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1:o Länets allmänna beskaffenhet. 

U n d e r den period förevarande Berättelse omfattar, hafva inom Länet inga 
siclane förändringar inträfiat, som anmärkningsvärdt afvika från den näst
föregående. 

2:o Länets Innevånare. 

Folkmängden, som efter sist afgifne Berättelse utgjorde å Landet 
65,327 och i Städerne 16,010, eller tillsammans 81,337 personer, utgör ef
ter 1837 års Mantalslängd: 

På Landet: Mankön: Qvinton: 

Mantalsskrifne 18,176 19,662 
Ej i mantal skrifne 15,924 16,604 

34,100 36,266 
Uti Städerne: 

Mantalsskrifne 4,464 5,654 
Ej i mantal skrifne 2 ,591 3 , 3 9 8 

7,055 9,052 
Summa Mantalsskrifne: 

Mankön 22,640 
Qvinkön 25,316 47,956. 
D:o ej i Mantal skrifne: 

Mankön 18,515 
Qvinkön 20,002 38,517 86,473 personer. 

Folkmängden bar alltså under de sednast förflutne fem åren ökat sig 
med icke mindre än 5,136 personer, neml.: 

på Landet 5,039 
och i Städerne 07 5,136. 
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Orsaken till denna folkökning måste synnerligen tillskrifvas starkt till
tagande hemmansklyfningar, utan att vilkoret af besutenhet dervid blifvit 
iakttaget. 

Folkets seder och bildning framstå för ingen del i någon fördelakti
gare dager än min förra Berättelse antyder. Orsakerné äro desamma: brist 
af undervisnings-anstalter och öfverflöd af bränvin. Uti Hoby Socken liaf-
va väl nu nyligen tvänne Vexel-undervisnings-Skolor blifvit inrättade, nem-
ligen en för Utsocknen och en för Öljehults Capell-lag — men det erfor
dras i sanning mera omfattande åtgärder än 2:ne Skolor för att frälsa den 
uppväxande generationen från det djupa sedeförderf som den har i arf. 
Det har varit den innevarande är i Hufvudstaden nedsatte Fattigvårds-Co-
mite' förbehållet, a t t , lika sannt som träffande, skildra både orsakerna till 
ett ondt som allvarsamt hotar samhället och de omfattande tillgöranden 
som det allmännas bestånd och säkerhet högt påkalla — att jag ej kan an
nat än erkänna deras tillämplighet för detta Län. 

Allmänna välmågan kan endast vara skenbar, då mängden af hem
mansägare äro betydligt skuldsatte, och hushållnings-systemet hvilar på en 
öfverdrifven potates-odling, till näring för bränvinsbränningen. Arbetaren,, 
som endast söker sm bergning för dagen, kan väl finna en lätt utkomst, 
men utan besinning huru tillfällig den är. 

3:o Näringar. 

Jordbruk. Höst-Råg, Korn och Potates äro de hufvudsakliga säden 
som begagnas. Hvete odlas mest inom Hoby, Åryd och Asaniras Socknar. 
Vår-Råg, Hafre och Ärter sås nästan endast för Jordegarnes egna behof, 
äfvensom Vicker, L,in och Hampa. Sädes-productionen har årligen ökats 
samt är för Länets behof tillräcklig. Ängs-odlingen vårdas mindre och 
hö-afkastningen står icke i förhållande till behofvet för Ladugårdarue. Som
marbetet för kreaturen är knappt i Landsbygden, men tillräckligt och för
delaktigt i skogstrakterne. Stallfodring gagnas högst sällan. 

Boskapsskötsel. I allmänhet äro fä-kreaturen små, och endast hos 
Ståndspersoner förspörjes någon omtanka att förbättra Krealurs-racerne. 
Häst-afveln har otvifvelaktigt vunnit genom Krono-hingstars försändning 
till orten. Får-afveln, så vidt den afser förädlade rarer, har icke framvi
sat några allmännare resultater. Från skogsbygden afytlras något slagt-
kreatur, men å Landsbygden utgör försäljningen af mjölk Ladugårdarue» 
hufvudsakliga afkastning. 
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Skogarne, som starkt tillgripas, dels för bränvinsbränningen och dels 
för Städernes och Köpingarnes vedbehof, äro betydligt medtagne, och pri-
serne på skogseffecler hafva i allmänhet uppgått till nära dubbelt; en gif-
ven följd af den allt jemt fortfarande misshushållningen dermed. De sed-
nare åren har dock för bränvinsbränningen inom Mellby, Ysane, Gammals-
toips, Jemshögs, Mörrums och en del af Asarums Socknar bränntorf blif-
vit använd. 

