derjemte åt
går mycken skog för koluiug till Bruken in-
norn Länet och till de mångfaldiga gärdes-
gårdar, hvarmed stor- eller enskiftade ägor 
måste infredas. En stor del af det timmer 
och virke, som utskeppas från Halmstad, Cal
mar och Carlshamns Städer samt Riumeby 

Kö-
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Köping, är upphandladt innom deüüa pro
vince. Om således Småland äger betydlig 
skog, sparas den icke; men brist derpå skul
le ändå i framtiden aldrig yppas, om man 
endast hade sig angelägit, att väl freda ut
huggna eller på annat sätt illa behandlade 
skogstracter. Sunnerbo Härad är den mast 
skoglösa orten innom Länet, men man har 
der varit omtänkt, att plantera skog, hvar-
vid bör nämnas ett med tall- och furu-frön 
besâdt vidlyftigt ljungfällt i Berga Socken, 
som ägame, efter erhållet penninge-understöd 
af Länets Hushålls-Sällskap, inhägnat, och der 
redan öfverallt plantor uppkommit samt vac
ker skog sålunda i framtiden är att påräkna. 
För de af Kongl. Maj:t i Nåder dertill an-
slagne medel, har det vid Ljungby- belägne 
sandfält blifvit besådt, hvarigenom flygsan
den derstädes redan betydligt hämmats, ehu
ru det sådda å en stor del af fältet icke upp
kommit, hvartill orsaken torde böra sökas 
förnämligast uti de genom väst- och nordväst
liga stormar hopdrifna sandmassor. 

Dä jag likväl funnit det vara af vigt, att 
i anseende till den skada för närbeJägne än
gar och åkerfält, som den icke dämpade flyg
sanden möjligen kan åstadkomma, ta utrönt, 
huruvida det kunde löna mödan att fullfölja 
planterings-arbetet, har, pä min begäran, den 
i Halland varande, i Forstväsendet kunnige, 
planteraren Bruun nyligen undersökt Ljung
by sandfält, och, enligt derom afgifven berät
telse, ej allenast funnit ytterligare plantering 

kun-
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kunna lätt för sig gä, utan ock böra verkstäl
las, så vida ölägenheter i framtiden vilja und
vikas; för hvilket ändamål jag med Länets 
Kongl. Hushålls-Sällskap ofördröjligen skall 
öfverlägga om de åtgärder, som böra ytterli
gare vidtagas. 

Af de inom Länet befmlelige fem Hä
rads- Allmänningar, är Horjemo i Allbo Härad 
den största. Denna, likasom Allinänningarne 
Mocklehult och Hössön, äro, i anseende till lä
get utmed sjön Åsnen, blottställde för täta å-
verkningar, särdeles vintertiden, då öfver isen 
virke af skogs-eifecler derifrån lätt kunna af-
föras, hvilket af Jägeri-betjeningen, som för 
närvarande ej äger boställen å desse Allmän
ningar, svårligen kan hindras, oaktadt deras 
bemödande, att söka freda sina bevaknings
trakter från âverkningar. 

Under närvarande tillgångar på skogsäm-
nen, är bruket af brännlorf mindre begag-
nadt, ehuru tjenlige torf-mossar icke saknas. 

Någon serdelies förbättring eller förän
dring i Byggnadssättet har under sednare å-
ren icke förniärkls. Der mycken stenbryt-
ning äger rum, och flitige odlare anträffas, (in
ner man i synnerhet vackra och väl lagda 
stenmurar, men den allmänna Hägnaden ut-
göres af så kalladt gärdsle och stafver. 

Bergsrörelse. 

