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Länets

allmänna

beskaffenhet

är genom härifrån förut, scdnast år 1839, i underdånighet afgifna femårsberätlelse beskrifven. Några egentliga förändringar i delta alscendet haiva
under loppet af de sednare fem åren ej företett sig annorlunda än att, i
följd af utvidgade odlingar och en starkt tilltagande folknummer, de ekonomiska och sociala förhållanderna utveckla sig i samma riktning, som under de näst föregående fem åren.
livad som således i främsta rummet af denna
las, är Länets

berättelse bör

afhand-

Invånare.
Seder och bruk fortfara väl att förblifva hvad de förut vant; dock emottages äfven här intryck af tiden, som skapar allt jemnt nya behof. Derföre larfvas också nya källor, ifrån hvilka dessa behof skola tillfredsställas.
Dessa behof äro likväl mera en tidens fordran än nödvändighetens. Ej heller får man i allmänhet mäta välståndet efter lelhadssättet; helst under en
tid, då obetänksamheten och lätlsinnigheten ega så många vägar att från
lånta källor hämta medel för att tillfredsställa begären. Detta förhållande är så mycket vigtigare att anmärka, som det allt mer och mer sprider
Femårs-berättetse

från

Christianstads

Län.
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sina verkningar bland mängden och biand den arbetande klassen, som fordom i allmänhet med mera sparsamhet och med mera omlanka lör framtiden beredde sig en oberoende ställning, än den nu gör. Deremot visar sig
detta begär eller oberoende på ett annat salt, och med mera inverkan pä
seder oeh ordningen, i den mån delta sträfvaiule utvecklar sig medelst frigörelse frän de band, som stärka hade ordning oeh seder. Detta röjer sig
synbarligen i ett allt mer och mer minskaclt föräldra- oeh husbondevälde.
Folkmängden ökas. Å landet utgjorde den efter mantalslängderna