Bergverk. Denna hand tering tillhörer egentligen icke Provincen, och 
inskränkes till de uti Tabellen uppförde 4 Kopparhamrar samt en Ämnes-
hammare, deraf endast de tvenne Kopparhamrarne vid Hölje och Grane-
forss bedrifvas jemt, så vida icke vattenbrist inträffar. Vid dessa verk äro 
sysselsatte 2:ne Mästare och I I Drängar; tillverkningen utgör omkring 350 
Skeppund om året å 200 R:dr per Skeppund, eller tillhopa 70,000 R:dr. 
De andra privilegierade 2:ne Kopparhamrarne och Ämneshammaren äro från 
längre tid tillbaka nedlagde. 

Af de i Tabellen upptagne Fabriks-anläggningar, är det å hemmanet 
Strömma vid Carlshamn inrättade Bomulls-spinneri i förening med färgeri 
och Cbemisk Bleknings-inrättning den hetydligasle, hvarest å 20 Stolar med 
140 dels mantals- och dels icke mantalsskrifne personer under loppet af år 
1837 tillverkats 145,194 U diverse sorter Bomullsgarn och 1190 U Ljusgarn. 
Färgeriet har Jemnat 11,046 U. samt Bleket 14,080 U. Bomullsgarn, till ett 
sammanlagdt värde af 125,732 R:dr B:co. 

Af ofrige anmärkte Fabriker äro för flere år tillbaka redan nedlagde: 
Såpbruket i Ronneby och Segelduks- samt Ätticke-Fabrikerne i Lynkeby. 
Sockerbruket i Ronneby, såsom för Bolaget icke lönande, är till försäljning 
utbjudet. 

Binäringar: Deribland kan hufvudsakligast räknas Sill- och Strömming
fisket, som med fördel idkas uti öppna hafvet långs hela Blekingska kusten, 
och Skärgårdsfisket af Gäddor, Torsk och Ål, hvaraf Öboarne och ett större 
antal Strandsittare hafva deras hufvndsakliga uppehälle, såsom de flesta år 
mycket gifvande, ocb skulle äfven kunna lemna något öfverskott, derest 
detta slags folk vore böjdt för hushållning, men deremot förslösa de hastigt 
hvad de med möda och oftast med lifsfara kunnat förvärfva. 

Af Villebråd måste tillgången med hvarje år blifva mindre i samma 
mån skogarne aftaga. Den enda jagt som med någon fördel öfvas, är den 
af sjö- och flytt-fogel. 

Kolning sker litet eller intet, och Tjärubränning nästan alldeles icke. 
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Sultpeter-tillverkningen är mycket i aftagande, hvartill orsaken egent
ligen är den knappa skogs-tillgången och det nedsatta lösningspriset för den 
Saltpeter, som Kongl . Maj:t och Kronan hembjudes. 

I afseende pä Handaslöjder åberopas livad sista Berättelsen härom in
nehål le r , Iivaiför här endast upptages antalet af så kallade Sockne-Handt-
yerkare. 

Inom Östra och Me
delstad Härader: 

Inom Bräkne och 
Lister Härader: Summa. 

H a t t m a k a r e . — 2 2 
Glasmästare 2 11 13 
Krukmakare 3 — 3 
Kopparslagare 3 2 5 
Murare . 2 9 11 
Smeder 13 18 31 
Skomakare 102 123 225 
Skräddare 125 164 289 
Sadel makare — 1 1 
Snickare 1 — 1 
T immermän — 6 6 
Vagnmakare 2 2 4 

253 338 591 
Handeln på Lande t beslår hufvudsakligast uti afsättningen af lillver-

kadl Bianvin, såsom den säkraste utvägen för Land tmannen att erhålla pen
ningar for utgöiandet af årliga Kronoskat lerne och öfrige contanla utgifter. 
Spannemål och Pota tes aflåtes äfven från de bät t re odlade h e m m a n e n ; 
afvensom Ved, något m i n d r e träd virke samt Fäkreatur från Skogstraklerne. 
Al Skärgårdsboet ne idkas sommar- och hösttiden by teshande l , så väl ined 
lärsk som saltad Småsill och Torsk , hvaraf från östra Skärgården icke obe
tydliga part ier afyttras till Calmar och (iland. 

