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Saxat ur Blekinge Läns Tidning under åren 1888 och 1889 samt
ur Carlskrona Weckoblad 1848
Ur Blekinge Läns Tidning 20 mars 1888
”Bref från Kristianopel
Den 9 mars ”40 martyrer”, var det yrväder och det håller på än, när detta skrives. Snön torde i
skogen vara 4 å 5 fot djup, på vägar och gator, där han samlats i drivor, äro dessa 3 å 4 alnar
höga. Mest ömkansvärda äro de fattiga som bor långt från skogen, emedan de äro nästan
oförmögna att skaffa sig bränsle. De flesta vägar äro merändels ofarbara, och skogskörslor
kunna ej göras för den djupa snöns skull. Enligt de gamlas utsagor skall vädret vara 40 i dagar
sådant som i fredags å d., men vi tröstar oss med att även denna spådom hör till
missräkningarna.”
”Bref från öarna ur den 23 mars 1888
På Hasslö och Aspö utdelades till fattiga fiskarefamiljer genom landshövdingens försorg
rågmjöl och ved som utdelades av kommunalnämnden i lördags. Men det behövdes ännu
mera.
Tillståndet på öarna blir värre med varje dag, och det ser ut som om både folk och fä skulle
duka under.
Man kan knappt komma ut i ladugårdarna, ty, så fort man skottar upp en väg, yr den igen.
Lika svårt är det att komma från den ena stugan till den andra. I dag (måndag) då detta
skrives, rasar här en orkanlik nordlig storm med snöyra, så att man knappt kan gå utom
dörren. Kölden går ända till 20 grader. Det fryser till och med i källrarne. Denna dag är den
värsta man haft i vinter.
För femtio år sedan hade vi en lika hård vinter. Snön gick på många ställen upp till
trädtopparna och havet var tillfryset liksom nu. Fisket kunde då ej börja förrän i halva maj.”
”Bref från Jämjö den 7 april 1888
Vid årets första kommunalstämma annandag påsk behandlades bl a att Holger Nilsson i
Hallarum givit gåva som med ränta uppgick till 1.060 kr en kassabehållning på 464:02.
En av kommunen fordran av f d torparen Sven Jonasson i Flyeboda å 2,80 avskrevs p.g.a.
fattigdom.
Val av elektorer för landstingsmän väljande nämndeman Niklas Åkesson i Hallarum, Holger
Svensson i Binga, hemmansägaren Johan Svensson i Kråkerum. Till suppleant Holger Olsson
i Binga och Salomon Månsson i Hallarum.”
”Under en vecka före påsk, hade vi här akompagnerade av stare och lärkor sjungit ”Vintern
rasa ut” och ”Våren är kommen” m m. Men nu har Bore ånyo ristat och ristar sin luva”, så att
vi t o m haft slädföre på förmiddagarna och 2-3 grader under fryspunkten och nordlig vind,
vilket har ånyo täppt halsen på till och med de värsta skrikhalsar.”
Hämtat ur Blekinge Läns Tidning den 3 maj 1888
”Sjön Sillhöfden vid Holmsjö isbelades fullkomligt på en enda natt i förra veckan, mellan
torsdagen och fredagen. Att något dylikt förut inträffat så sent på våren, kan, skrives till oss,
ingen i trakten påminna sig.”
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”Allmän åklagares befogenhet i konkurs
Å angivelse av P A Olsson i Torsås hade länsmannen A Prayitz tilltalad i kionkurs försatt
hemmansägaren C. Månsson i Skräfle av Östra Härad för mened vid uppgiften om boets
tillgångar samt för i övrigt varit vårdslös gäldenär.
Häradsrätten dömde Månsson allenast för uppenbar vårdslöshet mot fordringsägare till 6 mån.
fängelse. Pravitz önskade straffet skärpt, men Högsta domstolen har befriat Månsson från allt
ansvar, emedan allmän åklagare icke äro befogad att åtalas för vårdslöshet mot
fordringsägare”.
Ur Blekinge Läns Tidning den 8 maj 1888
”Auktion
Lördagen den 12 maj 1888 kl 12 på dagen försäljes genom offentlig auktion, som förrättas av
stadens auktionskammare, en av August Wilhelm Andersson i Skräfle den 2 juni 1886 till
innehavaren utgiven revers å kr 500, samt en av Nils Olsson i Brändamåla den 27 juli 1883
till innehavaren utgiven revers å kr 400. Betalningen erlägges kontant vid auktionen.
