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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1871—1875. 

K R I S T I A N S T A D S LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

v J nder qvinqvenniet liar icko skett någon förändring af länets 
j/ränser. 

Uti berättelsen för åren 1856—1860 angaf Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande länets areal efter Forsells statistik, 
den enda då tillförlitliga källa i detta hänseende. Under inne
varande Ar har i tryck utkommit topografiska och statistiska 
uppgifter om Kristianstads län, utgifna af generalstabens topo
grafiska afdelning, och enligt dessa är länets hela ytvidd 56,S:ÎI 4 
<|vadrattnil, deraf 50,8888 qvadratmil fast mark, 3,11517 q vädrat mil 
mossar och kärr samt l,ooo!) qvadratmil vatten. 

Vid nyssnämnda berättelse fogade Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande en tabell om länets, såvidt landet afsågs, ad- enats med pastorsbeställning i Vä annexförsamling. 

ministrativa indelning i judicielt, kameralt och kyrkligt hänse
ende, och uti berättelsen för femårsperioden 1866—1870 redo
gjorde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande för de förän
dringar i berörda indelning, som dittills inträffat. Under senaste 
femårsperioden har i afseende på denna indelning endast den 
förändring förekommit, att Ingelstads och Jcrrestads härads dom
saga, som förut utgjort två tingslag, ett för hvartdera häradet, 
förenats till ett tingslag, samt att Nosaby församling, bestående 
af Näsby, Nosaby, Hammars, Araslöfs och Bolsby byar, som 
tillföreno varit förenade ined Kristianstads stad i så måtto, att 
pastor i Nosaby tillika varit stadskomniinister i staden, blifvit 
sjelfständigt pastorat och stadskomministraturen deremot för-

2. Invånarne. 

r»b N:o 1. Tabell öfver folkmängden i länet för hvartdera af de fem 
år, berättelsen omfattar, får Eders Kungl. Maj:ts Befall n i ngshaf-
vande underdånigst bifoga under N:o 1. Uti senaste femårs
berättelsen antydde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, att 
det förhållande, att folkmängden, som under flere föregående 
perioder varit i jemnt stigande, under åren 1868 och 1869 visade 
sig vara i märkbart nedgående och under år 1870 högst obe
tydligt stigit, antogs hafva sin orsak i utflyttningar, hufvudsak-
ligen till Amerika, och att detta antagande icke varit felaktigt 
synes följa deraf att, sedan utflyttningarna under senast för-

K M:t.< IJeftillninr/.ihafrnnitc femitraberätleher ÎH7Î -1^7'>. Kristianstads 

flutna femårsperioden i betydlig mån aftagit och många utvan
drare till fäderneslandet återvändt, folkökningen återtagit sitt 
stigande, så att länets folkmängd år 1875 öfversteg 1870 års 
folkmängd enligt husförhörslängderna med 7,219 och enligt man
talslängderna med 6,085. 

Antalet af under perioden inflyttade utländingar har icke 
varit särdeles stort. Beträffande utländingar, som besitta faut 
egendom eller äro ined jordbruk sysselsatte, var förhållandet vid 
femårsperiodens slut följande: 

län. 1 

4. 



Tab. Litt. A. Uppgift å utländingar, som vid 1875 års slut såsom jordbrukare voro bosatta i eller egde jord inom Kristianstads län. 

2 Kristianstads län. Jordbrukande utländingar. 

För jemförelse upptages här så väl förhållandet vid perio
dens början eller vid 1870 års slut, då det visade sig sålunda: 

A) Utländingar, som icke vunnit svensk medborgarerätt: 

I afseende på personernas inflyttning före eller under fem
årsperioden, deras stånd såsom gifte eller ogifte och deras na
tionalitet åberopas närlagda i tabellform upprättade uppgift 
(Litt. A.) 

Utvisande närlagda i tabellform upprättade uppgift Litt. B, 
huru många af dessa utländingar, som inflyttat före ocb under 
femårsperioden 1866—1870 m. ni. 

Särskilda administrativa förfoganden för invånare, som tala 
främmande språk hafva icke erfordrats, och ehuru nkismatiska 



Skismatiska rörelser. Sockenbibliotek. Skarpskytteföreningar- Jordbruk. Boskapsskötsel. Tabb. N:is 2 o. 3. Kristianstads län. 3 

3. Näringar. 

Tab. Litt. B . Uppgift å utländingar, som vid 1870 års slut såsom jordbrukare voro bosatta i eller egde jord inom Kristianstads län. 

rörelser fortfarande förspörjas, hatva de dock icke föranledt bil
dande af särskilda församlingar, men åhörare saknas icke vid 
de ofta förekommande föredrag i andeliga ämnen, som kring
resande lekmän hålla. I Kristianstad har under sistförflutna 
året blilvit uppbygdt ett s. k. missionshus, som i nyssberörda 
hänseende begagnas. 

Några i ögonen fallande egendomligheter i afseende, på gif
termåls-, nativitets- och mortalitctsförhållartden hafva icke företett 
sig och i afseende på byggnadssätt, klädedrägt, födoämnen och 
folknöjen kan för denna femårsperiod uttalas enahanda omdömen, 
som Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande för nästförut gå
ende femårsperiod i senaste underdåniga lemårsberättelsen framhöll. 

Antalet af de socknar, i hvilka soekadnbliotek vid förra fem
årsperiodens slut fuunos, utgjorde 92 och under senaste femårs
perioden måste antalet anses hafva ökats, enär uppgifterna från 
fögderien antyda, att dylika bibliotek finnas i de flesta socknar, 

om än de till en del äro af mindre betydenhet. Hågen för läs
ning bland allmogen må derfor anses hafva tilltagit, men den 
har i icke obetydlig mån riktat sig på tidningar, hvilkas sprid
ning på landsbygden är vida större än förr. 

Det i föregående berättelsen omförmälda stadsbibliotek i 
Kristianstad eger bestånd, men antalet ledamöter, som erlägga 
årsafgift, har nedgått till 56. 

Af föreningar till öfning i vapens bruk, bildade i enlighet med 
hufvudgrunderna i Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 
8 Mars 1861 funnos vid periodens slut qvarstående endast Kri
stianstads, Gärds härads, Villauds, Ahus, Glimakra, Vcstra 
Göinge härads och Esphults sockens, hvilka dock icke före
tedde någon Iifaktighet. Under perioden hafva blilvit upplösta 
Engelliolms, Höja och Rebbelberga, Osby sockens Östra Gö-
iuge härads södra, liroby och Emislöfs samt Simrishamns 
föreningar. 

M>b. N:is a 0. & A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Jordens beskaffenhet 
har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande beskrifvit i förra 
underdåniga femårsberättslsen och jemför man dermed, livad som 
i detta hänseende förekommer i ofvan åberopade topografiska 
uppgifter, ledes ra au till ungefär enahanda omdöme. I bruk-
niugssiUtet har under perioden icke inträdt någon anmärknings
värd förändring. Vexelbruket och tredingsbruket äro de i all
mänhet rådande, det senare vid de mindre jordbrukslägenlieterna 
med ringa åkerrymd och der naturlig äng finnes. 

Jordbruket har under perioden gått framåt, till bevis hvar-
pä må anföras: att arealen af åker och annan odlad jord ökats 
med 11,466 tunnland, deraf 3,438 tunnland måste antagas hafva 
varit förut obegagnad mark, enär arealen af till trä-, humle-
och kålgärd använd jord under perioden ökats med 241 tunn
land, men naturlig ängsmark och skogbäraude mark minskats 
med endast 8,269 tunnland, att utsädet af alla slag af säd, 
baljväxter och potatis varit 69,482 tunnor mer under sistförflutna 
femårsperiodens sista år än år 1870 samt att skilnaden emellan 



4 Kristianstads län. Jordförbättringar. Ladugårdsskötsel. Handelspris. Hästafvel. Biskötsel. Fjäderfän. 

Djurraserna, i allmänhet lämpliga livar för sin ort, kunna 
antagas hafva förbättrats, enär äfven mindre landtbrukare för
skaffat sig djur af ädlare ras i och för afvel. Hästafveln synes 
dock under perioden hafva något aftagit, enär år 1875 fuunos 
672 hästar af under tre års ålder mindre än periodens första 
år, hvartill anledningen möjligen kan sökas i det förhållande, 
att landtiuannen dels i följd af flere fäkreaturs pålägguing icke 
kunnat uppföda så många hästar, som förut, och dels, i samma 
mån jernvägskommunikationerna utvidgats, kommit i mindre be-
hof af hästar för längre transportfärder. 

Benägenheten att skaffa god hästafvel har emellertid varit 
allmän och från Flyinge stuteri hafva varit utplacerade så många 
beskällare, som tillgången derpå medgifvit, så att afvelu kan 
anses hafva gjort goda framsteg. Länets hushållningssällskap 
har i icke ringa mån understödt hästafvelns förbättring, i det 
sällskapet dels för hvartdera af åren 1871, 1872 och 1873 för 
ändamålet anslagit 1,000 kronor, som afieinnats till en af pro
vinsens hushållningssällskap utsedd styrelse, hvilken vid utlysta 
sammanträden årligen mönstrat afvelsdjuren, antagit och pre
mierat för olika orter lämpliga beskällare och afvelsston samt 
omplacerat och, när så nödigt aktats, försålt de sällskapens 
djur, som för afvelns förbättring ansetts nödigt att anskaffa; 
hv-uförutoin länets hushållningssällskap, — sedan Eders Kungl. 
Maj:ts Stuteriöfverstyrelse, på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
till chefen för samma styrelse under den 1 November 1872 af-
låtna skrifvelse, genom Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
infordrat sällskapets utlåtande, rörande ordnandet af prisbelö-
ninyar till befordran af en ändamålsenlig afvel och uppfödning 
af liästar samt om och i hvad mån sällskapet vill bevilja bidrag 
af dess medel för detta ändamål — i detta hänseende anslagit 
1,500 kronor årligen; men en till länets 1873 års landsting 
gjord framställning om bidrag till prisbelöningar för uppmunt
rande och befordrande af den enskilda hingsthållningen blef af 
landstinget afslagen; likasom 1874 års landsting afslog då fram-
stäldt förslag om anslag för hästafvelns i länet förbättrande. 

Till uppmuntran af hästuppfödning inom Villands distrikt 
har en jordegare anslagit årliga pris och vid täfling om dessa 
hafva många vackra ungdjur blifvit uppvisade. 

I Köpinge i Gärds härad är bildadt ett bolag för tipp/ö
dande af lämpliga arbetshästar och har detta bolag iuförskrifvit 
en beskällare af anglonormandisk- och fyra afvelsston af arden-
nerras. 

Biskötsel har icke bedrifvits betydligt, ehuru flere personer 
inom Göinue fögderi lagt sig vinning om att idka denna näring 
efter ny metod, som allt mer synes vinna förtroende. 

Fjäderfän hållas i allmänhet vid hvarje landtbrukslägenhet 
och i trakter, som äro städerna mera närbelägna, till icke obe
tydligt antal, enär afsättning af ägg der med större lätthet kan 
ske, helst ganska betydliga qvantiteter deraf uppköpas för för
sändning till Stockholm och andra orter. 

