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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

Då till underdånig följd af Eders Kongl. Majtts Nadig« Bre f den 17. 
Apri l sorl. ar, Statistiffe och Oeconomiste Berättelsen för de sist förfiutne 
Fen» aren stall «' underdånighet afgifwas. enligt de Tabeller och föreskrifter, 
som af Lcmdtbruks-Academien blifwit pro/ecteradr, kan /ag e/ dvl/a min far¬ 
håga, att oansedt all den omtanka hos dem, som warit pligtige, att samla 
och meddela de erforderlige uplysningarne, mittag likwäl torde kommit att 
aga rum i sadanc delar, hwilka berott dels pa riktigheten «f upgifterne hos 
de personer, som under befarad syftning pa ökade onera stolat dem frän 
första hand lemna, dels ock pa fattningen, omdömet och tillämpningen af sa-
dane bidrag, som äro til lfälligt, obestämde, olikartade pa en ort emot en 
annan, och hwarigenom deras förwandling i witz p?nnmge-beräkning e) annat 
kan an bliswa osäker. Planen ä°r de^utom aldeles no och omfattningen gan-
sta widsträckt för att genom den i ftere delar endast ytliga kännedom, som 
dertill kunnat anwandas, genast winna i allt den tillförlitlighet, som påräknas, 
och hwilken wid första försöket näppeligen är att åstadkomma, dä siere perso¬ 
ner, hwarje pa sitt hal l , stola efter olika sätt att st och behandla ämnet, 
gifwa grundläggning för det hela i resultatet. 

Iemte det de författade Tabeller, delS för Landet, dels för'Städeme 
uti särstildte columner uptaga, hwad efter anordning deruti bör igenfinnas, 
warder, i enlighet med wunnen kännedom och inkommen uplysning, förhallan¬ 
det » Länet närmare förklaradt, som följer: 

1:o. Malmöhus Län äger i allmänhet e/ annan berastracka, än den^ 
som till någon del stiljer detsamma ftan Christianstads Län emellan Abbo a 
ena och Luggude samt Onsjö Härader a andra sidan, utom bergsträckan 
Kullabera kallad, i Lugaude Härad, der Kulla fyr ar belägen, och naZra 
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med ssog bewuxna bergstrakter i Torna och Frosta Härader; hela öftsg^ 
Länet utgsres af siättmark, och t i l l det mesta ftugtbärande åkerfält och ängar, 
samt wackra eke- och bokeskogar egenteligen tillhörande säterien i nämnde 
twanne Härader, jemte en del af Onsjö, Färs, Bara samt Lnmits Hära¬ 
der. Inga betydelige kärr, men nagre insjöar, deraf Ringsjö och Wombsiö 
aro de största. Innehallande hela Länet omkring 44 qwadratmil. 

P a stättbyggden ar den radande jordmanen, lerblandad jordmylla, a 
några stal/en sandmplla och a ffogsbyggden mer och mindre blandad med 
stogslera och utmarken derstädeS stenbunden. 

Locala förhållanden hafwa ej pafordrat nagre uttappningar af sjöar. 
Endast afloppsdiken för wattnets affall erfordras a stättbyggden, soin af Pos-
sestionater noga, och afwen efter hand af Allmogen iakttages, och hwilket 
afwen^, motiveras af den ständigt fortgående enssiftes-anstalten. 

A särstitdta saterier'der större kärr finnas, hafwa desia blifwit uttappa-
de, der sådant för odling erfordrats; men någon allmän anstalt för detta 
ändamål har ej warit af nöden. 

2:o. I n n e w å n a r n e : Folkmängden utgör enligt tabellerne pa Lan-

Med fullständig wisthet kan antagas att folkmangdm ar i ständigt tillta¬ 
gande och att densamma pa Fem ar tillwuxit med 14,496 personer pa Landet 
och 1,^49 i Städerne, eller omkring î > procent pa Landet och 16 procent i 
Städerne, hwilket är en direct följd af Enskiftes-werkets fortgång och lin¬ 
driga priser pä födan, medan hemman, som titlförene blott haft en a twa 
Vlboar, bebos nu af sexton t i l l tjugo och deröfwer, samt Arbetsfolk i Stä¬ 
derne hällre gifta sig och arbeta för dagpenning, an t/ena för årslön. D ä 
Skanssa Bonden tiilförene ej ansåg stg besuten lmder t:dels eller minst5:dels 
mantal, da han ej noga kände ägorymden eller wihte draga rätta fördelen af 
jorden, är förhallandet nu aldeles omwandt. Han säljer jorden tunnelands-
wis, och en Abo änses bergad pa ic> tunneland god jord, stundom äfwen pa 
mindre omfång. Förmågan har ej tillsträckt, att efter enffifte, sätta all jord 
i häfd och odling. 