Carlskrona den 4 maj 1888
Auktionskammaren”
”Bref från Jämjö ur Blekinge Läns Tidning den 12 jan 1889
Jämjö den 11 jan 1889
Julen är slut, det gamla året utskjutet - och ett nytt börjat! I år var det ojämförligt lugnare vid
årsskiftet än förr i den gamla goda tiden, då den fula oseden stod i sin hösta flor, att ”man ur
huse” skulle på nyårsaftonen gå ur hus och i hus för att trakteras med brännvin och andra
starka drycker, tillkännagivande sin ankomst och sin avskedstack medels skjutande. Denna
osed avtager dessbättre mer och mer och tyckes nästan höra till de flydda tider.
Men icke desto mindre förekom här minst ett hemfridsbrott nämnda afton. En bondson, och
ett par andra ”hyggliga ungdomar”, från Flakulla, kommo åkande landsvägen från Karlskrona,
rikligen beskänkta med rusdrycker. Komna till den så kallade ”Långamonsbacken”, där
torpare Salomon Håkansson i Kråkerum bor, måste skjutsbonden stanna, medan de tvenne
medföljande ville pröva den gamla svenska gästfriheten hos nämnde torpare till vilken de
gingo in, med hot och svordomar fordrande
brännvin och i annat fall hotade med ”stryk”.
Då torparen varken kunde eller ville giva dem det begärda, började de att slå ut fönster, slogo
sönder möbler och överföllo även torparen och hans son. Dessa vågade ej försvara sig,
emedan fridstörarna voro försedda med var sin revolver i handen. När de till sist lämnade
rummet, slogo de ut flera fönsterrutor, tillsammans 16 eller 17 stycken. Ett avlossat hagelskott
gjorde emellertid nu, att de objudna gästerna så hastigt som möjligt skyndade därifrån. Den
ene klagade över, att han kände olidliga plågor i nedre delen av fotkomstledamöterna, men
hade han känt detta förut, torde han ej ha stört den fredliga torparens nyårsfrid.
Något mera ”surt” kommer säkerligen efter, emedan fridstörarnas handlingssätt kommer att
angivas för kronobetjäningen.”
Ur Blekinge Läns Tidning den 12 jan 1889
”Bref från Ramdala
Av kyrkoherden P Sjöholm, lantbrukare N Telander, P M Jonasson, Oscar Andersson i Ramdala, Karl Petersson i Säby, Viktor Holmberg i Vallby, N Neuendorff i Berntorp och
A Jonssons enka i Beckareboda har härstädes anlagts ett nytt tidsenligt mejeri,
strax utmed det gamla bolagsmejeriet, efter plan och överinseende av länsmejeristen
Vågepetersen.
Huset är på nedre botten indelat i 6 rum. Maskinrum, ett rum för separering av mjölken samt
ystning och kärning, ett isrum för smörets förvaring och i förekommande fall för
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gräddsättning, ett för ostens förvaring, ett mjölkmottagningsrum och ett för rengöring av
kärlen.
Golven i alla rummen är av slät ölandssten. På vinden äro rum inredda för mejerskan och
betjäningen. Mejeriet drives av en ångmaskin med 5 hästkrafter från Karl Holmbergs
mekaniska verkstad i Lund, vilken levererat alla härtill hörande maskiner. Av skum- och
kärnmjölken beredes ost. Den mjölk som nu säljes från mejeriet, kostar söt 12 öre litern,
separerad 5 öre och kärnad 2 öre. En de Lavals separator begagnas, vilken skummar cirka 500
liter mjölk i timmen. Mejeriet, som varit i verksamhet omkring 1 månad har för närvarande
omkring 8 å 900 liter mjölk om dagen.
Då det hela är propert och ändamålsenligt inrättat och mejerskan, Sofi Johansson, bördig från
Augerum, men utbildad i sitt yrke vid större herrgårdsmejeriet i mellersta Sverige, senast i
Askersundstrakten, tyckes vara väl hemmastadd i saken, är att hoppas, att ett extra fint smör
med högsta notering här kan beredas, vilket ock har till följd, att icke blott anläggarna kunna
få en kontant erkänsla för sina här nerlagda 6.000 kronor, utan även att samhället får bättre
betalt för sin mjölk.”
Ur Blekinge Läns Tidning den 3 april 1888
”Föreningen till bistånd åt vanföra och lytta har nu varit i verksamhet under tre år. Under
sistlidna år, så väl som under de föregående, har föreningens verksamhet måst inskränka sig
till upprätthållande av arbetsskolan för vanföra och lytta, och har där undervisning meddelats
åt manliga elever 3 timmar varje söckendag från den 20 dec., samt åt flickor 2 timmar
dagligen, från den 10 jan. till den 28 juni och från den 1 okt. till den 1 dec.
Eldsvådan den 28 juni vållade utrymning av lokalen för flickornas undervisning, som därför
ej kunde återupptagas förrän i början av oktober.
