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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 3. 

ÅREN 

1866-1870. 

B L E K I N G E LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

ö lek inge läns gränser mot Skåne och Småland hafva icke 
under perioden undergått någon förändring, och länets areal utgör 
således fortfarande 26,64 qvadratmil, hvaraf 1,04 qvadratmil upp
tagas af sjöar och vattendrag. 

Jemte det V2 mantal N:o 65 Vestra Tubbaryd, enligt Kongl. 
Bref den 5 April 1867, i kyrkligt hänseende blifvit skildt från 
Asarums socken och förenadt med Karlshamns stadsförsamling, 
har Eringsboda kapellag, genom Kongl. Resolution den 31 Mars 
1870, förklarats skola utgöra en serskild annexförsamling till 
Tvings moderförsamling, af hvilken den förra, bestående af den 
gamla socknens norra del, innefattar 2123/24 och den senare 39% 
mantal. Länet består således nu af 32 kyrkosocknar å landet 
samt 3 stadsförsamlingar jemte Karlskrona amiralitetsförsam
ling, utgörande 23 pastorat och 3 prosterin eller kontrakt, till
hörande Lunds stift. 

Enligt ofvannämnda Kongl. Bref den 5 April 1867 har V2 

mantal -N:o 65 Vestra' Tubbaryd, af hvilket hemman % mantal 
redan genom Kongl. Resolution den 8 December 1771 blifvit 
underlagdt Karlshamns stads jurisdiktion, i ju.diciélt hänseende 
blifvit i dess helhet förlagdt från Bräkne härad under Karls
hamns stads domvärjo, och genom utslag den 30 September 1870 

K. M:t$ Befallnmgthafvandet femåriberåttelier 1866—1870. Blekinge län. 

har Eders Kongl. M:ts Befallningshafvande förordnat, att Eringsboda 
kapellförsamling den 1 Januari 1871 skall i kommunalt hän
seende från Tvings moderförsamling skiljas och derefter utgöra 
en serskild kommun, För öfrigt har länets administrativa in
delning icke undergått någon förändring. 

Af Topografiska korpsens karta öfver Sverige, hvaraf bladet 
"Christianstad", omfattande en del af Blekinge län, utkom under 
förra perioden, hafva sedermera bladen "Carlshamn", Carlskrona" 
och "Ottenby", hvilket senare upptager jemväl en del af Blekinge, 
blifvit offentliggjorda, och af Geografisk statistisk atlas öfver 
Sverige omfattar ett utkommet blad Blekinge jemte Skåne. 

Utom den af länets Hushållningssällskap fortfarande utgifna 
tidskrift hafva under perioden blott följande länet rörande arbeten 
utkommit, nemligen: "Bcskrifning om landskapet Blekinge i sam
mandrag af Edv. F., 1866;" "Anteckningar om Ronneby köping 
och dess omgifningar af Edv. F., 1866"; "Om staden Carlshamn, 
några historiska och statistiska anteckningar af E. "W. Lindahl"; 
samt "Om Ronneby helsokälla och bad samt deras medicinska 
användande, af O. Neyber, aftryck ur Hygiea, 1869." 

I afseende på länets naturbeskaffenhet i allmänhet åberopas 
hvad i föregående berättelser blifvit meddeladt. 
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2. Innevånare. 
Tab. K:o 1. För länets folkmängd enligt husförhörs- och mantalsläng-

derne samt antalet af dem, som varit frie från mantalspenningar, 
utskrifningsmanskap och vid mönstringarna approberade bevärings-
pligtige redogöres i tabellen N:o 1. 

Enligt mantalslängderna, med hvilka husförhörslängderna för 
de senaste åren i det närmaste öfverensstämma, har den mantals-
skrifna befolkningen, som 1866 utgjorde 123,880, ökats till och 
med 1868, då den uppgick till 126,644, men derefter minskats, 
så att den 1870 utgjorde blott 125,245, deraf 23,425 tillhörde 
städerne samt 101,820 landsbygden, af hvilket senare antal 
56,822 personer belöpte sig å Östra och Medelstads samt 44,998 
å Bräkne och Listers härads fögderi. 

Den anmärkta minskningen i folkmängden har sin orsak i 
verkningarna af svaga skördar och missväxt under åren 1866, 
1867 och 1868. De olyckliga följderna deraf hafva bland annat 
visat sig dels i minskning af antalet ingångna äktenskap och 
minskad nativitet, men ökad mortalitet under gängse tyfösa 
febrar, som fortfarit långt efter det den af missväxten föranledda 
allmänna nöden upphörde och en bättre ekonomisk ställning efter 
de goda skördarna under periodens två senaste år inträdt, dels ock 
i talrika utflyttningar till Nord-Amerikas Förenta Stater, Tysk
land och Danmark, om hvilka utflyttningars antal närmare upp
gifter dock icke kunna meddelas, enär emigranterne blott undan
tagsvis försedt sig med pass för resan och inskeppningen till 
utlandet för det mesta skett å annan ort. 

Den minskning i Karlskrona stads folkmängd, som enligt 
husförhörslängderna skall egt rum under år 1870, då folkmängden 
är upptagen till 16,558 personer, emot 17,775 under föregående 
år, har sin grund dels i den omständigheten, att 814 personer, 
hvilkas vistelseort länge varit presterskapet okänd, på en gång 
afförts ur dessa längder, och dels efter all sannolikhet äfven 
deri, att åtskilliga personer, som under missväxtåren inflyttat till 
staden från kringliggande landsbygd, åter afflyttat derifrån, sedan 
ökade tillfällen till arbetsförtjenst yppats å landsbygden. 

Den anmärkningsvärda skilnaden emellan antalet bevärings-
pligtige, som blifvit approberade under nu ifrågavarande period, 
tillsammans utgörande 2,557 och under nästföregående femårs
period, då de uppgingo till 3,312, har sin grund deri, att till 
följd af större noggrannhet vid pröfningen af de beväringspligtiges 
krigsduglighet ett jemförelsevis större antal kasserats under den 
period, som denna berättelse omfattar, än under den föregående. 

Skismatiska rörelser, som medfört bildande på det i lag 
föreskrifna sätt af serskilda församlingar, hafva väl icke före
kommit, men i vissa delar af länet finnes ej så få personer, som 
bekänna baptistiska eller metodistiska läromeningar och hålla 
gemensamma andaktsöfningar. I Karlskrona befintlige metodister 
hafva uppfört egen kyrka, i hvilken andaktsöfningar reguliert 
förrättas. Tillfällena till gemensamma andaktsöfningar under 
ledning af lekmän hafva derjemte flerstädes med begärlighet 
begagnats, och i Karlskrona har ett serskildt bönehus eller för
samlingsrum blifvit uppfördt, der religiösa föredrag hållas både 
af prester och lekmän. 

Under perioden har någon anmärkningsvärd förändring i af-
seende på byggnadssätt, klädedrågt, vissa födoämnens allmännare 
begagnande, omtanken för renlighet och beqvåmlighet samt folk
nöjen icke egt rum, men bruket af bränvin har ytterligare minskats, 

under del förbrukning af maltdrycker betydligt ökats, hvartill 
talrika ölkrogar å landsbygden mycket bidragit. 

Insigten om nyttan af sockenbibliotek synes vinna allt 
större utbredning. Om deras antal, vid periodens början utgörande 
21 bokförråd, anlitande och sättet för deras underhållande med
delas följande uppgift: 
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3. Näringar. 

Tab. Litt. A. Skarpskytteföreningar. 

Endast inom följande socknar saknades vid periodens slut 
bibliotek, nemligen Sturkö, Förkärla, Backaryd, Elieholm, 
Kyrkhult och Sölvesborg. 

Förutom ofvannämnda å landsbygden befintliga för allmän
heten tillgängliga boksamlingar finnas i Karlskrona det af Läse-
sällskapet derstädes till Elementarläroverket skänkta bibliotek, 
som, jemväl för allmänheten tillgängligt, under perioden genom 
inköp ökats från 11,000 till 11,770 band; Karlshamns stads
bibliotek, som genom gåfvor af enskilde samt inköp för bidrag 
af staden och läsafgifter ökats från 770 till 1,069 band; den i 
Karlskrona befintliga Bildningscirkels, för dess medlemmar till
gängliga, boksamling samt ett af Sölvesborgs arbetareförening 
år 1869 bildadt bibliotek, som redan har mer än 300 band 
och af föreningens medlemmar flitigt anlitas. 

Af de vid förra periodens slut befintliga 5 skarpskytte
föreningar bestå ännu Karlskrona, Karlshamns, Sölvesborgs och 
Ronneby, hvarjemte under perioden en ny förening bildats under 
benämning Nordvestra Blekinges skarpskytteförening. 

Litt. A. För dessa föreningars styrka, indelning, gevärsförråd samt 
inkomster och utgifter redogöres i nedanstående tab. Litt. A. 

Den värma, hvarmed den frivilliga folkbeväpningen under 
förra perioden af befolkningen i länet omfattades, synes vid 
slutet af samma period hafva nått sin största höjd. De aktiva 
medlemmarnes antal, som år 1865 utgjorde 970, nedgick nem
ligen redan nästföljande år ganska betydligt och utgjorde år 
1870 endast 704, och från flere af föreningarna förraäles med
lemmarnes intresse för de vanliga vapenöfningarna hafva minskats. 
Fliten och hågen i afseende på målskjutnings- och inom Karls
krona förening äfven på fäkt-öfningar hafva deremot ökats. 
Täflingsskjutningar om pris, soin blifvit med för ändamålet an
visade statsmedel anskaffade, hafva årligen egt rum. 

I afseende på länets skyttesällskap och Karlshamns skjut
förening, hvilka ännu fortfara, åberopas förra berättelsen. 

Jemte det Bildningscirkeln i Karlskrona fortfarit, hafva 
arbetareföreningar blifvit under perioden bildade i Karlshamn, 
Sölvesborg och Ronneby i ändamål dels att bereda dess med
lemmar tillfälle till förädlande nöjen och jemväl undervisning 
och dels -att bland dem befrämja en förbättrad ekonomisk 
ställning. 

Å) Jordbruk och ,5 ) Boskapsskötsel. Den jord, som den 
Blekingska jordbrukaren har att odla, är kanske i högre grad än 
i de flesta andra provinser vexlande och till sin natur olikartad. 
Inom länets nordligare delar, eller den så kallade skogsbygden, 
består den i allmänhet af mager och grund sandmylla, omvex-
lande med betydliga mossar, hvilka dock merendels äro af en 
beskaffenhet, som gör dem föga tjenliga till sädesodling. Jord
bruket i dessa trakter är föga betydande och långt ifrån till
räckligt att föda den talrika befolkning, som förr, då ännu skogs
tillgång derstädes fanns, af denna hade sin väsentligaste berg-
ning. 

I den så kallade mellanbygden börjar jordmånen blifva mer 
fruktbar. Sand och sandmylla, svartmylla, klapperjord och skog
lera, eller, som den i orten kallas, flottlera (egentligen bestående 
af finslainmad förtätad sand) förekomma alltjemt bredvid hvar-
andra inom inskränkt utrymme. 

Strandbygden, med undantag af den sandiga östliga kust
sträckan, åtnjuter en ännu fruktbarare jord, enär dälderna mer
endels bestå af alluviallera och höjderna af bördig sandmylla. 

Mergel förekommer, utom på ett och annat ställe i vest-
ligaste delen af länet, ingenstädes uti märkligare lager, hvaremot 
mer eller mindre kalkhaltig lera, uti tunuare sådana, allmänt 
förefinnes uti alfven inom strandbygden. Denna mergelalf 
sträcker sig dock ingenstädes nordligare än den gräns, som 
bildas af de första fallen uti de från norr till söder rinnande 
vattendragen, och är i allmänhet icke af den mägtighet, att 
egentlig mergling med fördel kan dermed verkställas. 

Fastän således Blekinge, i synnerhet hvad dess sydligare 
delar beträffar, i allmänhet har att glädja sig åt en fruktbar 
och tacksam jord, företer dock denna några egendomligheter, 
som vålla dess brukare betydlig olägenhet. Till dessa hörer i 
främsta rummet ymniga källsprång, som nästan i hvarje åker 
förekomma och göra afdikningen ytterst svår, samt dernäst 
egenskapen att om vårarne först sent och efter ett be
svärligt och arbetsamt bruk blifva till sådd tjenlig. Ehuru 
denna senare egenskap till någon del beror af de många käll
dragen, förefinnes den äfven oberoende af dessa hos den bäst 
afdikade jord. 
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Tab. N:o2. Uti tabellen N:o 2 meddelas ett sammandrag af de upp
gifter, som rörande utsädesbeloppet af olika föremål, samt rörande 
skördebeloppet, blifvit genom Hushållningssällskapet insamlade. 
Att dessa, hvad sifferuppgiften beträffar, i många fall äro mindre 
tillförlitliga, är en naturlig följd af de svårigheter, med hvilka 
man har att kämpa vid insamlandet. De flesta kartor äro 
mycket gamla och angifva icke den nuvarande åkerns areal, 
hvilken vanligen icke heller af egaren är känd annorledes än 
efter ögonmått. Begreppen om skilnaden mellan äng och betes
mark samt mellan betesmark och skog äro äfven högst sväf-
vande. 

Ehuru otvifvelaktigt odlingsarbetena äfven under denna period 
uti icke obetydlig skala fortgått (arealen af under densamma 
nyodlad jord uppgifves till 3,182 tunnland), kan dock den be
tydliga tillökning uti odlad jord, som tabellen utvisar i jemförelse 
med den, som för sista femårsperioden blifvit uppgifven, nem-
ligen 91,043 i stället för 72,360 tunnland vid nyssnämnde tids 
slut, icke ensamt tillskrifvas den fortgående odlingen af jorden, 
utan torde fastmera härröra från den olikhet i uppgifter, som 
kunnat vara en följd af förändradt uppsamlingssätt. Större 
säkerhet uti dessa torde hädanefter komma att vinnas, sedan 
Hushållningssällskapet beslutat uppdraga åt en dertill fullt lämplig 
person att efter noggranna undersökningar uppgöra en statistisk 
tablå öfver länet. 

Åkerns brukningssätt är i allmänhet tredingsbruk. Vid 
större gårdar begagnas naturligtvis vexelbruk, men förstnämnde 
brukningssätt är dock fortfarande bland allmogen det allmännaste. 
Att detta, som kan bära sig vid god tillgång på foder från na
turliga ängar, måste, i den mån dessa uppodlas, menligt inverka 
på jordens produktionskraft är naturligt. Klöfver och timotej 
odlas visserligen på en och annan bit af åkern, men ej tillräck
ligt för en ordentlig utfodring af kreaturen, som om vintrarne 
vanligen få nöja sig med halm. 

Af de odlade växterna upptager vårsäden den största are
alen, och serskildt anslås hvarje år större utrymme åt odlingen 
af hafre, hvilken på senare tiden blifvit föremål för en icke 
obetydlig export från länet. Af andra sädesarter måste under 
vanliga år ej obetydligt införas. 

X/adugårdsskötseln är ännu långt ifrån föremål för den upp
märksamhet och omtanke, som vore önskvärd, ehuru en för
ändring till det bättre börjat inträda. Den vigtigaste orsaken 
till det ringa intresse för denna vigtiga del af hushållningen, 
som af allmogen ådagalägges, har varit det bristande tillfälle till 
afsättning af ladugårdsprodukter, som är en naturlig följd dels 
af underhaltig beskaffenhet hos dessa och dels af frånvaron af 
samverkan mellan de många mindre jordbrukarne. Förmatt af-
hjelpa dessa olägenheter, har Hushållningssällskapet antagit en 
med 3,000 r.dr aflönad utmärkt skicklig undervisare i mejeri-
handteringen, hvilken med råd och upplysningar tillhandagår 
enskilde ladugårdsegare samt är behjelplig vid anläggandet af 
mejerin. Flere sådana hafva blifvit anlagda med tillhjelp af 
lån, som af Hushållningssällskapet blifvit lemnade, och kommer 
mejeriväsendet att hädanefter vinna en betydligt större ut
sträckning, då ett nu under bildning varande, hela länet om
fattande mejeribolag hinner börja sin verksamhet. 