År 1843 utvisa

Mantalslängdena

hvadan alliså folkökningen till 1843 års slut tinder sistförflulna fem år utgör en tillökning af 10,350 personer. Således större än under näst föregående 5 år, då tillökningen beräknades till 8,153 personer.
Inom de sista
10 åren utgör alltså folklillökmngen inom Länet 18,483 personer.
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All ett större antal skallfna personer nu Bonas, än då förra berättelsen ingafs, härleder sig hufvndsakiigen från den efter sista Riksdag gullaude
for fattningen all skallskrilmugs-åldren blifvit förändrad.
Samma orsaker till folkökningen, som i förra femårsberättelsen uppgåfvos, gälla och verka ännu. Hemmansklyfningår och jord-afsöndriugar fortfor
ra och bereda tillfallen till nya bosättningar: en stor mängd nya torplägeuheler äfvenledes. Många olika länkar hafva uppslått rörande nyttan eller
skadan häraf. Öfverdriften häri är, som all annan öfverdrift, menlig. Att
en för långt sträckt hemmansklyfning och jordafsöndringar från hemmanen
skada så väl del allmänna, som de blollslälla dem, som på dessa små jordlappar skola söka deras bevgning, kan ej gerna förnekas, då nian närmare
granskar de följder, som deraf uppkomma. Att en utsträckt klyfning och
jordafsöndringav bereda en ökad folkmängd är visserligen en sanning; men
i samma mån som denna tillökning af menniskor skall söka sin bergning på så.
små jordlotter, som blifva af 5 å 600:dels hemman, bör man lätt kunna fatta omöjligheten för innehafvaren ätt försörja sig derpå. I denna uppgift är
ingen öfverdrift, ty flera exempel kunna åberopas alt klyfningen på många
ställen gått så vida, som sagdt är. Länet kan framvisa ända till 1/576 mantal
med 71/2kapplands rymd för hus och gård m. m. Under ett sådant förhållande kan med skäl befaras, att en folkmassa uppkommer, som blifver i den
belägenhet att den snarare tarfvar understöd af det allmänna, än alt den
kan lemna det understöd å t det allmänna, som med skäl och billighet kan
påfordras af sjelfegande hemmansåboer. På de grunder vårt beskattningsväsende befinnes, är denna gränslös.a sönderklyfning så mycket mera oförenlig, som skattläggningen stödjer sig på det öfverskolt, som kan hemlas af
jordens afkastning. När nu delningen går öfver den gräns, alt egaren af jorden ej kan herala- ens underhåll åt sig sjelf, än mindre åt hustru och barn,
synes en sådan tillökning i folknummern ej vara af särdeles nytta, ty nöd
och brist ibland de flera ar vida sämre än ett larfligt välstånd hos ett färre
antal, som eger styrka att sig försörja och till staten kan erlägga de utskylder, som tillhöra jorden. Man må förgäfves söka bortblanda det verkliga
och af enstaka uppgifter och spetsfundiga satser draga slutsatser, som i sjelfva verkligheten ej visa sig: man må förgäfves söka skäl der skälen ej förslå;
ty slutet blir ändå det, att fatligdom och elände, med alla dess vådliga
utgreningar, utveckla sig på en grund af falsk liberalism, den må utsiras
för öfrigt med hvad glitter som helst. Få Län i Sverige hafva måhända en
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så bcdröflig erfarenhet, af denna sönderdelning, som dclla Län, inom hviJket den bereder de följder, som redan låla kiinna sig. Som exempel må
åberopas, alt vid försäljning af I mantal bevakades icke mindre än 21 köpel)ref å jordbilar, som gäldenären af hemmansdelen försålt, ulan alt någon
enda af köparne å af dem inköpt jord kunde vinna faslslällelse, ehuru liera
af köparnc å sina jordbilar redan uppfört hus. Härvid bör ej heller förbises den omständigheten att, om en mindre väl känd torpare eller arbetare
med. stor familj söker inträde i en församling, kan sådan! möjligtvis nekas
honom, derest han icke visar någon säkerhet för sig och de sinas bergning;
men vet han det rådet alt på kredit köpa sig en så kallad hemmansdel, kan
han tvinga sig in i hvilken församling som helst, och kan han blotl på ett
eller annat sätt; qvarstanna som åbo å sitt hemman till följande manlalsskrifning och manlalslängdeus justering, så har han vunnit, sitt mål, ty då vet