4:o Politisk Författning. 

Kammar-Verk. På sätt Tabellen utvisar hafva 5 775/11,160:dels 
Mantal under de fem sista åren blifvit från Krono till Skatte inlöste — 
hvilket är den enda förändring, som inträffat med hemmanen i denna P r o -
vince, hvarför härom endast åberopas den sist afgiftie Berättelsen. 

F.fler af Konungens Befallningshafvande gjord hemställan hos Kongl . 
Kammar-Collegium om det h inder som mött för indragningen af de i Länet 
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slaltlagde Krokar, liar Eders Kongl. Maj:t i Nådig skrifvelse den 14 Maj 
detta år förklarat, att de i Tabellen upptagne 4 st. skatllagde Krogar böra 
med deras Jordeboks-ränta från Jordebaken uteslutas, såsom icke varande 
af den egenskap alt Jordeboks-ränta rätteligen bordt dem asättas. 

Stats-Bidrag. Enligt Tabellen har Stats-Bidraget å Landet af hemman 
och lägenheter blrfvit beräknadt till 268,136 R:dr 31 sk. 2 rst., som med 
11,520 R:dr 34 sk. 2 rst. Banco öfverstiger det belopp sednast afgifne Berät
telse upptager, och hvilket hufvudsakligt uppkommit af den, genom Kongl. 
Förordningen den 19 Juni 1835, förhöjda Bränvinsbranningfsafgiften, som 
ensamt ökat Statsbidraget med en summa af 8,108 Rd:r 22 sk. 2 rst., samt 
Rustningskostnaden, som, i anseende till varuvärdenas stegring, beräknats 
till 2,030 R:dr högre de sednare åren. 

Då Båtsmansrustiringen utgör ett bland de Blekingska hemmanen vid
lådande, mest betungande, onera, bör härvid anmärkas att, sedan den åren 
1823 och 1823 af tillförordnade Comitterade för beredande af en jemnare 
fördelning af Ruslningsbesväret, föreslagne nedsättning i Båtsmansnummern 
icke kunnat bifallas, Eders Kongl. Maj:t under den 14 Juli 1835 och den 
15 Januari detta år meddelat Dess Nådiga beslut i delta ärende, till följd 
hvaraf någon nedsättning uti Blekingska Båtsmans-indelningen icke får äga 
rum, men att de hittills, efter gamla Jordeboksräntan med beräkning af 
3 daler på Riksdalern, utgjorde Öfverskotts-ränlor böra från och med år 1844 
till Räntetagarne utgöras efter markegång. Att de Öfverskotls-Räntegifvare, 
hvilka häldre än att ränlorne sålunda liqvidera, önska deltaga i effectiv 
rustning med närbeliigne ruslhålf, som böra åtnjuta motsvarande rostningstill-
skott, äga att derom göra ansökan, och att ägare af sådane räntegifvande 
hemman som förmena sig vid skaltlägguingstiden efter närvarande tids för
hållanden, fått för höga räntor åsatte, få söka räntans nedsättning till lik
het med andre räntebärande hemman, inom viss af Konungens Befallnings-
hafvande bestämd lid, samt att de vid 1834 och 1835 årens Extra Rote-
ringsförrättning tillkomne nya Ordinarie Rotar böra från och med sistnämn
de år utgöra en, efter markegång, rustnings-Kostnaden motsvarande Vacance-
afgift, hvilken kommer alt under Konungens Befallningshafvandes och ser-
skildt af Rusthållare sammansatt Directions värd och förvaltning disponeras 
till understöd för Blekingska Båtsmanshållet. 

