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1:o Länets allmänna beskaffenhet:
På en rymd af ungefärligen 33 qvadratmil, K beskaffenheten af Christian»
stads Län^ högst ombytelig. Hela norra delen deras wisar ingen skillnad emot
de angränsande Kronobergs och Hallands Läner, och är, som de, dels ffogbe»
n M , och dels bestäende af kala ljunghedar, med större och mindre bergs»
sträckor eller äsar, samt af nägre öppne slätter i westra delen, eller i Bjära
och Norra Äsbo Härader, men det öfrige stogrikt och kärraktigt. Södra delen
deremot, utgörande Ingelsta och Ierresta Härader, är en bördig och ffogslös
slättbygd, och det öfrige af Länet bestar af ömsom stogbewuren mark, och
ömsom af sädesrika siätter. Intet Härad är i saknad af de sistnämnde; och,
säsom mäst sädesgifwande, kunna räknas trakterna omkring Christianstad och
EngelholM' I stogsbygderne är jordmonen, nästan utan undantag, sand och
grus; och pä ssättbpgderne deremot finnes jord af alla arter, samt äfwen stark
lera; dock spnes sandmyllan wara den mäst radande i Länet.
Uti nordöstra delen af Länet finnas nägre betydligt S j ö a r ; men för
öfrigt har Länet brist deraf; dock tillräckligt af större och mindre wattendrag
för Sägar, Mjölqwarnar, och andre dylike inrättningar.
W i d kusterne är Länet beswäradt af flygsand, till hwars dämpande be«
tydelige åtgärder likwäl äro widtagne.
Till uttorknjng af kärr och motzar finnas äfwen tillfällen, ehuru de, i
brist af omtanka, och kanske äfwen i saknad af förmögenhet och kunskap, ej
blifwit begagnade. Säkerligen werka deste kärr ofördelaktigt pä klimatet, eme»
dan man förmäikt, att ffogsbyggderne oftare än siätterne hemsökas af ffadlige
frostnätter.
Länets hufwudnäringar äro Åkerbruk, Boffapsssötsel och Skogshanotel'mg, hwilken sistnämnde dock, efter stogens olika beffaffenhct, af lös- eller
barrskog, gifwer en olika rigtning för de§ anwändande.
Säsom binäringar kunna i första rummet nämnns Linne- och Ylle.
wäfnader, och derefter diverse Träd- och Iern-lillwerkmngar, jämt Saltpeter»
sjudning.
^
2:o I n n e -

4

2:o Innewånare:
Folkmängden war, wid förra ärets mantalsssrifning, som följer:

Betydeligt är folkmängden i tilltagande: totalsumman deraf war är 1317
221/979; och har säledes pä de sista 5 ären ökats med 5,65a personer.
Orsakerne härtill anses wara ett ulwidgadt Åkerbruk, Hemmansklyfningar,
betydligt antal af ny«anlagde Torp, uppsättningen af twänne nye Infanterie»
Regimenten, hwilkas Soldater alle äro sä wäl lönte, att de kunnat bosätta
och gifta sig, samt den lyckan, att Länet under denne lidrymd ej warit hem.
sökt af nägon härjande farsot, och förnämligast Vaccinationen, som hindrat
koppornas härjning.
Folket är i allmänhet enkelt i vetz bildning, sedigt, fiitigt och arbet.
samt, i synnerhet wid mognare älder; men bland de yngre synes lättsinnig»
heten snarare till- än aflaga, hwadan ock tjenstefolket är mindre dugligt och
pälitligt, än det borde wara: de fortfarande Enstiften yafwa likwäl en fördel»
agtig werkan, äfwen pä den tjenande Clatzens seder; och tillgäng pä arbetare
saknas emedlerlid ej, ehuru det icke bör oanmält lämnas, alt löner och dags»
werkspriser de sednare aren stigit i samma mon, som Landtmanna»producterne
fallit i wärde, och assältningen deraf blifwit swärare. M ä hända orsaken här.
till mycket igenfinnes i lättheten att nu föda sig, sedan Potatoes-odlingen wun»
nit en sä märkelig utwidgning.
Allmogen är behällen, ehuru ej särdeles wälmäende, samt en del hjelper
sig fram genom flit och omtanka. Fylleriet bland allmogen har snarare af»
än tilltagit; och minffningen i antalet af krogar anses säsom en befordrande
orsak der till.
3:o N ä r i n g a r :
Jordbruket synes göra beständiga framsteg, och den närwarande mistgyn.
nande conjunctmen tyckes ej en gäng ännu hafwa föranledt nägon inffränk»
ning deruli. Ständspersonerne hafwa öfwerallt antagit »växelbruket, och läm»
pat det efter local och jordmon; men Allmogen nyttjar merendels en tredjedel
af skern till bete, och twä tredjedelar till säde, hwaraf en tredjedel besäs med
r ä g , nägot mera med korn, samt äterstoden med hwete, ärter, bönor, wicker,