Jemte det enstaka fall af rots bland hästar tid efter annan 
förekommit å en del ställen i länet, utan att smittan likväl 
spridt sig, uppträdde denna sjukdom under loppet af åren 1873, 
1874 och 1875 nästan oafbnvtet bland gamla uppsättningen af 
hästar vid Eders Kungl. Maj:ts Vendes artilleriregementes i 
Kristianstad förlagda batterin, så att till och med Augusti må
nad sistnämnda år måst nedslagtas femtio stycken. En nog
grann tillsyn förhindrade väl sjukdomens spridande utom rege-

trädesjordens areal under nämnda år varit 6,468 tunnland till 
det förstnämnda årets fördel. Utsädestillökningen har hufvud-
sakligen visat sig i afseende på hvete, råg och korn samt i syn
nerhet potatis, af hvilken jordfrukt utsädet sistlidet år öfversteg 
1870 års utsäde med 64,382 tunnor. Hafreutsädet har deremot 
minskats med 5,836 tunnor. 

Såväl underdikning som mergling har under perioden blifvit 
verkställd i större utsträckning än under nästförutgående fem
årsperiod, då 23,327 tunnland underdikades och 30,846 tunnland 
merglades, hvaremot under senaste perioden 30,674 tunnland 
blefvo underdikade och 33,471 tunnland merglades. 

Periodens alla fem år hafva lemnat goda skördar och foder
tillgången har i det hela varit tillräcklig. Visserligen var till
gången på hö år 1874 ringa, men höet var särdeles kraftigt, 
hvarigenom det mindre i qvautiteten ersattes. 

Beträffande antalet égare och brukare af odlad jord företer 
sig det förhållande, att det minskats i afseende på egendomar 
öfver 40 tunnlands rymd, men deremot ökats i afseende på min
dre egendomar, särdeles de som innehålla 4 tunnland och der-
u uder. 

Ladugårdsskötseln har gjort icke obetydliga framsteg, sär
deles sedan på flere ställen blifvit anlagda mejerin, till hviika 
de mindre jordbrukarne med fördel kunna afsätta mjölken. An
talet kor har också under perioden ökats med öfver 6,000. 
Likaså har en liflig afsättning af slagtboskap till andra orter 
befordrat ladugårdsskötselns förkofrau och märkbar har tillök
ningen i uppfödandet och afsättningen af svinkreatur varit. 

I öfrigt får Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande uuder-
dänigst åberopa närlagda tabeller N:is 2 och 3. 

Som inom länet särdeles i dess södra och nordvestra delar 
produceras spauinäl utöfver orternas eget behof och kommuni
kationerna genom tillkomsteu af flere jernvägar blifvit i betyd
lig mån lättade, sa har spaniuälshandeln varit liflig; och hafva 
handelsprisen i medeltal utgjort per kubikfot : 

I/andelsprisen a kreatur och ladugårdsprodukter hafva va
rierat emellan de belopp, som finnas utförda i följande tabell: 
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Tab. Litt. C. Bränvinstillverkningen. 

mentets stall, men faran var dock städse for handen och efter 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga förordnande biet" vid sistlidet ars 
slut återstoden af nämnda hästuppsättning ncdslagtad och stal
let, der den stått, till erforderliga delar undanröjd, hvarefter sjuk
domen icke förmärkts. 

I öfrigt hafva farsoter bland kreaturen icke förekommit vi
dare, än att på ett och annat ställe rödsot bland svinkreaturen, 
ehuru icke i särdeles stor utsträckning, uppträdt. 

I länets mera bördiga trakter a slättbygden är stihujsel 
emellan betesmarker numera sällsynt och i stället vallas och 
tjudras do å bete gående kreaturen, men i skogsbygd och å 
magrare trakter, der vallning svårligen kan användas, bibehålles 
stängsel, mest af sten, och någon gemensanihet i betesmark, 
tiHkommen i följd af stadgandet i stängstlförordniugen, att der 
stängsel ej tinnes emellan egor, som utgöras af skog, utmark 
eller beteshage, marken å båda sidor skall anses vara till ge
mensamt mulbete upplåten, förekommer icke; under åberopande 
livaraf också 1874 års landsting, sedan i anledning deraf, att 
riksdagen uti underdånig skrifvelse den 20 Maj samma år, med 
förmälan, hurusom, genom enskilda motioner i syfte att bereda 
skydd för skogskultur, framställningar blifvit gjorda om upphäf-
vaude af berörda stadgande i stängselförordningen, hos Kungl. 
Maj:t anhållit, att Eders Kungl. Maj:t täcktes taga i öfvervä-
gande, huruvida för landstingsområde eller viss del deraf borde 
förorduas om en efter ortförhållanden lämpad inskränkning i 
rättigheten att låta får och getter beta i skogsmark, som anså-
gos vara till gemensamt mulbete upplåten, på grund af merbe-
rörda stadgande, landstingets utlåtande i ämnet blifvit inford-
radt, förklarade sig icke kunna tillstyrka förändring eller upp-
Iiäfvande af oftaberörda stadgande. 

Under hvartdera af periodens fem år liar genom Eders 
Kungl. Maj:ts Landtbruksakademis förvaltningskomités åtgärd 
tillfälle varit lemnadt länets jordbrukare att erhålla biträde så
väl af statens landtbritksinyeniöicr tiil sjösänknings-, vattenaftapp-
nings-, afdiknings-, åkeromläggnings- och ängsvattningsföretag 
samt för meddelande af råd och upplysningar rörande jordbruket i 
allmänhet, som äfven af uti statens tjenst anställde undervisare 
i allkulturen, schäferiskötseln, boskapsskötseln och mejerilmisludl-
nhnjen m. ni., och antalet jordbrukare, som begagnade sig yf 
förstnämnde biträde, utgjorde under periodens första år 3, under 
andra 2, under tredje 4, under fjerde 6 och under femte 5. Af 
biträde tor undervisare i ullkulturen m. ni. begagnade sig endast 
en person och detta uuder år 1875. 

På sätt i förra berättelsen ångats, förflyttades under är 

1870 länets är 1861 inrättade landtbraksskola frän Marielund i 
Gärds härad till i Ingelstads härad belägna egendomen Tunby-
hohn, som eges af landtbrukaren C. G. Carlsén, hvilken seder
mera varit och fortfarande är skolans föreståndare och vid un
dervisningen biträdes af särskilda lärare. Skolan har under pe
rioden fortgått i verksamhet och af länets hushållningssällskap 
vunnit understöd sålunda, att för hvartdera af periodens fyra 
senaste år anslagits 1,200 kronor, deraf 800 kronor tillfallit 
föreståndaren såsom ersättning lör lärjungar, hvilka utöfver det 
antal, tolf, som staten bekostar, njuta undervisning vid skolan, 
och 400 kronor nfsetts dels till belöningar för flit och sedlighet 
och dels till beklädnadshjelp åt behöfvande lärjungar, hvilka 
gjort sig deraf förtjente. Uuder första hälften af året 1871 
öfversteg lärjungarnes antal ej tolf, hvadan berörda anslag för 
samma år icke utgick i vidsträcktare mån, än att till premier 
och beklädnadshjelp användes 125 kronor. 

13räuvinsbväimiiiyeit, som intager ett framstående rum bland 
jordbruksbinäringarna i länets mellersta delar, nemligen Gärds, 
Villands och Göinge härad, der jordens beskaffenhet mer än i 
länets öfriga delar lämpar sig för potatisodling, har under pe
rioden bedrifvits vid minst 109 och högst 131 brännerin, såsom 
vanligt i ganska stor skala. Nedanstående tabell Litt. C utvisar för 
hvartdera af periodens fem år bränneriens antal och tillverk
ningen. Afkastningen var under året 1871 fördelaktig i afse-
ende till den större stärkelsehalt, potatisen då företedde, och de 
lör tillverkaren gynnsamma pris, som i allmänhet då voro 
rådande. Aren 1872 och 1873 voro ej heller ogynnsamma för 
bränvinstillverkaren, hvaremot 1874 års tillverkning i anse
ende till tryckta bränvinspris icke var så fördelaktig. Med 
knapp fodertillgång sistnämnda år fann sig mången landtbrukare 
nödsakad att, äfven med förlust i afseende pä sjelfva tillverk
ningen, utsträcka densamma, för att med tillhjelp af dranken 
kunna framföda sina kreatur till ofiirminskadt antal. Störst 
var bränvinstillverkningen 1875, fastän prisen äfven då voro 
mindre gynnsamma. I allmänhet torde kunna antagas, att frän-
vinsbränuingen, såsom den bedrifves, icke skulle bära sig såsom 
en fristående industri. Den existerar således genom sin nära 
förening med Iadugårdsskötseln. Dranken såsom utfodringsine-
del har vunnit allt mer förtroende, emedan de ladugårdar, der 
detta foder rationelt användes, i allmänhet lemna största netto-
behållningen och mångenstädes äro ställningar helt och hållet 
byggda på denna utfodring. 

Tillgång på arbetare för jordbruket har icke saknats, men 
dagsverksprisen hafva stigit, så att under sommar- och höst-
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månaderna beräknats 1 krona 75 öre à 2 kronor och stundom 
deröfver för mans- och 1 krona à 1 krona 25 öre for qvins-
dagsverke samt under vintermånaderna 1 krona 25 öre för mans-
och 75 öre för qvinsdagsverke. 

Såsom betydligare vattenajleilningsarbcten må nämnas dels 
kanalisering af Vinnö å till en längd af omkring 25,000 fot, hvari-
genom vid pass 100 tunnland vunnits åt egendomen Karpalund och 
en del hemman i Färlöfs och Roalöfs byar i Östra Göinge härad 
samt Isgrannatorps by i Gärds härad och h vilket företag medtagit 
en kostnad af omkring 83,000 kronor, och dels tappning af Ifö 
sjö i Villands härad, hvilken år 1874 sänktes omkring sex fot, 
hvarigenom visserligen bereddes temligen stora landvinningar i 
Vånga, Näsums, Ifvetofta, Gualöfs, Kiaby och Ifö socknar, men 
med högst få undantag har den sålunda för jordbruket vunna jor
den visat sig vara af ringa värde, hvaremot från stranden mer 
eller mindre afiägsna marker, som förr varit sumpiga, genom sjöns 
sänkning blifvit försatta i odelbart skick. Som delning ännu 
icke är slutad, kan dock icke bedömas, om företaget, hvartill an
slagits statslån 36,000 kronor men i det hela lär hafva uppgått 
i kostnad till öfver 200,000 kronor, blifver för alla jordegarne 
vinst gifvande. 