Inom Länet har aldrig kunnat upptäc
kas arbetsvärd Berguialm, ehuru man sä väl 

i iil-, 
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i äldre, som i sednare tider, synnerligast 
livad jenimalm beträffar, på flera ställen med 
ospard möda eftersökt sådan. Denna saknad 
har likväl, hvad denna sednare malmsort an
går, till en betydelig del blifvit ersatt genom 
den rika tillgång af malm, som funnits i en 
stor del af de inom Länet varande sjöar; en 
upptäckt, som varit första anledningen till 
Bruks-anläggningar här i orten, och hvarpå 
dess bestånd h vilar; att sjömalms-tillgången 
minskas i samma förhållande som den strän
gare tillitas, kan icke motsägas; dock saknar 
ingen Bruksägare ännu erforderlig malm till
gång, ehuru den, i anseende till en högre trans
port-kostnad, blifver dyrare, och synes den så 
mycket häldre i många år böra blifva tillräck
lig, som i sednare tider ganska betydlige Myr
malmslager blifvit upptäckte, h vilken malm
sort nu begagnas med lika förmån som sjö
malm. Endast vid tvänne Bruk inom Lä
net begagnas Bergmalm till blandning med 
Sjö- och Myrmalmen. Förstnämnde malmsort 
erhållcs dels från Utö Jerngrufvor, och dels 
frän en Klafreströms Bruksägare tillhörig Jern-
grufva i Jönköpings Län. I anseende till en 
längre land-transport, blifver desse malmers 
anskaffande kostsam, i synnerhet Utö-malmen, 
som är mindre rikhaltig, men som genom till— 
sattsen med sjö- och myrmalm vid blåsnin-
gen lämnar ett bättre smides-tackjern. Då 
deremot sjö- och myrmalmer enbart afblåsas, 
erhållcs ett utmärkt dugligt tackjern för Gju
teri-tillverkningar. Från och med 1822 till 
och ined år 1826 har Gjuteri-tillverkningen 

vid 
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vid de masugnar, der gjutning vanligen sker, 
eller vid Åhlshults, Örmo, Lesebo, Huseby, 
Klafreströms och Diö masugnar, betydeligen 
okat sig.emot hvad den varit de föregående 
fem åren. Vid en del masugnar tillverkas 
ej gjutgods, utan endast smides-tackjern, så
som vid Orreforss, Linneforss, Ry, Åry och 
Braäs, och har under de fem sista åren ingen 
blåsning skett i Linneforss masugn. Att tack-
jerns-tiilverkningen under de fem nyssnämn
de åren varit betydeligen större, kan antagas 
deraf, att dh blâsningstiden de fem föregåen
de åren, eller frän och med 1817 till och 
med 1831, utgjorde a,o55 dygn, har blâsni»-
geu de fem derpaföljande åren påståt 2,509 
dygu, hvavtill orsaken egenteligen är, att af-
sattningen så väl af smide, som gjuten, varit 
mera gynnande, samt att Bruksegendomar»» 
kommit i mera driftige och förmögne perso
ners händer, sä att erforderligt förlags-capi-
tal ej saknats til] rmskaffande af större qvan-
titeter mahn och kol. 

Med all säkerhet synes kunna antagas, 
icke blott att det under de sednare fem å-
ren tillverkade tackjernet i allmänhet varit af 
bättre beskaffenhet eller mindre oartadt, utan 
tifven att tillverkningsbeloppet för dygn va
rit större, h vilket bör tillskrifvas Bruksägares 
omtanka, att, med mera omsorg befria mal-
merne frän jord och sandblandningar; äfven-
som Masmästares, och Hyttefolkets större er-
fcu-enliet och skicklighet derlill i sin mån bi
dragit; ett förhållande, hvilket så mycket me

ra 
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ra förtjenar anmärkas, som endast vid tvän-
ue masugnar egne Masmästare och eget Hytte
folk finnas. De öfrige inom Länet varande 
Masmästare och Hyttefolk måste de tider, då 
de icke biträda vid blåsningar, sysselsätta sig 
med andra yrken. 

Efter hvad jag trott mig finna, kan tack-
jerns-tillverkningen, frän och med år 1822 till 
och med 1826, upptagas till 18,019 Skeppund, 
hvaraf 9,082 Skeppund gjuteri, och anses till 
ett sammanlagdt värde af Ett Hundrade Fem
tio Tre Tusende Sex Hundrade Sextionio Riks
daler Banco. 

Inom Länet finnas för närvarande ne-
dannämnde Stångjcrns- och Ämnes-hamrar, 
wemligen vid Braås och Boxholm, en ämnes
härd för 200 Skeppund ämnessmide; vid Hu-
seby en Stångjerns-härd för 5o Skeppund smi
de; vid Klafreström en Stångjerns-härd för 
300 Skeppund smide samt en ämnes-härd för 
3oo Skeppund smide; vid Lesebo 3 härdar 
för 3oo Skeppund Stångjerns- och 3oo Skep
pund ämnessmide; vid Linneforss a:ne här
dar för 200 Skeppund Stângjernssmide; vid 
Orraforss och Höneström 3:ne härdar för 790 
Skeppund Stângjernssmide, inberäknadt fräke-
rätten; vid Ry 3:ne härdar för 5oo Skeppund 
Stângjernssmide; vid Stenforss 2:11e härdar för 
225 Skeppund, hälften Stångjern och hälften 
ämnessmide; vid Säfsjöström och Skahus 2:11e 
härdar för 5ao Skeppund Stângjernssmide; vid 
Åry 2:11e härdar för 3oo Skeppund Stângjerns
smide; för hvilka smiden Bruksägare ega rät