blandsäd och potatoes, allt ester jordmonernes olika bestaffenhet pä stättbygg.
derne-
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dems. I ssoasbtWderns Zter brukas all äkerjorden ärligen; men wär-räa
nyttjas der till utsäoe, i stället för höst- eller winter-räg; och pä en del orter,
der mager sandjord finnes, brukas bohwete, och sedan räg;'hwarefter jorden
fsr hwila 5 , 6 « ic> är, samt begagnas derunder till betesmark. I ffogs»
byggderne nylljas äfwen nägot swedjande.
Odlingen af Pot^toes är ganffa betydlig, och tillräcklig för föda, samt
hela Länets Bcänwinsbränning; men Trädgärdsfrugter, Lin och Hampa, odlas
endast till husbehof, och Humle allenast i ffogsbyggderne.
Sädesprobuctionen kan, ehuru en del af Länets innewänare nödgas k5>
pa spannemäl, dels inom och dels utom Länet, likwäl med ffäl sägas wara,
pä det hela, mer än tillräcklig för Länets behof, i wanlige är, sä att betydligt
qvantum spannmäl kan utföras till andre orter, och det synes wara i tilltagan»
de, hwartill ett bättre brukningssätt och odlingar, samt framför allt den ymnige
afsättningcn pä Landtmannawaror, som fiere är ä rad inträffat, i synnerhet
bidragit. EMftcs'delningarne/ som, i mon af räd och lägenhet, fortsättas,
och hwilkas fördelar, ju längre desi mer, inses af Allmogen, giswa säker an.
ledning till den förmodan, alt detta framfflidande i jordbruket ännu länge
stall fortfara.
Äfwen hos Allmogen börja nu wisa sig de i sednare tider införde bättre
Hkerbruks-redff.iper: hos Sländspersonerne finnas de allmänt; likasom Tröst»
werk, Hackelse-machiner, och andre mekaniffe inrättningar till besparing af ar«
betskraft.

