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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 4. 

ÅREN 

1871—1875. 

HALLANDS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

F i'an och med 1871 hafva, pä sätt i sista berättelsen omför-
mäles, hemmanen ett mantal N:o 1 och ett fjerdedels mantal 
X;o 2 Skogaby i administrativt hänseende tillhört Yeinge i stället 
tor Laholms socken, men eljest har länets indelning ej undergått 
någon förändring, utan är fortfarande sådan, att länet, livars 
areal utgör 43,OÖ92 qvadratmil, deraf 1,3114 qvadratmil i sjöar, 
liar fem städer, h varje med sin särskilda domstol och förvalt
ning, samt beträffande landsbygden bestar af åtta härad, för
delade i tre domsagor och fyra fögderin med tillsammans elfva 
iänsmansdistrikt. 

I ecklesiastikt hänseende indelas länet fortfarande i 86 
Kyrkosocknar på landet jemte fem stadsförsamlingar, fördelade 
' 45 pastorat. 

r 1'ägor om ändring af länets indelning hafva dock blifvit 
läckta under perioden, i det att dels städerna Kungsbacka ocli 
baliolm sökt att i judicielt hänseende blifva förenade med landet, 

s Ut'k Halmstads stad gjort underdånig ansökning om att få 
e u ej obetydlig del af Snöstorps socken, som skiljes från staden 

A. M:ti Befùllhingahafcandet femàrabtrâttelstr I87I—1S75. Hollands lin 

endast genom Nissa-ån, är tätare befolkad och omfattar bland 
annat den under anläggning varande Hahnstad-Nässjö-jernvägens 
station vid Halmstad, förlagd under staden i »aval jndieielt och 
administrativt som ecklesiastikt hänseende, men dessa frågor be
rodde alla vid periodens slut på närmare utredning eller Eders 
Kungl. Maj:ts Nådiga pröfning. 

Numera har dock Eders Kungl. Maj:t enligt Justitie-Depar-
tementets skrifvelse af den 30 sistlidne Juni i Nåder afslagit 
Kungsbacka stads underdåniga ansökning att komma under 
landsrätt. 

För dem, hvilka ästunda att erhålla kortfattad tillförlitlig 
kännedom om länets indelning, naturbeskaffenhet och öfriga för
hållanden af mera allmänt intresse, är utväg dertill beredd 
genom den af Kaptenen vid Gotlands Nationalbeväring Carl 
Appeltofft år 1874 utgifna »Hallands läns ktdendi'r», som inne
håller värdefulla upplysningar om länet i statistiskt och ekono
miskt hänseende. 
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2 H a l l a n d s län. Folkmängden. Metodister. 

2. Länets invånare. 

Tab. Litt. A. Folkmängdstätheten inom länets särskilda fögderin och antalet af de från mantalspenningar befriade år 1875. 

Tab. N:o l. Bifogade tabell N:o 1 visar, att länets folkmängd vid 1875 
års slut utgjorde å landsbygden 118,034 och i städerna 12,641, 
således tillsammans 130,675 personer, enligt mantalslängderna; 
hvaremot länets folkmängd efter presterskapets uppgifter till 
Kungl. Statistiska Centralbyrån belöpte sig vid 1875 års slut 
till 118,877 å landsbygden och 12,833 i städerna eller tillsam
mans 131,710 personer. 

Vid 1870 ars slut hade länet å landsbygen 115,927 in
vånare efter mantalslängderna och 115,818 efter husforhörsläng-
derna samt i städerna 11,398 invånare enligt mantals- och 
11,403 enligt husförhörslängderna; i följd hvaraf folkmängden 
således ökats enligt mantallslängderna: 

å landsbygden med 2,107 personer eller 1,8 % 
i städerna » 1,243 » » 10,9 » 
i hela länet » 3,350 » » 2,6 » 

samt enligt husförhörslängderna: 
å landsbygden med 3,059 personer eller 2,6 % 
i städerna » 1,430 » « 11,i » 
i hela länet » 4,489 » » 3,4 » 

Den betydligt större folkökningen i länets städer, än på 
landsbygden, kommer på städerne Halmstad, "Varberg och La
holm samt af dessa egentligen Halmstad, hvars invånareantal 
stigit med omkring 1,000 personer, beroende på denna stads ej 
obetydliga industriela utveckliug och dermed följande inflyttnin
gar, hvartill den pågående anläggningen af Halmstad-Vemamo-
Nässjö jernvägen torde hafva väsentligen bidragit. I städerna 
Falkenberg och Kungsbacka har folkmängden något litet minskats 
under perioden. A landsbygden beror folkökningen hufvudsak-
ligen på öfverskott i nativiteten, helst nämnvärda farsoter eller 
andra särskilda orsaker icke vållat större dödlighet, än under 
vanliga förhållanden, vare sig bland barn eller bland äldre personer. 

Väl hsr en mängd af landsbygdens innebyggare under pe
rioden utflyttat nr riket, företrädesvis till Nord-Amerikas för
enta stater, men denna utflyttning har dock hvarken ökats 
under perioden mot hvad som under den föregående femårspe
rioden torde hafva egt rum ej heller kunnat uppväga folktillöknin-
een eenom flere födde, än döde. 

Folkmängdstätheten för hela länet utgjorde vid periodens 
början ungefär 3,050 personer och vid dess slut omkring 3,130 
personer på hvarje qvadratmil jord, visande således en tillökning 
under perioden af omkring 80 personer per qvadratmil; men 
tages landsbygden särskildt, så funnos der vid periodens bör
jan omkring 2,800 invånare på hvarje qvadratmil och vid 
dess slut vid pass 2,851, angifvande således en folkökning å 
landsbygden i länet af 51 personer per qvadratmil. Om folk-
mängdstätheten å landsbygden och de från mantalspenningar be
friade åberopas för öfrigt nedanstående tab. litt. A. Väsent
liga orsaken till den betydligt större folkmängdstätheten i 
länets båda nordliga fögderin än i de båda sydliga, synes 
utan tvifyel vara att söka dels uti den omständigheten, som också 
är den i länet allmänna åsigten, att länets norra, d. v. s. norr 
om Atra-ån belägna del, är till jordmånen vida bördigare än 
den södra, ehuru å andra sidan jordbruket i den södra delen 
torde i allmänhet vara högre uppdrifvet, dels ock dernti, att i 
norra delen af länet finnes vid kusten en befolkning, som nästan 
uteslutande lefver på fiske och sjöfart, hvilket icke i lika hög 
grad eger rum inom södra delen af länet. 

Särskilda administrativa åtgärder för invånarne, som tala 
främmande språk hafva icke påkallats. 

Under periodens sista år har en skismatisk rörelse i meto-
distisk riktning egt rum i Varbergs stad och dess närmaste om
nejd, hvilken rörelse dock icke under perioden ledt till bildande 
af egen församling. Likaledes hafva metodistiska lärosatser blif-
vit genom sjöfolk och från Amerika återvändande emigranter 
spridda samt vunnit anhängare hufvudsakligen i Valida och Släps 
socknar, der metodistiska församlingshus blifvit uppförda, utan att 
likväl anmälan om dessas användande till offentlig gudstjenst 
ännu skett. Antalet bekännare af metodistiska lärosatser inom be
rörda socknar lärer uppgå till omkring 80. Bildandet af me-
todist-episkopala församlingen i Varberg och Valida är af Eders 
Kungl. Maj:t d. 10 Mars 1876 i nåder tillåtet. För öfrigt hav 
inom länet försports ökad lifaktighet inom statskyrkan, i det 
att särskilda sammankomster för gemensam andaktsöfning allt
som oftast förekomma, synnerligast der, hvarest någon af Evan-



Bruket af rusdrycker. Skuldfordringsmål m. m. Jordbruk o. boskapsskötsel. Tabb. N:is 2 och 3. Hallands län. 3 

3. Näringar. 

Tab. Litt. B . Skuldfordringsmål 

Tab. Litt. C. Uppgift om skörden inom länet i korntal under åren 1871—1875. 

geliska fosterlandsstiftelsens kringresande kolportörer infunnit 
sig för att hålla föredrag. 

Under perioden har länets befolkning i allmänhet haft att 
glädja sig ät goda skördar samt deraf beroende rikligare tillgån
gar; och häruti är att söka orsaken till den tydliga förbättring i 
byggnadssätt, klädedrägt och födoämnen, som allmänt inom lan
det låtit förspörja sig under perioden; men af samma orsak har 
också missbruket af rusgifvande drycker snarare till- än aftagit, 
och detta missbruk har varit närmaste anledningen till de flesta 
under perioden inom länet föröfvade brotten. Sävskildt hafva 
åtskilliga fall af gröfre våld förekommit inom sydöstra delen 
af Fjäre fögderi. Bruket af öl är på landsbygden mycket all
mänt; men i länets södra hälft lärer äfven temligen allmänt 
af den besutna allmogen förtäras dyrare spritdrycker. Detta 
är dock i viss mån bevis på rikligare tillgångar, ty utan sådana 
skulle allmogen ej köpa en dylik dyrare rusdryck. 

Hos Eders Kungl. Maj.ts Befallningshafvande afgjorda skuld
fordringsmal hafva under periodens fyra första är minskats, 
men under det sista åter ökats, såsom af nedanstående tab. Litt. B. 
inhemtas. Utmätningsauktioner a fast egendom hafva under 
hela perioden varit betydligt färre än under aren 1866—1870. 

Sockenbibliotek finnas innom 25 af länets 86 socknar, men 
de flesta sockenbiblioteken lära ej mycket anlitas. Deremot 
finnas tidningar ocli tidskrifter mycket allmänt spridda i länet, 
så att befolkningens läslust otvifvelaktigt tilltagit. 

Sedan af de tre i enlighet med hufvudgnindema i Eders 
Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse den 8 Mars 1861 bildade fri
villiga skarpskytteföreningarna, hvilka i länet funnos vid 1870 
års slut, två upphört, Norra Hallands år 1873 och södra Hal
lands är 1874; så återstår nu inom länet endast en dylik för
ening, nemligen Mellersta Hallands frivilliga skarpskytteförening, 
hvars medlemmars antal vid 1875 års slut uppgick till 449 man. 

Mi) SM 2„, 2i>, 2 c, 2d o. 3. A) och B) Jordbruk och boskapskötsel. Här-
utinnan åberopas de af hushållningssällskapets sekreterare medde
lade upplysningar, hvilka sammanfattats uti tabb. N:isJ?ä, Ib, 2 c, 
2 d och 3, jemte hvad för åren 1871—1875 derom finnes 
under afdelningen »jordbruk och boskapsskötsel» intaget i »Bi
drag till Sveriges officiela statistik,» hvarvid dock i afseende 
på förenämnda tabeller anmärkes, att, enär flere socknar inom 

länet icke i alla afseenden lemnat hushållningssällskapet fullstän
diga uppgifter, särskildt i fråga om skörden af raps, gräs och 
andra foderväxter, samma tabeller icke i alla kolumner angifva 
den verkliga summan utan ett något lägre belopp. Om skör
den i korntal, efter hvad kronofogdarne i länet för hvarje 
år till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande meddelat, torde 
fä hänvisas till nedanstående tab. Litt. C. samt för åren 1874 



4 H a l l a n d s l ä n . Jordförbättriagar. Handelspris. Utförsel. Trägårdsskötsel. Kreaturspris. 

Tab. l i tt . D . Uppgift om handelsprisen å spanmål under 
åren 1871—1875. 

