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§. 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Malmöhus Län, omgifvit i Norr och Öster af Christianstads Län, i Söder 
af Östersjön och i Vester af Öresund och Cattegat, innehåller 44 qvadrat-
mil, Insjöar inberäknade, och är indeladt i Fem Domsagor och Fögderier, 
13 Härader, 266 Socknar och 6 Släder. Utom den Bergslräcka som utgör 
gräns emellan nämde tvänne Län i Luggude och Onsjö Härader å ena, samt 
Norra Åsho härad i Christianstads Län, å andra sidan, jemte det så kalla
de Kullaberg, yttersta spetsen af Länet i Norr och hvarest Kullafyr är 
anlagd, finnas: i Torna Härad en Bergsrygg benämd Romeleklint, samt i 
Rönnebergs Härad en Landthöjd, kallad Rönnebergs högar, hvilken sednare, 
bestående af bättre jordmån, till större delen är odlad och bebyggd. För 
öfrigt beslår Länet hufvudsakligen af slättmark och till största delen bör
dig jord. Någre Ek- och Boke-skogar samt annan löfskog finnas uti åtskil
liga Socknar inom Frosta, Färs, Onsjö, Bara, Wemmenhögs, Herrestads och 
Ljunils Härader, men dessa Skogar tillhöra hufvudsakligen Säterier. Pä 
några ställen i Länet, inom Luggude, Harjagcrs, Torna, Färs och Skytts 
Härader, hvarest dels ilygsand visat sig, och dels af jordmånens beskaf
fenhet kunnat vara att befara, har Läns-Styrelsen sökt förmå vederböran
de jordägare, som för ändamålet jemväl fått understöd af allmänna medel, 
lill planteringars anläggande, hvarmed af ven hunnits så vida, alt ingen e-
gentelig skada hittills blifvit genom flygsands utbredande vållad; och med 
fortfarande uppmärksamhet på slike planteringars vård bör en sådan olägen
het icke eller för framtiden kunna inträffa. Framgången af dessa af Tal l , 
Gran och Löfskog bestående planteringar, synes väl i denna med skogs 
tillgäng så ringa försedde province, böra både med allmänt dellagande om
fattas, och fortgående uppmuntra innehafvare af till delta mera än annat 
fludamâl tjenlig jord, alt göra densamma fruktbärande; men för denna 
slags odling, som sällan kan blifva lönande i första hand, ådagalägger 
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allmogen ringa håg, ehuru den af de flcste ägare till större Egendomar 
särat jordbrukande Ståndspersoner i allmänhet fortfarande foregås med 
berömvärda exempel. Med fä undantag utgör några träd i en liten in
stängd trädgård samt här och livar någon pilplanlering i de jordvallar, 
hvarmed enskiflesplanerne oftast, i brist af anuut slängselämne, inhägnas, 
den enda plantering som trallas hos allmogen på den egenteliga slättbyg
den; och endast en tilltagande brist på eldnings-ämne, i mån som de 
mindre belj'dcliga torfinâsarne hinna uppskäras, synes genom tvång kunna 
framkalla åliåga och verksamhet för omförmulte vigtiga ändamål. På slätt
bygden utgör den lådande jordmånen lerblandad jordmylla, men å andra 
orter så kallad skogslera, mer och mindre stenbunden, och icke synner
ligen tjenlig till annan odling än skogsprodukt, deraf, på sätt redan nämnt 
är, orten har stort behof. Af Insjöar äro Ringsjön, Yoms- och Börringe 
sjöar de största; och dessa jemte de mindre, hvilka icke äro af särdeles 
mängd, begagnas endast till fiske, och, lika med de flere i orten varande 
åar och strömdrag, bidraga icke till lättnad i Communicationen. Kärr och 
Moras af betydenhet iinnas icke i Länet. Af Mineral-hälsokällor äro Ramlösa 
och den vid Helsingborg befinleliga källan, llelsan kallad, de betydeligaste; 
dock är äfven den i scdnare åren upptäckte mineral-källan i Gullåkra 
inom Torna Härad i någon mån besökt, likväl hittills mest af allmogen. 

§. 2. 
Invånarne. 

Efler sista Feniärs-Iierätlelsen utgjorde antalet af Länets Invånare år 
1827, 194,983, men, enligt sisllidit års mantals-tekningar och inkomne 
uppgifter, uppgår folkmängden nu till: 

Orsaken till sålunda tillkomne folkökningen af 11,521 personer sj-nes huf-
vudsakeligen vara en fortfarande och uti vissa delar af Länet snart till 
oändlighet öfvergående hemmansklyfning, samt häraf uppkommande lätthet 
för allmogen att, efter inköp ofta af en ganska obetydlig jordrymd, ingå 
äktenskap, hvilka under de sednare åren ock ansenligen tilltagit. Så vidt 
sålunda den i nu gällande Författningar medgifne styckning af jord afsett 
folkökningen, är det påtageligt att ändamålet ej förfelats; men om det å ena 
sidan ej kan bestridas, att i de orter der i odlingsväg ännu mycket åter-
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slår, Jen sarania skall, till båtnad för Landet befordras och uppkomma så
som ytterligare följd af samma rättighet; så är det oek å den andra, 
livad angår delta Läns så kallade slällbyggd, elt af erfarenheten redan 
gifvit factum, att der, hvarest snart ingen jordbit ålcrslår alt odla, som 
dertill är tjenlig, en slik obegränsad släckning alstrar en öfver-befolkning, 
hvilken, i mån af ökad obesulenhet, betungar Forsamlingarnes Fallig-in-
rätlningar, och fortskridande jemväl bereder folkets demoralisering; i anse
ende hvarlill jag ock underdånigst anser mig böra framställa den önskan, 
att medel till förekommande af elt sådant omit måtte i Psåder påtänkas. 

Folkets lynne är något olika i särskilla delar af Länet. På slätt-
Lyggden, der jordbruket nästan uteslutande utgör Allmogens sysselsätt
ning, synes detta strängare arbete, i förening med det isolerade lelhads-
sätt sarana yrke medlörer, lill någon del inverka på lynnet, och slätt
bygdens allmoge äger der fö re icke eller i allmänhet den Ulliga verksamhet, 
som utmärker Iuvånanie i de orter af Länet, der en med sina gåfvor 
mindre frikostig natur, påkallar ökad omlanka för utkomst och bergning. 

Allmogens moraliska bildning är i allmänhet tillfredsställande, hvar-
emot den inlellecluela synes framskrida långsamt; men såsom ofördelak
tigt inverkande på sedligheten får anmärkas en del af Allmogens, i syn
nerhet inom den arbetande klassen samt mindre bemedlade hemmans-äga
res och brukares ännu fortfarande, faslän i sednare åren visserligen ej 
ökade, böjelse för omåtlligt förtärande af bränvin, hvilken så lält tillfreds-
ställes, dels genom det låga pris hvarlill bränvin under goda spanncmåls-år 
försuljes, och dels genom allmogens egen rättighet att tillverka samma vara. 

Konst- och närings-flit stadnar hos allmogen vid förfärdigandet af nöd-
vändige kör- och åkerbruks-redskap, i orten brukelige linne och ylle-väfna-
der, deraf på olika ställen i Länet tillverkningen mer och mindre öfver-
sliger allmogens egit behof och genom afsalu bereder en ehuru icke bely-
delig inkomst, sarnl uti jordbrukets skolande, hvari Landtmannen dock allt 
mer och mer börjar att till efterföljd antaga Gods-egares och andre Stånds
personers förbättrade brukningssätt. 

Välmågan synes hos Allmogen icke vara i tilllagande, hvarlill den 
redan nämde hcmmans-klyfningen, obetänksam skuldsättning, samt hos fle-
re oordenllighet och bristande flit och arbetsdrift, jemte en tilllagande be-
gifvenhet på yppighet och öfverflöd, kunna anses såsom gemensamt och 
betydligast verkande orsaker. 