Under den goda tiden, da penninge^tillgangarne woro ymnige och fpanne< 
målen gick i högt pris, war handeln listig, jorden dyr och »nan handlade pa 
spsculation. Genom förändrad conjunctur, minssades penninge-tillgangarne, 
sp«nnemälen började falla i warde; man forcerades deraf än mer till den 
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enda återstående utwagen for raddnmg och ti l l w>'nst, att stycka jorden. Dess¬ 
utom, hällre an att tjena, förskaffar T>enstel)>ons^cla<;en sig en ringa tillgäng 
att köpa ett större eller mindre jordstycke. D e t bcbygges och odlas. Kost¬ 
naden t i l l odlingen blef för smärre Delägare ej betydlig, i synnerhet sedan 
jordbrannings<anstalten uptäcktes och allmänt widtogs. Detta gifwer anled¬ 
ning t i l l mnnga ägtenskap, t i l l folkökningen, men denna ökade rikedom för 
Staten åtföljes af den swarighet för orten att sakna Tjenstehjon, och god<5 
tider för medellöst folk har ökat lättjan hos de arbetande, och swarighet för 
dem, som behöfwa deras arbets-bittade. 

De t har blifwit nödwandigt för att ej öka Tiggarehopen, att förekom¬ 
ma allt för widt utsträckta hemmans-klyfmngar. Något är i den delen mun-
ni t , men mera erfordras, ock) enligt underdånig gioro hemställan om en wiff 
Zräns mot hemmansklyfningars allt för stora utsträckning, är att förhoppas 
en nyttig och nödrpandig jemkning i denna oeconomiffa angelagenhet. 

F o l k e t s b i l d n i n g ar til l en del, åtminstone hwad den arbetande clastm 
angår, redan ffildrat. Hagen att blifwa sin egen, att ej sta under Husbond 
da-befal, ligger i menniffans natur, men den har ej förr fatt sådan utweck-
l ing, som tidernes ffick efter hand medgifwit och föranledt. 

D e goda pris a födämnen, som några ar fortfarit, hafwa e> förminskat 
arbctslönerne; och da Daglönaren kan förtjena en dag, hwad han lefwer 
för i fiere, sa alstras deraf lattia, och af denna, osedlighet. Det lalter 
knappt tanka sig, att wid behof af Arbetare, wid goda pris pä födämnen, 
och wid höga pris a arbetslöner, tjufnadsbrott äro i tilltagande. Men erfa¬ 
renheten bestyrker detta förhallande. Flerfaldiga Police-atgarder, äfwen för¬ 
hör inom hwart Härad aro ar efter annat hallne med iQQndetals personer, 
som satt sig inhyses eller under en låtsad tjenst- och statt-tekning, likwäl di¬ 
sponera sig sjetfwa; mycket ar i den delen rattade, genom flik upmärksam-
het, och denna lemnas aidrig ur ögnasigte. 

Efter det Byelagen uphört sch lcksiyttningar ffett, hafwa fiere ssole- och 
underwisnings-anstalter i hlvar/e Socken blifwit nödwandige, och i samma 
man de»)a följas af Prasterffapets nit , måste sedligheten allt mer och mer, 
hos den upwäxande ungdomen, komma ti l l stadga. 

3:o. N ä r i n g a r n e : Utom någon skog titt wedbransle, som egenteligcn 
frän /.n del säterier kan asialas, utgör jordbruket och akerffötfeln ortens egcn-
teliga näringsgren. 

Sedan enffifte åtminstone ti l l fem sjeltedclar öfwergalt Länet, nyttjas 
jorden der i circulatwn ungefärligen sålunda, att i'det trädas och begagnas 
t i l l bete, z-.del besås med hösisäde hwcte och r ag , i'-del med korn, vch i:del 



6 

med ärter, wicker, hafra och potatoes. Zl större egendomar begagnas pota-
toessättningen i än större scala. 