han, alt både han och hushållet få ett stöd i sockens fattigvårds-åligganden
till föga båtnad för socken. Till en sådan bestämmelse var dan Svenska
allmogens åboräll i dess upprinnelse! ej ämnad. Under sådana förhållanden
stadgas allt mer och mer dvn länken, all frågor om hemmansklyfning böTa
öfverlälas ät kommunerna och under vissa vilkor behandlas som kommunalniål. Skälet härtill är ganska nära de skäl, som öfverlålil andra fattigvårds-frågor ål socknarne, - ty snart nog slår heinmansklyfningen i nära
sammanhang med falligvärden.
Folklynnet bibehåIller sin karakler. Å olika orter skiftar det, i mån
af de olika folkstammar, som ifrån böljan befolkat dem. Och anmärkningsvärdt är, alt lidens längd, under gemensamma lagar, styrelse och öfriga gemensamma förhållanden, ändå ej kunnat mildra den olikhet, som finnes inom olika trakter. Lmellan hvarje härad återfinnes denna skillnad, både i
de yttre dragen, språket, i mer och mindre liflighel och flera andra afseenden. Den skarpaste skillnaden visar sig emellan skogs-boen och slätl-bocn.
Den förres större beräkningsförmåga, ölVorgåendc ej sällan till slughet och
tilllagsenhet, mera hastiga rörelser och raskare handlingssätt kontrastera emot slättboens trögare lynne, kallare men mera öppna väsende och lugnare
besinning i förelag. T skogstrakten finner man i allmänhet mera intelligens,
än på slättlandet. Läsning, skrifning äro mera allmänna i skogstrakten, der
spekulations-andan bildat de flesta till verkliga räknemästare. Deremot visar slällboen sill företräde i moraliskt afseende, mera pålitlighet, hvilket
äfven yttrar sig i mera mänhet om andras rätt. Brottmålen inom skogs-
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trakterna äro alltid flera än på sättlandet.
Ibland den verkligt besulna
delen af Länels invånare finnes en grund till välstånd och trefnad, som lik—
väl i sednare åren fått känna skakningar af en mindre lycklig period för
näringar och rörelse. Härom må några ord yttras, efter det näringarne
blifvit framvisade.

Näringar.
Jordbruk är Länets hufvudsakliga näringsgren. En i sednare åren ökad sädesproduktion bevittnar dess framgång. Utvidgning och förbättringar
följas egentligen åt. Likväl går utvidgningen med större än förhall ringarne
i allmänhet. De förra för mycket på de sednares bekostnad. Härpå bör
likväl ej så mycket undras; ty vanor och traditioner äro äfven mäktiga
krafter, som hvarken lätt eller hastigt bekämpas. Framstegen bland allmogen kvinna endast gå småningom. Exempel verka, och då Skåne räknar liera agronomer, som med klokhet och omtanka använda kunskaper och naturens enkla men dock ofta obegagnade sanningar, erhålles en föresyn, som
slutligen verkar, om ej genast.
Ladugårdsskölscl vill i allmänhet ej framgå så rationell som den borde. På en del större gårdar hafva likväl godscgarc vinnlagt sig om. förbättringar, dels genom bättre fodring, bättre skötsel och äfven genom inlörskrifning af främmande, större och bättre krealurs-raeer. Likväl torde förbättringen genom utländska racer ej ännu i allmänhet vara lämplig, innan
man lärt sig inse nyttan af bättre och starkare utfodring.
De inhemska
rHcer, vi hafva, kunna olvifvelaktigt upphjclpas och förbättras genom bättre
skötsel. Lika säkert synes det vara, att b vilka racer, som hilkomnia, skola
de degenerera och försämras, om ej en bättre fodring och en bättre skötsel
gifvas dem, och måhända bJifva än sämre än de racer vi hafva. På större
gårdar hafva sa kallade holländerier eller mäjerier inrättats, hvarest smör
och ost produceras. Forlgår denna del iif landthnshållningen med den
framgång, som man har skäl alt hoppas, kan snart den lid inträffa, då delta
Län kan exportera till andra orter dessa nödvändighelarliklar, i slällel all,
som hillills varit förhållandet, behöfva importera dem för eget behof.
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Det som onekligen hittills varit och ännu är ett väsentligt
en nationel ladugårdsskötsel, är

