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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 2. 

ÅREN 

1861—1865. 

BLEKINGE LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet. 

Blekinge län, hvars gränser mot Skåne och Småland icke under perioden undergått någon förändring, 

liar således fortfarande en yta af 26"64 qvadratmil, hvaraf 1'04 qvadratmil utgör sjöar och vattendrag. 

I afseende å den kyrkliga indelningen hafva åtskilliga regleringar blifvit genomförda. Genom Kongl. 

Brefven den 12 Maj 1857 och den 16 Mars 1860 beslutade delningar af dels Carlshamns och Asarums och 

dels Jemshögs och Näsums pastorater hafva nemligen under perioden gått i verkställighet, och Jemshögs soc

ken har, enligt Kong]. Bref den 25 Januari 1861 och den 16 Oktober 1863, blifvit ytterligare delad i två 

pastorater, Jemshögs och Kyrkhults, af hvilka det förra, bestående af den gamla socknens södra del, innefattar 

494 mantal och det sednare inbegriper 3 5 | mantal, utgörande den gamla socknens norra del. Efter dessa del

ningar består länet af 31 kyrkosocknar med ett kapellag å landet samt tre stadsförsamlingar jeinte Carls

krona Amiralitetsförsamling, utgörande 23 pastorater samt 3 prosterier eller kontrakter, tillhörande Lunds stift. 

Länets administrativa indelning i öfriga hänseenden har icke undergått någon förändring, och vid pe

riodens början befintlige oregelbundenheter deri qvarstodo vid periodens slut. 

Af Topografiska Korpsens under utgifvande varande kartearbeten omfattar det utkomna bladet »Chri-

stiansiad» en del af Listers härad i Blekinge län jemte Sölvesborgs stad, men något annat karteverk öfver 

länet eller någon del deraf har ej blifvit offentliggjordt. 

Förutom den af länets Hushållnings-sällskap fortfarande utgifna tidskriften Ekonomisk Qvavtalsskrift, 

hafva under perioden blott följande länet rörande arbeten utkommit, neml.: Beskrifning om Nättraby socken 

af Edv. F., 1861; Beskrifning om Lösens och Augermns socknar af Edv. F., 1865; Blekinges Flora eller syste

matisk förteckning på de i Blekinge vildt växande fanerogamer och bräkenväxter, af C. A. Gosselman, första 

upplagan 1861 och andra 186-5; samt Zoologiska och Geologiska iakttagelser i Blekinge af C. A. Gosselman, 

1863. 

Beträffande länets naturbeskaffenhet i allmänhet åberopas innehållet af föregående berättelser. 

K. M:ts BefaUningshafvandes femårsberåtteher 1861—186S. Blekinge län. 1 



2 Blekinge län. Folkmängd. Utflyttningar. Socknebibliotheker. Skarpskytteföreningar. 

2 . I n n e v å n a r e . 

Tab. N:o 1. I tabellen N:o 1 redogöres för länets folkmängd enligt husförhörs- och mantalslängderne samt antalet 

af dem, som varit frie från mantalspenningar, utskrifhingsmanskap och approberade beväringspligtige. 

Tabellen utvisar, att folkmängden, hvilken enligt mantalslängderne år 1860 utgjorde 114,753, under 

perioden varit i jemn tillväxt och enligt mantalslängderne år 1865 uppgått till 123,537, deraf 21,958 i stä

derna och 101,579 å landsbygden. Af sistnämnde antal belöpte sig 56,034 å östra och Medelstads, samt 

45,545 å Bräkne och Listers häraders fögderi. 

Vid jemförelse emellan uppgifterne om folkmängden i Carlskrona vid den under förra periodens sista 

och denna periods första år eller 1860 och 1861 verkställda rnantalsskrifning synes, som hade stadens folk

mängd år 1861 ökats med nära 1,400 personer; och torde i anledning häraf böra upplysas, att fastän en be

tydligare tillökning i stadens folkmängd ägt rum samma år i följd af en mängd arbetares inflyttning, har 

dock till det anmärkta förhållandet väsentligen bidragit, att Kronans manskap från och med år 1861 blifvit 

till rnantalsskrifning noggrannare uppgifvet än tillförene. 

Den år 1863 inträffade minskning i antalet af dem, som äro från mantalspenningar frie, har sin grund 

i de förändrade föreskrifter, som blifvit meddelade i 1863 års förordning om mantalspenningars utgörande. 

Under denna period, hafva utflyttningar till främmande länder ytterst sällan förekommit; och så vidt 

passjournalerne utvisa, hafva blott 6 personer under perioden utflyttat, af hvilka en flyttat till Danmark och 

de öfrige till Nordamerikas förenta stater. 

Ehuru gemensamma andaktsöfningar under ledning af lekmän å ett och annat ställe inom länet ägt 

rum, hafva dock icke några schismatiska rörelser förekommit, som medfört bildande af särskilda församlingar. 

Sedan tillgången på byggnadsvirke blifvit minskad, användes mer och mer gråsten till uthusbyggnader, 

och den gamla ryggåsstugan uttränges småningom af huset med innertak, jemväl å torplägenheter. Någon 

annan märkbar förändring i afseende på byggnadssättet är ej att omförmäla. 

I afseende på klädedrägt, födoämnen och drycker, bruket af bränvin och folknöjen är intet att tillägga vid 

innehållet af förra berättelsen. 

Nyttan af socknebibliotheker synes blifva mer och mer insedd. Dessa hafva under perioden ökats från 

fjorton till tjugoett, af hvilka tre äro gemensamma för två kommuner hvardera. De äldre bibliothekens bok

samlingar hafva jemväl inom de flesta socknar vunnit en betydlig tillökning, så att några af bibliotheken nu 

innehålla 500 till 600 band, under det vid 1860 års slut intet af då befintlige bibliotheker hade mer än om

kring 300 band. Till elfva bibliotheker hafva kommunerna anslagit större och mindre årsbidrag, och vid åtta 

af dem sker utlåningen, mot såkallad läseafgift af 25 öre till 1 R:dr pr år. Flere af dem hafva erhållit gåf-

vor i penningar eller böcker, jemväl af länets Hushållnings-sällskap. Åtskilliga af dem uppgifvas hafva blifvit 

flitigt anlitade. 

Den i sednaste femårsberättelsen omnämnda, Carlskrona dåvarande Läsesällskap tillhöriga boksamling 

skänktes år 1863 till dervarande Elementarläroverk, hvars för allmänheten tillgängliga bibliothek numera upp

går till omkring 11,000 nummer. Carlskrona Bildningscirkel, hvilken ännu fortfar, har jemväl ett för med

lemmarna tillgängligt bibliothek; och i Carlshamn bildades år 1862 ett stadsbibliothek, som, grundadt och un

derhållet dels genom gåfvor af enskilde, dels genom bidrag af staden och dels genom läseafgifter, vid perio

dens slut hade 770 volumer. 

Tab. Litt. A. Idéen om den frivilliga folkbeväpningens vigt och betydelse för fäderneslandets försvar har funnit anhän

gare äfven inom Blekinge och föranledt bildande af fem skarpskytteföreningar, nemligen Carlskrona, Carlshamns, 

Sölvesborgs, Ronneby samt Hoby och Aryds, hvilkas styrka, indelning samt inkomster och utgifter m. in. vi

sar sig af tabellen Litt. A. å följande sida. 
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Tabellen utvisar en jemn tillökning i medlemmarnes antal, men denna tillökning utmärker ej motsva

rande tillväxt i de särskilda föreningarnes numerär, utan är föranledd dels af nya föreningars bildande och 

dels deraf, att Carlskrona skarpskytteförening år 1865 med sig förenat medlemmar från kringliggande sock

nar, och har således sin grund i skarpskytterörelsens utbredning till flera orter. Denna rörelse har dock ännu 

ei sträckt sig till alla delar af länet, hvartill bristen på instruktörer torde vara en af de väsentligaste an

ledningar, likasom denna brist är en af de största svårigheter, mot hvilka de redan befintliga föreningarne å 

landsbygden hafva att kämpa. 

Jemte Skarpskytteföreningarne bestå ännu länets Skyttesällskap och Skjutföreningen i Carlshamn, men 

intresset för deras öfningar har aftagit efter Skarpskytteföreningarnes uppkomst. 

3 . Näringar. 

A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Rörande dessa ämnen och hvad dermed äger gemenskap samt lä

nets Hushållnings-sällskaps verksamhet i allmänhet och länels Landtbruksskola å Marielund, har Hushållnings

sällskapet meddelat följande berättelse: 

»Till följd af gifna föreskrifter får Hushållnings-sällskapet härmed angående jordbruket och boskapssköt

seln inom länet för åren 1861—1865 afgifva berättelse, grundad på de från kommunerna inkomna special

uppgifter, och i. sammanhang dermed redogöra för Sällskapets verksamhet i jordbrukets och den jordbrukande 

befolkningens intresse. 

Ett icke obetydligt antal hemman inom länet har ännu icke blifvit till ytinnehållet uppmätt. Många 

hafva endast delvis antingen till in- eller utägor och många för en lång tid sedan undergått mätning. Emel

lertid har skogs- eller ängsmarks-uppodling eller rödjning till åker eller äng och andra trakters utläggning 

till ängs- eller betesmark eller plantering förorsakat ständiga ändringar i de flesta hemmans till åker och äng 

använda jordrymd. Och då högst få jordägare hafva säker kännedom om ytmåttet på den jord, de hafva 

under bruk, mätande den kanske endast efter det utsäde, som för året deri nedlägges, äro de meddelade upp

gifterna om tunnlandtalet af den odlade jorden och ängsmarken i allmänhet endast att anse såsom närmande 

sig verkliga förhållandet. Geometriska tunnlandtaiet af den odlade jorden uppgifves vid 5-årsperiodens slut 

till 72,360 tunnland, och af den naturliga ängen till 41,906 tunnland. Under perioden anses hafvn blifvit 

uppodlade och förbättrade genom nyodling 2,839 tunnland, genom vattenaftappning 1,175, genom grunddik

ning 1,377 och genom ängsvattning och öfversilning 6 tunnland. 
o 

Ärliga utsädet på tunnland, vidden af åkerjord använd till odling, årliga utsädesbeloppet, skörd Tab. N:o 2. 

på tunnlandet, skörd i korntal af utsädet, och hela skördebeloppet efter utsädets afdrag, årliga förbrukningen 

på person i medeltal samt förbrukningen till kreaturs utfodring, anses hafva varit hvad i bilagan Tab. N:o 2 

är uppgifvet. 

Tab. Litt. A. Skarpskytteföreningar. 



4 Blekinge län. Boskapsskötsel. Priser å ladugårdsalster, dagsverken m. m. Landtbruksskola. 

Tab. N:o 3. Tab. N:o 3 utvisar antalet vinterfödda kreatur under femårsperioden 1861—1865. 

Tab. Litt. B. Priset i medeltal för hela länet, uträknadt å oxar, kor, kött, smör och sötmjölksost samt å jordbraks-

dagsverken, inhemtas af nedanstående Tab. Litt. B. 

Tillgången på jordbruksarbetare ar icke betydlig. Af 100 jordbruksarbetare äro 

Vid Länets Landtbruksskola å Marielund i Nattraby socken skola, enligt meddelade föreskrifter, 12 fri

lärlingar undervisas. Med Styrelsens medgifvande och i anledning af det stora antalet sökande till frilärlings-

platserna, har dock föreståndaren medgifvit 2 à 3 extra frilärlingar tillträde till skolan. Följande antal lär

lingar hafva under perioden vid skolan erhållit undervisning och blifvit derifrån utexaminerade: 

Af dessa 35 utexaminerade hafva 27 erhållit rättaretjenster, 1 vunnit anställning såsom dikesförman 

inom länet och 2 öfvertagit eget jordbruk, hvaremot 5 icke kunnat af skolan till rättare rekommenderas. 

Vid skolan äro 

I följande ämnen har undervisning meddelats af följande antal lärare: 

Tab. Litt. B. Waru- och Dagsverks-priser. 
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1 lärare uti husdjurs-skötseln och uti skoning af dragare. 

1 lärare under de sednare åren uti husdjurens utfodring och vård. 

1 lärare uti slöjd. 

1 lärare uti smide. 

Skolans utgifter bestridas af föreståndaren, som derför åtnjuter det bestämda statsanslaget 4,000 R:dr 

K:mt årligen. 

Hushållnings-sällskapet har såsom beklädnadshjelp årligen utbetalt 25 R:dr R:mt åt hvardera af 12 lär

lingar vid skolan, samt likaledes årligen till 2:ne lärlingar utdelat premier af tillsammans 100 R:dr R:mt. 

Kreatursracerna inom länet, hvilka befunnits vara af dålig beskaffenhet och små till växten, hafva un

der perioden varit föremål för särskild uppmärksamhet. Många enskilda personer hafva till kreatursracernas 

förbättrande införskrifvit goda afvelsdjur. Hushållnings-sällskapet har i sin mån sökt verka för samma ända

mål, i det att Sällskapet, som vid periodens början hade inom länet stationerade 4 tjurar af Ayershirerace, 

sedermera dels med yngre djur underhållit dessa stationer och dels utställt ytterligare 4 tjurar af samma 

race. Derjemte bildade Sällskapet år 1863 2:ne stamholländerier om 4 kor och 1 tjur, det ena af Ayershire 

och det andra af Holländska racedjur, för att från dem äga fortfarande tillgång på goda tjurar. 

Dessutom har Sällskapet anskaffat från Jemtland 4 hingstar, som ännu äro inom länet utställde, samt 

4 ston, som blifvit inom länet försålda. 

Får af Southdowns-race och grisar af en stor engelsk race hafva likaledes sistnämnde år samt år 1864 

blifvit inköpte och på åtskilliga ställen inom länet fördelade. 

En förökning i fäkreaturens antal under femårsperioden har visat sig, hvaremot antalet får och getter 

betydligen minskats. 

Sedan ladugårdsskötseln äfven hos allmogen börjat med större uppmärksamhet omfattas, har Sällskapet 

för länet anställt en undervisare i ladugårdsskötseln samt ladugårdsprodukters beredning och behandling, hvil-

ken person på Sällskapets bekostnad med råd och upplysningar tillhandagår dem, som hans biträde begära. 