Hushållningssällskapets i länet verksamhet har under peri
oden omfattat ej blott jordbruk och boskapsskötsel samt häst-
afvel, utan äfven fiskerinäringen, skogsvård och hemslöjd. 
Denna verksamhet, mera kraftig och omfångsrik i mån af ökade 
tillgångar har ock burit frukt. Sålunda har sällskapet i jord
brukets intresse och till dess intensiva förbättring från och med 
är 1871 årligen bidragit med 1,000 kronor och derutöfver till 
upprättande af hydrografiska kartor för befrämjande af ängs-
vattning, atdikning och torrläggning af vattensjuk mark. En 
af de närmaste verkningarna deraf är Vinnöåiis ofvannämuda 
kanalisering. Likaledes har från och med nämnda år lämplig 
person varit af sällskapet anställd och aflönad till biträde vid 
afvägning och planläggning i och för underdikning och torrlägg
ning äfvensom vid större och mindre odlingsföretag, hvilka se
nare sällskapet årligen genom belöningar uppmuntrat. Åtmin
stone indirekt har sällskapet befordrat åkerjordens mergling i 
så stor skala, som denna under perioden bedrifvits, likasom 
sällskapet låtit sig angeläget vara att verka för ett mera all
mänt begagnande af artificiela gödningsämnen, hvilket sällska
pets bemödande äfveri krönts med framgång. I förening med 
en lönande kreatursexport och högre pris â ladugårdsproduk
ter, hafva hushållningssällskapets utställningar och prisbelönin
gar i icke ringa mån bidragit till det framåtgående, boskaps
skötseln under perioden visat, och på sätt förut blifvit anfördt, 
har sällskapet äfven befordrat hästafvelns förbättring. Afven 
för uppmuntran af skogsvård och plantering har sällskapet år
ligen under perioden utdelat belöningar, likasom hemslöjdens 
höjande varit föremål för sällskapets verksamhet, i det vid de 
större och mindre laudtbruksmöten, som af sällskapet blifvit 
anordnade och der premier för utmärkta husdjur och ladugårds
produkter utdelats, äfven alster af hemslöjden blifvit belönade. 
Efter att förgäfves hafva underhandlat med både landsting och 
kommuner för åstadkommande af slöjdskolor, beslöt sällskapet 
år 1875 att för ordnande af en sådan skola anslå 1,500 kronor 
samt at t för densammas vidmagthållande under fyra år bidraga 
med 1,000 kronor årligen. Om sällskapets bidrag till länets 
landtbruksskola har otvan blifvit nämndt; och till undervisning 

i hofbeslag vid Alnarps hofbeslagareskola har sällskapet äf
ven årligen lemnat bidrag. Om åtgärderna i och för fiskerinä
ringens upphjälpande skall längre fram ordas. 

Af hushållningssällskapet anordnade mindre landtbruksmö-
ten hafva hållits fyra under år 1871, ett under år 1873 och 
tre under år 1874. Det 15 allmänna skånska Iandtbruksmötet 
var afsedt att hållas i Kristianstad år 1873, men blef iustäfdt 
till följd af den då bland artilleriregementets hästar utbrutna 
rotssjukdomen och samma hinder förefanns för mötets hål
lande under år 1874 och blef med anledning häraf beslutadt, att 
det skulle hållas i Malmö påföljande år, hvilket också gick i 
fullbordan. 

C) Skogshushållning. Länet är fortfarande fördeladt i två 
revir, i hvartdera af hvilka är anställd en jägmästare, och är 
förhållandet med dessa revir i öfrigt och de derinom anställde 
kronojägare detsamma, som finnes upptaget i förra underdåniga 
femårsberättelsen, endast med den förändring att kronojägarnes 
lön blifvit från och med sistlidet år förhöjd till 500 kronor. 

A tab. N:o 4 upptagas dithörande kända förhållanden; Tab. N:« 4. 
och som de båda jägmästarnes till denna tabell lemnade upp
gifter icke kunnat sammanföras, utan att uppgifterna för länet 
i sin helhet blifvit missledande, så har tabellen måst uppställas 
i den form, at t hvartdera reviret fått sina särskilda kolumner. 

Plantering och sådd af skog har väl ännu icke vunnit någon 
utsträckning annorstädes än på de större egendomarna, der skogs
skötseln väl vårdas, men förhoppning om något bättre i detta 
hänseende torde kunna vinnas, om de mindre jordbrukare, som 
vinnlägga sig om skogsplantering, erhålla uppmuntran. Förslag i 
detta hänseende hafva icke saknats. Framställningar i ämnet 
hafva blifvit gjorda till l.indstinget flere år, men endast 1873 
års landsting anslog 1,000 kronor att ställas till hushållnings
sällskapets disposition till skogsplanterings uppmuntran. En 
med hänseende till skogsplanteringen värdefull gåfva har länet fått 
mottaga, i det till följd af aflidne grosshandlaren O. W. Krooks 
testamentariska förordnande till landstinget blifvit öfverlernnade 
Femtiotusen kronor att användas till befrämjande af skogsplan
tering i länet; och har sistlidet års landsting beslutat att för 
detta ändamål inköpa 330 tunnland jord i Vedby socken i 
Norra Åsbo härad samt utsett en styrelse för handhafvaude af 
skogsplanteringar å samma jord. Detta kommer otvifvelaktigt 
att utöfva ett välgörande inflytande på nämnda ort, hvarest 
finnes betydlig del för skogsplantering lämplig jord; och då der-
till kommer, att , sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref 
den 20 Augusti sistlidet år i nåder medgifvit, att hemmanen 
Kjersebränna N:o 1 och Ejestad N:o 1 inom Osby socken i 
Östra Göinge härad, hvilka bilda en sammanhängande areal af 
617 tunnland med till skogsodling duglig och för virkesafsätt-
ning särdeles fördelaktigt belägen mark, finge för kronans räk
ning inköpas mot en köpeskilling af högst 16,050 kronor, att 
utgå af de medel, som enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref 
den 10 December 1874 blifvit anvisade till inköp af mark för 
bildande af kronoparhr, detta kön sedermera blifvit afslutadt, 
synes skälig anledning förefinnas till antagande, att en bättre 
framtid för skogsodlingen i länet är att emotse, så mycket mer 
att önska, som det sätt, hvarpå skogsafcerhängen i senare tid 
blifvit verkställd å de mindre jordegendomarna i länets egent
liga skogsbygd, Göinge härad, gifver anledning befara, att denna 
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trakt, undantagandes de dervarande större egendomarna, snart 
blifver skoglös, om icke åtgärder för återplantering och fred-
hållning vidtagas. Der förekommer nemligen temligen allmänt, 
att timmerhandlare, sedan de tillhandlat sig en s. k. skogspark, 
medelst ångsåg afverka all dera befintlig skog och derefter, i 
enlighet med vid köpet gjordt beting, svedja fälten och dera 
taga två grödor, samt sålunda lemna endast nakna stenbundna 
marker åt egaren, som begagnar dem till betesmark, hvaraf följ
den blir att, om någon planta skulle vilja uppspira, den genast 
af kreaturen förstöres. 

Den inom Engelholms revir belägna, på statens bekostnad 
underhållna skogsskolan å Danielslund har under perioden fort
gått i verksamhet och tilloppet af sökande till lärlingeplatser 
har ofta varit så stort, att en del måst tillbakavisas i brist på 
utrymme. De som från skolan utexaminerats hafva erhållit för
månliga platser såsom skogvaktare å privategendomar och efter
frågan vid skolan af skogsegare om anvisning å duglige skog
vaktare ökas årligen, hvilket synes båda godt för bättre skogs
vård. 

De flygsandsfält, till hvilka kronan har egande eller dispo
sitionsrätt, behandlas metodiskt och gifva icke så obetydlig af-
kastning. Likaledes behandlas de enskilda fiygsandsfält, hvilka 
stå under skogsstatens uppsigt, väl och betaga all farhåga för 
sandens uppbrott, men de öfriga enskilda flygsandsfäiton iiro 
med få undantag ännu skoglösa och kunna icke blifva annor
lunda, så länge de upplåtas till bete. 

Egentligt svedjande, Ii varvid skog blifvit fälld och på stället 
uppbränd, förekommer numera sällan, men flåhackning och brän
ning i och för erhållande af ett par skördar samt ljungbränning 
begagnas fortfarande. 

Skogseldar af någon betydenhet hafva icke under perioden 
förekommit. De mindre sådana, som en och annan gång upp
kommit, vanligen förorsakade af dålig uppsigt vid Ijungbränning, 
hafva hastigt blifvit dämpade. 

Fabriker, kolning, tjäru-, beck- och kalkbränning och dylikt 
eller stängselsätt hafva icke medfört någon skadlig inverkan på 
skogsvården. Getter förekomma icke så obetydligt i norra och 
nordöstra delarne af länet och göra nog skada å de uppväxande 
yngre skogsstånden, der sådana finnas. 

Prisen å skogsprodukter hafva stigit. En kubikfamn tallved 
betingar 20 à 23 kronor, en dito bokved 40 à 42 kronor, ett 
sågtimmer 6 kronor, en sparre 2 à 3 kronor och en-tums furu-
bräder med 120 tum på tolften 10 kronor. 

M>. N:is 5 o 6. D) RofdjnrS Otödande. Några rofdjur af de arter, för 
hvilkas fällande belöning af statsmedel erhålles, hafva icke un
der perioden blifvit anmälda såsom dödade. Sifferuppgifter i 
afscende på antalet dödade öfriga rofdjur hafva ingått endast från 
ett härad och äro dessa upptagna i tabellen N:o 5. För öfrigt 
säges från samtliga fögderien, att lusten till utrotande af skade
djur, förnämligast roffoglar, synes hafva nästan upphört, sedan 
belöningarna derför indrogos. Endast räfvar jagas någorlunda 
allmänt, emedan skinnet betingar temligen högt pris. Också har 
antalet husdjur, som af rofdjur blifvit dödade, betydligcn vuxit. 
•Sifferuppgifter i detta hänseende hafva ingått från två fögde
rin, nemligen Göinge och Villands, och dessa finnas samman
förda i tabellen N:o 6. 

E) Bergs- och brukshandtering samt F) Fabriker, Tabb. N'-.is 7« o. 76. 

manufakturer och handtverk. A tabb. N:is 7« och Ib finnas 
uppgifter om hithörande näringar särskildt för städerna och 
särskildt för landsbygden, sådant förhållandet var vid femårs
periodens slut. 

Egentlig bergshandtering förekommer icke i länet. Väl 
finnes i Näsums socken af Villands härad en jemgrufva, Ve-
stanågrufvan kallad, men den bearbetas obetydligt mer, än som 
är nödigt för inmutningsrättens bibehållande, och malmen, en 
art så kallad blodstensmalm, lär vara användbar endast fru-
mindre gjutgods. 

I trakten omkring lfö och Oppmanna sjöar i nyssnämnda 
härad har man trott sig finna jernmalmsanledningar och några 
enskilda personer, som förenat sig i ett slags interiinsbolag, 
hafva, efter erhållna tillståndsbevis, låtit anställa försöksarbeten, 
men dessa hafva ännu icke visat något gynnsamt resultat. Af-
venledes är Ifösjö inmutad i och för tillgodogörande af den jern-
haitiga sand, som deri finnes, och hvilken, innehållande öfver 
70 % jern, tidtals vid inträffande stark blåst af vattnet upp
kastas å stranden i icke obetydliga qvantiteter, men hvarken 
hafva hittills verkställda borrningar anvisat något lager under 
sjöbottnen ej heller har sådant kunnat upptäckas å sjelfva bot-
tcnytan. 