Någon serskild kreatursras finnes icke öfvervägande inom 
länet. De inhemska så kallade bondkorna visa sig ofta vid god 
skötsel serdeles tacksamma, och torde egnandet af en större 

omsorg åt dessas behandling kanske för detta län, som i all
mänhet icke har rika betesmarker, vara af större vigt än vin-
läggandet om införande af ädlare kreatursraser. Af sådana 
hafva vid några egendomar isynnerhet Ayrshire och Holländska 
tjurar blifvit till förädling använde. Hushållningssällskapet har 
egnat mycken omtanke och penninguppoffring åt detta föremål 
dels genom anskaffande af mindre stamholländerin och dels 
genom att i olika delar af länet stationera ädla afvelsdjur af 
olika sorter, men då detta visat sig medföra större kostnader, 
än att de af resultaten motsvarats, har på sista tiden antalet 
af dylika djur blifvit förminskadt, och söker Sällskapet numera 
att verka till samma mål genom att utbetala premier eller bi-

^ drag till de personer, som anskaffa och till allmänhetens tjenst 
hålla ädlare afvelsdjur af den beskaffenhet, att de af Sällskapet 
godkännas. 

Antalet af kreatur, som vid hvarje års slut varit under- Tab. N:o3. 
hållna, utvisas af tabellen N:o 3. Den exempellösa torka, som 
rådde under'a'r 1868 och vållade en nästan fullkomlig missväxt 
på foderväxter och vårsäd, föranledde en så stark nedslagtning, 
att antalet af nötkreatur under nästföljande år nedgick med 
nära 15 procent. 

Odlingsföretagen hafva blifvit befordrade genom ett anslag 
af 20,000 r:dr, hvilket Hushållningssällskapet under missväxt
året 1868 beviljade att såsom odlingslåu utgå. De häraf fram
kallade företagen hafva i allmänhet bestått uti utdikning och 
odling af sänka marker. 

Uti Listers härad har under flere år pågått ett större od
lingsföretag genom sänkning af sjön Vesan, hvartill lån af stats
medel erhållits, men som arbetet ännu icke är afslutadt, kunna 
inga närmare uppgifter härom lemnas. 

Underdikning med tegelrör börjar ehuru långsamt att vinna 
förtroende. Den af Hushållningssällskapet anställde diknings-
förmannen har under senare åren varit ganska mycket använd. 
De uppgifter, som angående den täckdikade arealen inom länet 
ingått,' torde dock vara föga pålitliga, enär kännedomen om, 
hvad med en fullständig täckdikning menas, ännu icke är fullt 
utbildad hos allmogen. 

Användandet af artificiela gödningsmedel har icke vunnit 
allmännare insteg. Benmjöl och superfosfater användas visser
ligen ofta i betydlig skala på några få egendomar, men endast 
undantagsvis af allmogen. 

För spridande af kännedom, angående den i Norrland be
gagnade metoden att med vattenrötning behandla lin, har 
Hushållningssällskapet under åren 1869 och 1870 anställt från 
förenämnde trakt förskrifna kunniga personer, hvilka under 
resor i länet undervisat såväl i linets behandling, som uti an
läggande af vattenverk för dess brytning. 

Afvenledes har praktisk handledning uti odling af socker
betor lemnats jordbrukare ggnom en af Hushållningssällskapet 
anskaffad person. Närmaste anledningen härtill har varit de 
med framgång verkställda försök att af betor framställa kalk
socker, som blifvit af en för denna sak intresserad person an
ställda. 

Länets landtbraksskola utöfvar fortfarande sin verksamhet 
vid egendomen Marielund och hafva under perioden 29 elever 
blifvit utexaminerade. Undervisningens gång och öfriga förhål
landen hafva Varit oförändrade med undantag deraf, att lärlin
garne sedan år 1868 erhållit stat i stället för färdiglagad kost. 
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Hushållningssällskapet utbetalar fortfarande 25 r:dr årligen 
såsom beklädnadshjelp till hvar och en af lärlingarne samt pre
mier af tillsammans 100 r:dr r:mt. 

Undervisning i mejerihandtering har blifvit vid Johanneshus 
årligen leronad åt 2:ne af Landtbruks-Akademien derstädes an
ställda qvinliga elever. 

Uti den undervisningskurs, som vid hofbeslagsskolan å Alnarp 
meddelas, hafva under perioden 14 smeder från länet deltagit. 

Trägårdsskötseln och biskötseln äro föremål för föga in
tresse, oaktadt Hushållningssällskapet försökt att uppmuntra 
båda dessa näringsgrenar, den förra genom utdelande af frukt
trän och den senare genom undervisning, meddelad i den så 
kallade Dziersonska metoden. 

Skördarnas utfall har under perioden varit serdeles ora-
vexlande; 1866 års skörd var medelmåttig, men under påföl
jande år nedgick skörden, i synnerhet i vestra delen af länet, 
betydligt under medelmåttan. Spanmålsprisen uppnådde under 
senare delen af detta år en ovanlig höjd, som redan då började 
bland de arbetande klasserna väcka bekymmer, hvilka i ännu 
högre grad stegrades genom den året derefter eller 1868 in
träffade svåra missväxt. I allt gynnsamma väderleksförhållanden 
medförde deremot under år 1869 en skörd, som såväl till mängd 
som beskaffenhet kan kallas god, och äfven 1870 lemnade en 
gröda snarare öfver än under medelmåttan. 

De under dessa år gällande pris å dagsverken äfvensom 
å kreatur och ladugårdsprodukter finnas upptagna i nedan
stående tabell. 

Undsättning slån af statsmedel hafva blifvit till flere kom
muner utlemnade år 1867 till ett belopp af 20,000 r:dr, hvaraf 
2,000 r:dr utan återbetalningsskyldighet, samt år 1869 till be
lopp af 30,000 r:dr med återbetalningsskyldighet. 

Den förflutna perioden har för Blekinge jordbrukare varit 
en öfvergångsperiod från en flerårig betryckt ställning till en 
lyckligare. Orsaken dertill, att denna ställning, som ännu vid 
1868 års slut ingaf de allvarligaste bekymmer för framtiden, 
kunnat genom 2:ne goda år icke blott förbättras utan till och 
med blifvit jemförelsevis god, kan icke ensamt tillskrifvas de 
rikliga grödorna, utan måste dervid en genom erfarenhet vunnen 
större bushållningsförmåga varit i väsentlig mån medverkande. 

C) Skogshushållning och D) Rofdjurs utödande. Någon 
kronopark, härads- eller sockenallmänning finnes icke inom länet, 
ej heller staten tillhörigt flygsandsfält. 

Öfver den verkliga skogsareal, som tillhörer de 32 inom 
länet befintliga boställen, förefinnes ännu ingen fullständig upp
gift, men utgör den till dessa hörande afrösningsjord enligt 

landtmäterikartorna 20,027,67 qvadratref. Af dessa hafva hit
tills 12,892,05 qvadratref blifvit uppmätta och, hvad deraf be
funnits till skogsodling tjenligt, till ordnad skogshushållning in-
deladt. 

Af sålunda för 13 boställen uppgjorda hushållningsplaner 
hafva hittills 2:ne blifvit fastställde, nemligen för chefsbohem-
manet Röan samt för kyrkoherdebostället Långsjöryd i Backaryd 
socken. På förra stället hafva af 1,006,67 qvadratref mer och 
mindre skogbärande mark 716,31 qvadratref och på senare 
stället af 2,589 qvadratref 1,304 blifvit till skogsbörd an
ordnade och indelade. Till uppmätning och indelning återstå 
ännu omkring 7,000 qvadratref, fördelade på 19 boställen. 

Då större delen af de uppgjorda planerne ännu äro på Tab. N:o 4. 
pröfning beroende, har å den af länets Jägmästare uppgjorda 
och här bifogade tabell N:o 4, under rubriken "till ordnad skogs
hushållning indelade", upptagits hela den areal, som i och för 
ordnandet af skogshushållning blifvit uppmätt och varit föremål 
för behandling, utgörande denna således icke till skogsbruk ute
slutande afsedd mark. 

Det i 5:te kolumnen utförda afverkningsbelopp afser endast, 
hvad hittills blifvit afverkadt. 

Af i länet befintliga flygsandsfält, som egentligen förekomma 
i nordöstra och sydvestra delarne, hafva endast följande varit 
föremål för åtgärd. 

. Flygsandsfältet vid Hörviks fiskläge, utgörande 267 qva
dratref, för hvars bindande år 1860 beviljades ett statsanslag 
af 3,375 r:dr, har nu blifvit fullständigt planteradt och kommer 
vid detta års slut att afsynas. 

A Sölvesborgs stadsjord har ett mindre flygsandsfält om 
190 qvadratref blifvit redan under föregående period planteradt. 

Vid Torso fiskläge har ett fält om 500 qvadratref blifvit 
af egarne utan ersättning öfverlåtet till staten och kommer der 
en kronopark att bildas. 

Den för länet år 1860 anställde Jägmästare har under 
sistlidne år erhållit en löneförhöjning af 200' r:dr, utgörande 
hans nuvarande lön 1,200 r:dr. 

Med afseende på den enskilda skogshushållningen är foga 
att tillägga till hvad i föregående berättelser härom blifvit 
anfördt. 

Någon allmännare insigt om nyttan och nödvändigheten att 
vårda och spara skogen har tyvärr icke vunnit insteg, utan 
har fastmera skogsförödandet under sistförflutna femårsperiod 
uppnått större proportioner än förut, hvilket dock till en vä
sentlig del får tillskrifvas den högst bekymmersamma ekono
miska ställning, som under större delen af perioden varit bland 
landtbefolkningen rådande. Den sedermera inträdda förbättringen 
har också medfört ett högst märkligt afbrott uti skogsförödelsen, 
hvilket förhållande först under innevarande år till fullo framträdt. 

Hushållningssällskapet har, i hvad på detsamma ankommer, 
sökt medverka -till spridande af ett riktigare behandlingssätt af 
skogen, till hvilket ändamål det under perioden utbetalt 1,975 
r:dr 33 öre, hvilka blifvit använde dels till premier för skogs
plantering och dels till anläggande af plantskolor och tillhanda
hållande af sakkunnig person till allmänhetens biträdande vid 
skogsskötseln. Det erbjudna biträdet har dock blifvit föga 
anlitadt. 

Den export, som af handeln med trävaror blifvit föranledd, 
utvisas af efterföljande' tabell. 
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Tab. Litt. B. Handelspris å skogsprodukter. 

Under den ihållande torka, som rådde under år 1868, in
träffade skogseldar på flere ställen inom länet, ehuru ingen af 
mera betydande utsträckning. 

Kolning idkas ehuru i obetydlig grad å några ställen i 
skogsbygden, men pottasketillverkning numera ingenstädes. 

Tillverkning af beck och tjära bedrifves uti icke obetydligt 
omfång uti Jemshögs och Kyrkhults samt äfven något i Hoby och 
Oljehults med flere socknar. 

Såsom stängsel användes fortfarande allmännast de vanliga 
trägärdesgårdarne, och kunna dessa med skäl räknas till de till 
skogsförödelsen kraftigast medverkande orsaker. Undantagsvis 
vinnlägger sig dock ett icke obetydligt antal jordbrukare på ett 
berömligt sätt om stenmurars uppförande. 

Medelpriset å skogseffekter vid hamnplatserna utvisas Tab. Litt. B 
för perioden under 1866—1870 och föregående 3:ne perioder i 
nedanstående tabell Litt. B. 

Hvad sådana skogseffekter beträffar, hvilkas hufvudsakliga 
afsättning är beroende på export till främmande orter, såsom 
plankor och bräder, hafva prisen dera varit lägre än under näst 
föregående period, hvartill orsaken torde få sökas uti flerfaldiga 
politiska förvecklingar uti utlandet, som under denna period egt 
rum och deribland serskildt uti de långvariga oroligheterna uti 
Spanien, som är en bland de förnämsta afsättningsorterna för 
länets trävaror. 

Deremot hafva de skogseffekter, som hufvudsakligen äro 
föremål för förbrukning inom länet, såsom i främsta rummet 
ved, varit föremål för en prisstegring, som i synnerhet under 
periodens sista år varit ganska betydlig. Orsaken härtill har 
varit dels minskad skogstillgång i städernas närhet och dels 
under sista tiden en förbättrad ekonomisk ställning bland den 
jordbrukande befolkningen, hvarigenom denna blifvit. befriad från 
nödvändigheten att anlita skogen för bestridande af sina utgifter. 
Såsom i någon mån bidragande till en ökad vedåtgång kan 
nämnas en i närheten af Ronneby vid Djupafors anlagd fabrik 
för tillverkning af trämassa till papper. 

I vestra delen af länet och något på öarna användes brånn-
torf såsom brännmaterial. Stenkol användes endast i smedjor 
och industriela anläggningar. 

Vid länets Iandtbruksskola lemnas fortfarande undervisning 
uti skogsskötsel. 

Antalet af dödade rofdjur och derför utbetalde belö- Tab. N:o5 
niugar utvisas af tabellen N:o 5. 

Då inom länet i allmänhet endast förekommer sådana 
smärre rofdjur, för hvilka numera inga skottpenningar af staten 
betalas, hafva under år 1870 inga sådane utgått. 

Större delen af deruti upptagna plankor och bräder torde 
dock hafva hitkommit från Kronobergs län, enär inom Blekinge 
högst ringa timmerskog finnes. Ved, läkten och annat smärre 
virke utgöra de artiklar, hvarigenom skogen inom detta län 
hufvudsakligen realiseras, och i hvilken grad afverkningen häraf 
under sistförflutna period stigit, framgår af en jemförelse i af-
seende på de båda förstnämnde af dessa artiklar med den ex
porttabell, som för nästföregående femårsperiod blifvit meddelad. 
Denna jemförelse utvisar, att då under denna period utskeppades 
omkring 5,100 famnar ved och 44,000 tolfter läkten, så har 
under sistförflutna period skeppningen omfattat omkring 18,000 
famnar ved och 102,000 tolfter läkten. 

Det förderfliga svedjandet fortgår alltjemt i norra delarne 
af länet och i synnerhet inom Jemshögs och Kyrkhults socknar. 
Så snart någon återväxt af ung skog börjar visa sig, afsvedjes 
denna alltför ofta endast för att vinna en tillfällig och mager 
råggröda med qvarlemnande af en slutligen till all produktion 
oduglig och steril jord. 
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Då emellertid erfarenheten visat, att icke obetydlig skada 
å husdjuren af räfvarne blifvit föröfvad, hvaröfver dock närmare 
upplysningar icke kunna meddelas, beslöt länets landsting år 
1870 att för hvarje under tiden från den 1 Maj till den 1 
November dödad räf uti skottpenningar betala 1 r:dr 50 öre. 

Tabb. N:is 7 o o. 7 i. E) Bergs- och brnkshandtering samt F) Fabriker, manu
fakturer OCh handtverk. För de i länet befintliga verk och in
rättningar, som hade till föremål brukshandtering samt fabriks-
och manufakturproduktion, jemte handtverkerien meddelas redo
görelse i Tab. N:o 7 a och Tab. N:o 7&. 

Vid jemförelse med år 1865 visar sig en högst betydlig 
tillökning i värdet af de i tabellen upptagna verks och inrätt
ningars tillverkningar. Tillverkningsvärdet utgjorde nemligen år 
1865 endast 1,645,243 r:dr, hvaraf 727,244 r:dr för inrättningar 
å landet och 917,999 r:dr för inrättningar i städerna, men upp
gick år 1870 till 2,985,502 r:dr, deraf 1,671,283 r:dr för verk 
å landet och 1,314,219 r:dr för verk i städerna. 

Tillverkningen vid de verk, som hafva till föremål att be
arbeta metaller, utgjorde 2,413 centner kopparplåt, 11,220 centner 
jernplåt, 30,634 centner stångjern, 133 centner bandjem, 2,586 
centner gjutgods samt 27,477 centner spik, tillsammans med den 
till vigten icke uppgifna tillverkningen vid en mindre spiksmedja 
värda 734,572 r:dr. Den uppgifna tillverkningen vid dylika verk 
för år 1865 var betydligt mindre både till qvantitet och värde. 

Af de år 1865 befintliga verk är spikfabriken vid Ronneby 
flyttad till Kallinge bruk, hvars verksamhet äfven för öfrigt 
blifvit betydligt utvidgad och numera omfattar äfven stångjerns-
tillverkning. Olofströms kopparhammare, hvilken i senaste be
rättelsen upptogs bland obegagnade verk, har under perioden 
åter satts i verksamhet, och vid verket, åstadkommes nu äfven 
jernplåt, stångjern och gjutgods. 

I afseende på afsättningen och tillverkningen från dessa 
verk, hvilka fortfarande måste från andra orter förses med 
tackjern, är intet att tillägga vid föregående berättelser. 