Boskapsskötsel:
Fodertillgängen i allmänhet är ej swarande emot den i bruk warande
äkerjorden. P ä ängarnes förbättring tänkes föga, utan snarare wanffötas do
genom otidigt betande höst och wär. Stallfodring är sällsynt, ehuru den
mycket wäl behöfdes pä flättbyggden, som har swagt och otillräckligt bete. Af
delta kan slutas, att kreiturs-racerne ej kunnat mycket förbättras; dock likwsl
bör nämnas, alt witza orter af Länet hafwa mycket gode hästracer; alt pH
fiere ställen äro gode stuterier, samt att sä wäl derifrän, som af Allmogen,
erhällas mänga hästar för Cavallerie-Regimenternes behof; äfwensom alt de
anstalter, Regeringen i sednare tider »vidtagit, till hästafwelnS förbättrande,
säkerligen skola upphjelpa densamma.
Boffapen är ej stor, men dugelig bäde till arbete och flagt; och ffogs.
bvggden lämnar mycket tillfälle till defi uppfödande, sä alt mer än tillräckligt
antal finnes för Länets behof; Likwäl äro kreatursprisen ej i det fölhällande,
att
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att Victualier med winst kunna afsättas utom Länet/ och knappast inom del«
samma.
PH större Säterier har Färafweln blifwit mycket förbättrad, genom in<
kbp af Merinos-Fär, som kunnat erhällas frän Flyinge; men Allmogens Fär
äro af dälig beffaffenhet, och stötas illa.
För Boffapssjuka har Länet warit tämmeligen fredadt; och den tillätne
bränwinsbränningen har lämnat tillfälle till Ladugärdarnes förökande, sä att
Boskapsskötseln snarare är i till- än aftagande.
Skogar:
Hnnu saknar ej Länet tillgäng pä alla sorter bäde Löf. och Barrskog.
Södra delen, fastän ffoglos, har dock ej längt till ffogsbyggden, och hämtar
deriftän sine behofiver. Medlersta delen har endast Löfskog; men utförer deraf
wed till stättbyggden, samt Städerne Christianstad och Lund; och norra delen
af Länet, som äger stort förräd af Barrskog, afsätter en betydlig mängd Tim.
mer, Bräder och Plankor till de öfrige trakterne af Skänffe Länen. I hela
Länet finnas torfmotzar, hwilka till en stor del förse innewänarne med nödigt
bränsle, och äfwen lämna nägot till försäljning. De ftäste ffogar äro delade
ägarne emellan. Nägre Allmänningsfkogar finnas ej: icke eller nägon under
Recognition upptäten.
Med undantag afnägreStändspersoner, hushällas i allmänhet illa med
skogarns; och ds öfwerenskommelser, som blifwit träffade, till deras bättre
wärdande, samt äterplanterjngar, hafwa, i saknad af nädig Stadfästelse, ej
kunnat sättas i »verkställighet. Byggnadssättet har wunnit mycket, sä till ut.
seende som waraktighct dche sednare aren, och af sten uppförde Ladugärdshus
mo nu mera ej sällsynte. Z)s ffogsödande trädgärdesgärdarne förswinna allt
mer, och det nästan allmänna stängselsättet är af sten, eller enris b stogsbygg.
pen, samt pä slätten jordwallar, planterade med p i l , der sten saknas.
Bergsrörelse:
Finnes egenteligen ej inom Länet, utom Andrarums Alun-Vruk, som drifwes
med fördel efter en ny förbättrad method; och en Kopparhammars, samt ett
Manufacturwerk för M W i n g , S t a l och Iern.
Malmanlednjngar och Fotzilier sae.las wisierligen ej, utan wisa sig män.
ga sHdana inom Ierresta Härad, ehuru de, af brist pä förlag och omtanka,
icke blifwit begagnade. Aftven finnes i nämnde ort en outtömmelig tillgäng af
Marmor» och Skiffer'arter; men endast fpra personer, utan förmögenhet och
kun»
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kunskaper, arbeta härpä; och en inrättning af mera ulwidgad omfattning för
stenhuggning och stipmng, hwilken syntes bliswa lika lönande som gagnelia,
har afstadnadt, i anseende till inträffade tilWige omständigheter.
Fabriquer, Bruk och öfrige N ä r i n g a r : Af desie bör i främsta rum.
met nämnas Torsebro Krut-Bruk/ hwiiket/ t den nye ägarens hand, drifwes
med ökad kraft.
Utom Mjölqwarnar, Sägar, Stampwerk och Tegelbruk, hwilka i Ta«
bellerne äro upptagne, finnas i Länet sju Lädergarfwerier, ett obetydligt Klä.
deswäfwen, samt älta Pappers-Bruk, hwaraf det wid Klippan, i Södra Åsbo
Härad, är betydligt, och systelsätter omkring hundrade större och mindre men»
niskor.
Wista trakter af Länet äga god tillgäng pä kalkbrott, hwilka, med stor
strmon, af deras ägare bearbetas.
Binäringar:
Hro af mängfaldiae slag, allt efter orternas local och olika beskaffenhet: de
bests af I a g t ; Fiske, hwaraf det i Saltsjön är förmonligast; Tjäru- och Pottaske»
bränning; Kolning; Sjöfart; Tillwerkningar af Plle» och Anne-wäfnader; af
I e r n , säsock Hrderbillar, Hästffor, M o r och Liar; af Träd, utgörande Lagg<
käril, Trädskor, H j u l , Kistor med mera, Vastrep, Timmerhygge och Sagning; Tobaks- och Humle-plantering, samt Saltpeter-sjudning, hwilken sistnämn»
de näringsgren dock egenteligen idkas inom Göinge Härader, hwarest lillwer»
kats mer än beloppet af Länets Saltpetergärd.
Detze binäringar bidraaa wäsonbteligen till Allmogens bergning, och dä
de, i tidernes längd, bibelMit sig utan allmänna understöd eller prerogativer,
tyckes sädant bewisa, att de äro enlige med ortens läge och natur-lillgängar,
sä wäl för tillwerkning som afyltring utaf ortens producter. De äterwerka
jemwäl förmonligt pä äkerbruket, hwaraf de äga deras stöd, bäde derigenom,
att Landtmannen, till bättre köp än i Städerne, deras förses med ätffillige
nödwändigheter, emot utbyte af best producter, och Hfwrn att, medelst denne
näringsflit, kan underhällas ett större antal menniskor, hwilfa, wisia tider af
sret, dä sädant behöfwes, biträda wid äkerbruket. Härwid bör dock undan»
tag göras, hwad SaltsjöfUet beträffar, hwilket wisierligen ssulle bättre be»
drifwas, om det wore oashängigt af Jordbruket; men nu stötas bada delarne
mindre wäl, der de idkas gemensamt, hälst Per, hwarest Fisket är upplätet pä
Arrende, endastunder fä ärs tid.
Han»
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Handel:

Idkas ganffa listigt med Träd' och Iernwaror, Web, Humle, Wäfna.

ber och dylikt, hwilket afyttras sä wäl till Städerne, inom och utom Länet,
som ä Marknaderne, der äfwen mycket kreatur försäljas; men den Spannemäl,
som aflätes, msste merendels forsilas utom Länet; hwaremot Victualier finna
nsgon afsätlning i Länets egne Städer; dock likwäl mäste alla waror träns»
porteras pä axel, med undantag af en del Spannmäl, hwilken sjöwägen kan
afsändas lill Blekinge.
Den enda Författning, som under desia ören är utgifwen, angäenbe
handel med Iernwaror, är ännu sä ny, att man ej kan bedömma detz werkan»
D ä ingen klagan uppstädt öfwer saknad af wägar, sä har näaon ätgärb
i den delen icke hehsft wjdtagas; men pä Allmogens önskan hafipa ffere M r k »
nadsplatser blifwit inrättade.
4:o Politisk Författning.
Kammarwerk: Ett enda Hemman af ^ mantal har, under loppet af
desistförssutnefem ären, inaätt i allmänna skyldigheters utgörande, sedan de
frihetsär till ända lupit, hwilka wartt bewiljade efter detz upptagande frän öde;
och en Qwarn har erhållit Hemmantal af ^ . I n g a Hemman äro fallne l
öbesmäl; och Hemmanens ringa omräden i allmälchet lämna ej tillfälle till nä»
gre Nybyggen.
Hemmansklyfningar hafwa mycket tilltagit de sednare ären. De kunna
medföra bäde förmäner och olägenheter; men säkert är, att de sistberörde bf<
werwäga de förstnämnde, berest ingen gräns härföre sättes, och att en del af
Hemman ätföljande ffyldigheler swarligen kunna utföras/ sä wida ägaren ej
är besuten.
Storskiftes- och i synnerhet Enstiftes-delningar fortfara, och hafwa i alla
afseenden god »verkan.
Allenast en enda frsga om Watten-uppdämmng är wid Domstol anhängjg; men synes cj wara af nägon allmän wigt.
Antalet af Hemman utaf olika naturer, Lägenheter, B r u k , Qwarnar
med mera, som tillhöra Kronan, Lärowerk, Fromma Stiftelser och sä widare,
äro uti Tabellen spccisicerade,
Stats-Bidragen äro, efter möjligaste bästa rättwisa, fördelade emellan
de Skattdragande, och ingen klagan höres deröfwer. En del Statsbördor kun,
na
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na wara mera tryckande för den ene sn den andre, hwilket, härrörande af
särstildte locale omständigheter, ej kan afhjelpas. Mängs önffa, att med jor.
dens producter, efter Markegängspris, fä afbörda sina ffatter; dock torde den.
na önssan härleda sig frän närwarande tröge afsättning ä detze producter, samt
upphöra wid ett försnpradt förhållande: Emedlertid är säkert, att ffatterne
blifwa tunga i den mon waruwärdot och afsättningen minstas; att waruwärden
blifwlt mycket lägre, sn de woro dä Hemmanswärden för Vewillnings-T^re.
ringen bestämdes, samt att msngen torde sakna förmäga, att utbetala sine
Kronoutffplder med penningar/ i anseende till bristande afsältning pä hwad detz
Egendom producerat.
Wid Tabellens upprättande har följande beräkningsgrund blifwit antagen:
Kostnaden för en Hutzar eller Dragon med Häst, Mundering,