Vid Engelholm, Eugeltofta och Barkåkra i Bjäre härad 
hafva blifvit anställda borrningar i och för upptäckande af sten
kol, men något lager har icke påträffats. 

Ar 1872 påbörjades en fältspatsbiytning i Stenestads by af 
Stenestads socken, Södra Åsbo härad, men den nedlades redan 
1874 såsom icke lönande. 

Länets största kalksteiifhrott är det i Ignaberga socken af 
Vestra Göinge härad belägna, deri en stor del af socknens jord-
egare hafva andelar. Årliga produktionen skattas till 20,000 
kub.-fot kalk, som med lätthet afsättes dels i angränsande socknar 
och dels annorstädes såväl i Skåne som i Småland. Transpor
ten sker på jernväg från Ignaberga station å Kristianstads— 
Ilessleholmsbanan. Till kalkbränningen användes torf. Der-
näst äro att bemärka kalkbrott vid säteriet Råbelöf i Villands 
härad och vid Haniiskog i Östra Göinge härad samt en del af 
mindre betydenhet i Tomniarps, Hanimcnhögs, Bollcrups och 
Tostarps socknar i Jerrcstads och Ingelstads härad förekommande. 

Andraiums år 1637 anlagda alunbruk, privilegieradt till 22 
kokpannor, har under perioden bedrifvits med endast ni panna 
och det under åtta månader på året. Tillverkningen har också 
år efter år nedgått. Den utgjorde i tunnor: 

I och för tillverkningen har åtgått 160 kubikfaninar bok
ved, 115 kubikfaninar ris och granved och 1,000 lass torf årli
gen, men tillverkningsvärdet har icke blifvit uppgifvet. llufvud-
sakliga utsättningen sker på utrikes ort. 

De i förra berättelsen omnämnda lih/qlatisaiiledningar å 
Aiidrariiiiis bys egor och å staden Simrishamns utmark hafva 
icke under perioden blifvit bearbetade. 
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Det vid Torsebro i Färlöfs socken i Östra Göinge härad be
lägna krutbruk har under senaste året öfvergått till ett aktie
bolag med 311,000 kronors kapital och enligt planen skall det 
i icke obetydlig mån utvidgas och förbättras samt stubintråd-
tillverkning äfven der bedrifvas. Under perioden har emellertid 
bruket drifvits ungefärligen i samma skala som under nästförut-
gångna femårsperiod. 

På några ställen i Ingelstads och Jerrestads härad före
komma jiisstensbrott och qvarnstenslmggning, dock i ringa om
fång, men vid Torsebro hugges icke obetydligt af granit af u t 
märkt beskaffenhet, och blefve icke transporten å andra orter 
för dyr, skulle säkerligen der uppstå en ganska liflig verksamhet 
i stenhuggeri. 

Fabriks- och manufakturrörelseu synes under perioden hafva 
gjort framsteg. Då tillverkningsvärdet år 1870 uppgick till 
768,787 kronor, utvisade deremot 1875 års tillverkningsvärde 
en summa af 1,698,734 kronor, och om än här icke må mätas 
helt och hållet efter siffran, med hänseende dertill att prissteg
ringen under perioden icke varit obetydlig, utvisas framsteget af 
en annan mätare, nemligen antalet arbetare, som vid rörelsen 
varit sysselsatte, uppgående för år 1870 till 488 och för år 
1875 till 741. 

De betydligaste fabrikerna äro Klippans pappersbruk samt 
jerngjuteriet och mekaniska verkstaden i Kristianstad. Det 
förra har under perioden blifvit i betydlig mån utvidgadt, dy
medelst att en helt och hållet ny papperstillverkningsmaskin 
efter nyaste konstruktion blifvit i en ny större byggnad anbrin
gad, ehuru den icke annorlunda än på försök kommit till an
vändning före periodens slut, samt att åtskilliga andra i och 
lör fabriken nödiga byggnader blifvit uppförda. Bruket vid-
magthåller en skola för bruksarbetarnes barn och för en del af 
arbetarne uppfördes sistlidet år nya bostäder. Bruksarbetaines 
ekonomiska ställning är också särdeles god. Brukstillverknin
garna afsättes hufvudsakligen på Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Helsingborg och sedan tillkomsten af Helsingborg—Hessle-
holmsjernvägen har all transport från bruket skett å denna. 
Jerngjuteriet och mekaniska verkstaden i Kristianstad har äfven 
under perioden vunnit stor utvidgning. Ar 1870 uppgick antalet 
der anställde arbetare till 104 och tillverkningsvärdet till 167,100 
kronor och året 1875 räknades 200 arbetare och 542,020 kro
nor tillverkningsvärde. E t t ganska stort antal jernvägspassa-
gerarevagnar hafva der blifvit tillverkade äfvensoin mindre jern-
ångslupar. 

Inom Osby socken i Östra Göinge härad har under peri
oden blifvit anlagdt ett jerngjuteri med mekanisk verkstad, der 
årliga tillverkningsvärdet uppgått till omkring 13,000 kronor, och 
såsom icke obetydliga fabriker å landet må nämnas Osby garf-
veri med 50,000 kronors tillverkningsvärde samt Skansens och 
Malshults kimröksfabriker, hvarest årliga tillverkningen uppgår 
till omkring 5,000 centner till virde af 40,000 kronor. 

Ilandtverkerien i städerna hafva stått på ungefär samma 
ståndpunkt, som under förra femårsperioden, hvaremot antalet 
handtverkare på landet och deras arbetare betydligen ökats. 
De yrken, som förete den hufvudsakliga tillökningen, äro smeds-, 
snickare-, skräddare- och skomakare-yrkena. Till något särde
les välstånd bringar sig dock yrkesutöfvaren sällan upp. 

Såsom binäringar förekomma fortfarande inom Norra Åsbo 
härad förfärdigandet af lärfts-, blångarns- och »röfro bomulls-

väfnader, golfmattor, laggkärl och en del enkla möbler samt 
hattar af halm, och inom Östra och Vestra Göinge härad gröfre 
smidesarbeten, väfnader al ylle, lin och bomull, golfmattor och 
hästtäcken, gördelmakeriarbeten samt trävarutillverkningar så
som sängar, stolar, bord, kistor, kar m. m. Dessa tillverknin
gar, hvar i sitt slag af ganska god beskaffenhet och en del, 
såsom de s. k. »gammaldagstäckena», verkliga konstverk, verk
ställas hufvudsakligen af husbondefolket och hemmavarande barn 
och, i livad de öfverstiga egna behofvet, kringföras de å mark
nader och torgdagar till försäljning. För en del af dessa hus
slöjdsalster, i synnerhet väfnader, hafva prisbelöningar utdelats 
vid landtbruksmötena. 

I fråga om åtgärder för husstöj lens utveckling uttalades af 
hushållningssällskapet år 1873 den åsigt, att till allmänhetens 
tjenst borde anställas kringresande undervisare, hvilka dels vid 
större och mindre landtbruksmöten skulle biträda vid prisbedö
mandet af utställda husslöjdsalster och hålla upplysande föredrag 
i sammanhang med förevisande af modeller och ritningar, och 
dels å för ändamålet utlysta möten skulle hålla föreläsningar 
och särskildt åt dem, som så önskade, meddela undervisning i 
de husslöjdens olika grenar, hvilka på särskilda orter utgöra 
föremål för befolkningens sysselsättning, samt att kostnaden der-
för borde utgå från staten, landstinget och hushållningssällska
pet med 1,000 kronor af hvardera, hvilka belopp borde ställas 
till hushållningssällskapets disposition och på förslag af distrikt
styrelserna användas till undervisning i och för utveckling af 
den husslöjd, som inom hvartdera distriktsouirådct forefunnes 
eller kunde uppstå; men 1874 års landsting, erkännande ange
lägenheten af att kraftiga åtgärder vidtagas för framkallande 
eller upplifvande af husslöjd, fann likväl för det då närvarande 
icke till någon landstingets åtgärd föranleda gjord framställning, 
om och till hvad belopp landstinget ville för år 1875 och 
ett eller två påföljande år utgifva bidrag för ändamålet, och 
ehuru, sedan statsanslag anvisats, hushållningssällskapet upp
gjort förslag för ordnandet af denna fråga samt af sina medel 
anvisat dels 1,500 kronor till en slöjdskolas inrättande och dels 
1,000 kronor årligen i fyra år för densammas vidmagthallande, 
förklarade sig 1875 års landsting dock icke kunna bifalla då 
framstäldt förslag om anslag till sådan skola. 

Såsom en binäring må nämnas fisket, ehuru det för befolk
ningen å fisklägena utgör hufvudnäring. Det har tillförene icke 
bedrifvits särdeles rationelt, men torde kunna emotse en bättre 
framtid, sedan genom statens fiskeriiutendents och hushållnings
sällskapets gemensamma bemödanden flskeriidkarne lärt sig mera 
inse sina egna fördelar med rätta sättet för yrkets bedrifvande. 
Efter förslag af fiskeriintendenten har hushållningssällskapet 
anställt och arlönat sex tillsijningsinän, hvilka hafva sig tillde
lade särskilda distrikt å länets kuster, der de tillse verkstäl
landet af de förbättringar i afseende på fiskets utöfvande, som 
fiskeriintendenten funnit vara af behofvet påkallade, och att 
hålla tillsyn öfver fjskeriförfattningamas tillämpning. Dessutom 
hafva dessa tillsyningsmän sig uppdraget att insamla primär
uppgifter för all jiskeristatistik för länet. 

En sådan har för sistlidet år blifvit upprättad och uppta
ger såsom fiskareboitäUen och fisklägen å vestra kusten Tore-
kov, Ramsjö, Lervik, Vejby och Magnarp samt å östra kusten 
Yngsjö, Kivik, IFvitamölla, Baskemölla, Vik, Simrishamn, 
Brantevik, Skillinge, Örnahuson, Kåseberga och Sandhammaren 
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med trakten deromkring med en fiskeribefolkning uppgående till 
antal af egentlige fiskare 532 gifte, 166 ogifte samt 1,993 hus
trur och barn samt fiskande bönder, torpare och backstugu-
sittare 241. Fiskeredskapen och dess värde upptagas sålunda: 
31 notar 3,800 kronor, 1,612 nät eller garn 13,373 kronor, 
16,279 sill- eller strömmingsnät 246,701 kronor, 3,364 ryssjor 
eller hommor 97,399 kronor och 6,741 ref eller andra redskap 
14,872 kronor, 126 båtar för sill- eller strömmingsfiske 66,000 
kronor och 350 båtar för torsk eller annat fiske 37,461 kronor, 
hvadan sammanlagda värdet uppgår till 479,606 kronor. 

Hvitemölla fiskeläge är det, hvars redskapsvärde är högst, 
nemligen 91,710 kronor. Dernäst i ordning kommer Kivik med 
78,439 kronor, Branteviks med 60,718 kronor, Baskemölla med 
51,631 kronor, Yngsjö med 34,758 kronor, Skillinge med 31,582 
kronor, Vik med 30,155 kronor, Torekov med 23,448 kronor, 
Kåseberga med 20,618 kronor, Ramsjö med 15,980 kronor och 

Örnahusen med 7,632 kronor. För de öfriga ställena variera 
värdena emellan 4,000 kronor och 620 kronor. 