Den arbetande Klassen, ehuru stor och i ständigt tilllagande, saknar 
sådant oansedt icke sysselsättning, då den vill använda sin arbetsförmåga; 
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men genom lättheten att emot låga pris Åtkomma födoämnen, utan alt dags
penningen i förhållande derlill minskas, alstrar, i stället för arbetsdrift 
och håg till förljensl, samt deraf följande välstånd, snarare lättja, ulsväf-
uingar och ökad fattigdom. Det visserligen i sednare åren icke okade, men 
dock ännu öfverallt, i större och mindre mån pä olika orter, fortfarande 
tiggcriet, utgör härpå ett säkert Levis, och denna last hos en del af fol
kel, Ii varpå förbättrade Faliig-Inrällningar icke förmärkls verka till för
ändring ulan snarare föranledt, att sysslolöse personer utifrån sökt alt pä 
sådane slällen intränga sig, för att ulan egen medverkan blifva försörjde, 
synes genom inga Polisålgärder kunna fullkomligen hämmas, så länge all-
jnänhelen fortfar uti den, till sin grund ostridigt vackra, men omnämnde 
ändamål motverkande vanan, alt till alla kringstrykande, ulan urskiljning, 
utdela allmosor, samt någon allmän Arbetsinrättning för Länet icke kan 
åstadkommas af den vidd och omfång, att sysselsättning derigenom blefve 
alt tillgå för sådant löst folk, som nu, i anseende till sedeslöshet och o-
ordenlelighet, icke kunna af den enskille begagnas, ulan måste oupphörligt 
kringvandra eller i Correclions-lurättningar ligga Staten till last. I följd 
af gjord underdånig framställning om en sådan allmän Arbets-inrältning i 
Landskrona, har Eders Kongl. Maj:t väl genom Nådig skrifvelse den 3o 
November förlidet är upplåtit för sådant ändamål en Kongl. Maj:t och 
Kronan tillhörig lomt i näindc Stad, jemte de i så kallade Prippska Ba-
raquen belinlclige byggnads-malerialier; men enär sedermera, genom hållen 
besigtning, blifvit utrönt, dels att samma tomt är för omförmälle behof 
otillräckelig, och dels alt byggnads-materialierne i Prippska Baraquen icke 
eller äro af heskaffenhet att kunna begagnas; så lärer någon framgång af 
företaget, i anseende till derföre erforderlige större kostnader, ännu på län
gre lid icke vara att motse. 

Biaikeflods Församling har nyligen, efter beslutad och verkställd för
bättring uti Inrättningen till egne fattiges försörjande, allmänt öfverenskom-
mit och låtit i Länet kungöra, att inom samma Församling inga allmosor 
hädanefter lemnas åt kringvandrande fatlige. Efter hand, som det visar sig 
huruviila åtgärden leder till det dermed åsyftade ändamål, hvilket är att 
förmoda, lordc exemplet följas af ilere; men det kommer då all återverka 
på någre Församlingar, som äro mer och mindre oförmögne alt försörja 
egne fattige, hvaribland lar nämnas Landskrona Garnisons-Församling, äf-
vensom Wäsby Församling, så vida den sednare möjeligen kan anses för
bunden till deras försörjande, som antagits och antagas i arbete vid Sten-
kolsgrufvan. Dagsverkslönerne ii ro vanligen om höslen 12, i6 à 20 Skill. 
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jemte underhäll, samt trösklönen antingen 16 Skill, pundet eller 5 Skill. 
4 r:st, allt Banco, om dagen och födan. 

Tjenstehjons-lönerne äro höga, och svårigheten att erhålla duglige 
tjenstehjon snarare till- än aftager. 

§. 3. 
Näringar. 

Jordbruk är Länets hufvudsakligaste näring. De sädesslag som i all
mänhet och mest odlas äro i första rummet Korn och derefter Råg, af 
hvilken sednare utsädet är i tilltagande, samt till mindre belopp, hafre, 
hvete, ärter och vicker jemte något obetydeligt bönor; äfvensom pä trak
ter , bestående af sandmark, jemväl odlas bohvete; men deremot är Pota-
toes-odlingen betydlig. Circulalionssätlet, redan infördt vid Säterierne och 
andre större Egendomar, börjar, på sätt ofvan är anmärkt, att allt mer 
och mer äfven antagas af allmogen. I förhållande till beskaffenheten samt 
större eller mindre ägorymd ligger jorden i trade h vart 4:de, 5:te eller 
6:te år. Afkastningen af höst-utsädet beräknas allmännast till 8:de à io:de 
kornet samt äfven derutöfver, samt af vårsädet till 5:te à 6:te kornet. Lin 
och hampa sås icke betydligt; och Tobak planteras väl i vissa orter, men 
icke till någon myckenhet. Trädgårdsväxter odlas hos allmogen, endast till 
husbehof; men vid en del Herregårdar äfven till afsalu. 

I de delar af Länet, der jorden icke redan undergått Enskifte, eller 
laga Skifte, fortgår Skiftes-verket, och i sammanhang dermed nya odlingar. 
Någre sådane af större omfattning kunna väl icke uppgifvas, och få tillfäl
len dertill förefinnas, men smärre odlingar verkställas deremot nog allmänt. 
Med undantag att å slättbygden nu börjat, fastän i obetydelig mån, odlas 
mera foder-vexter än förr, hav gamla åkerbvuks-melhoden hittills af de (le
ste bland allmogen bibehållits oförändrad, likasom de för åkerbruket erfor
derliga redskap. Afvikelserne härifrån äro bland menige man få, hvilket 
tyckes hafva sin grund ej mindre uti böjelse att vidblifva gammal vana, 
än uti misstroende och obenägenhet för allt nyt t , ehuru i afseende på ifrå
gavarande fall så väl andre Jordbrukares exempel, som allmogens egen er
farenhet, längesedan hordt, äfven hos denna klass af Medborgare, kunna 
stadga en allmän visshet och öfverlygelse om oriktighelen deraf, att snart 
sagt uteslutande egna omsorgen åt spanncmåls-produclioii, hvaraf länge vi
sat sig såsom omedelbar följd, att, då god årsväxt inträffar, och hvilket å 
så bördig jord som större delen här i Länet, är det vanligaste, samma pro-
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duction uppnått den betydenhet, alt Spannemålen nedfallit till vanpris, 
samt lemnat en högst ringa ersättning för odlings-kostnaden, utom då det, 
som Ar i 83 i , inträffat, att flere andre Provincer i Riket blifvit hemsökte af 
missväxt. Under sâdane goda spannemåls-år ökas förlusten vanligen äfveii 
af stegring i Ijenslehjons- och dagsverks-löner, samt priseine â ved, som 
för Invånarne i södra delen af Länet i allmänhet är en mycket kostsam 
artikel. Jag anser derföre den synbarligen aftagande välmågan bland all
mogen, särdeles i förenämde del af Länet, h varom tilloppet vid de all
männa Låne-inrättningarne, tilltagande Lagsökningsmål och ständiga utmät-
nings-auctioner innebära ovedersägeliga bevis, i betydelig mån böra härle
das från bristande omlanka hos desse Jordbrukare, alt med allvar och drift 
vända sin håg på en förbättrad Ladugårds-skötsel och de fördelar som der
af stå alt hemta. Många af denna allmoge äga för närvarande vida mer 
öppen jord än de tillbörligen hinna bereda, och skulle derföre, om £:te 
eller £:ledel deraf användes till odling af foder-vexter, säkerligen, förme-
dclst en bättre skötsel af det öfriga, deraf hemta lika mycken Spannemåls-
afkastning, som förut å det hela. Det är utom all tvifvel, att ett sådant 
ändamalsenligare brukningssätt af jorden, om än småningom och genom en 
mera dyrköpt erfarenhet, dock sluteligen skall uppkomma och allt mer och 
mer öfvervinna de fördomar och andra hinder som nu möta. 

Tröskverk börja blifva mera allmänna och nyttjas äfven af en och 
annan bland allmogen. 

Ehuru priset å Spannemål de scdnast "förflulne åren varit mycket 
omvexlande, och oansedt ulsigten för förmånlig afsättning med Spannemåls-
afkastningen icke synes lofvande, har likväl under tiden Jordegendomar i 
allmänhet vid frivilliga köp om icke stigit, åtminstone icke fallit i värde. 

Ulförslen af Spannemål och bränvin vid hamnarne i Länet kan nå
gorlunda upplysa förhållandet med ortens production och mer eller min
dre fördelaktiga afkastning det ena året jemfördt med det andra; och, en
ligt Tullkamrarnes specialer, har de senast förflutne fem åren följande ut
försel ägt rum: 

Tunnor 
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Tunnor Spanncmål: 
Till Inrikes orter 

§. 4. 
Boskapsskötsel. Slättbygden är i saknad af gräshele, hvilkct nästan 

endast orhâlles genom utläggning af åkerjord till trade. _ Fodcrtillgângen 
svarar i allmänhet emot den i bruk varande åkerjorden. Ängarne äro bör-
dige, men n ja utläggningar till äng eller betydliga förbättringar å de gamle 
äga, såsom redan blilvit nämndt, mera sällan rum. 

Sommar-stallfordringen sker till det mesta med halm samt grönhöst· 
nad af vieker, stundom blandade med ha fre samt pil en del ställen med 
klöfver, hvilken sednare likväl odlas nästan endast vid Ilerregârdarne, hos 
Ståndspersoner och några förmögnare bland allmogen. 