tig-



16 

tighet till upphandling af blandnings-tackjerii 
frän Bergslagerne for halfva smides-beloppet. 

Sedan år 1821 bar den förändring i des
sa smiden skett, att vid Diö 3oo Skeppund 
ämncssmidc för dervarandé hård, genom Ré
solution af den 27 October 1823, för alltid 
blifvit nedlagdl; att vid Klafreström en till
ökning af ofvauupplagne 3oo Skeppund äm-
ncssmide. för en bard, genom Resolution af 
den 9 Junii i8a3 , blifvit tillåten, ocb att vid 
Lesebo, Bruksegaren, genom Kongl. Maj:ts Nå
diga Rescript af den i3 Januarii i833 , er-
hållit tillstund, att tills vidare i Stängjern 
tillverka ocb vagföra de vid samma bruk til— 
låtne 3oo Skeppund amnessmide. 

Vid samtcligc dessa verk är jemväl jern-
Tnanufaetur-lillverkning, h varförutan inom Lä
net finnas följande jernmanufaclur-verk ; nem-
ligen: Torne, Thimsforss, Hakaforss, Otter-
ström, Före berg, Rundforss samt Âcke, pri
vilégierait den 5 October 1824, men som lik
val ännu icke blifvit färdigt bygdt; och Elm-
taryds Jerntråds-drageri. Tillverkningen vid 
dessa verk består bufvudsakligen i Plåtar, Bil
iar, Spadar, Ilottstänger, Vagnsaxlar, Yxar, 
Hästskor och Spik; och afyttras största delen 
deraf inom Länet eller till Smideshandlare 
i Skåne. 

Tillverkningen för ofvannämnde fem å-
ren vid Slångjerns- och ämnes-ham.rarne, 
vid hvilka det tillåtna årliga smidesbeloppet 
blifvit utsmidt, anser jag kunna upptagas till 

19,43-5 
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ig,4a5 Skeppund, och värdet deraf till 388,5oo 
B:dr Banco, samt tillverkningen af Jernmanu-
factur-smidet till 8,3a7 Skeppund, och värdet 
deraf till 690,703 R:dr Banco. Vid Lesebo 
Koppar-hammare äro under desse åren utsmid-
de 318 Skeppund koppar, till ett värde af 
45,4i6 R:dr Banco; vid ofvaimämnde verk 
äro anställde 61 Hammar-smeder, IOI Manu-
factur-smeder samt 4 Koppar-smeder. 

Vid de Bruk inom Länet, der allmogen 
antingen lämnas förlag på sine koltillverk
ningar, «Her efter skedd lefverering deraf er-
hålles betalning, hvilket nu mera är förhål
landet vid alla Bruken, sakna ej Bruksegare 
för närvarande erforderlig koltillgång, ehnru 
förbrukningen deraf för ofvanberörde fem å-
ren varit större genom den högre tackjems-
tillverkningen. 

Om Bruksrörelsen iuom Länet ej kan an
ses äga något hufvudsakligt inflytande på Ri
kets Export-handel, är den likväl för orten 
af så mycket större nytta, ej blott derföre att 
Länets Innevånare frän Bruken kunna erhål
la sine förnödenheter af smiden och gjuter i, 
utan ock derföre att allmogen, genom afyt-
tring af sine koltillverkningar samt forlön för 
malm, tackjern och Bruks-effecter, äger till
fälle till betydelig penninge-förtjenst. 

Bruk och öfrige Näringar, som ej höra till 
Bergsrörelsen. 