Att döma efter redskapen förekommer sillfisket mest vid 
Skillinge, Brantevik, Baskemölla, Hvitamölla och Kivik, deremot 
icke alls vid Vejby, Magnarp och Sandhammaren. 

För beredande af ersättning för förluster af och skador å 
fiskeredskap och båtar hafva förberedande åtgärder blifvit 
vidtagna för bildande af ett fiskeriredskaps-förmkringsbolag, och 
har hushållningssällskapet för underlättande af genomförandet 
anslagit 1,000 kronor. 

Laxfiske förekommer vid östra kusten, stundom med goda 
resultat. Hushållningssällskapet har varit verksamt för anlägg
ning af laxodlingsanstalter och dertill anslagit medel, men hinder 
hafva hittills mött för genomförandet. 

Jagt idkas föga. Åtminstone förekommer den icke såsom 
näringsfång. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

Tab. N:o 8. Å) Landkommnnikationer.. Tab. N:o 8 upptager: l:o 
allmänna lands-, härads- och socknevägars längd vid periodens 
slut; 2:o längden af do utaf dessa vägar, som äro indelade och 
med skjutsstationer försedda ; 3:o längden af under perioden 
dels fulländade och afsynade nya vägar och dels omlagda eller 
betydligt förbättrade vägar; 4:o dertill af statsverket och kom
munerna tillskjutna kostnader ; 5:o antalet gästgifverin vid Iands-
och häradsvägar samt i städer, med uppgift derjemte vid huru 
många af dessa skjutsentreprenad finnes införd; 6:0 antalet hä
star utgångna till kungs- och krono- samt gästgifveriskjuts un
der hvartdera af periodens fem år. 

Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga utslag den 24 Mars 
1868 och den 29 Maj 1874 bestämdes, att nya vägdelningar skulle 
ske i Östra och Vestra Göinge härad och att till indelning 
skulle intagas en del nya vägar, som blifvit nödiga ansedda så
som utfartsvägar till dels statens stambana och dels Kristian
stad—Hessleholmsbanan. Vägdelningen pågår och närmar sig 
fullbordan. 

Med bidrag af statsmedel till ett belopp af 19,000 kronor 
har blifvit anlagd en väg emellan Hörja kyrkoby och Häriinge 
by i Finja socken, genom hvilken vägtrafiken blifvit i betydlig 
mån underlättad. 

En större bro, Mölletofta bro kallad, å allmänna landsvägen 
emellan Östra Ljungby och Örkelljuuga gästgifvaregardar har 
under perioden blifvit nybyggd af sten i stället för derförut be
fintliga träbro; och i stället för en vid Ahus borttagen färja 
har en bro der blifvit anbragt. I öfrigt har icke inträffat nå
gon förändring med bro och färjor under perioden. 

Den större omsorg, hvarmed underhållet af allmänna vä
gania i senare tider blifvit verkstäldt, har befordrat deras större 
fasthet, särdeles å de ställen der sönderslagen sten blifvit använd. 

Trafiken å Kristianstad—Hessleholmsjernbanan har under 
perioden varit i stigande, så att den för år 1875 lemnade en 
bruttoinkomst af 201,976 kronor 38 öre samt, sedan deraf 
23,500 kronor afsatts till reservfonden, som dermed uppgick till 
190,831 kronor 79 öre, en nettobehållning å 41,776 kr. 94 öre. 

Ar 1874 öppnades för allmän trafik den af enskildt bolag 
K. M:ts Befallningshafeandes femårsberuitelser IS71—75. Kristianstads Uin. 

utan statsmedelsbidrag emellan Sölvesborg och Kristianstad an
lagda jernväg af 3,o fots spårvidd, på 2,9 mils längd. Den ge
nomlöper Ifvetofta, Gualöfs, Kiaby, Fjelkinge och Nosaby sock
nar i Villands härad och har på denna sträcka 5 stationer, 
nemligen Bromölla, Gualöf, Beckaskog, Fjelkinge och Nosaby. 
Styrelsen har sitt säte i Sölvesborg. 

Under perioden hafva jemväl tillkommit dels Helsingborg 
—Heislehohns jernväg, som på en sträcka af 5,4 mil genomlöper 
Norra Vrams, Björnekulla och Qvidinge socknar i Södra Åsbo 
härad, Gråmanstorps, Perstorps och Tornps socknar i Norra 
Åsbo härad samt Torups, Finja och Stoby socknar i Yestra 
Göinge härad med sju stationer vid Gunnarstorp, Åstorp, Qvi
dinge, Klippan, Perstorp, Tyringe och Finja och dels Engel-
holms jernväg som från Engelholms stad till ofvannämnda As-
torps station å Helsingborg—Hessleholmsbanan på en sträcka 
af 1,2 mil genomlöpa Höja, Ausås och Björnekulla socknar i 
Södra Åsbo härad med stationer vid Engelholm, Spannarp och 
Heagården. 

På rörelsen i allmänhet hafva jernvägarne haft ett fördel
aktigt inflytande och åt de trakter, de genomlöpa, gifva de obe
stridligen lyftning, på samma gång de åt jordbruket bespara en 
mängd karl- och ök-dagsverken, som förut måste användas dels 
på varuforsling, hvilken, ehuru den icke utgjort någon egentlig 
näringsgren för invånarne i länet, dock i icke ringa mån före
kommit, och dels i och för postbefordringen. En egendomlighet 
för perioden är, att gästgifveriskjiitsn ingen, hvilken förut allt se
dan jernvägarnes tillkomst år efter år minskats, så att under 
förra periodens sista år utgingo endast 9,868 hästar, under 
denna period åter varit i betydligt stigande till och med 1873, 
då hästantalet utgjorde 22,691, men sedermera något minskats. 
Någon annan orsak till detta förhållande kan icke gerna anta
gas, än att den förökade jernvägstrafiken fwanledt till flere 
resandes färdande till och från jernvägsstationerna. Det är 
också vid de gästgifvaregardar, som ligga närmare jernbanorna 
skjutsåtgången varit störst. 

Sedan med år 1873 kronobrefbäritigen upphört och tjenste-
brefvens fortskaffande öfvertagits af postverket, hafva många 
nya postanstalter tillkommit i länet; och funnos vid periodens 
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slut följande postkontor: Kristianstad, Engelholm och Hessle-
holra; postexpeditioner: Båstad, Cirnbrishamn, Osby och Aby 
samt poststationer: Albo-Mellby, Andrarum, Attarp, Ausås, 
Balingslöf, Barkåkra, Beckaskog, Benestad, Bjernum, Bollerup, 
Borrby, Broby, Bromölla, Bröiinestad, Brösarp, Cimbris, Dege-
berga, Efveröd, Emitslöf, Esphult, Farstorp, Finja, Fjelkinge, 
Florshult, Fogeltofta, Fridhem, Färingtofta, Färlöf, Förslöf, Glad
sax, Glimminge, Glimåkra, Gualöf, Gumlösa, Gunnarstorp, Gärds-
Köpinge, Gärds-Sönnarslöf, Göinge-Gryt, Hammenhög, Hannas, 
Hjernarp, Hjersås, Hofby, Houf, Huaröd, Hvitaby, Häglinge, 
Hästveda, Höja, Hörja, Hörröd, Hörup, Ingelstad, Ingelstads-
Tostarp, Ingelstorp, Jerrestad, Killeberg, Knislinge, Linneröd, 
Lyngsjö, Löderup, Magiehem, Matteröd, Munka-Ljungby, Norra 
Yram, Nosaby, Näflinge, Nöbbelöf, Oderljunga, Onslunda, Opp-
manna, Perstorp, Qverrestad, Qvidinge, Qviinge, Rebbelberga, 
Riseberga, Rya, Röke, Rörum, Sandby, S:t Olof, Smedstorp, 
Spjutstorp, Starby, Stenestad, Stiby, Stoby, Strö, Ströfvelstorp, 
Sörbytorp, Sösdala, Tjörnarp, Tomelilla, Tommarp, Torekov, 
Tossjö, Träne, Tyringe, Ullstorp, Vallby, Valleberga, Vemmer-
löf, Verum, Vestra Karup, Vestra Vram, Vidtsköfle, Vinslöf, 
Visseltofta, Vittsjö, Vä, Ahus, Araslöf, Asbo-Fagerhult, Asbo-
Tostarp, Asbo-Ossjö, Åstorp, Öfraby, Önnestad, Orkelljunga, 
Orkened, Östra Herrestad och Östra Ljungby. Alltså 3 post
kontor, 4 postexpeditioner och 123 poststationer eller något mer 
än två postanstalter för hvarje qvadratmil, och hafva de sin 
belägenhet utom städerna, 1 postexpedition och 12 poststationer 
i Norra Åsbo härad, 10 poststationer i Södra Åsbo härad, 1 
postexpedition och 7 poststationer i Bjäre härad, 1 postkontor 
och 26 poststationer i Vestra Göinge härad, 1 postexpedition 
och 12 poststationer i Östra Göinge härad, 7 poststationer i 
Villands härad, 15 poststationer i Gärds härad, 7 poststationer 
i Albo härad, 22 poststationer i Ingelstads härad och 5 post
stationer i Jerrestads härad. 

I följd deraf att de kontrakt om kronobrefbäringens i Vil
lands härad utgörande på entreprenad, hvilka tillkommit före 
1873, blifvit ställda på vissa år, hvilka vid femårsperiodens slut 
ännu icke tilländalupit, och entreprenörerne icke ville från kon
trakten afstå, har brefbäringen i nämnda härad fortgått och 
kostnaden derför utbetalts af postverket. Derför hafva icke 
poststationer i Villands härad ännu inrättats på alla de ställen, 
der sådana erfordras, när brefbäringen der upphör. 

Förändring i grindarnes å allmänna vägarne antal har un
der perioden icke inträffat. 

B) Sjökommunikationer. Länets kusthamnar äro i förra 
femårsberättelsen angifna. En af dessa, den vid Simrishamn, 
har under perioden lidit svåra skador. Genom den i November 
månad 1872 inträffade starka storm i förening med vattenflöde 
förstördes till stor del både norra och södra hamnarmarne. Med 
bidrag af statsanslag å 50,000 kronor blef sedermera norra hamn
armen iståndsatt och förlängd med 50 fot. Knappt hade detta ar
bete, som medtagit en kostnad å 104,000 kronor, blifvit färdigt, så 
blef norra vågbrytaren genom en i Oktober månad sistlidet år in
träffad storm åter raserad, och denna skada har ännu icke kun
nat afhjelpas. Man är nu betänkt på att i de söder om ham
nen befintliga stenklippor medelst sprängning bilda en hamn-
bassin och samhället är beredt att derför göra allt, hvad det 
förmår, men statens mellankomst erfordras. 

Hamnen vid Båstad undergick år 1874 en större reparation, 
som bekostades af Båstads kommun. 

De öfriaa hamnarne, nemligen Kristianstads vid Ahus, En-
gelholms och Torekovs, hafva ordentligen vidmagthållits. 