Det vid förra periodens slut å Dragsö befintliga stenlvuggeri 
har blifvit nedlagdt, men ett nytt sådant deremot anlagdt å 
Bollö i Förkärla socken, vid hvilket de vid Disciplinkompaniet 
anställde utstrukne soldater för närvarande sysselsättas. Till
verkningsvärdet vid stenhuggerien, hvilket år 1865 uppgick 
till 119,390 r:dr, är för år 1870 uppgifvet till 75,730 r:dr. Den 
brutna och huggna stenen har hufvudsakligen afsatts till Tyskland. 

Af öfriga i tabellen upptagna verk, hvilkas tillverknings
värde uppgått till sammanlagdt 2,175,200 r:dr, hade garfverien, 
till antalet 19, det största tillverkningsvärdet eller 628,178 r:dr 
emot 432,874 r:dr år 1865, dernäst Strömma bomullsspinneri, 
der tillverkningsvärdet för år 1865 utgjorde 165,580 r:dr, men 
för år 1870 uppgick till 594,667 r:dr, samt vidare 11 tobaks
fabriker, hvilkas tillverkningar år 1870 hade ett värde af 301,237 
r:dr emot 354,542 r:dr år 1865. 

Å skeppsvarfven i Karlskrona och Karlshamn har värdet af 
nybyggda fartyg och verkställda reparationer år 1870 uppgått 
till 177,000 r:dr emot 111,300 r:dr år 1865. 

De märkligaste fabriker äro för öfrigt 3 för bränvinsdestil-
lering med 170,214 r:dr, en i Karlskrona under perioden anlagd 
klädesfabrik med 90,000 r:dr, en vid Djupafors jemväl under 
perioden anlagd fabrik för tillverkning på mekanisk väg af trä
massa till pappersberedning med 50,000 r:dr, en färgträqvarn 

med 47,284 r:dr, 10 färgerin med 28,477 r:dr, en ättiksfabrik 
med 25,344 r:dr, en i Karlskrona anlagd handskfabrik med 
21,000 r:dr samt en lumpkrossnings- eller shoddyfabrik med 
20,000 r:dr tillverkningsvärde. 

Samtlige dessa fabrikers tillverkningar afsättas hufvudsak
ligen inom riket, med undantag af den vid Djupafors tillverkade 
trämassa, som blifvit såld dels till Danmark och dels till England. 

Vid alla i tabellen upptagna verk och inrättningar funnos 
år 1870 anställde, i städerne 548 och å landet 902 eller till
sammans 1,450 arbetare, af hvilka 285 blifvit använda vid verk, 
som äro till brukshandteringen hänförliga, 268 vid stenhugge
rien, 134 vid skeppsvarfven och 713 vid de egentliga fabri
kerna. Vid de år 1865 befintliga verk af ifrågavarande be
skaffenhet funnos blott 1,083 arbetare anställde. I ekonomiskt 
och sedligt hänseende skiljer sig dessa arbetares ställning icke 
väsentligen från andra med dem jemförlige arbetares. 

De uppgifter, som rörande bränvinstillverkningen, afgifterna 
derför och kontrollkostnad kunna meddelas, innefattas i föl
jande tabell: 

Den betydliga minskningen i tillverkningen under 1868 samt 
närmast föregående och efterföljande år är beroende af skör
darnas olyckliga utfallande under åren 1867 och 1868. I af
seende på inflytelsen af bränvinstillverkningen, hvilken näring 
fortfarande är af största vigt för länet, åberopas hvad i förut 
afgifna berättelser blifvit meddeladt. Dock vill synas, som om 
man på senaste tiden lärt sig så anordna de ekonomiska detal
jerna i och för handteringen, att förluster derpå, som tillförene 
ofta förekommit, mera sällan inträffa. 

Redogörelse för handel med bränvin meddelas i nästa af-
delning. 

Handtverkare och med dem jemförlige näringsidkare, som 
år 1865 utgjorde 500 med 783 arbetare, hade enligt tabellen 
N:o 7 b till år 1870 ökats till 805 med 814 arbetare. Bland dem 
äro endast några få, hvilkas tillverkningar afsättas utom länet. 

Saltsjöfisket, hvilket af ålder varit en för länet synnerligen 
vigtig näring, har fått ytterligare ökad vigt och betydelse, sedan 
en del fiskeslags beredning till handelsvara medelst saltning eller 
inläggning under perioden blifvit föremål för spekulation. 

Sedan 1866 hafva småningom en mängd sillsalterin uppstått 
icke allenast i länets städer utan äfven flerstädes i skärgården, 
och för meddelande af undervisning i sillsaltning har en sak
kunnig person från Norge under några år varit inom länet an
ställd på Hushållningssällskapets bekostnad. Derjemte har salt
ning af torsk och inläggning af så kallad kryddsill företagits, 
men i ojemförligt mindre omfång än sillsaltningen. 

De fördelar, som genom sillsaltningen uppkommit, äro mycket 
betydliga icke allenast för fiskrarne, som till ojemförligt högre 
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och jemnare priser än tillförene kunnat afsätta sin fångst, utan 
äfven för den mängd personer, som vid saltningen användes 
och deraf har sin bergning, för idkare af tunnbindare-handtverket, 
för sjöfarten och för salteriens égare. Några af dem, som ega 
de största salterien, egna åt handteringen stor omsorg, och 
handteringen tyckes derför hafva en löftesrik framtid, om ej 
oförutsedda menliga omständigheter inträffa eller varans kredit 
nedsättes derigenom, att sådan af mindre god beskaffenhet ut-
släppes i marknaden. 

Största delen af den insaltade sillen har afsatts inom landet, 
och endast en obetydlig del exporterats till utrikes ort, Ryssland 
och Tyskland, men varan lärer derstädes i allmänhet icke hafva 
till fullo motsvarat köpares fordringar. Deremot skall krydd
sillen i utlandet funnits mer begärlig. 

Inomskärsfisket är fortfarande en vigtig inkomstkälla, ehuru 
detsamma är mindre lönande än tillförene. Då försämringen 
anses förorsakad af oriktigt förfaringssätt vid fiskets bedrif-
vande och begagnandet af skadlig redskap, torde en återgång 
till ett bättre förhållande kunna förväntas, sedan för ändamålet 
påtänkta åtgärder blifvit vidtagna och hunnit medföra verkan. 

Laxfisket, som på senaste tiden varit rikligt, har äfven 
vunnit i betydelse, sedan lax börjat uppköpas för export till 
England, dit den färsk och nedlagd i is afsändes. Arrendet 
vid kronans laxfiske i Mörrums ström, år 1865 utgående med 
6,801 r:dr, utgör nu 6,101 r:dr. 

Insjöfisket har såsom tillförene endast betydelse för den 
enskilda hushållningen. 

Med afseende på den vigt, saltsjöfisket numera eger, vore 
önskligt, om en fullständig statistisk redogörelse för detsamma 
kunde meddelas. Detta är likväl af flere orsaker för närvarande 
icke möjligt, men enligt uppgifter, som för detta ändamål blifvit 
samlade, kan dock beräknas, att antalet af de egentliga saltsjö-
fiskrarne eller sådane, som hafva saltsjöfiske uteslutande till 
näringsfång, uppgår till omkring 850; att bönder, torpare och 
backstugusittare, som idka sådant fiske, finnas till ett antal af 
vid pass 500; att då största delen af dessa fiskare är gift, 
antalet af dem, som helt och hållet eller till någon del hafva 
sin utkomst af fisket, uppgår till flere tusen personer; att af 
nät eller garn för fångst af sill eller flundror finnas omkring 

Tab. N.o 8. A) Landkommunikationer : För längden af allmänna lands-
vägar, häradsvägar och socknevägar vid periodens slut och för 
längden af de med skjutsstationer försedde vägar jerate väg-
förbåttringar, som blifvit under perioden verkställda, och kost-
naderne derför redogöres i tabellen N:o 8 a. 

Vägarne befinnas fortfarande i godt skick och underhållas, 
på sätt i förra berättelsen uppgifvits. I ändamål att åt sådane 
vägbyggnadsskyldige hemmansinnehafvare, som äro aflägse boende 
från dem till underhåll tilldelade vägstycken, bereda lindring i 
den med underhållet förenade tunga, har Länsstyrelsen på fram
ställning af Landstinget låtit genom kronobetjeningen,på entre
prenad utbjuda underhållet af åtskilliga vägsträckor, men denna 
åtgärd har icke ledt till någon påföljd, då intet af de gjorda 
anbuden blifvit af vederbörande väglottsegare antaget. 

30,000 samt att fiskebåtarnes antal uppgår till mer än 1,000, 
af hvilka omkring 300 användas vid sillfiske. 

Storleken af fångsten, hvilken är mycket olika under olika 
år, kan icke ens approximativt uppgifvas, men det är med tem-
ligen stor visshet kändt, att under ett af periodens år, då sill
fisket varit mycket gifvande, nära 28,000 tunnor sill blifvit till 
salterien afsatta. Den sill, som färsk blifvit förbrukad i orten 
eller afsatt till Skåne och Småland, kan antagas hafva uppgått 
till minst lika stor mängd, som den till salterien afyttrade, 
och efter denna beräkning skulle fångsten för nämnda år hafva 
uppgått åtminstone till omkring 60,000 tunnor. 

För sillsalterien i Karlshamn har Magistraten derstädes 
meddelat uppgift för periodens alla år. Enligt denna uppgift, 
som upptager mindre qvantiteter, än en från annat håll med
delad, saltades i Karlshamn år 1866, då denna handtering bör
jades, 1,700 tunnor, år 1867 5,964 tunnor, år 1868 8,721 tunnor, 
1869 5,886 tunnor och 1870 8,330 tunnor sill. Medelpriset å 
den saltade sillen har vid salterien för hela femårsperioden 
varit omkring 12 r:dr för tunnan. 

Det är naturligt, att fiskrarne, hvilka med sina små öppna 
båtar utsträcka sina färder för fiskes bedrifvande icke allenast 
till länet närbelägna delar af Östersjön utan äfven till Öresund 
och någongång jemväl till Kattegat ända uppåt Göteborg och 
till Tysklands Östersjökust, äro mycket utsatte för olyckshän
delser. Flere sådana hafva äfven under perioden inträffat, af 
hvilka den mest omfattande egde rum natten emellan den 7 
och 8 November 1866, då 23 personer omkommo samt båtar 
och redskap förlorades till ett uppskattadt värde af 12,226 r:dr. 
Under de senare åren hafva olyckshändelserna varit jemförel-
sevis få. 

Fiskarebefolkningens ställning har under perioden blifvit i 
alla hänseenden betydligt bättre än den tillförene varit, hvartill 
orsakerna i det föregående blifvit antydda. 

Jagten efter sjöfogel utöfvas fortfarande i vissa delar af 
skärgården såsom en vigtig binäring till fisket. 

De förnämsta binäringarna afse för öfrigt tillverkning af 
tegel, öl, tjära och beck, båtbyggnad, kolning, varutransport 
sjöledes samt befordring af postdiligenser och resande. 

I afseende å hus- och hemslöjderna har någon anmärknings
värd förändring icke inträffat sedan förra perioden. 

Åt vägarnes förbättring medelst sänkning eller kringgående 
af backar, har under perioden egnats mycken omsorg. Sålunda 
har icke allenast den i förra berättelsen omförmälda omlägg
ning af Påtorps- och Snarebro-liderna, belägna å landsvägen 
emellan Karlskrona och Ronneby blifvit fullbordad, utan äfven 
förbättringar verkställda: å samma väg vid Vestra Påtorps- och 
Flisebergs-liderna; å landsvägen emellan Ronneby och Karls
hamn vid Bocka- och Storeliderna, Grundlatorpsliden, Trensums-
och Korsliden; å landsvägen från Karlskrona förbi Fur till 
Smålandsgränsen, vid Tobaksliden, Staffansbygd, Bjelkatorp, 
Holmsjö, BrÖdlösabacken samt Berghälle-, Bredabäcks-, Marks-
och Altaliderna; å landsvägen från Ronneby till Vexiö å 3 
ställen inom Backaryds och 3 ställen inom Öljehults socken; å 
landsvägen från Karlshamn förbi Tranemåla till Smålandsgränsen 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 



Vägar. Skjutsning m. m. Tab. N:o 8. Blekinge län. 9 

vid Mostensliden, Svängestad och Långeliden; samt å sockne
vägen från Nettraby genom Tvings och Eringsboda socknar vid 
Alnaryd. Sammanlagda längden af sålunda förbättrade vägar 
utgör ej mindre än 2 mil, deraf 1% mil landsväg och V4 mil 
sockneväg. 

Kostnaderna, som uppgått för förbättringarna å landsvägarne 
till 110,298 r:dr 1 öre och för socknevägen till 21,498 r:dr 76 
öre, hafva blifvit bestridda dels med statsmedel och dels med 
medel, som blifvit af kommuner anvisade. Af statsmedlen, till
sammans utgörande 100,220 r:dr, hafva 63,120 r:dr utgått af 
medel, som blifvit anslagna till understöd åt dem, som voro 
nödställde i följd af missväxterna 1867 och 1868, samt åter
stoden af de vanliga vägförbättringsanslagen. De af kommu
nerna lemnade medel, tillsammans utgörande 31,576 r:dr 77 öre, 
hafva erlagts: 8,158 r:dr 26 öre af Medelstads härad, 2,783 r:dr 
69 öre af Asarums socken, 978 r:dr af Backaryds socken, 190 
r:dr af Öljehults socken, 1,798 r:dr 76 öre af Tvings och Erings
boda socknar jemte Elmeboda socken i Kronobergs län samt 
återstoden eller 17,668 r:dr 6 öre af Landstinget, af hvilket 
sistnämnda belopp en obetydlig del blifvit af arbetsdirektionen 
förskotterad. Härigenom förklaras olikheten i uppgifterna uti 
denna och följande afdelning om Landstingets utgifter för ifråga
varande ändamål. Oansedt arbetet för vägarnes förbättring 
medelst sänkning eller kringgående af dera befintliga backar 
nästan oafbrutet fortgått omkring 25 år, återstår dock ännu 
mycket i detta hänseende att göra. 

Genom omläggning af ny sockenväg af ll/t mil från Vilshult 
till Kyrkhults kyrka och vidare till Kärringebygden, der annan 
väg möter, har ett af de i förra berättelsen omförmälda behof 
af nya-vägar blifvit afhjelpt. Den nya vägen, hvilken genomskär 
Kyrkhults socken, har blifvit bekostad af socknemännen, men 
kostnaderna kunna ej till siffran uppgifvas, då arbete och allt 
hvad för anläggningen för öfrigt erfordrats blifvit af sockne
männen lemnade in nätura. 

För förbindelsen emellan Gammalstorps och Ysane socknar 
har en förut befintlig afvelsväg, kallad Möllebjörkevägen, blifvit 
till sockneväg indelad. Den har en längd af 3,138 fot. 

Antalet af grindar å landsvägarne har under perioden ned
gått från 8 till 6. Vid 2 af dessa äro väktare, så att någon 
olägenhet af dem ej tillskyndas resande. 

I afseende på de 8 större,- broar, som af kommunerna under
hållas, har någon förändring under perioden icke egt rum. 

r»b. N:o 8. För gästgifverin vid periodens slut samt årligen till kungs-
och krono- eller gästgifveriskjuts utgångne hästar redogöres i 
tabellen N:o 8. 

Af de vid periodens början befintliga 22 gästgifverin har 
ett, nemligen Asarums, blifvit såsom obehöfligt indraget, och 
den i förra berättelsen omnämnda, vid Pukaviks lastageplats 
inrättade skjutsstation har äfven upphört, men något nytt gäst-
gifveri har icke blifvit under perioden anlagdt. 

Skjutsentreprenader, som vid periodens början funnos vid 
gästgifverien i länets 3 städer och vid 2 gästgifverin å landet, 
voro vid periodens slut till antalet 9, deraf 3 i städerne och 6 
å landet. Att flere entreprenader icke kommit till stånd, oaktadt 
den i legan för entreprenadskjutsen skedda förhöjning och de 
understöd, som af statsmedel erhållas, der entreprenaden be-
finnes mera betungande, beror dels på den betydliga minskningen 
i åtgången af skjutshästar, till följd hvaraf någon kostnaderna 

K. if:ts Befallningshafvandci femårsberätteher 1866—1870. Blekinge län. 

motsvarande förtjenst på skjutslegan vid de flesta gästgifverin 
svårligen skulle kunna af entreprenören påräknas, dels den af 
ångbåtsfarten och årstider beroende ojemnheten i skjutsåtgången 
och dels på den omständigheten, att den skjutsningsskyldiga 
allmogen under den stora penningebrist, som varit rådande under 
större delen af perioden, icke försmått den inkomst, som genom 
skjutsningen kunnat inflyta, men deremot varit föga benägen 
att göra någon uppoffring för entreprenaders åstadkommande. 