Redan i början af perioden hade Sällskapet gjort försök att medelst utlemnande af förlagslån, för anläggning 

af större mejerier, framkalla en större uppmärksamhet på fördelarne af ladugårdens rätta behandling och vär

de; inen de första försöken i denna rigtning misslyckades till följd af felaktiga anordningar de enskilda per

soner emellan, som företogo anläggningarne. Sedermera har dock Sällskapet på förändrade vilkor under sista 

året i perioden anslagit 15,000 R:dr såsom förlagslån till 3 större mejerier, och vid periodens slut hade af 

dessa ett redan börjat sin verksamhet, och de 2:ne öfriga voro under anläggning; och hafva åt dem blifvit an

skaffade modeller af de mest fördelaktigt vitsordade mejeriredskap. 

Under 1865 började äfven Sällskapets deltagande med åtskilliga andra Hushållnings-sällskap i södra Sve

rige, dels uti en undervisningskurs för smeder i hofbeslagsskolan å Alnarp, till hvilken kurs från detta län 

årligen sändas 3 smeder, och dels uti den ständiga utställningen i Malmö af slagtboskap och ladugårdsprodukter. 
Arkastningen af ladugården motsvarar ännu icke länets behof. Försök gjordes år 1865 med export till 

utlandet ai fäkreatur och svin, men som kreaturen voro små och magra, blef vinsten af företaget icke sådan, 
att detsamma fortsattes. 

Bland de anslag, Sällskapet gjort med afseende å kreaturens skötsel och vård, må äfven nämnas ett 

mindre anslag för en gång åt personer, som visat sig hafva under ett år drifvit ett ordentligt hästslagteri 

för afsalu. Afsättningen för detsamma har varit i jemnt tilltagande. 



6 Blekinge län. Fiske. Biskötsel. Trädgårdsskötsel. Skogsplantering. Odlingar. 

Fiskerierna hafva under perioden visat sig lönande. Genom Hushållnings-sällskapets försorg hafva blif-

vit anskaffade och bland den fiskeriidkande befolkningen utdelade eller försålda nya och bättre fiskeskrokar 

samt fiskesthermometrar. Under 2 år af perioden har på Sällskapets reqvisition och bekostnad en af Statens 

undervisare i fiske-odling berest länet och meddelat undervisning dels i sjelfva fiskerimethoden, dels om bästa 

kända sätt för fiskevarors behandling. Fiske-odlingsanstalter hafva på särskilda ställen inom länet blifvit an

lagda, och särskildt har genom samverkan af Hushållnings-sällskapet och enskilda fiskeriägare i Mörrums 

ström en laxodlingsanstalt der kommit till stånd. 

Bland andra åtgärder, som Hushållnings-sällskapet vidtagit till fiskerinäringens befrämjande, må nämnas: 

anskaffandet af en större båt från Bohuslän, mera passande för fisket i öppna sjön än de vanliga Blekingska 

vrakekorna, hvilken var ämnad till föresyn för båtbyggare härstädes; bekostandet af 2:ne fiskares resa till 

Bohuslän för att taga kännedom om der brukliga fiskerimethoder och redskap; sändandet af en elev till fiskeri-

skolari i Norrland att inhemta sättet för konstmessig laxodling, hvarefter samma person blifvit anställd såsom 

tillsyningsman vid den ofvan omförmälda laxodlingsanstalten i Mörrums ström. 

Biskötseln och afveln af fjäderfän idkas obetydligt. Oansedt Hushållnings-sällskapet hållit en person i 

Danmark att der lära Dzierzonska methoden vid biskötseln, samt låtit förfärdiga och till orterna utdela bi

kupor och bihus, hafva dock högst få personer fästat sig vid denna lätt skötta näringsgren. 

Under femårsperioden hafva 2:ne landtbruksmöten för länet hållits, det ena år 1862 i Ronneby och det 

andra år 1865 i Carlshamn, begge i förening med utställning af kreatur, åkerbruksredskap samt industri- och 

slöjdalster; och blefvo vid begge utdelade premier och belöningar, dels i penningar och dels i medaljer. 

Trädgårdsskötseln och fruktträdsodlingen stå i allmänhet på en låg ståndpunkt. För att framkalla och 

öka hågen derför har Sällskapet till samtlige folkskolorna utdelat fruktträd och skrifter i fruktträdsodlingen 

samt meddelat • anslag till anläggning af trädgård vid skollärareseminariet i Lund, i hvilken eleverna kunna 

erhålla undervisning i trädgårdsskötseln. De sednare 3 åren hafva varit i hög grad missgynnande för träd

gårdsodlare. Med undantag för sjelfva städerna och vissa ställen i skärgården har under dessa år mask för

tärt både löf och blomster å fruktträden. 

Skogsplantering på de mindre gårdarne bedrifves föga eller icke. På större gårdar och å städernas 

områden hafva under perioden flere planteringar kommit till stånd. Redan år 1860 bestämde Hushållnings

sällskapet premier af 30 R:dr per tunnland för skogsplantering, som före nästlidet års slut kommit till stånd 

och vore vederbörligen inhägnad, men anspråk på sådana premier hafva icke blifvit framställde för större jord

rymd än vid pass 12 tunnland, fördelade emellan 2:ne hemmansbrukare. 

Odlingsföretagen och jordförbättringarne fortgå i mån af råd och lägenhet. Grunddikning med tegelrör 

eller t3ckta stendiken förekommer icke allmänt. Gödningsmedlen anses dock hafva blifvit dels förbättrade, 

dels till mängden ökade genom rikligare kreatursutfodring, komposter och ett bättre tillvaratagande af spill-

ningen, kreaturens stall utfodring någon del af sommaren, uppsamlandet af sjötång och anskaffandet af arti-

ficiela gödningsämnen. 

För beredning af latrinspillning till s. k. pudrett beviljade Hushållnings-sällskapet år 1863 åt en enskild 

person ett mindre anslag för en gång, samt då afsättningen från denna beredningsanstalt lofvade att blifva 

betydlig, anslogos år 1864 större belopp till uppförandet af byggnader för en sådan anstalt i utvidgadt omfång. 

För länet har Sällskapet anställt en dikningsförman att tillhandagå vid rördikens anläggande. Af me

del, som stå till Sällskapets förfogande, har dels ett belopp af 10,000 R:dr blifvit anslaget att utlemnas såsom 

lån på billiga vilkor till mindre jordbrukare som verkställa afdikning till större omfång efter företedd och 

godkänd plan, och dels mindre anslag för en gång blifvit gjorda till betäckande af någon del af kostnaden 

för de undersökningar, som enskilde jordägare låta af sakkunnige personer anställas för torrläggning af sänka 

trakter eller invallning af grunda hafs- och sjövikar. 
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Under de 3 sednaste åren i femårsperioden har, på Hushållnings-sällskapets bekostnad, pågått undersök

ning af länets landsvägar för uppgörande af förslag till backsänkningar eller vägomläggningar, der sådana fun

nits erforderlige. Och lärer Kongl. Maj:ts Befallningshafvande närmare redogöra för de vägförbättringar, som 

till följd af dessa undersökningar kommit till stånd. 

Efter Hushållnings-sällskapets reqvisition har Kongl. Landtbruks-Akademiens Agrikultur-Kemist, Profes-

soren och Ridd. Alex. Muller genoinrest länet, för att taga kännedom och meddela upplysning om dess all

männa geologiska förhållanden. 

Sparbankerna hafva äfven varit föremål för Hushållnings-sällskapets uppmärksamhet. Den närmare re

dogörelsen derför lärer af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande meddelas i sammanhang med berättelsen om 

sparbanks Väsendet i allmänhet inom länet. 

Bränvinsbränningen, som är att räkna såsom länets vigtigaste fabriksnäring, är för jordbruket af icke 

rino-a betydelse. Den lätta och sandiga jordmån, hvaraf en jemförelsevis stor del af länets odlade jord be

står, har man hittills ansett blifva på det förmånligaste sättet använd genom odling af potatis, som vid brän-

nerierna vunnit en säker afsättning. 

Blekingska Jägareförbundet har under femårsperioden af Sällskapet åtnjutit anslag att användas uteslu

tande till premier för dödade rofdjur. 
o 

Åtskilliga föremål för Hushållnings-sällskapets verksamhet under denna tid, såsom belöningar för od

lingsflit, belöningar för långvarig och trogen tjenst vid jordbruket och dess binäringar, anslag till socknebi-

bliotheker och till uppköp af diverse böcker i landthushållningen samt deras utdelande inom länet in. fl., 

kunna endast antydningsvis omförmälas. Carlskrona den 16 Juli 1866. 
På Kongl. Hushållnings-sällskapets vägnar: 

E. W. N O R D E N F E L T . 

Henrik Nerman.» 

C) Skogshushållning och D) Rofdjurs utödande. Enär i länet ej finnes kronopark eller härads- och Tab. N:o 4 

sockenallmänning, och någon ordnad hushållning vid periodens slut ännu ej var införd vid någon af der be-

fintlige boställsskogar, hvilkas areal till en del icke är fullt tillförlitligt känd, kan någon uppgift om skogs

hushållningen enligt tabellen N:o 4 icke meddelas, utan måste redogörelsen derför i denna, likasom i sednaste 

berättelsen, inskränkas till upplysningar rörande detta ämne i allmänhet. 

Skogsmarken till indragna och för Kronans räkning utarrenderade boställen, bestående af chefsbohemma-

nen Röan, Ramdala och Heljarum samt kronofogdebostället Ramdala, har en vidd af 2,380 qvadratrefvar, 

hvaraf 1,006,67 qvadratrefvar, tillhörande chefsbohemmanet Röan, under år 1865 blifvit uppmätta för infö

rande af ordnad hushållning. Hushållnings- och afverkningsplaner voro dock ej vid periodens slut uppgjorde 

och stadfästade. 

Ofrige boställen, till största delen ecklesiastikstaten anslagne, hafva skogsmark till en vidd af något mer 

än 17,000 qvadratrefvar, hvaraf 2,589 qvadratrefvar, som tillhöra' Backaryds sockens kyrkoherdeboställe, år 

1865 uppmättes och till trakthuggning indelades, men hushållningsplanen är ännu på pröfning beroende. 

Från år 1849 till år 1860, då en Öfverjägare med 1,000 R:drs lön blef för länet antagen, har någon 

Jägeritjensteman icke varit inom länet anställd. Afverkningen å boställsskogarne har således skett utan tillsyn 

af sakkunnig person. Ingenstädes har en ordnad plan dervid blifvit följd, och ofta har omtanken för skogens 

bestånd fått stå tillbaka för omsorgen om kreatursbetet. Boställenas till omfånget i allmänhet obetydliga 

skogsmarker befinnas derför i ett mycket otillfredsställande skick, och anses ej lemna hälften af den afkast-

ning, som med ordnad förvaltning kunnat och bort erhållas. 



8 Blekinge län. Flygsandsfält. Afkastning af skogarne. 

I närheten af kusten finnas på flere ställen fiygsandsfäk, hvilka tillsammans hafva omkring 1,400 qva

dratrefvar i areal. Det största bland dessa, utgörande 267 qvadratrefvar, för hvars täckning och plantering 

ett statsanslag af 3,375 R:dr år 1860 beviljades, står under allmän uppsigt och har till en del blifvit bundet, 

ehuru på ett sätt, som föranledt ännu oafgjord rättegång med ägarne. A ett af flygsandsfälten, med en vidd 

af 190 qvadratrefvar och beläget å Sölvesborgs stads mark, är plantering företagen, men för sandens bindande 

på de öfrige, alla tillhörande enskilde personer, hafva icke några åtgärder blifvit vidtagna, utan inkräktar 

flygsanden så småningom på angränsande ägor. 

Hushållningen å de enskildes skogar gifver fortfarande anledning till bekymmer för framtiden. Ordnad 

skogshushållning med återplantering är väl införd å några större egendomar och å städernas jord, och åtskil-

lige hemmansägare, äfven bland allmogen, hafva börjat infreda ungskogen, men dessa enstaka bemödanden för 

skogens bibehållande kunna ej omintetgöra farhågorna, att skogsbrist, som redan nu äger rum inom vissa 

socknar, skall drabba allt flere orter, då afverkningen i allmänhet står i stort missförhållande till återväxten 

och jemförelsevis litet göres för dennas befrämjande. Väl har länets Hushållnings-sällskap genom premier, 

tillhandahållande af skogsfrön och plantor samt åtagande att bekosta resorna för sakkunnig person, hvilkens 

biträde för skogsvården kunde af enskilde påkallas, fortfarande sökt medverka till en bättre skogshushållning, 

men dessa bemödanden hafva hittills ej medfört önskvärd framgång. 

Tab. Litt. C. Bland orsakerna till öfverafverkningen intages utan tvifvel ett vigtigt rum af sâgverksi'orelsen och han

deln med trävaror, hvaraf under perioden från länets hamnar hufvudsakligen exporterats hvad i nedanstående 

Tab. Litt. C. upptages. 

Äfven svedjandet, som fortfarande utöfvas i länets skogstrakter, men allmännast inom Jemshögs och 

Kyrkhults socknar, bidrager till skogsförödelsen, helst bränningen efter längre eller kortare tider förnyas, så 

att marken förstöres och slutligen blifver oduglig till skogsproduktion. 

Några skogseldar hafva veterligen ej under perioden inträffat. 

Då kolning endast obetydligt verkställes och pottasketillverkning äger rum blott å ett ställe, kunna dessa 

ej anses äga något egentligt inflytande på skogstillgången. 

Förnämligast genom tillgodogörande af stubbar efter skog, som längre eller kortare tid förut blifvit 

fälld, har en ganska betydlig tillverkning af beck och tjära ägt rum under perioden, synnerligen inom länets 

vestra del. Den ansenliga tillväxten i denna tillverkning ådagalägges bäst genom exporten, hvilken, med in-

beräkning af hvad som ankommit från Småland eller andra orter, under perioden uppgått till 25,073 tunnor 

Tab. Litt. C. Export af skogsalster. 
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emot 4,140 tunnor under föregående perioden. Tillverkningen har dock icke bedrifvits på det i alla afseenden 

förmånligaste sätt, hvarföre inom Hushållnings-sällskapet varit ifrågasatt att anskaffa sakkunnigt biträde för 

meddelande af undervisning i bättre methoder. Jemväl i afseende på de till förvaring och transport begag

nade kärls dimensioner och beskaffenhet för öfrigt torde åtskilliga förändringar vara önskvärda. 

Fastän de skogsödande gärdesgårdame på allt flera ställen utbytas mot stenmurar, erfordras dock ännu 

höo-st betydliga virkesmassor till stängsel, synnerligast som sådan i allmänhet begagnas icke allenast i rågån

gar utan äfven omkring de särskilda ägoslagen inom samma egendom. 