Politie: Helsovården i allmänhet besöijes af 2:ne Provincial-Läkare, af 
hvilka den ene är statione'rad i Carfskrona, för Öslra och Medelstads, men 
den andre i Sölfvitsborg, för Bräkne och Listers Härader. — Barnmorskor 
finnas öfver allt antagne för Socknarne inom Bräkne och Listers Härader, 
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samt uti R o n n e b y , Hjorlsberga, Edeslad, Lis terby och Förkävla Socknar af 
Medelstad H ä r a d ; men inom Bakaryd, T v i n g , Friedlefslad och Nät t raby 
Socknar af s is tnämnde och samtelige Socknarne i Östra Härad hafva Fö i -
samlingarne icke ännu kunnat förmås at t sådana antaga, ehuru ofta förnyade 
uppmaningar h ä r o m ägt rum. 

Fattigvårdsanstalterne inom Socknarne hafva icke undergåt t några syn
nerliga förbättringar. Oaktadt Fattigförsörjningen icke kan sägas sträcka sig 
längre, än till knapp lifsbergning åt egentliga fattighjon, blifva dock dessa 
kostnader i samma mån kännbara och motbjudande alt u tgöra , som de visa 
sig otillräckliga för en ständigt tilltagande ialtigpersonal. De medel som er
fordras , för at t dels hejda denna t i l lväxt , dels begränsa anl i tandet inom 
det oundvikliga, som af Christligt sinne påkal las , äro allt för mycket ut
grenade , och innefatta så genomgripande å lgärder , a l t sådant ensamt uti 
Lagstiftningsväg kan åstadkommas. Inli l ldess alt lättingen och den vanfrej
dade blifva försatte emellan valet af frivilligt eller tvunget a rbe te , samt 
den uppväxande, ännu icke ohjelplige generationen framhålles till inhetn-
tande af Religionens sanningar , skall hvarje bemödande , at t bota det onda 
fruktlöst aflöpa. Skall något vinnas i detta syfte så måste b land de första 
å tgärderne blifva, a t t befria Presterskapet från den mängd af administrat iva 
b e s t y r , som nu upptaga tre fjerdedelar af dess t id , och äro för Religions
lärare-kallet alldeles f remmande ; hvarigenom förekommes det i närvarande 
förhållanden ganska grundade urskuldande , alt Presterskapels verldsl iga, helt 
och hållet economiska åligganden icke kunna åsidosättas utan att äfventyra 
följderne af tjensteförsummelser; slutsatsen häraf, med afseeude på Själavår
d e n , erbjuder sig sjelfmant. 

5:o Städer. 

Carlskrona har under de senare åren icke undergåt t någon anmärknings-
Tärd förändring. F o l k m ä n g d e n , som år 1832 der utgjorde 10,888 personer, 
uppgick 1838 till 10 ,890, deraf Mantalsskrifne 6,860 och ej i mantal skrif-
ne 4,030. 

Näringar, Handel och Sjöfart synes vara snarare i af- än tilltagande 
och åberopas hvad sist afgilne Berättelse härom innehåller . 

Några nya näringar hafva icke uppkommi t ; deremot har bland de Fa 
br iker här förut funnits, Sockerbruket Concordia måst nedläggas, troligen 
genom den nedsät tning i p r i se rne , hvart i l l Götheborgs, Stockholms och Nor r 

köpings 
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köpings Sockerbrukstillverkning»r här kunnat aflålas. Likasom tvennc To
baks-Fabriker upphört med vidare arbete. 

För närvarande finnas 
4 Tobaks-Fabriker. 
2:ne Apothek. 
1 Instrumentmakare. 
1 Boklåda. 
1 Coopvaerdie-Skeppsvarf, b vara nybyggnad af större och mindre far-t 

tyg förrättas, hufvudsaklisjast för andra orter. Detta privata Etablissement 
synes genom dess Skeppsbyggmästares skicklighet vinna mer och mer credit. 

1 Sparbank, inrättad år 1837, egde vid 1838 års utgång en egen fond 
af 3,444 R:dr 1 sk. 7 rst. och insatte medel 97,701 R:dr 45 sk. således starkt 
i tilltagande. 