2 
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I skogstrakten åter äro Letcsmavltevne pa flerc sliillen vidlyftige, 
och skogsboen liar betydlig höbergning i förhållande till åkerjorden, men 
fodcrlillgAiigcu är sådant oanscdt merendels olillriickelig, och brislcn söker 
han ersätta medelst be te t , som begagnas både sent om året och tidigt på 
vå ren , idler ral lare så snart marken är ba r , genom hvilken skadliga vana 
Lade höafkaslningen minskas oeh belet försämras. 

JläslalYcln i or Hav alt vara i t i l l tagande, oeh nlom Hästar af för
bät t rad race, (i mån som betäckningen vid Fliinge Stuteri a l lmännare begag
nas) , hvilka dock till stor del ej äro målfylligc för alt ingå vid Cavalleri-
Begemcnternc , beslå kreaturen i a l lmänhet af Oxar , K o r , Får oeh Svin af 
vanlige Skånska racer , bättre och sämre i förhållande till Bondens välmåga. 
Hästarne värdas mera sällan af Allmogen sä omsorgsfullt som man äger 
skäl all önska, ulan begagnas för t idigt, hvilket h indrar växten och ofta 
förorsakar utveckling af Here oiganiske fel. Fårafveln bar från de på en 
del Sätesgårdar varande Schäferier blifvit förbättrad i Slskillige delar af 
Läne t , iifvcnsoin en och annan Possessionat sökt upphjelpa racernc medelst 
införskrifring af Utlänsk Boskap, dock bar Fårskötseln i scdnale åren lyc 
kats m ind re , i anseende till en al lmän sjukdoms-benägenhet qenom bölder 
i lungan hos delta slags krea tur , som deraf pä flerc ställen helt och hål
lit u tdödl . Ladiigårdsalkaslningen, i afscende hvarjiå åberopas livad under 
§. 3 finnes anfördl , kan väl för närvarande anses motsvara ollens bchof, 
emedan från Sälerierne och andre större Egendomar icke obclydelig för
säljning sker i S täde rne ; men å allmogens sida återstår i detta afseende, 
pä sätt redan anmärk t ä r , mycket alt önska. 

§. 5. 

Skogarne i Länet äro icke bctydelige och de som finnas, l i l lyda , 
såsom redan är n ä m n d t , för det mesta Säter ier , hvarifrån orten förses med 
sitt husbehof af ved. Återplanleringen af skog ä r , så vidt den ej ombe-
sörjes af naturen sjelf, icke föremål för någon al lmän omsorg; och härom 
åberopas i öfrigt y t t rande t här ofvan under §. i. De i förra Fem-års -Be-
rättelscn omnämde planteringar äro försvarligcn vårdade. Al lmogen, å t 
minstone pä s läl lbyggden, nytt jar såsom Eldningsämnc nästan uteslutande 
Torf, hvarâ ännu linnes til lräcklig t i l lgång, men genom Bränvins-bränuin-
gen , som drifves nog a l lmän t , medtages den i betydlig mån . 

Byggnadssättet vinner ständig förbättring i samma mån som Al lmo
gen liiicv att inse nyt tan af stora och rymliga hus. 
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Slängseln består på slättbygden, der tillgäng på sten saknas, för det 
mesta af jordvall, ofta försedd med pilplanlering, men deremot i skogstrak-
terne till största delen af stengârd och risgärde. 

§. 6. 
Fabriker å Landet. Ellofva Garfverier, livarvid 43 personer syssel

sättas; Tre Klädes-fabriker, hvilka lemna arbete St 10 personer; Två Ler
kärls-fabriker, oberäknad den vid Stenkobls-grufvan anlagde, med syssel
sättning för 4 personer, några Oljcslagerier, Tegelbruk och Vadmals-stam
par, vid hvilka inrättningar 2a personer erhålla arbete; utgörande till
verknings-värdet vid samtelige Fabriker och Inrättningar Λ Landet i5 , i86 
R:dr Banco. Ilelleslröms Pappersbruk har nu blifvit nedlagt. 

För Sallpelcr-lillverkning är jorden icke tjenlig, hvarföre ock sådan 
tillverkning icke eller inom Länet äger rum. 

Höganäs Stenkolsverk fortfar att vara en betydlig näringskälla för or
ten dei'oinkring. Vid sistlidne års slut uppgick antalet al de personer, 
hvilka vid delta Verk ägde sysselsättning och uppehälle, till ι,ιΖη, hvaraf 
voro 34Ö Grufve-arbetare och 58 fiskare. 

Sedan afsällning är i83o saknades med tillverkningen af eldfast Tak
tegel, har en Lerkärls-fabrik blifvit anlagd och kostnaden dertill uppgått 
till 29,800 il:dr; h varförutan, under de sista Fem åren, Fyra Ångmaehiner 
med tillhörande hus blifvit för Grufvudriften inrättade med en kostnad af 
i52,ooo R:dr; tvenne nya Scliact nedsänkte, hvilkel koslat 59,8oo l!:dr, 
samt en jernväg anlagd ined kostnad af 14,7oo R:dr, allt Banco. 

Medelst den en tid foreskrifue Quarantain minskades Slcnkols-afsätt-
ningen på Dannemark; men sistlidit år såldes i stället eldfast Taktegel till 
nämde Rike och till Finland för 4 000 R;dr Banco; För ofrigt åberopas 
underdånigst i afseende på Production, Consumtion och försäljning vid 
Stenkohlsverket under de sednasle Fem åren, bilagde särskilta Tabell. 

Behållna inkomsten af Stenkolsverket har åren 1828, 1829 och 183o 
uppgått till 41,000 R:dr, men I 8 3 I och sistlidit år endast till 14,000 R:dr 
Banco, i anseende till höga spannemåls-priser i förening med den omstän
digheten, att vid Verket hålles spannemål Arbclarne tillhanda emot be-
stämdt lågt pris: utgörande således behållningen per medium iör hvarje af 
dessa Fem åren 11,000 R:dr Banco. 

2* 
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Binäringar. Sâclane finnas cgenleligcn icke, utom Fisken, livilkct 
hufvudsakiigcn idkas vid de i sa kallade Kulla-trakten varande Fiske-Lägen, 
samt vid nägre mindre p& andre ställen utmed kusleu belägne dylika Lä
gen; men lenuiar oftast en knapp bergning ät Idkarne, helst Sillfisket allt 
jeml fortfar att vara mindre gifvande. 

§. 7. 
Politisk Författning. 

Kammarverk. Sedan sista Berättelsen liar endast en u I jord, Ömaden 
Lenämd, blifvit Γι sa i l ^ - d e l s mantal med Jordeboksränla 2 U:dr ?.o Skill. 
i.) r:s(. Tionde lill Kongl . Maj:t och Kronan är älven â särskildie hemman 
Leslämd, men uli ödesmål halva nugve Hemman icke fallit. Krunopavker 
eller Allmänningar som kunna nigöra föremål for nya Hemmans skattlägg
ning fumas här icke, och förmedling i Hemmantal har icke eller under 
sednare aren ägt r u m ; men deremot hafva, i följd af Folkökningen, ilerc 
nya Qva ina r , dels skatllagde till Tullalgifl, dels endast för husbehof, t i l l
kommit.. 

Antalet af H e m m a n och deras olika natur ulvisar Tabellen. 

Statsbidrag: Afgifterne till Stålen upplagas jomväl i Tabel len. 
Desse, jemle andre al lmänna Besvär , som Jordbrukaren måste v idkännas , 
ii ro i det hela tagit, jeml fördelade, ehuru en och annan mindre olikhet, 
föranledd i synnerhet af locala förhållanden, väl kan Unnas. Af Jordeboks-
1'iinlan äro till Bosläl ls- , Kuslhrdls- och Augmenls-hemnian vid Kongl. Skån
ska Hussar- och Dracjon-Rcicincnterne ans la^ue: 

Kneckte-Rotefrihets-medel utgöras endast af Slädernc för den dertill 
lydande och lill Hemmantal uppskattade jorden. 

Politie: Utom den vanliga Krono-Beljcningen och Lands-Fiskalerne 
äro till ordningens och sedlighetens bibehållande anställde Ålder- och Ord
ningsmän inom Bvclagen. 

Snckne-.Magaziner eller Spar-Banker finnas icke pä Landet. 
Maikuader hallas å Landet vid Hörby, Annclöf, Skurup och Trelle

borg. 
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I Läncl äro 3i O;'istjj;ifvnvcρ,Γ»rdav hvaraf G i Städernc och 25 på Lan
det, samt 91 stycken tillålne Krogar och Näringsställen. Efter vid Dom-
slolarne förrättade undersökningar, liar, under sodnast förflulnc lem åren, 
llåll.skjullsscn Ulerligare dels licit och hållit och dels till större delen blif-
vit indianen vid G Gäslgifrarcgårdar, sa alt, der den existerat, den samma 
nu endast fortfar vid åtta Gäslgifvaregårdar. Af de härom lid efter annan 
meddelade Besluten äro for närvarande icke mera än trenne beroende pä 
anförde Besvär, ocli hittills har genom skjulsnings-besvärels öfverllyllande 
pä Beser vc-lagen icke eller livarken för resandes fortkomst eller i annat af-
seende någon olägenhet af IIAU.skjulscns indragning försports. 