Priserna på skogseffekter å produktionsorterna äro i allmänhet beroende af dessas läge i förhållande Tab. Litt. D. 

till afsättningsorterna, och någon uppgift derom kan derföre ej meddelas, men handelspriserna å virke vid 

hamnplats hafva under åren 1861—1865 samt föregående tre perioder i medeltal varit de i nedanstående 

Tab. Litt. D. upptagna. 

Ehuru medelpriset, enligt hvad tabellen utvisar, för de flesta af deri upptagna effekter varit högre åren 

1861—1865 än under föregående perioder, har dock sedan år 1863 icke obetydligt prisfall ägt rum i afseende 

å åtskilliga af samma effekter, hvartill anledningarne varit flera, såsom de år 1864 inträffade och sedermera 

förnyade rubbningarne i penningeställningen i utlandet; hämmad eller minskad export till Danmark och Elbe-

hertigdömena under sednaste Dansk-Tyska krig; minskad afsättning till Skåne, sedan jernvägsförbindelsen öpp

nades mellan denna provins och Småland; och den på sednare åren tryckta penningeställningen inom Blekinge 

och angränsande provinser samt deraf föranledd" afverkning utöfver ortens behof af vissa slags skogseffekter. 

Såsom surrogater för brännmateriel användes mycket i vissa trakter af länet bränntorf, men stenkol der-

emot endast obetydligt, samt blott i en och annan smedja. 

Särskild anstalt för undervisning i skogsskötseln finnes ej inom länet, men eleverna vid dess landtbruks-

skola undervisas jemväl i detta ämne. 

För antalet dödade rofdjur samt beloppet af utbetalde belöningar redogöres i Tab. N:o 5. Tab. N:o 5. 

Till 1865 års början utbetaltes belöningarne af Blekingska Jägareförbundet, som för ändamålet erhöll 

bidrag af Hushållnings-sällskapet, men sedan den nya Jagtstadgan började tillämpas, eller med 1865 års bör

jan, upphörde Förbundets verksamhet i denna rigtning. 

Någon uppgift om den skada, som tillfogats husdjuren af rofdjur, kan ej meddelas, men då en- Tab. N:o 6. 

dast smärre rofdjur förekomma inom länet, torde den förorsakade skadan ej vara betydlig. 

E) Bergs- och brukshandtering samt F) Fabriker, manufakturer och handtverk. 1 Tab. N:o 7 a) och Tab. N:o 7. 

N:o 7 b) meddelas uppgift för år 1865 å befintlige verk och inrättningar, som hade till föremål brukshandtering 

samt manufaktur- och fabriksproduktion, jemte drifkraft och machiner, personal, tillverkning och dess värde 

samt ägarens bevillning i och för rörelsen, särskildt, för landsbygden och städerna. 

Vid de för metallers bearbetande befintliga verk har den uppgifna tillverkningen utgjort 1,000 centner 

koppar- och 9,000 centner jernplåt, 1,500 lådor spik, 120 centner valsadt jern och 1,499 centner gjutgods, 

Tab. Litt. D. Handelspriser å skogsprodukter. 

K. U:tt Befallningshafvandes femåraberättelter 1861—1865. Blekinge län. 2 
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tillsammans värde 282,785 R:.dr, samt 10,600 centner spik och 1,176 centner bandjern, å hvilka värde ej blif-
vit uppgifyet. Af de i tabellen upptagne verken har ett, nemligen spikfabriken i Ronneby, blifvit under pe
rioden anlagd t. 

Då någon malmbrytning eller tackjernstillverkning ej äger rum inom länet, måste för dessa inrättningar 
behöfliga metaller anskaffas från andra orter. Deras tillverkningar afyttras till en del inom länet, men till 
det mesta i andra delar af Riket. Transporterna till och från länet ske hufvudsakligen sjöledes. 

Brytning af granit för afsättning till annan ort har under perioden ägt rum icke allenast å Dragsö i 
Aryds socken, der under förra perioden sådan rörelse bedrefs, utan äfven å Tjurkö i Augerums socken. Af 
den brutna och huggna stenen, som år 1865 uppgick till 71,500 kubikfot med ett värde af 119,390 R:dr, har 
en betydlig del blifvit såld till Preussiska kronan för att användas till hamnbyggnader. Denna rörejse, vid 
hvilken år 1865 användes 290 arbetare, är af stor vigt för den lösa arbetsbefolkningen inom länet, hvilken 
vid dessa stenhuggerier finner lönande sysselsättning. 

Sammanlagda värdet af tillverkningen vid öfrige i tabellen upptagna inrättningar uppgår till 1,243,068 
R:dr, hvaraf 325,069 belöpa sig å landsbygden och 917,999 R:dr å städerna tillhörande fabriker och inrätt
ningar. 

Af fabrikerna hade läderfabrikerna, till antalet 25, största tillverkningsvärdet, 432,874 R:dr, hvaraf 
259,012 R:dr för tillverkningen å en i Sölvesborg befintlig fabrik, och dernäst 10 tobaksfabriker, vid hvilka 
tillverkningsvärdet uppgått till 354,542 R:dr. Vid Strömma bomullsspinneri, hvilket i anseende till den genom 
kriget i Nordamerikas förenta stater inträffade brist på bomull under en del af perioden varit i overksamhet, 
men 1865 åter blifvit satt i gång, utgjorde värdet å samma års tillverkning 165,580 R:dr, hvilket belopp ut
gör föga öfver en fjerdedel af 1860 års tillverkningsvärde. 

A skeppsvarfven i Carlskrona och Carlshamn, vid hvilka värdet af nybyggnader och reparationer år 
1865 uppgick till 111,300 R:dr, hafva under perioden 17 fartyg om 1,474 läster blifvit byggda, med ett värde 
af 367,398 R:dr, samt reparationer verkställts till värde af 311,065 R:dr, eller tillsammans 678,463 R:dr. 

Bland öfrige inrättningar märkas 5 bränvins-distilleringsfabriker med 70,588 R:dr, / fabrik för förmalning 
af färgträd med 37,200 R:dr, 1 ättiksfabrik med 23,240 R:dr och 11 färgerier med 21,085 R:dr tillverknings
värde, samt en utaf en utländing anlagd fabrik för beredning af så kallad krassull, hvaraf 22,000 skalp, med 
6,000 R:drs värde år 1865 blifvit beredda, oaktadt denna fabrik sattes i gång -först mot slutet af året. Denna 
fabrikation får ökad betydelse derigenom, att vid densamma begagnas till materiel en för öfrigt föga efter
frågad vara, nemligen yllelump. 

TJppgifna tillverkningsvärdet vid samtlige i tabellen upptagna verk och inrättningar uppgår till 1,645,243 
R:dr, hvaraf 727,244 för inrättningar å landet och 917,999 R:dr för inrättningar i städerna. 

Af arbetspersonalen, som utgjorde å landet 348 och i städerna 685, eller tillsammans 1,083 personer, 
hafva 159 blifvit använde vid de till bruksrörelsen hänförlige verk, 290 vid stenhuggerierna, 122 vid skepps
varfven och 512 vid de egentliga fabrikerna. 

Någon anmärkningsvärd skiljaktighet emellan dessa och andra med dem jemförliga arbetares ställning 
i ekonomiskt och sedligt afseende är ej för handen, och några olyckshändelser bland bruks- och fabriksbe
folkningen af nämnvärd beskaffenhet hafva veterligen ej inträffat; hvaremot byggnaderne till den i förra be
rättelsen upptagna stärkelsefabrik, hvilken var belägen i Ronneby, samt till spikfabriken vid Lyckeåborg un
der perioden nedbrunnit, till följd hvaraf stärkelsetillverkningen upphört och driften af berörde spikfabrik 
varit någon tid afbruten. 

Några af de befintliga inrättningarne lemna tillfälle till afyttring af skogsprodukter och inkomst för 
arbete och körslor, men någon annan anmärkningsvärd inflytelse af dessa inrättningar för länets innevånare i 
allmänhet kan ej skönjas. 
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Raridtverkarne af båda könen uppgå inom hela länet till 500 med 783 arbetare. Deras tillverkningar 
äro blott Undantagsvis beräknade på äfsätthing utom länet. 

En vigtig binäring är saltsjöfiskei, som bedrifves af en talrik fiskarebefolkriing icke allenast i den länet 
närmast belägna, utan äfven i mera aflägsnä delar af Östersjön. Detta fiske, hufvudsakligeh afseende torsk 
och sinåsill, har under särskilda år varit mycket olika gifvande, och skall fångsten under år 1865 i vissa or
ter hafva varit särdeles rik. Behållningen af yrket står dock ej i jétnförligt förhållande till fångstens stor
lek, då salterier ej finnas för uppköp af den sill, som vid rikligare fångst och större prisfall skulle kunna 
med fördel användas till saltning. Af Hushållnings-sällskapet gjorda bemödanden för åstadkommande af sal
terier hafva hittills ej krönts med framgång. 

Fisket inomskärs af gädda, aborrar m. m., fastän, enligt uppgift, mindre gifvande än tillförene, är jem-
väl en vigtig inkomstkälla för kustbefolkningen. 

Laxfisket har àf ålder varit af stor betydelse i länets vestra del. Arrende för kronans laxfiske i Mör-
rums ström, år 1860 utgörande 5,100 R:dr, erlägges nu med 6,8Öi R>:dr R:mt. 

Insjöfisket har betydelse endast för den enskilda hushållningen. 
Tidt och ofta förekomma olyckor bland fiskarebefolkningen, stundom af mycket stor omfattning, såsom 

exempel hvarpå må nämnas, att ej mindre än 21 fiskare omkomirio under Oktober månad 1863. Under sam
ma tid förlorades båtar och redskap till ett värde af mer än 7,000 R:dr. Då dessa olyckor till en del anses 
bero af den på lätthet och snabbhet beräknade konstruktionen af dé i vissa delar af kusten begagnade båtar, 
har Hushållnings-sällskapet från Rikets vestkiist anskaffat båtar af annan konstruktion, för ätt tjena till modell. 
Men fiskrarae anse dessa båtar vara för tunga att användas till vräkning och låta sig dessutom föga varnas 
af de ofta inträffande olyckorna; till följd hväraf nämnde åtgärd ej medfört annan påföljd, än ätt man pä 
sista tiden börjat utbyta de gamla seglen å de s. k. Vrakekornä mot segel af mindre vådlig beskaffenhet. 

En annan art af olyckor, för hvilka fiskrarae äro utsatte, äro de förluster, som uppkomma derigenom 
att deras garn under vräkning afslitas vid öfversegling, hvïlket uppgifves stundom inträffa, särdeles nattetid. 

Rörande åtgärderna för fiskerinäringens upphjelpande åberopas för öfrigt de här ofvàn ineddélåde upp
lysningar. 

I vissa delar af skärgården är jagt efter sjöfogel en god och mycket anlitad binäring. 
På åtskilliga ställen bedrifves tegeltillverkning och på några af dem i eri ganska stor omfattning. 
Binäringarne för öfrigt äro en temligen betydande öltillverkning, tjäru- och beckbränning, båtbyggnad, nå

gon kolning samt varutransport sjöledes ;; hvartill numera skulle kunna läggas befordring af postdiligenser och 
resande. 

De höga priserna och bristen på bomull och fabrikater deraf hafva föranledt en ökad tillverkning inom 
hemmen af garn och väfnader af lin, men för öfrigt har hus- och hemslöjden bibehållit sig pä samma' punkt 
som under föregående period. 

Då endast få af de uppgifter, som enligt tab. N:o 7 d) böra meddelas rörande fabriksinrättningar, kunna 
lemnas rörande bränvinstillverkningen, och denna dessutom för länet har den största betydelse, har redogörel
sen för densamma ansetts böra särskildt meddelas. 

Bränneriernas antal, anVände råämnen, bland hvilka inmäskadt malt blifvit upptaget i strid säd af Tab. titt. E. 
motsvarande vigt, samt tillverkadt bränvin jemte tillverknïngsaigift och kontrollkostnad, upptagas alltså i tab. 
Litt. E. å följande sida. 

Denna uppgift visar, att man under perioden år från år lyckats erhålla mera bränvin af en viss mängd 
råämnen, hvilket förhållande endast kan tillskrifvas den under tiden vunna större skickligheten vid arbetet. 
Råämnenas olikartade beskaffenhet och väderlekens mer eller mindre gynsamhet hafva dock gjort, att utfal
landet af tillverkningen ej- alltid stått i tillbörligt förhållande till framstegen i skicklighet. 
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Intill dess man lyckats allmännare införa odling af foderväxter, passande för den lättare jorden, kan 

branvinsbrännino-en anses såsom en nödvändig utväg för användandet af potäterna och vinnandet af ett godt 

och ej alltför dyrt fodermedel åt boskapen, och torde dessa fördelar i vanliga fall vara den enda vinst brän-

vinsbrännaren skördar af tillverkningen, då deremot i många fall förlusterna varit ganska betydliga och i sin 

mån bidragit till ruin. 
I nästa afdelning meddelas redogörelse för handeln med bränvin. 

4. Kommunikations-anstalter och varubyten. 

a) Landkommunikationer. 

Tab. N:o 8. I tab. N:o 8 a) redogöres för längden af allmänna landsvägar, häradsvägar och socknevägar inom länet 

vid periodens slut, och för längden af de med skjutsstationer försedde vägar jemte vägförbättringar, som blif-

vit under perioden verkställde, och kostnaderna derför. 

I afseende på vägarnes tillstånd och underhäll har någon annan förändring ej ägt rum, än att, jemte det 

Carlskrona och Carlshamns vägstycken fortfarande blifvit lagade med sönderslagen sten, jemväl Sölvesborgs 

stads vägar och en och annan väglott å landsbygden blifvit med sådan sten påfyllde. Ehuru vägarne genom 

en sådan fyllning erhålla mycken fasthet, är dock detta väglagningssätt förenadt med flere olägenheter, huf-

vudsakligen förorsakade deraf, att stenen icke på det vid verklig makadamisering brukliga sätt omedelbart 

efter påfyllningen packas till en sammanhängande massa med jemn yta. 