Genom enstiftet har detta Län antagit ett färändradt och sådant ssick, 
som med jorden och climatets naturliga bestaffenhet instämmer. 

Enligt isas ars afgifne FemarS-Berättelse,^da enstiftningen först på¬ 
tänktes, nyttjades ej något hwete-utsäde, mer än pa sätesgardarne; räg fanns 
e, t i l l afsalu, blott ti l l egit husbehof, och införstrifning deras war nödig för 
att ofta fylla brist; potatoes nyttjades dä blott såsom en trägårds-plantering; 
kreaturen föddes illa om wintern och swulto om sommaven; halmen brändes 
upp t i l l eldning, och öfwer folkbrist war en allmän klagan. N u mera, ehu¬ 
ru korn utgör ortens hufwudsäde, kommer dock höstsädet dernäst i ordningen 
såsom det betydligaste och utgör wisterligen s:del af det belopp som försaljes. 
Potatoes-planteringen är snarare för stor an för ringa. Detz anwändande 
t i l l bränwins-tillwerkning ingår i en ganska stor Oeconomist beräkning. 
Kreaturen födas och wardas bättre än förr, hwarigenom gödsel-tillgängen 
skes, och den anses för en usel /ordbrukare, som anwänder halm-förrådet 
t i l l bränsie. T i l l den förökade spannemäls-productionen kan med tämmelia 
säkerhet slutas af denna waras utsteppning, och hwars belopp under de sist 
förfiutne Fem aren utgjort icke mindre än 1,078,950 ^:dels tunnor samt 
,,356,420 ^:dels kannor bränwin, deras största beloppet är tillwerkadt af 
potatoes, och ehuru den spannemal är inberäknad, som frän Cimbritshamn 
och Ystad afgatt, utaf Christianstads Läns ditförde och försålde produtt, sa 
kan dock i betraktande af den spannemal, som, frän Malmö Län försåld, 
blifwit förd landwägen t i l l andre orter, med tämmelig witzhet antagas, att 
frän Länet det belopp är försäldt under förberörde t id, som blifwit ofwan 
uptagit. 

Under nämnde tid har ock, enligt Förste Landtmätarens bifogade sam¬ 
mandrag, 82Q Aboar undergått enskifte med sine ägor pa 232 hela hemman, 
deras 392 Äboar blifwit qwarboende och 428 utflyttade, den gamla äkern 
utgjort lz,zzz tunneland, samt den t i l l odling dugelige utmarken och ängen 
t i l l 16,895 tunneland och hela delningsmatzan, åker, äng, betesmark och torf¬ 
jord 45,739 /?'?:dels tunneland; och da Allmogen redan öfwerwunnit fördo¬ 
men mot denna förändrade oeconomiffa anstalt, samt efter hand samlat er¬ 
farenhet i jordbruket genom andras rad och egen uplysning, sa blir i tidens 
längd wiherligen ingen widare fråga, hwar spannemal för Rikets behof stall 
fäs, men w a l , hwar den stall finna förmånlig afsättning, sä att industrien 
ej ma falla under tyngden af arbetskostnaden, förlag, samt Tjenstehjons af-
löning och underhall. 
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Efter hand tilltager alt mer och mer begagnande af Engelsse wallplogen; 
annars nyttjas ortens wanliga redskap, dock med någon förbättring och efter 
hand med mindre antal draaare än förut. 

Mekaniffe inrättningar hafwa i brist af wattendrift ej funnits anwänd-
bare widare än hwad angår tröskmachiner, hwilka nästan pä alla fatesgar--
darne begagnas. 