Endast ι i-J-dels mantal äro iudelte (ill Puslhcmman, sä alt af andre 
vid allmänne vägar närbelägne hemman måste poslförslen i öfrigl bestridas, 
utom lived angår Continent- och den för någon tid sedan lillkomne Paket-
Posicn, hvilka l'Osier fortslällas dels med CäslgilVare-skjults och dels ge
nom enskilt be!ing. 

Falligförsörjnings-anslaller finnas inom hvarje Församling, dock mer 
och mindre fullständigt inrättade; men oakladl Förfallnin<rarne med nit och 
sorgfällighet handhalvas, klagas allmänt öfver Tiggeri och kringstrykande 
personers besvärande besök; Anledningarna h vartill jag under §. 2 i under
dånighet angifvit. 

Direelionerne öfver så väl den af Eders Kongl. l\Iaj:l Sjclf Nådigst 
anslagne summa till sådane behöfvamle personer, hvilka ior helsans åter
ställande besöka Ramlösa llelsobrunn, som ät\en Carl Johans Pensions-
Cassa, för val I a omsorgsfullt de dessc välgörande Stiftelser tillhörige medel. 

Inom Församlingarne på Landet äro dels vanlige Skolor med siade-
hus och dels ambnlaloriska undcrvisnings-anslaller; och bidraga Prästerska
pets nit och Invånarncs beredvillighet gemensamt till del vigtiga ändamå
let, Barnundervisningens befordrande; dock Ivar allmogen hittills visat sig 
mindre böjd ior ökade kostnader i delta al seende, såsom följd hvaraf en
dast på högst få ställen Bellancaslerska melhoden biifvil vid Sockne-Skolor 
å Landet införd. 

lielsovåiden har sorgfälligt blifvit iakllagcn i orten, som lyckligtvis 
icke eller under scdnarc åren varit hemsökt med allmänna smillosamma 
sjukdomar, ehuru i afseende på den i andra länder förödande farsoleii Cho
lera, faran synts vara nära, och, näst Försynens skyddande hand, kan an
ses afvärjd endast genom Eders Kon;d. :\ ï. 1 j : t s visa och Nådiga omsorg, 
samt genom handhafvandel af de i Γωfällningarna gifne föreskrifter, der-
ulinnan Länets Invånare jemväl, utan undanlag, visat nit och lydnad, men 

http://IIAU.sk
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af de skäl scdnaste Berättelsen upptager bar, med station i Landskrona, 
ytterligare en Proviucial-Läkare blifvit i Länet antagen. 

Med håg och omlanka fortgår vaccinationen. 
Den i Staden Ystad sedan förra Berättelsen tillkomne Skånska Privat-

Banken underlättade ostridigt i betydlig mån Åkerbrukares och Närings
idkares i denna Landsort bemödande till bedrifvande af deras yrken under 
Here på hvarandra följande missgynnande år, både med afseende på den 
sålunda okade tillgången å penningar och i synnerhet medelst de för åter
betalningen föreskrifne billigare vilkoren i jemförelse med de vid härva
rande Lâne-Conlor gällande, helst med iakttagande af de sednare, det icke 
år möjligt för någon annan än den hvars rörelse medgifver en hastig om
sättning af penningar, att ulan förlust begagna lån af denna beskaffenhet. 
JDesse fördelaktigare vilkor jemle det förtroende som uppkommit såsom följd 
af ett nitiskt och ordentligt handhafvande af Låne-rörclsen, halva i för
ening med ett , ty värr, allt hittills stigande behof af Låne-biträden äfven 
verkat derhäu att Privat-Banketi blifvit så anlitad att många ansökningar 
måst dels afslås och dels till beloppet nedsättas, och hvaraf följt att någon 
särdeles minskning i Lånsökandeis antal vid härvarande Låne-Konlor icke 
eller af den nya Inrättningen förmärkls. Genom berörde ollenteliga Låne-
anstaller har visserligen det sä kallade procenteriet, hvilket cnskillc perso
ner så väl här som annorstädes i Riket sökt bedrifva, till stor del blifvit 
hämmadt, men som Inrältningarne h varken till sin grund äro lämpelige för 
den jordbrukandc Glassen eller med nog urskiljning begagnas, torde man 
med skäl kunna befara alt den ögonblickliga hjelpen kommer att vida öf-
vervägas af ölägenheter uppkommande af utlåningssättets fortfarande, i syn
nerhet oin, efter de bestämde Tio årens forlopp, Privat-Bankens utestående 
fordringar skulle på en gång ålerkräfvas. 

Det i Staden Lund år 1768 inrättade Län s-Lazar ettet} som sattes i 
iörening med Academiens Nosoeomium, börjades med endast tveuue sjuk
sängar, till hvilkas underhållande och Inrättningens vidare möjliga utvidg
ning användes, jemle de till Nosocomium hörande fonder, en del frivillige 
gåfvor samt ärlige bidrag från ålskillige bland Bidderskapet och Adelen, 
Prästerskapet i Städerne och Allmogen inom Luggude, Onsjö och Rönne-
bergs samt någre andre Härader, hvilka bidrag till en början beviljades att 
utgå i sex är. Genom desse intrader, sedermera ökade: 1:0 med den vinst 
som erhölls vid försäljning af det genom Kongl. Brefvet den 20 November 
1766, Lazaretts-Inrällningen för 3000 Dal. S:ml olverlåtne så kallade Plan
tage-huset vid Lund med tillhörande Jordegendom: 2:0 Collecter och flere 
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af Piäslerskapet vid bröllop, barndop ocb andre tillfällen ombesörjde in
samlingar: 3:o en gåfva frän Sjömanshuset i Malmö af 400 Daler: /po gäf-
vor vid befordringar: 5:o vitesböter och 6:0 rentor â efterhand ullånte me
del , befanns Inrullningen ar 1774 äga räntegifvande Capilaler till samman-
räknadt belopp af 13,220 Daler. Efter denna tid beviljades vid nytt sam
manträde ytterligare ärlige bidrag frän en stor del af Länets Invånare, och 
Directioncn såg sig derigenom i tillfälle att, i följd af falladt beslut, ut
vidga Inrättningen så, alt β à 7 personer der kunde emollagas. På sådant 
sätt bar Inrättningen så småningom fortgått och sluleligen, efter det år 
181 δ Cliniska Institutet vid Academicn blifvit dermed förenad t, allt mer 
och m ev genom en verksam och nitisk Styrelse samt skicklige Läkare när
mat sig det fullständiga och ändamålsenliga skick hvari den nu beiinnes, 
beslående af: 1:0 En Lazarettsbyggnad 2:11e våningar hög, indelad uti ft 
sjukrum, hvaraf de fyra innehålla hvardcra 0 sängar, ett med (yra, och 
2:11e med tvenne sängar i h var je, ett extra rum med en säng, ell niallag-
ningsrum, ett rum för bad och 2:11e dilo för Lazarclls-Inspccloren jrmle 
kök. 2:0 En Curhusbyggnad likaledes 2:11e våningar hög, innehållande 8 
sjukrum med fyra sängar i hvardcra, ocb ett extra rum med en säng, äf-
vensom tvenne rum för Under-Läkaren och tvenne för Vaktmästaren jointe 
Kök och Badhus. 3:o Tvenne flygelbyggnader af en vånings höjd, den ene 
innehållande tvenne Celler för vansinnige, Likrum, Obductionsrum, vedbod 
och ett rum till Laboratorium för Pharniasculiska Institutet; den andra 
2:11e rum och kök för Vaktmästaren jcmle någre mindre lägenheter: ocb 
4:o Elt två våningshus, likasom ofri ge uppräknade byggnader, uppfördl af 
bränd murtegel, inredt för Barnförlossiiing.s-paiienier pä öira ocb på ned ra 
bottnen till rum för Directioneus sammanträden och Archiv, samt Kök och 
andre behöfvelige lägenheter för Mathållningen vid Lazarellet. 

Årligen vårdas nu å Lazarettet och Curhuset omkring 5oo personer, 
och denna tillit är ett talande bevis på det förtroende Inrättningen till
vunnit sig bland Länets Invånare. Behållningen vid Lazarettet och Cur
huset af fordringar och Container utgör tillsammans ungefärligen 21,000 
l\:dr Banco. 