hinder för-

Bränvinsbränningen,
som beklagtliglvis i dess nuvarande form hittills
gjort och ännu gör sina anspråk gällande så väl på kapitaler som på jordbrukarens uppmärksamhet och lagstiftningens behjertande. De större brännerierna, synnerligast de, som drifvas med ångapparater, betraktas med afundsjuka af de mindre hushehofsapparaleruas egare. De sednare tro, att de
större inrättningarne genom deras stora tillverkningar bidraga till de mindres förfång. Antalet af till bevillning beviljade pannor, som år 1839 utgjorde 7,012 stycken, har år 1842 utgjort 5,113 st., men tillverkningen kan
anses likväl vara till samma belopp.
Skogarne inom Länet äro i aftagande. Härtill bidrager en större konsumtion genom flera bostäder och således flera eldstäder, äfven den utsträckta och på många ställen fördelade bränvinstillverkniugen.
Derjemle hafva
sä lä den oihlänksanihelcn att tänka på efterkommandes behof, hvarföre det
är sällsynt att någon ålerväxt beredes.
De vidlagne åtgärderna för hästafveln hafva haft goda resultater, hvarigenom de här förlagde Cavalleri-regemenlcrua till en del remonteras med
inhemsk afvel.
På några af de större egendomarne fortgår får-racernas förädling; men
ihskränkcs Jock till dessa ställen. Att det ej mera allmänt sker, torde kunna
hemtas från svårigheten att med fördel afsätta den fina ullen, synnerligast
i mindre partier. Hvaremot deri gröfre lättare inom orten afsättes.
Bergsrörelsen är inskränkt inom Åndrarums alunbruk.
Det uppgifves,
att tillverkningen årligen utgör per medium 1,790 tunnor Aluii, med beräkning af ett medelpris af 18 R:dr Banko tunnan: således ett årligt tillverkningsvärde af 32,220 R:dr Banko. Verket sysselsätter efter uppgift 14,6
mantalsskrifna personer.
Af de i öfrigt inom Länet befintliga verk och inrättningar,
som i tabellen äro upptagna, förljenar pappersbruket Klippan en särdeles uppmärksamhet, genom tillverkningens belopp, dess godhet, genom machmeriets fullsUintlighet, den ordning, hvarmed verket drifves, och framför allt genom den
omvårdnad, hvarmed egaren behandlar de 100 arbetare, som eller uppgift
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dagligen sysselsättas. Årliga tillverkningen nppgifves utgöra 40,000 ris papper, beräknade till ett värde af omkring 170,000 riksdaler.
Binäringar:
Linneväfnad har förut, synnerligast innom Norra Åsbo
och en del af Södra Åsbo härader, varit en lönande näringsgren.
Sednare
årens fallande priser hafva likväl betydligen minskat den vinst, dessa orter
deraf egde, hvaiföre det är troligt, att tillverkningen kommer att minskas
till stor skada för dessa orter, som, i följd af en i allmänhet mager och
mindre bördig jordmån, tarfva lönande binäringar, för att berga sig. Som
skäl till prisets fallande uppgifves, att Danska upphandlare förr inställde sig
vid vara marknader, synnerligast vid Åby marknad, för att inköpa större
partier linneväf till förbrukning inom Danska landet; men att denna alsättning till större delen upphört, sedan Danskarne sjelfva börjat att tillverka denna slags väfnad.
Salpeter-kokning
var fordom, synnerligast inom bada Göinge härader,
en lönande haudteving, som derföre då också bedrefs temligen betydligen.
Under loppet af de sednare åren har tillverkningen deremot varit högst obetydlig. Skälet härtill äv vedens dyrhet och det Liga lösningspris, Kronan
erbjudit för varan. Då Rikets sednast församlade Ständer beviljade förlagslån, så väl för saipcterladors uppförande som pannors anskaffande, gaf delta en stor del af dessa häraders hernmansegare anledning all söka dessa
lån. Det var en ny källa alt bekomma penningcförskolter, som kunde
lill en del afhjelpa penniugehehofven och ersätta i någon mån bristande
tillgångar i öfriga lånkonlor. Då-hela anslaget, som fick för hela landet
utlänas, endast utgjorde 100,000 R:dr, sträckte dessa 2:ne häraders lånsökande likväl sina anspråk ungefärligen till denna summa. Härigenom stärktes den öfvertygelsen, att lånen voro hufvudsaken och salpeterkokningen en bisak, eller rättare ett föregifvaude for att bekomma lån. Som
det ej kunde vara afsigten att derföre förskjuta med penningar, och med ansökningarne dessutom ej de föreskrifna vilkoren voro fastade,afslyrkte Eders
Kongl. Maj:ts Befalluingshafvande bifall till dessa lån, hvilket afstyrkande
salpetersjiideri-styrelsen till större delen gillade. Sedan Kronans lösningspris nu blifvit förhöjd t, är att förmoda, det näringen utan län kan blifva
lönande.
Alt deremot genom lånta pennmgeförskotter inlocka lill en
näring, som ej af sig sjelf kan löna sig, skall ulan tvifvel snarare försämra
än förbättra näringsidkarnes villkor, synnerligast då lånen skola återbetalas.
Låninriillningar saknas för öfrigt ej.
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Sjöfart idkas i synnerhet inom Bjäre härad, der dugligt och raskt sjöfolk ar att tillgå. Från Lånets östra kust göras transporter af spannmål
till Blekingska hamnar, hvarifrån ved och timmer hemlas. Härigenom beredes förtjenst åt fiskare och bålskeppare.
Fiske, hvaraf det i Östersjön och vid vestra kusten är det betydligaste,
sysselsätter flera hushåll och lemnar dem utkomst.
Jagt är utan någon betydelse och kan inom detta län ej räknas som
något egentligt näringsfång.
Handel inskränker sig hufvudsakligast till landthandel med ortens produkter och med afsättning, dels i Länets städer, och dels på landtmarknader.
Spannmål och brännvin, en del timmerskog samt ek- och bokstäfver äro de hufvudsakligaste exportartiklar.
Af förenämnde yrken gifva visserligen flere medel till förtjenst, men att
bestämma totala inkomsten häraf är omöjligt, helst de flesle, som idka dem,
synuerligast af allmogen, ej för sig sjelfva göra några beräkningar deröfver.
Medel-markegångspriset under åren 1839 med 1843 gör inom Länet för
råg 8 R:dr 46 sk. 10 rst, korn 5 R:dr 28 sk. och för hafre 2 R:dr 44 sk.
7 rst, allt Banko. Att bestämma markegångspris, så att en allmän belåtenhet dermed vinnes, röjer allt mer och mer svårighet. Synuerligast visar den
sig, då en hastigare omvexling i de gångbara sädespriserna uppkommer i följd
af olika årsväxt. Då markegångspriset skall bestämmas i början af November månad, har sällan något gångbart pris på spannmål efter den inbergade skörden ännu stadgat sig, och då rågpriset till exempel 1 eller 2 månader förut uppgått till 14 å 15 fi:dr B:ko tunnan, hvarpå exempel här ej
saknas, och kan 2 å 3 månader derefler falla så småningom till 6 å 7 R:dr,
är det nära nog omöjligt att under tiden unna ett pris, med hvilket både
räntegifvare och räntetagare blifva belåtne, Häraf följer vanligen en missbelåtenhet, som ofta höres och som troligen ej kan afhjelpas, förr än dels en
annan tid bestämmes för markegungssäitningen, dels andra grunder föreskrifvas för sjelfva prissättningen.