Statsverkets bidrag till skjutsentreprenaderne inom länet 
har under hela perioden uppgått till sammanlagdt 2,371 r:dr 
77 öre. 

Den i 2 föregående femårsberättelser anmärkta minskningen 
i antalet af utgångna skjutshästar, hvilken alltsedan skjutslegans 
höjande år 1857 fortgått under de föregående perioderna, har 
alltjemt fortfarit och är för ifrågavarande periods 2 senaste år, 
då legan i följd af flere nya entreprenader blifvit ytterligare 
höjd, serdeles betydlig. Vid jemnförelse emellan de 3 senaste 
perioderna visar sig, att de utgångna hästarnes antal, under 
åren 1856—1860 utgörande 110,277, för åren 1861—1865 ned
gått till 51,333 och för- åren 1866—1870 till 31,259 eller till 
ett mindre antal än år 1856, då det uppgick till 33,110. Att 
minskningen inträffat genast efter hvarje förhöjning i skjutslegan, 
ådagalägger otvetydigt, att deri ligger den förnämsta orsaken 
till det anmärkta förhållandet, hvartill för öfrigt medverkat 
postdiligensfarten, ökadt anlitande af ångfartygen och en ökad 
företagsamhet af enskilde vid resandes fortskaflande. 

I afseende på anledningen till minskningen i antalet af 
hästar, som i kronoskjuts utgått, utgörande under 1866—1870 
blott 2,255, mot 4,242 under föregående period och 6,994 under 
åren 1856—1860, åberopas innehållet af föregående berättelse. 

Såväl samtliga postdiligenser, gående emellan Karlskrona 
och Kalmar, Karlskrona, Ronneby och Vexiö samt Karlskrona 
och Kristianstad, som äfven öfrige poster emellan Karlskrona 
och Kalmar, Karlskrona och Vexiö öfver Tving samt Karlshamn 
och Vexiö öfver Tranemåla och från Pukaviks lastageplats till 
Jemshög och Kyrkhult samt vidare till Småland, fortskaffas 
genom entreprenörer. 

All ordinarie postskjuts har under perioden upphört. 
Kronobrefbäringen har fortfarande blifvit verkställd genom 

entreprenör på samtliga till brefbäring pligtiga hemmans be
kostnad. Stationernas antal, vid slutet af år 1865 utgörande 
82, har i följd af förändrad reglering nedgått till 60, deraf 43 
inom Östra och 17 inom Vestra fögderiet. Kostnaden, som 
under föregående perioden i medeltal utgjorde 6,293 r:dr, har 
under perioden nedgått till 6,010 r:dr årligen och belöpte sig 
för år 1870 till 5,043 r:dr 99 öre. 

De i förra berättelsen omnämnda bemödanden för åstad
kommandet af jernvägsförbindelser emellan Karlskrona och Vexiö, 
Karlshamn, sjön Asnen och södra stambanan samt Sölvesborg 
och Kristianstad hafva oafbrutet fortgått, men ehuru både kom
muner och enskilde varit villige att för dessa ändamål göra 
högst betydliga uppoffringar, hafva dessa bemödanden till perio
dens slut ej ledt till annan påföljd, än att bolag blifvit bildade för 
anläggningarnas utförande, om och när understöd af staten kunde 
för företagen erhållas eller bristande medel annorledes åstadkommas. 

B) Sjökommunikationer: För kustfarten emellan länets städer 
och landsbygd användes fortfarande mest öppna båtar, men 
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trafiken med de för personbefordran emellan Karlskrona och 
kringliggande landsort- afsedde ångsluparne, Carl, Necken och 
Gustaf, har under perioden betydligt ökats. För att under
hålla förbindelsen emellan Ronneby köping samt brunnen och 
redden har under periodens sista år en ångslup, Ronneby, blifvit 
anskaffad. 

Ångfartygsförbindelserna med andra orter och mellan stä
derne hafva under perioden vunnit ökad liflighet. Sålunda an-
löptes Karlskrona år 1866 blott 197, men år 1870 ej mindre 
än 338 gånger af ångfartyg. Regelbundna turer underhöllos år 
1870 af ångfartygen Svea, Dana, Nore, Orion, Transit N:o 1, 
Transit N:o 2, Transit N:o 3, Chapman, Niord, Torstenson och 
Östern, af hvilka två under en del af seglationstideh äfven an-
löpte Ronneby. För förbindelsen mellan städerne och andra 
orter hafva äfven segelfartyg varit begagnade. 

Bland de till förmån för sjöfarten vidtagna åtgärder intages 
ett vigtigt rum af förbättringarna i afseende på fyrväsendet, 
bestående deri, att, jemte det fyrarne å Utklippan blifvit om
byggda och ändamålsenligare anordnade, nya fyrar anlagts å 
Hanö och å Söderstjerna invid Karlskrona, i hvars södra inlopp 
ett fyrskepp jemväl blifvit utlagdt. För öfrigt hänvisas till de 
uppgifter, som i föregående berättelsen meddelats om fyr- och 
båk- samt lotsväsendet jemte kusthamnar och ankarplatser. 

Under denna period, liksom under den föregående, hafva i 
städerne betydliga kostnader blifvit nedlagda på underhåll och 
förbättring af deras hamnar. För uppmuddring af Karlskrona 
hamn till ett djup a£ 15 fot äro använde 28,628 r:dr. I Karls
hamn hafva kostnaderna för hamn- och kajbyggnader samt inköp 
af ett mudderverk uppgått till 40,595 r:dr, och i Sölvesborg har 
till hamnens utvidgning jemte nybyggnader och förbättringar 
användts ett belopp af 22,072 r:dr. 

Vid Ronneby hafva hamnarbetena fortgått med en kostnad 
under perioden af 9,834 r:dr. Utom redan verkställda arbeten 
erfordras vid Ronneby redd anläggning af en längre hamnarm 
eller brygga, vid hvilken större fartyg kunna lossa och lasta. 
Vid 1870 års slut utgjorde hamnkassans skuld till Riksgälds
kontoret 7,883 r:dr 65 öre, hvartill, det Ronneby köping af 
statsmedel lemnade lån å 10,000 r:dr genom afbetalningar nedgått. 

Till befrämjande af den vigtiga båttrafiken till och från 
Nettraby har Nettraby å och hafsviken derutanför blifvit upp
muddrade samt lastbrygga vid Nettraby anlagd. Kostnaderna 
för detta arbete, uppgående till 5,225 r:dr 42 Öre, hafva blifvit 
bestridda dels medelst statsanslag till belopp af 1,000 r:dr och 
dels genom bidrag af Hushållningssällskapet med 2,928 r:dr 
75 öre och af enskilde med 1,296 r:dr 67 öre. 

Jemte det timmerflottning fortfarande verkställts i Mörrums 
ström samt i Långasjön och den genomflytande Mieån, har en 
ny flottled till IV2 mils längd blifvit öppnad från Hallsjön genom 
sjöarne Sännen, Listersjön och Hängbrunnen jemte Listerby å 
till Johanneshus, hvars innehafvare bekostat anläggningen af 
denna flottled, som är afsedd endast för transporter inom Jo
hanneshus fideikommissegendom. 

Under perioden hafva 12 svenska och 6 utländska eller 
tillsaramans 18 fartyg strandat vid länets kuster. Af dessa 
fartyg hafva 5 svenska och 2 utländska blifvit bergade med 
tillhjelp från land, men de öfriga förolyckats. Besättningarna 
hafva blifvit bergade med undantag af 5 man, som omkommit 
å ett fartyg. 

Postinrättningarna vid periodens slut voro: 4 postkontor i 
länets städer och Ronneby köping, en postexpedition i Jemshög, 
hvartill der varande poststation blifvit förändrad, samt 3 post
stationer, nemligen i Lyckeby, Tving och Hoby, af hvilka den 
sistnämnda blifvit öppnad under perioden. 

Telegrafstationernas antal är oförändradt eller 4. 

C) Sjöfart OCh handel. Länets innevånare tillhöriga fartyg Tab. N:o 9a. 
och båtar af mer än 3 nylästers drägtighet utgjorde, enligt ta
bellen N:o 9 a, 85 stycken af 2,516 läster, deraf 64 af 2,364 
läster varit begagnade till utrikes och 21 af 152 läster till in
rikes sjöfart. De 4 ångslupar, som tillhöra personer inom länet, 
hafva icke blifvit i tabellen upptagne, då ingen af dem lärer 
hafva öfver 3 nylästers drägtighet. Besåttningsstyrkan å de i 
tabellen uppgifna fartyg, alla seglande, är uppgifven till 90 
skeppare' och 451 inan. Vid jemnförelse med föregående be
rättelse visar sig, att fartygens antal minskats med 4, men 
drägtigheten deremot ökats med 72 läster. Den i föregående 
berättelse meddelade uppgift å besättningen, upptagande 115 
skeppare och 755 man, lärer afsett icke allenast de besättningar, 
som haft anställning å det uppgifna antalet fartyg, utan äfven 
öfrigt sjöfolk, som varit vid sjömanshusen inskrifvet, hvarigenom 
anledningen till den skenbara minskningen i sjöfolkets antal 
förklaras." 

I tabellen N:o 9 b meddelas uppgift å dem, som år Tab. N:o 9 b. 
1870 hade handel till yrke. Deras antal utgjorde å landet och i 
köpingarne 74 mot 60 år 1865 samt i städerne 205 mot 182 
år 1865. 

Den menliga inflytelse, som i afseende på varubytet emellan 
Blekinge, å ena, samt angränsande provinser, å andra sidan, 
redan under förra perioden uppkommit i följd af nya kommu
nikationsleder, har under senaste perioden varit ännu mer märkbar 
än tillförene, «men att döma af antal och drägtighet af fartyg, 
som varit använde i in- och utländska sjöfarten till och från 
länet, har det oaktadt länets varubyte med in- och utlandet 
haft större omfattning under nu ifrågavarande än under före
gående femårsperiod, hvartill en i flere riktningar ökad indu
striel verksamhet i orten väsentligen bidragit. 

De i utländska sjöfarten använda fartygs antal och dräg
tighet utgjorde: 

Under hela perioden inklarerade 2,765 fartyg af 69,586 
läster emot 1,611 fartyg af 37,196 läster under förra perioden. 
De utklarerade fartygen utgjorde åren 1866—1870 tillsammans 
2,503 af 47,875 läster emot 1,402 af 27,247 läster under före
gående 5 år. 

I inrikes sjöfarten till och från länets städer användes fartyg 
och båtar af 3 lästers drägtighet eller deröfver till följande antal: 
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Hela antalet utgör 11,122 af 225,494 läster, af hvilka 5,747 
af 109,303 läster ankommit och 5,375 af 116,191 läster afgått. 
Under föregående period ankomrno 5,986 fartyg af 56,478 läster 
och afgingo 6,124 fartyg af 60,688 läster eller tillsammans 12,110 
fartyg af 117,166 läster. 

Införseltullen vid samtlige tullkamrar inom länet utgjorde: 
År 1866 R:mt R:dr 337,698,42. 
» 1867 » » 278,008,13. 
» 1868 » » 364,117,02. 
» 1869 » » 249,119,86. 
» 1870 » » 274,000,83. 

Importen, bestående af kaffe, socker, tobak, vin, spirituösa, 
färgträn och färgstofter, salt, sill, stenkol, hampa, spanmål, mjöl 
och manufakturvaror, har hufvudsakligen egt rum från Llibeck, 
Bremen, Danmark, England, Norge och Spanien. Exporten, 
hvilken omfattat trävaror, beck, tjära, stäfver, huggen granit, 
salt fisk, trämassa, spanmål och ladugårdsprodukter, har blifvit 
verkställd till Spanien, Danmark, England, Tyskland och Norge. 

Från inrikes orter tillföres länet hufvudsakligen spanmål, 
trävaror, kreatur, ladugårdsprodukter, jern, väfnader, garn med 
flere fabriksvaror. 

Från länet afsättas till andra orter inom riket jern och 
fabriksvaror, skogseffekter, färsk och saltad fisk, salt. kött och 
fläsk jemte bränvin, livaraf sjöledes från länet afgått: 

År 1866 kannor 1,265,643. 
» 1867 » 873,000. 
» 1868 » 665,661. 
» 1869 .'. » 863,427. 
» 1870 » 1,036,083. 

Af detta bränvin har det mesta blifvit afsändt till Stock
holm och norr derom belägne städer samt Göteborg. 

Varubytena inom länet hafva hufvudsakligen omfattat ena
handa produkter, som under föregående period, men hvad ser-
skildt beträffar den vigtiga artikeln fisk, har det undergått den 
väsentliga förändring, som i föregående afdelning blifvit om-
förmäld i sammanhang med uppgiften om fiskerinäringen. 

Gårdfarihandeln har nästan helt och hållet upphört. 
På sätt i förra berättelsen blifvit antydt, hafva samtlige 

marknader upphört med år 1866, hvaremöt för handeln med 
lefvande kreatur anordnats serskilda torgdagar eller så kallade 
kreatursmöten, vid hvilka äfven landtbruksprodukter i allmänhet 
hållits till salu. Dessa torgdagar, till antalet 20, hållas i länets 
3 städer, i Ronneby och Kristianopels köpingar samt vid de 
förra marknadsplatserna i Svarthöfdaryd, Oljehult och Hölje. 
Omsättningen vid dessa tillfällen har i allmänhet ej varit af 
någon serdeles stor betydenhet. 

Vid de torgdagar, som 2 à 3 gånger i veckan hållas å stä-
dernes saluplatser, är lifiig omsättning med jordbruks- och ladu
gårdsprodukter, trägårdsalster, fisk och ved med mera för de 
dagliga behofven. För öfrigt hållas torgdagar i Ronneby köping, 
hvarest är stor åtgång på lifsmedel under den tid, då brunns-
drickning vid derintill befintliga helsokälla pågår, — samt å 
landsbygden i Lyckeby, Tving, Hoby, Oljehult, Jemshög och 
Hölje en gång i hvarje eller hvarannan vecka. 

Spanmål, hvarå priset varit mycket olika i serskilda delar 
af länet och under olika årstider, har i medeltal gällt pr 
kubikfot: 

Partipriset å bränvin pr kanna om 50# styrka vid 15 gra
ders värme har varit: 

„ R:mtR:dr. R:mt R:dr. R:mtR:dr. 
År 1866, våren 1,26, sommaren 1,21, hösten 1,18. 
» 1867, » 1,53, » 1,50, » 1,60. 
» 1868, » 1,90, » 1,80, » 1,85. 
» 1869, » 1,75, » 1,42, » 1,30. 
» 1870, » 1,32, » 1,40, » 1,20. 

Prisen å ladugårds- och skogsprodukter äro uppgifna i förra 
afdelningen. 

Detaljhandeln med bränvin har i Karlskrona sedan den 1 
Oktober 1866 varit upplåten till ett bolag, som blifvit bildadt 
i ändamål att motverka missbruket af bränvin. Af vinsten på 
dess rörelse hafva vissa delar tillfallit landstinget och Hushåll
ningssällskapet och återstoden öfverleinnats till stadsfuUmägtiges 
disposition eller användts till ändamål, som varit för staden 
nyttiga. I Karlshamn har utskänkningsrörelsen utöfvats af bolag, 
hvilkets behållning blifvit reserverad till stadens nytta. Jemväl 
de bolag, som i Sölvesborg under 4 år och i Ronneby under 
hela perioden utöfvat minuterings- och utskänkningsrörelse, 
hafva af sin vinst, det förra för 2 år och det senare för alla 
åren, lemnat större eller mindre del till kommunens disposition, 
hvarjemte bolaget i Ronneby under senare åren äfven afstått 
vissa belopp till landstinget och Hushållningssällskapet. 

För antalet minuterings- och utskänkningsställen samt af-
gifterna för bränvinsförsäljningen redogöres i följande tabell. 
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Tabellen visar, att antalet minuteringsställen, år 1865 ut
görande 32, år 1870 nedgått till 28, hvaraf 26 i städerne och 
2 i Ronneby köping; att utskänkningsställen, hvilkas innehaf-
vare egt hålla dem öppna hela året, 1865 utgörande 43, år 1870 
utgjorde 38, hvaraf 22 i städerne och 16 å landet, samt att 
utskänkningsställen, som endast kortare tider varit öppnade, år 
1870 utgjorde 10, hvaraf 6 i städerne och 4 å landet. 