Fabriker: Deriblaud må t första rum
met nämnas Kostads Glasbruk, i Upvidinge 

C5) B Hä-
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Härad, som är ett bland de störnt i Riket, 
deraf inkomsten är betydelig och titlverk
nings-värdet beräknas till åtminstone 33,&oo 
R:dr Banco, h var uti förlagskostnaderne irigfå. 
Antalet af de persoiïer som der vid sysselsät
tas utgör i oo. Allmogen deromkring hår myc
ken arbetsförtjenst och bärgar sig derigenom 
ganska väl. Inom Länet linn's iS större och 
mindre Pappersbruk, h vilka äro af Särdeles 
vigt för denna landsort, dels i anseende till 
den mängd eljest sysslolösa personer, som 
dervid användas, oçh deis för den betydeliga 
afsättningen af papper ütom Länet. Tillverk
nings-beloppet uppgår till minst 10,000 Ris 
papper af alla slag, och vid dessa Fabriker 
sysselsättas ungefärligen 200 ,'personér. 

Tegelbruken äro fem till antalet, men 
kunna ej drifvas med kraft i anseende till 
bristen på god lera Hvarigenom Sfveh män
ga, söm eljest voro hugade att lägga tegfeltak, 
icke kvinna for vadans dyrhet och Trtindre go
da egenskap betjena sig deraf, och åfVerk-
fthigs-bèioppet är Således ärligen olika. 

Under loppet af sédnaste fem âreii haf-
va ariie Klädesfabriker blifvit aniagde, dett 
ena här i Staden och de« andra pä Laiidet. 
Med synbart nit drifvas dessa inråtthi«gäF, 
och ägaren af den sednare. Majoren Bergi, till— 
verKar och fbrsäijer ärligen, äfven Utom Lä
net, betydliga qvantitéter Äläden, samt för
ser Kronobergs och andra Regementer med 
beklädnad. 

VM 
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Vid nämnde Fabrik äro 4 Väfstolar, 3 
Spinnstolar, a:ne Kardmachiner och 4 Saxar, 
h varvid 20 personer sysselsättas. 

De allmänna understöd, som Mifvit Klä-
des-Fabrikanterne härstädes beviljade, äro väl 
använde, och säkert skola sä nyttiga förelag; 
som de förenämnde af en Lands-Faderlig sty
relse uppmuntras och beskyddas. 

I öfrigt finnas 3:ne Lin-Olje-Slagerier, 
der 3 io .kannor Lin-Olja ärligen tillverkas, 
h vars värde kan beräknas till 35 o R:dr; Tio 
Läder-Garfvener å Landet, hvarvid omkring 
2,000 Hudar och '6,ooo smärre Skinn 'bere
das, och uppgår tillverknings-värdet till 10,000 
Riksdaler. 

Vid h-varje Garfveri sysselsättas öfver 
hufvud 4 personer. 

En Lack-Fabrik afverkar 3oo Äf diverse 
slags Lack, hvaraf Värdet kan beräknas till 
400 Riksdaler. 

Ett Kimröksbruk, der värdet för till
verkningen icke kan anses utgöra jner än 100 
R:dr; Tjugo större oçh mindre Vadmals-stam
par skötas hvardera af en eller två personer, 
oqh deras afkastning uppgår öfver hufvud till 
20 R:dr "för hvarje^ 

En Tobaks-Fabrik, hvarvid 3 personer 
äro sysselsatte, och tillverknings-värdet utgör 
omkring 3,ooo R:dr. Ett Slipverk, der alla 
simplare jern och mässingsarbeten poleras, 
sysselsätter a:ne arbetare, och lenmar i afkast
ning till ägaren 5o Riksdaler. 

B 2 Gårds-
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Gårdsby Lin-förädlings-Institut kommer, 
enligt Kongl. Maj:ls Nådiga beslut, att med 
detta år upphöra, ehuru ägaren, Öfverste-Lieu-
tenanten och Commendeureij Rappe, pâ egen 
bekostnad underhåller Eleverne der frän den 
i Januarii till Julii månad nästa år, på det 
de må blifva i yrket fullärde. Med verkligt 
nit har denna läro-anstalt blifvit vårdad, ock 
efter läro-årens lopp hafva Eleverne vanligen 
ägt skicklighet att både väl handtera Linet, 
spinna samt vafva gröfre och finare Lärfter. 

Binäringar: Jagt och Fiske idkas i all
mänhet mera för nöje och tidsfördrif än så
som binäring för allmogen, och det är blott 
inom Wexiö Stad som afsättning derföre kan 
påräknas, ehuru de inom Landet befintelige 
stora skogav och mångfaldiga insjöar äro för-
sedde med all slags villebråd och mycken iisk. 