Antalet skattskrifne Borgare utgör: 
Handlande 92. 
Handtverkare 231. 323. 

deraf dock 22 Handlande och 47 Handtverkare tillhöra Ronneby köping. 
År 1837 egde Staden 30 st. Fartyg, med sammanräknade 909 Lasters 

drägtighet. Nämnde år utklarerades 193 fartyg, hvaraf 70 till Utrikes or
ter. Inklarerade under samma tid: från Utrikes orter 63 och från Inrikes 
108. Importen har hufvudsakligast utgjorts af Sill, Salt, Spannemål, Sten
kol, en del Colonial- och Manufactur-varor, Hampa och torr fisk; men Ex
porten af Bok- och .Ekestäfver, Kreatursben jenite diverse sorter Furubrädor, 

Undervisningsanstalterne utgöras af: en Lärdoms-Skola, hvaruti rum 
för 2:ne Apologist-klasser väl är inredt, ehuru härmed ännu icke kommit 
till någon verkställighet: af de vid Kongl. Maj:ts Flotta inrättade Artilleri-, 
Styrmans-, Constructions-, Skeppsgosse- och Barnhus-Skolorne, samt af 
Fattigvårdens Skola för något öfver 100 barn af begge könen efter Lanca-
sterska methoden. 

Sjukvård. Staden saknar ännu egen Sjuk-inrättning, och måste vid 
påkommande behof anlita Läns-Lazarettet, som, förlagdt inom dess murar, 
står under samma styrelse och är förenadt med Länets Curhus. Läns-La
zarettet, hvilket sednaste Berättelse endast i förbigående nämner, och det 
med skäl, emedan derom var föga annat att säga, än sjuknumern för året, 
undergick i början af år 1836 en fullständig reorganisation. Lazarettetseg
ne tillgångar utgjordes då af ett contant capital, stort 1,450 Rd:r, samt en 

Landsh. i Blekinge Län Femårs-Berättelse. 2 
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försliten och ofullständig Sjuk-attirail. Jemte nio Sjukrums ändamålsenliga 
inredning och hela denna, Kongl. Seraphimer-Ordens-Gillet till Lör ige, locals 
reparation, som uppgått till 1,557 R:dr B:co, liar en complelt Sjuk-attirail, 
beräknad på 24 sängar för Lazarettet och 36 sängar lör Curhuset, blifvit upp
satt. För betäckandet af dessa utgifter, har Lazaretts-Directianen icke ägt 
andra tillgångar, ändeöfverskott som en god administration förvarat af Cur-
husmedlen, sedan Länets innevånare, i afsigtattgå Directionens bemödanden 
till möte , de sednare åren uppsatt Curhusafgiften till bögsta beloppet. 

Fattigvård. Stadens innevånares bidrag till denna Inrättning utgör 
omkring 5,500 R:dr B:co årligen: af Stats-Verket äro dertill anslag ne 3,000 
R:dr och från Amiralitets-Krigsmaus-Cassan 1000 R:dr B:co om året. På Fattig
huset försörjes för närvarande 189 personer, och de i Staden boende åtnju
ta understöd dels i contant och dels i soppa jemte bröd. 

De Inkomster Staden åtnjuter i Talag, Bro-, Hamn-, Våg-, Mätare-, 
Vräkare- och Vinterlags-penningar m. m. ingå nu mera till Drälsel-Com-
missionen, hvarest, enligt af Eders Kongl. Maj:t i Nåder fastställdt Regle
mente, Stadens alla economiska bestyr äro concentrerade, med undantag af 
dem som röra Kyrko-angelägenheteme. 

En Enke- och Pupill-Cassa har af de här i Staden boende handlande 
Borgare blifvit inrättad till förmån för deras Enkor och Barn. 

Stadsskjutsen, som förut varit ställd på accord, bestrides nu mera ifrån 
den 1 Juni 1837 af Stadens Drälsel-Coramission, som för detta ändamål 
uppköpt serskildt local och besörjt ny uppsättning af liästar, åkdon och det 
mera dertill körer. 

Carlshamn. Folkmängden uppgick, efter i838 års Mantalsskrifning, till 
4,248 personer af begge könen, deraf de betalande utgjorde 2,816 och de 
icke betalande 1,426 personer. 

Stadens Handel och Sjöfart kan antagas på samma ståndpunkt som vid 
sednaste afgifae Berättelse, hvartill orsaken uppgifves egenteligen vara, ut
om den årliga minskade tillgången af skogsproducter, hvari Stadens export-
händel for det mesta består, att den så kallade uppstads-handeln till betyd
lig del gått förlorad, sedan tillkomsten af Gotha Kanalgifvit denna trafique. 
en annan rigtning. 