Bränvinsförsäljningsafgiften har blifvit fördelad på sätt vid-
«tående tabell utvisar. 

Derjemte hafva vederbörande bolag af sina under perioden 
gjorda vinster öfverlemnat till Hushållningssällskapet 14,470 r:dr 
80 öre, till Landstinget 14,470 r:dr 80 öre, till Karlskrona stad 
54,263 r:dr 90 öre, till Sölvesborg 10,000 r:dr samt till Ronneby 
köping 19,105 r:dr 33 öre, hvarjemte bolaget i Karlshamn till 

Uppgifter om hemmantal och brukningsdelar, jordtorp, båts
manstorp, backstugor och andra lägenheter å landet jemte taxe
ringsvården vid periodens slut äfvensom för städerna om antal 
tomter och nybyggda hus, arealen af jordar och lågenheter samt 
taxeringsvärden, meddelas i tabb. N:is 10 a och 10 b. 

Tab. N:o lOo. I förra berättelsen uppgafs antalet jordlägenheter af skatte
natur till 4,471, men i tab. N:o 10 a är dessa lägenheters antal 
uppgifvet till endast 1,438, hvartill orsaken, enligt vederbörandes 
devom meddelade upplysningar, skall vara, dels att besittnings
tiden för en del sådana lägenheter tilländalupit och lägenheterna 
återgått till de hemman, hvarifrån afsöndringen skett, dels ock 
att en del torp, för hvilka bevillning tillförene blifvit påförd, 
icke vidare åsatts taxeringsvärde, utan såsom dagsverkstorp 
eller endast backstugor ingått i hemmanens värden. Häraf 
framgår äfven anledningen dertill, att för skattehemmanen nu 
upptagits 1,716 jordtorp, ehuru något sådant ej fanns i förra 
berättelsen för dessa hemman uppgifvet. 

I afseende på anledningen dertill, att backstugorna upp
gifvits till så ringa antal, åberopas de i förra berättelsen med
delade upplysningar. 

Bland antalet af fastigheter utan tillhörande jordbruk af 
skattenatur äro upptagna dels 27 fastigheter i Kristianopels och 
188 fastigheter i Ronneby köping, värderade de förra till 29,500 
r:dr och de senare till 699,620 r:dr, dels menigheter tillhörande 
byggnader, dels " ock åtskilliga såsom backstugor tillförene an
sedda och derför ej taxerade byggnader, hvilka nu mera blifvit 
värde åsatta. Sistnämnda förhållande och den omständighet att, 
sedan de vid branden i Ronneby år 1864 afbrända tomterna 
blifvit bebyggda, dessa fastigheter taxerats till högre värden, 
hafva hufvudsakligen föranledt den jemförelsevis stora tillök
ningen i taxeringsvärdet å detta slags fastigheter, hvilket år 
1870 utgjorde 1,394,750 r:dr emot 1,026,200 r:dr år 1865. 

Tab. N:o 10. I tabellen N:o 10 b är stadernas jord upptagen till 95/6 
mantal. Denna uppgift öfverensstämraer hvarken med motsva
rande uppgift i förra berättelsen, der detta mantal upptogs till 
87/j4i eller Hushållningssällskapets för år 1869 afgifna berättelse 
om jordbruket, i hvilken mantalet å den till städerna hörande 
jord uppgifvits till 10,33. Denna brist på öfverensstämmelse 
påkallar en närmare utredning. 

stadens nytta reserverat 78,624 r.dr 89 öre och bolaget i Karls
krona till allmänt nyttiga ändamål serskildt anvisat 43,833 r:dr 
65 öre. 

Till Karlskrona, hvars stadsplan utgöres af % mantal Trossö, 
hvilket icke ingår i beräkningen, höra l23/24 mantal Vämö, 1 
mantal Sunda och % mantal Sillemåla, eller tillsammans 31T/24 
mantal, utgörande det i tabellen upptagna. Derjemte eger staden 
IV12 mantal N:o 52, 53 och 54 Gullbernatorp och 1/2 mantal 
N:o 51 Gullberna, kalladt Gullbernanäs, men dessa båda hemman 
äro till bevillningstaxering uppförda inom Lösens socken och 
inbegripna i uppgiften för landet. 

Karlshamn, vid hvars grundläggning till stadsplan donerats 
kronohemmanen Bodekull och Bodestorp, hvardera 1 mantal, 
eger 3/s mantal N:o 28 Asarura eller Gustafsborg, V2 mantal 
N:o 61 Munkahus, V2 mantal N:o 65 Vestra Tubbaryd, V2 mantal 
N:o 66 Tubbaryd, V2 mantal N:o 67 Östra Tubbaryd, IV3 mantal 
N:o 69 Hunnemara samt 1/3 mantal N:o 71 Dala. Alla dessa 
hemman, till hvilka staden genom köp eller byte förvärfvat 
eganderätt, och hvilka till en del till och med 1863 blefvo tax
erade i Karlshamn och upptagna i uppgiften å dess jordområde 
och egendomar, hafva sedermera blifvit till bevillningstaxering 
uppförda inom Asarums socken af Bräkne härad, dit de i kame
ralt hänseende hörde. Genom det i första afdelningen af denna 
berättelse åberopade Kongl. Bref af den 5 April 1867 har väl 
blifvit förordnadt, att V2 mantal Vestra Tubbaryd, hvaraf Vs 
mantal sedan 1771 lydt under stadens jurisdiktion, skall i sin 
helhet uti judicielt och äfven i kyrkligt hänseende skiljas från 
Asarums socken och förenas med Karlshamn, mèn då detta 
hemman ännu ej blifvit från landets till stadens taxeringslängder 
öfverfördt, utan fortfarande är inom Asarums socken upptaget, 
har detsamma nu äfven blifvit ur den tabellariska uppgiften om 
städernas egendomar uteslutet. 

Sölvesborgs stadsjord, som på grund af Magistratens upp
gifter i föregående berättelse upptagits till 3V2 mantal, är nu, 
enligt Kongl. Brefvet den 17 April 1845, upptagen till 6V8 

mantal. 
Af de få kronohemmanen inom länet har under perioden 

Vie mantal i 3 brukningsdelar blifvit till skatte löst. 
På sätt den under perioden skedda tillökningen i bruknings-

delarnes antal från 5,612 till 5,995 jemväl utvisar, har hemmans-
klyfningen oafbrutet fortgått. För antalet af hemmansklyfnin-
gar, som blifvit af landtmätare verkställda och under perioden 
afslutade, mantal å de klyfda hemmanen jemte antal delegare 

5. Kameralförhållanden. 
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och arealen af den delade marken redogöres närmare i följande 
tabell: 

Af den i förra berättelsen uppgifna anledning kan uppgift 
ej meddelas rörande skedda jordafsöndringar. 

Tab. N:o 11. Tabellen N:o 11, i hvilken redogöres för laga skiften, 
utvisar, att antalet såväl af sökta som afslutade laga skiften 
varit mycket obetydligt. De förra utgjorde under perioden 15 
emot 24 under föregående period, samt de senare 18 under 
förstnämnde period mot 13 under åren 1861—1865. 

Ehuru, såsom i föregående berättelser blifvit anmärkt, flere 
orsaker kunna medverka till vexling i skiftesförrättningarnas 
antal, kan dock med säkerhet antagas, att det anmärknings
värda förhållande, att under år 1867 blott ett och under år 
1868 icke något laga skifte blifvit sökt, har sin grund i samma 
års missväxter och deraf föranledd obenägenhet eller oförmåga 
att bestrida de med skifte förenade kostnader. 

Beträffande inflytelsen af skiftena är intet att tillägga till 
innehållet af föregående berättelser. 

Vid slutet af år 1870 funnos i länet omkring 238 byar 
och enstaka hemman, som icke undergått laga skifte. Det 
ojemnförligt största antalet utgjordes af enstaka hemman eller. 
herregårdar, hvarå skifte under för handen varande förhållanden 
icke kan ifrågasättas. 

Tab. N:o 12. För krono- och all annan uppbörd, som uppburits af 
länets redogörare och i specialräkningarna redovisats eller i 
landtränteriet direkte influtit, lemnas redogörelse i tabellen N:o 
12. Orsakerna till den anmärkningsvärda minskningen i be
loppen af bränvinstillverknings-afgifterna under- de flesta åren 
i perioden äro angifna i det föregående i sammanhang med 
redogörelsen för bränvinstillverkningen. 

I den mån kommunernes verksamhet till omfånget ökas 
och utgifterna för kommunala behof stiga, synes äfven öfver-
sigter af kommunernes utskylder och finanser vara behöfliga. 
Med hänsigt härtill meddelas jemval de upplysningar, som i 
detta hänseende kunnat vinnas, oaktadt dessa långt ifrån ega 
önskvärd fullständighet. 

Landstinget, hvilket såsom länskommunens representation 
egt bestämma om kurhusafgiften, lasarettens inkomster och den 
länet tillfallande andel af bränvinsförsäljningsafgifterna tillika 
med de till tingets disposition öfverlemnade delar af de i Karls
krona och Ronneby bildade bränvinsförsäljningsbolags vinster, 
har med begagnande af den tinget medgifna beskattningsrätt 
år 1868 för första gången beslutat, att landstingsskatt skulle å 
länets skattskyldige innevånare uttaxeras till belopp af 12,588 
r:dr 43 öre, hvarefter landstinget ytterligare beslutat, att ut

taxering skulle verkställas år 1869 med 11 öre för bevillnings-
riksdalern. 

Enligt Landstingets räkenskaper hafva dess inkomster, deri 
ej inberäknade kurhusafgifter och lasarettens serskilda inkomster, 
hvilka ej ingå till landstinget, utan till lasaretts- och kurhus
direktionerna och för hvilka redogöres i följande afdelning, utgjort: 

Landstingets utgifter^ under perioden hafva uppgått till 58,350 
r:dr, hvaraf blifvit utbetalda till jernvägsundersökningar 5,375 
r:dr 17 öre; till det i Karlskrona befintliga institut för döf-
stumma jerate afbetalning af skulden för landstingets åt inrätt
ningen upplåtna fastighet, underhåll af densamma m. m. 11,735 
r:dr 91 öre; till räntor å nämnda skuld och kreditivskuld 4,620 
r:dr 1 öre; till vägförbättringsarbeten 17,273 r:dr; till slöjd
skolan i Karlskrona 1,000 r:dr; till den af landstinget utsedda 
skolkomité 2,400 r:dr; till åtgärder för beredande af undervis
ning åt folkskolelärare och lärarinnor 2,000 r:dr; till länets folk
högskola 750 r:dr; till lasarettet i Karlskrona 3,893 r:dr; till 
resekostnader åt landstingets ledamöter, aflöning åt dess tjenste-
män och förvaltningskostnader 8,348 r:dr 46 öre; samt till andra 
ändamål 954 r:dr 45 öre. 

För häradens genom kronans eller häradens enskilde upp
bördsmän uppburna utskylder meddelas uppgift i följande tabell: 

14,271,04 10,593,72 9,598,08 22,176,56|13,176,i6 

Af dessa afgifter, af hvilka en del utgått efter hemmantal, 
en del efter matlag, hafva somliga utgått inom alla häraden och 
de öfriga inom vissa bland dem. 

Ehuru de till presterskapets aflöning erforderliga medel nu 
mera efter skedda löneregleringar i en stor del af församlingarna 
uppbäras i enlighet med föreskrifterna i Kongl. Förordningen 
den 11 Juli 1862 och således äfven kunna inom dessa försam
lingar till beloppet styrkas, kan dock någon fullständig, samt
liga församlingar omfattande redogörelse för dessa medel icke 
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meddelas, då inom flere församlingar löneinkomsterna fortfarande 
utgå på det af ålder brukliga sättet och således icke kunna till 
siffran uppgifvas. 

Af kyrkosocknarnas eller församlingarnas öfriga utgifter äro 
de för kyrkan och folkskolan fortfarande de betydligaste. 

Enligt uppgifter, som blifvit af Pastorsembetena meddelade, 
hafva kyrkokassornas inkomster och utgifter varit: 

Inkomster. Utgifter. 

År 1866 R:mt R:dr 32,561. R:mt R:dr 28,062. 
» 1867 » » 33,033. ' . » » 34,987. 
» 1868 » » 36,331. » » 54,617. 
» 1869 » » 44,116. » » 70,411. 
» 1870 » » 38,315. » » 48,552. 

Kyrkokassornas behållning vid 1870 års slut utgjorde 53,735 
r:dr mot 114,621 r:dr vid 1865 års slut. Några församlingar, 
inom hvilka kyrko- eller tornbyggnader under senare tider blifvit 
verkställda, hade af denna anledning åsamkat sig skulder till 
uppgifvet belopp af 50,985 r:dr. 

Den betydliga véxlingen i inkomsternas och utgifternas be
lopp är föranledd af byggnadsföretag och derför behöfliga sam
manskott. 

Utom de i kyrkoräkenskaperna upptagna belopp hafva åt
skilliga församlingar gjort sammanskott dels för tillämnade 
kyrko- och tornbyggnader, dels för nybyggnader eller repara
tioner vid prestgårdarne och dels för andra kyrkliga ändamål, 
men beloppet af dessa sammanskott kan icke med säkerhet 
uppgifvas. 

För utgifterna för folkundervisningen redogöres i nedan
stående tabell: 

Dessutom hafva inom några församlingar utgjorts vissa 
prestationer, hvilkas värde ej kan uppgifvas. 

Vid jemförelse med föregående perioder visar sig, att upp
offringarna för folkundervisningen varit i ständigt stigande. Ut
gifterna för folkskolan utgjorde nemligen: 

År 1856—1860 R:mt R:dr 168,545. 
» 1861—1865 » » 248,312. 
» 1866—1870 » » 340,696. 

Inom kommunerna å landsbygden hafva kommunalutskyl-
derna, med undantag af de för fattigvården behöfliga, för hvilka 
redogöres i nästa afdelning, varit följande: 

Kommunalfinanser. 

Till aflöning ät distriktsläkare. 

Dito åt barnmorskor.. 

Till skrifmaterialier och skrifbiträde St 
Ordförande i kommunalstämma och kom
munalnämnd 

Till diverse utgifter 

Till aflöning ät fjerdingsmän 

Summa K:mt R:dr 

Afgifterna till distriktsläkarnes aflöning hafva utgått inom 
Ronneby, Backaryds och Jemshögs socknar och de till fjärdings
mannens aflöning .behöfliga inom Lösen och Rödeby. Endast 
från 4 kommuner är bland utgifterna ersättning upptagen till 
ordföranderne i kommunalnämnder eller kommunalstämmor för 
skrifmaterialier och skrifbiträde, men sådan ersättning har san
nolikt utgått inom de flesta kommuner och upptagits bland ut
gifterna för fattigvården. Kommunala bidragen hafva i all-

• mänhet utgått efter de i gällande författningar föreskrifna grun
der, men en och annan afgift har dock, enligt hvad de inkomna 
uppgifterna utvisa, blifvit uttagen i strid med dessa grunder, 
hvilket förhållande i synnerhet inträffat med bidragen till barn-
morskeaflöningen. 

I Ronneby köping, der kommunalutskylder utgått både efter 
bevillning och efter matlag, hafva inkomsterna, oberäknadt hamn-
afgifterna, för hvilka någon redogörelse ej meddelats, samt de 
till fattigvården afsedda och i den allmänna redogörelsen för 
denna inberäknade, men med beräkning af köpingen tillfallen 
andel af ' bränvinsförsäljningsafgifterna och vinst af dervarande 
•bränvinsförsäljningsbolags rörelse, uppgått: 

År 1866..... till R:mt R:dr 7,269,41. 
» 1867 » » » 7,491,12. 
» 1868 » » » 8,275,59. 
» 1869 » » » 9,050,76. 
» 1870 » » » 7,786,84. 

För städernas utskylder och intrader, oberäknadt de för 
fattigvården behöfliga, för hvilka redogöres i sammanhang med 
denna, meddelas uppgift i följande tabell: 



Kommunalfinanser. Folkundervisning. Blekinge län. 15 

6. Politi. 

Enligt den plan, efter hvilken femårsberättelserna skola af-
gifvas, bör i desamma i afseende på undervisningsväsendet icke 
meddelas detaljredogörelser, som från annat håll kunna vinnas, 
men deremot uppgifter lemnas om sådana undervisningsanstalter, 
för hvilka centralmyndighet icke redogör. I anledning häraf 
och då folkundervisningen och åtgärderna för densamma ådraga 
sig en alltjemt ökad uppmärksamhet, torde här böra något full
ständigare redogöras för de åtgärder, som utöfver de i lag på
bjudna blifvit inom länet vidtagna för folkundervisningens be
främjande. 