Ordföranden i Lazaretts-Direclionen, Herr Hofmnrskalken, Friherre 
Gyllenkrok fortfar alt åt denna vackra Iiirältning göra uppoffringar af alla 
slag i förening med den ömmaste omsorg för de lidande som dervid vårdas. 

Sedan af timade Eldskador, ehuru i scdnare tider mindre förödande 
genom den upplösning af de större Byarne, som fortgående Enskiften för-
anledt, erfarenheten likväl allt mer och mer fästat Allmänhetens uppmärk-
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sanihcl på gällande äldre Brandslods-Föreningars mindre ändamålsenliga 
beskaffenhet, så hafva i sednare åren mera lämpliga öfverenskommelscr in
om Oxie, Skylls och "VYemmenhögs, samt Torna, ]3ara ocli Harrjagers hä
rader blifvil ingångne, hvarigenom, vid inträffande Eldskada, ersättning vin-
lies så väl för âbyggnader och gnida som kreatur och andra lösören i för
hållande till del värde den Brandskadades egendom nli Inrättningen är usait; 
och ulgöres en slik ersättning genom sammanskott af öfrige delägarne efter 
enahanda grund, eller det egendomsvärde h vårföre en livar af dem är an
tecknad. En lika Inrättning är nu äfven i fråga för Luggude, Onsjö och 
Rönnebergs Härader: och dä en allmän belåtenhet hillills visat sig der för
ändringen redan är tillämpad, kan skäligen antagas att utvidgning kommer 
att ätra rum till alla de delar af Länet der Enskifle mera allmänt för sig 
gäll; hvaremot svårighet torde möta för införandet i en eller annan ort der 
llere Byhern ännu existera, emedan, då brandcassa ej linnes, skade-ersält-
ningen möjligen kunde hlifva nog mycket betungande, vid inträffande större 
olyckshändelser. 

Länets Kongl. Hushållssällskap fortfar i möjligaste måtto att vara 
verksamt till befordrande af del dcrmed afsedde ändamål, och de framsteg 
som ägt rum inom Landlmannayrket i allmänhet torde i sin mån äfven 
jkunna anses såsom följd af de belöningar och andre utmärkelser Ilushålls-
Sällskapel lid efter annan utdelat åt Lnndlmän, som deraf företrädesvis 
gjort sig förljcnle. 

Malmö Hospital, med hvilket i förra tider de i Lund, Landskrona 
och Ystad varande Hospitaler hlifvil förenade, har under de sednare Fem 
åren ytterligare blifvit ulvidgndt genom inköp af ålskillige angränsande 
Hustomter, h vara nya ändamålseldiga byggnader blifvit uppförde till in
rymmande af de i Calmare, Carlskrona, Chrislianslads öch Halmstads in-
dragne Liins-Hospilaler, förut förvarade Hjon. Del har sålunda ifrån ett 
Läns-Hospital blifvit en Central Dårhus-Inrättning, hvarest i Go slöire och 
mindre boningsrum för närvarande omkring 200 svagsintc, eller med fal
landesol och andre obotlige kroppssvagheter och lyten behäftade för all
männa saminanlefnaden vådlige personer njuta vård och underhåll. Huru 
denna anstalt i öfrigt är organiserad och uppfyller sill ändamål inhemtas 
af Kongl. Seraphinier-Ordens-Cillels förlidit år till Kongl. Maj: t aiJåtne un
derdåniga bcrällelse; och anser jag mig såsom allmänna rcfleclioner endast 
böra fästa Eders Kongl. Maj:ts Nådiga uppmärksamhet dera, dels alt, en
ligt livad Konungens Befallningshafvande erfarit, nära hälften af de själs-

och 
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och kropps-sjukdomar som vidlåda de under delta qvinqvennuun å Hospi
talet intagne Hjon äro en följd äf ett omâttligt bran vinssupande, dels ock, 
att det obestridliga förhåHande att Landets Hospitals-Inrättningar nu mera 
än förr alitas äfven för sådane obotlige, som hos anhöriga kunde vårdas, 
synes härleda sig från den jemförelsevis allt för ringa kostnad hvarmed så
dane personers intagande å de publique Hospitalerne och deras underhåll 
derstädes, oftast under hela deras lifslid, Ur förenad. 

§. 8. 
Städer: 

1:o Malmö: Folkmängden, inberäknad Slädens Garnizon, utgör, en
ligt innevarande års Mantals-Längder, 8,289 personer, hvarlill ytterligare 
kommer 81 personer af gemenskapen vid Kongl. södra Skånska Infanteri-
Hussar- och Dragon-Regemenlerne, hvilka 81 personer, med deras hustrur 
och barn, väl äro i staden boende, men i Skatt skrifne vid deras Rotar på 
Landet, Sedan 1837 har Folkmängden således okat sig med 214 personer, 
oaktadt den tillfälliga minskning deruti, som upplösningen af Konungens 
Egit värfvade Regemente föranledt, då en del af de till den i Staden för-
lagde Bataillon af samma Regemente hörande Militaircr med hustrur och 
barn bortflytlat. 

Oansedt det förlidit år af Qnaranlains-åtgärderne vållade hinder har 
dock en tillökning i antal och läslelal af Skeppsredare i Staden tillhörige 
större och mindre Fartyg ägt rum, så att då de, oberäknadt -Färge-Lagcts 
öppna båtar, år 1827 utgjorde 28 stycken om 9S2 lästers ' dräglighet, 
uppgå de nu till 42 stycken om i,33o lästers dräglighet; och är således 
anledning att för framtiden hoppas tillväxt i handel och sjöfart. 

Handtverkerierne äro deremot i märkligt aftagande, hvarLill den här 
anlagde Correclions-Inrältningen ostridigt bidrager, enär bland Correctio» 
nislerne finnas en mängd slöjd-idkare af alla slag, hvilka, åtnjutande sitt 
underhåll af Staten, kunna med fördel lemna sina arbeten för vida billi
gare priser, än den med dryga skatter betungade Borgaren. 

Slädens Fabriker beslå af: 
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i Oljeslagcri med 2 arbetare och årligt t i l lverkningsvärde 1,100 R.dr 
1 Klädes-Fabr ik — 14 Dito Dito 1349 — 
1 vStrump-Fabrik — 6 Dito Dito 433 — 
5 Ättike-bryggericr .— 5 Dilo Dito 819 — 

Vid jemlbrelse med förra Fem-Års-Berältelsen befinnes alt då varande 
Slurkclse-bmkct blifvit nedlagdt ; Alt Tobaks-fabriken, som år 1827 endast 
hade 38 arbetare med en Ärlig t i l lverkning af 22,854 R:dr Banco, ansenli-
geu tilltagit och att deremot Sockerbruket, h vars t i l lverkningsvärde samma 
år uppgick till 77>8;)·ί l ^ d r , bctydcligen minskat dess rörelse, bvilken 
minskning är 183 r var sä be lydel ig , att då varande ägare funno sig föran-
lå tne alldeles nedlägga Bruksrörelsen, som likväl påföljde året åter u p p 
togs af en bland Bolagsmännen, bvilken förvärfvade sig enskilt äganderät t 
till Bruket med alla dess ti l lhörigheter. 

De ofrige bland förenämde Fabriker bafva icke sedan sednasle Berät
telsen undergåt t någon anmärkningsvärd förändr ing; och enahanda har for
hål landet varit med Värdshus , Gästgifvaregårdar, SLadskällare, Tracteurs-
oeh Krog-stäl len i Staden och på Förs lädcrnc . 

Den" år 1834 inrät tade Spar-Bank fortfar alt uppfylla det dcrmed 
åsyftade ä n d a m å l ; och alt Al lmänhetens förtroende för denna gagnande In 
rä t tn ing icke allenast bibehålli t sig utan äfyen ti l l tagit , inhemlas nogsamt af 
den ti l lväxt Inrä t tn ingen under de sednare åren vunni t , dä Insälfarnes Ca-
pilaier år 1827 utgjorde 33,34$ B:dr I/J Skill . , men mi uppgå till G6,iG5 
ll:di" 13 Skill. Banco, ulom Inrät tningens egen fond 8o(> H:dr 27 Skill. 2 
r:sl eller sammanräknad! 66,<)'ji Ii:dr 4 ° Skill. 2 r:st Banco. 