Att
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All för öfrigl lillförlltligt uppgifva näringarnes tillstånd, i tabellarisk
form med bcslämda zifferiippställningar, kan ej göras. Om näringarne äro i
stigande eller fallande kan således ej på annat sätt profvas, än genom en allmännare öfversigt af Länets ekonomiska ställning. Skånska provinsen, och
således äfven detla Län, har dessa scdnare åren haft stora svårigheter alt
bekämpa. Alt, under åkerbrukets, enskiftenas och odlingarnes rätta utvecklingsperiod, hvilket man kan kalla de sednare 10 åren, under stora ansträngningar att använda alla möjliga krafter till förbättringar och utvidgade odlingar och må hända skynda dermed mera än krafterna mcdgåfvo och förståndigt var; att under sådana förhållanden mötas med tvänne nära nog totala
missväxlår, under det en äfven å andra orter kännbar pcnningeförlägenhet
kändes, öppnade sår, som ej så snart kunna läkas. Såren blefvo så mycket
djupare, som ymniga och lätta lånetiligångar hade föregående åren blifvit i
stor skala anlitade. När man härtill lägger alt spekujationerne harle dessutom sträckt sig i öfvcrdrifvct malt till egendomshandel, i hvilken både stora egendomar och en mängd hemman och hemmansdelar ingingo, hvartill
krediten fortfarande behöfde anlitas, under det att egendomarncs värde voro i stigande och nära nog ingen gräns för deras värden, så kan man lälteligen fatta följderna af den stagnation, som uppkom genom brist på produkter att afsälta och genom brist på cirkulerande mynt, hvarmed redan ingångne förbindelser och de stundliga behofven skulle liqvideras. Känningen
hiiraf skulle blifva så mycket starkare, som bristen ej kunde afhjelpas genom
élt återhåll, ty stegen voro redan tagne, voro för stora och för allmänna.
Ett ovarsamt begagnande och användande af de tillgångar, som varit tillgängliga och som ouekligeiv släpptes allt för husligt och allt för mycket på en
gång ut, måhända med beräkning af långifvarne, att derigenom ernå en deremot svarande och kanske obillig vinst, skulle naturligtvis skuldsätta fastighetsegare och näringsidkare till ett belopp, som ej kunde utan tvångsmedel
återbetalas, när sälnma källor, från hvilka lånen blifvit gjorde, på en gång
och på flera månader slängdes, antingen af försigtighet eller af brist på tillgångar. Emellertid hade dessa i och för sig sjelfva s k e n b a r a tillgångar
uppstegrat både faslighets- och varupriser, hvilka äfven under naturliga förhållanden ej kunde stå på samma höjd och skulle ovilkorligcn än vidare
fulla i samma mån del förut cirkulerande myntet indrogs och krediten blef
slörd. Brislande kredit, soui alllid blifvev en följd, när den ovarsamt och
utan beräkning i öfvermått blifvit begagnad, förorsakade, må hända mer än
Femårs-berättetse från Christianstads Län.
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brist på penningar, den oreda som erfarits, ty scdelfabrikerna existerade med
samma rätt att fabricera, ehuru de ej vågade alt utsläppa deras tillgångar i den
vacklande rörelsen. En i början för stor och sedermera en för ojernn utlåning af Privat-bankerna har gjort ondt. Delta kan af ingen förnekas.
Lällsinnigt halva läntagare begagnat öppnade tillfällen alt derifrån på egna
och andras namn erhålla penningeförskoller. Ostadiga hafva privatbankers
operationer varit och olämpliga för den rörelse och den hufvudnäring, som
inom detta Län tarfvar en annan amorteringsprocent an den, som är för privatbanker och diskonter bestämd. De höga straffräntorna lisa ej heller jordbiukarncs bekymmer.
Att näringarne häraf lidit, att jordbrukaren, äfven den som ej deltagit
i lidens financiella operationer, också deraf lidit och lider, är omisskänneligt.
Alt de för högt uppdrifna fastighets- och varupriserna fallit nära 331 procent och, eller ett föregående temligen ymnigt år och med förväntan på ett
kommande ymnigt, ännu vidare skola falla, kanske under arbetskostnaden
och egendomarnes reela värden, äro följder, som äro kännbara.
Bekymren
synas, och, när de inställt sig, röja sig vanligen begären efter hjelp. Mängen frågar med olålighel: hvar finnes den? Den finnes mä hända närmare
än de ilcste sjelfva vilja. Don finnes säkrast hos hvar och en sjelf, som dertill måste bidraga. Skall den sökas på annat sätt och på andra ställen, kan
ingen hjelp erhållas. Den finnes i etl efter våra tillgångar enligare lefnadssält och alt lättsinniga och förhastade speculalioncr bannlysas af dem, som
ej förmå mäta dess följder. Den finnes i en redlig afsigl alt ej våga mer
än nian har, d. v. s. i allvarliga bemödanden att göra hvar man rätt, äfven
om det må ske med en och annan uppoffring af lifvels njutningar. Då kan
förtroendet ålerkomma, då kan trefnaden åter inträda i de byggder, inom
de hushåll, der den förr var hemmastadd. Konstmedel kunna endast hjelpa
för ögonblicket, men verka i längden i motsatt rigtning; då deremot det enklsste medlet, d. v. s. det moraliska, säkrast återför till ordning och välmåga.
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Politisk
Kammarverk.
upprättats.