Förbättringen af vägarne genom sänkning af backar har fortgått. Det vid periodens början pågående 

arbetet vid Allatorps- och Silltorps-liderna och sedermera företagen omläggning af Kjettorps-, Kungs-, Sum-

pekulla- och Sjöliderna, alla belägna å allmänna landsvägen mellan Carlskrona och Carlshamn, hafva blifvit 

fullbordade med' en sammanlagd kostnad af 46,970 R:dr, hvaraf 32,885 R:dr utgjort statsanslag och återsto

den blifvit tillskjuten af hemmansägarne inom kommunerna och till en mindre del af enskilde. Af så väl 

statsanslag som öfrige bidrag till dessa vägförbättringar har en del utgått under förra perioden, men denna 

del blef ej inberäknad i de kostnader, som enligt förra berättelsen blifvit till vägförbättringar använde. Un

der perioden börjad omläggning af Påtorps- och Snarebro-liderna, båda belägne å nämnde väg, var vid pe

riodens slut ej fullbordad. Kostnaderna för detta arbete äro beräknade till 6,300 R:dr. 

Fastän en stor mängd svåra backar å allmänna landsvägarne blifvit sänkte eller kringgângne under 

sednaste tjugo åren, återstå dock många sådane backar, för hvilkas borttagande intresset i orten visat sig 

derigenom, att Hushållnings-sällskapet bekostat planer för deras omläggning och att 1865 års Landsting åtagit 

sig att, emot erhållande af statsanslag till två tredjedelar af beräknade kostnaden, verkställa de omläggningar, 

för hvilka planer då voro fullbordade. 

Tab. Litt. E. Bränvinstillverkningen. 
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Enligt hvad tabellen utvisar, hafva några nya vägar ej blifvit under perioden anlagde, ehuru behof af 

sådane uppkommit dels genom Jerashögs sockens delning, och dels för förbindelse emellan södra stamjernba-

nan och länets vestra del. 

Antalet af större broar, som af kommunerna underhållas, är oförändradt och utgör således 8; och de 

få å allmänna landsvägarne befintliga grindarne, utgörande 8, torde blifva till antalet ytterligare förminskade, 

sedan anmälan blifvit gjord om någras utdömande. 

Tabellen N:o 8 b) upplyser om antalet gästgifverier vid periodens slut, samt under hvarje år till kungs-

och krono- eller gästgifveriskjuts utgångne hästar. 

Något nytt gästgifveri har ej blifvit anlagdt, hvadan dessa fortfarande äro till antalet 22; men deremot 

har vid Pukaviks lastageplats år 1863 inrättats en skjutsstation för fortskaffande af resande, som ditkornmit 

sjöledes eller ock någon viss tid derstädes sig uppehållit. 

Tabellen utvisar, att den minskning, som, efter den genom Kongl. Kungörelsen den 11 December 1857 

bestämda förhöjning i gästgifveri-skjutslegan, inträdt i afseende på antalet af hästar, som till skjuts från gäst-

gifverierna utgått, fortfarit och ytterligare fortgått under denna period. 

Till de i förra berättelsen uppgifna anledningar till detta förhållande kunna numera tilläggas postdili

gensfarten samt den utveckling, som formansskapet i länets städer, erhållit, sedan det, efter skjutslegans 

höjande och med anledning af de ökade anspråken på beqvämlighet jemväl under resor, blifvit ett lönande 

yrke att fortskaffa resande. 

De vid periodens början gällande entreprenader vid städernas gästgifverier och en gästgifvaregård å lan

det hafva blifvit förnyade, fastän med'något förändrade vilkor, hvarjemte entreprenad blifvit inrättad vid yt

terligare en gästgifvaregård å landet, så att entreprenadernas antal vid periodens slut utgjorde fem. Bland 

de flere orsaker, som motverka entreprenadernes ingående, intages ett vigtigt rum af ojemnheten i skjutsåt

gången, hvilket bland annat visar sig deraf, att det ej mött svårighet att uppgöra beting om postdiligenser

nas fortskaffande på vilkor, som i allmänhet varit jemförelsevis billiga. 

Under åren 1862 och 1863 har antalet af de till kronoskjuts utgångna hästar visserligen varit temligen 

ansenligt, men vid jemförelse med föregående period har dock för åren 1861—1865 en betydlig minskning 

ägt rum jemväl i denna skjutsning, hvartill anledningen är ett ytterligare utsträckt begagnande af ångfartyg 

för transporten af kronans manskap till och från flottans station i Carlskrona. 

Samtlige postdiligenserna, gående mellan Carlskrona och Christianstad, Carlskrona, Ronneby och Wexiö 

samt Carlskrona och Calmar, befordras genom entreprenörer. Posterna mellan Carlskrona och Wexiö öfver 

Tving och Wissefjerda samt mellan Jemshögs poststation och Pukaviks lastageplats fortskaffas likaledes ge

nom entreprenörer, hvaremot posten från Carlshamn öfver Hökadals och Tranemåla gästgifvaregårdar befor

dras af tre posthemman. 
Sedan ordinarie postgången upphört, äro öfrige posthemman indragne samt till rustning och kronoskjuts 

indelade. 

Kronobrefbäringen har under denna, likasom under föregående period, blifvit verkställd genom entrepre

nörer på bekostnad af samtlige till brefbäring pligtige hemman. Kostnaden för brefbäringen har under pe

rioden i medeltal uppgått till 6,293 R:dr årligen, emot 5,410 R:dr under föregående period. Stationernas 

antal, år 1860 uppgående till 84, utgjorde vid 1865 års slut 82. 

Länets innevånare hafva ej förbisett den ofantliga vigten deraf, att länet genom jernvägar sättes i för

bindelse med landets öfriga delar, utan för sådant ändamål, till en del i förening med kommuner inom andra 

län, låtit anställa undersökningar och uppgöra planer och kostnadsförslag för anläggningar af jernvägar från 

Carlskrona till närheten af Emmaboda gästgifvaregård, samt vidare å ena sidan till Wexiö och å den andra 

till Calmar; från Carlshamn till södra ändan af det stora sjösystem i Kronobergs län, som har sin södra 
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ändpunkt vid Almundsryd, och derifrån till södra stamjernbanan, sa nit från Sölvesborg till Christianstad. Till 

bestridande af undersökningskostnaderna har Landstinget anslagit sammanlägdt 11,700 R:dr, hvaraf en del 

först framdeles utgår. Återstoden af kostnaderna, såvidt de ansetts böra drabba Blekinge län; har blifvit 

bestridd äf de utaf företagen intresserade städerna, hvilka, likasom åtskillige kommuner å landet bch enskilde 

personer, visat sig beredvillige till högst betydliga uppoffringar jemväl för utförandet af dé ifrågasatte jern-

vägarne. 

b) Sjökommåtiikätioher. 

Kustfarten mellan länets städer och landsbygd underhålles fortfarande förnämligast ined öppna segel

båtar, men mellan Carlskrona och kringliggande landsort jemväl med två ängslupar, Carl och Necken, hvilka 

under sommarmånadörne göra regelbundna dagliga turer å vissa linier. Förbindelsen med andra orter och 

mellan länets städer underhålles, såsom under förra perioden, med både segel- och ångfartyg; af hvilka sed-

îiâre Sveäj Skåne, Dana, Orion, Götha, Transit N:o 2 samt Westervik under år 1865 gjorde regelbundna turer 

till orter inom länet. 

I afseende på kusthamnar och ankarplatser, lots-i fyr- och båkväsendei samt längd och rigtning äf fiott-

ningslinier inom lärtet är intet att tillägga vid innehållet af sednaste berättelsen. 

För underhåll och förbättringar af städernas hamnar äro betydliga belopp använde, hvaribland må näm

nas 2,000 R:dr till muddring af Carlskrona hamn, 9,493 R:dr till underhåll och förbättring af hamnen vid 

Carlshamn med hvad dertill hörer, samt 16,323 R:dr till förbättrande af Sölvesborgs hamn medelst muddring, 

kajanläggning in. m. Något anslag af staten har för dessa ändamål icke under perioden utgått. 

Hamnarbetena vid Ronneby köping, till hvilkas fullbordande köpingen år 1860 af statsmedel erhöll ètt 

låneunderstöd af 10,000 R:dr, hafva fortgått, men uppgift om beloppet af kostnaderna derför kan ej lemnas, 

emedan en del af hamnens räkenskaper gått förlorade vid den stora branden i Ronneby i April 1864. 

Postkontorens antal är oförändradt eller fyra, men tre poststationer hafva under perioden blifvit 6pp-

nade\ nemligen i Lyckeby, Tving och Jemshög. 

I Ronneby köping har telegrafstation blifvit anlagd under perioden, så att sådane stationer vid 1865 års 

slut ftfnnös å fyra ställen. 

G) Sjöfart och handel. 

Tab. N:o 9. I tab. N:o 9 a) och N:o 9 b) lemnas redogörelse för antal och lästetal af länets innevånare tillhöriga 

fäftyg och båtar öfver 3 nyläster, jetfite besättning, sanit för handlande med deras betjèfting och bevillning i 

och för rörelsen. 

Vid jemförelse med uppgiften för 1860 visar sig, att antalet äf de tïlï utrikes sjöfart begagnade fartyg 

ökats frå» 47 med 384 mans besättning till 61 med 663 mans besättning, men att deremöt de till inrikes 

sjöfart begagnade fartyg och båtar, som äro mätning underkastade, minskats från 49 med! 140 mans besäft-

niag tilt 3Ï nvéd â^ inan, allt utaft beräkning af skepparne. 

Antalet handlande å landsbygden, köpingarne inbegripne, som år 1860 utgjorde 44, uppgick år1 i865 

till 60,- hvarettwt städernas teridlandte, som med inberäkning' af 86, på: grund af 4 § i Håndelsordnfrigen till 

bandet berättigade qvifitior,- år 1860 uppgingo till 275, för år 1865 blifvit uppgifne till 182. 

De» öppnade jernvägsförbindelsen emellan Småland och Skåne har varit mycket menlig för varuiäbytet 

emellan Blekinge, å ena, samt Kronobergs län och i viss' mata äfven Skåne, å' andra- Sidan',' i det' den1 förån-

ledt så väl' mMskrtitig' i tillförseln5 från Småland af skogs-' och landtmäiuiaprodiiktér, sàmt i afsattriïrig'en till 

Småland af hvärjehanda köpmaiisgods, som äfven ihteskad försäljning af skogseffektér från Blekinge till Skåne, 

dit sådane numera ej: kunna afsättas med samma fördel som tillförene. Sedan en del af Södra Möre häTad i 

Calmar län och' af Konga härad i Krönobergs län genom anläggning af ny lairdsväg från1 trakteri äf Wisse-

fjerd» till Wässmolösa fått beqvänt och! god kommunikation med Calmai1,' torde samfärdseln èiiiellan1 nämnde 
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orter och Carlskrona jemväl hafva något aftagit. Den minskade eller inställda tillverkningen af bomullsgarn 

vid Strömma fabrik under vissa år af perioden, och den efter branden i Ronneby upphörda fabrikationen af 

stärkelse hafva äfven förorsakat minskning i utbytet med andra orter. Men, oaktadt dessa ogynsamma för

hållanden, synes dock beloppet af influten tull samt antal och drägtighet af fartyg och båtar, som varit i 

in- och utländska sjöfarten använde, utvisa, att varuomsättningen med in- och utlandet för länet i sin helhet 

icke haft mindre, utan snarare något större omfattning vid periodens slut än vid dess början. 

In- och utförselstullen vid samtlige tullkamrar inom Blekinge utgjorde, med uteslutande af fyr- och båk-

medel, lastpenningar m. m.: 

Importen, hvilken hufvudsakligen ägt rum från Lybeck, Bremen och Köpenhamn, har förnämligast be

stått af kaffe, socker, tobak, vin, spirituösa, färgträd och färgstofter, salt, sill, stenkol, hampa, spanmål och 

diverse manufakturvaror. Exporten har omfattat trävaror, beck, tjära, oarbetade kreatursben samt huggen 

granit och blifvit verkställd till Spanien, Danmark, England, Preussen och andra Tyska stater samt Norge. 

Antalet in- och utklarerade fartyg jemte deras drägtighet i nyläster utgjorde: 

De fartyg och båtar, af tre lästers drägtighet eller derutöfver, som, lastade och olastade, från inrikes 

orter ankommit till länets städer eller från dessa till inrikes orter af gått, utgjorde: 

Bland varor, som från länet blifvit till der utom belägne orter sjöledes afsända, intages första rummet 

fortfarande af bränvinet, hvaraf under förpassning afgått: 

Af detta bränvin, som till en del blifvit tillverkadt i Skåne och i allmänhet haft mer än 50 proc. styrka vid 

15 graders värme, har det mesta förjs fåll Stockholm och dernäst till Gefle, Göteborg samt hamnar i Norr

land och Småland. 



T»b. Litt. F. Beloppet af och fördelningen af afgifterna för försäljningen å dessa ställen, visar sig af tab. Litt. F. å 

motstående sida. 
I Carlshamn har utskänkningen under hela perioden varit upplåten åt ett bolag, hvars behållning af 

rörelsen, till den 1 Oktober 1865 utgörande 54,935 R:dr 24 öre, blifvit reserverad för att användas till för 
staden nyttiga ändamål. I Carlskrona, Sölvesborg och Ronneby köping har såväl utskänknings- som utminu-
teringsrörelsen under sednaste försäljningsåren utöfvats af bolag, af hvilka det i Sölvesborg bildade, för åren 

Bland de nya kommunalstyrelsernas omsorger har äfven varit den att söka minska förbrukningen of 
bränvin, för hvilket ändamål åtskilliga åtgärder blifvit inom städerna vidtagna, deribland att småningom in
skränka antalet af försäljningsställen. Utom 21 gästgifvaregårdar med utskänkningsrätt och 5 andra ställen i 
städerna, der utskänkning utöfvats på grund af burskap eller särskild rättighet, hafva funnits: 

Partipriset å bränvin har pr kanna, om 50 proc. styrka vid 15 graders värme, varit: 

Vid länets kuster hafva tolf Svenska och tre Holländska, eller tillsammans femton fartyg strandat un
der perioden. Af dem hafva fem Svenska och ett Holländskt blifvit bergade med hjelp från land, hvaremot 
de öfriga totalt förolyckats; dock hafva besättningarne å dessa och till det mesta äfven deras laster blifvit 
bergade. 

I afseende på varubytena inom länet, mellan städerna och landsbygden samt landsbygdens innevånare 
sins emellan, hafva inga förhållanden inträffat, som kunnat förorsaka någon anmärkningsvärd förändring deruti. 