De vid förra Berättelsens afgifvande i Staden varande öfrige al lmänna 
In rä l ln ingar , nemligen en högre Lärdoms-skola med 2:11c Apologist-KJasser; 
E n Fal l igvårds- Inrä t ln ing och dcrmed i föreninc; varande Arbets- och Cor-
rec t ions - In rä t tn ing ; Tvcnne Fattighus och en Ve.Nel-undervisnings-skola för 
fillige b a r n , bafva sedermera blifvit tillökte m e d : 

i:o Josephinas slöjde-skola för fattige värnlösa Fl ickor ; uti bvilken 
i-kola lemnas undervisning så väl uli de slöjder, som för t jenande klassen 
af qvinnoköncl äro mest nödvändige, som äfven i läsning och Kris tendoms
kunskapen. Skolan, som grundades år 1827 genom bidrag af cnskillc sub-
set ibenter , har sedermera fått för dess underhäl l ett årligt anslag af Hen
nes Kongl. Höghet Kron-Pr insessan , som är Skolans Höga Beskyddarinna. 
Antalet af der intagne b a r n , från början beräknadt endast för 3o , upp 
går nti till 5 o , och kominer yt ter l igare alt ökas, sedan en l i l lämnad ut 
vidgning af Skole-runimet nu hunni t verkställas. 
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2:0 En Αιbcls-Inv;ilining för frivillige Arbetare nf äldre personer och 

barn, hvarest de, i brist på andre utvägar till bergning, kunna, emot ett 
efter livars och ens förmåga afpassadt arbete, förljena deras uppehälle och 
derjemtc försällas i nyttig verksamhet, hvarigenom äfven åsyftas alt kraf
tigt motverka det mer och mer tilltagande liggeriet och dermed åtföljande 
sedefövderf. Inrättningen stiftades och grundades pä frivilliga Subscrip-
tions-bidrag af enskille; men den har sedermera fått en Nådcgåfva af lians 
Koiigl. Uöghet Hertigen af Skûuc, soin, med lians Kongl. Höghet Kron
prinsens Nådiga bifall, blifvit Inrättningens Beskyddare. 

Arbets-Inrällningen, ehuru i vissa afseenden förenad med allmänna 
Fattigvården, har likväl dess e^en Direction, beslående af dcrtill valde Le
damöter af Stadens Invånare med Landshöfdingen till Ordförande. Under 
tiden som denna inrättning varit i verksamhet har den redan visat välgö
rande följder, men erfarenheten har tillika lärt all för Inrättningens be
stånd i framliden, då så betydelige enskille bidrag, som hittills kommit In
rättningen tillgodo, icke kunna fortfarande påräknas, något understöd af 
allmänna medel nödvändigt erfordras och hvarom Slädens Invånare så myc
ket heldre synes kunna göra sig forhoppning, som Stockholm och Carlskro
na, hvilka, likasom Malmö halva talrika Garnizoner, åtnjuta sä beskaffade 
bidrag till deras fattigvårds-anstalter, hvilka bidrag lära vara dem förun
nade med afseende på den- tillökning i faltigpersonalcn, som blir en följd 
af ständige stora Garnizoner, så länge gemenskapen icke är tillräckligt lö
nad för att kunna forsörja en ofta talrik Familj; och ännu mindre för alt 
kunna försäkra dess underhåll efter husfadrens död. 

3:o En så kallad Söndags-skola för handlverks-Gesällcr och Lärlin
gar, stiftad och underhållen genom enskildla bidrag. Uti denna Skola Iem-
nas undervisning egeuleligen i innanläsning, skrifning, räknande, Geografi 
och Historia samt teckning; Och meddelas undervisningen af Rector och 
Con-Rector vid Lärdoms-skolan med biträde af någre Skol-ynglingar ulan 
arfvode, utom b vad angår handledningen i skrifning och teckning, hvarföre 
serskildte Lärare betalas. 

PräsLerskapets och Skol-Lärnvnes nit och oförlrnlenhet alt på före-
nämde sätt befordra sedlighet och nyttiga kunskapers utbredande inom Sam
hället är ovanligt och i samma mån hedrande; och jag anser det äfven för en 
angenäm pligt att anmärka, det så väl i afseende på Spar-Banken, Arbets
inrättningen och Fattigvården, som öfrige allmänna Institutioner, Embels-

3 * 
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män och Medborgare af alla classer i Staden spara hvarken tid, möda eller 
annan uppoiFring för desammas ändamålsenliga handhafvande. 

Sjukvården inom Staden bestrides fortfarande af en Stads-Läkare och 
en Stads-Cliirurg samt flete i Staden boende practiserande Läkare. Vacci
nationen besörjes, under Stads-Läkarens uppsigt, af en Vaccinations-Före
ståndare och en Vaccinator med arfvoden af Stads-Cassan. 

Tvenne Apothek finnas i Staden. 
Stadens inkomster, beräknade efter medium af sistförflutne fem år, 

eller från och med 1827 till och med I 8 3 I , för hvilket sednare är Räken-
siapcrne sist äro afslntade, liafva utgjort: af Handel och Sjöfart, af Stads
jord och andre Lägenheter, Räntor och utlånte Capitaler samt tillfällige In
komster, tillsammans 33,/|G6 R:dr 24 Skill. Banco. 

Stadens utgifter äro upptagne i Tabellen. 
2:o Landskrona: med en folkmängd af 3,2 35, Garnizonen inbe

räknad. 
Stadens rörelse och näringsfång grundas på handel, någon sjöfart, 

handtverkcrier, åkerbruk och fiske. Handel och sjöfart har tid efter annan 
aftagit och hamnen blifvit i betydlig mån uppgrundad, af hvilken anled
ning det befaras alt sjelfva inloppsrännan kommer att blifva osegelbar, så 
vida icke tillräckliga muddcr- och ailastnings-pråmar genom bidrag af all
männa medel kunna varda anskaffade. Angående detta för Staden högst 
vigtiga och för det allmänna jemväl gagneliga ärende, har ock vid sista 
Riksdag fråga blifvit väckt. 

Vattenledningen till Staden för dagliga hushållsbehofven, h vårföre nu 
öfver allt fordras nya rännors nedläggande i jorden ifrån Reservoirerne 
genom gamla och nya Staden, medförcr kännbart dryga kostnader. I Sta
den finnas ett Såpebruk och ett Skeppsvarf. Vid det förra sysselsättas 3 à 
4 personer och vid det sednare äro anställde en Bokhållare, en Skepps-
Byggmästare och 18 Timmermän. Varfvels inkomster för de sednast för-
ilulne 5 åren hafva per medium för hvarje år uppgått till 3,qoo R:dr 
Banco. Sockerbruksrörelsen har äfven här i Staden måst, såsom icke lönan
de, nedläggas. 

Utom en Trivial-Skola, bestående af 3 Klasser, har Staden 2:11e så 
kallade Fattig-Skolor, särskildt för gossar och särskildt för flickor, inredde 
uti de utaf aflidna Directeurskan Gjörloff dertill donerade byggnader. Uti 
Gosse-Skolan erhålla omkring 5o fattige Barn dagligen fri undervisning af 
en Lärare med 333 R:dr 16 Skill Banco Lön; och uti Flinke-Skolan, som 
liar den lyckan att vara ställd under Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens 
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höga och Nådiga beskydd, med närmaste ofver-inseende af Fru Geiicralskan 
Grefvinnan Wrangcl samt utnämd Direction, enligt Kongl. Maj.Is JXådiga 
Reglemente den 28 Junii 1815, lemnas likaledes fri daglig undervisning ät 
3o fattiga Flickor. Erforderliga utgifter for denna Skola och inköp af nö
dige Spånmalerialier, hvilka sednare förarbetade, årligen saljas för Skol-In-
rättningens räkning, sammanskjuta Stadens Invånare med omkring 4o° R:dr 
Banco, hvaraf en vid Skolan anställd Lärarinna undfår i Lön 383 R:dr i(> 
Skill., hvilken lön blifvit ökad med årliga räntan utaf 333 R:dr Ram-o, 
som Stadens nu varande Kyrkoherde, Contracls-Prosten, Magister Teslrnp 
skänkt till Inrättningen. Af det i Tabellen upptagne årliga Fattigförsörj-
ningsbeloppet 1,153 R:dr 24 Skill, sker utdelning hvaije månad, Irvarför-
ulan under den kallare årstiden kött-, ärt- och gryn-soppor utdelas till an
tal af 1,300 portioner i månaden. Dessutom erhålla 10 fattiga Enkor fria 
boningsrum och eldningsämnen uti så kallade Brockska och 12 à 14 bchuf-
vande q vinspersoner enahanda förmåner uti OElreikska Enkehusct. 

Som under de senare lem åren afgifterne af handel och sjöfart till 
Faltigförsörjningen blifvit genom rörelsens aftagande betydcligen minskade, 
hafva Stadens Invånare i samma mån fått för ändamålet vidkännas ökad 
beskattning, hvari dock minskning för framtiden är alt påräkna, sedan ge
nom Testamcntarisk afhandling den i5 September sistlidet år, nu mera af-
lidne Handlanden Hemic Suell förordnat alt hans qvarlåtcnskap 3,333 R:dr 
16 Skill. Banco skall tillfalla Stadens fattige, och årliga räntan till dem ut
delas, jemte särskildt i sådant afseende anslagne 200 R:dr samma mynt, 
och jemväl stadgat, att sedan bemälte Suells enda arfvingc, Syslrcn Gii.slafva 
Suell aflidit, ytterligare 6,GGG l\:dv 3.τ Skill. Banco skulle tillkomma Fal-
tig-Inrättningen under enahanda vilkor som de ofvannämdc 3,333 R:dr 
16 Skill. 