Tjäru-bränning verkställes i skogsbygden, 
och dcraf försäljes äfven åt andre orter. Kol
försäljning och Brukskörslor utgöra en vä-
sendtlig binäring för den allmoge, som ora-
gifver Jernbruken, och man finner äfven att 
denna allmoge först och lättast afbördar sig 
Krono-skatlerne. 

Pottaska tillverkas nu mera ganska obe
tydligt, i anseende till bristen på Bokaska, 
men deremot är Saltpetter- till verkningen i 
stigande, och denna vara förskaffar orten be
tydlig penninge-inkomst. 

Linne- och Ylle-väfnaden är bland all
mogen och äfven hos Ståndspersoner snqrare i 

till-
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till- än aftagande. Vid de så kallade Häst-
marknaderne råder mycken handel med i syn
nerhet förstnämnde väfnad. Lin-odlingen och 
dess förbättrade beredning är ock genom pre
mier uppmuntrad, och man har skäl hoppas 
att konstfärdigheten i dessa delar skall deri-
genom utspridas och bibehållas. 

De till Wexiö angränsande trakter för-
tjena betydligt genom föror och skjutsningar 
till sjöstäderne med liandels varor. 

I Markaryds Pastorat, i Sunnerbo Härad, 
tillverkas väfskedar till betydligt belopp, der-
af försäljningen utom Länet kan beräknas till 
minst 8,000 R:dr, och sedan Öfversle-Lieute-
nanten och Commendeuren Rappe tili Hus
hålls-Sällskapet öfverlemnat en honom till
hörig väfskeds-machin, dera de finaste ske
dar förfärdigas, h vilken enligt Öfverste-Lieu-
tenanten Rappes begäran är till begagnande 
öfverlåten åt en i handtverket kunnig Bonde 
inom Markaryds Pastorat, har man anledning 
förmoda, att väfskeds-konsten än mera skall 
fullkomnas, och åt denna på arbets-förtjenst 
eljest blottade ort lemna betydlig inkomst. 

Alla förenämnde näringsgrenar hafva. u-
tan allmänt understöd tillkommit, och de äro 
enlige med ortens läge och natur-tillgångar, 
samt utgöra i mer och mindre mån hjelp-
medlen för Jordbrukets bestånd; likväl kan 
man ej anse försäljningen utom Länet af om-
förmälte binäringar, med undantag af Väf-
skeds-Fabriken, uppgå till högre belopp än 
3,ooo Riksdaler. 

Han-
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Handeln: Detta Läns allmoge är , lika 
som Smålänningen i allmänhet, mycket böjd 
för handel, och dertill hörer således, att den 
af Landtmanna-producter afyttrar allt hvad 
som icke oumgäilgeligen behöfves för eget lus-
uppehälle. Spannemål, Kött och TrSdvaror ä-
ro de producter, som Landtmatmen förer till 
Stadens torg; men som bonden ännu icke 
gjort Ludugårds-skötseln till någon hufvud-
sak, få Stadens Innevånare stundom erfara 
brist på Ost, Smör och Talg, deraf likväl be
tydliga qvantiteter försäljas åt Calmar1 och 
Blekinge Län, der dessa varor för^ttras medf 
större fördel än inom orten, 

En fri Landt-handel med ortens produc
ter är emedlertid af högsta vigt, 

Gårdfari-handeln har mycket Jftinskats 
under de sednare åren, till stor lycka för lan
dets allmoge, som derigenom saknar, mindre 
än förr, tillfälle att nedlägga penningar uti 
öfvefflöds- och granlåts-varör. 

De så kallade Kreaturs-marknaderne äro 
af väsendtlig nytta för denna landsort, i anT 

seende till dervarande handelsrörelse med 
Oxar och Landtmanna-producter. 

4:o Politisk Författning. 

Kammarverk: Ödeshemmanet Lilla- Staf-
verhült, i Nöttja Socken af Sunnerbo Härad, 
har under loppet af sista fem &ren blifvit 
upptaget å nyo, och brukas af Stora Stafvers-
hults ägare. Långerås, i mantal i Allgutsbo-
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da, §gckçn., jemtç Granhults Utjord, Upvidin-
ge Härad, med Here, hafva varit i Jordeboken 
anteknade, men såsom vid hâllne Jordransak-
ningar obefmtelige, äro nu mera ur Jordebo
ken aßbrde. 