Elevernas antal har varit 7 manliga och 5 kvinnliga. Av de förra har 2 upphört för att försörja
sig med borstbinderi. Man har skäl antaga, att stundom föräldrars likgiltighet eller oförstånd
vållat barns uteblivande från skolan. Eleverna har gjort sig förtjänta av vitsord för ordentlighet
och flit och lärare och lärarinna, har med oförtröttad nit skött sina åligganden.
För deltagande i utställningen i Köpenhamn 1888 har anmälan för skolan blivit gjord, och
plats är beviljad.
Av omnämnd givare (NCN) föreningen erhållit 25 kr varjämte i sparbössor insamlats 11 kr 27
öre.
Det skulle vara önskvärt om flera elever begagnat sig av undervisningen, vilket mycket väl
kunnat låta sig göra.
Arbetsskolans behållning till 1888 utgjorde 1.383.86 kr varav grundfond 1.204:58 kr. och
rörelsekapital 179.28 kr.”
UR Blekinge Läns Tidning den 5 april 1888
”Föreningen till bistånd åt vanföra och lytta hade allmänt sammanträde i tisdags em.
Berättelsen om föreningens verksamhet under förflutna året utdelades.
Revisionsberättelsen upplästes och av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet beviljades.
Till kommitterade omvaldes fru H Petersson, v konsul G Petersson, doktor Tj Lundbergh,
Doktor F Bäckström, telegrafikommissarie JFE Svanlund, lektor GR Schlyter och
muraremästare C Haase med grosshandlare NJ Stern och råhuskanslisten A Pettersson som
suppleanter.
Ett av lektor Schlyter väckt förslag om en mindre ändring i föreningens stadgar antogs till
vilande till nästa allmänna sammanträde.
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De av Arbetsskolans för vanföra och lytta elever förfärdigade arbeten, som äro avsedda att
sändas till årets industriutställning i Köpenhamn, funnos till påseende vid sammanträdet.
Arbetena, som till största delen utgjordes av borstar av olika slag, voro synnerligen väl och
omsorgsfullt, utförda, vilket är så mycket mera förtjänstfullt, som de som förfärdigat dem,
vanligen varit i saknad av endera armen.”
Carlskrona Weckoblad den 12 april 1848
”Till salu
Nu genast eller innan egentliga våren tager sin början ämnar undertecknad under hand försälja
kronoskattehemmanet 5-8:dels mantal N:o 93 och 2-3:dels mantal N:o 94 Torstäva belägna
uti Östra Härad och Ramdala socken 1½ mil från närmaste stad Carlskrona, med hus och
åbyggnader sådana de nu befinnes med utsått höstutsäde att tillträdas genast, dessa
hemmansdelar äga god åker och äng, flera odlingslägenheter, förmånligt fiske i saltsjön samt
äro till det mästa inhägnade med stengärdesgård. På lika sätt försäljas 3-8:dels mantal
kronoskatte N:o 58 Wedeby i Augerums socken 3-4 mil från Carlskrona att även genast
tillträdas med därå befintliga byggnader tjänliga för ståndspersoner.
Jordmån består av svartmylla på lerbotten, och skog till husbehov och avsalu finnes å ägorna
varå äro uppförda flera hundrade famnar stenmur. Köpevillkoren lämpas efter köparens egna
bekvämligheter och skulle antagligt anbud ej göras så utarrenderas dessa lägenheter i ett
sammanhang eller var för sig. Vidare upplysningar vare sig skriftlige eller muntlige kunna av
mig när som hälst erhållas. Carlskrona och Wedeby den 7 april
Sven Olsson
Hemmansägare”
”Carlskrona Weckoblad 5 april 1848
Auktion
Onsdagen den 12 dennes försäljes genom offentlig auktion nämndemannen Petter Carlssons
och dess avlidna hustrus arvinga ägande 1 helt mantal kronoskatte N:r 23 Ramdala by med
den bördigaste jord och utmärkta läge, tillträde med gröda och tillräkliga in- och uthus, har 20
tunneland den bördigaste åkerjord, höstar 60 å 70 parlass hårdvallshö, har en utmärkt vacker
trädgård med flera sorters fruktträd och vinbärsbuskar m m.
Vinterföder 16 nötkreatur, ett par hästar och 10 får, för vilka tillräckligt sommarbete finnes uti
särskilt inhägnade hagar.
Största delen av köpeskillingen får i hemmanet innestå emedan det är intecknat i Stockholms
Bank och aldrig erfordras mer än räntan som för flera år är betalt, på samma dag försäljes
diverse lösegendom av Guld, Silver, Kreatur m m.
Ramdala den 4 april 1848”
Barbro Olsson
Som läst och saxat en del ur Blekinge Läns Tidning under åren 1888 och 1889 och
Carlskrona Weckoblad 1848.
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