Författning.

Under nu föregående år har någon ny j o r d e b o k

icke

Under dessa åren hafva 15397/1152mantal kronohemman, 1 gatehus, 1 uljord och 1 gästgifveri blilVit till s k a l l e i n k ö p t e .
Laga skiften hafva grannar emellan fortgått. Under dessa åren hafva
3181/24förmedlade hemman eller mantal blifvit skiftade.
Härvid hafva
140,503 geometriska tunnland blifvit delade. Sedan de slörre samhällighelerna nu till större delen äro skiftade, utgöra nu de flesta laga skiften klyfningar, styckningar och jordafsöndringar. Den ull]yltningshjelp, som beslås delta Län och som endast ulgöres till ett årligt anslag af 4,000 R:dr, har alltid varit otillräcklig, hvarföre, enligt Landskontorets uppgift, en balance
nu linnes, som utgör 23,341 R:dr 41 sk. 3 rst. Detta anslag har hittills varit
otillräckligt, men skall, sä snart balancen upphör, kanske för framtiden förslå,
helst om ingen sådan ulflyttningshjelp erhölls, då endast klyfningar och styckningar under ett visst hemmantal äro i fråga.
Uti förutnämnde och bifogade tabell är antalet af hemman af olika natur, lägenheter, bruk, qvarnar m. m., tillhöriga kronan, läroverk, fromma
stiftelser o. s. v. uppgifvet.
I en del af Länet har håg väckts att genom s j ö a r s s ä n k n i n g vinna
nya tillfällen till odlingar och förbättra sumpiga Irakier. Här må omnämnas Ifvö, Pvåbelöfs och Finja slörre sjöar, de Ivänne förstnämnde inom Willands och den sednare inom Vestra Göinge härad.
Verkställigheten hvilar dels på forisatta undersökningar, dels på andra förberedelser och dervid
uppkomna tvisters afgörande.
Den enda egentliga v ä g o m l ä g g n i n g , som under loppet af dessa åren
inom Länet blifvit i fråga satt, är den allmänna landsvägen öfver den så
kallade Hallands-åsen, emellan Margretetorps och Kamps gästgifvaregårdar.
Den delen deraf, som tillhör delta Län, går genom Bjäre härad och utgör
kommunikationen emellan Skåne och Halland samt Rikets öfriga vestra kust-
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land. Sedan behörig undersökning blifvit verkställd, har Eders Kongl. Maj:t
Nådigsl gillat den plan och det kostnadsförslag, som i och för den nya vägen
af Styrelsen för väg- och vattenbyggnader blifvit gjord, hufvudsakligast i afsigt att undgå de svårare och brantare backar, som försvära begagnandet af
den gamla vägen. Sedan Eders Kongl. Maj:t i Nåder gifvit anvisning på anslag till att ersätta kostnaden, har sammanträde hållils med de väghållningsskyldige, för att höra dem huru vida de ville åtaga sig arbetets verkställighet; men då de devlill nekat, hav Edevs Kongl. Maj:t i Nåder tillåtit, alt
enskildt bolag fick emot bestämda vilkor och arbetets fulländande åtnjuta
anslaget. Som anbud härom skulle inlemnas till Eders Kongl. Maj:ls Befallningshafvande i Hallands Län, är det här obekant huru vida ännu något sådant
anbud är gjordt. Det skick, i hvilket denna fråga blifvit satt, är ett förnyadt bevis huru det enskilda intevesset kan och får i dylika fall öfverväga
det allmännas. I denna fråga, som skulle bereda en förbättrad och nödvändig kommunikation emellan södra och vestra Sverige, mötes motstånd af
en pluralitet inom tvänne härader, hvarigenom en stor del väghallningsskyldige ej begagna denna väg och se sig således ej hafva någon enskild nytta
af företaget. Man synes således berättigad till den slutsats, att, så länge
broars och vägars anläggande och underhå.l, i synnerhet de som äro ämnade till de större kommunikationerna, till stor del bero på vissa hemmansegares eget medgifvande, finnes ett väsendlligt hinder emot bättre kommunikationer i vårt land. När tvister härom börja, fortsättas de vanligtvis i
en kretsgång af former och instantier, till föga båtnad för den allmänna
trafiken och den stora albnänhet, som emellertid tarfvar vägar och kommunikationer.
Så väl vid Åhus, nära Christianstad, som vid Cimbrilshamu hafva planer och förslager till
hamnbyggnader
och anvisning till statsanslag
blifvit. gjorde. Hamnbjrggnaden vid Cimbrilshamn är påbörjad 1843 och
Återstoden
fortsattes med den drift, att nära 2/3:delar af arbetet är färdigt.
deraf bör ej kunna möta något hindcv, så vida tillgångar ej saknas till fortsättningen. Dercmot hafva, vid den undersökning, som blifvit gjord i och för
Åhus hamn, svårigheter visat sig, som lagt hinder i vägen för dess påbörjande. Nästan alla slrandegare vid Helgeå bestrida den uppdämning, som i
strömfåran anses nödig, för att leda strömvattnet till Åhus, under förutsättning alt deras jordegor, som ligga å stränderna, blifva derigenom dränkte.
E n del af strandegarne, med sannt interesse för hamnens förbättrande, haf-
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va begärt, att undersökning på deras bekostnad må ytterligare göras, för alt
närmare få förhållandet utredt. Detta fördröjande medför emellertid en
kännbar olägenhet för denna ort, som blifver allt mer och mer i behof af
afsättning till andra orter af de produkter, den har alt alyttra. Delta sednare ymnigare år har ytterligare väckt farhågan alt se denna bördiga del af
Länet fränstängd de orter, till hvilka afsättbara produkter nu med svårighet
afsändas och hvarifrån ortens behof med samma svårighet hilloras. I fall
en säker hamn vid Åhus kunde tillvägabringas, i samband med Helgeåns
upprensning in åt landet, hvarigenom en lättad transport till sjelfva hamnplatsen uppkom, bereddes derigenom så väl för denna orten, som för de härom norr och vester belägna trakter en stor fördel, som ej kan på annat salt
ersättas.
Af nu varande, på hemman lagda onera kan
skjutsningen
anses vara
det besvärligaste och mest motbjudande, synnerligast dcrföre alt de skjulsskyldige äro öfvertygade, att skjulsväsendet kunde ordnas på de flesta ställen
inom Länet som ett frivilligt åtagande, hvarigenom den nu varande tvångskjulsen kunde upphöra.
Under loppet af dessa sednare åren har
uppbörden
kunnat verkställas utan svårigheter. Ehuru de tvänne sednaste åren varit för Länet högst
bekymmersamma och penningelillgångarne knappa, har kronoskatten på vanligt sätt gått in. Delta bör så mycket heldre anmärkas, som Eders Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande derigenom sältes i tillfälle, alt dels vitsorda uppbördsmännens nit och drift samt omtanka att på lämpligaste sätt liksom
jemka in skatterna, till fördel för de skallskyldige, utan handräckivingsålgärder, dels få uttala den sanning att ännu linnes den anda hos menigheten,
all i möjligaste mån ordentligt af börda sig kronoskatten. Der dröjsmålet är
allmännast, är hos dem, som i följd af större fastigheter hafva större skattebelopp alt erlägga. Deras slämmoböler äro för små, för att inverka på åliggandet att vid uppbördsslämman afbörda sig skatten, hvaremot beräkning
kan göras att räntan derför, till dess erläggandet sker, är en vinst.
Den nya Nådiga författningen angående Kyrkoråd och S o c k e n n ä m n d e r har så nyligen kommit i verksamhet, att följderna deraf ej kunnat
skönjas.
Fattigvården bestrides enligt gällande författningar.