Tab. l i tt . E . Handelsprisen å le/vande kreatur och ladugårdsprodukter under åren 1871—1875. 

Men någon uppgift om införseln af spanmål till länets 
hamnar har icke blifvit af tullkamrarne lemnad, ehuru käudt är, 
att åtminstone målen spanmål inkommit från utlandet till 
handlande i Halmstad. 

De i förra femårsberättelsen ouiförmälda låneunderstöd af 
allmänna medel i följd af 1868 års missväxt hafva under åren 
1871, 1872 och 1873 blifvit i föreskrifven ordning återbetalda; 
och några dylika understöd hafva icke under femårsperioden 
1871—1875 ifrågakommit. 

Trägardsskötsel och fraktträodling hafva under perioden 
bedrifvits temligen allmänt i länet, synnerligust å större egen
domar, meu torde icke kunna betraktas såsom särskild näring, 
ehuru onekligen deråt egnats större omsorg än förut. 

At förbättrande af husdjursraserna har under perioden 
egnats större omsorg, helst som Kungl. hushållningssällskapet 
dertill uppmuutrat genom prisutdelningar vid de numera årligen 
återkommande utställningarna samt företaget visat sig lönande 
genom förhöjda pris å kreatur och ladugårdsprodukter. Dessa 
pris hafva uppgifvits såsom af nedanstående tab. litt. E. torde iu-
hemtas; och kan deraf dragas den temligen sannolika slutsatsen, 
att prisen öfverhufvud taget under perioden utgjort i medeltal 
för hästar 500 kr. stycket, för oxar 350 kr. paret, för kor 125 
kr. stycket, för får 13 kr., för årsgamia svin 45 kr., för gäss 4 
kr. och för bistockar 15 kr. stycket, för fläsk 7 kr., för kött 5 

och 1875 jemväl till kronolänsmänuens i länet meddelade rap
porter, sådana dessa sammanfattats uti de genom »Bidrag till 
Sveriges officiela statistik» offentliggjorda årsväxtberättelserna 
för samma år. Beträffande år 1872 anmärkes, att det varit 
hufvudsakligen i Fjäre fögderi, som vårsäd, trindsäd och po
tatis gifvit endast tredje kornet. I Varbergs fögderi erhölls 
nämnda år delvis 3 à 4 och delvis 4 à 5 kornet, men i de 
båda andra fögderien ej under 5 kornet. Jordbruket, som 
numera är länets hufvudnäring, har under perioden skridit 
betydligt framåt, dock ej så mycket i länets nordligaste fögderi 
som i de öfriga, der mergling, konstgödning och täckdikning 
blifvit alltmera allmänna. 

Enligt uppgift från hushållningssällskapets sekreterare ut
gjorde under år 1875 vidden af nyodling 716 tunnland i 45 
socknar, af vattenaftappning 411 tunnland i 4 socknar, af under-
dikning 1,914 tunnland i 51 socknar, af ängsvattning 11 tunnland 
i 2 socknar, af mergling 4,620 tunnland i 52 socknar, af skogs-
sådd 211 tunnland i 15 socknar och af skogsplantering 103 
tunnland i 8 socknar. I Gällinge socken, som är en af länets 
minst befolkade och uteslutande af bönder bebodda socknar, har 
med en kostnad af omkring 40,000 kronor utan bidrag eller län af 
staten blifvit under perioden verkställd vattenaftappning, hvarige-
nom anses hafva vunnits 5 à 6 hundra tunnland odlingsbar mark 
och betydligt förbättrats flere hundra tunnland vattensjuk åker. 

A de större egendomarne i länet, synnerligst i södra delarne, 
användas numera allmänt nyare tiders förbättrade brukningssätt, 
det s. k. vexelbruket, hvilket äfven börjat delvis antagas af 
allmogen i länets södra del, men allmännast vidhåller dock all
mogen sitt gamla tvåskiftes- och enskiftesbruk. 

Handelsprisen å spanmål äro angifna, på sätt i tab. litt. D 
upptages. 

Utförseln af spanmål till utrikes orter har enligt uppgifter 
från tullkamrarne i Halmstad, Varberg och Falkenberg under 
perioden utgjort i kubikfot: 



Prisbelöning af kreatur. Mejerin. Biskötsel. Kreaturssjukdomar. Stängsel. Dagsverkspris. Skogsprodukter. Hallands län. 5 

Tab. Litt. F. Från länets hamnar i Halmstad, Varberg och Falkenberg utskeppade skogsprodukter. 

litad. Mejeri» finnas tor öfripct pa de Hesta större egendomar; 
och i Skintaby, llarplinge sucken, tinnes ett by mejeri. Mest 
utaf allt torde dock de iföga prisan a kreatur och ladugårds-
produkter hafva bidragit till ladugardxsköt.selns uppdrifvande. 

Far och sriukreatur uppfödas nästan endast till husbehof; 
nfli enahanda är förhållandet med gäss, ankor, höns och kal
koner samt bin, sa att lika litet at värden nf fjäderfän soin at 
biskötseln egnas någon särskild uppmärksamhet. Det enda an
märkningsvärda undantag härifrån är, att under ar 187."» pa 
Maredskärr i Slättakra socken blifvit af enskild person anlagd en 
stiirre hönsgård, livari lära blifvit inrymda 350 à 400 fjäderfän 
af både inhemska indi utländska slag. 

tienom oxar. som fördes i land frän en pa våren 1875 vid 
Oiwila strandad, med last frän Malmö och Helsingör till Eng
land bestämd angbat, uppkom elakartad >nul- och kbfsjuka bland 
fäkreatuven i Onsala socken, hvarifran sjukdomen spridde sig 
till Elfsakers socken, hvarefter den genom vidtagna kraftiga åt
gärder hämmades utan att hinna anställa större skada. För 
öfrigt hafva inom vidt åtskilda delar af länet förekommit en-
>taka fall af rots bland hästar, mjeltbrand bland kor och vattu-
skräek bland hundar, men dessa fall hafva. varit ytterst få, sa 
att nagou farsot bland husdjuren icke kan anses hafva egt rum 
under perioden. 

Stängsel förekommer visserligen, îueii försvinner alltmera och 
ersattes genom vallning af kreaturen. Till stängsel, der den 
förefinnes, begagnas mestadels sten och jordvallar samt i skogs
bygden äfveu trä. 

Utvandringen till Tyskland och Amerika han såsom förut 
är nämndt, under perioden fortfarit, dock icke till större mycken
het än under näst föregående femårsperiod, men denna utvan
dring har icke väsentligt minskat tillgängen pa arbetare för 
jordbruket m-h boskapsskötseln. Dereinot torde de mänga ut
vägar till förtjenst, livilka under perioden yppats för arbetsfolk 
hafva i väsentlig man bidragit till dagsverks/a-isens stegring. 
Prisen hafva i allmänhet varit: för inansdagsverke om vintren 
75 öre à 1 kr. i norra och 1 kr. à 1 kr. 33 öre i södra delen af 
länet samt om sommaren I kr. ii 1 kr. 25 öre ; norra och I 
kr. 67 öre à 2 kr. i södra delen af länet; och för ijvinsdagsvcrken 
50 öre à 1 kr. 

C) Sfcogshnshalinitg jemte l>) Rofdjms stödande. Enligt 
uppgifter, lemnade af tullkamrame i Halmstad, Varberg och 
Falkenberg, hafva frän nämnda städer under p< rioden utskeppats 
skogsprodukter, på sätt i nedanstande tab. litt. F. upptages-

kr. 75 öre och för talg 7 kr. 75 öre pr 20 skålpund, för mjölk 
25 öre kannan, för smör 75 öre, för ost 50 öre och för ull 1 
krona skålpundet, för ägg 75 öre tjoget samt för hudar 15 kr. 
stycket. 

Hästrasernas förbättring liar under perioden gjort betydliga 
framsteg och under de två senare åren isynnerhet tillvunnit sig 
uppmärksamhet genom de af staten anordnade ärliga prisbe-
löningar, hvarvid belöningar utdelats sålunda: 
1874 för 10 st. hingstar, tillhörige nio personer .... kr. 1,500 

« 3 » folston, tillhöriga tre personer » 200 
» 4 » unghästar, tillhörige fyra personer » 16 

Summa kr. 1,716 
1875 för 8 st. hingstar, tillhörige sju personer .. kr. 1,200 

» 8 » folston, tillhöriga åtta personer » 525 
» 9 » unghästar, tillhörige åtta personer, 

skådepenningar i värde af » 43 , Ï o 
Summa kr. 1,768,-.;o; 

af hvilka belopp staten tillsläppt hälften och länets hus
hållningssällskap andra hälften. Redan 1871 hade dock medelst 
ett anslag af hushållningssällskapet å omkring 7,000 kronor 
anskaffats sex norska hingstar, livilka sasoiu beskällare statio
nerats på olika ställen inom länet, för att såmedeist fa det 
alltmera ökade behofvet af goda arbetshästar afhjelpt, men af 
aämnde hingstar hafva två 1875 befunnits för ändamålet ej vi
dare användbara och derför blifvit försålda. 

Det a Heagård befintliga utamholläuderiet har under perioden 
fortfarande blifvit omsorgsfullt vårdadt, men under innevarande 
ar genom jordegarens försäljning af egendomen upphört, sedan 
kreaturen — af Yorkshire- korthorns-ras, — blifvit ä offentlig 
auktion försålda. P å Skottorp tinnes emellertid en stor upp
rättning af korthornsdjur; och llere af de större egendomarne 
inom länet hafva under perioden blifvit försedda med utmärkta 
Iveladugårdar af såväl korthorns- som ayrshire- och andra raser. 

- Till prisbelöningar för afvelsdjur vid landtbruk.smötena i länet 
liafva af hushållningssällskapets medel blifvit använda: 

ar 1871 730 kr. 
» 1872 926 » 
» 1873 708 » 
» 1874 1,016 >> 

men år 1875 skedde ingen prisbelöning, emedan det då tilläm— 
»ade landtbruksmötet, i Kungsbacka måste i anseende till der i 
orten gängse mul- och klöfsjuka inställas. För att uppmuntra 

ll förbättrad mjölkberedning har hushållningssällskapet för 
änet antagit en mejeriassistent, som lärer varit rätt mycket an-
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Dessa skogsprodukter torde dock nära nog uteslutande vara 
komna frän Smaland och Vestergötland i oarbetadt skick och 
blifvit vid sågverken utmed elfvarne i länet förarbetade till ut
skeppning. 