Landstinget tillsatte nemligen år 1867 en komité med uppdrag 
dels "att införskaffa noggranna underrättelser angående länets 

folkskolor och dessas brister, lemna råd och upplysningar till 
skolstyrelserna, ställa jsig i beröring med statens folkskoleinspektör, 
för att söka åstadkomma möjliga rättelser och förbättringar, 
samt till landstinget inkomma med de anmälanden och förslag, 
hvartill förhållandena kunde föranleda", 

dels ock att inom länet inrätta en undervisningsanstalt för 
bildande af lärare och lärarinnor vid s. k. småskolorna; och 
ställdes af landstinget till. komiténs förfogande 800 r:dr årligen 
under 3 år i och för skolinspektionen och 750 r:dr årligen under 
2 år till bestridande af kostnaderna vid undervisningsanstalten. 

Sedan komitén hos länets Hushållningssällskap begärt och 
erhållit 1,450 r:dr årligen under tvenne år såsom ett nödigt bidrag 
för bestridandet af de ' med komiténs omförmälta verksamhet 
förenade utgifter, antog den sig till biträde en praktiskt skicklig 
skolman, hvilken erhöll uppdrag ej mindre att såsom inspektör 
och instruktör införskaffa de äskade underrättelserna samt, i 
enlighet med den af landstinget lemnade föreskrift, befordra ut
vecklingen af länets folkskoleväsende, än äfven att inrätta och 
förestå den beslutade undervisningsanstalten för småskolelärare; 
och sedan denne länsinstruktör år 1869 aflidit, lemnade komitén 

samma uppdrag åt en akademiskt bildad man, som vid antag
ningen var anställd vid ett af rikets elementarläroverk. 

Under inspektionsresor, som hufvudsakligen egde rum under 
första året eller 1868, anskaffade länsinstruktören materialier 
till en, sedermera till landstinget afgifven, någorlunda fullständig 
berättelse om länets folkskoleväsende. Under år 1869 användes 
med landstingets begifvande de för skolinspektionen bestämda 
medlen till att bestrida kostnaderna vid tvenne med länets folk
skolelärare hållna möten i förening med instruktionsskolor, som 
hade till ändamål att lemna lärarne tillfälle att under läns
instruktörens ledning inhemta samt vinna öfning uti de på se
nare tiden såsom lämpligast antagna undervisningsmetoder och 
på samma gång sinsemellan utbyta erfarenhet i dit hörande delar. 
Dessa möten, af hvilka hvartdera varade omkring en månad, 
bevistades af 66 bland länets folkskolelärare, hvilka derunder 
åtnjöto underhållsbidrag m. m. i mån af befintliga tillgångar, 
deraf en del erhållits af enskilda, för folkskoleväsendet nit
älskande personer. Ar 1870 fortsattes inspektionen af folk
skolorna, och samma års landsting ställde till komiténs för
fogande, i och för skolinspektionen och utvecklingen af länets 
folkskoleväsende, för ytterligare 3 år ett årligt belopp af 
1,000 r:dr. 

Läroanstalten för bildande af lärare och lärarinnor vid små
skolorna har varit förlagd till Karlskrona under åren 1868 och 
1869 samt, efter det landstinget till ifrågavarande ändamål 
lemnat anslag för ytterligare 2 år med 500 r:dr för hvartdera, 
under år 1870 till Karlshamn. 

Elev-antalet var år 1868 34, år 1869 71 samt år 1870 32. 
Den årliga undervisningstiden har varit 6 veckor. 

Hösten 1869 inrättades en folkhögskola inom länet, med 
uppgift, enligt dess stadgar, "att åt den mognare ungdomen af 
landtmannaklassen meddela en sådan undervisning, söm, jemte 

I efterföljande tabell meddelas sammandrag af uppgifterna 
om såväl samtliga i denna afdelning redovisade inkomster för 
kommunala behof, som äfven af de i nästa afdelning uppgifha 
inkomster till fattigvården. 
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Den tekniska skola, till hvilkens inrättande i Karlshamn 
framlidne Grosshandlaren A. Hellerström, enligt hvad i förra 
berättelsen uppgifvits, genom testamente donerat 30,000 r:dr, 
har ännu icke kommit till stånd, men fonden hade den 31 Augusti 
1870 genom räntebesparingar ökats till 47,815 r:dr 44 öre. 

De i förra berättelsen omnämnda i Nettraby och Hjorts-
berga socknar inrättade skolor för flickors undervisning i qvinliga 
handaslöjder hafva fortfarit under perioden, båda med en lära
rinna hvardera samt den förra med 20 à 30 och den senare 
med 10 à 12 elever, hvilka senare vid skolan jemväl hafva 
bostad och underhåll, men undervisningen i de lika beskaffade 
skolor, som tillförene funnits i Augerums och Mjellby socknar, 
lärer enligt Pastorsembetenas uppgifter upphört. 

Jemte det undervisningen i städernas folkskolor för flickor 
äfven under denna period omfattat qvinliga husslöjder, hafva de 
äldsta flickorna i Asarums fasta folkskola, till antalet 40 à 50, 
sedan 1869 hvarje eftermiddag blifvit af en lärarinna undervisade 
i handarbeten. Denna anordning uppgifves hafva visat sig ser-
deles nyttig och ändamålsenlig, helst barnen hunnit inhemta i 
det närmaste samma mått af kunskaper i läsning, som till
förene, då de till läsningen använde hela dagen. Församlingen 
är till följd af den sålunda vunna erfarenheten betänkt på in
rättandet af flere dylika arbetsafdelningar. Den redan inrättade 
har hufvudsakligen kommit till stånd genom enskilda bidrag. 

Utom de i städerna befintliga enskilda läroanstalter finnas 
följande till folkskolornas klass icke hörande uppfostrings- och 
undervisningsanstalter i Karlskrona: l:o) Institutet för döfstumma, 
hvilken inrättning efter erhållen del af det anslag, som af Riks
dagen blifvit beviljadt till understöd åt undervisningsanstalter 
för döfstumma, blifvit stäldt under statens kontroll derigenom, 
att Kongl. Maj:t i sammanhang med anslagets anvisande den 8 
Mars 1867 förordnat, dels att Domkapitlet i Lunds stift skall 
utse en ledamot i inrättningens styrelse, dels att undervisningen 
skall bedrifvas af fullt qvalificerade lärare och lärarinnor och 
dels att årlig inspektion af inrättningen skall af folkskole
inspektören förrättas i sammanhang med inspektionen af de i 
orten befintliga folkskolor. Jemte det den egentliga stiftarinnan 
af denna inrättning i egenskap af direktionsledamot och således 
utan ersättning fortfarande omhäuderhade den husmoderliga och 
pedagogiska ledningen, funnos vid periodens slut 5 lärarinnor, 
hvilka ej allenast hade hvar sin undervisningsafdelning, utan 
äfven hade samtliga eleverna sig emellan fördelade uti afdel-
ningar, kallade familjer, till serskild uppsigt och vård, samt 2 
lärare, af hvilka den ene, sjelf döfstum, derjemte var förestån
dare för skomakare- och bokbindareverkstaden och den andre 
förestod en af talklasserna. Utom denna lärarepersonal voro 
äfven anställde en snickare för undervisning i snickeri samt en 
trägårdsmästare, som på vissa tider gifvit undervisning i trä
gårdsskötsel; hvarjemte undervisning meddelats i skräddare- och 
målarearbete. Vid periodens början var elevernas antal 44, och 
under perioden hafva intagits 30 manliga och 21 qvinliga elever 
från Blekinge samt 4 manliga och 9 qvinliga elever från andra 
orter eller tillsammans 64 elever. Efter föregången konfirmation 
äro 46 elever under perioden utskrifne. 6 äro afgångne med 
ofullbordad undervisning, 3 äro döde. Vid 1870 års slut funnos 
55 elever, af hvilka 46 från Blekinge. Institutet, som fort
farande kostnadsfritt begagnat den af landstinget för dess räk
ning inköpta och ordnade fastighet, har haft följande: 

» l O I U AV. t . 

Undervisningsmateriel till skolan har blifvit inköpt för 1,454 r:dr 
25 öre. 

I Karlskrona slöjdskola, hvilkens organisation icke blifvit 
ändrad, har undervisning meddelats efter samma plan och i 
samma ämnen som tillförene. Under år 1870 besöktes skolan, 
vårterminen af 53 och höstterminen af 58 lärjungar, af hvilka 
de fleste tillhörde serskilda handtverksyrken. Af lärjungarne 
hafva 41 varit betalande och öfriga åtnjutit undervisningen fritt. 
I afseende på skolans inkomster och verkningarna af densamma 
åberopas de i förra berättelsen meddelade upplysningar. Genom 
en mot periodens slut afliden mans testamente kommer fram
deles en icke obetydlig donation skolan till del. 

utvecklandet och förädlandet af lärjungens menskliga egenskaper, 
gifva honom en sannt fosterländsk anda, ökad kärlek för hans 
yrke och nyttiga kunskaper med afseende på hans verksamhet 
i lifvet". Den begagnades under första terminen (från den 22 
November 1869 till den 30 April 1870) af 35 elever, alla, utom 
5, söner af hemmansegare inom länet. Följande terminen (från 
den 7 November 1870 till den 15 April 1871) var elevernas 
antal 17. Skolans ordinarie lärare hafva hittills varit tvenne, 
en för de humanistiska ämnena (svenskt språk och litteratur, 
svensk och allmän historia samt geografi) och en för de prak
tiska (fysik, kemi, geometri, räkning, ritning, afvägning och 
fältmätning), hvarförutan af serskild lärare lemnats undervisning 
i landtbrukslära. 

Skolans inkomster hafva varit: 
under låsåret 1869—1870: 

Frivilliga enskilda bidrag R:mt R:dr 2,367,50. 
Anslag af landsting och hushåll

ningssällskap » » 1,500,00. 
Terminsafgifter.: » » 885,00. 
Diverse » » 65,50. 4,818,00. 

Och under låsåret 1870—1871: 
Frivilliga enskilda bidrag R:mt R:dr 661,08. 
Anslag af landsting och hushåll

ningssällskap » » 1,500,00. 
Terminsafgifter » » 465,00. 
Diverse » » 46,39. 2,672,47. 
hvarförutan till skolan blifvit skänkta böcker till ett värde af 
omkring 1,000 r:dr. 

Af de i förra berättelsen omnämnda tillämpningsskolor har 
skeppsbyggeri-institutet, som varit förlagdt till Karlskrona, flyt
tats till annan ort, men öfriga tillämpningsskolor, nemligen länets 
landtbruksskola vid Marielund, navigationsskolan i Karlshamn 
och slöjdskolan i Karlskrona hafva fortsatt sin verksamhet. 

I afseende på landtbruksskolan meddelas uppgifter i 3:dje 
afdelningen. 

Navigationsskolan i Karlshamn, som under perioden åtnjutit 
ett årligt anslag af 4,200 r:dr, har, med samma antal lärare 
som under förra perioderna, haft följande antal: 



Barnhem. Flickskolor m. m. Banker. 

Inkomster. Utgifter. 

År 1866 R:mt R:dr 6,618,24. R:mt R:dr 11,695,50. 
» 1867 » » 12,838,90. » » 15,912,65. 
•> 1868 » » 11,197,14. » » 12,065,67. 
» 1869 » » 11,067,02. » » 12,255,29. 
» 1870 » » 9,940,46. » » 11,747,28. 

Af inkomsterna utgöra 23,350 r:dr understöd af staten och 
3,900 r:dr af landstinget samt återstoden betalning af enskilde 
eller kommuner för elevers underhåll vid institutet. Derjemte 
har inrättningen genom donationer bekommit 2,500 r:dr. Enligt 
upplysningar, som blifvit länsstyrelsen af pastorsembetena med
delade, funnos i länet i December 1869 tillsammans 209 döf-
stumma, af hvilka 53 erhållit undervisning, till en del ofull
ständig, 49 voro i åtnjutande deraf samt 93 voro i saknad af 
undervisning och 14 såsom öfveråriga eller idioter voro oför
mögna att emottaga undervisning. De förhoppningar, som, enligt 
hvad i förra berättelsen blifvit antydt, fästs vid denna inrätt
ning och dess verksamhet, hafva i alla hänseenden blifvit för
verkligade; 

2:o) Ett skyddshem, der konfirmerade, föräldralösa döfstumma 
flickor, som utgått från institutet efter der fullbordad undervis
ning, hafva ett hem, der de jemte underhåll åtnjuta undervisning 
i slöjder, till dess försörjning kan dem på annat sätt beredas. 
Antalet af de å denna inrättning intagna var vid periodens slut 
22. Anstalten, inrättad och uppehållen hufvudsakligen genom 
en persons nit och verksamhet, erhöll vid dess första ordnande 
af enskild person en gåfva af 600 r:dr, men har sedermera ute
slutande underhållits med afkastningen af der intagna personers 
eget arbete, såsom väfnad, bagerihandtering och mjölkförsäljning; 

3:o) En småbarnsskola, i afseende å hvilkens organisation, 
verksamhet, inkomster och fonder intet är att tillägga föregående 
berättelser; samt 

4:o) Ett barnhem, hvilkets verksamhet fortgått såsom till— 
förene. De intagna barnens antal har under perioden i medeltal 
utgjort 44. Barnhemmet har en genom flere donationer bildad 
fond, uppgående till 6,000 r:dr. Med afkastningen häraf, en
skilda gåfvor, fosterlöner samt af Karlskrona minuterings- och 
utskänkningsbolag under åren 1867—1870 till anstalten anslaget 
understöd hafva dess utgifter blifvit bestridda; 

i Karlshamn: en fabriksskola, der 40 lärlingar åtnjutit un
dervisning i kristendom, räkning och skrifning; 

i Sölvesborg: dels en af arbetareföreningen anordnad afton
skola, der under höst- och vintermånaderna meddelats under
visning 2 à 3 gånger i veckan i svenska språket med skrifning, 
räkning och bokhalleri, hvilken skola varit besökt af omkring 
25 personer af båda könen och olika åldrar; och dels 

ett barnhem, som blifvit bildadt och under första åren der-
efter uppehållits genom gåfvor af enskilda personer. Under led
ning af en lärarinna meddelas der uppfostran, vård och underhåll 
åt 8 medellösa flickor i hufvudsakligt ändamål att bilda dem 
till dugliga och sedliga tjenare. Barnhemmets utgifter, årligen 
belöpande sig till omkring 800 r:dr, bestridas numera genom 
anslag dels af stadens fattigvårdsmedel, dels ock af sparbanken, 
som jemväl lemnat ett räntefritt lån till inköp af en fastighet, 
äfvensom genom räntor å donerade medel och för öfrigt genom 
gåfvor af enskilde; 

i Ronneby köping: en flickskola, hvilkens verksamhet fort
gått, på sätt i förra berättelsen blifvit omförmäldt; 
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t Rödeby socken: ett å hemmanet Skärfvaboda förlagdt 
barnhem, i afseende på hvilket närmare redogörelse blifvit lemnad 
i föregående berättelse, och 

Martin Thunells stiftelse, hvilkens verksamhet under perioden 
fortgått efter samma plan, som under föregående period och om 
hvilken upplysning i förra berättelsen meddelats; samt 

i Asarums socken: den i förra berättelsen omnämnda en
skilda skola, der flickor undervisas jemväl i handarbeten. 

I afseende på fångvården utmärker sig ifrågavarande period, 
synnerligast åren 1868 och 1869, på ett serdeles ofördelaktigt 
sätt. Kongl. Fångvårdsstyrelsens berättelser utvisa nemligen 
icke allenast, att Blekinge, vid jemförelse med öfriga län i för
hållande till folkmängden, fortfarande intagit ett ytterst oför
delaktigt rum, utan äfven att antalet af fångar, som blifvit 
häktade i följd af åtal för brott eller för försvarslöshet och 
olofligt kringstrykande, befunnits i stigande till och med år 1869, 

' det sista för hvilket berättelse blifvit offentliggjord. Sistnämnde 
år, då antalet fångar, häktade i följd af åtal för brott, för hela 
riket utgjorde 0,40 procent af dess folkmängd, utgjorde deras 
antal för Blekinge 0,60 procent af dess befolkning. Antalet af 
dessa fångar uppgick i Blekinge för år 1869 till 769 emot 418 
år 1865, det sista i förra perioden. Antalet af de för försvars
löshet eller olofligt kringstrykande i länet häktade, år 1865 ut
görande blott 36, uppgick år 1869 till 334. 