Ångfartyg, som gå mellan Stockholm och dels Malmö, dels 
Lybeck, hafva anlupit Simrishamn och Ahus och de halländska 
ångbåtarne hafva anlupit Torekov, då vädret så medgifvit. Tra
fiken emellan Ahus och Kristianstad å HeJgeå har underhållits 
medelst pråmar, hvilka vid gynnsam vind gå för segel. Denna 
trafikled kommer att upphjelpas genom en grundgående ångbåt, 
som innevarande år blifvit byggd å mekaniska verkstaden här i 
staden. 

På Ifösjön i Villands härad har under sistlidet år blifvit 
inrättad ångbåtsfart emellan flere vid sjön belägna platser, hvari-
genom forsling af skogseffekter såväl som andra varor betydligen 
underlättats för dessa trakter, på samma gång persontrafiken 
blifvit ledigare. Afven den här befintliga ångbåt är byggd på 
nämnda mekaniska verkstad. Et t aktiebolag är i och för före
taget bildadt. 

Förhållandet i fråga om lotsar och fyrar i länet har under 
perioden varit detsamma, som .under förra perioden. 

C) Sjöfart OCh handel. A tabb. N:is 9 a och 9 b med-Tabb.N:is!)«o.i. 
delas uppgift om antal och lästetal af länets invånare tillhöriga 
fartyg med deras besättning samt om handlande med deras 
betjening allt för år 1875. 

Vid jemförelse af förhållandena i dessa hänseenden, sådana 
de företedde sig vid förra femårsperiodens slut eller år 1870, 
visar sig en tillökning i fartygens antal, som, med hänseende 
dertill att länets kusthamnar icke äro af särdeles betydenhet, 
må räknas såsom ganska betydlig, liksom antalet handlande 
särdeles å landsbygden stigit, hvilket allt antyder på en lif-
ligare rörelse. 

Vid länets kuster hafva under perioden förolyckats 36 större 
och mindre fartyg, deraf 2 ångfartyg. Af besättningarne om-
kommo 7 man och af strandboar, som biträdde vid bergning, 
4 man. 

In- och utskeppningen vid stadshamnarne afser hufvudsakligen 
följande: inskeppningen till Kristianstad: stenkol, jern och fotogen, 
till Simrishamn: ved, jern och bräder, och till Engelholm: 
stenkol, murtegel och gödningsämnen; samt utskeppningen från 
Kristianstad: bränvin och stäfver samt från Simrishamn och 
Engelholm: hafre. Vid Båstad inskeppas äfven stenkol, jern 
och murtegel, äfvensom derifrån utföres hafre. 

Varubyteshandel förekommer föga och den s. k. gårdfari-
handeln, som förr idkades af allmoge från Vestergötland, har 
nästan försvunnit, hvaremot i betydlig mån tilltagit handeln med 
utländska kramvaror, som kringföras af utländingar. 

Af sättning sorterna för spanmål, skogseffekter och ladugårds
produkter äro dels städerna i länet dels kuststäderna i Malmö
hus län och dels, hvad särskildt skogseffekter beträffar, Danmark 
och norra Tysklands kuststäder, sedan exportörerne i senare 
tider börjat komma i direkt handelsförbindelse med utländske 
köpmän. Den betydliga qvantitet bränvin, som tillverkas, af-
sättes mestadels på Stockholm och Göteborg, dit transporten 
sker hufvudsakligast på jernväg. 

Årligen hafva marknader hållits och förekommit tre gånger 
om året i Engelholm, två gånger om året i Kristianstad, Sim-
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rishamn, Båstad och Ljungaskog i norra Åsbo härad, i Röinge 
och Vittsjö i Vestra Göinge härad och i Broby i Östra Göinge 
härad samt en gång om året i Aby i norra Åsbo härad, i Mark-
lunda i Östra Göinge härad, i Kivik i Albo härad och i Kom-
stads Mölla i Jerrestads härad. 

Större kreatursförsäljningsmöten hafva hållits fyra gånger 
om året i Kristianstad, i Hessleholm i Vestra Göinge härad och 
i Osby i Östra Göinge härad, tre gånger om året i Tomelilla 
i Ingelstads härad samt två gånger om året i Nymö i Villands 
härad och i Vestra Vram i Gärds härad. 

Så kallade torgdagar förekomma två dagar i veckan i Kri
stianstad samt en gång i veckan i Båstad, Vestra Karup, Åby, 
Spången, Åstorp, Hessleholm, Sösdala, Osby, Broby, Hästveda, 
Killeberg, Örkened, Oppmanna, Vånga, Vestra Vram, Brösarp, 
Hammenhög och Tomelilla. Dessa torgdagar afse hufvudsak-
ligen utsättning af lifsförnödenheter, och i Kristianstad, Båstad, 
Aby, Spången, Hessleholm, Osby, Broby och Tomelilla är till
förseln riklig. 

Bränvinsutskänknings- och minnteringsafgifter hafva blifvit 
till landtränteriet levererade för tiden: 
från och med Sept. 1870 till och med Aug. 1871 kr. 27,255,20, 

» 1871 » » 1872 » 19,452,14, 
» » 1872 » » 1873 » 25,560,56, 
» » 1873 » » 1874 » 38,634,55, 
» » 1874 ,, » 1875 » 33,344,35, 

och voro sistlidet år försäljningsställena: i Kristianstad: 1 minu
terings- och 13 utskänkningsställen; i Engelholm: 1 minuterings-
och 4 utskänkningsställen; i Simrishamn: 4 minuterings- och 
5 utskänkningsställen; i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre 
härads fögderi: 2 minuterings- och 13 utskänkningsställen; i 
Östra och Vestra Göinge härads fögderi: 18 minuterings- och 
13 utskänkningsställen; i Villands, Gärds och Albo härads 
fögderi: 14 minuterings- och 9 utskänkningsställen; och i Ingel
stads och Jerrestads härads fögderi: 5 tniuuterings- och 4 ut
skänkningsställen. 

5. Kameralförhållanden. 

Tab. Nio 10 <i. Redogörelse för antalet hemman och lägenheter, dessas 
natur och brukningsdelar jemte taxeringsvärde, allt vid periodens 
slut, innefattas i hosgående tabell N:o 10 o, börande i afseende 
på de skiljaktigheter, som föreflnnas emellan denna och den 
tabell, rörande förhållandet härmed vid 1870 års slut, som åt
följt senast afgifna femårsberättelse, upplysas: 

Från kronohemman under allmän disposition, dera mantalet 
vid 1870 års slut utgjorde 11,G(M, 
har afgått för N:o 2 Komstad, hvilket, efter att förut 
hafva ansetts tillhöra Stiby kyrka, förklarats tillhöra 
kronan 0,187, 

så att summan för dessa hemmau blifva 11,117. 

Genom tillägg af berörda 0,187 till 33,950» som utgör sum
man af mantalen å kronohemman under enskild disposition vid 
18(0 års slut, skulle dessa komma att uppgå till mantal 34,113 
men härifrån har under perioden afgått: 
på grund af denna del beviljade skatteköp 2,991, 
för tvenne hemman, som för längre tid tillbaka 

skatteförsålts, men ej blifvit i jordeboksför-
ändringsextrakten från krono till skatte om
förda 0,85-i, 

för ett hemman N:o 2 Hastad, som förklarats vara 
af insockne frälsenatur 0,125, 

och för ett hemman N:o 4 Ormatofta, som ur jorde
boken uteslutits 0,iî5, 4,095, 

så att summan för kronohemman under enskild disposi
tion blifvit 30,oi,s. 

Mantalet på skattehemman utgjorde enligt sista femårsbe-
rättelseu 1,385,771, men har ökats: 

dels med från kronan omförda 3,85, 
och dels för ett hemman Friseboda, som, upptaget 

från ödesmål efter åtnjutna frihetsår, under pe
rioden skattlagts med 0,|S8, 

och utgjorde således vid 1875 års slut l,389,su". 

Genom om/öring af hemmanet N:o 2 Hastad har mantalet 
på insocknehemmanen ökats från 507,981 till 508,100. 

Till följd af hemmanet N:o 4 Ormatoftas uteslutande från 
jordeboken och skattläggningen å Friseboda har summan å för
medlade mantalet för länet ökats med 0,063. 

Summan på antalet jordtorp är densamma i båda tabellerna, 
men deremot förefinnas betydliga skiljaktigheter deremcllan, då 
hänsyn tages till de olika slagen af egendomar. Tabellerna 
grunda sig i detta afseende helt och hållet på vederbörande 
häradsskrifvares uppgifter, och ehuru det är sannolikt, att fel
aktigheter insmugit sig i dessa senare, har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshnfvande dock ansett sig böra följa dem, så mycket 
hellre som det skulle förorsaka ett högst betydligt arbete att 
nu åstadkomma fullt exakta siffror, hvilket ej läte sig göra på 
annat sätt än att, utgående från 1825 års jordebok, granska 
alla derefter upprättade jordeboksförändringsextrakt, om ens så
lunda, då nämnda jordebok troligen aldrig undergått fullständig 
granskning i Kammarkollegium, säkert resultat skulle erhållas. 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har derför, enär dess
utom ny i Kammarkollegium upprättad jordebok för länet lärer 
snart vara att förvänta, så att nästa femårsberättelse i detta 
hänseende bör kunna blifva fullt tillförlitlig, ej ansett behöfligt att 
nu vidtaga någon åtgärd för åstadkommande af möjligen behöfliga 
rättelser, liksom Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande jemväl 
utan föregången granskning tagit för goda häradsskrifvarnes upp
gifter, rörande brukningsdelar, backstugor och andra lägenheter, 
ehuru äfven dessa ej torde vara fullt tillförlitliga. 

Antalet afsöndrade lägenheter, för hvilka under perioden år
liga afgälder blifvit fastställda, uppgår till 280. 

Förutom nu omförmälda tabell bifogas här uppgift om de i 
länet befintliga egendomar af fdeikommissnatur, den der dock 
såsom grundad på förteckningar, afgifna af länets häradsskrif-
vare, så mycket mindre kan anses fullt tillförlitlig, som hos dessa 
tjenstemän vanligen ej finnas i detta hänseende tillräckligt upp
lysande handlingar. Tab. Litt. D. 
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6. Politi. 

Tab. Litt . D. Uppgift på egendomar af fideikommiss natur i Kristianstads län. 

Tab. N:o 10 b. Angående jordområde och egendomar i länets städer med
delas nödiga upplysningar i bifogade, särskildt för hvarje stad 
upprättade, tabellen N:o 10 b. 

Tab. N:o 11. I afseende pä skiftesverkets fortgåug får Eders Kuugl. 

Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till den af länets landtmä-
terikontor afgifna, härhos under N:o 11 bifogade tabell. 

Rörande den uppbörd, som dels i specialräkningarna Tab. N.o 12. 
för länets fögderin och städer redovisats och dels till landtränteriet 
direkte influtit, lemnas redogörelse i hosgående tabell N:o 12. 