Sluteligen anmärkes att Stadens inkomster af Tolag-, Bro-, Våg-, 
Hamn- och Mätare-penningar under sistförilutne Fem åren uppgått till 
sammanräknade io,5oo R:dr Banco, hvaraf medeltalet för hvaije år blir 
2,100 R:dr. 

3:o Lund: Vid sistlidet års slut utgjorde för Stadens begge Jurisdic-
tioner folkmängden 4,444 personer, hvaraf 2,620 voro manlal.sskrifne, ofeh 
har alltså sedan sista berättelsen en tillökning uppkommit af i3a personer, 
för det mesta härrörande från inflyttningar och Studerandes ökade antal. 

JYäringarne i allmänhet och i synnerhet handtverkerierne hafva un
der tiden icke vunnit någon förkofran, hvarken genom nya Fabriks-anlägg
ningar eller andre upptäckter inom liäringarncs område, hvarföi e ock Ar-
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hetarnes antal och tillverkningen vid Färgerierne, Garfvericrne ocli Kar de-
Fabriken inom Staden icke eller undergalt η ft gon. egentlig förändring. 

Gäslgifvareskjulsen och vägundeiliållningen på en djup lera, hvaraf 
Stadens ägor! beslå, fordra nu, såsom förr, hetydlige bidrag; men, sedan 
skjnlslegan för Staden under de sex vinlermånaderne i Nåder blifvit för
höjd med Älta Skillingar milen för hvarje bäst, bar med Skjuts-Inrättnin
gen blifvit vidtagen ändamålsenlig förbättring, sä alt densamma nu mera 
är i det bäsla skick, och lemnar, genom den drift och ordning hvarmed 
den bandbafves, allt hopp om framgent bibehållande. 

De af Edeis Kongl. Maj: t, vid Dess resa genom Staden sistlidet ar, 
till understöd åt Slädens fattige Nädigst skänkte /joo Txidv Banco, hvaraf 
3Γ)0 Iî:dr skidle förbi if va en slående fond, innebafvas till sislnämde belopp, 
sedan del öfriga blifvit efter Nådig föreskrift utdeladt, af Directionen öfver 
Slädens Falligförsörjning, lika med öfrige denna Inrättning tillhörige Fon
der, uppgående (ill något öfver 3,ooo R:dr Banco. Af räntan ulaf desse 
medel, och InvSuarncs i Tabellen omnämde bidrag, erhålla Stadens fattige 
ett efter h värderas behof afpassadt contant understöd, h vilket förmodas om 
någon tid kunna in nalura dem tilldelas, enär n j l t Fattighus, A derlill re
dan utsedd tomt, med det snaraste kommer alt uppföras i förening med ea 
länge nödig ansedd Kok-Inrättning, i sammanhang hvarmed jemväl kommer 
all inrättas ett Arbetshus. Emedlevlid besörjer Direclionen af om händer 
hafvande medel, sa vidt de knappa lillgångarne medgifva, sysselsättning och 
arhctslortjenst ål behöfvandc af qvinnpköncf. Ungdomens undervisning om-
besörjes dels genom en under Faltig-Direclionens styrelse slående Skol-In-
rälluing för barn af arbetande dassen och fattige, dels medelst en i scd-
n a re åren genom cnskille bidrag och donationer stiftad undervisningsanstalt 
eller Bellaneaslerska methoden, och dels i Trivial-skolan, hvarvid tvenne 
Lärare äro anslällde. 

Betydliga förändringar, så" väl i afseende på inredningen som för an
bringandet af ett nytt kostbart Orgelvcrk, företagas nu i Domkyrkan, hvars 
inkomster i Contant och Spannemâl hafva uppgått: 
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Staden njuter icke några inkomster af de Irafiquerande; och Invå-
narne hem ta till betydlig del sin bergning af Åkerbruk samt af inkomster 
liärflytande frän det i Staden varande Universitet. 

En Spar-Bank har i början af delta är blifvit 'inrattad i Släden, och 
den framgång forelaget redan rönt, bevisar alt det blifvit mölt af Invänar
nes önskan och valvilja. De välgörande verkningarne af samma anstalt 
skola säkerligen allt mer och mer uppenbara sig, och jemte tacksamhet «It 
Stiflarne bereda allmänt dellagande för Inrullningens bestånd och ut
vidgning. 

4:o Ystad. Folkmängden utgör 3 , 9 8 6 personer, inbcräknnd den der 
förlagde Hussar-Esquadron. Handel, Sjöfart, Fabriksrörelse oeli Åkerbruk 
äro Invanarnes huiVudiiäringar; och finnas inom Staden: Eu Tobaks- och 
Snus-Fabrik, hvarvid sysselsättas .τ5 arbelare, och utgör tillverknings-sum
man för elt Ar 1-7,126 R:dr; En Sâp-Fabrik med 4 arbetare, tillverknings-
summan 8,000 R:dr; En Cechori-Fabrik med i3 arbelare, lillverknings-
summan 5,749 R:dr; En Vagn-Fabrik med 29 arbetare, tillverknings-sum
man 7,3i6 R:dr; En Klädes-Fabrik med 6 arbetare, tillverknings-summan 
2,782 R:dr; T ven ne Penne-beredcrier men 3 arbelare, tillverknings-summan 
1,4/JÖ R:dr; Sex Lädcr-Garfverier med 13 arbetare, tillverknings-summan 
12,848 R:dr; En Meublc-verkslad med 2 arbelare, tillverknings-sumniaii 
5oo R:dr,· E11 Karde-Fabrik med <) arbetare, tillverknings-summan i,Goo 
Il:dr; och Fyra Färgerier med 9 arbelare, med tillverknings-summan 
5,487 R:dr. 

Barnundervisningen besörjos dels vid Trivial-Skolan i Staden och 
dels genom en i scdnare ören anlagd Laucasler-skola, hvarest redan i5G 
gossar njuta undervisning. 

Staden äger Tjugotre större och mindre Fartyg om tillhopa 918 lä-
sler, samt i3 Bålar utan uppgifvit lästetal. 

Falligförxörjningen är inrättad på det salt, att 18 af de mest behöf-
vandc och ålderstigne fattige underhallas i ett Staden tillhörigt fattighus, 
hvarförulan elt mångdubbelt antal erhålla vissa marker bröd i hvarje vecka 
och andre livsförnödenheter. Medlen härtill utgå af allmänna Fatlig-Cassan, 
som tillkommit genom frivilliga gäfvor af enskilte personer, och livad der-
ulöfver erfordras, tages af Stads-Cassan. Dessutom sker vid Jultiden hvarje 
år utdelning af Bouppleckningsmedel och de penningar, livilka under lop
pet af året blifvit i Kyrkorna insamlade till de falligc. 
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Spar-Banken i Staden bandhafves med. mycken ordentlighet och be

gagnas allmänt af Invånarnc, så alt vid Bokslutet I 8 3 I de insatte och in-
nestående medlen uppgingo till 22,422 R:dr 12 Skill Banco. 

5:o Helsingborg. Med en Folkmängd af 2,782 personer, hvaraf 1,640 
äro manlalsskrifne och 1,142 befriade. 

Stadens näringsgrenar äro de samma som för Landskrona blifvit 
uppgifne. 

Den förlidit är med utmärkt soliditet färdigbyggde hamnen erbjuder 
för handeln bctydeligen ökade fördelar. 

Aid det befinleliga Reverber-verket arbeta 7 personer och tillverk
ningsvärdet utgör 7,000 R:dr. Â Degel- och Salt-glacerings-Fabriken sys
selsättas 13 personer och tillverkningsvärdet uppgår till 6,600 R:dr; men 
del förut varande Sockerbruket har, såsom icke lönande, blifvit nedlagdt. 

Vid Stadens Trivial-SkoJa äro 3 Lärare anställde och utom flere en-
.skillc undervisningsanstalter, finnes en Bell-Lancester fattig-skola, hvari 65 
fattige barn njuta undervisning. På Stadens bekostnad erhålla de fattige 
Läkemedel och njuta serskildt understöd, så att 22 fattighjon försörjas i 
Stadens fattighus och livar tredje månad utdelas omkring igo R:dr Banco; 
men inrättande af en mera ändamålsenlig Fattigvård är påtänkt. 

