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B I D R A G 

T I L L 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 5. 

ÅREN 

1876—1880. 

HALLANDS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

Oåsom redan i förra femårsberiittelsen omnämndes, blef Kungs
backa stads underdåniga ansökning att komma under landsrätt år 
1876 afslagen. Laholms stad, som jemväl sökt att i judicielt 
och administrativt hänseende blifva förenad med landet, beslöt 
vid allmän rådstuga den 15 oktober 1875 att återkalla samma 
underdåniga ansökning; och sedan detta beslut blifvit öfverkla-
gadt, men af Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 8 de
cember 1876 gilladt, har Eders Kungl. Majrt den 9 februari 
1877 låtit bero vid Laholms stads förstnämnda ansöknings åter
kallande. 

Deremot hafva, till följd af Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
bref den 21- december 1877, följande öster om Nissaån i Snös
torps socken belägna fastigheter, nemligen: 

l:o) den staden Halmstad tillhöriga hemmansdelen 23/192 

mantal N:o 3 Snöstorp, Varfslotten kallad, invid ån; 
2:o) Halmstads, Varfslotten angränsande, östra utmark; 
3:o) de nordvest om Varfslotten liggande odaljordarne Syskon

hamn, Skansen, Lugnet, Österskans, Brohustomten, Östra bryg

geriets tomt, Grönalund, Österlycka samt Stora och Lilla Fre
den; och 

4:o) ett större norr 0111 Laholmsvägen befintligt område af 
hemmanen N:ris 2 och 3 Snöstorp, blifvit från och med den 1 
maj 1878 i ecklesiastikt samt från 1879 års början äfven i 
judicielt och administrativt hänseende skilda från Snöstorps soc
ken och Tönnersjö härad samt i stället förenade med staden 
Halmstad, men som pågående skattläggning af det från N:ris 2 
och 3 Snöstorp med staden införlifvade jordområdet, kalladt 
Östra förstaden, icke kunnat afslutas, kan icke här uppgifvas, 
huru mycket nämnda hemmans mantal blifvit minskadt. 

För öfrigt har länets indelning icke under denna femårs
period undergått någon förändring, utan består länet, hvars areal 
likaledes är oförändrad och utgör 41-7478 qvndratmil fastland 
och öar samt l - s i u qvadratmil sjöar och vattendrag, fortfarande 
af fem städer, livar med sin särskilda domstol och förvaltning, 
samt åtta härad fördelade i tre domsagor och fyra fögderier 
med tillsammans elfva länsmansdistrikt, eller i kyrkligt hänse-
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ende fem stadsförsamlingar och åttiosex kyrkosocknar, hvilka 
dock numera, sedan Lindbergs och Torpa socknar, hvilka varit 
annexförsamlingar till Varbergs stadsförsamling, blifvit efter siste 
kyrkoherdens ar 1880 inträffade död skilda från staden och an
slagna till särskildt pastorat, utgöra fyratiosex pastorat i stället 
för fyratiofem, som berättelsen för 1871—1875 upptager. 

För länets folkmängd redogöres i bifogade tabell N:o 1, 
utmärkande, att folkmängden, som vid 1875 års slut uppgick till 
118,034 å landsbygden och 12,641 i städerna eller tillsammans 
130,675 personer, enligt mantalslängderna, vid 1880 års slut sti
git till 121,124 â landsbygden och 15,088 i städerna eller till
hopa 136,212 personer, enligt samma längder, och således ökats 
med 3,090 a landsbygden och 2,447 i städerna eller samman-
lagdt med 5,537 personer, motsvarande enligt mantalslängderna 
en tillökning af nära 2-62 procent å landsbygden, nära 19-36 
procent för städerna och nära 4-24 procent för hela länet. En
ligt presterskapets uppgifter utgjorde länets folkmängd vid 1875 
ars slut å landsbygden 118,877 och i städerna 12,833 eller till
sammans 131,710 personer samt vid 1880 års slut å landsbyg
den 120,117 och i städerna 15,182 eller sammanlagdt 135,299 
personer, motsvarande i procenttal för landsbygden 1 043 procent, 
för städerna 18-304 procent och lör hela länet 2-724 procent 
ökning. Afven under förevarande femårsperiod liksom under den 
föregående är det staden Halmstad, som hufvudsakligast — att 
icke säga uteslutande — bidragit till den ojemförligt mycket 
större folkökningen i städerna än på landsbygden. Denne stads 
folkmängd har nemligen ökats med 1,542 personer enligt man
talslängden och 1,704 personer enligt husförhörslängden eller i 
rundt tal med 1,650 personer, motsvarande omkring 24 procent. 
Denna starka folkökning i Halmstad, som är 65 procent större 
än under femårsperioden 1871—1875 och beror af såväl öfver-
skott af flere födde, än döde, som i synnerhet inflyttningar och 
Östra förstadens förläggande från Snöstorps socken till staden, 
vittnar otvetydigt och fördelaktigt om stadens fortgående indu-
striela utveckling, som jemväl bekräftas af de statistiska upp
gifterna i andra afseenden. Men äfven i Varbergs stad har 
folkmängden ökats, om icke i samma förhållande som i Halm
stad, dock ganska betydligt eller med 19-55 procent, om nian-
talslängden lägges till grund för beräkningen, hvaremot tillöknin
gen utgör endast något öfver 16 procent efter husförhörslängden, 
ty denna visar en lägre folkmängdssumma vid 1880 års slut, än 
mantalslängden. I de tre mindre städerna är förhållandet ena
handa, så att folkökningen för dem gemensamt utgör efter man-
talslängderna 12-19 procent, men efter husförhörslängderna en
dast 6-48 procent. Hvilken orsaken kan vara till detta ovanliga 
förhållande emellan mantals- och husförhörslängderna i Varberg, 
Laholm, Falkenberg och Kungsbacka, är Eders Kungl. Maj:ts 
Befallhafvande icke i tillfälle att meddela, emedan vederbörande 
icke lemnat någon upplysning derutinnan. Afven i desse städer 
torde emellertid orsaken till folkmängdens ökning vara att söka 
både i öfverskott i nativiteten och i inflyttningar. 