Erfarenheten har visat he mmans-kly örin
gar nes nytta för Landets odling och befolk
ning. Hemmanen styckas ofta till - ^ mantal, 
dera Bonden anser sig vara besuten, ehuru, 
i ett så magert Land som detta, en Bonde 
svårligen kan vara bergad med sina barn och 
hushåll på mindre än ^ hemman. 

Hvad som likväl ofta bidrager till fat
tigdom, är den här liksom pä andra orter rå
dande plägseden, att föräldrar tidigt öfverlå-
la sina hemmansdelar åt sina barn mot stun
dom ganska drygt lifslids-undantag. 

Förhållandet emellan sjelfägande Jord
brukare, Arrendatorer och Brukare här i Lä
net är sådant: att de förstnämndes antal be
stiger sig till 9,856 personer, h varemot de 
som bruka eller arrendera andras jord, ut
göra endast 1,843. Arrendatorer innehafva 
merendels boställen möt årlig afgift af både 
spannemål och penningar, och allmogens hem
man, som ej brukas af dem sjelfva, skötas 
vanligen af så kallade hälften- eller tredings-
brukare, som utgöra sina skyldigheter med 
någon viss del af gårdens af kastning, dags
verken och andra tjenstbarheter. 

Nybyggen anläggas öfverallt, och den till
tagande folkmängden gör sådant nödvändigt. 

An-
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Antalet af Post-hemman utgör 33 | i man
tal, och af Gästgifvaregårdar vid Lands- och 
Häradsvägar 64. 

Storskiften hafva pä de flesta ställen i 
Länet med fördel blifvit verkställde, och e-
huru skogarne deraf- lidit, hafva både stor-
och enskiften verkat ganska fördelaktigt på 
åkerbruket. 

I följd af den i sednare tider tilltagan
de odlingshågen, är en hvar nu mer än förr 
angelägen, att vid vattenverks-anläggning be
vaka sin rätt och freda ägor frän uppdäm
ning, hälst allmänheten inser nyttan deraf, 
att kunna förbättra förut vattensjuk mark. 

Antalet af de hemman och lägenheter, 
som äro Kongl. Maj:t och Kronan tillhörige, 
unnas uli Tabellen ' upptaget och specificeradt. 
Hemmanen Marskog Norregård ^ mantal och 
Söregården derstädes £ mantal, i Elghult Soc
ken, Upvidinge Härad, äro af Jungfru Chri
stina Grip i lifsliden gifne till fattige q vin
folks underhall i nämnde Socken, och fem fat
tiga njuta sin bergning utaf berörde hemmans 
afkastning. Desse hemmans-delar äro, enligt 
Kongl. Kammar-Collegii bref den 20 Decem
ber 1821, i Jordboken omförde från Krono 
till Frälse. 

Statsbidrag: skiljaktigheten i hemmanens 
godhet gör de deraf utgående onera mer el
ler mindre tryckande; dock är Roterings-bör
dan bland de mest känbara, särdeles här, 
hvarest \ \ hemman häller en Soldat, då i 

flera 



25 

flera andra bördigare orter Roten utgöres af 
a hela mantal och derutöfver. Kostnaden för 
indelta Soldaten är beräknad till 4o R:dr B:co 
på hemmanet årligen. Utgifterne för bäst 
och karl äro dereraot olika i olika trakter af 
Länet; men beloppet af Rustnings-kostnader-
né, häst-vacance-spannemålen directe inbegri
pen, utgör a5,363 R:dr 16 sk. 8 r. Banco, 
hvarjemte Rusthålls- stammar och Augmen
ters anslagne räntor uppgå till 3a,3ai R:df 
a i sk. De hemman, som utgifva knekte-rote-
frihets-medel, äro 64 mantal till antalet, och 
betala tillhopa y3 R:dr 12 sk, Grunden för 
de värden, som uti Tabellen bÜfvit utförde 
för allmanna onera och besvär, är, hvad Be-
villningen angår, b.emtad från i8a6 års Taxe
rings-längder, och för de ständige räutorne 
af medium för de sista fem årens marke-
gångspris. Diverse onera. såsom skjuttsning, 
väghållnings- sky ldighét, clereciets aflöning, 
br,efbäring och allmänna byggnaders uppfö
rande med mera, kunna ej bestämdt uträknas, 
emedan några äro tillfälliga och de flesta träf
fa hemmanen olika efter deras olika natur. 
Extra Roterings-skyldigheten har icke bland 
utgifterne å Frälse-Säterier och annan jord 
kunnat i Tabellen upptagas, emedan densam
ma endast påkommer under krigstid, och kan 
således ej för närvarande till sitt belopp be
stämmas. 