Stadens inkomster och utgifter upptagas i Tabellen. 
6:o Skanör och Falsterbo, hvilka äga en gemensam Styrelse. 
Folkmängden utgör 718 personer, ncmligcn i Skanör 355 mantals-

skrifne och 183 derifrån befriade, samt i Falsterbo n o i Skatt upptagne 
och 70 derifrån uteslutne. Invånarnes antal uppgick 1827 till 735 perso
ner och har således under de sednaste Fem åren minskats med 17 perso
ner , ett icke ovanligt förhållande på denna ort, hvarest mängden af Inbyg
gare äro sjöfarande, deraf många omkomma på sjöresor och än ilerc utflytta 
i följd af bristande utkomst inom Samhället. Invånarnc äro derföre i all
mänhet i torftiga omständigheter, men icke destomindre, och ehuru bildnin
gen inom dessa samhällen ej gjort synnerliga framsteg, har sedligheten dock 
bibehållit sig , till bevis hvarpå må anföras, dels att under flere år ingen 
enda af desse samhällens egne medlemmar ens varit lagförd för något slags 
brott, och att på intetdera stället någon tillåten krog finnes. 

Från sjöfart, hvilken under handelens ständiga aftagande nu är min
dre fördelaktig, hemta, som redan nämnt är, Invånarne sin hufvudsakliga 
bcrgning, men hafva likväl icke någre egne fartyg eller idka handel, och 
sakna derföre andre binäringar, än jordbruk och Fiske. Det förra, inskränkt 

till 
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till ängskötsel och frambringande af allmänna sädesslag, är, oansecllall dera 
använd möda, fortfarande otacksamt, sAsom en följd af jordmånens utmärkt 
dåliga beskaffenhet ock andra locala olägenheter, genom Landets hortzonleip 
läge utmed hafvel, som ofta förorsakar skada genom öfversviiraning.; och 
det sednare, eller Fisket, bvarpâ Quarantaines-lnrällniugarne, sislltdit år 
baft mehnlig inverkan, har likaledes varit föga lönande. 

En lägre el ler Barnskola, är ännu enda undervisnings-anstalldn på 
stället, ehuru tidens kraf påkallar förbättring deraf. Någon särskild Läkare 
till besörjande af helsovården hvarken finnes eller har Uiuui ansetts behöf-
lig â denna högst sällan af sjukdomar hemsökta ort. 

Falligförsörjiringen åstadkom mes fortfarande af frivilliga understöd, 
hvilka hitills varit liilräcklige. 

Af de fastställde afgifler, som lillilyla Städerne i allmänhet, Åtnjuta 
Skanör ocb Falsterbo endast Tolag- och Gernings-ören, uppgående efter ett 
medium af sislförilutne fem årens inkomst, den förra till 22 Il:dr v.f\ 
Skill. 8 r:st ocb de sednare till 2 H:dr 33 Skill. r> r:st Banco. 

Den anmärkte tillökningen i Städernes folkmängd bör efter min tanka 
lika litet som på Landet, lillskrifvas en tilltagande välmåga bland llivå-
narne, utan synes bufvudsakligast vara en följd af den arbetande kiasijens. 
fortfarande båg alt ingå äktenskap, oftast ulan beräkning af möjligheten aU 
kunna försörja ett talrikt hushåll, och hvai igenom alltså armodet iilom 
denna klass icke obetydligt tilltagit. 

För handel ocb sjöfart bar Conjunclurcn längre tid icke Varit gyn
nande, i synnerhet sisllidit år, då Quarantaiiies-inrättuingarne lade belyde-
liga hinder i vägen för Communicaliouen med Utrikes orler. 

Borgerliga uäringarnes ocb deraf i synnerhet handtverkeriernes, af-
tynande belägenhet, bar af samleliga SLädernes Styrelser blifvit anmäld; 
ocb ehuru detta tilltagande förfall i någon mån kan anses föran led t dels af 
någre års missgynnande skördar och deraf ökade pcnniugeföi lägenhet ht>s 
allmänheten, dels ock deraf alt slörre delen af hnndtverkarc söka Bwrskap 
innan de äga nödigt förlag och erforderlig skicklighet och erfarenhet för 
rörelsens bedrifvande, torde dock orsaken till största delen igenfinnas uti 
bristerne i våra Sainhälls-Inslitulioner; ty onekligen lida de drygt beskat
tade Borgerliga näringarne af en mängd på Landet bosalle JXäiings-ldkare, 
som ännu icke beskattas för deras rörelse, ett intrång af ganska mehnlig 
beskaffenhet, och som endast hirer kunna häfvas genom en ändamålsenlig 
omarbetning af våra föråldrade till den närvarande liden olämpeliga Skrå-
författn ingår. 4 
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I afseende pâ Folkets bildning och sedlighet, näringarnes och all
männa Inruttningarnes tillstånd, samt Stadsjordens användande, är förhål
landet i det närmaste lika, hvarföre ock sista Fem-Års-Berättelsen hufvud-
sakligen i dessa afseenden underdåoigst åberopas. 

Grofva brott äro väl ännu sällsynta inom Länet, men anledningar 
saknas icke till den farhåga, att detta lyckliga forhållande torde komma att 
förändras, då en mängd af de ofla grofva brottslingar, hvilka från alla Lands
orter insättas på det här å Citadellet inrättade Gorrectionshus, efter hand der-
ifrån lösgifvas, med tillåtelse alt stadna q var dels i Släderne och dels på 
Landet inom Länet, hvarest, efter h vad erfarenheten allt jemt visar, desse 
brottslingar, i stället att motsvara ändamålet med deras utlemnande i års-
tjenst eller för att förskaffa sig laga försvar, fortplanta de brott och van
arter, hvarföre, åtminstone de fleste, under deras vistande vid Corrections-
Inrättningen svårligen blifvit i grund botade. 

Den år 1828 stiftade i förra Berättelsen omnämde Skånska Brandför
säkrings-Inrättningen, har för närvarande i Staden Lund sin Styrelse, hvars 
nit och verksamhet för denna vackra och nyttiga Institution af de ärliga 
Bevisions-Berättelserne inhemtas. Hittills icke skakad af inträffade större 
olyckshändelser, har Inrättningen framgått till en stadga och förkofrau vida 
•utöfver hvad man vägat hoppas, och säkert skall delta Patriotiska företag, 
under fortfarande af en klok, verksam och oegennyllig Styrelse, gagnande 
och hedrande den närvarande tiden, blifva af oberäkneliga fördelar i en 
kommande. 

Sedan jag sålunda, så fullständigt som egen kännedom och inkomne 
uppgifter medgifvit, haft Nåden i underdånighet redogöra för Länets till
stånd, dervid jag framför allt ansett mig pliglig att efter facta och öfver-
tygelse framställa förekommande så väl brister som fördelar, på det skil
dringen åtminstone må äga den lmfvudsakliga förtjensten att vara sann och 
ej genom något falskt sken missleda, får jag sluteligen i öfrigt underdånigst 
åberopa 1828 års Berättelse för Länet. 

Malmö Lands-Canzli den i4 September 1833. 

M. S T A C K S L H U Ö . 

Eberh. Q venset. J. Peisson. 



Tabell för Städerna inom Malmöhus Län. 

Malmö Lands-Cancellie den 14 September 1833. 

M. STACKELBERG. 

Eberh. Qvensel. J. Persson. 



Tabell för Landet inom Malmöhus Län. 

Malmöhus Läns Lands-Kontor den 14 September 1833. 

M. STACKELBERG. 

Eberh. Qvensel. J. Persson. 



Tabell öfver Production, Consumtion och Försäljning vid Stenkols-Verket åren 

Höganäs den 28 Juni 1833. 

G. STRÖMSTEDT. 


	Kungl. Maj:ts Befallningshavandes uti Malmöhus län till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivna femårsberättelse, för åren 1828, 1829, 1830, 1831 och 1832
	Inledning
	Kungl. Maj:ts Befallningshavandes uti Malmöhus län till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivna femårsberättelse, för åren 1828, 1829, 1830, 1831 och 1832
	Innehåll
	Underdånig berättelse
	§. 1. Länets allmänna beskaffenhet
	§. 2. Invånarne
	§. 3. Näringar
	§. 4. Boskapsskötsel
	§. 5. Skogarne
	§. 6. Fabriker å Landet
	Binäringar

	§. 7. Politisk Författning
	Kammarverk
	Statsbidrag
	Kneckte-Rotefrihets-medel
	Politie
	Länets Kongl. Hushållssällskap
	Malmö Hospital

	§. 8. Städer
	1:o Malmö
	2:o Landskrona
	3:o Lund
	4:o Ystad
	5:o Helsingborg
	6:o Skanör och Falsterbo


	Tabellbilaga
	Tabell för Städerna inom Malmöhus Län
	Tabell för Landet inom Malmöhus Län
	Tabell öfver Production, Consumtion och Försäljning vidStenkols-Verket åren