Beträffande anledningen till det ofördelaktiga rum, Blekinge 
i förhållande till folkmängden intager vid jemförelse med öfriga 
riket, åberopas de upplysningar, som blifvit meddelade i de två 
senast afgifna femårsberättelserna. 

Den beklagliga tillökningen i antalet af häktningar, som 
under ifrågavarande period blifvit inom länet verkställda, kan, 
vare sig häktningarna skett för brott eller lösdrifveri, uteslutande 
tillskrifvas det ekonomiska betryck och den nöd, som under en 
del af perioden varit rådande och efter 1867 och 1868 årens 
missväxter under första hälften af 1869 nådde sin högsta höjd. 
Sedan efter 1869 och 1870 års goda skördar de orsaker, som 
föranledt tillökningen i häktningarnas antal, upphört, har äfven 
ett bättre förhållande i detta hänseende inträdt. 

Af de vid förra periodens slut befintliga inrättningar för 
kreditens och företagsamhetens befrämjande har Filialbanken i 
Karlshamn den 31 December 1868 upphört, men öfriga för länet 
afsedda låneinrättningar, nemligen Filialbanken i Karlskrona, 
Smålands enskilda banks afdelningskontor derstädes och Små
lands med flere provinsers hypoteksförening, hafva fortsatt sin 
verksamhet, hvarjemte afdelningskontor blifvit öppnade af Kri
stianstads enskilda bank i Karlskrona, Karlshamn och Ronneby 
samt af Skånes enskilda bank i Karlshamn och Sölvesborg. 

Det ekonomiska betryck, hvilket för. en stor del jordbrukare 
grundlades före och under medlet af 1850-talet dels genom köp 
af fastigheter till öfverdrifna pris och dels genom ett oför
ståndigt användande af krediten och af upplånade medel, men 
först under hösten 1857 samtidigt med den då inträffade all
männa penningeförlägenhet började visa sig, har sedermera 
nästan oafbrutet fortfarit till sista delen af ifrågavarande period, 
då, efter det krisen bland jordbrukarne åren 1864 och 1865 nått 
sin kulminationspunkt och de mest skuldsatta hemmansegarnes 
fastigheter till lägre pris öfvergått till andra égare och två 
goda skördar jemväl erhållits, en sundare ekonomisk ställning 
inträdt, än som på många år förefunnits. Under denna tid af 
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Därå 300,000 r:dr. Dessa vexlingar hafva hufvudsakligen sin 
grand i den ekonomiska ställningen. 

I de nybildade sparbankerna verkställes utlåningen dels 
emot inteckning eller pant och dels emot endast namnsäkerhet. 
I afseende på utlåningen af öfriga sparbankers medel är intet 
att tillägga vid föregående berättelse. 

Insättarne åtnjuta i alla sparbankerna 5 procents ränta. 
Något sockenmagasin har icke blifvit under perioden in-

rättadt, men sockenmagasinen i Hoby och Backaryd hafva fort
satt sin verksamhet medelst utlåning af spanmål, hvaraf dessa 
inrättningar vid periodens slut egde 487 tunnor. Räntan, som 
utgått med 4 kappar på tunnan eller ock efter 6 procent, an
vändes till fattigvården, folkskolelärares aflöning eller magasins
fondens förökande. Sockenmagasinet i Oljehult har under dessa 
år väl funnits och utlånat säd emot ränta af 2 kappar för tun
nan, men större delen af magasinets tillgångar har under nöd
åren tillgripits för nödens lindrande, så att nu blott några få 
tunnor deraf återstå. 

De betydliga förluster, som under åtskilliga år i följd af 
brandskador å försäkrad egendom träffat länets brandstodsbolag 
för landsbygden, hafva beklagligen föranledt, att en mängd del-
egare utgått ur detta bolag och nya försäkringsbolag för smärre 
områden v blifvit inom länet bildade, nemligen ett för Listers 
härad, stiftadt år 1867, ett för Listerby, Förkärla, Hjortsberga 
och Edestads socknar, stiftadt år 1869, samt ett för Ramdala 
och Jemjö socknar, stiftadt år 1870. Derjemte har försäkring 
emot eldskada fortfarande beviljats af 4 inom länet förut be
fintliga bolag, nemligen länets brandstodsbolag å landet samt 
brandstodsbolagen för Tvings socken, Backaryds socken samt 
Kristianopels och Thorhamns socknar. 

De 3 sistnämnda bolagen hafva utöfvat sin verksamhet 
efter samma grunder som tillförene, men direktionen för länets 
brandstodsbolag har under senare åren uppsagt alla deri gjorda 
försäkringar af ångbränneriii och begagnat sig af bolaget i dess 
reglemente förbehållna rättighet att efter timad brandskada upp
föra nya byggnader i stället för nedbrunna. Derefter har brand
skadornas antal högst betydligt minskats, och, derest icke detta 
förhållande är fullkomligt tillfälligt, lemnar detsamma beklagligen 
rum för misstankar af svåraste beskaffenhet om anledningen till 
de förut talrika eldsvådorna. 

De under perioden nybildade bolagens reglementen,' alla af 
Länsstyrelsen fastställda, äro hufvudsakligen uppgjorda efter 
samma grunder som Länsbolagets reglemente och har för dem i 
förra berättelsen blifvit redogjordt. 

Uppgift om försäkringars antal och ansvarighetssumman vid 
periodens slut samt om antalet af ersatta brandskador och ut
gifterna inom de i länet befintliga brandstodsbolag meddelas i 
följande tabell: 

omstörtning, hvarunder allmogens kredit varit i hög grad rubbad, 
tyckes man hafva lärt sig att inse vigten såväl af ett varsam
mare anlitande af densamma som af sparsamhet och en i all
mänhet större omtänksamhet vid vården af sin egendom och 
sina ekonomiska angelägenheter, hvarför äfven det fel, hvartill 
låntagare vid låneinrättningarnas anlitande tillförene gjort sig 
skyldige, tyckes på senaste tider mera sällan hafva förekommit, 
och dessa inrättningar, hvilkas oumbärlighet alltmer inses, varit 
i hög grad gagnande för utvecklingen af ortens näringslif. 

I öfverensstämmelse ined den plan, som under förra perioden 
blef inom Hushållningssällskapet uppgjord, hafva å landsbygden 
ytterligare 4 sparbanker blifvit öppnade, nemligen Östra härads 
den 10 Januari 1866, Hjortsberga, Edestads, Listerby och För
kärla socknars den 2 Juli 1866, Hoby sockens den 27 Februari 
1869 och Mörrums sockens den 14 Maj 1870. Dessa spar
banker, för hvilka reglementen blifvit af Länsstyrelsen fast
ställda, stå under kontroll af Hushållningssällskapet, som till 
deras första uppsättning bidragit med 200 r:dr till hvarje och 
dessutom för en tid af 3 år beviljat 100 r:dr årligen till aflö-
ningar och andra utgifter för förvaltningen. Alla hållas öppna 
en dag i hvarje vecka, hvarjemte insättning i Östra härads spar
bank får ske hvarje söndag genom sockenombud, utsedda för 
hvarje socken inom sparbankens område. 

Derjemte fortgå de vid förra periodens slut befintliga 8 
sparbanker, så att hela antalet vid 1870 års slut utgjorde 12. 

Tab. X:o 13. Af den i tabellen. N:o 13 intagna redogörelse för samtlige 
sparbankernas rörelse och ställning under perioden visar sig, att 
antalet delegare ökats från 10,489 till 13,698 eller med 3,209; 
delegarnes behållning från 1,659,757 r:dr till 2,286,908 r:dr eller 
med 627,151 r:dr; samt grund- och reservfonderna från 147,762 
r:dr till 218,256 r:dr eller med 70,494 r:dr. 

Af de vid 1870 års slut befintliga delegare och fonder 
belöpte sig: 

Vid periodens början hade städernas sparbanker 8,599 och 
de å landet befintlige sparbanker 1,890 delegare, men vid perio
dens slut uppgick antalet delegare i städernas sparbanker till 
9,870 och å landsbygden till 3,828. 

Tabellen visar en årlig tillväxt i delegarnes antal, men att 
de uttagna beloppen varit större än de insatta under åren 1866, 
1867 och 1869. Ar 1868 insattes något mer, än som uttogs, 
men år 1870 öfverstego de insatta beloppen de uttagna med 
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Tab. Litt. C. Föreningar för försäkring af båtar och fiskesredskap. 

verket för byggnader å landet i ersättning utgifvit 2,870 r:dr 62 
öre. Antalet och omfånget af ötriga brandskador, för hvilka 
ersättning endera icke utgått eller ock guldits af andra brand-
försäkringsinrättningar, äro icke med säkerhet kända. 

De 3 bolag eller föreningar, som blifvit bildade inom Mjellby 
och Thorhamns socknar samt Medelstads härad i ändamål att 
meddela försäkring af båtar och fiskesredskap, hafva väl fort
farande, varit i verksamhet, men beklagligen har deltagandet för 
desamma bland fiskarebefolkningen varit långt mindre, än det 
vigtiga ändamålet förtjenar, och under senare åren varit i märk
bart aftagande, hvilke.t förhållande har sin grund dels i den hos 
fiskarebefolkningen vanliga sorglösheten och bristen på omtanka 
för framtiden och dels till någon del äfven i förhoppningen att, 
såsom ofta händt, lidna förluster af mera kännbar beskaffenhet 
skola blifva ersatta genom enskild välgörenhet. 

För dessa föreningars ställning under hvartdera af senast Tab. Litt. C. 
förflutna 5 år meddelas redogörelse i nedanstående tab. Litt. C. 

Jemväl under denna period hafva åtskilliga åtgärder blifvit 
vidtagna för att sprida kännedom om lifrånteanstalterna och 
nyttan af inträde i sådan, men dessa åtgärder hafva rönt föga 
eller ingen framgång. Ett anmärkningsvärdt undantag i detta 
hänseende utgöra dock de nitiska bemödanden, som kyrkoherden 
i Lösens och Augerums socknar ådagalagt för befrämjandet af 
denna angelägenhet inom detta pastorat och hvilka omsider med
fört den påföljd, att i December 1870 35 personer från pastoratet 
ingingo såsom delegare i Stockholms Lifränteanstalt. Fortsatta 
bemödanden hafva ledt till stiftande af en husbondeförening för 
nämnda socknar, och dennas verksamhet har krönts med sådan 
framgång, att 3 månader efter föreningens stiftande voro ej 
mindre än 147 af pastoratets innevånare delegare uti lifränte-
anstalten. Då föreningens verksamhet börjats först i Januari 
månad år 1871, är densamma icke föremål för närmare redo
görelse i denna berättelse, men föreningens tillvaro har det oak-
tadt nu blifvit omnämnd, i förhoppning att det gifna exemplet 
må vinna efterföljd inom andra orter och bidraga till befrämjandet 
af denna vigtiga angelägenhet. 

I sammanhang med redogörelsen för dessa åtgärder torde 
böra nämnas, att Sölvesborgs arbetareförening i November 1870 
öppnat en sparkassa i ändamål att bereda tillfälle att tillgodo
göra mindre besparingar, hvilka genom kassaförvaltningens för
sorg insättas i stadens sparbank och derefter i Stockholms Ränte-
och kapitalförsäkriugsanstalt. Vid periodens slut hade 37 af 
föreningens medlemmar i kassan insatt ett sammanräknadt belopp 
af 119 r:dr 97 öre. 

Vid jemförelse med sist afgifna berättelse visar sig, att an
talet delegare i länets samtliga brandstodsbolag under perioden 
ökats från 15,328 till 16,168, men att ansvarighetssumman der-
emot minskats från 24,030,960 r:dr till 23,250,910 r:dr. 

I länets brandstodsbolag ensamt har under samma tid del-
egarnes antal nedgått från 13,044 med en försäkringssumma af 
21,248,595 r:dr till 8,606 med ett försäkringsbelopp af 13,240,820 
r:dr. Anledningen till denna betydliga minskning har i det före
gående blifvit antydd. 

Utom de i tabellen upptagna 230 brandskador hafva ytter
ligare inträffat i länets städer sammanlagdt 10, för hvilka stä
dernas allmänna brandstodsbolag utbetalt ersättningar med 10,059 
r:dr 20 öre, samt en å landet, derför allmänna Brandförsäkrings-
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Uti Blekingska a/delningen af Jönköpings m. fl. läns pen
sionsförening eller lifrånteförsäkringsanstalt, som vid 1865 års 
slut hade 68 delegare, alla tillhörande den så kallade besparings
klassen, funnos vid 1870 års utgång, sedan under perioden 3:ne 
med döden afgått, 98 delegare, af hvilka en med slutet af sista 
året öfverflyttats till lifränteklassen. Dessa bo alla i Karlskrona 
stad eller dess närmaste omgifning, med undantag af 2:ne, boende 
inom annat härad och 3:ne uti annat län. 

Vid 1865 års slut voro: 
R:<3r E:mt. R:dr R:mt. R:dr R:mt. 

Insättningarna 7,388,32. Årsvinsterna 2,076,84. Behållning 9,126,19. 
Dessa ökades 

1866 med 1,462,00. » 611,94. » 2,073,94. 
1867 » 1,475,00. » 718,37. » 2,193,37. 
1868 » 1,680,00. » 875,62. » 2,555,62. 
1869 » 1,935,00. » 1,029,86. » 2,964,86. 
1870 » 3,094,00. » 1,263,15. » 4,357,15. 

Summa 17,034,32. Årsvinsterna 6,575,78. Behålln. 23,271,13. 

Efter gjorda afdrag för under perioden verkställda återbetal
ningar för 3:ne döda, utgör behållningen den 31 December 1870 
R:dr 22,887, 46 öre. 

Af öfriga i förra perioden omnämnda pensions- och nödhjelps-
inråttningar inom länet hade Jjundeska och Danielsonska gratial-
kassorna i Karlskrona och i sammanhang med dessa förvaltade 
Sääfska donationsfonden vid 1870 års slut ett sammanlagdt ka
pital af 71,000 r:dr samt 96 gratialister, som under året åtnjutit 
understöd med 3,314 r:dr. 

Från de Handlandes i Karlskrona enke- och pupillkassa, 
hvilkens behållning under perioden ökats från 276,620 r:dr till 
311,934 r:dr 37 öre, hafva pensioner utgått till betydliga belopp, 
utgörande för år 1870 tillsammans 13,600 r:dr, som tillgodo-
kommit 24 enkor, 19 pupiller och 9 delegare i torftiga vilkor. 

Handtverkares i Karlskrona enke- och pupillkassa, hvilkens 
fond vid periodens början utgjorde 58,794 r:dr 27 öre, hade vid 
periodens slut en behållning af 68,136 r:dr 57 öre. Tillökningen 
är uppkommen genom delegares bidrag i förening med donationer 
af personer, stående utom inrättningen. År 1870 utgjordes un-
derstödstagarne af 25 enkor och 3 pupiller, hvilkas pensioner 
tillsammans utgjorde 2,575 r:dr. 

Borgerskapets i Karlskrona pensionskassa, hvilken stiftades 
år 1864 i ändamål att bereda pension åt afgångne borgare i 
Karlskrona jemte underlydande köpingarne Ronneby och Kristi-
anopel, upptager numera såsom delegare äfven handels- och 
burskapsidkare utan burskap mot fnträdesafgift. Kassans grund
fond, som vid stiftelsen utgjordes af borgerskapet tillhörande be
sparade medel till belopp af 40,087 r:dr 50 öre, har till 1870 
års slut genom inträdes- och årsafgifter ökats till 61,646 r:dr 
50 öre. Alltifrån kassans stiftande har utbetalts pension till 10 
äldre f. d. borgare med 100 r:dr årligen, och från och med 1868 
till och med 1869 utbetaldes till pensionstagare, som blifvit pen-
sionsberättigade efter kassans stiftande, årlig pension med 200 
r:dr, men från och med 1870 tills vidare är pensionernas belopp 
i anseende till de pensionsberättigades talrikhet bestämdt till 
100 r:dr. 

Den i Karlskrona befintliga Förening för troget tjenstefolks 
belöning och understödjande har utdelat belöningar och under
stöd : 

Ar 1866 till 47 personer med R:dr 500. 
» 1867 » 72 » » » 637. 
» 1868 » 54 » » » 554. 
» 1869 » 49 » » » 550. 
» 1870 » 47 » » » 478. 