Tnh. X.o i. Om skogshushållningen inom länet under ifrågavarande pe
riod åberopas medföljande tab. N:o 4, grundad på erhållna upp
gifter, af hvilka jemväl framgår: att häradsallmätiuiogar, oskif
tade sockneallmänmugar, ekplanteringar och mullbärsplanteriugar 
icke finnas inom länet; att arealen af andra skogsplanteringar, 
hvilka dock mycket sällan förekomma annorstädes än pa kro
nans flygsandsfält, icke är känd i vidsträcktare man, än af lä
nets hushållningssällskap uppgifvits; att upplysningar om yt
vidden af enskildes skogar under perioden insamlats frän Sön-
druin.s, Vapnö, Trönninge, Eklsberga och Tjärby socknar, der 
skogsmarken, flygsandsfälten oberäknade, utgör tillsammans 12,292 
qvadratref 75 qvadratstänger; att ytvidden ä Eders Kungl. Maj: t s 
och Kronans jlggsaixlsfält under perioden minskats derigenom, 
att en del af det inköpta Skummeslöfsfältet fatt i följd af in-
teckningshiuder aterga till enskilde égare; att orsaken till minsk
ningen af arealen a de boställen och kyrkor m. fl. tillhörige 
skogarne är att finna i krono- och kyrkohemmans försäljning 
till skatte; att skogsodling under perioden egt rum å 1,429 
qvadratref af Kronans flygsandsfält, hvarest för öfrigt en del 
vattensjuk mark afdikats och 7,369 fot stenstiiiig.se! anbringats 
i stället för trästängsel; att dterpbmtering a boställens, kyrkors, 
läroverks och fromma stiftelsers skogar i stället för der utsynt 
och afverkad skog öfvervakats; att den upptagna arealen af en
skilda ilggsmuUfu.lt omfattar endast dem, hvilka enligt Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 27 Juni 1860 stå under skogs
statens närmare uppsigt, hvareniot arealen af öfriga enskilda 
Hygsandsfält icke är tillförlitligt känd; att å förstberörda en
skilda flygsandsfält, der skogsodlingen omfattat 641 qvadratref, 
under perioden jemväl inskördats gräs till sammanlagdt värde 
af 1,643 kronor 10 öre; att å Kronans flygsandsfält någon af-
verkning ej egt rum; samt att enskildes skogar af egarne miss
brukas och utan urskilning afterkas, synuerligast sedan utförsel 
af bok- och furuved pa de senare aren visat sig alltmera lö
nande och derför tilltagit. 

1 Varbergs fögderi liafva ljungliännhtgar till stor skada 
för uppväxande skocsplantor förekommit hvarje vår, men der-
pinot nästan upphört inom öfriga delar af länet. 

Endast t va skogseldar liafva under perioden egt rum, den 
ena i April 1872 å Mareds skog i Slättakra socken, der om
kring tretio tunnland skog ödelades, och den andra å en icke 
obetydlig, men ej uppgiften skogsareal å hemmanen Örsedal 
och Stalered i Abilds socken den 25 Maj 1874. 

Genom Eders Maj:ts nådiga bref af den 11 December 1874 
och den 24 Augusti 1875 har väl förordnats om inköp af mark 
inom detta län fOr skogsodling, men de åtgärder, hvilka med 
anledning deraf vidtagits, hafva icke före ifrågavarande femårs
periods slut hunnit framskrida så långt, att några inköp af för 
skogsbörd tjeulig mark dessförinnan kommit till stånd. 

Skogsstaten i länet vid 1875 års slut utgjordes af en jäg
mästare med 2,500 kronors lön, tjeustgöringspenningar och al-
derstillägg deri inbegripna, samt 200 kronor i resepenningar, 
fyra kronojägare med 500 kronors lön hvardera, tjenstgörings-
peuningarne inberäknade, och dessutom två planteringsvaktare 
för enskildes under skogsstatens uppsigt ställda flygsandsfält. 

På bränntorf finnes riklig tillgång inom länet; och dess 
värde ökas i samma man, som tillgängen på bok-, björk- och 
furuved minskas. 

Prisen å skogsprodukter hafva angiftits sålunda: från 
Varbergs fögderi för en famn bokved om 288 kubikfot i skogen 
12 à 16 kronor, men levererad på två mils afstånd derifråu 33 
å 34 kr.; för en famn björkved i skogen 9 à 11 kr. och leve
rerad 18 à 21 kr.; för en tolft bräder 6 à 7 kr.; för bjelkar 6 
à 8 kr. stycket; för spärrar 3 à 5 kr. stycket; för läkten 2 kr. 
å 2,-_>5 kr. pr tolft, och för byggnadstimmer 18 à 22 kr. pr tolft; 
samt från Halmstads fögderi för timmer till syllar, bjelkar och 
bandträn 12 à 17 öre foten, för bräder 5 à 6 kr. tolften, för 
plankor 20 à 25 kr. tolften, och för spärrar 6 à 9 kr. tolften, 
allt i sjelfta skogsbygden. I Fjäre fögderi finnes endast obe
tydligt af skog till afsalu, och från Laholms fögderi har ej lem-
nats uppgift å priset på dess skogsprodukter, hvilka ock mesta
dels torde afyttras utom fögderiet. 

Några särskilda åtgärder för rofdjurs utödande hafva Tabb. >':i«5o.ft 
icke under perioden vidtagits; lemnande tab. N:o 5 för öfrigt upp
lysning om antalet dödade rofdjur; och i tab. N:o 6 upptages 
autalet af rofdjur dödade husdjur. 

E) Fabriker, manufakturer och handtverfe. Härom Tabb. N : U 7 « <>. 75 
åberopas bifogade tabeller N:is 7 a och 7 b, hvilka äio grunda
de på förutlemnade uppgifter till Eders Kungl. Maj:ts Kommerse
kollegium för ar 1875. 

De mest anmärkningsvärda fabriker i länet under ifråga
varande period äro: 

Auderstorps mekaniska bomullsspinneri i Lin do me socken, 
Fjäre härad, hvarest under år 1875 tillverkats 26,032 bundtar 
bomullsgarn i värde af 232,760 kronor. 

Slottsmöllans klädesfabrik vid staden Halmstad, säkerligen 
numera en af de större klädesfabrikerna i hela riket. Under 
nämnda år är tillverkningen derstädes uppgiften till 7,798 styc
ken olika slags kläden af tillsammans 565,575 fots längd till ett 
värde af 1,432,123 kronor 22 öre. 

Varbergs gjuteri och mekaniska verkstad med ångmaskin, 
plansvarf, fyra jernsvarfvar, hyfvelmaskin, två borrmaskiner, två 
ventilatorer, två kupolugnar, en svängkran och fyra smideshärdar. 
Tillverkningen bestod 1875 i förädling af 4,500 centner jern till 
ett uppskattadt värde af 65,000 kronor. 

Steninge glasbruk vid Hulabäck i Steninge socken, Halm
stads härad, anlagdt år 1874 af ett för ändamålet bildadt bolag. 
Glasbruket började sin verksamhet nämnda år och har sedan ej 
obetydligt utvidgats, sa att der vid periodens slut funnos en 
smältugn med åtta deglar, sex kylugnar, tre tempelugnar och 
sliperi. Brukets tillverkning är uppgiften för 1874 till 400,000 
stycken buteljer i värde af 40,000 kronor, samt för 1875 till 
4,500 "hytthundra" hvitt glas, 4,000 "hytthundra" grönt glas 
och 630,000 stycken buteljer, tillsammans motsvarande ett till
verkningsvärde af 80,000 kronor. 

De två ölbryggerien i Halmstad, hvarest under år 1875 
blifvit tillverkade 203,481 kannor öl, 39,565 kannor dricka och 
12,676 kubikfot mäsk, tillsammans värdt 123,848 kronor; och 

Sågverken vid Viska bro eller Nyebro i Värö socken, Forsa
backa i Vinbergs socken, Herting i Skrea socken, Oskarsströw 
i Slättakra socken, Johansfors äfven i Slättakra socken och a 
Laholms kungsladugård i Laholms socken, af hvilka sågverk de 
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Tab. Litt. G. Uppgift om bränvinsbränningen i länet. 

tre förstnämnda drifvas med ånga, men de tre sistnämnda med 
vatten. Tillverkningen är uppgifven sålunda: 

l:o. Viskabro ångsåg under år 1875: 370 tolfter plank, 
1,230 tolfter bräder och 44,000 stycken sleepers. 

2:o. Forsabacka ångsåg med ångmaskin om 18 hästkrafter, 
två ramar, en kapsåg och en cirkelsåg: 

3:o. Hertings ångsåg med två ångmaskiner om 30 häst
krafter, fyra enkla sågramar, en dubbel konstcirkelsåg och fem 
enkla cirkelsågar. 

5:o. Johansfors sågverk, som, förut af ringa betydelse, un
der perioden öfvergått från enskild égare till bolag och blifvit 
ombygdt, är icke inberäknadt bland de i tab. N:o 7 a upptagna 
sågverken och har först under år 1875, då en stafsågnings- och 
en ramsågningsmaskin varit i gång, drifvit någon större till
verkning, uppgifven till 18,247 kubikfot. 

6:o. Laholms sågverk: 
ar 1871: 81,700 st. plank, 52,000 st. bräder och 2,300,000 st, 

takspån, tillsammans värd t 156,602 kronor. 
» 1872: 81,000 st. plank, 41,400 st. bräder och 2,440,000 st. 

takspån, i värde af sammanlagdt 152,542 kronor. 
» 1873: 63,960 st. plank, 29,568 st, bräder och 1,895,000 st. 

takspån, för tillhopa 118,257 kronor. 
» 1874: 38,142 st. plank, 19,467 st. bräder och 1,116,000 st. 

takspån, till värde af 54,568 kronor. 
» 1875: 36,912 st. plank, 19,540 st. bräder och 1,210,000 st. 

takspån, till värde af 87,579 kronor, 
eller i medeltal för hvarje år: 60,343 st. plank, 32,394 st, bräder 
°ch 1,792,200 st, takspån, i värde af 113,909 kronor 60 öre. 

Såsom förut är antydt, hafva samtliga dessa sågverk nära 
nog uteslutande hemtat sina förarbetade råämnen från Vester-
götland och Småland. 

Utom de i tab. 7 a upptagne fabriker och manufakturinrätt
ningar af mera betydenhet, finnas inom Fjäre fögderi en ben-
«tamp och ett oljeslageri samt 40 mjöl- och 11 sågqvarnar, äf-
vensom i öfriga delar af länet finnas mindre mjöl- och såg
qvarnar samt smärre tegelbruk. 

I afseende på den bränvinsbränning, som under perioden 
'dkats inom länet, torde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 

a hänvisa till följande tab. litt. G, hvaraf framgår, att i me

deltal för hvartdera af åren 1871—1875 inom länet tillverkats 
131,061,8 kannor bränvin samt i tillverkningsafgift influtit 
104,017 kronor 11 öre. 

Inom vissa delar af länet bedrifves ej obetydlig husslöjd; 
och i hela länet söker hushållningssällskapet uppmuntra dertill 
genom belöningar vid dess årliga landtbruksiuöten och genom 
anslag för bekostande af undervisning i husslöjd. 

Tillverkningen af möbler inom Lindome socken liar under 
denna femårsperiod, likasom under den föregående, varit ganska 
betydlig med god afsättning hufvudsakligen till Göteborg. 

Likaledes har fortfarande inom de flesta socknarna af Fjäre 
fögderi idkats lin- och blångarnsväfnad, hvaraf under år 1875 
tillverkats ungefär 100,000 fot i värde af omkring 33,000 kronor. 

Tillverkningen af yUeväfnader i Varbergs fögderi har icke 
under perioden synnerligen tilltagit. Försäljningen af dylika 
väfnader, hvilkeu sker i Yarberg och a Larsmessomavknaden i 
Göteborg, är sålunda angifven, nemligen för: 

1871: Yllevaror 6,000 fot, värda 2,500 kronor jemte häst
täcken och golfmattor för 1,000 à 1,200 kronor. 