P o l i t i : Till-ordningens och sedlighetens widmagthällande äro, inom
hwarje B y eller Grannlag, Ordningsmän tillsatte, och försedde med nödige
Instruktioner. Scholor, hwaruti Allmogens Barn fä lära läsa, ffrifwa och
räkna/ finnas inom alla Församlingar, men ej andre.
Allmogen börjar blifwa mera uppmärksam pä hälsans bewaranbe: Bo>
mngshusen byggas sundare: Läkare tillkallas wid sjukdomslillfällen, och tillgän.
gen pä sädane är, genom Regeringens omsorg, lättad.
Fattigförsörjningen sser olika, dock efter ordentligt upprättade Reglemen¬
ten inom hwarje Socken. Man har derigenom sökt hindra de lättjefulle, att,
medelst kringgäende, beswära Allmänheten med tiggande; hwilket ocksä till det
mässa upphört, sä widt det utöfwats af egne innewänare; »nen i följd af sitt
läge, har Länet mycken olägenhet af tiggare frän andre orter.
Ordningen med Gästgifware sr enlig gällande Författningar.
5:o Städer:
Af detze sger Länet z-ne, nemligen Christianstad, CimbritShamn och
Engelholm.
B
Christian-
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Christianstad, som förut warit en betydlig handelsstad, har, allt sedan
segelfarten till hafwet, genom Helge-H uppgrundande, upphörde, ansenligm af.
tagit. Alla waror mäste nu forslas 2 m i l , emellan Staden och Lastageplalsen
M u s , hwarest hamnen nu äfwen är sä dälig, att endast smärre jakter ku-ma
inlöpa.
Genom handelns aftynande hafwa äfwen Fabriquerne upphört, sä att,
för närwarande, inge sädane finnas, utom nägre Färgerier och Garfwerier.
Stadens näriugsfäng ärosäledes detz äterstäende obetydlige handel, samt Handt,
werkerierne; dock klagas deröfwer, att Garnizons«manlkapet mycket mmffar
förtjensten för Handtwerkarne. Med undantag af S a l t , drifweS handeln mäst
med sädane waror, hwilka hämtas frän andre StäderLandtmanna-producter af ätlige waror tillföras Staden i sädant öfwer.
ftöd, att de ej stulle finna afsättning, om ej de närmaste Städer i Blekinge
här gjorde uppköp, och den ene Landtmannen köpte af den andre pä Stadens
Torg; men med spannmäl idkar Staden nästan ingen handel. Landsbpggdens
innewänarc hafwa säledes wisierligen förmän af att i Staden erhälla afsättning
för en del Victualier; men skulle wara än mera belätne, om de äfwen der
funno köpare till Spannmäl och Brännwin, som den kringliggande orten i
vmnighet producerar; af hwilken ordsak Staden har ett mindre betydligt in«
flytande pä landets cultur, näringar och konstflit.
Utom Stapelfriheten, har Staden ingen prohibiliv Författning till sin
förmän.
Stadens betydligs och gode jord anwändes endast till wanligt äkerbruk,
med S ä d , och nägon Potaloes-plantering.
P ä allmän bekostnad har af älder warit en Trivialschola i Christianstad;
hwarjemte nägre enjkildte Schole» och Uppfostringsanstalter äfwen finnas.
Flere erfarne Läkare äro alt tillila, och dä jemwäl Länets Lazarett och
Curhuö ligga inom Staden, sä spnes nägot widare tillgörande wid hclsowsr'
den ej wara af nöden.
Fattigförsörjningen har nu kommit pä mycket god fot, dels genom den
af Kongl. Maj:t härtill nädigst gifna betydliga penningesumma, och dels genom
enstildte personers ansenliga gsfwor, samt det ärlige bidrag till de fattiges un.
derhäll, hwilket sä wäl Stadens innewänare, som här förlagde Staters Embels»
och Tjenstemän förbundit sig att ärligen astämna.
Ordningens bibehällande besirjes af Commendanten och Borgmästaren,
enligt Lag och Författningar.
Till Skjutsens utgörande biträdes Staden af en del angränsande Boa?.