Gårdfarihandeln tyckes fortfarande vara i aftagande. 
Till de i sednaste femårsberättelsen meddelade uppgifter beträffande marknader, marknadsplatser, salutorg 

och torgdagar är intet annat att tillägga, än att beslut blifvit fattadt, att samtlige, marknaderna, såsom varande 
af ringa vigt för varuomsättningen och förenade med större olägenheter än fördelar, skola upphöra vid 1866 
års slut; hvarefter kreatursmöten eller särskilda torgdagar för handeln med kreatur torde komma att anordnas. 

Hvad beträffar priserna på skogs- och ladugårdsprodukter, åberopas de i förra afdelningen meddelade 
uppgifter. 

Spannmålen, hvarå priset varit något olika under olika årstider, har höstetiden gällt pr'kubikfot: 

16 Blekinge län. Strandningar. Priser å spannmål och bränvin. Bränvinshandel. 



Blekinge län. Kameralförhållanden. Taxeringsvärde. 17 

1864 och 1865 till stadens kassa aflemnat 5,000 R:dr att användas till uppförande af folkskolehus och till 

skolornas underhåll, och bolaget i Ronneby till kommunens kassa redovisat något mer än 6,000 R:dr. 

5. Kameralförhållanden. 

För hemmantal, brukningsdelar, jordtor]) och andra lägenheter å landet samt dessas taxeringsvärde Tab. N:O 

vid periodens slut lemnas redogörelse i tab. N:o 10 a), och uppgift om städernas jordområde och egendomar 

samt dessas taxeringsvärde vid samma tid meddelas i tab. N:o 10 b). 

Då bruhningsdelarne i förra berättelsen blifvit uppgifna "till 6,114, men i den nu upprättade tabellen upp

tagits till blott 5,612, torde böra anmärkas, att denna skiljaktighet, enligt vederbörandes derom meddelade 

uppgift, hufvudsakligen är föranledd deraf, att alla hemmansnummer eller delar af sådane, som varit i sam

bruk, vid förra berättelsens upprättande upptagits såsom särskilda brukningsdelar, hvaremot i tabellen till 

denna berättelse hvarje hemmansbruk, ehvad detsamma omfattat ett eller ftere hemmansnummer, blifvit så

som en brukningsdel beräknadt. 

Om backstugornas antal har någon tillförlitlig uppgift ej kunnat meddelas, bland annat af den anled

ning, att då flere såsom backstuguhjon mantalsskrifne personer ofta bebo en och samma lägenhet, men an

teckning härom ej göres i mantalslängderne, deri antecknade backstuguhjons antal icke kan antagas såsom 

grund för uppgift om backstugornas. 

Uti antalet af de i tab. N:o 10 a) bland skatteegendomar upptagne »fastigheter utan tillhörande jord» 

ingå egendomar inom Ronneby och Christianopels köpingar samt vissa fastigheter, som äro menigheter till

hörige. Antalet af de i kol. 8 uti samma tabell för öfrigt upptagne lägenheter har, i följd af nu gällande 

föreskrifter om taxering, blifvit tillförlitligare utredt. Förhöjningen i dessa lägenheters antal från 312 år 1860 

till 1,265 år 1865 torde böra sökas dels i nämnde förhållande och dels i den omständigheten, att åtskilliga 

af de i kol. 8 nu upptagne lägenheter för år 1860 blifvit hänförde till joidtorp, hvarigenom anledningen till 

den skedda minskningen i dessas antal jemväl förklaras. 

Den ansenliga förhöjningen i taxeringsvärdet å hemman och jordlägenheter å landet från år 1860, då 

det utgjorde 14,196,364 R:dr, till år 1865, då det uppgick till 42,707,930 R:dr, är en följd af de olika grun

der, efter hvilka taxeringarne under nämnde två år blifvit verkställde. 

Vid tab. N:o 10 b) anmärkes, att skiljaktigheten emellan städernas mantal år 1860, då det uppgafs till 

14^ och åren 1861 — 1863, för hvilka det blifvit upptaget till 13 | , har sin grund deri, att i den sednare 

uppgiften uteslutits ett hemmansnummer, som utgör stadsplan, samt ett annat sådant, som rätteligen bör till 

landet hänföras, och hvilka båda år 1860 ingått i beräkningen. 

Olikheten i hemmantalet och jordarealen under de tre första och de två sista åren af perioden är för

anledd deraf, att b\l mantal, som äges af Carlshamns stad, men äro belägne inom Asarums socken, för först-

Tab. Litt. F. Bränvinsförsäljnings-afgifter. 

K. M:tt Befallningshafmndes femarsberätteher 1861—1865. Blekinge län. 3 

10. 



Tab. Litt. G. Kommunal-utskylder, häradsvis utgående. 
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nämnde år taxerats med de egentliga stadsegendomarne, men från och med 1864 med landsbygden, och der-

för från och med detta år ur beräkningen utgått. 

I afseende på orsaken till förhöjningen i taxeringsvärdet å städernas egendomar och jordområde från 

5,499,105 R:dr, hvartill värdet år 1860 uppgick, till 8,025,650 R:dr år 1865, åberopas hvad här ofvan blifvit 

anfördt beträffande landsbygden. 

Under perioden hafva l f | förmedlade mantal i åtta särskilda brukningsdelar blifvit skatteköpte. 

Jordens fördelning genom hemmansklyfningar fortgår, och hafva 86 klyfningar af hemman, som förut 

undergått skifte, blifvit efter skiftesgrunder af landtmätare under perioden verkställde. 

Blott undantagsvis begäres fastställelse å afgäld, som bör för afsöndrad jord till hemmanet erläggas, 

och någon uppgift om de under perioden skedda jordafsöndring ars antal kan derför ej meddelas. 

Tab. N:o 11. För skiftesverkets fortgång lemnas upplysning i tabellen N:o 11, hvilken utvisar, att såväl de sökta 

som de af slutade laga skiftenas antal under perioden varit mycket ringa. Med tillägg af klyfningar af hem

man, som förut undergått skifte, uppgå skiftena till ungefärligen samma antal, som under föregående period, 

för hvilken hemmansklyfningar af laga skiftes natur ingingo i uppgiften om laga skiftena. 

Antalet af de vid periodens slut befintliga byar och hemman, som ej undergått enskifte eller laga skifte, 

utgjorde 256, i hvilken summa dock högst få byar ingå. 1 afseende på inflytelsen af skiftena och orsaken 

till den obetydliga vexlingen i deras antal, åberopas hvad härom blifvit anfördt i förra berättelsen. 

Tab. N:o 12. I tabellen N:o 12 meddelas uppgift om all uppbörd, som af länets Redogörare uppburits och i special-

räkningarne blifvit redovisad eller i Landtränteriet direkte influtit. 

Ehuru någon fullständig och fullt tillförlitlig redogörelse för kommunernas utskylder och finanser ej kan 

meddelas, torde dock de upplysningar, som derom kunna lemnas, icke vara utan vigt för kännedomen om 

kommunalförvaltningen, och således icke heller böra från berättelsen uteslutas. 

Inom länskommunen, hvars nya representation, Landstinget, af flere skäl ansett sig med varsamhet böra 

begagna den tinget medgifna beskattningsrätt, har under perioden ej utgått annan afgift, än den så kallade 

kurhusafgiften, för hvilkens belopp och användande upplysning meddelas i följande afdelning i sammanhang 

med redogörelsen för helso- och sjukvården. 

Oberäknadt lasaretternas inkomster, om hvilkas användande Landstinget haft att besluta, hafva de me

del, öfver hvilka Landstinget för öfrigt förfogat, således endast utgjorts af dess andel i afgifterna för utskänk-

ningen och utminuteringen af bränvin. Af dessa medel, hvilka för den tid, hvarunder Landstinget varit i 

verksamhet, uppgått till 25,342 R:dr 80 öre, hade till periodens slut blifvit utbetalde till institutet i Carls

krona för döfstuinma samt inköp och inredning af fastighet för dess räkning 14,011 R:dr 54 öre, till jern-

vägsundersökningar 6,324 R:dr 83 öre, till reseersättningar åt tingets ledamöter, löner, arfvoden och skrifma-

terialier 2,76J6 R:dr 65 öre, samt till räntor och diverse andra smärre utgifter 841 R:dr 34 öre. 

Tab. Litt. G. De häradsvis utgående utskylder, som genom Kronans eller häradernes enskilde uppbördsmän blifvit de

biterade och uppburne, hafva varit följande: 
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En del af dessa afgifter hafva, liksom under förra perioden, utgått af alla häraderne, en del åter en

dast af vissa bland dem. Några af dem hafva debiterats efter matlag, de öfrige efter hemmantal. 

Bland kyrkosocknarnes eller församlingarnes årliga utgifter, oberäknadt de för kleresistatens underhåll 

erforderliga, hvilka icke kunna till verkliga beloppet styrkas, äro de för kyrkan och folkskolan behöflige af 

största betydenhet. 

Kyrkokassornas inkomster och utgifter, för åren 1861 och 1862 upptagne enligt de till Landskontoret 

ingångne räkenskaper, men för de öfrige åren i öfverensstämmelse med de af Pastors-embetena särskildt lem-

nade uppgifter, hafva uppgått till: 

Kyrkornas behållning-vid 1865 års slut är uppgifven till 114,621 R:dr. 

Den betydliga tillökningen i utgifter och inkomster under år 1865 bar sin grund i större reparationer 

och nybyggnader samt deraf föranledda sammanskott. För dessa ändamål äro dessutom ej obetydliga belopp 

under perioden upplånade inom några församlingar; likasom för amortering och liqvider af ränta å lån för 

kyrkobyggnader, anskaffande af orgelverk m. m., samt reparation af prestgårdar i åtskilliga församlingar ut-

öfver de i kyrkoräkenskaperne upptagna belopp under perioden gjorts sammanskott, hvilkas belopp likväl ej 

kan med fullkomlig säkerhet uppgifvas. 

Folkundervisningen har för hvarje år kraft allt större bidrag, och hafva dessa utgjort de i nedan- -Tab. Litt. H 

stående tabell Litt. H. upptagne. 

Inom kommunerna å landsbygden, med undantag af Ronneby köping, utgöras kommunalutskylderne för 

öfrigt bufvndsakligen af bidragen till fattigvården, för hvilka närmare redogörelse meddelas i följande af-

delning. 

Dessa kommuners öfriga utgifter, hvilka uppgå till jemförelsevis obetydliga belopp, äro, med få undan

tag, af mer eller mindre tillfällig beskaffenhet och bestridas ej sällan af de för fattigvården uttaxerade medel 

eller de kominunerne tillfallna andelar af afgifterna för bränvinsförsäljning. 

Ronneby köpings inkomster, med undantag dels af de till fattigvården afsedda, hvilka äro inbegripna i 

den allmänna redogörelsen för denna, och dels af hamnintraderna, för hvilka någon redogörelse af förr upp-

gifna anledning ej kunnat- lenmas, men med beräkning af köpingen tillkommande andel af bränvinsförsäljnings-

Tab. Litt. H. Bidrag till folkskolan. 
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afgiften, till kommunens kassa ingången vinst å bränvinsförsäljningen m. m., utgjorde år 1861: 4,448 R:dr, 
år 1862: 4,387, år 1863: 2,258, år 1864: 10,226, och år 1865: 6,710 R:dr R:mt. 

Tab. Litt. i. Städernas utskylder och intrader, med undantag af de till fattigvården lemnade, hvilka inbegripas i den 
allmänna redogörelsen för denna, hafva varit nedanstående, tab. Litt. I. 

Kronans och städernas enskilda räkenskaper omfatta olika tider, och är detta orsaken till skiljaktigheten 
emellan uppgifterna i denna och förra afdelningen om beloppet af den städerna tillfallna andel af afgifterna 
för bränvinsförsäljningen. 

Tab. Lut. K. Med beräkning af de inkomster till fattigvården, för hvilka redogöres i nästa afdelning, men med ute
slutande dels af de landtkommunerne, med undantag af Ronneby köping, tillfallna andelar af bränvinsförsälj-
ningsafgifterna, såvidt de ej användts till fattigvård eller folkskola och således blifvit bland dessas inkomster 
redovisade, och dels af kurhusets och lasarettets inkomster, för hvilka särskildt redogöres, hafva de medel, 
som för kommunala behof influtit inom länet, utgjort nedanstående, tab. Litt. K. 

Dessa intrader utgjorde under förra periodens sista år 364,582 R:dr, eller 55,589 R:dr mindre än år 1865. 

6. Politi. 

Utom länets landtbruksskola, för hvilken redogörelse blifvit meddelad i tredje afdelningen, finnes inom 
länet följande tillämpningsskolor, nemligen: 
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Skeppsbyggen-institutet å Kongl. Flottans skeppsvarf i Carlskrona, som under perioden fortsatt sin verk

samhet, men, sedan Kongl. Maj:t den 18 Juni 1864 för institutet utfärdat förnyadt nådigt reglemente, efter 

en något förändrad plan. Institutets ändamål är nemligen numera icke allenast att bibringa theoretisk och 

praktisk kunskap om fartygs konstruktion och i skeppsbyggen samt i de mathematiska och öfriga ämnen, som 

dermed hafva gemenskap, utan äfven att meddela undervisning i de ämnen, hvilka för machinistexamina äro 

föreskrifna, samt till sådana examinas undergående lemna tillfälle äfven åt andra än dem, som vid institutet 

åtnjutit undervisning. Eleverna vid institutet, hvilket förvaltas af en direktion med biträde af en föreståndare 

och fortfarande har fyra lärare, indelas i två klasser, skeppsbyggeri-elever och machinist-elever. Lärotiden 

för de förra är högst fyra år och för de sednare två läseterminer. Undervisningen lemnas kostnadsfritt åt 

båda klassernas elever, och skeppsbyggeri-eleverna åtnjuta dagspenning för de dagar, under hvilka de syssel

sättas med arbete för Kongl. Skeppsvarfvets räkning. Efter aflagda examina erhålla eleverna betyg såsom 

skeppsbyggmästare eller verkmästare eller måchinister af första eller andra klassen. Antalet elever utgjorde 

år 1861: 14, 1862: 14, 1863: 12, 1864: 9, och 1865: 10. Från institutets inrättande till 1865 års slut hafva 

41 elever genomgått fullständig kurs och 65 åtnjutit undervisning längre eller kortare tid. Sedan år 1864 

har statsanslaget till institutet utgått med ett från 5,000 R:dr till 7,000 R:dr förhöjdt belopp. 