1872: Yllevaror 7,000 fot, sålda till 3,000 kronor samt 
hästtäcken och golf mattor för 1,000 à 1,200 kronor. 

1873 : Yllevaror 7,000 fot för 3,000 kronor samt hästtäcken 
och golfmattor för 1,000 à 1,200 kronor. 

1874: Yllevaror 13,000 fot i värde af 6,500 kronor samt 
hästtäcken och golfmattor för 1,800 kronor; och 

1875: Yllevaror 15,000 fot för 7,500 kronor samt häst
täcken och golfmattor till värde af 1,200 kronor. 

Från Varbergs fögderi sålda linneväfnader lära utgjort: 

i medeltal för alla fem åren yllevaror, hästtäcken och golfmattor 
för 5,760 kronor samt linneväfnader för 27,500 kronor. 

Inom Halmstads fögderi lärer ej förekomma någon synnerlig 
husslöjd. Dock pläga inom Drängsereds och Gällareds pasto
rat qvinnorna förarbeta ull till vadmal at förlagsmän i Elfs
borgs län mot en arbetslön af sex till sju kronor för 20 skål
pund. Afvenledes har bedrifvits tillverkning af nötlulrstäcken 
och golfmattor, men i allt mindre och mindre omfattning. I 
Gällareds pastorat förfärdigas också laggkärl. 

Från Laholms fögderi är uppgifvet, att tillverkningen af 
gllevaror fortfarande intager första rummet bland husslöjderna 



8 Hallands län. 

och hufvndsakligast bedrifves i socknarna omkring Laholm samt 
till större delen utgöres af tröjor, strumpor, vadmal och täcken, 
hvilka mestadels afyttras till handlande i Laholms stad samt 
Renneslöfs och Hishults socknar, men något värde å berörda 
tillverkning har icke meddelats. I Hishults och till mindre del 
äfven i Knäreds socken hafva förfärdigats hggkärl till ett sam
manlagt värde af 1,000 à 1,500 kronor för hvarje ar under 
perioden. 

Länets förnämsta binäring är utan tvifvel fisket, som huf-
vudsakligen omfattar laxfiske i elfvame och å hnfsstranden samt 
det egentliga saltsjöfisket, hvilket senare isynnerhet bedrifves 
vid mellersta delen af länets kuststräcka. 

Sedan Kaptenen vid Kungl. Bohusläns regemente, Riddaren 
Max Kilman i bolag med några personer i Göteborg år 1874 
på arrende öfvertagit laxtiskerättigheterna såväl i Viska-, Atra-
och Laga-åarna, så långt dessa elfvar sträcka sig inom länet-
som äfven i en del stnuulrätt, liar laxfisket börjat bediifvas pa 
ett bättre och för fiskets uppdrifvande lämpligare sätt; hvar-
jemte Kaptenen Kilman anlagt hi.rodltiigsinmtalirr vid saunliga 
nämnda elfvar i storartad utsträckning, ar,ställt l evakninsspt-r-
soual emot olaglist fiskande och föranstaltat om andra åtgärder 
för unglaxens fredande, för att såmedelst söka uppbringa lax
fisket i Viskan, Atran och Lagan till en i stort vinstgifvande 
affär. Likaledes underhålles fortfarande laxodlingsanstalten i 
Nissaån vid Oskarsström; och for unglaxens fredande äfven i 
denna elf äro åtgärder vidtagna. Enligt såväl de berättelser, 
hvilka afgifvits af den genom dels statsbidrag och dels hus
hållningssällskapets anslag aflönade särskilde fiskenintendenten 
för Halland, Riddaren af Kungl. Vasa Orden, G. von Yhlen, 
som äfven andra inkomna upplysningar, har blifvit utkläckt och 
utsläppt följande antal laxynge), nemligen: i Viska-ån, hvarest 
finnas tre romkläckningsanstalter, år 1874: 96,000 stycken och år 
1875: 250,000 stycken, men af dessa senare lära omkring 
50,000 stycken blifvit dödade derigenom, att i Juli manad från 
Rydals vid Viskan i Marks härad af Elfsboigs län belägna 
fabrik, vid rensning af en gasapparat, allt affallet efter flere 
års gastillverkning utpumpats i elfven och förgiftat vattnet 
under några dagar; i Atra-åu, livars laxfisken Kaptenen Kil
man först den l September 1874 fått tillträda, år 1875 omkring 
500,000 stycken; varande dessutom vid denna elf anställde en 
uppsyningsman och tio vaktkarlar, hvilkas afiöning utgått med 
mera än 5,000 kronor; i Nism-ùn: 

år 1871: högst 300,000 stycken yngel 
» 1872: » 600,000 » » 
» 1873: » 400,000 » » 
» 1874: » 250,000 » » 
» 1875: omkring 300,000 stycken yngel; samt i 

Laga-ån, hvarest fanns en laxodlingsanstalt, innan Kaptenen 
Kilman öfvertog laxfiskena derstädes, är 1S74 omkring 150,000 
stycken yngel och 1875, sedan Kaptenen Kilman öfvertagit lax
fiskena och låtit anlägga tre romkläckningsanstalter, säkerligen 
minst omkring 500,000 stycken yngel. Laxfisket i Viskan vid 
As kloster uch vid dennas mynning anses hafva ärligen lemuat 

Fiske. 

5 till 6 tusen skålpund lax, hvarfor medelpriset utgjort 75 öre 
à 1 krona per skålpund. 

Hufvudsakligen för laxens fredande under lektiden och i 
dess spädare ålder hafva nya stadgar för fiskets bedrifvande 
blifvit af Eders Kungl. Maj:ts Befalhiingshafvande fastställda 
den 30 November 1871 för »Nissa-åns fiskedistrikt,» hvilka 
stadgar, omfattande äfven kuststräckan till Fylleån, blifvit af 
Eders Kungl. Maj:t godkända, enligt Nådigt utslag af den 23 
Maj 1873; den 28 Februari 1874 för »Laga-åns fiskedistrikt» 
och den 26 Januuari 1875 för »saltsjön från Morups udde till 
Stensjö äfvensom i Bobergs-ån»; varande dock stadgarna af den 
28 Februari 1874 och den 26 Januari 1875 beroende på högre 
myndigheters pröfning. 

Saltsjöfisket, som uppgifves vara af ringa betydelse i Fjäre 
och Laholms eller i länets nordligaste och sydligaste fögderin, 
utgör deremot en vigtig binäring i de båda mellersta fögderien, 
men egentligt hafsfiske med större däckade båtar hindras af 
brist pa tjenliga hamnar. Dock torde denna brist komma att i 
någon mån afhjelpas, sedan under perioden åtgärder vidtagits 
tor att åstadkomma medel till anläggning af fiskehamnar i Mo
rups och Träslöfs socknar. Fisksalterin finnas vid Båtviken i 
Träslöfs socken och i Morups socken, det senare inrättadt 
under perioden och öfvertaget af ett bolag. Vid Båtvikens sal-
t.evi lära insaltats omkring 10 à 12 tusen lispund storfisk årligen, 
hvilken blifvit till största delen försåld i Göteborg och England. 
Vid fisksalteriet i Morup uppköptes under 

år 1874: 60 centner långa till 3 kronor 40 öre 
535 » torsk 
758 » kolja 

är 1875: 20 » långa 
430 » torsk 
620 » kolja 

allt för hvarje centner; och blef den sålunda inköpta fisken, dels 
torr och dels saltad, försåld inom riket. Från Träslöfs fiskläge 
lära vara försålda helgflundra, torsk och långa m. m. sålunda: 

I Summa; 90,000 \ | 43,375 | - | 
eller i medeltal 18,000 lispund olika slags fisk för omkriii'i 
8,675 kronor om året. 

Dessutom antages sillfisket hafva, egna förbrukningen obe
räknad, ärligen lemnat 3 å 4 hundra valar, som blifvit såld"? 
till ett pris af ;i kronor à 3 kronor 50 öre för valen. Vid 
Träslöfs fiskläge bedrifves äfven hummerfiske, som uppskattas 
hafva ärligen inbringat 800 till 1,200 kronor. 
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1,1) K-o 8. -4) lândtkonUBUBikationer. I fråga om allmänna vägurne i 
länet under åren J871—1875, åberopas bilagde tab. N:o 8 med 
anmärkning, att den i förra berättelsen omförmälda socknevägen 
mellan Sjönevads gästgifvaregård och Örsedala hemman blifvit 
under denna period fullbordad, afsynad och till begagnande upp
låten, samt att den förbättring för 1,867 kronor å städernas 
vägar, hvilken i tabellen ej blifvit till våglängden ivppgifven, 
egt rum å Varbergs stads vägar och troligen inskränker sig 
till sådan lagning eller sådant underhåll af stadens vägar i all
mänhet, som är oundgängligt och derför ej särskildt i tabellen 
upptages. Dylik allmän väglagning har skett öfverallt i länet. 

Någon annan ny väg, än nyssberörda från Sjönevad till 
Örsedala, har icke under perioden blifvit anlagd; men till om
läggningar å landsvägen från Breareds gästgifvaregård till Gyl-
tige och derifrån dels till Kullhult vid Jönköpings och dels till 
Eskilt vid Kronobergs länegräns behagade Eders Kungl. Maj:t 
den 21 November 1873 nådigst anvisa ett statsanslag af 44,000 
kronor, med hvars tillhjelp nämnda särdeles gagneliga vägförbätt-
ring, som skall vara fullbordad inom den 1 Oktober 1877, under 
perioden påbörjats och raskt fortgått. 

Länets vägar äro i allmänhet väl underhållna, i synnerhet 
sedan väghållningskyldige numera börjat använda sönderslagen 
sten till väglagningsämne. Väga/gifter erläggas för begagnande 
af den s. k. Flabäeksvägen emellan Kungsbacka och Kärra 
•samt af landsvägen öfver Hallands ås; och broajgifter betalas 
fiif färdande å Nyebro öfver Viska-ån, Räfvinge bro på enskild 
väg öfver Atra-ån, Falkenbergsbro öfver samma a, Vessige 
pråm äfven öfver Atra-ån, pråmbron öfver Stens-ån å stora lands
vägen emellan Laholm och Engelholm, Laholms broar öfver Laga-
an, Enslöfs bro öfver Nissa-ån och Halmstads bro öfver Nissa-ån. 

Inom Himble härad har ny vägdelning under perioden egt 
rum och blifvit fastställd. 