Boskaps-skötse ln. I samma man spannemalsprisen wisat sig oför¬ 
delaktige och tillgängen a denna product ymnig, har en och annan omtänkt 
jordbrukare börjat, att , mera än förr, winlägga sig om boffapsffötfeln ocd 
bringa ladugards-astastningen t i l l något fördelaktigt resultat. Ängen står dock 
,' allmänhet ej i proportionerligt förhallande ti l l åkern. Kreaturssiagen hos 
Allmogen äro i allmänhet de wanlige. Hos Possessionaten e faster denna 
hushalls-artikel alt mer och mer upmärksamheten, sa att racerne förbättras 
äfwen genom direct införffrifning utrikes ifrån af Holländff race, och i all¬ 
mänhet aro kreaturen i synnerhet hos Stands-personerne större och wäl födde. 
Ortens ringa tillgäng pä tjenligt ängsfoder sätter den i förlägenhet dä, såsom 
detta ar, fodret blir mindre än wanligt. Slagt och salu ar da enda utwa-
Zen, och nu har färskt kött fallit till 32 a 24 SkillinZar Banco Lispundet, 
hwilket pris näppeligen blifwit ökadt, om ej en länge önssad fpeculation blif-
wit widtagen, att salta kött till afsalu a andra orter. 

Fårafel utgör en ej obetydlig hushalls-artikel. Den är mycket för¬ 
bättrad i senare aren af den Merinos race, som, genom Konungens Nådiga 
föranstaltande, ar 1814 i Riket inkom, deraf en stam bibehälles pä Flijnge 
Kungsgård af 80 tackor och lQ baggar, under ward af en frän Brabant 
medföljd Far-steffer. Under den sedermera förfiutne tiden hafwa af afien blif¬ 
w i t , inom och utom Prowincen,afiatne29O stycken nemligen 163 baggar, l ) l 
tackor och 36 lamb samt af ullen föryttradt 6,259^ skålpund till ett för aften 
och ullen sammanraknadt warde: 13,455 Riksdaler 7 SkillinZar Banco. 

S a länge af afien tillgängen war mindre, men mera begärlig och be¬ 
talningen högre, kunde ffäfferiet bära sig pa egen fond. N u acer, sedan 
priset a aften och ullproducten ansenligen fallit och kreaturen ej kunna debite¬ 
ras ulan mast utsättas emot En Riksdaler Sexton Skilling ärlig lega för 
hwart kreatur, synes underhållet, till någon del komma att falla Staten till 
last. Men denna obetydeliga förlust öfwerwages mångdubbelt af den nyttiga 
werkan, som en förbättrad Farafwel medförer a Fabriks-tillwerkningarne, 
hwilka derigenom fourneras med förut till sädan finhet saknade goda rudimaterier. 

H ä s t a f l e n är äfwen i ett märkbart tilltagande derigenom att utom 
wanliaa prämier för goda Hingstar, till ett bestamdt ärligt antal, äfwen wHa 
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Esquadrons-hingstar äro inom CÄlvalleri-Negeinenterne antagne till betäck¬ 
ning, vtom den tillgäng ä Hingstar, som finnas och aro att föryttra pa Mjnge 
Stuteri, dar goda Hingstar särskilt för Allmogens afwel äro ansiagne, och 
Hwarigenom inom korrt behofwet af Danska -Hastar för Remontermgen måste 
Fomma ott uphöra till icke ringa fördel både i allmänt och enskilt afseende. 

Skogen. Utom i en del af Onsiö samt Torna, Frosta, Bara och L>u-
nits Härader, där.betydelige Eke- och Bokessogar finnas, äro e» nagre Sko¬ 
gar i detta Län, och de som finnas, tillhöra egenteligen Saterieägare. Inga 
Krono- eller Recognitions-skogar äro här befintclige. Af ortens berörde till¬ 
gångar kan omöjeligen de§ skogs-bebof fyllas. I senare tider har tillförsel 
frän Calmare Lan och Blekingen sjöledes koinmit till undsättning. Man har 
wal, genom enär i8 l2 träffad öfwerenskommelse, att hwart Femtionde Tun¬ 
neland jord skulle anwandas till träd-plantering, sökt åstadkomma skogstillgang 
a stattbyggden; men owiljan mot denna behöfweliga wahra hindrar fortgången 
med den fart, som kunnat lafwa någon förman, och gcmenligen stannar plan-
terings-åtgärden wid pilhäckar i ägojkillnaden och ŵid abyggnaderne, som 
likwäl ei obetydligt bidrager att fylla fiere hushallsbehof, åtminstone l>A ba-
ke-ris, som annars med kostnad skulle anskaffas. Egentligen a twänne flyg¬ 
sands fält wid Raa Fiffeläge » Luggude Härad och pä Hemmestorps bysägor 
i Torna Härad äro ansenlige skogsplanteringar i senare aren anlagde med en 
lufwande framgång, hwarigenom tillika den odugeliga marken wid Raa blir 
nyttig, samt för flygsandens utspridande wid Hemmestorp en högst nödwan-
dig gränts satt. 