Politie: för sedlighetens och ordningens 
upprätthållande synes den år 1816 utfärdade 
byordning göra tillfyllest och fullkomligen 

svara 
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svara emot sitt ändamål. Kjirkorådet liar äf-
vea att vaka öfver sedligheten. Allmänna ord
ningen handhafves för öfrigt af Krono-betje-
»iiîgen, med den olika framgång, som beror 
af desse Tjenstemäns större eller, mindre sjelf-
ständighet genom Löne-vilkor och personrå 
egenskaper. Med undantag af den Skole-inrätt
ning, som framlidne Landshövdingen och Ge
neral-Majoren Hederstjerna organisera t, hvar-
vid 3o à 36 stycken Soldatharn årligen nju
ta under visning, och hvartül omkostnaderne 
hesörjas: af en cassa, samlad genom frivilliga 
sammanskott inom Kronobergs Regemente, 
samt- årligt anslag af 4 Rotelçner, finnas icke 
andra Skolor på Landet, än de undervisnings
anstalter för barn i innanläsning och salighets
läran, h varom Pastorerne livar i sin Försam-
ling vanligen, besörja. 

Undervisningsverk för nyttiga slöjder fin
nas icke, och en sådan lär o-anstalt är här min
dre nödvändig, der allmogen har mycken fal
lenhet för handarbeten, och skicklige handt-
verkare på Landet icke saknas. 

Om nu gällande Skrå-författningar fingo 
upphöra, skulle snart en nyttig täflan upp
komma, och. haljdtverk af alla slag troligen 
vinna en tillbörlig fullkomlighet, 

För Hälsovården saknas icke erforderligt 
Läkare-biträde, ty utom den i Wexiö statio
nerade Provincial-Läkaren, finnas här Rege-
ments-, Bataillons- och Lazaretts-Läkare, samt, 
enligt Riksens Slanders Beslut vid sista Riks

dag, 
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dag, har nu mera Sunnarbo Härad, såsom me
ra aflägse från Städer, fått sia egen Läkare 
med lön på stat, tillika med serskilt Apoibeque» 
hvarförutan tillfälle lemnas» i mån af utrym
me och tillgångar, för sjuka att njuta skötsel 
â Länets allmänna Kurhus, som är i ett för
träfflige skick i stllat afseeiiden. 

En Djur-Läkare för Länet har äfven in
nevarande år blifvit antagen med lön tills vi-
dare af Kongl. Hushålls-Sällskapets Cassa, 

Fattig-försörjaings-anstallter öro vidtagne-
öfaerallt, fastän sättet för de fattiges wider« 
håll är olika, efter de överenskommelser, 
som derom träffas inom hvarje Församling. 

Till vinnande af ordning' vid Gästgifve-
rierne, äro nödige föreskrifter, grundade på 
gällande Författningar, utfärdade och kungjor
da. Den betungande håll-skjuttsen atgöres 
lyckligtvis iéke här i Länet, 

För odjurs utödande anställés skallgån
gar, äfvensom ludring, när sådant är nöd
vändigt, och denna sednare utväg, att fånga 
odjur, lyckas oftare och besparar dessutom 
många hundrade dagsverken, hvilka eljest för
spillas på skallgångar, dervid slagsmål och 
hvarjehanda oordenteligheter genom fylleri of
ta inträffa. 

Inom Länet finnas Sju tillåtne Krogar, 
och Krono-betjeningen har sträng föreskrift, 
att åtala och hindra all oloflig bränn vins-mi-
nutering, h varmed allmogen, i anseende till 
öfverflödet pä denna vara, stundom beträdes. 

Lika-
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Likaledes finnas i hela Länet endast Ellof-
va Socken-Magaziner, ehuru det vore nyttigt» 
om hvarje Församling hade en sådan inrätt
ning, hvilken särdeles vid inträffande miss
växter borde kunna uppfylla sitt ändamål. 