Sedan bolag bildats för anläggning af bredspårig jernväg 
fräii Halmstad öfver Torup och Vemanio till Jönköping eller 
annan punkt på stambanan söder om Jönköping med bibana 
till Gisslaved, samt Eders Kungl. Maj:t i nåder den 8 Mars 
1872 för berörda bolag, kalladt Halmstad-Jönköpings Jernvägs 
Aktiebolag, fastställt dess första bolagsordning, har nämnda 
jernvägsanläggning blifvit på hösten samma år påbörjad och 
sedermera fortgått, men icke hunnit före periodens slut. i vid
sträcktare mån fullbordas, än att ungefär sex svenska mil af 
banan då varit i nära trafikabelt skick. Jernvägsbolaget, som 
fatt förnyad bolagsordning nådigst fastställd den 8 November 
1872 och hvars aktiekapital skall utgöra minst 360,000 och 
«ögst 8,100,000 kronor, fördelade i preferensaktier och stam
aktier, lika många af hvartdera slaget, eger derjemte utsläppa 
obligationer för ett belopp, motsvarande 54,000 kronor för hvarje 
engelsk mil af jernvägen. Banbyggnaden verkställes af engelska 
entreprenörer, hvilka såsom liqvid för arbetet erhålla bolagets 
obligationer och aktier, att af entreprenörerne försäljas. Banans 
<ii)knytningspunkt till södra stambanan! är af Eders Kungl. Maj:t 
''«stämd att blifva Nässjö. 

Postdiligenser hafva gått dagligen under vintermånaderna 
'"'" eljest tre gånger i veckan fram och tillbaka emellan Göte-

A. <\f:ts fiefallningshafvamies femårsberättelser 1871 1S75. [Jalltinds län 

borg och Helsingborg genom Hallands läns samtliga städer; och 
dessutom har funnits postdiligensfart tre gånger i veckan dels 
emellan Halmstad och Jönköping, dels ock emellan Halmstad 
och Vislanda samt intill 1874 års slut en gång i veckan emellan 
Varberg och Borås, hvarefter denna postdiligens bief indragen. 

Gästgifveriens antal var vid periodens slut detsamma som 
under föregående period, såsom af tab. N:o 8 synes. Af stats
anslaget till skjutsningstungans lättande för de skjutsnings-
skyldiga reservlag, som till entreprenadskjuts bidragit i städerna 
med mera än 24 kronor för hvarje tusental invånare och å 
landet med mera än 16 kronor på hemmanet, hafva utgått: 

år 1871 till 8 reservlag kr. 731,06 
» 1872 » 9 » » 796,39 
» 1873 » 9 » » 629,47 
» 1874 » 8 » » 424,7» 
» 1875 » 9 » » 638,72 

eller tillhopa under perioden kronor 3,220,43. 
Skjutslegan utgjorde under år 1875 vid 9 af länets skjuts

entreprenader 1 krona 60 öre, vid 2 skjutsentreprenader 1 krona 
50 öre och vid 14 1 krona 20 öre samt vid öfriga 11 skjuts
inrättningar 80 öre milen för hvarje häst. 

Posterna hafva under perioden nästan öfverallt inom länet 
fortskaffats efter särskilda öfvereuskommelser och endast undan
tagsvis med gästgifveriskjuts. Då med 1873 års slut kronobref-
bäringsskyldigheten, som under åren 1871 —1873 var ordnad på 
enahanda sätt som under föregående år, upphörde, blefvo en 
mängd poststationer inrättade, med få undantag en i hvarje 
socken, och i några få socknar två; och ehuru stationernas an
tal minskades under senare hälften af år 1875, på samma 
gång postgången inom länet ordnades i öfverensstämmelse med 
den erfarenhet, som vunnits under 1874 och halfva året 1875, 
torde likväl kronobrefbäriugen numera kunna anses på ett fullt 
tillfredsställande sätt ersatt genom de nya postgångarne, hvilka 
jemväl på de flesta orter inom länet tillgodosett allmänhetens 
billiga anspråk på bättre brefbefordring. 

B) Sjökommunikationer. Inom länet äro hamnar anlagda 
i Halmstad, Varberg, Falkenberg, Kungsbacka och Bussören, 
hvarjemte å länets kuster finnas flere naturliga hamnar. Endast 
i Varbergs hamn kunna temligen djupgående fartyg inlöpa, men 
den är till omfånget mycket liten. Halmstads hamn i Nissaån 
uppnår icke öfver 12 fots och Falkenbergs icke öfver 9 till 10 
fots djup. En naturlig hamn vid Stensjö i Eftra socken är vid 
inloppet 13 till 14 fot och längre in 9 till 10 fot. Om öfriga 
hamnars djuplek saknas tillförlitlig upplysning. Den i förra 
femårsberättelsen omförmälda Bussörens hamn, för hvilkens full
bordande och förbättrande redan af 1870 års fond till understöd 
för smärre hamnarbeten m. m. anvisats ett statsbidrag af 6,000 
kronor, blef vid islossning under Februari 1871 delvis förstörd, 
men med tillhjelp af ytterligare, enligt nådigt bref den 2 Juni 
1871, af samma ars enahanda fond erhållet statsanslag å 3,000 
kronor och kustboarnes tillskott botades skadan, så att hamnen 
den 6 November samma år kunde afsynas och blef godkänd. 
Undervattensbyggnaden, bestående af timmer med stenfyllning 
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eller s. k. stenkistor, befanns emellertid 1873 starkt angripen aP 
sjömask, hvilket ökades under 1874 och 1875, så att bjelklagen 
gåfvo vika och betydliga ras uppkommo på vågbrytaren, hvari-
genom denna hamn för närvarande endast med svårighet kan 
begagnas af smärre båtar. De för begagnande af hamnarna i 
länets ofvannämnda fyra städer nu gällande hamntaxor äro ut 
färdade den 13 December 1875. 

Ångbåtstrafik emellan hamnarna vid Halmstad, Varberg och 
Falkenberg har under perioden egt rum af nedannämnda ång
fartyg, som gjort regelbundna turer emellan Göteborg, Köpen
hamn och Liibeck, så att berörda hamnar varit anlöpta så
lunda: 

a) Halmstad 

år 1871 : af "Halland", "Eliida", "Najaden" och "Falken". 
» 1872: af nyssnämnda fyra jemte "Einar" och "Siri". 
» 1873: af desamma som 1872 samt dessutom "Svanen" och 

"Nordhalland". 
» 1874: af "Halland", "Ellida", "Najaden", "Falken", "Einar", 

"Svanen" och "Siri". 
» 1875: af desamma som 1874 jemte "Blenda" och en kort t id 

af "L. J. Bager". 

b) Varberg 

» 1871: af "Ellida" 35 gånger, "Najaden" 26 gånger, "Halland" 
7 gånger, "Carlsund" 4 gånger och "Falken" 8 gånger. 

» 1872: af "Ellida" 33 gånger", "Najaden" 30 gånger, "Hal
land" 13 gånger och "Falken" 6 gånger. 

» 1873: af "Ellida" 37 gånger, "Najaden" 27 gånger, "Halland" 
22 gånger, "Falken" 9 gånger, "Svanen" 8 gånger och 
"Nordhalland" 19 gånger. 

» 1874: af "Ellida" 22 gånger, "Najaden" 24 gånger, "Halland" 
30 gånger, "Falken" 9 gånger, "Svanen" 15 gånger, 
"Einar" 14 gånger och "Siri" 7 gånger. 

» 1875: af "Ellida" 16 gånger,1 "Najaden" 22 gånger, "Halland" 
25 gånger, "Falken" 21 gånger, "Svanen" 14 gånger, 
"Einar" 9 gånger, "Siri" 8 gånger och "Blenda" 3 
gånger. 

c) Falkenberg 

» 1871 : af "Falken" och "Ellida". 
» 1872: af "Halland", "Ellida" och "Kongsbacka". 
» 1873: af "Halland" och "Nordhalland". 
» 1874: icke af något ångfartyg; och 
» 1875: af "Halland" och "Falken". 

De egentligen regelbundna turerna två till tre gånger i vec
kan kunna vanligen iakttagas under tiden från den 15 April 
till den 15 November, men under öfriga delen af året måste 
ångbåtsfarten mestadels antingen helt och hållet inställas eller 
åtminstone inskränkas till några få resor på Halmstad och 
Varberg. 

Under sommarmånaderna har regelbunden ångbåtsfart jem-
väl hvarje år af perioden underhållits emellan badorten Särö 
och Göteborg. 

I fråga om de för inrikes sjöfarten ankomna och afgångna 
segelfartygen, hafva från sjötullkamrarue i Halmstad och Var
berg inkommit följande uppgifter: 

men sjötullkammaren i Falkenberg har icke meddelat några upp
gifter i omförmälda afseenden. 

I afseende på lots-, fyr- och bakväsendet inom länet har, 
enligt Chefens i vestra lotsdistriktet tillkännagifvande, inträffat 
följande förändringar under ifrågavarande femårsperiod, nemli-
gen : att personalen ökats med en fyrmästare, en fyrvaktare och 
under större delen af tiden ett extra fyrbiträde ; att fyrarnes an
tal ökats med en fyr å Skrifvareklippan utanför Varberg, vid 
hvilken fyr nyssnämnde tillkomne personer blifvit anställde; att 
berörda nya fyr utgöres af ett från grunden 56 fot högt, tio-
kantigt fyrtorn af jernplåt på fot af huggen gråsten med fyr
ljuset 72 fot högt öfver vattenytan; att fyrljuset består af hvit-
röda blänkar från en i tornet anbringad omgående linsfyr med 
fotogénolja till lysämne; att vid denna fyrinrättning jemväl blif
vit för personalen uppförda ett boningshus, ett förrådshus och 
en latrin af trä på stenfot och med tak af spån samt en källar-
byggnad af gråsten, äfvensom brunn och gångvägar blifvit an
lagda; samt att fasta sjömärken uppförts å Skälklippan och 
skäret Klåback, sex större prickar eller s. k. remmare tillkom
mit i Kattegat och längs kusten samt en större konprick af 
jern anbringats å Lillelandsgrundet utanför Nidingen. 

Med Eders Kung!. Maj:ts den 22 Januari 1875 lemnade 
nådiga bifall har på stadgade vilkor en statstelegrafstation at 

l:o) från sjötullkammaren i Halmstad: 

2:o) från sjötullkammaren i Varberg: 
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Tab. Litt. H. Uppgift om antalet strandade eller annorledes 
förolyckade fartyg. 

Tab. Litt. I. Bränvinsförsäljningsafgifter. 

hänvisas till här intagne tab. Litt. H, som visar, att sammanlagdt 
35 svenska och norska samt 31 andra nationers fartyg varit på 
Halländska kusten utsatta för sjöolyckor. Ett af de år 1874 
såsom vrak i tabellen upptagna fartygen, ett engelskt, var läck 
och sjönk i öppen sjö. 

Antalet handlande och deras betjening år 1875 upptages i Tab. N: 
medföljande på uppgifterna till Eders Kungl. Maj:ts Kommers
kollegium grundade tab. N:o 9 b och utgjorde på landet 141, 
deraf 121 husbönder, och i städerna 338, deraf 182 husbönder, 
samt visar således vid jemförelse med 1870, då antalet var på 
landet 111, deraf 94 husbönder, och i städerna 281, deraf 173 
husbönder, en tillökning på landet af omkring 27 proc. och i 
städerna af ungefär 20,3 proc. Efter de hos Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande förda anteckningar öfver anmälningar till 
handels idkande på landet, skulle landthandlandes antal utgöra 
icke mindre än 227 stycken, af hvilka anmält sig 87 under åren 
1864 och 1865, 69 åren 1866—1870 och 71 åren 1871—1875, 
men af dessa hafva naturligtvis många dels aflidit och dels upp
hört med sin handel, hvilket ock torde vara orsaken till det 
högre antal Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förteck
ning på handelsanmälanden angifver. 