Navigationsskolan i Carlshamn, som fortgått med oförändradt antal lärare, men fått statsanslaget för

höjdt från 2,000 R:dr till 4,200 R:dr, och under nedannämnde år haft följande antal 

Slöjdskolan i Carlskrona, för hvilkens organisation redogörelse blifvit lemnad i sednaste femårsberättelsen 

och i hvilken undervisning numera meddelas under tre timmar dagligen fyra månader och två timmar dagli

gen tre månader af året. Lärarnes antal är ökadt från tre till fyra, och lärjungarne voro år 1861: 54, 1862: 

66, 1863: 70, 1864: 62 och 1865: 71. Elever, som ej åtnjuta fri undervisning, betala: handtverkslärling 1 

R:dr 75 öre, gesäll 3 R:dr 50 öre samt andre personer 8 R:dr 75 öre. Inkomsterna för öfrigt utgöras af 

300 R:dr, anslagne af staden till hyra, 750 Iv.dr årligt understöd af Danielsonska donationsfonden, af staden 

anvisad andel af skatten för hundar, under särskilda år utgörande från 369 R:dr 75 öre till 492 R:dr 29 öre, 

samt omkring 320 R:dr räntor å inrättningen tillhörande medel. 

Skolan, i hvilken lemnas fri undervisning åt dem bland folkskolans lärjungar, som vilja och finnas lämp

liga begagna sådan undervisning, har visat goda verkningar och för eleverna jemförelsevis lätt beredt an

ställning hos yrkesidkare. 

Till en teknisk skola i Carlshaum har aflidne Grosshandlaren A. Hellerströui genom testamente donerat. 

30,000 R:dr, men skolan var ännu ej vid periodens slut organiserad. Genom räntebesparingar har fonden till 

1865 års slut ökats till 35,730 R:dr 48 öre. 

Skolorna för flickors undervisning i qvinliga handaslöjder i Augerums, Nättraby, Hjortsberga och Mjellby 

socknar hafva fortfarande en lärarinna hvardera och tillsammans 60 à 80 elever årligen, samt underhållas ge

nom räntan å donationsmedel och bidrag af enskilda personer eller församlingarne, samt en helt och hållet af 

enskild person. 

I städernas folkskolor för flickor har undervisningen jemväl innevarande period omfattat qvinliga hus
slöjder. 
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Utom flere i städerna befintliga enskilde läroanstalter såväl för flickor och gossar af de bildade klas

serna, som för smärre barn, finnas följande till folkskolornas klass ej hörande uppfostringsanstalter, nemligen: 

i Carlskrona: l:o en småbarnsskola, för hvilkens organisation och verksamhet, inkomster m.-m. blifvit 

redogjordt i sednaste femarsberättelsen. Skolans grundfond har under perioden ökats från 14,000 R:dr till 

omkring 15,000 R:dr; 

2:o ett barnhem, för hvilkets uppkomst och ändamål sednaste femårsberättelsen jemväl innehåller redo

görelse. Vid periodens början funnos å barnhemmet intagne 25 barn. Bland dessa var ock en döfstum. 

Stiftarinnan, som var kunnig i sättet att undervisa döfstumma, intog efter hand flere döfstumma från sta

den och orten, och sommaren år 1864 hade barnen vid inrättningen ökats till mer än 50, af hvilka hälften 

voro döfstumma. Genom dessas undervisning har inrättningen, som dittills underhållits genom frivilliga gåf-

vor och jemförelsevis obetydliga fosterlöner och årsafgifter för en del af barnen, erhållit den vigt för orten, 

att Kongl. Maj:t, på särskild gjord ansökan, hugnat barnhemmet med ett extra anslag af 1,500 R:dr, och att 

sedermera Landstinget ansett sig böra understödja afdelningen för döfstumma, af hvilken derefter bildats en 

särskild från barnhemmet skiljd inrättning, för hvilken redogörelse här nedan meddelas. A barnhemmet, som 

fått vidkännas minskning i gåfvor, sedan de döfstumma flyttades derifråu, funnos icke destomindre 45 barn 

intagne vid periodens slut; samt 

3:o ett institut för döfstumma, hvilken inrättning i sitt nuvarande skick räknar sin tillvaro från den 1 

April 1865, då barnhemmets afdelning för döfstumma, bestående af 30 barn, inflyttade i den egendom, som 

Landstinget med en kostnad af 20,000 R:dr inköpt och ordnat samt derefter upplåtit till fritt begagnande af 

institutet. Dess ändamål är att, i mån af utrymme och tillgångar, emottaga döfstumma från Blekinge och, 

då så ske kan, äfven från andra orter, för att gifva dem en vårdad uppfostran samt genom undervisning i 

handtverk och slöjder sätta dem i stånd att sig sjelfva försörja. Förvaltningen ombesörjes af en direktion i 

öfverensstämmelse med de stadgar, som den 20 Oktober 1865 blifvit af Länsstyrelsen fastställda. Vid perio

dens slut funnos vid inrättningen anställde en lärare och fyra lärarinnor i' läsning och handarbeten jemte 

skomakeri och bokbinderi samt en särskild, tills vidare antagen lärare för undervisning i snickeri. Elevernas 

antal var 20 gossar och 24 flickor eller tillsammans 44, af hvilka 28 från Blekinge och 16 från andra orter. 

Inkomsterna utgöras dels af 200 R:dr i månaden, som Landstinget anslagit, dock endast för ett år, och dels 

af årsafgifter, som enligt stadgarne skola erläggas med 125 R:dr årligen för elev från Blekinge, men 150 R:dr 

för elev från annan ort, men för de fleste elever i följd af äldre aftal utgå ined vida mindre belopp. Dessa 

inkomster äro otillräckliga för inrättningens underhåll, och då de före inrättningens skiljande från barnhemmet 

betydliga gåfvorna uteblifvit, är inrättningens bestånd ytterst beroende derpå, om sökt statsanslag varder be-

viljadt eller icke. Under den korta tid, inrättningen varit i verksamhet, har inflytelsen deraf ej kunnat sär

deles visa sig, men det är lätt att förutse, att densamma måste blifva i hög grad 'välsignelserik icke allenast 

för alla dem, som genom begagnande af undervisningen vid institutet blifva försatta i den lyckliga belägen

het att kunna på egen hand sysselsätta och försörja sig, utan äfven för kommunerna genom minskning i fat

tigvårdstungan. Det stora behofvet af inrättningen visar sig, bland annat, af det förhållande, att enligt sist

lidet år anställda noggranna undersökningar inom Blekinge finnas ej mindre än 188 döfstumma, af hvilka 

blott 47 åtnjutit eller åtnjöto undervisning vid läroanstalt för döfstumma; 

i Carlshamn: en fabriksskola, i hvilken 26 gossar två timmar hvarje Söndag erhålla undervisning i kri

stendom, räkning och skrifning; 

i Ronneby köping en af köpingen bekostad flickskola, der undervisning meddelas icke allenast i läsning, 

skrifning och räkning, utan äfven i hvarjehanda slöjder och handarbeten samt jemväl i tvätt och strykning. 

Denna skola, hvilken fortgått sedan Januari månad 1855, har en lärarinna och minst 16' lärjungar af 10 till 

16 års ålder samt anses hafva varit särdeles välgörande för orten; 
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i Bödeby socken: ett barnhem, hvilket, förlagdt â hemmanet Skerfvaboda, utgjort en afdelning af barn

hemmet i Carlskrona, men sedermera fortsatt sin verksamhet oberoende af detta, men i enahanda syfte, samt 

Martin Thunells uppfostringsanstalt, hvilken öppnades den 1 April 1865 och har till ändamål att lemna un

derhåll och uppfostran åt fattiga värnlösa barn och bereda dem till dugliga och pålitliga tjenare. Inrättnin

gen, till hvilkens stiftande och underhåll förre Handlanden Martin - Thunell och hans hustru genom testa-

mentariskt förordnande af den 14 December 1835 donerat medel, står under Kongl. Maj:ts Befallningshafvan-

des uppsigt och förvaltas af en utaf församlingen utsedd Styrelse i enlighet med fastställdt reglemente. Utom 

grundfonden, som enligt reglementet bör utgöra 55,000 R:dr, äger inrättningen f mantal N:o 25 ös t ra Röde-

by, hvilket blifvit inköpt för 15,000 R:dr, och å hvilket för stiftelsen behöfliga byggnader blifvit uppförde. 

Tjugo barn, hälften af hvardera könet, äro der intagne och åtnjuta icke allenast den undervisning, som enligt 

skolstadgan bör i folkskolorna meddelas, utan äfven i handaslöjd, trädgårdsskötsel och grunderna för jordbru

ket. Barnen afgå från inrättningen efter sin första nattvardsgång och äga då påräkna styrelsens medverkan 

för beredande af lämplig anställning. Undervisningen skötes af en lärare och en lärarinna; och 

i Asarums socken: ett barnhem, vid hvilken, hufvudsakligen af en enskild person underhållna, inrättning 

barn från åtskilliga församlingar under ledning af en diakonissa erhålla vård och uppfostran, samt en enskild 

skola, som blifvit grundad och bekostas af två församlingens medleramar och har till syfte att bilda fattiga 

och vårdslösade barn till dugliga samhällsmedlemmar. Äfven denna skola förestås af en diakonissa. 

Den i sednaste femårsberättelsen omnämnda flickskolan i Carlshamn har blifvit förenad med folkskolan. 

I samma berättelse jenaväl omnämnde småbarnsskolor i Jemshögs socken böra, enligt nu meddelad upplys

ning, rätteligen anses såsom folkskolor och utgöra således ej föremål för denna berättelse. Jemväl den af 

enskild person inrättade fattigskolan derstädes, ämnad till en undervisnings-, uppfostrings- och underhållsanstalt 

för fattiga barn, har under perioden varit ordnad såsom en vanlig folkskola, men vid nu förestående regle

ring af skolväsendet i Jemshögs socken lärer vara ämnadt att inrätta sistnämnda skola på ett med stiftarens 

afsigt mer öfverensstämmande sätt. 

Kongl. Fångvårds-Styrelsens redogörelser för fångvården för förra periodens sista år och för år 1864, 

det sista, för hvilket redogörelse blifvit offentliggjord, utvisa, att antalet af dem, som inom länet blifvit i häkte 

inmanade, nedgått från 619 år 1860 till 438 år 1864; att antalet af straff- och arbetsfångar samt försvars

löse, som år 1864 blifvit af domstolar eller auktoriteter inom Blekinge dömde, utgjort 110 mot 102 år 1860, 

samt att Blekinge, vid jemförelse med öfrige län i förhållande till folkmängden, fortfarande innehar ett högst 

ofördelaktigt rum eller det fjerde i afseende på antalet häktade och det tredje i afseende på dem, som blifvit 

till straff-fängelse eller allmänt arbete dömde. 

Den inträffade minskningen i de häktades antal torde böra anses såsom en frukt af förbättrad brott

målslagstiftning och fångvård samt minskadt bruk af bränvin och deraf föranledd minskning i utbrotten af 

ett i allmänhet hetsigt folklynne. Detta antagande synes motsägas af det förhållande, at t de dömde straff-

och arbetsfångarnes antal år 1864 varit något större än år 1860, men denna motsägelse är dock endast sken

bar, och den ringa tillökningen, utgörande blott 8 personer, bestyrker tvärtom berörde antagande, då i be

traktande tages, att de genom Kongl. Förordningen den 29 Januari 1861 skärpta straffbestämmelser för miss

handel och våld föranledt, att ett större antal personer år 1864 blifvit dömde till urbota straff för förbrytel

ser, som år 1860 fingo med böter försonas. 

De sannolika anledningarne till den ofördelaktiga plats, Blekinge i förhållande till folkmängden intager 

vid jemförelse med öfrige län, hafva blifvit i förra berättelsen antydda. Främst bland dem antogs stadsbe

folkningens talrikhet i förhållande till landsbygdens, och riktigheten af detta antagande ådagalägges genom 

Hans Excellens Herr Justitie Statsministerns redogörelse för rättsväsendet år 1863, hvilken i afseende på 

brottmålen utvisar, att fastän Blekinge landsbygd intager det 10:e och dess städer det 20:e rummet, så intager 
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länet i sin helhet, allt i förhållande till folkmängden, det femte rummet.. Inom länets Landsting har den åsigt 

gjort sig gällande, att den starka båtsmansrbteringen och dess följder bidraga till förökande af brotten, och 

ehuru någon undersökning för utredande af detta förhållande ej ägt rum, synes denna åsigt vara väl grundad, 

då för annat ändamål anställda undersökningar gifvit vid handen, att båtsmanshållet i hög grad bidrager till 

förökande af den lösa befolkningen och fattigdomen. 

De vid förra periodens slut befintliga inrättningar för kreditens och företagsamhetens befrämjande, nemligen 

Filialbanken i Blekinge, Filialbanken i Carlshamn, Smålands Enskilda Banks afdelningskontor i Carlskrona och 

Smålands med flere provinsers Hypotheksförening hafva under perioden fortsatt sin verksamhet, Filialbanken i 

Blekinge, som år 1862 erhållit förnyad oktroj, efter dennas ingång under benämning af Filialbanken i Carls

krona. 

I afseende på inflytelsen af dessa inrättningar är ej annat att tillägga vid de i förra "berättelsen med

delade uppgifter, än dels att talrika lagsökningar, konkurser och utmätningsauktioner under perioden, särdeles 

dess sednare del, utvisa att, på sätt redan i förra berättelsen blifvit antydt, en stor mängd personer, synner

ligen af allmogen, alltför ovarsamt och oklokt begagnat sig af tillfällena att i låneinrättningarne erhålla pen

ningar, dels att den i förra berättelsen anmärkta, af god penningetillgång och höga priser å jordbruksproduk

ter föranledda stegring i pris å fast egendom med ogynsamma konjunkturer och tvungna fastighetsförsäljnin

gar efterträdts af ett mycket stort prisfall. 

Kreditföreningen för Medelstads härad har jemväl under denna period varit i verksamhet i förut upp-

gifna syfte, och efter branden i Ronneby äfven sökt bereda hjelp åt dess innevånare för byggnadsföretag nu m. 