Saknaden af en all-
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män fattiglag, med mera bestämda föreskrifter i flera afseenden, kännes likväl ännu.
Den af Eders Kongl. Maj:t gifna författning om folkskolor hav visserligen satt en del församlingar i verksamhet, alt ordna deras skolor i den syftning, den Nådiga föreskriften Ålägger. Men på andra ställen möta svårigheter, dels i, följd af lokala förhållanden, dels i följd af socknars mindre förmåga att rätt uppfatta viglen af rätt ordnade skolor. De synas också vilja
begagna till det yttersta det uppskof, som i nämnde författning är medgifvel.
Brandstodsföreningar äro i alla fögderier verksamma, utom i Bjäre härad, der en sådan inrättning saknas. Sedan sista femårs-berällelsen ingafs,
hafva dylika föreningar inom Norra Åsbo härad samt inom Östra och Vestra Goinge härader kommit i verksamhet, sedan Eders Kongl. Maj:t i Nåder gillat de förslag till Reglementen, som till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet blifvit afgifna. Städerna inom Länet hafva ock i mer eller mindre mån deltagit i det nyligen inrättade bolaget för ersättning för lösbo,
som genom eldsvådor går förloradl.
Länets Sparbank fortgår i verksamhet, i förening med de filialkontor,
som äro inom Länet och aflägsaare orler ordnade, Förtroendet för denna
nyttiga inrättning fortfar, till förmån för flitige och sparsamme, som derigenom se besparda mindre summor förvarade, till dess de kunna nyttigt
användas. Men äfven denna inrättning har fått vidkännas sednare årens
svårigheter. Då de förra åren iusättningarne vanligen voro dubbelt så stora
som utbetalnmgarhe, har ett motsatt fen-hållande inträffat de sednare åren.
Sjukvården bestndes inom Länet af skicklige Läkare. Ehuru de södra
eller lugelslads och Jerrestads härader sjelfve hålla en Läkare, äro vilkoren
för honom så obetydliga, ätt en ordinarie Provincial-läkare der saknas. Länslazareltel, i föreuing med kurhuset, har blifvit ulvidgadt. Nu är det i den
ordning, all det underhåller 100 frisängar, och begagnas med ökadt förtroende af Länels invånare. Venerisk sjukdom har likväl under de sednare åren varit i det tilltagande, att kurhusafgiften har af de årliga pröfnings-kommileerna ansetts behöfva utgå med den högsta afgiften, eller med 5 sk. på
hvarje mantalsskrifven person.
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Städer.
Af dessa är Christianstad, den betydligaste inom Länet. Folkmängden
i staden, med under stadens jurisdiktion liggande byarne Nosaby, Näsby och
Åhus lastageplals, utgjorde vid 1843 års mantalsskvilning: mantalsskrifna personer 4,302 och skaltfrie 1,602. Hvavförutan i staden finnas tillhörande
dels Kongl. Vendes Artilleri-Regemente 1,357 personer, af hvilka 390 äro
mantalsskrifna, och dels af Kongl. Norra Skånska Infanteri-Regementet 107
personer, af hvilka 94 äro mantalsskrifna.
Handeln fortgår under samma förhållanden som förr, dock all den älven här vidkännes en svårare afsätlning i följd af den konjunktur, som här
blifvit förut omnämnd. Med den svårighet, som tynger på handeln, alt alla hit inkommande varor skola transporteras på axel från laslage-plalsen
Åhus, samt varornas lossningskoslnad derslädes, då fartyg måste under lossningen ligga ute på en mindre säker redd, försvårar i betydande män
handeln.
Näringarne bestå i handel, handtverk och fabriker. Under sistlidna Ar
fiinnos inom staden 147 mästare, 98 fabriks- och handtverks-gesäller samt
280 lärlingar. Som fabriker upptagas 2:ne garfverier, 5 färgerier, 1 kammakeri, 1 cigarrfabrik, 3 urfabriker, 2 spegelfabriker och 1 tapet-tryckeri, tillika med en i staden förut inrättad, men till sin hufvudsakliga del för
4 år sedan till landet förflyttad klädesfabrik. Klädesfabriken är nu i verksamhet och utgör tillverkningsvärdet sistlidna år 17,561 R:dv Banko.
Fattigförsörjningen inom staden bestrides hufvudsakligen genom fonder,
som af enskilde dertill äro donerade. Ett nytt för staden gällande falligreglemente har blifvit antaget och fastställdt, ehuru det ännu ej kunnat
komma i verksamhet.
Skjulsningen bestrides af staden med biträde af angränsande byar.
De prohibiliva författningar och skråordningar synas ej hafva gifvit
något särdeles stöd åt slädernas näringar, hvilka, åtminstone inom delta Län,
tvina i stället för att förkofra sig.
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Engelholm.
Stadens folkmängd
skallskrifne.