Inom länet funnos tillsammans 67 ställen för utskånkning 
af vin och öl eller ettdera till förtäring på stället utan samman
hang med bränvinsförsäljning. Af dessa vin- och ölförsäljnings-
ställen tillhöra 31 stycken städerna, deraf ett i Kungsbacka, nio 
i Varberg, fem i Falkenberg, fjorton i Halmstad och två i La
holm. Uppgiften om antalet 36 stycken vin- och ölförsäljnings-
ställen på landet är grundad på Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvandes tillståndsresolutiouer; och antalet kan derför 
möjligen vara något mindre derigenom, att en och annan kanske 
upphört att utöfva eller förverkat sin försäljningsrätt. 

Marknader hållas årligen två i Kungsbacka, en i Varberg, 
två i Falkenberg, en i Halmstad, tre i Laholm, två i hvarje af 
Mahult, Våxtorps by, Torup och Gunnarp samt en på hvart-
dera stället i Alhult eller Alehulorna, Sjönevad, Heberg och 
Morup, hvarjemte allmogen samlas till torgdagar på landet i 
Torup, Alhult, Breared, Våxtorp, Hishult, Renneslöf, Krogsered, 
Köinge, Skällinge och Fastarp, på de flesta af dessa ställen en 
gång i månaden. Likaledes förekomma äfven möten för handel 
med kreatur i Halmstad, Qvibille, Stafsinge och några få andra 
ställen. Vid dessa tillfällen för varuhandel samt dessutom huf-
vudsakligen i länets städer afsätter landtmanuen sina produkter 
af spanmål, kreatur, trävaror, ylle- och linneväfnader samt 
smideu m. m. 

tredje klassen blifvit under nämnda år inrättad i Onsala; i följd 
hvaraf vid periodens slut funnos fem telegrafstationer inom länet, 
nemligen i Halmstad, Varberg, Falkenberg, Kungsbacka och 
Onsala. 

Inom länet funnos vid periodens början postinrättningar i 
samtliga städerna och dessutom i Onsala, Gunnarp, Viskabro 
och Östra Karup. Under perioden hafva tillkommit dylika in
rättningar först i Sjögård och sedermera vid kronobrefbärings-
skyldighetens upphörande en mängd andra, såsom förut är 
nämndt, så att vid periodens slut funnos postkontor i Halmstad, 
Varberg och Falkenberg, postexpeditioner i Laholm, Kungsbacka 
och Onsala samt 48 poststationer. 

Tal). N:o 9 «. Q Sjöfart och handel. Enligt bilagde tab. N:o 9 a utgjorde 
antalet seglande fartyg öfver 3 nyläster år 1875 i hela länet 59 
st. med en drägtighet af 10,622,5 9 tons och hade således sedan 
1870, då antalet utgjorde 48 st. med ett lästetal af 1,324 ny
läster, ökats med 11 st. om ungefär 6,208,26 tons drägtighet, 
så att länet vid periodens slut tillhörande segelfartyg hade mera 
än dubbelt så stor drägtighet som vid periodens början. An
talet inom länet hemmahörande ångbåtar, som utgjorde år 1870 
fem stycken med 430 hästkrafter och 1875 åtta stycken med 
625 hästkrafter, har således också vunnit en betydlig tillökning 
under perioden. 

I afseende på antalet under perioden på eller invid länets 
kuster strandade eller annorledes förolyckade fartyg torde få 
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tilldelade andelen af bränvinsförsäljningsafgifterna hafva sock
narna anrändt dels till fattigvårdskostnadens minskande oeli dels 
till andra for kommunen nödiga utgifters bestridande. Mindre 
partihandel med bränvin var under ar 1875 medgifven åt fem 
handlande i Halmstad, åt fyra handlande i Falkenberg och åt 
åtta särskilda personer på landet, af hvilka sistnämnde tre 
sjelfva tillverkade bränvin. 

Under år 1875 idkades inom länet försäljning af bränvin 
och andra spritdrycker k 4 minuterings- och 19 utskänknings-
ställen på landet samt 6 minuthandels- och 19 utskänknings-
ställen i städerna. Försäljningen var öfvertagen af bolag i Halm
stad och Varberg. För afgifterna af försäljningen och deras fördel
ning redogöres i föregående tab. Litt. I. Bolagen i Halmstad 
och Varberg hafva, hvart till sin stad, öfverlemnat all sin vinst, 
hvilken blifvit till stadens nytta använd. Den socknarna i länet 

5. Kameralförhållanden. 
Under åren 1871 med 1875 har icke något hemman kom

mit i eller blifvit upptaget ur ödesmål och icke heller har un
der samma tid något hemman blifvit nyskattlagdt med åsätt 
ränta; men för hemmanet N:o 4 Lustorp i Köinge socken, hvil-
ket år 1823 upptogs ur ödesmål, hafva frihetsåren utgått 1873, 
så att detta hemman nu utgör gamla räntan. 

Något nybygge på kronoallmänning är icke upptaget. Någon 
skattläggning eller tiondesättning af hemman eller lägenhet har 
icke heller verkstälts. 

Ordinarie rotering är icke under femårsperioden något hem
man eller någon lägenhet ålagd. 

Vid 1870 års slut utgjorde de uti jordeboken under kolum
nen "Krono" uppförda hemman, enligt samma års jordeboks-
förändringsextrakter . 187||g mtl. 
Häraf hafva under ifrågavarande period till skatte 
försålts dels rena kronohemman: 

Återstoden af kronohemmanen var således vid 
1875 års slut 1 5 7 , 9 ^ mtl, 
deruti likväl inbegripne kungsladugårdar och Halmstads slotts
jord, tillsammans 17 | mantal, samt boställen, preste-, stom- och 
mensalhemman, jemte en del af de s. k. "Halländska kyrkohem
manen", af hvilka, utom ofvan upptagna 102

2^j mantal, till skatte 
försålts 2£ mantal utsockne frälse. 

Af landtstatsboställena inom länet aro 5 stycken, om till
sammans 4 mantal, till kronan indragna och för statsverkets 
räkning utarrenderade. 

Förpantningar och jordafsöndring ar under såväl vissa år 
som för alltid från skattlagda hemman hafva, synnerligast i syd
ligare delen af länet, betydligt tilltagit, ehuruväl endast ett ringa 
antal, på grund af vederbörandes uraktlåtenhet att derom göra 
anmälan, af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststälts, 
med åläggande af årlig afgäld till stomhemmanet, nemligen: 

Medföljande tabb. N:is 10 a, 10 b och 12 utvisa: Tabb.NiislOn.lOôo.H 
l:o. Förhållandet vid 1875 års slut med såväl antalet af 

hemman och lägenheter som brukningsdelar, äfvensom desammas 
uppskattningsvärden ; 

2:o. Antalet af städernas tomter och jordar jemte dessas 
uppskattningsvärden; och 

3:o. Summa hrononppbörd inom länet jemte restantier dera; 
af hvilken tabell inhemtas, att restantierna vid hvarje uppbörds
års slut icke utgjort några betydliga belopp och att uppbörden 
således med drift och ordning blifvit handlagd. 

De utländingar, hvilka utan att hafva förvärfvat svensk 
medborgarerätt vid 1875 års slut besuto fast egendom inom 
länet, voro till nationalitet och antal följande: 
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livilka fastigheter ej heller äro bland dem, som af utländingar 
cgas. Alla dessa utländingar hafva utmärkt sig for laglydnad, 
ordentlighet och stor förmåga att sköta jordbruk. 

De inom länet varande fideikommissegendomar äro: 
l:o i Tölö socken: säteriet Gåsvadshohn med underlydande, 

livartill friherrliga ätten Silfverschiöld innehar fideikommiss-
rätten ; 

2:o i Fjäras socken: säteriet Dal med underlydande äfven 
för friherrliga Silfverschiöldska ätten; 

3:o i Veddige socken: säteriet Björkholm ined underlydande, 
fideikommiss för von Döbelnska slägten; 

4:o i Yapnö socken: säteriet Vapnö med underlydande, der-
till fldeikommissrätten tillhör adliga ätten Staël von Holstein; och 

5:o i Eldsberga socken: säteriet Stjernarp med underly
dande, som är fideikommiss inom friherrliga slägten Stiern-
erona. 

Caii. N":o 11. Om fortgången af skiftesverket inom länet lemnar tab. N:o 
II upplysning; hvarjeinte, enligt Förste Landtmätarens i länet 
uppgift, meddelas: att orsaken, hvarför under rubriken "skif
tade mantal" de "oförmedlade" visade en så betydligt mindre 
summa, än "nuvarande", härrörde af föreskriften i 34:e punkten 

Förutom de allmänna elementarläroverken för gossar och 
folkskolorna funnos vid periodens slut följande undervisnings-
anstalter inom länet, nemligen: 

l:o. Länets landibniksskola fortfarande å egendomen Lind-
hult i Stafsinge socken. Skolan, som åtnjuter årligt statsanslag 
af 4,000 kronor och hvarest meddelas undervisning åt tolf fri-
lärliugar under tvåårig lärokurs, har en förste lärare, en andre 
lärare, en lärare i slöjd, en i smide och en i trägårdsskötsel 
samt begagnas af allmogens söner för inhemtande af kunskaper, 
dels att vinna anställning såsom rättare och dels att biträda 
vid skötandet af föräldrarnes jordbruk, hvarigenom landtbruks-
skolan utöfvar ett välgörande inflytande på landthushållningen. 
Werjemte få årligen vid! Lindhults trägård fyra folkskollärare, 
pa bekostnad af länets hushållningssällskap, genomgå en under
visningskurs i trägårdsskötsel och skogsplantering. 

2:o. Folkhögskolan i Pâarp, som bildades år 1872 samt 
tniderhålles genom anslag af staten och landstinget jenite bidrag 
«t enskilde till sammanlagdt belopp af omkring 5,000 kronor 
årligen. 

Statsbidraget har utgjort 
för år 1873 kronor 1,150 
» » 1874 -... » 1,525 
» » 1875 » 1,500 

r,<,Ii landstinget har till skolan anvisat år 1872 särskildt till ma
teriel 500 kronor samt under hvart och ett af åren 1873, 1874 
'"'» 1875 i ett för allt 1,000 kronor. Skolans högsta ledning 
<"" anförtrodd åt en styrelse af nio personer, men närmaste till
b e n utöfvas af skolans föreståndare, som tillika är förste lä-
'•Ve och biträdes af en andre lärare, hvarjemte särskildt an
a n d e personer meddela lärjungarne undervisning i teckning och 
sang. Hvarje lärokurs är bestämd till fem månader med nio 
"'«mars daglig undervisning. Sedan folkhögskolan, som är af-

af Kungl. Landtinäteristyrelsens cirkulär den 4 November 1867; 
att allmänna skiftesverket i länet nu så betydligt fortskridit, 
att vid periodens slut den 31 December 1875 tillsammans 2,373 
förmedlade mantal undergått enskifte eller laga skifte på alla 
egonia och 14 förmedlade mantal på ensamt inegorna, att om
kring 25 förmedlade mantal vore under laga skiftesbehandling 
på alla egorna och att omkring 300 mantal, såsom t. ex. en
staka hemman med endast en åbo, herregårdar, boställen o. d. 
troligen icke komme att undergå laga skifte; att, då 1825 års 
jordebok upptager länets hemmantal å landsbygden till närmast 
2,917 förmedlade mantal, 205 sådana approximativt beräknade 
återstode, hvilka sannolikt blefvo föremål för laga skifte; att 
dessa egentligen tillhörde länets östra socknar eller skogs- och 
bergsbygden, hvarest jorden är mycket svag utan tillgång på 
niergel; samt att skiftes verket fortfarande utöfvat ett högst väl
görande inflytande på jordbruket, hvilket bevisades såväl af jor
dens bättre skötsel som af den ökade spanmålsexporten. 