Ur
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Hr l 8 l ? war Stadens folkmängd, Militairen oberäknad, 2915 perso»
ner, samt är i W l mantalsffrifne 1999 och mantalsfrie 1074, eller tillsam.
manS 3073. Den har säledes pä detze g är blifwit ökad med 162 personer,
hwartill den nye Hof«RättenS hitflyttmng torde, i märkelig män, hafwa bidragit.
Cimbritshamn Stad grundar sitt beständ i synnerhet pä Handel, Handt.
werkerier, Fifferi, och nägon Sjöfart; men hamnen, ehuru djup, saknar alla
beqwämligheter, och ligger alldeles öppen för hafswinden. Omkring 3000 tun,
nor säd hafwa, per medium, hwarje är blifwit ulffeppade till Blekinge och
Stockholm, hwaremot Staden importerar Trädwaror, Tjära, I e r n , S a l t ,
Hampa och nägot kramwaror, som afsättas till den angränsande stättbpggben,
i utbyte mot landets Lfwerffotts»producter, som der införas.
Handeln har likwäl, i betydlig män, aftagit de 2:ne sista ören, hwartill
Magistraten tror sig finna orsaken i de laga spannemälspriserne och deras här¬
rörande penningebristen, som lwingar Allmogen, att neka sig alla beqwämlig«
heter.
Ibland Fifferierne brifwes Sillfisket med nägon förmon; men de öfrige,
säsom Lax», Torsk» och Hhlfiffen, äro af ringa betydenhet.
Genom öfwergängne eldswädor har, i förening med Handelns och Hanbt»
werkeriernes förminskande, allmänna wälmsgan aftagit, oagladt Kongl. Maj:t
till de brandstadade i näder anslagit stora summor, och äfwen mpcket influtit
genom enskiltes gifmildhet.
F i r allmänna underwisningen har Staden en Apologist.Schola, med al«
lenast En Lärare.
Nägon Faltig-inrättning finnes icke; och den har ej eller behöfls, eme.
dan sällan nägon warit nödsakad anlita allmänna »välgörenheten; men när
nägon sädan finnes, erhäller han särskild omwärdnad.
I hänseende till Stadens inflytande pä Landets cullur, är Cimbrits»
hamn wisierlia.cn den mäst gagnelige genom desi spannmälsyandel; dock anwän»
der Staden sin egen jord till rivalisering med Jordbrukaren.
Folkmängden war är i s l ? : 862 personer; och är 1321: 863 personer,
hwaraf 513 mantalsskrifne, hwadan antalet pä desie 5 aren ökats med 3.
Engelholm sr den obetydligaste af Städerne i Länet. Dest folkmängd,
som är i 8 l 7 utgjorde 6 l g personer, har minskats pä desistförssutne3 ören,
och war sr i 8 2 l endast 564 personer, hwaraf 507 mantalsjkrifne. I likhet
med de förutnämnde Städerne, äro Handel och Handtwerkerier, jämte något
Fiste i den förbiflytande Rönne S , Engelholms näringsfäng; men utan hamn,
och omgifwen af, genom local, mera gynnade Städer, är handeln ganska
ringa,
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ringa, och Handtwerkerierne, säsom lydande under andra Städers Amt eller
Embelen, föga fördelaktige för deras idkare.
Frän Landet införes hwad som kan afpttras; men större delen af jord.
brukets alster afsättes i Malmöhus Län, eller Halland.
Näringar och handel äro af ofwannämnds orsaker i aflynande.
Stadens inflytande pä Landets cultur och näringar är högst ringa; men
fördelen, att pä närmare afständ fä inköpa en del nödwändighstswaror, är en
förmän för den angränsande landsorten, hwarigenom denne, i likhet med Lä»
netS öfrige Städer, gagnar Landet.
Nägre prohibitive Författningar till fördel för Engelholms och Cimbrils,
hamns Städer finnas ej.
Stadens jord besäs med säd.
P ä EnffildteS bekostnad är en Schola inrättad.
Fattighus är uppbyggt utaf de medel, hwilka af Hans Kongl. Maj.t
i näder bljfwtt dertill stänkte; och Stadens fattige försörjas af det betydliga
belopp, som Kongl. Maj;t i näder för sädant ändamäl lämnat, samt genom
ds medel Staden härföre anstär.
Nägre särffildte anstalter för Sjuklvärdcn finnas ej.
Skjutsen bestrides gemensamt af Staden och angränsande Mmog«.
Christianstad ä Lands°Contoiret den 24 December 1822.
AXEL DE LA GARDIE.

J. Lifman.

Statistique Tabell öfwer Städerne i Christianstads Län.
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