Torfjord finnes i mer och mindre ymnighet n särskilte trakter i orten, 
egenteligen wid Satesgaroarne Gidsholm, Selfakra,Torup, Klagerup, Her-
testad med ftere stallen, och utom denna tillgäng, skulle i synnerhet den mindre 
bemedlade delen af Allmogen wara blottstäld. 'Af Höganas Stenkohlsarufwa 
har i synnerhet till Branwinsbranningen och nndre inrättningar i Staderne 
Stenkohls-tillgängen warit förmånlig, och den minskning denna tillgäng med¬ 
för a ortens wedförrad ar allt för betydlig för att ej wäcka önskan och hopp 
om Stenkohls-Werkets bibehållande och kraftfulla drift. 

Bergsrörelse tillhör ej denna ort. 
Fabriker, Bruk och öfrige Näringar, -som ej höra tiA Bergs¬ 

rörelsen: 
Deras beskaffenhet och antal uptagas i Tabellerna. 
U alla Bruk wore Stenkohls-Werket, det för orten förmånligaste,, men 

Hwars drift nu är. i wanmagt till ottens e/ ringa jkada. 
dftige 
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OfriZe Fabriks-rörelserne pa Landet aro ej af betydenhet. Bland Läder-
Garfwerier ar ett wid Wollsjö Snter i , som synes wnra i fullständig drift, 
men icke något har pä Landet under de sist förflutne fem aren tillkommit. 

B i n ä r i n g a r aro inga i Länet att påräkna utom tobaks-plantering, som 
drifwes med god frnmgang. 

Fisseriernc wid Kusten ät Öresund äro mer och »mindre lönande, endast 
till idkarnes nödtorftiga bergning, da sillfangsten ej ar förmånlig. 

Saltpetter-tillwerkningen ar wäl under anläggning pa en del stogsorter, 
men kan ej inga i någon oeconomiff beräkning. 

Linne- och Vlle-wäfnader idkas wäl i Skogsbyggden, men icke till salu 
till något synnerligt belopp, widare än för eZit behof, hwilket, da Allinogens 
kläder egenteligen är af egen tillwerkning, ej eller kan åstadkommas, där huf-
wudnäringen rätt wärdas. 

Branwins-tillwerkningen har deremot blifrvit ett allmänt föremal for 
speculationen, i synnerhet sedan nyttan af potatoes anwandande dertill blifwit 
utrönd. 

Utom de ar, da wid Kronans Magasiner uphandling ssedde af spanne-
mal för att uprätthalla prisen, hafwa för näringarne ej nagre allmänna bi¬ 
drag ägt rum; och genom dylike understöd stulle ej eller nägen annan närings¬ 
gren kunna befordras, medan local, lynne och wana stämma der» öfwerenS, 
att jordbruket och productens förmånliga anwändande endast och allenast kan 
uprätthalla orten, såsom dej; enda oeconMiffa föremal. 

Afsattnings-orterne för spanl,emälen, aro egenteligen GötheborZ och till 
någon del öfrige norra orterne, men mäst Stockholm. Sistnämnde ställe sy¬ 
nes dock i senare aren, mindre an förut, haswa warit af spannemal i behof. 

K a m m a r - W e r k : Werkan af enffiftes anstalten i orten ar förut be-
ssrifwen i sammanhang med ortens production. Inga wattenwerk förorsaka 
någon allmän städa. Enstilte frågor derom afgöras wid Domstolarne. 

Antalet af Hemman och Lagenheter af olika natur mnefattas i tabellen. 
Q w a r n a r stattlagde ti l l tull och till husbehof utgöra de förra s st. 

de senare . . . . . . . ,. . . 22 st. till¬ 
komne under sista Fem aren. 