A) Undervisningsanstalter. Folkskolorna hafva omfattats 
med stigande intresse och många kommuner hafva uppfört skol
hus i skilda delar af socknarna för att såmedelst undanrödja 
olägenheter af för lång skolväg för barnen. Undervisningen är 
öfver hufvud taget sådan, att nödigt vetande för allmogens barn 
der kan inhemtas. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda folkhögskolan i 
Onnestad har under perioden fortvarit och tillvunnit sig allt 
mer förtroende samt har upprätthållits genom dels terminsaf-
gifter af lärjungarne, dels frivilliga bidrag och dels anslag af 
landstinget, 500 kronor för hvartdera af periodens fyra senare 
år, hvarförutom landstinget sistlidet år anslog 1,000 kronor så
som bidrag till erforderlig nybyggnad vid skolan, som har plats 
för 52 elever. Skolans styrelse består af 8 ledamöter och sko
lans 2 lärare. Utgifterna uppgingo år 1871 till 4,399 kr. 87 
öre, år 1872 till 4,444 kr. 49 öre, år 1873 till 4,177 kr. 11 öre, 
år 1874 till 5,846 kr. 47 öre och år 1875 till 5,347 kr. 95 öre. 

Vid 1873 års landsting väcktes förslag om inrättande af 
tre folkhögskolor i länet, men landstinget fann det icke till 
någon åtgärd föranleda. 

Deremot har landstinget anslagit: år 1871 500 kronor för 
undervisning vid seminariet i Lund åt folkskolelärare i länet; år 
1873 för hvartdera af de 3 nästpåföljande åren 666 kr. 67 öre 
för inrättande och uppehållande under 6 veckor om sommaren 
af en läroanstalt för bibringande af praktisk undervisning åt 
så väl redan varande lärarinnor vid småskolor i länet, som 

qviunor, hvilka sökte lärarinneplatser vid sådana skolor, till 
antalet minst 20 högst 50, och år 1875 för 3 år från och med 
1877 1,200 kr. om året för samma ändamål. I afseende på 
folkskoleinspektionen har landstinget uttalat den åsigt, at t den 
borde ordnas så, att uppdraget lemnades åt personer, som icke af 
andra embetsgöroraål förhindrades att åt bestyret egna all den 
tid och uppmärksamhet, som saken fordrar, samt att tillsättningen 
måtte ske efter landstingets förslag. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda uppfostringsanstalt 
i Munka-Ljungby socken för mindre och obemedlade barn har 
under perioden fortfarande varit i verksamhet på bekostnad af 
enskilda personer. 

Under denna period har landstinget icke lemnat understöd 
åt de slöjdskolor för flickor, hvilka, enligt hvad i förra femårs
berättelsen angifvits, varit inrättade i en del socknar i länet. 

För högre elementarläroverket i Kristianstad har under peri
oden blifvit uppfördt ett nytt, prydligt och ändamålsenligt läro-
lius, hvarigenom läroverket blifvit befriadt från de olägenheter, 
som under en följd af år varit förenade med begagnandet af 
otillräckliga, osunda och spridda undervisningslokaler. Det nya 
läroverkshuset, som jemte särskild flygelbyggnad för gymnastik 
kostat omkring 250,000 kronor, har åstadkommits genom dels 
anslag från staten, landstinget och stiftets byggnadskassa och 
dels ganska betydliga bidrag från läroverkets egen byggnadsfond 
och staden Kristianstad, hvilken utom de kontanta penninge-
bidrageu för ändamålet afgiftsfritt upplåtit en rymlig tomt i 
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södra delen af staden. Enligt byggnadsplanen skall äfven en 
mot gymnastikbyggnaden svarande flygelbyggnad, afsedd till bo
stad för läroverkets rektor, uppföras, men som staden, hvilken 
har skyldighet bekosta rektors bostad, fått vidkännas högst be
tydliga utgifter i och för sjelfva läroverksbyggnaden, bar Eders 
Kungl. Maj:t, uppå derom af stadsfullmäktige gjord underdånig 
ansökning, i nåder tillåtit att med uppförande af byggnaden 
för rektor må tills vidare anstå, mot det staden emellertid lem-
nar hyresersättning åt rektor. 

De i föregående femårsberättelser omnämnda enskilda skolor 
i Kristianstad hafva under denna period fortfarande varit i verk
samhet och en enskild elementarskola för flickor har tillkommit, 
öfver hvilken stadens kyrkoherde åtagit sig inspektorat. I denna 
skola ledes undervisnigen af 3 lärare, 4 lärarinnor och 3 öfnings-
lärare. Elevernas antal har uppgått till 47. 

Pedagogierna i Engelholm och Simrishamn hafva fortgått 
som förut, endast ined den skilnad att Engelholms med sistlidet 
års början höjdes till treklassigt elementarläroverk, och förutom 
folkskolorna finnas i dessa städer småbarnskolor samt mindre 
enskilda skolor. 

Af tillämpning s sk >lor för landtbruket finnas i länet inga andra 
än den ofvan omnämnda vid Tunbyholm. 

Såsom hithörande må nämnas, att Kristianstads län har del 
i Skånska döfstummeat:stalteu i Lund och att landstinget under 
hvartdera af periodens fem år anslagit medel dels till byggnader 
och dels till förvaltningen, uppgående sammanlagdt till 40,929 
kronor 86 öre. 

Denna anstalt har, så väl i anseende på sjelfva anlägg
ningen, som beträffande underhållet, bekostats af Malmöhus 
och Kristianstads läns landsting i proportion efter befolkningens 
i länen antal och efter samma grund disponeras platserna i an
stalten. Byggnaden fullbordades under sommaren 1871 och första 
lärokursen började den 1 September samma år med 32 elever. 
Sedermera har anstalten utvecklat sig så, att den 1875 omfattade 
6 klasser å tallinien och 4 å teckenlinien med 83 elever, deraf 
51 gossar och 32 flickor. Läsåret börjar den 1 September och 
undervisningen fortgår till den 15 December samt från den 9 
Januari till midsommarstiden. Undervisning meddelas i kristendom, 
svenska språket, naturlära, geografi, räkning, skrifning, ritning, 
tal- och teckenöfiiingar, gymnastik, samt i följande yrken: trä
gårdsskötsel, skomakeri, snickeri, svarfveri, skrädderi och qvin-
liga handarbeten. 

Anstaltens styrelse består af 9 personer, utsedde fyra af 
hvartdera länets landsting och en af konsistorium i Lund, hvilka 
inom sig väljer ordförande, verkställande direktör och kassa
direktör. Lärarepersonalen utgöres af 15 personer, deribland en 
föreståndare och en husmoder, hvarjemte läkare och vaktmästare 
äro anställde. 

I statsanslag erhåller anstalten 100 kronor för hvarje elev 
och årsafgiften är tills vidare för hvarje elev 200 kronor. 

B) Kreditanstalter. Kristianstads enskilda bank, med hufvud-
kontor här i staden, har under perioden icke obetydligt utsträckt 
sin verksamhet. Den har afdelningskontor inom länet i Hessle-
holm och Osby, å detta senare ställe inrättadt år 1873, samt 
utom länet i Karlshamn, Ronneby, Ystad, Malmö, Karlskrona, 
Elmhult, Helsingborg, Vislanda och Vissetjerda, å de 5 sist
nämnda ställena öppnade under ifrågavarande period. 

Skånes enskilda bank, med hufvudkontor i Malmö, har af
delningskontor här i länet i Simrishamn, Engelholm och Aby. 

På sätt i förra berättelsen antyddes, har filialbanken i Kri
stianstad under periodeu upphört och delegarne till största delen 
ingått i Kristianstads och Skånes enskilda banker. 

6̂ ) Sparbanker. Dessas antal var vid periodens slut 41, 
nemligen: Kristianstads, Engelholms och kringliggande orts, 
Simrishamns, Ausås sockens, Ströfvelstorps sockens, Björne
kulla pastorats, Perstorps sockens, Orkelljunga sockens, Norra 
och Södra Åsbo härads, Grefvie sockens, Båstads sockens, Hjeru-
arps sockens, Vestra Göinge härads, Finja sockens, llöija soc
kens, Röke sockens, Torups sockens, Verums sockens, Vissel-
tofta sockens, Vittsjö sockens, Akarps sockens, Vinslöfs och Näf-
linge socknars, Mellby, Tjörnarps och Häglinge socknars, Mat-
teröds sockeus, Osby sockeus, Östra Göinge härads, Broby 
och Emislöfs socknars, Hjersås sockens, Glimåkra sockens, Orke-
neds sockens, Qviinge sockens, Villands härads, Oppmanna och 
Vånga socknars, Ahus sockens, Gärds härads, Esphults och 
Linneröds socknars, Gärds och Albo härads, Albo härads, Borr
by sockens, Ingelstads och Jerrestads härads samt Östra Ljung
by och Kellna socknars. 

Af dessa stiftades Röke sockens, Visseltofta sockens, Osby 
sockens samt Esphults och Linneröds socknars år 1871, Ausås 
sockens, Hjernarps sockens och Verums sockens samt Finja soc
kens år 1872, Perstorps sockens, Torups sockens, Vinslöfs och 
Näflinge socknars samt Qviinge sockens år 1873, Orkelljunga 
sockens, Hörja sockens, Mellby, Tjörnarps och Häglinge socknars, 
Matteröds sockens, Broby och Emislöfs socknars och Hjersås 
sockens år 1874, samt Grefvie sockens och Albo härads samt 
Östra Ljungby och Kellna socknars år 1875. 

Räntefoten, enligt hvilken delegarne blifvit ersatte för in
satta medel, har under år 1875 vid samtliga sparbankerna varit 
fem procent, under det några af de äldre sparbankerna under 
vissa tider af perioden leninat dels 4'/s dels 5l/2 procent. 

Augående samtliga ofvanstående sparbankers rörelse Tab. N:o 13. 
och ställning under periodens fem år, hänvisas till tab. N:o 13. 

D) Försäkringsinrättningar. Brandförsäkringsföreningar på 
landet hafva under perioden varit desamma som under före
gående perioden, nemligen: 

Norra Åsbo härads brandstodsförening med teckningssumma 
för 1875 uppgående till 10,127,980 kronor; 

Södra Åsbo och Bjäre härads brandstodsförening med teck
ningssumma för samma år 13,586,950 kronor; 

Östra och Vestra Göinge härads brandstodsförening med 
teckningssumma för samma år 22,116,360 kronor; 

Villands, Gärds och Albo härads brandstodsförening med 
teckuingssumma för samma år 20,665,770 kronor; samt 

Ingelstads och Jerrestads härads brandstodsförening med 
teckningssumma för samma år 17,961,170 kronor. -

Brandskador hafva under perioden inträffat: 

28 inom Norra Åsbo härads brandstodsförenings område, 
derför i ersättning utgått 77,430 kronor 31 öre; 

10 inom Södra Åsbo och Bjäre härads brandstodsförenings 
område, derför i ersättning utgått 24,729 kronor; 
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147 inom Östra och Vestra Göinge härads brandstods-
förenings område, derför i ersättning utgått 206,286 kronor; 

89 inom Villands, Gärds och Albo härads brandstods-
förenings område, derför i ersättning utgått 250,449 kr. 65 öre; 

44 inom Ingelstads och Jerrestads härads brandstods-
förenings område, derför i ersättning utgått 58,266 kr. 47 öre. 