Länets Kongl. Hushållnings-Sällskap har. 
på min derom gjorda framställning, beviljat 
3,000 fl:dr B:co, utgående af Sällskapets en-
skilta Cassa, att räntefritt begagnas i fem år, 
såsom fond för en Låne-Sparbank, hvilken 
sedan sistl. Mars månad varit organiserad. De 
deri insatte penningar utgöra redan nära 3,ooo 
R:dr, och man hoppas, att på tidens längd 
denna inrättning skall vinna ökadt förtroende 
och medföra åsyftad nytta. 

Wexiö Stad. 

Innevånarnes antal utgjorde, enligt sena
ste Mantalslängd, Ett Tusende Sex Hundra
de Trettiotvå personer. Staden grundar väl 
sitt bestånd på handel med köpmannavaror 
och handfcverksrörelse, men denna sednare 
är mindre gynnande, dels i anseende till när
varande penningebrist, dels ock för de flera å 
Landet varande skicklige Handtverkare, som 
der företrädesvis kunna anlitas; och en stor 
del af Borgerskapet har derföre öfvergått till 
den egenteliga Landtmanna-handteringen, så 
•att Stadens jord hel och hållen användes till 
framalstrande af spannemål och sådane nöd
vändighets-artiklar, som eljest från Landet 
skulle uppköpas. Staden äger likväl tillför» 
eel af allehanda Landtmaunavaror, egenteligen 

från 
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från närmare delar af Länet, men då köpare 
till spannemäl och brännvin vanligen saknas, 
kan Staden icke anses hafva betydligt infly
tande på landets cultur och näringar. 

Utom en mängd Handtverkerier af alla 
slag, har i sednare tider en Klädes-Fabrik 
blifvit anlagd, försedd med privilegier 1824» 
den drifves med a:ne stolar, har spinne- och 
kardmachin samt öfverskäring med fyra saxar. 
Dervid sysselsättas Sexton personer, och en
ligt Stämpel-Journalen har förlidet år vid 
denna Fabrik tillverkats 1,997 a ^ n a r finare 
och gröfre Kläde. 

Till förmån för Borgerliga rörelsen, för 
Handtverkeriernes jemnare bedrifvande och för 
det allmänna skulle otvifvelaktigt höra, att 
Gesäller, i stället att bero af sig sjelfve, kun
de komma i lika förhållande med tjenstefolk, 
och ställas under tjenstehjons-stadgan ; ty u-
tom det Mästare äro ständigt blottställde för 
desse oftast dålige personers obeständighet, 
är deras kringvandrande betungande, i anse
ende till dermed förenadt tiggeri, och våd
ligt for allmänna säkerheten genom de brott, 
hvartill de förledas både af vanaft och af be-
hof. 

Af allmänna inrättningar finnas inom Sta
den för Ungdoms-undervisning: ett Gymna
sium med sex Lectorer och en Adjunct; en 
Trivial-Schola med Rector, Conrector, 4 Colle
ger och a:ne Apologister; samt en Fattig-Scho-
la för Sextio barn af båda könen, försedd med 

en 
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en Lärare och en Läromfistannna, tillkom
men förnämligast genom framlidne Dompro
sten Håkan Sjögrens betydeliga anslag till den
na inrättning, hvarjemte en växel-undervis-
nings-Schola äfven begagnas af Stadens barn. 

För Sjukvården: Å Länets förut om
nämnde Kurhus eller Lazarett är äfven till
fälle för sjuke inom Staden att -njuta sköt
sel, så vidt utrymme sådant medgifver, De 
med venerisk smitta behäftade gro dertill li
ka med alla Länets Innevånare berättigade. 

Fattighus: deri på Stadens bekostnad 
underhålles med ved omkring Tjugo personer, 
och sådane fattige, som ej njuta fria hus
rum, erhålla en viss summa penningar i vec
kan, hvilken af Fattig-Dhrectionen bestämmes 
i mån af hvar och ens behof. 

Fattig-iireåttningen har en högst obetyd
lig fond, och de årliga utgifterna föreslås af 
Directionen och bestämmes af Församlingen 
vid Socknestämma, samt fördelas på Stadens 
Iuneviånare efter större eller mindre förmö
genhet och rörelse. 

Wexiö Stad, såsom varande Upstad, ä-
ger ingen inkomst af Tolag, Bro-, Hamn-, Våg-
och Strand-penningar. 

Wexiö Lands-Cancellie d. g Aug. 1828. 

CARL MÖRNER. 

J. A. Leander. N. J. Lång. 
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