S t a t s B i d r a g e n äro i tabellerne bessrifne. 
Detza äro pa näringarne a landet ej sa tryckande, att hwarken direct 

eller indirect olägenhet deraf upkommer. Forsten af Kronationde är ej be-
swarlig och i samma man en ny under händer warande indelning deraf med-

(2) 
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hinnes, kan äfwen deraf någon lindring i forsien förorsakas. Kronotsonden 
utgöres detzutom in natura eller ester Markegång utan förwandling, hwarige-
nom denna utgift mycket underlättas, och fur förwandlingen deraf in natura i 
penningar, är ingen annan grund följd, än wärdet a de dagswerken, som 
derigenom förspillas. 

Hallssjutsen ar den mast onyttiga och mast betungande af alla skjuts-
nings-beswar. Redan är den ock ti l l hälften förminskad och dest totala up-
hörande åtminstone pa mänga stallen har fästat upmarksamhet t i l l undersök¬ 
ningar i orterne, utan att likwäl an dermed kommit t i l l stut. 

P o l i t i e : T i l l ordnings bibehållande äro mångfaldige föreskrifter tid 
ester, annan utfärdade: 

1:0 Emot obehörige samqwäm och gästabud af tjenstehjon. 
2:0 Mot löse personers kringstrykande. 
3:0 Mot tjenstehjons sysslolöshet och utsmafningar. 
4:0 Mot oördmngar wid Krono- och Gästgifweri-skjuts utgörande, med 

mera, hwartill omständigheterne kunnat föranleda, ti l l handläggning hwaraf 
Ordningsman fatt instruction. 

S t ä d e r n e . M a l m ö , Ystad och Landskrona: Utom handtwer-
karnes näringsfång i deras yrken i allmänhet, äro nämnde Staders rörelse 
hufwudsakeligen grundad pa handel och dessutom pa export af ditförde waror 
af Landets producter, jern, trädwirke, beck och tjära, och pa införskrifning 
af specerier, som komma frän utrikes orter, deraf Köpenhamn i synnerhet 
fournerar behofwet, medan, utom salt och sill samt ratt socker och tobak, nä-
Zon direct utrikes handel nu mera harstädes ej bedrifwes. Spannemalen fö¬ 
res t i l l berörde Stader frän närmast belagne siättbyggd samt öfrige produc-
terne, dels land- dels siöwägen frän Smaland, Blekingen och Calmare Län, 
och afsättninasorten är redan nämnd wid Landt-beffrifningen. Sillhandlcn 
har börjat bli mera listig frän Norrige än förr, mäst i utbyte mot spanne-
mäl. Genom den rättighet, som blifwit bewilljad Trelleborgs B y , att da> 
idka byteshandel med ortens spannemal och de§ behof af tradwaror, har i 
ftnare aren »mkring 15,000 tunnor spannemal ärligen afgätt frän berörde 
ställe sjöledes, mäst pa Stockholm och norra orterne t i l l en ej ringa minss/ 
ning i Städernes utsteppning. 

He l s ingbo rg har samma handels-tillfälle, som öfrige nämnde Stäocr, 
men hamnen där gynnar ej någon activ handel. 

Lund har egenteligen sin bergning genom hushvror af de Studerande, 
af jordbruket och af marknads-besök. 
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S k a n ö r och Fa ls te rbo bebos egenteligen af Skeppare och Sjöfarande. 
Enligt erhållen upgift utgjorde lästeantalet a ortens handels-fartyg « 

läster, deraf Malmö och Vstad hade hwarje 29 fartyg och Helsingborg 2 
stycken, tillsammans 6o större fartyg utom mindre farkoster under 4 läster; 
innehållande fartygens lastetal sammanlagdt 2,199 laster 

Hamnarne wid Malmö och Vstad äro i senare aren ansenligen förbät¬ 
trade med mycken kostnad, utan något annat bidrag än för Malmö af ett 
publikt lan: Landskrona hamn har naturen danat fördelaktigt, och Neder¬ 
lagsfriheten derstädes borde wara af mycken wigt, men begagnas ej. Handlcn 
är i aftagande allestädes. Genom de gamie handelshusens uplösning, 
hafwa nya tillkommit, och mängden har ej haft någon fördelaktig essect. Un¬ 
der Contmental-systemet och Fransysse oroligheterne kom handsen i flor; men 
den har sedeimera ständigt aftynat, conjuncturen blifwit Zanffa ofördelaktig, 
och närmaste orsaken dertill anses wara penningebrift och twang pa handlen, 
aldeles i motsatts med förhallandet i granffapets länder; derföre hafwa ock 
de förmögne bland Handels-clatzen anwändt sig pn Jordbruket, och S l ä -
dernes jordar i allmänhet, satte under odling, utgör dest Innewanares synner¬ 
liga föremal, meratM Spannemals-production, än till primitiwa afsigten, plan¬ 
teringar af färgämnen med mera dylikt. Endast wid Malmö där Oliesiage-
rier finnas, ser man någon jord cultiweras till rapsat, deraf olia pratas. 