' Med anledning af det i sednaste femårsberättelsen upplysta förhållande, att de å landsbygden inrättade 

filialafdelningar till de i städerna befintliga sparbankerna under åren 1856—1860 minskats från femton till 

fem, har Hushållnings-sällskapet till öfverläggning förehaft frågan, hvilka åtgärder borde vidtagas för bere

dande af tillfälle för landsbygdens befolkning att med minsta möjliga besvär göra sina besparingar fruktbä

rande genom insättning i sparbank. Dervid gjorde sig den åsigt gällande, att det anmärkta förhållandet hade 

sin grund hufvudsakligast deri, att de, från hvilka hågen för insättningar i sparbanker bort spridas till den 

stora mängden, eller husbönderne, icke deltagit i den egentliga förvaltningen af sparbankerna och till följd 

deraf i allmänhet saknat allt lifligare intresse för saken, och i öfverensstämmelse härmed ansågs ock, att flere 

sjelfständiga sparbanker å landsbygden, med ombud inom hvarje socken för emottagande af penningar till in

sättning, skulle säkrare leda till det med sparbankerna afsedda mål, än en eller flere till städerna förlagda 

större sparbanker med filialafdelningar å landet. Efter det förslag såväl till länets indelning i sparbanksdi-

strikter som reglemente för de ifrågasatta nya sparbankerna blifvit uppgjordt, hafva af sju föreslagna nya 

sparbanker fem under perioden blifvit stiftade, af hvilka dock endast tre börjat sin verksamhet före 1865 års 

slut. Dessutom " har Ronneby köpings äldre sparbank blifvit omorganiserad i öfverensstämmelse med berörde 

förslag. Hvarje af dessa banker, hvilka alla hafva af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fastställda stadgar och 

stå under Hushållnings-sällskapets kontroll, hafva af detta erhållit ett bidrag af 200 R:dr till bestridande af 

organisationskostnaderna, samt dessutom under tre år 100 R:dr årligen till aflöningar och andra förvaltnings

utgifter. 

Vid periodens slut funnos åtta sparbanker i verksamhet, nemligen: Blekinge läns i Carlskrona, stiftad 

1827; Carlshamns stads, 1829; Sölvesborgs stads, 1838; Jeinshögs och Näsums socknars, numera, efter Jems-

högs sockens delning, kallad Jeinshögs, Kyrkhults och Näsums socknars, 1839; Ronneby köpings jemte Ron

neby och Backaryds socknars, stiftad 1839, men omorganiserad 1865; samt Tvings och Eringsbodas, Fridlef-

stads, Rådeby och Sillhöfda socknars samt Asarums sockens, de tre sistnämnda stiftade år 1865. De i städerna 

och Ronneby befintlige sparbanker emottaga penningar jemväl af personer i kringliggande landsorter, hvaremot 

öfrige sparbanker ej sträcka sin verksamhet utöfver deras genom benämningen antydda distrikten 
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Sparbanken i Carlskrona, i periodens början öppen en dag, är nu öppen 2 dagar i veckan, och spar

banken i Fridlefstads pastorat är öppen första helgfria dag i hvarje månad och emottager dessutom penningar 

hvarannan Söndag genom ombud inom hvarje socken. De öfriga sparbankerna äro tillgängliga en dag i veckan. 

För dessa sparbankers rörelse och ställning under perioden redogöres i tab. N:o 13. Tub. N:0 13. 

Af denna redogörelse visar sig, att antalet delägare under perioden ökats från 8,700 till 10,489 eller 

med 1,789; delägarnes behållning från 1,392,490 R:dr till 1,644,506 R:dr, eller med 252,016 R:dr; grund-eller 

reservfonderna från 112,094 R:dr till 147,762 R:dr, eller med 35,668 R:dr, och summan af delägarnes och 

sparbankernas fonder från 1,504,584 R:dr till 1,792,269 R:dr, eller med 287,685 R:dr. 

Af de vid 1865 års slut befintlige delägare och fonder belöpte sig: 

Under periodens två första år öfverstego de insatta beloppen de uttagna högst betydligt, så att insät

tarnes behållning under dessa år ökades med mer än 300,000 R:dr, men under återstoden af perioden har ett 

motsatt förhållande ägt rum, hvartill anledningen är att finna i den tryckta penningeställningen under denna 

tid och måhända äfven till någon del i lättheten att förmånligare använda penningar. Ar 1865 har dock 

missförhållandet emellan uttagna och insatta belopp varit betydligt mindre än under nästföregående två år, 

och då delägarnes antal år 1865 ökats med ej mindre än 908 personer, och en ytterligare tillväxt är att 

emotse med nya sparbankers uppkomst å landet, torde den störda jemvigten mellan insättningar och uttag-

ningar för länet i sin helhet snart blifva återställd, äfven om inom någon eller några af sparbankerna ett 

ogynsammare förhållande skulle någon tid fortfara. 

Utlåningen af de under sparbankernes förvaltning stående medel verkställes fortfarande efter mycket 

olika grunder inom de särskilda bankerne. Sparbanken i Carlskrona utlemnar endast stående lån mot inteck

ning i fast egendom eller pant af guld eller silfver; men sparbankerne i Carlshamn, Sölvesborg, Ronneby, 

Jemshög och Tving icke allenast stående lån emot inteckning, Ronneby sparbank äfven mot pant af silfver 

och guld, utan äfven mot löpande förskrifning med borgen på viss tid med eller utan omsättningsrätt. De 

två öfrige sparbankerna, nemligen Fridlefstads pastorats och Asarums, hafva verkställt all utlåning mot för

skrifning af sistnämnde beskaffenhet med omsättningsrätt. Då Hushållnings-sällskapet genom reglementena är 

tillförsäkrad rättighet att deltaga i förvaltningen af de nybildade sparbankerne, torde kunna emotses att ge

nom dess inflytande utlåningen åtminstone inom dessa banker varder verkställd efter samma grunder och för 

öfrigt på det sätt och mot den säkerhet, hvarigenom både bankernes och låntagarnes fördelar, bäst tillgodoses. 

Den ränta, som godtgöres insättarne, är deremot inom alla sparbankerne bestämd till 5 procent. 

Inom ett par socknar hafva under perioden frågor varit väckta om inrättande af socknemagasiner, men 

förslagen härom hafva förfallit. Deremot hafva socknemagasiner i Hoby, öljehults och Backaryds socknar 

K. M:ts Bcfallningshafvandes femårsberätteher 1861—1865. Blekinge län. 4 
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bibehållits och ökat sin spanmålsbehållning från 440 till 518 tunnor råg och korn. Utlåningsräntan har 
fortfarande varit 4 kappar på tunnan, och den influtna räntesäden användes såsom förut till fattigvård, folk
skola eller förstärkning af magasinens fond. I afseende på inflytelsen af dessa inrättningar hänvisas till de i 
förra berättelsen meddelade upplysningar. 

Försäkring emot eldskada å fast och lös egendom har under perioden lemnats af fyra inom länet befint
l i g bolag, nemligen Länets Brandstodsbolag å landet samt Brandstodsbolagen för Tvings, Backaryds och Chri
stianopels jemte Thorhamns socknar. 

Länets Brandstodsbolag, för hvars organisation blifvit redogjordt i sednaste femårsberättelsen, har i sam
manhang med antagande af nytt reglemente beslutat åtskilliga förändringar i afseende på de belopp, för hvilka 
försäkringar fingo ske, och deruti medgifvit ända till 50 procent förhöjning, utöfver hvad förut var tillåtet. 
Försäkring får nu ske till 15,000 R:dr för ett och samma hus, 30,000 R:dr för åbyggnader och 35,000 R:dr 
för lösegendom å samma gård. 

Tvings sockens Brandstodsbolag har under perioden utöfvat sin verksamhet efter samma grunder som 
tillf orene, hvaremot Backaryds sockens Brandstodsförening, som vid periodens början ersatte brandskador endast 
å hus, numera till försäkring antager äfven lösegendom. 

Christianopels sockens Brandstodsförening, hvilken är stiftad år 1812, men, fastän ej formligen up'plost, 
tidtals varit i det närmaste overksam, har under perioden återtagit och jemväl till Thorhamns socken utsträckt 
sin verksamhet. 

Tab. Litt. L. För antalet försäkringar och ansvarighetssumman vid periodens slut, jemte antalet ersatte brandskador 
och utgifterna inom dessa fyra bolag, redogöres i nedanstående tab. Litt, L. 

I de vid periodens början befintliga brandstodsbolag funnos 12,931 delägare, som försäkrat fast och lös 
egendom till ett sammanlagdt belopp af 20,672,035 R:dr, hvadan delägarnes antal under perioden ökats med 
2,397 och ansvarighetsbeloppet med 3,358,927 R:dr. 

Utom de 120 brandskador, för hvilka ersättning utgått från brandstodsinrättningarne inom länet, hafva 
flere eldsvådor inträffat, bland hvilka den, som den 6 och 7 April 1864 ödelade största delen af Ronneby 
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köping, är den märkligaste. Dervid nedbrunno 145 fastigheter till ett uppskattadt värde af 718,515 R:dr 33 
öre och förlorades lösegendom för 502,431 R:dr eller tillsammans 1,220,946 R:dr 33 öre, hvaraf Städernas 
Allmänna brandstodsbolag för fast och lös egendom, Brandstodsbolaget för byggnader å Jandet, Skandia-bolaget 
samt ett utländskt bolag godtgjort sammanlagdt 751,557. R:dr. Ersättning för förlorad egendom vid 11 af 
öfrige eldsvådor har från berörde inhemska bolag utgått med 11,938 R:dr 86 öre. 

Det med säkerhet kända värdet af egendom, som under perioden genom brand gått förlorad inom lä
net, uppgår således till det högst betydliga beloppet af 1,440,266 R:dr 20 öre, hvaraf 970,876 R:dr 87 öre 
blifvit, på grund af skedd försäkring, ersatte; hvarförutom i gåfvomedel till de brandskadade i Ronneby in
flutit 54,654 R:dr 79 öre och 30,000 R:dr statsanslag anvisats till ny tomtreglering derstädes. Vid 1865 års 
slut var Ronneby köping till stor del åter uppbygd och 110 fastigheter derstädes försäkrade för ett belopp 
af 614,200 R:dr. 

De i sednaste fem årsberättelsen omnämnda inom Mjellby och Thorhamns socknar befintlige bolag eller 
föreningar till försäkring af båtar och fiskeredskap, som genom storm eller olycka under fiske förloras eller 
skadas, hafva under perioden fortfarit med sin gagnande verksamhet, hvarjemte ett nytt sådant år 1863 blif
vit bildadt inom Medelstads härad. 

Då vid 1860 års slut funnos 108 delägare, som försäkrat 2,481 sillgarn, 18 laxgarn och 6 ekor till ett 
sammanlagdt belopp af 15,841 R:dr, uppgingo deremot delägarnes antal vid slutet af år 1865 till 185, som 
försäkrat 5 ekor och 4,167 sillgarn till ett värde af 26,828 R:dr, utvisande en tillökning af 73 delägare, 1,686 
försäkrade sillgarn och 10,987 R:dr försäkringsvärde, men deremot en minskning af 1 eka och 18 laxgarn. 

Under åren 1856—1860 utgingo ersättningar för 329 förlorade eller skadade sillgarn med 1,914 R:dr. 
Under åren 1861—1865 deremot för 1,171 sillgarn med 5,589 R:dr 5 öre. 

Kassabehållningen, som vid 1860 års slut uppgick till 2,383 R:dr, deraf 1,875 R:dr utgjorde af all
männa medel anvisadt understöd, var vid 1865 års slut 4,217 R:dr 46 öre, deraf 2,750 R:dr blifvit af stats
medel anslagna till grundfond, hvaraf räntan, men ej, utom i särdeles ömmande fall och med Länsstyrelsens 
tillåtelse, någon del af kapitalet må till bestridande af bolagets utgifter användas. 

Ehuru denna redogörelse utvisar en betydlig tillökning i dessa bolags verksamhet, har densamma likväl 
långt ifrån erhållit önskvärd utsträckning, hvartill anledningen fortfarande är att finna dels i bristande om-
tanka hos flertalet af fiskarebefolkningen och dels i svårigheten att inom densamma finna personer, som äro 
villige och lämplige att handhafva förvaltningen. 

Hvad beträffar nyttan af dessa föreningar, finnes ingen anledning frångå det i sednaste femårsberättel
sen yttrade omdöme. 

I Blekingska afdelningen af Jönköpings m. fl. läns Pensionsförening eller Ränteförsäkringsanstalt, som vid 

1860 års slut hade 36 medlemmar, funnos vid 1865 års slut 68 delägare, alla tillhörande den så kallade be
sparingsklassen. 
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Genom tryckta och inom länets alla kommuner utdelade lättfattliga upplysningar, har Hushållnings-säll

skapet jemväl under ifrågavarande period sökt sprida kännedom om nyttan af delaktighet i föreningen, och 

tillika uppdragit åt ordföranderne i Kommunal-nämnderne att till insättning emottaga penningar, men dessa 

bemödanden hafva hittills icke medfört åsyftad verkan; såsom bevis hvarpå må nämnas, att blott fyra af 

delägarne äro boende å länets landsbygd. 

öfrige i förra femårsberättelsen omnämnda Pensions- och Nödhjelpsinrättningar hafva jemväl under pe

rioden varit i verksamhet. Af dessa hade Lundeska och Danielsonska gratialkassorna i Carlskrona vid 1865 

års slut ett kapital af 70,112 R:dr 70 öre samt 107 gratialister, hvilka tillsammans åtnjöto 3,500 R:dr årligt 

understöd, hvarjemte, såsom förut är nämndt, Carlskrona Slöjdskola erhållit 750 R:dr årligen från dessa kassor. 

Carlskrona handlandes Enke- och Pupillkassa, hvilkens fond vid periodens början utgjorde 247,000 R:dr, 

har till dess slut, genom besparing af räntor och bidrag af delägarne, ökats till 276,620 R:dr. Delägarne 

voro vid 1865 års slut 108 och understödstagarne 33, deraf 17 enkor, 11 barn och 5 afsigkomne delägare, 

tillsammans åtnjutande 8,700 R:dr i pensioner. 

Carlskrona handtverksborgares Enke- och Pupillkassas kapital har genom räntebesparingar, gåfvor och bi

drag under perioden ökats från 44,284 R:dr till 58,794 R:dr 27 öre. Inträdesafgiften har blifvit höjd från 

165 R:dr till 220 R:dr, och gratialens belopp från 50 R:dr till 100 R:dr åt delägares enka, hvarjemte be

stämts, att gratial åt barn skall utgå med 25 R:dr. Delägarnes antal har nedgått från 79 till 72. Under

stödstagarne bestodo år 1865 af 20 enkor och 3 barn, hvilka tillsammans voro berättigade till 2,025 R:dr 

årligt understöd. 