Beträffande länets kommunala inkomster och utgifter eller 
finanser torde få hänvisas till den särskilda statistik deröfver, 
som från och med ar 1874 upprättas och af Statistiska Central
byrån omedelbart bearbetas. 

sedd att gagna hela länet och derför blifvit under innevarande 
år 1876 flyttad nordligare i länet, på hösten 1872 började sin 
verksamhet, hafva intill 1875 års slut tillsammans 92 lärjungar 
i skolan erhållit undervisning. 

3:o. Elementarläroverket i Halmstad for flickor, hvilket 
först af lektorerna vid högre elementarläroverket för gossar in
rättades och på hösten 1867 öppnades, men icke anlitades af 
fiere än omkring 42 lärjungar i medeltal, ett alltför ringa antal 
för att kunna bereda läroverkets égare och lärare tillräcklig er
sättning för deras möda. Ar 1872 blef derför fråga om läro
verkets upplösning; och sådan förekoms blott derigenom, att 
enskilda medlemmar af samhället trädde emellan och åtogo sig 
ansvara vederbörande för en viss minsta inkomst. Det oaktadt 
föranledde emellertid de ekonomiska svårigheterna flickskolans 
upplösning pa våren 1874, så att under hösten, vintren och 
våren 1874—1875 icke fanns någon högre undervisningsanstalt 
för flickor i länet. Emellertid hade 1874 års riksdag anvisat 
medel till understöd åt dylika läroanstalter; och sedan några af 
staden Halmstads mest framstående samhällsmedlemmar trädt i 
spetsen och vidtagit åtgärder för inrättande af ett högre ele
mentarläroverk i staden för qvinlig ungdom, samt Eders Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 26 Februari 1875 dertill anslagit 
1,500 kronor för 1875, så öppnades den 1 September samma år 
det nuvarande allmänna elementarläroverket i Halmstad för qvin-
lig ungdom. 

4:o. Ett elementarläroverk i Varberg för qvinlig ungdom, 
livartill under periodens sista är en förut befintlig flickskola i 
Varberg då utvidgades. 

5:o. Slöjdskolan i Halmstad för äldre flickor vid folkskolan 
med en lärarinna, som årligen undervisat 35 flickor. Skolans 
inkomster och utgifter redovisas i följande tabell: 

6. Politi. 
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Tab. Litt. K. Uppgift om Hallands enskilda banks upp- och utlåningsrörelse. 
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11:o. Den i förra berättelsen omförmälda skolan för handt-
verkslärlingar i Halmstad, som dock blifvit förändrad till en 
s. k. fortsättningsskola och begagnas såväl af handtverkslärlingar 
som af andra, hvilka lemnat folkskolan och vilja inhemta vidare 
kunskaper. I skolan har undervisats två timmar hvarje Mån
dag och Onsdag af två lärare med 150 kronor i årlig lön hvar-
dera och af en lärare i teckning med 75 kronors lön årligen. 
Skolan begagnades år 1871 af ungefär 30, år 1872 af omkring 
40 samt åren 1873, 1874 och 1875 i medeltal årligen af 60 
lärjungar. 

12:o. Småbarnsskolan i Halmstad, stittad 1841 och upp
rätthållen hufvudsakligen genom årliga bidrag af stadens spar
bank, har fortgått på enahanda sätt som under åren 1866— 
1870. 

13:o. Söndagsskolan för tjenstfolk och handtverksarbetare 
i Varberg, hvilken fortfarit äfven under denna femårs
period. 

Dessutom verkade under åren 1871—1874 en af Styrelsen 
för Sjömanshuset i Halmstad der inrättad förberedande skola 
för unge sjömän, hvilken dock 1875 tills vidare upphörde. Till 
denna skolas underhåll hade sjömanshuset under åren 1871— 
1874 utbetalt 579 kronor 50 öre. 

Afven under nu ifrågavarande femårsperiod hafva Smålands 
m. fl. provinsers hjpoteksförening och Hallands enskilda bank 
fortsatt sin verksamhet inom länet, den senare med kontor i 
Halmstad, Varberg, Falkenberg och Laholm; hvarjemte Göte
borgs enskilda bank fortfarande haft kommissionskontor i Kungs
backa. Hallands enskilda banks rörelse tydliggöres af nedan
stående tab. Litt. K. 

För de inom länet befintliga, med vederbörligen stadfästa Tab. X: 
reglementen försedda sparbanker redogöres i bifogade tab. N:o 
13, hvarvid anmärkes: att någon klassifikation af delegarne i 
Fjäre härads sparbank icke kunnat erhållas, oaktadt derom 
gjord erinran, men hafva talen i detta hänseende för åren 
1871, 1872 och 1875 kunnat kompletteras med de till Sta
tistiska Centralbyrån lemnade uppgifterna; att Ärstads soc
kens sparbank, enligt det af Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande den 5 Maj 1875 stadfästa reglementet, först samma 
år börjat sin verksamhet och således under perioden tillkommit; 
att antalet sparbanksdelegare, som vid 1870 års slut utgjorde 1 
på omkring 19 af länets invånare med ungefär 134 kronor 78 
öre behållning på hvarje delegare, vid 1875 års slut uppgick i 
medeltal till 1 på omkring 10 invånare med en behållning af 

6:o. Slöjdskolan i Eldsberga socken, der fortfarande en 
lärarinna med 100 kronor årligt arvode undervisat 30 till 40 
flickor i handarbeten. 

7:o. Slöjdskolan i Snöstorps socken likaledes med en lära
rinna, som fortfarande mot årligt arvode af 100 kronor under
visat omkring 50 af ortens mindre bemedlade flickor i hvarje-
handa fruntimmersarbeten. 

8:o. En slöjdskola för flickor i Skummeslöfs socken, öpp
nad ar 1875 af ryttmästaren och kommendören m. m. P. von 
Möller på hans egen bekostnad. Denna skola skötes af två 
lärarinnor och begagnas af 40 till 50 lärjungar. 

9:o. Slöjdskolan för flickor i Varberg, hvilken fortfarande 
varit i verksamhet under perioden. 

10:o. Slöjdskolan för flickor i Falkenberg, om hvilken åbe
ropas förra femårsberättelsen. 
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Tab. Litt. L. Uppgift om Slottsmöllans sparbank. 

Tab. Litt. M. Uppgift om Slottsmöllans arbetares sjuk- och begrafningskassa. 

Tab. Litt. N. Uppgift om Halmstads Sjömanshuskassa. 

Den af ryttmästaren och kommendören m. m. P. von Möller 
å säteriet Gamla Skottorp inrättade sparkassa eller mindre spar
bank för godsets befolkning har under perioden fortgått och 
lemnat insättarne fem proc. ränta. 

185 kronor 62 öre på hvarje delegare; att sparbankerna hållits 
tillgängliga i allmänhet 2 till 3 timmar en dag i veckan; samt 
att de gifvit delegarne ränta efter fem proc. med det undantag, 
att Eftra och Arstads sparbanker år 1875 tillgodofört sina del
egare fem och en half procent. 

Dessutom finnes i Vessige socken en inrättning, som mot 
ränta mottager och utlånar penningar samt kallar sig "Vessige 
sparbank"; men som dess rörelse var att anse mera såsom en 
bankir- än såsom en sparbanksrörelse, vägrades fastställelse å 
upprättadt förslag till reglemente, helst detta äfven i flera af-
seenden befanns innehålla mindre lämpliga föreskrifter. Det 
oaktadt har den s. k. sparbanken, stiftad 1866 med en sam-
manskjuten grundfond af 50,000 kronor, alltsedan fortgått; och 
vid ifrågavarande femårsperiods slut voro i den s. k. sparbanken, 
som gifvit sex och tagit sju proc. ränta, innestående ett belopp 
af 260,000 kronor. 

Vid Slottsmöllans klädesfabrik å staden Halmstads område 
finnas fortfarande dels en sparbank, hufvudsakligen afsedd för 
fabriksarbetarne, men tillgänglig äfven för andra, dels ock 
en sjuk- och begrafningskassa, som är arbetarnes uteslu
tande tillhörighet. Om dessa kassor åberopas tabb. Litt. L 
och M. 

Om Halmstads Sjömanshuskassa torde få hänvisas till föl
jande tab. Litt. N; och är om de i Halmstad jemväl befintliga Han
delsföreningens kassa samt Handtverksidkarnes pensions-, sjuk-
oeh begrafningskassa uppgifvet, att deras behållningar för året 
utgjort: 
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Tab. Litt. O. Uppgift om brandskadeersättningar, utbetalda af Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet och af 
Städernas Allmänna Brandstodsbolag. 

Sockenmagasinet i Fjärås socken har under perioden fort
farande utlåtit spanmål mot ränta, men sockenmagasinet i 
Veinge socken har deremot under perioden upphört, såsom för
orsakande församlingen betydlig förlust. 

Bolag till försäkring mot brandskada af såväl fast som lös 
egendom äro nästan öfverallt i länet bildade pastorats- eller 
socknevis, dock mestadels utan kassor med förbindelse för del-
egarne att vid timad eldsvåda sammanskjuta erforderligt ersätt
ningsbelopp i förhållande till delegarnes försäkringssummor. Några 
af dessa brandförsäkringsinrättningar hafva dock sammanskjutit 
kassor, men i saknad af fullständiga uppgifter om berörda för
säkringsbolag och deras verksamhet kan icke någon närmare 
redogörelse derför lemnas. Enahanda är förhållandet med ett 
fur hela Faurås härad bildadt brandförsäkringsbolag. Försäk
ringsaktiebolagen "Skandia" och "Svea", hvilka hafva agenter i 
samtliga länets städer och jemväl å några ställen på landsbyg
den, äro för öfrigt mycket anlitade för brandförsäkring af både 
fastigheter och lösegendom åt länets invånare. Afven brand
försäkringsaktiebolaget "Sverige" har under sista året af perio
den vunnit flere försäkringstagare inom länet. De flesta fastig
heter i städerna och många byggnader å landet äro jemväl mot 
brandskada försäkrade hos städernas Allmänna Brandstodsbolag 
och Allmänna Brandförsäkringsverket for byggnader å landet. 
I afseende pä de af sistnämnda två verk under perioden utbe
talda brandskadeersättningar torde få hänvisas till nedanstående 
tab. Litt. O. De betydligaste af de eldsvådor, som föranledde i 
tabellen oraförmälda ersättningars betalning, voro följande: 

l:o. Den 16 April 1871 i Varberg, då elden ödelade tre 
gårdar, hvilka ersattes med sammanlagdt 34,059 kronor 94 öre. 

2:o. Den 30 April 1871 i Laholms stad, då tio hus blefvo 
i grund förstörda. 1 brandskadeersättning erhölls 12,951 kronor 
78 öre. 