Fonden har under perioden ökats från 5,257 r:dr 62 öre till 
5,960 r:dr, med hvars afkastning jemte årliga bidrag af för
eningens medlemmar utgifterna bestridas. 

Derjemte finnes i Karlskrona en Förening för understödjande 
af pauvres honteux, men någon redogörelse för denna förenings 
verksamhet kan icke meddelas. 

Från Karlshamns enke- och pupillkassa, hvilkens fond under 
perioden ökats från 80,767 r:dr 16 öre till 98,615 r:dr 34 öre, 
utdelades under periodens sista år 25 pensioner à 200 r:dr, 6 à 
100 r:dr och 7 à 50 r:dr, eller tillsammans 5,950 r:dr. 

Utur den under Magistratens i Karlshamn förvaltning stående 
"G. Hejderichs testamentsfond", utgörande i kapital 3,000 r:dr, 
har, i enlighet med testators föreskrift, räntan årligen utdelats 
till behöfvande enkor och barn efter stadens embets- och tjenstemän. 

Från den utaf Grosshandlaren A. Hellerström stiftade pen
sionsfond för ålderstigne obemedlade arbetare i Karlshamn å 
6,000 r:dr har räntan enligt testators föreskrift blifvit utdelad 
till fyra pensionstagare. 

Pensionsföreningen i Karlshamn, för hvilken reglemente 
blifvit faststäldt den 31 December 1866 och hvilken har till 
ändamål att bereda delegarne pension vid minst 55 års ålder, 
hade vid 1870 års slut 95 delegare och en kassabehållning af 
8,596 r:dr 51 öre. 

Sölvesborgs sjukvårds- och förskottsförening, hvilken stiftades 
år 1866, har till ändamål dels att medelst understöd i penningar 
och läkarevård bispringa föreningens sjuka ledamöter och dels 
att åt föreningens ledamöter bereda hjelp genom lån såsom för
skott eller förlag, i mån af kassans tillgångar. Dess angelägen
heter vårdas af en styrelse, utsedd af delegarne, hvilka erlägga 
inträdesafgifter och årliga bidrag. Föreningen har under sin 
tillvaro utbetalt sjukvårdshjelp till 10 personer med 132 r:dr 
21 öre och utlemnat 17 lån till belopp af högst 75 r:dr och 
lägst 8 r:dr. Vid 1870 års slut hade föreningen 25 ledamöter 
och en kassabehållning af 916 r:dr 75 öre. 

I Enke- och pupillkassan i Sölvesborg, som är stiftad år 
1867 i ändamål att åt delegarnes enkor och barn bereda pension 
och förvaltas af en utaf delegarne utsedd direktion, vinnes inträde 
af välfrejdade personer från Sölvesborgs stad saint Sölvesborgs, 
Mjellby, Gammalstorps, Ysane och Ifötofta socknar. Dess fond, 
bildad genom bidrag af Sölvesborgs sparbank samt enskilde 
personer jemte inträdes- och årsafgifter, uppgick vid 1870 års 
slut till 37,772 r:dr 78 öre. Från denna inrättning, hvars del
egare utgöra 30, har ännu icke någon pension utgått. 

Bland inrättningar, som afse gemensam hjelp för delegarne, 
torde jemväl böra omnämnas en i Karlskrona bildad konsumtions
förening, för hvilken stadgar den 18 Maj 1869 blifvit af Läns
styrelsen fastställda. Föreningens ändamål är att genom sam
manskott af medlemmarne bilda en fond för inköp af lifsförnö-
denheter på fördelaktigaste vilkor och derigenom befordra med-
lemmarnes ekonomiska förkofran. Hvarje medlem är skyldig 
att teckna sig för minst en stamandel å 25 r:dr, hvilket belopp 
inbetalas antingen på en gång eller i större poster eller ock 
med 10 öre i hvarje vecka. Föreningens handel är i främsta 
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rummet beräknad på inköp och försäljning af de nödvändigaste 
livsförnödenheter jemte ved, men kan jemväl omfatta alster, som 
genom handaslöjd blifvit af föreningens medlemmar åstadkomna. 
All försäljning sker mot kontant betalning och efter gångbara 
pris i detaljhandeln. Af handelsvinsten afsättas 10 procent 
till reservfond och öfverskottet fördelas mellan medlemmarne i 
förhållande till beloppet af hvars och ens i föreningens handel 
gjorda inköp, hvaröfver kontroll föres enligt serskilda i stad-
garne meddelade bestämmelser. Föreningens angelägenheter hand-
hafvas af en utaf föreningen vald styrelse. 

Enligt landstingets i senaste femårsberättelsen omformälda 
beslut har en kurhuset/delning med 16 sjuksängar år 1867 blifvit 
öppnad vid lasarettet i Karlshamn för Bräkne och Listers härader 
samt Karlshamns och Sölvesborgs städer och i sammanhang 
dermed sjuksängarnes antal vid kurhuset i Karlskrona minskats 
från 36 till 24. 

Tab. lått. D. För antalet tillgänglige och i medeltal upptagne sängplatser 
vid länets offentliga sjukvårdsanstalter, som efter kurhusets del
ning bestå af kurhus och lasarett i Karlskrona samt kurhus 
och lasarett i Karlshamn, samt för dessa inrättningars inkomster 
och utgifter redogöres i nedanstående tabell Litt. D. 

Kurhusafgiften har utgått för år 1866 med 15 öre, för åren 
1867 och 1868 med 20 öre och för följande åren med 25 öre 
för hvarje betalningsskyldig person. Hvad af kurhusmedlen icke 
varit behöfligt för bestridande af kurhusens utgifter, har i mån 
af behof användts till betäckande af lasarettens utgifter, hvilka 
för öfrigt blifvit bestridda med influtna räntor, afgifter för sjuk
vård samt lasaretten tillkommande serskilda medel äfvensom af 
landstinget anslaget bidrag. 

Vid Ronneby helsobrunn, hvarest freqvensen af branns- och 
badgäster betydligt minskades efter den år 1864 i Ronneby 
köping inträffade brand, hafva antalet af brunns- och badgäster 
jemte lemnade bad samt utgifter och inkomster varit följande: 

Under år 1870 anlades för brunnsinrättningens Yäkning med 
betydlig kostnad ett badhus för kallbad å ön Karö, belägen i 
en vik af Östersjön, och samma år anskaffades dels på brunns
inrättningens och dels enskildes bekostnad en ångslup för brunns
gästernas beqvämlighet och nöje. Brunnsinrättningens tillgångar, 
som vid 1865 års slut uppgingo till ett värde af 71,685 r:dr, 
hade vid periodens slut ökats till 80,915 r:dr, och skulderna 
utgjorde vid sistnämnda tid 24,885 r:dr emot 19,966 r:dr 78 öre, 
hvartill de uppgingo vid slutet af 1865. 

I afseende på helsobrunnen vid Karlshamn samt de vid förra 
periodens slut befintliga enskilda badinrättningar i Karlskrona, 
Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby är intet att tillägga till 
föregående berättelse. 

Enligt Kongl. Brefvet den 22 Juni 1866 har en distrikts
läkare blifvit anställd för Jemshögs socken, intilldess genom 
Kongl. Brefvet den 27 Juni 1862 beslutad flyttning af provinsial
läkarestationen för Bräkne och Listers härad försiggått. För 
allmänna helsovården hafva för öfrigt varit anställde 2 provinsial
läkare med stationer i Karlskrona och Sölvesborg, en distrikts
läkare i Ronneby, 3 stadsläkare, af hvilka en i Karlskrona och 
två i Karlshamn, samt 2 läkare vid länets lasarett och kurhus i 
Karlskrona och Karlshamn. 

Fältskäremes antal utgjorde vid periodens slut 4, en i hvar-
dera af länets städer samt en i Ronneby köping. Detta antal 
motsvarar behofvet. 

Barnmorskornas antal har under perioden ökats från 32 
till 39, af hvilka 14 tillhörde städerna och 25 landet. Af de 
å landet befintliga aflönades 22 af kommunerna. Endast 4 
socknar voro i saknad af egna barnmorskor, men då dessa sock
nars innevånare vid förefallande behof torde kunna påräkna bi
träde af barnmorska från någon angränsande socken, kan be
hofvet anses vara i det närmaste fyldt. 

I hvarje af länets städer fanns vid periodens slut en djur
läkare eller tillsammans 3, hvilka alla åtnjöto aflöning af kom
munerna och den i Karlskrona stationerade äfven af staten. 
En ytterligare med station i Ronneby är behöflig. 

Sedan ett apotek med personligt privilegium under perioden 
blifvit öppnadt i Jemshög, uppgår apotekens antal till 6, hvilket 
antal är tillräckligt, till dess förändring i läkarnes stationer 
påkallar tillökning. 

Sundhetsnämnderna hafva i allmänhet inskränkt sina åt
gärder till anmälningar om inträffad allmännare sjuklighet och 

Tab. Litt. D. Antal sängplatser samt inkomster och utgifter vid civila sjukhusen. 
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tillsyn öfver fullgörandet af de föreskrifter, som i afseende på 
sjukes behandling vid epidemier blifvit af läkare meddelade. 

Såsom här ofvan blifvit anmärkt vid redogörelsen för jord
bruket och kreditanstalterna ingick ifrågavarande period under 
en serdeles tryckt ställning bland en stor del af länets jord
brukande fastighetsegare. Detta förhållande och de under peri
oden inträffade missväxter, allt medförande minskning i tillfällena 
till arbetsförtjenst, samt högt uppdrifna pris på en del af de 
nödvändigaste lifsniedlen hafva utöfvat ett högst ofördelaktigt 
inflytande på den arbetande befolkningens ställning, hvilken under 
största delen af perioden varit i hög grad bekymmersam och 
påkallat mycken omtanka från kommunalstyrelsernas sida. Jemte 
det ett större antal arbetare uppå Länsstyrelsens föranstaltande 
erhållit anställning vid statens jernvägsbyggnader, hafva flere 
betydliga vägbyggnadsarbeten inom orten blifvit- anordnade, på 
sätt i 4:de afdelningen blifvit närmare omförmäldt, samt andra 
åtgärder derjemte inom en stor del af kommunerna vidtagits för 
beredande af arbetsförtjenst; men det oaktadt har antalet af 
dem, som fallit allmänna fattigvården till last, varit i oafbrutet 
stigande, tills efter 1869 och 1870 års goda skördar en bättre 
ekonomisk ställning inträdt och företagsamheten åter blifvit lifvad. 

Tab. N:o 14. Af den i tabellen N:o 14 meddelade redogörelse för fattig
vården visar sig, huru fattigvårdspersonalen samt kostnaderna 
för fattigvården årligen ökats, å landet under de 4 första och i 
städerna under de 3 första åren af perioden. På landsbygden, 
der antalet af dem, som år 1865 åtnjöto full försörjning, ut
gjorde 1,262, uppgick dessa fattiges antal år 1869 till nära 
dubbelt eller till 2,457 personer, och antalet af dem, som blifvit 
af fattigvården understödda utan att hafva erhållit full försörj
ning, ökades under samma tid från 2,527 till 4,212. Redan år 
1870 nedgick antalet af de full försörjning åtnjutande till 2,328 
och af dem, som åtnjöto understöd, till 3,305. I städerna, der 
antalet af fattige, som åtnjöto full försörjning, år 1865 utgjorde 
637, funnos år 1868 sådana hjon till ett antal af 877, hvilket 
antal sedermera minskats, så att under periodens sista år funnos 
blott 737. Antalet understödde men icke fullt försörjde, år 1865 
utgörande 583, ökades under de 3 följande åren högst betydligt 
och uppgick år 1868 till 1,242, hvarefter antalet nedgått till 
943 år 1870. 

Utom de till fattigpersonalens ökande allmänt verkande 
orsaker tillkomma serskildt för Karlskrona såsom bidragande 
anledning de 1866 och närmast följande åren verkställda indrag
ningar bland arbetsmanskapet å flottans varf och dess verkstäder, 
till följd hvaraf en mängd arbetare och deras familjer komaio 
att ligga fattigvården till last, tilldess de småningom ånyo kunde 
erhålla arbete. 

I den enligt tabellen utgångna ersättning af statsmedel in-
begripes Karlskrona stads ordinarie fattigvårdsanslag 4,500 r:dr. 

Att den i tabellens kol. 23 omförmälda ersättning för åren 
1869 och 1870 uppgått till de uppgifna, jemförelsevis stora be
loppen, är föranledt deraf, att Karlskrona fattigvårdsstyrelse 
under dessa år indrifvit sina sedan flere år tillbaka utestående 
underhållsersättningar. 

Utgifterna för fattigvården, hvilka å landsbygden år 1865 
utgjorde 73,784 r:dr, uppgingo år 1869 till mer än dubbelt eller 
till 148,588 r.dr, men minskades 1870 till 128,054 r:dr. I stä
derna, hvarest utgifterna för 1865 utgjorde 47,512 r:dr, hafva 
desamma år 1868 stigit till 75,721 r:dr, men år 1870 nedgått 
til! 59,391 r:dr. 

Fattiga barn, hvilkas vård icke kan åt föräldrarne anförtros, 
varda såsom tillförene i allmänhet öfveilemnade till pålitliga 
fosterföräldrar. 

I afseende på sättet för öfrige fattiges försörjande har icke 
någon annan anmärkningsvärd förändring egt rum under perioden, 
än att inom Fridlefstads socken en jordbruksfastighet blifvit 
inköpt och anordnad till en så kallad fattiggård, der både äldre 
orkeslösa personer varit till full försörjning intagne och äfven 
arbetsföra personer, på hvilkas arbetskraft fattigvårdsstyrelsen 
funnit sig böra göra anspråk, blifvit anvisade arbete. Under 
det denna inrättning icke medfört någon minskning i antalet af 
fattighjon; som erhållit full försörjning, har deremot antalet af 
understödda, som ej fått full försörjning, från år 1869, då fattig
gården anordnades, nedgått från 220 till 88 för år 1870. Denna 
minskning har väl till en del haft sin orsak i den inträffade 
förbättringen i den ekonomiska ställningen, men hufvudsakligeu 
varit föranledd deraf, att fattigvårdsstyrelsen genom fattiggårdens 
inrättande varit i tillfälle begagna sig af den styrelsen lagligen 
tillkommande rättighet till understödstagares arbetskraft, hvilket 
ådagalägges derigenom, att dessa understödstagares antal inom 
Fridlefstads socken efter fattiggårdens öppnande nedgått till nära 
en tredjedel af förut varande antalet, under det att sådana un
derstödstagares antal å länets landsbygd i sin helhet under 
samma tid endast->nedgått till något mindre än tre fjerdedelar. 

För utom ofvan omförmälda åtgärder, som blifvit vidtagna 
för att medelst beredande af arbetstillfällen motverka följderna 
af de inträffade missväxterna och hvilka åtgärder följaktligen 
varit af tillfällig beskaffenhet, hafva flere af fattigvårdsstyrel
serna för att förekomma behof af fattigvård jeraväl under denna 
period tillhandahållit råämnen till förarbetning af dem, som 
varit i saknad af arbetsförtjenst. I samma ändamål har en 
arbetsförening varit i verksamhet i Karlskrona, der i följd af 
enskild välgörenhet arbetarebostäder jemväl blifvit under år 1869 
uppförda. 

Karlskrona å Landskansliet och Landskontoret den 5 De
cember 1871. 

O. Hammar. H. Abelin. 

H. WACHTMEISTEE. 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGD. 
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Tab. N:o 2. 

J O R D B R U K . 

Tab. N:o 3. 

B O S K A P S S K Ö T S E L . 
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Tab. N:o 4. 

SKOGSHUSHÅLLNING. 

Tab. N:o 5. 

D Ö D A D E R O F D J U R . 

Till tab. N:o 6 om antalet och värdet af de AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR saknas uppgifter. 

4 
K. M.ts Btfallningshafvanilcs femårsberätteher 1866—70. Blekinge län. 
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Tab. N:o 7 a. 

BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1870. 
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Forts. af Tab. N:o 7 a. 

BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1870. 
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Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKARE OCH IDKARE AF ANNAN NÄRING, ÅR 1870. 
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Tab. N:o 8. 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 
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Tab. N:o 9 a. 

S J Ö F A R T , ÅR 1870. 

Tab. N:o 9 b. 

H A N D E L , ÅR 1870. 
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Tab. N:o 10 a. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN, ÅR 1870. 
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Tab. N:o 10 b. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR I STÄDERNA. 
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Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN, ÅREN 1866—1870. 
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Tab. 

K R O N O -
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N:o 12. 

U P P B Ö R D E N . 
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SPARBANKER. 
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