För städerna tagas brandförsäkringar i Skånska brandför
säkringsinrättningen, Städernas allmänna brandstodsbolag samt 
försäkringsbolagen Skandia och Svea. 

Föreningen för Skåne och Halland för försäkring mot för
luster genom hagelskaäor har under perioden existerat, men hagel-
skador hafva här i länet icke förekommit. 

E) Pensions- och nödhjelpsinrättningar. Den i berättelsen 
för perioden 1856—1860 beskrifua s. k. von lieiserska stiftelsen 
hade vid 1875 års slut en fond, värdet af dess fastigheter 
oberäknadt, å 182,739 kronor, hvadan den under perioden ökats 
med 15,602 kronor 38 öre. 

Kristianstads pensionsinrättning till förmån för stadens tjen-
stemän och borgare samt deras enkor och barn eger fortfarande 
bestånd, äfvenså den i staden år 1864 stiftade s. k. sjuk- och 
begrafningskassa. 

I Simrishamn är sätet för en nödhjelpskassa, kallad »13:de 
November] ond en», med ett grundkapital af 10,500 kronor, deraf 
årliga räntan hvarje år den 13 November utdelas till obemed
lade å länets sydöstra kust bosatte personer, som utan eget 
förvållande genom olyckshändelse på sjön eller annan sjöskada 
bragts i nöd. Fonden förvaltas af en styrelse bestående af en utaf 
Eders Kungl. MajrtsBefallningshafvande utsedd ordförande och fyra 
ledamöter, valde af Simrishamns stad samt Hofby, Simris eller 
Nöbbelöfs och Mellby socknar. Den tillkom år 1873 sålunda 
att, sedan, efter det fiskesidkarue å östra kusten genom den i 
November 1872 inträffade starka storm med vattenflöde förlorat 
båtar och redskap, en nödhjelpskomité bildats och genom ut
färdad kungörelse allmänheten uppmanats att bispringa de nöd
ställde, medel inäöto så rikligt, att, sedan alla af komitéu be
viljade understöd blifvit utbetalda, ett öfverskott å förutnämnda 
belopp uppkom. Vid ett den 16 Juni 1873 å rådhuset i Sim
rishamn hållet sammanträde fattades beslut om fondens bil
dande och reglemente antogs, hvilket af länsstyrelsen den 17 
November samma år till efterrättelse fastställdes. 

Båstads handtverksförenings fattigkassa och Torekovs under
stödskassa för enkor efter aflidne skeppare, i föregående berättelser 
omnämnda, ega fortfarande bestånd. 

En presterskapets i Ingelstads härad enke- och pupillkassa 
finnes, för hvilken Eders Kungl. Maj:t den 31 Oktober 1747 ut
färdat nådig stadfästelseresolution, enligt hvilken det tillkommer 
hvarje kyrkoherde i häradet att såsom delegare erlägga iuträdes-
afgift och årliga bidrag, hvarjemte tillfälle äfven är lemnadt 
obefoidrade prestmän att emot erläggande af årliga bidrag såsom 
delegare ingå. Understöd från denna kassa utdelas åt enkor, 
omyndige söner och ogifta döttrar efter aflidue delegare. 

Likaledes finnes en år 1744 stiftad enke- och pupillkassa 
för presterskapet i Albo och Jerrestads härad. Åfven der erläggas 
af hvarje kyrkoherde inträdesafgift och årliga bidrag. Af årliga 
räntan läggas 6 kronor till kapitalet och återstoden utdelas till 
enkor, omyndige söner och ogifta döttrar efter aflidne delegare. 

F) Sjnkvårdsanstalter. Lånslasaretten och kurhusen i Kri
stianstad, Simrishamn och Engelholm uppfylla väl sina ända
mål. De hafva blifvit af landstinget understödda dels med år
liga kontanta penningebidrag till fyllande af inkomstbrister och 
dels sålunda: at t 1873 års landsting anslog 1,824 kronor 25 öre 
i och för anbringande af vattenledning till lasarettet i Kristian
stad; att 1874 års landsting för uppförande af bostad åt läkaren 
vid lasarettet i Simrishamn anslog 1,424 kronor under 10 år 
till amortering af ett lån för ändamålet å 8,900 kronor; samt 
att 1875 års landsting åtog sig ansvar för ett lån å 13,305 
kronor, stäldt på 20 års amortering i och för en erforderlig till
byggnad vid lasarettet i Engelholm. 

Sjukhuset för garnisonen af Eders Kungl. Maj:ts Vendes 
artilleriregemente i Kristianstad är oförändradt. 

I länet finnes 6 provinsialläkare stationerade: 1 i Kristian
stad med Villands härad, en del af Gärds härad och två socknar 
af Östra Göinge och en socken af Vestra Göinge härad, till 
distrikt; 1 i Engelholm med Norra och Södra Åsbo samt Bjäre 
härad till distrikt; 1 i Broby med Östra Göinge härad, två 
socknar undantagna, till distrikt; 1 i Hessleholm med Vestra 
Göinge härad, en socken undantagen, till distrikt; 1 i Brösarp 
med Albo härad samt sju socknar i Gärds härad till distrikt; 
och 1 i Simrishamn med Ingelstads och Jerrestads härad till 
distrikt. Två distriktläkareplatser finnas, den ene för en del 
socknar i Norra och Södra Åsbo härad med station vid Klippan 
och den andre för två socknar i Gärds och två socknar i Vil
lands härad med station i Åhus. 

I Kristianstad finnes en stadsläkare, hvilken jemväl är rege
mentsläkare vid Eders Kungl. Maj:ts Vendes artilleriregemente, 
samt två 2:dre bataljonsläkare vid samma regemente och, då 
dertill räknas provinsialläkaren och lasarettsläkaren, finnes i 
staden tillgång på fem läkare. 

I Simrishamn finnas tre läkare, nemligen provinsialläkaren, 
lasarettsläkaren och en enskild praktiserande läkare. 

I Engelholm finnas en provinsialläkare och en bataljons
läkare vid husarregementet Konung Carl XV. 

Apotek finnas i Kristianstad, Simrishamn, Engelholm, Bå-
stad, Âby, Broby, Hessleholm och Brösarp, ett på hvartdera 
stället. Det i Kristianstad har under perioden blifvit betydligt 
utvidgadt. 

Examinerade barnmorskor finnas i hvarje församling. 
Veterinärer i länet finnas: 1 länsveterinär med station i 

Kristianstad samt 3 privatveterinärer, bosatte 1 i Simrishamn, 
1 i Brösarp och 1 i Åby; hvarförutan 6 sqvadronshästläkare vid 
Eders Kungl. Maj:ts skånska husar- och dragonregementen äro 
i länet bosatte. 

Med anledning af ett vid 1874 års landsting väckt förslag 
om anslag för aflönande af distriktsveterinärer i länet och då 
det företanns ett erkändt beliof af veterinärväsendets inom länet 
ordnande på det sätt, att, så vidt möjligt vore, hvarje ort för
sågs med veterinär, utan att afståndet till densamme blefve 
för ortens invånare allt för stort, men då denna fråga, enligt lands
tingets åsigt, borde utgöra föremål för landstingets och hus
hållningssällskapets gemensamma omtanke, beslöt landstinget 
att uti skrifvelse fästa hushållningssällskapets uppmärksam
het dera med anmodan att utse delegerade, som med sådane 
frän landstinget sammanträdde för at t uppgöra förslag om länets 
indelande i distrikt, bestämmande af aflöuingarna, fördelning 
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af dertill erforderligt anslag emellan landstinget och hushållnings
sällskapet, vilkoren för anslagets åtnjutande och sättet för 
läkarnes tillsättande. Dessa delegerade afgåfvo sistlidet år för
slag i ämnet och på grund af detta gjorde Eders Kungl. Majrts 
Befallningshafvande framställning till samma års landsting om 
anslag för veterinärväsendets ordnande, men landstinget afslog 
denna framställning. 

Med föranledande af vid sistlidet års landsting väckt förslag 
om åtgärder för inrättande af en vårdsanstalt för sinnessjuke 
och då hos Malmöhus läns landsting blifvit väckt förslag i ena
handa syfte, utsåg samma års landsting en komité med upp
drag att vidtaga förberedande utredning af frågan och att, sedan 

komitén satt sig i förbindelse med den komité, som kunde vara 
af Malmöhus läns landsting utsedd, till påföljande landsting in-
gifva förslag å lämpligaste sättet att bereda vård åt sådane 
sinnessjuke och kroppsligt obotligt sjuke, som författningsenligt 
icke kunna till vård intagas å hospital eller sjukvårdsanstalt. 

Endast de i föregående berättelser omnämnda mindre helso
källor finnas i länet och de begagnas endast af närboende bland 
allmogen, hvaremot liafsbadinriittnimjen rid Bantad begagnas af 
icke så få från andra orter. 

I afseende på fattigvården, får Eders Kungl. Maj:ts Tab. N:o 11. 
Befallningshafvande hänvisa till tabell N:o 14. 

Kristianstad i Landskansliet och Landskontoret den 16 December 1876. 

TROLLE-WACHTMEISTER. 

A. F. Lychou. J. P. Borgxtrihn. 
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16 Kristianstads län. Tab. N:o 1. 

Tab. N:o 1. 

F O L K M Ä N G D . 



Tabb. N:is 2 och 3. Kristianstads län. 17 

Tabb. N:is 2 och 3. 

JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. 



18 Kristianstads län. Tabb. N:is 4 och 5. 

TaB. N:o 4. 

SKOGSHUSHÅLLNING. 

Tab. N:o 5. 

DÖDADE R O F D J U R . 



Tabb. N:is 6 och 7a. Kristianstads län. 19 

Tabb. N:o 6. 
HUSDJUR, DÖDADE AF ROFDJUR. 

Tab. N:o 7 a. 
BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1875. 



20 Kristianstads län, Tab. N:o 7 b. 

Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKERIEN ÅR 1875. 



Tabb. N:is 8 och 9a. Kristianstads län. 21 

Tab. N:o 8. 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 

Tab. N:o 9a. 

SJÖFART, ÅR 1875. 



22 Kristianstads län. Tabb. N:is 9 b och 10a. 

Tab. N:o 9 b. 
HANDLANDE OCH DERAS BETJENING, ÅR 1875. 

Tab. N:o 10 a. 
HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN, ÅR 1875. 



Tabb. N:is 10b och 11. Kristianstads län. 23 

Tab N:o 10 b. 
JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR I STÄDERNA. 

Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN, ÅREN 1871—1875. 



24 Kristianstads län. Tab. N:o 12. 

Tab. N:o 12. 

STATS- OCH RIKSGÄLDSMEDLEN, AREN 1871—1875. 



Tabb. N:is 13 och 14. Kr is t ians tads län. 25 

Tab. N:o 13. 
S P A R B A N K E R . 

Tab. N:o 14. 
F A T T I G V Å R D E N . 

K. M;ts Befallningshaj'vandes femårsberätteher 1871 —1875. Kristianstads län. 

Stockholm, 1377. P. A. Norstedt & Söner. 
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