3:o. Natten emellan den 29 och 30 April 1871 i Halm
stad, hvarvid fyra större hus utmed stora gatan helt och hållet 
nedbrändes samt tre andra skadades. Ersättning utgick med 
tillsammans 39,784 kronor. 

4:o. Den 12 April samma år å Morups gästgifvaregård, 
hvars alla åbyggnader jemte många kreatur och mycken lös
egendom afbrändes. Skadan för husen blef godtgjord med 7,265 
kronor 58 öre. 

5:o. Den 30 Juni 1872 å Slottsmöllans klädesfabrik, som 
var i stor fara att alldeles förstöras, men räddades genom fast
heten af stenhvalfven i ullsorteringsrummet, der elden utbröt. 
Skadan ersattes med 10,750 kronor. 

6:o. Den 21 Mars 1875 i Halmstad, hvarvid taket och 
vinden till ett större tvåvånings stenhus uppbrändes samt husets 
våningar illa skadades. I brandskadeersättning erlades 10,000 
kronor; och 

7:o. Den 22 April äfven 1875, hvarigenom alla åbyggna-
derna till Sibbarps sockens prestgård afbrändes. Ersättningen 
utgjorde 4,442 kronor. 

Provinserna Skånes och Hallands förening till ersättande af 
förluster genom hagel å utestående gröda har under perioden 
fortsatt sin verksamhet inom länet, men Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande är i saknad af nödiga upplysningar derom. 
Emellertid lärer föreningen af länets invånare anlitas mindre 
allmänt, än önskligt vore, hvilket isynnerhet gäller om länets 
nordliga hälft. 

Under perioden hafva inom länet bildats två föreningar till 
försäkring af hästar och nötkreatur mot olyckshändelser och 
sjukdomar, nemligen: 

l:o inom Tölö församling, hvilken förening saknar grund
fond och således ersätter skada å djuren, efter förutgången vär
dering, i förhållande till det antal djur, hvarför delegarne an
mält sig till inträde i föreningen. Vid 1875 års slut voro till 
försäkring i föreningen anmälda 246 hästar och 746 nötkreatur 
med ett angifvet värde af 170,075 kronor. 

2:o emellan Arstads, Eftra och fem andra närbelägna sock
nar, enligt bolagsordning, som den 11 Oktober 1873 blifvit af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställd. Under år 1874 
utgjorde försäkringsafgiften för hästar 25 öre och för hornboskap 
65 öre för hvarje 100 kr. försäkringsvärde, men under 1875 lärer af-
giften måst höjas till 35 öre för hästar och 2 kr. för hornboskap. 

Af 1875 års extra anslag till aflöning m. m. åt särskild 
polisstyrka på landet och till belöningar för gröfre brotts upp
täckande och förbrytares efterspanande har Eders Kungl. Maj:t 
genom beslut den 29 Oktober nyssnämnda år i nåder tilldelat 
kronolänsmannen i Laholms fögderis mellersta distrikt J . A. 
Seinknecht dylik belöning med ett belopp af två hundra kronor. 
Särskild polisstyrka på landet har icke under perioden erfordrats 
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Tab. Litt. P . Uppgift om Södra Hallands sjukvårdsinrättning. 
Tab. Litt. Q. Uppgift om Norra Hallands 

sjukvårdsinrättning. 

i vidsträcktare mån, än att Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande förordnat särskild polistillsyningsman för arbetarne vid 
den under byggnad varande Halmstad—Vernamo—Nässjö-jern-
vägen; och något nämnvärdt störande af allmänna ordningen ge
nom arbetarne har ej heller försports. 

För öfrigt hafva några kommuner i länet inom sig bildat 
särskild kommunalpolis, vanligen bestående af en befälhafvare 
och lika många konstaplar eller biträden, som antalet rotar inom 
kommunen; och i sådant afseende har Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande fastställt reglementen för kommunalpolis i föl
jande socknar, nemligen: 

den 4 November 1871 uti Rolfstorps socken, 
» 22 Maj 1872 » Sibbarps » 
» 22 Oktober 1872 » Ullareds » 
» 5 Maj 1875 » Värö » 
» 6 Juli » » Lindbergs » 
» 6 » » » Östra Karups » 
» 3 November » » Arstads » 
» 31 December » » Eldsberga » 

och senast den 2 Juni innevarande år för Yessige och Askome 
socknars kommunalpolis. I livad mån dessa polisinrättningar 
lyckats motsvara det med dem åsyftade ändamålet har emel
lertid icke hunnit vid periodens slut tillförlitligt utrönas, desto 
mindre som detta, isynnerhet under de första åren, väsentligen 
beror af befälhafvarens personliga egenskaper. 

Saltsjöbaden vid Särö och Varberg hafva äfven under nu 
ifrågavarande femårsperiod varit allmänt begagnade, men upp
gift på badgästernas antal saknas. 

Kallvattenkuranstalten i Halmstad finnes qvar och har under 
hvart och ett af åren 1871—1875 lemnat fribad åt mindre be
medlade sjuka. Anstalten tillhör numera staden Halmstad, som 
år 1874 inköpte den. 

I fråga om länets båda sjukvårdsinrättningar i Halmstad 
och Varberg åberopas tabb. P och Q, hvarjemte meddelas: att 
egosängsafgiften vid södra Hallands sjukvårdsinrättning under 

alla åren utgått med 1 krona af personer ej tillhörande sjuk
vårdsdistriktet, med 50 öre af distriktet tillhörande bättre be
medlade och med 25 öre af mindre bemedlade inom distriktet, 
såsom tjenare och arbetsfolk, allt för plats i de allmänna sjuk
salarne och för hvarje dag, samt med 2 kronor om dagen af 
utom disriktet boende och 1 krona 50 öre om dagen af inom 
distriktet boende för enskildt rum, hvilka afgifter dock fått er
läggas med 50 proc. förhöjning för sinnessjuke, intagna för 
profknrs undergående, i anseende till deras behof af mera vård 
och tillsyn; att legosängsafgiften vid norra Hallands sjukvårds
inrättning under perioden utgjort för enskildt rum 1 krona 20 
öre samt för plats i de allmänna sjuksalarne af utom länet 
boende 1 krona och af distriktet tillhörande personer i första 
klassen 50 öre och i andra klassen 25 öre, allt för hvarje dag; 
att till sjukvårdsinrättningarnas underhåll uppburits under perio
dens tre första år 1871—1873 kurhusafgift årligen med 25 öre 
af hvarje inom länet mantalsskrifven person, samt under åren 
1874—1875 sjukvårdsafgift hvarje år med 50 öre för man och 
25 öre för qvinna, mantalsskrifven inom länet; samt att sjuk
vårdsinrättningarna dessutom af länets landsting åtnjutit ett år
ligt anslag af 2,500 kronor hvardera under perioden. 

Inom länet hafva under perioden funnits tre -provinsialläkare, 
fem stadsläkare, af hvilka den i Falkenberg dock äfven är den 
ene af provinsialläkarne, och två lasarettsläkare. Vid periodens 
slut voro i länet anställde en länsdjurläkare, boende i Halmstad, 
och fyra andra veterinärer, aflönade af länets hushållningssäll
skap och stationerade en i hvarje af länets öfriga städer. Barn
morskornas antal utgjorde vid 1875 års slut 46, deraf 5 boende 
i Halmstad, 2 i Laholm, en i hvarje af Kungsbacka, Varberg 
och Falkenberg samt de öfriga på landet, hvarjemte en barn
morskeplats var vakant. Samtliga barnmorskorna, utom tre af 
de i Halmstad bosatta, aflönas af de kommuner, för hvilka de 
blifvit antagna till befattningen. Med hänsyn till provinsial
läkaredistrikten tillhöra 9 barnmorskor norra, 21 mellersta och 
14 södra provinsialläkaredistriktet. Apotek finnas endast ett i 
hvarje af länets fem städer. 



18 Hallands län. Fattigvåld. Tab. N:o 14. 

Tab. N:o 14. Angående fattigvården i länet under nu ifrågavarande fem
årsperiod lemnar tab. N:o 14 de upplysningar, hvilka i ämnet 
kommit Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillhanda. En
dast det torde böra tilläggas, att i några få kommuner utgått 
understöd utöfver hvad tabellen upptager, jemväl i spanmål, 
hvars värde icke är i sifferuppgiften inberäknadt. Ett par kom
muner hafva under de två sista åren af perioden sökt ordna sin 

fattigvård genom inköp och användande af s. k. fattiggård, men 
i livad mån detta visat sig ändamålsenligt och gagnande, har ej 
kommit till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes kännedora 
och lärer i allt fall svårligen hunnit vid periodens slut ådaga
läggas. 

Halmstads slott den 28 December 1876. 

F. W. LEIJONANCKER. 

Gustaf Lindgren. H. G. Nycander. 



Tab. N:o 1. Hallands län. 19 

Tab. N:o 1. 

F O L K M Ä N G D . 



20 Hal lands län. Tabb. N:ris 2 a och 2 b. 

Tab. N:o 2 a. 

J O R D V I D D E N OCH D E S S F Ö R D E L N I N G . 

Tab. N:o 2 b. 

DEN O D L A D E E G O V I D D E N S A N V Ä N D N I N G . 



Tabb. N:ris 2c och 2d. Hallands län. 21 

Tab. N:o 2 c. 

U T S Ä D E S B E L O P P E T . 

Tab. N:o 2 b. 

S K Ö R D E B E L O P P E T . 



22 H a l l a n d s län. Tab. N:o 3. 

Tab. N:o 3. 
B O S K A P S S K Ö T S E L . 



Tabb. N:is 4, 5 och 6. Hallands län. 23 

Tab. N:o 4. 

SKOGSHUSHÅLLNING. 

Tab. N:o 5. 

DÖDADE ROFDJUR. 

Tab. N:o 6. 

AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR. 



24 Hallands län. Tab. N:o 7 a. 

Tab. N:o 7 a. 

BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1875. 



Tabb.N:s 7b och 8. Hallands län. 25 
Tab. N:o 7b. 

HANDTVERKERIN, ÅR 1875. 

Tab. N:o 8. 
ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 



26 Hallands län. Tabb. N:is 9a och 9 b. 

Tab. N:o 9 a. 

SJÖFART, ÅR 1875. 

Tab. N:o 9 b. 

HANDLANDE OCH DERAS BETJENING, ÅR 1875. 



Tab.N:o 10 a. Hallands län. 27 

Tab. N:o 10 a. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN, ÅR 1875. 



28 Hallands län. Tab. N:o 10 a. 

Forts. af Tab. N:o 10 a. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN, ÅR 1875. 



Tab. N:o 10 b. Hallands län. 29 

Tab. N:o 10 b. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR I STÄDERNA. 



30 Hal lands län. Tabb. N:is 11, 12 o. 13. 

Tab. N:o 11. 

L A G A S K I F T E N , Å R E N 1871—1875. 

Tab. N:o 12, se följande sida. 

Tab. N:o 13. 

S P A R B A N K E R . 



Tabb. N:is 12 o. 13. Hallands län. 31 

Tab. N:o 12. 

S T A T S - OCH R I K S G Ä L D S M E D E L , A R E N 1871—1875. 

Tab. N:o 13, se föregående sida. 



Tab. N:o 14. 

F A T T I G V Å R D E N . 
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