Under de sist förfkilne fem åren liar Staden-s export och import in-
bragi till Stats-Verket uti Tull , Convoy-afgrfter m. m.. en summa af 340,959 
R:dr 1 sk. 2 rst.., hvaraf år 1837 tillräknade sig 76,439 R:dr 18 sk. Staden 
eger för närvarande 24 egna fartyg, hviika sanunaulugdl draga 1,080 svåra. 
Läster. 
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Handtverkerier och Näringar hafva änder de sednare fem åren icke 
undergått nägon anmärkningsvärd förändring. 

Staden eger, utom en Lärdomsskola, hvarest undervisningen besörjes 
af en Rector och tvenne Colleger, en Vexel-undervisnings-skola med serskildt 
Lärare, inrättad och bekostad af Directionen för fattigvärden, samt en
skild Skola för omkring 5o Flickor af den fattigare klassen, hvartill kost
naden till det hufvudsakligasle betäckes genom subscription inom Samhället. 

Fattigförsörjningen fortfar att bestridas enligt det af Kongl. Maj:t år 
1835 i Nåder fastställde Reglemente. Under loppet af ett år hafva 23,876 
portioner soppa blifvit utdelade på en personal af circa 70 behofvande 
dageligen. 

Sjukvården besörjes på enahanda sätt som förra Berättelsen om förmäler. 
Sölfvesborg. Folkmängden har sedan sist afgifne Berättelse, då den ut 

gjorde 948 personer, ökats med 134, så att , enligt 1838 års Mantals-längd, 
befolkningen uppgick till 1072 personer, deraf 

mantalsskrifne 704 
och icke i mantal skrifne 368 

1,072. 
Handeln bedrifves af 17 Handlande. Bran vinshandeln är utmärkt liflig, 

hvarom, under sistförfuitne åren, exporten på Stockholm vittnar. Egne större 
och mindre fartyg, till ett antal af 10, sysselsättas så väl med nyssnämnde 
som andra fragter på Utländska orter. 

Handtverkerierne idkas af tillsammans 58 Mästare, hvilkas rörelse in
skränker sig egenteligcn till ortens behofver, och afsättning på marknader. 

Till Stadens hufvudsakligare näringsutvägar bör jemväl räknas jordbru
ket, emedan Staden äger betydlig jord, hvaraf omkring 400 tunneland be
sittas under ägande rätt af Tomtägare inom Staden. 

Utmarken gagnas gemensamt till bete, och är till större delen bevuxen 
med utmärkt vacker bokeskog, som, vid årligen anställde ordnade uthugg-
ningar, tillskyndar Staden en inkomst af 1000 R:dr B:co, och dessutom 
de år, då ollonskafvel inträffar, ungefär lika summa i ollongäld. 

Synbarligen drager Staden all fördel af sitt lyckliga läge, omgifven af 
en i de flesta afseenden bördig trakt. Det kan ock sägas att Sölfvesborg be
tydligt tilltagit i välmåga. 

Stadens Styrelse handhafves, efter en sednare af Eders Kongl. Maj:t 
sanctionerad organisation, genom en Borgmästare med tvenne Rådmän, hvil-
ka sistnämnde för året väljas bland stadens röstägande innevånare, hvarjem-
le finnes en Fiscal och nödig betjenimg. 
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Sjukvården besörjes af den i Staden stationerade Provincial-Läkaren 
samt en Fältskär, hvilken sednare lönas af Staden. 

Undervisningsverket bestrides i ett Staden tillhörigt Skolehus, genom 
en Rector och en Skolmästare, af hvilka den förre åtnjuter, utom fria hus
rum, 200 R:dr lön. 

Fattigförsörjningen handhafves af en dertill utsedd Direction, enligt 
ett af Eders Kongl. Maj:t år 1832 i Nåder fastställdt Reglemente. 

Med de under Carlskrona Stad lydande tvenne Köpingar Ronneby i 
Medelstads, och Christianopel i Östra Härad har, sedan den sednasle afgif-
ue Berättelsen, någon anmärkningsvärd förändring icke inträffat, hvårföre 
om dessa jag endast får Nåden åberopa livad i samma Berättelse blifvit 
anfördt. 

Carlskrona Lands-Contor och Lands-Canzli den 31 October 1839. 

J. O. N A U C K H O F F . 

C. G. Fehrman. Eduard Holmer. 
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