utgjordes 1843 af 944 personer, hvaraf 630

voro

De egentliga näringsgrenarne äro minuthandel och handtverkerier. Någon
spannmål uppköpes äfven af omkring boende landtmän, hvilken afsättes å
andra orter, synnerligast Götheborg.
Undervisningsverket bestrides af en lärare uti en af borgerskapet
samt underhållen skola.

en-

Särskilda anstalter för sjukvården finnas icke; men läkare-biträde
nas ej.

sak-

Cimbritshamn.
Stadens folkmängd uppgår till 1,112 personer, af bvilka 432 personer
äro mantalsskrifna.
Invånarnes vilkor uppgifvas hafva förbättrats. Den nu påbörjade hamnbyggnaden har lemnal arbetsförljenst åt arbetsfolk inom staden, samt äfven
medfört fördelar åt närings-idkare och andra af stadens invånare, genom
den ökade konsumtion, som uppkommer genom arbetare vid hamnen. Sistlidna år användes under vår-, sommar- och höstmånaderna 75 personer dagligen
och nnder vintermånaderna 35. Sedan vårens ingång i år, ha 130 arbetare dagligen öfverhufvud dervid varit sysselsatta. Då endast 2/3 af byggnaden kan anses vara färdig, befaras att de af staden påräknade tillgångar
ej förslå till den ofri ga 1/3:delen. Skillnaden emellan livad, som påräknades
åtgå, och livad, som nu verkligen åtgår, härrör synnerligast af högre dagspenning ål avbetarne, än som i kostnadsförslaget var beräknad.
Hamn-direktionen påräknar en brist af omkring 13,000 R:dr Banko. Erhållandet af
denna summa möter svårigheter genom den allmänna svårighet, som visar
sig i följd af penuingebristen; men bör dock på ett eller annat sätt skaffas,
för att fullända det arbete, som är påbörjadt.
Det
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Det uppgifves, a l t handelsrörelsen har sista 5 åren något tilltagit. Den
beslår hufvudsakligen uti inköp af landsortens produktion af spannmål,
bränvin, fläsk och några andra varor och deras utskeppning till afyttrande
i Stockholm, Gefle och Götheborg och, hvad spannmålen beträffar, till hamnar i Blekinge. Handeln bedrifves af 7 handlande med biträde af 11 handelsbeljenter.
Fabriksrörelsen befinner sig härstädes ungefärligen i samma skick, som
för 5 år sedan. Fabriker äro 3 färgerier, 3 lädergarfverier, 2 kardfabriker, 1 tegelbruk, 1 tobaksfabrik och 1 urfabrik. De bedrifvas af 11 egare
och mäslare, 37 gesäller och andra arbetare. Årliga tillverkningen uppgifves ega ett värde af 13,765 R:dr. Handtverkerierna bedrifvas af 38 mästare, 28 gesäller och 49 lärlingar.
Sillfisket idkas med 9 så kallade vrakekar af 36 personer.
Sjöfarten
har varit efter uppgift i tilllagande. Den idkades är 1838 med fem fartyg öfver 10 läster af tillhopa 109 svåra lästers drägtighet och med 4 fartyg under 10 läster. Sistlidna år idkades den af 9 fartyg öfver 10 läster
tillhopa dragande 221 svåra läster, och med 5 fartyg under 10 läster.
,
Staden eger ej stapelrätt, eger dock Nådigt tillstånd att från Bornholm
direkte införa och Lill samma ställe utföra vissa varor.
Stadens jord innehåller 306 tunnland och brukas af stadens invånare.
Christianstads Landskansli den 28 Juni 1844.

GEORG von ROSEN.
J. N. BRÅKENHIELM.
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