HärstädeS är en Wexel-underwisnings-anstalt efter Lancasterffa metho-
den, soin mcd mycken fördel för fattige barn begagnas. I Landskrona en 
wäl underhallen Flick-stola pa Stadens bekostnad och en enffilt Skole-anstalt 
pa Görloffsta donationen, samt detzutom i alla Städer andre nödige under-
wifnings-anstalter. 

I Lund ett Lazarett, Zrundadt pa fond af tänet och af Academien, 
saint i senare aren genom biträde af Tre Skillingars Bewillnmgen, ansenli¬ 
gen utwidgadt med nybyggilad till accouschementshus och under nybyggnad wa-
rande Curhus. I Malmö äter, är allmänna Hospitals - Inrättningen för 
sinnesswaga, utwidgad genom ett nyligen tillkopt hus, som undergått nybygg¬ 
nad och förbättring, sammanbyM med gamla Hosspitalshuset. Hälsowar-
den försummas ej, och genom den tillökning af Bataillons-Läkare, som i 
senare aren tillkommit, samt pa Läkare, genom den tillgäng, hwarmed Lunds 
Aeademie fournerar, äger man förmågan att förekomma härjande farsoter, 
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bwilka ock i senare aren ej existerat. Smittkoppor äro nu mera blott kände 
tin namnet, och koppympningen fortgår med all god opinion och effect för 
saken. Hwad i öfrigt för Landet ar anfördt, rörande sjukwarden, galler med 
desto mer tillämpning i Städerne, som Läkarne där äro närmast att tillgå 
lika med läkemedlen. 

FattigförsörjmnZen i Städerne, kan, såsom inom en mindre scala än 
Landet, med mera upmarksamhet an där, följas och iakttagas. Detta är 
ock händelsen i Länets Städer, hwaräst detzutom för medellösa af alla Clas-
ser lämpelige utwägar finnas till spsstosättning för dem, som astunda att sig 
deraf begagna. 

Den största olägenheten förekommer för fattige bland wärfwade M i l i -
tairen, medan, da de ej egenteligen höra till Församlingarne i Städerne, och 
Garnizons-Församlingarne sakna fond för fattig-anstalt, wardnaden om de,n 
mer än mycket förswärar Police-anstalten, och önsteligt wore att med lik« 
skäl inrättningar finnas för pension och underhall ti l l afffedade wärfwade Sol¬ 
dater, underhalls,anstalter afwen ägde rum för deras Enkor och B a r n , sa 
wäl som ock för åldrige, bräklige och af sig komne Soldater, hwilka ej för-
sedde med pension, pa grund, af tjenste-ar, sakna all utwäg till lifstids-försörjning. 

S a widt omständigheterne möjeligen kunnat medgifwa är», i förberörde 
mätto de uplysnmgar meddeldte, som för Femars-Berättelsen utgjort/öremal, 
och är det en tillfredsställelse kunna intyga, att ortens hag för dej; fort¬ 
komst, närmast är att förlikna wid detz trohet och tillgifwenhet för Konung 
och Fädernesland. 

Med djupaste undersatelig wsrdnad, nit och trohet framhärdar till döds¬ 
stunden 

Stormagtigste Allernadigste Konung 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdZnigstt tropligtigsie 
tjenare och undersäte 

W. af Klinteberg. 
Malmö Lands-Cancellie den 26. December 1822. 

J. N. Hoffman. Adolf Quensel. 



Malmö Län. 
Tabell för Städerne. 

Malmö Lands-Cancellie den 30. November 1822. 
W . af K l i n t e b e r g . 

J. N. Hoffman. Eberh. Quensel. 



Malmö Län. 
Tabell för Landet. 

Malmö Lands-Cancellie den 26. December 1822. 
W. af K l i n t e b e r g . 

J. N. Hoffman. Eberh. Quensel. 
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