Föreningen i Carlskrona till belöning och understöd för troget tjenstefolk har utdelat belöningar och un

derstöd : 

Dess fond har under åren 1861—1865 ökats från 4,065 R:dr till 5,257 R:dr 62 öre. 

Från Carlshamns Enke- och Pupillkassa, hvilkens fond stigit från 61,017 R:dr 96 öre till 80,767 R:dr 

16 öre, utdelades under periodens sista år 14 pensioner à 200 R:dr, 3 à 100 R:dr och 6 à 50 R:dr, eller 

tillsammans 3,400 R:dr. 

Genom år 1858 upprättadt testamente har aflidne Grosshandlaren A. Hellerström anslagit 6,000 R:dr 

till en pensionsfond för ålderstigne och obemedlade arbetare och tjenstehjon i Carlshamn, och sedan dessa medel 

under perioden utfallit, har räntan dera blifvit utdelad enligt testators föreskrift. 

I afseende på de offentliga sjukvårds-anstalterna inom länet, hvilka, oberäknadt de för flottan inrättade, 

bestå af länets kurhus och lasarett i Carlskrona samt lasarettet i Carlshamn, har Landstinget beslutat, att, 

med fördelning af det nuvarande kurhuset, en sådan sjukvårdsanstalt med minst 16 sängar skall för länets 

vestra del eller Bräkne och Listers härader jemte Carlshamns och Sölvesborgs städer inrättas vid lasarettet 

i Carlshamn, samt kurhuset i Carlskrona, å hvilket antalet sjuksängar bör nedsättas från 36 till 24, från och 

med den dag, då kurhuset i Carlshamn upplåtes till begagnande, till vård emottaga patienter endast från lä

nets östra del. 

Detta beslut, i sammanhang hvarmed beslut jemväl fattats om särskilde af delningen påkallade åtgär

der, hade vid periodens slut ej hunnit att bringas till verkställighet. 

Tab. utt. M. För antalet tillgänglige och i medeltal upptagne sängplatser samt sjukhusens inkomster och utgifter, 

redogöres i tab. Litt. M. å följande sida. 
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Af det belopp, hvarmed kurhusmedlen, hvilka under hela perioden utgått med 15 öre för hvarje skatt-

skrifven person, öfverskjutit kurhusets utgifter, har lasarettet i Carlshamn under hvartdera af åren 1861—1864 

erhållit två tredjedelar och lasarettet i Carlskrona återstoden, hvaremot 1865 års öfverskott å kurhusmedlen 

helt och hållet tillfallit förstnämnde lasarett. Fri sjukvård och underhåll hafva åtnjutits å lasarettet i Carls

krona i medeltal under 1,693 dagar och å lasarettet i Carlshamn under 1,500 dagar årligen. För dem, som 

ej åtnjutit fri sjukvård, har ersättning utgått under åren 1861—1864 med 40 öre om dagen för patient, för 

hvilken kommun betalt, och 50 öre för alla andra, som ej begagnat enskilda rum; men under 1865 med 35 

öre för patient, hvars sjukvård kommun bekostat, och 40 à 50 öre för andra, som ej begagnat särskildt rum. 

Genom den i April månad 1864 inträffade brand i Ronneby köping blef tillgången på bostäder så min

skad, och de befintliga så hårdt anlitade af ortens egen befolkning, att utrymme under samma år kunde be

redas blott ett jemförelsevis ringa antal brunns- och badgäster vid Ronneby helsobrunn. Redan år 1865 in

trädde i detta afseende ett bättre förhållande, och sedan numera god tillgång finnes på bostäder, torde fre-

qvensen vid brunnen snart återgå till det normala. 

Antalet af brunns- och badgäster jemte lemnade bad inom badhusen samt inrättningens inkom- Tab. Litt. N. 

ster och utgifter hafva varit de i nedanstående tab. Litt. N. anförde. 

Den betydliga vexlingen i utgifterna är föranledd deraf. att ett nytt badhus med tillhörande ekonomi

byggnad blifvit uppfördt. Skulden, som i sednaste berättelsen uppgafs till 6,000 R:dr vid periodens början, 

men enligt nu meddelad upplysning utgjorde endast omkring 2,000 R:dr, uppgick vid periodens slut till 

19,966 R:dr 78 öre, hvaremot värdet af brunnsinrättningens jord samt byggnader, hvilka alla äro väl under

hållna, och inventarier under samma tid ökats från 43,594 R:dr till 71,685 R:dr. 

Helsobrunnen vid Carlshamn är fortfarande förtjent af mindre uppmärksamhet. 

Tab. Litt. M. Antal sängplatser samt inkomster och utgifter vid civila sjukhusen. 

Tab. Litt. N. Ronneby helsobrunn. 
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De vid 1860 års slut befintlige, enskilde personer eller bolag tillhörande badinrättningame i Carlskrona, 

Carlshamn, Sölvesborg och Ronneby köping samt vid Ronneby redd hafva jemväl under denna period varit 

för allmänheten tillgängliga. 

Allmänna helso- och sjukvården bestrides af två Provinsialläkare med station i Carlskrona och Sölves

borg, en Distriktsläkare i Ronneby, hvilkens tjenstgöringsområde numera omfattar icke allenast Ronneby kö

ping och socken, utan äfven Backaryds församling, tre Stadsläkare, deraf en i Carlskrona och två i Carlshamn, 

samt två läkare vid länets förut omnämnda sjukvårdsanstalter. På sätt Länsstyrelsen i särskilda utlåtanden 

rörande regleringen af Provinsialläkarevården yttrat, erfordras, enligt dess åsigt, ytterligare två Provinsial

läkare, och när redan fattadt beslut, att Provinsialläkarestationen för Bräkne och Listers häraders distrikt 

skall flyttas från Sölvesborg till Jemshög, blifvit verkställdt, bör en Stadsläkare för Sölvesborg antagas. 

Vid periodens slut funnos fyra Fältskärer, anställde i länets städer samt Ronneby köping, och är någon 

tillökning i dessas antal icke behöflig. 

Barnmorskornas antal har under perioden ökats från 29 till 32, af hvilka 14 äro boende i städerna och 

de öfrige eller 18 å landet; men då en af de nu befintliga barnmorskorna, hvilken är antagen för fyra sock

nar, är gammal och orkeslös, samt flere socknar sakna barnmorska, erfordras ytterligare minst sex barnmor

skor för behofvets fyllande. 

Vid periodens slut funnos tre Djurläkare, stationerade i Carlskrona, Carlshamn och Ronneby samt aflö-

nade af kommunerna, och den i Carlskrona boende jemväl af staten. En ytterligare erfordras med station i 

Sölvesborg. 

Fyra befintlige Apothek äro tillräckliga, så länge ej några förändringar i afseende på läkarevården ägt 

rum. 

Tab. N:o 14. I tab. N:o 14 meddelas redogörelse för allmänna fattigvården såväl för länet i sin helhet som särskildt 

för landsbygden och för städerna. 

Den under perioden skedda tillökningen i fattigvårdssamhällenas antal från 34 till 35 är föranledd af 

Jemshögs sockens år 1865 verkställda delning i två socknar. 

Af de vid periodens slut å landsbygden befintlige 18 fattighus tillhörde 1 Ronneby köping och de öfrige 

11 socknar å landet. Af dessa är ett, det så kallade »Santessonska» fattighuset i Mörrums socken, grundadt 

på doneradt kapital af 10,000 R:dr, hvaraf årsräntan användes till full försörjning af sex äldre orkeslösa 

personer. 

Vid jemförelse mellan fattigpersonalen åren 1860 och 1865 visar sig, hvad landsbygden beträffar, att 

antalet fattighjon, som erhållit full försörjning, minskats från 1,265 till 1,262, och att antalet understödde, 

men ej fullt försörjde, ökats från 2,437 till 2,527. Fattigvårdens utgifter, som år 1860 uppgingo till 73,556 

R:dr, voro föga större 1865, då de utgjorde 73,784 R:dr. 

Detta förhållande må med skäl kunna anses tillfredsställande i betraktande deraf, att fattigvården, en

ligt Jrvad tabellen utvisar, under sista periodens sednare hälft varit jemförelsevis betungande, hvartill den un

der denna tid rådande penningebrist och deraf beroende minskning i arbetstillfällen, enligt hvad åtskilliga 

Fattigvårdsstyrelser uppgifvit, utgöra förnämsta orsaken. 

I städerna har antalet fattighjon, som erhållit full försörjning, sedan år 1860, då antalet af sådane hjon 

utgjorde 471, ökats till 637, hvartill antalet uppgick år 1865. Under samma tid ökades antalet understödde, 

men ej fullt försörjde från 428 till 583, samt fattigvårdens utgifter från 39,715 R:dr till 47,512 R:dr. 

Bland de flere omständigheter, som medverkat till ökande af städernas fattigvårdstunga, torde böra 

nämnas ökad befolkning samt större tillopp af arbetssökande med familjer, hvilka till någon del fallit fattig

vården till last, synnerligen i Carlskrona, der under perioden verkställde större allmänna arbeten föranledt 

inflyttningar af arbetsfolk. 
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Den befintliga skilnaden emellan fattigvårdens inkomster och utgifter å landsbygden torde i allmänhet 

hafva sin grund deri, att med de medel, som uppgifvits såsom för fattigvårdens räkning influtna, utgifter blif-

vit bestridde jemväl för andra ändamål, såsom ersättning till Kommunal-nämndens ordförande för skrifmate-

rialier, postporto samt skrifvare- och räkenskapshjelp, uppbördsprovisioner, brandförsäkring för kommunen till

hörige byggnader m. m. 

Den i tabellen upptagna ersättning af statsmedel har till största delen utgått till Carlskrona stad, som 

utom ett ordinarie anslag af 4,500 R:dr årligen erhållit ersättning ined 4,200 till 4,600 R:dr årligen för vår

den af fattige, tillhörande Kronans manskap eller deras familjer. 

I afseende på sättet för fattiga barns och öfrige fattiges försörjande samt beträffande allmänna tillstån

det af fattigvården, är intet annat att tillägga vid innehållet af sednaste femårsberättelsen, än att de minskade 

tillfällena till arbetsförtjenst under vissa delar af de sednaste åren möjligen föranledt någon tillökning i tiggeriet. 

Bland orsakerna till fattigdomen och den betungande fattigvården å landet har vid åtskilliga tillfällen, 

jemväl offentligen, uppgifvits den starka båtsmansroteringen inom länet. Sedan Länsstyrelsen med anledning 

häraf i sammanhang med uppgifterna om fattigvården för år 1864 infordrat åtskillige upplysningar i ändamål 

att få tillförlitligen utredt, i hvad mån berörde antagande ägde grund, har af de meddelade svaren befunnits, 

att nära en tredjedel af nämnde år befintlige fattighjon utgjordes af afskedade båtsmän samt medlemmar af 

afskedade eller aflidne båtsmäns familjer, samt att inom länet funnos 567 afskedade båtsmän med familjer 

utan stadig sysselsättning och 765 familjer efter aflidne båtsmän. Det sålunda utredda förhållandet har se

dermera föranledt Landstinget göra underdånig framställning i ämnet till Kongl. Maj:t. 

I ändamål att förekomma behof af fattigvård har icke allenast i Carlshamn, Nettraby och Christianopel, 

i likhet med hvad under förra perioden ägde rum, utan äfven inom Carlskrona och Förkärla tillfälle till ar

betsförtjenst blifvit beredt medelst tillhandahållande af ull, lin m. ni. till förarbetning, af personer, som varit 

i saknad af arbetsförtjenst. 

A Carlskrona fattigvårdsinrättning har lagad mat lemnats mot betalning, och i Carlshamn hafva per

soner af arbetsklassen på billiga vilkor fått hyra snygga bostäder i två för sådant ändamål genom enskilde 

personers föranstaltande inköpta och inredda, den så kallade Oscarsfonden tillhöriga fastigheter. 

Carlskrona å Landskansliet och Landskontoret den 24 Juli 1866. 

E. W. NORDENFELT. 

O. Hammar. H. Abelin. 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGD. 
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34 Tabb. N:is 3, 4, 5 och 6. Blekinge län. 

Tab. N:o 3 . 

B O S K A P S S K Ö T S E L . 

Till Tab. N:o 4 SKOGSHUSHÅLLNING hafva inga uppgifter kunnat meddelas. 

Tab. N:o 5. 

DÖDADE R O F D J U R . 

Till Tab. N:o 6 AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR hafva inga uppgifter kunnat lemnas. 
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Tab. N:o 7 a). 

BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR ÅR 1865. 

Tab. N:o 7. 35 



36 Tab. N:o 7. Blekinge län. 

Fortsättning af Tab. N:o 7 a). 

BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR ÅR 1865. 



HANDTVERKARE OCH IDKARE AF ANNAN NÄRING ÅR 1865. 

Tab. N:o 7. 37 Blekinge län. 

Tab. N:o 7 b). 



38 Tab. N:o 8. Blekinge län. 

Tab. N:o 8 a). 

ALLMÄNNA VÄGAR, 1861—1865. 

Tab. N:o 8 b). 

GÄSTGIFVERIER OCH SKJUTS, 1861—1865. 



Tab. N:o 9 b). 

H A N D E L , ÅR 1865. 

Blekinge län. 

Tab. N:o 9 a). 

S J Ö F A R T , ÅR 1865. 

Tab. N:o 9. 39 



40 Tab. N:o 10. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN ÅR 1865. 

Blekinge län. 

Tab. N:o 10 a). 



JC. M.ts Befallningshafoandes femàrsberatteher 1861—1865. Blekinge län. 6 

Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN ÅREN 1861—1865. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR I STÄDERNE. 

Blekinge län. 

Tab. N:o 10 b). 

Tabb. N:is 10 och 11. 41 



42 Tab. N:o 12. Blekinge län. 

Tab. 

KRONO-



N:o 12. 

UPPBÖRDEN. 

Blekinge län. Tab. N:o 12. 43 



44 Tabb. N:is 13 och 14. Blekinge län. 

Tab. N:o 13. 

SPARBANKER. 

Tab. N:o 14. 

FATTIGVÅRDEN. 

STOCKHOLM, 1866 . P . A. NORSTEDT & SÖNER. 
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