På landsbygden deremot beror tillökningen så mycket säkrare 
uteslutande på öfverskott i nativiteten, som dels utflyttningar ur 
riket från landsbygden fortfarit under hela perioden och under 
dess sista år egt rum i stor skala, hvilket också torde vara en 

Under perioden hafva väl uppstått frågor om sådan regle
ring af den judiciela och administrativa indelningen, å ena sidan, 
att likformighet emellan domsagor och fögderier i länet tillväga-
bragtes, och å andra sidan,, att mellersta och södra domsagorna 
delades i tre, men dessa frågor hafva icke före periodens slut 
ledt till någon rubbning uti den nuvarande indelningen. 

väsentlig orsak dertill, att husförhörslängderna för 1880 hafva 
landsbygdens folkmängd mindre än samma års mantalslängder; 
dels ock länet ej under perioden varit hemsökt af farsoter, de 
der kunnat medföra större dödlighet än under vanliga för
hållanden. 

Såsom nyss nämndes, hafva flere af länets invånare under 
perioden utvandrat, nemligen till Danmark, Tyskland och i syn
nerhet till Nordamerikas förenta stater. Till Danmark och 
Tyskland begifva sig egentligen endast pigor och drängar i hopp 
om förmånligare lönevilkor, men härutinnan svikas de oftast. 
Isynnerhet äro pigorna att beklaga, ty ofta blifva de jemte ett 
eller flera barn efter några år hemskickade i utblottadt tillstånd 
och sjukliga, så att de falla vederbörande kommuners fattigvård 
till last. Till Amerika utvandra både yngre och äldre, oftast 
dertill föranledda af förut dit utflyttade anförvandter, men ofta 
också lockade af utvandrareagenternes ombud. \ sistnämnda 
hänseende är anmärkningsvärdt, att, sedan under periodens tre 
första år funnits, 1876 ett ombud i Halmstad och ett i Varberg 
samt under 1877 och 1878 intet i Halmstad och ett i Varberg, 
agentombuden 1879 ökades till tre i Halmstad, två i Varberg 
och ett på landet samt 1880 utgjorde första halfåret fyra och 
andra halffret tre i Halmstad samt hela året tre i Varberg och 
tre på landet. Antalet utvandrade personer är Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande likväl desto mindre i tillfälle att upp-
gifva, som utvandringen till Amerika icke sker direkte från lä
nets hamnar, utan nästan alltid öfver Malmö eller Göteborg. 

För hela länet utgjorde folkmängdstätheten vid periodens 
början omkring 3,130 personer på hvarje qvadratmil jord och 
vid dess slut omkring 3,260, hvilket utmärker en folkmängds
tillökning af ungefär 130 personer för hvarje qvadratmil jord. 
För landsbygden särskildt, som hade vid periodens början om
kring 2,851 och vid dess slut ungefär 2,926 personer på hvarje 
qvadratmil mark, skulle tillökningen således utgöra vid pass 75 
personer per qvadratmil. För öfrigt torde få hänvisas till föl
jande tabell Litt. A och till hvad i förra femårsberättelsen är 
anmärkt rörande detta ämne. 

Icke heller under förevarande femårsperiod hafva särskilda 
administrativa åtgärder erfordrats för dem, som tala främ
mande språk. 

Den i förra berättelsen omnämnda skismatiska rörelse i 
metodistisk rigtning har under perioden så till vida fortfarit, att 
den bildade församlingen, hvilkens namn är Emanuel Metodist 
Episkopalförsamling, ännu finnes till med anhängare inom Var
bergs stad samt Valida och Släps socknar, men synes föra ett 
tynande Iif, ty medlemmarnes antal är uppgifvet att utgöra i 
Varberg endast tio personer för 1876, elfva för 1877, nio för 
1878, sju för 1879 och sju för 1880, af hvilka sistnämnde fem 
utgått från statskyrkan, samt i Valida socken vid periodens slut 
blott åtta personer och bland dem metodistpredikanten jemte 

2. Invånare. 
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dennes hustru och fyra barn. I Slups socken har icke någon 
anhängare af de metodistiska lärosatserna lagenligt utträdt ur 
statskyrkan. För öfrigt halva äfven under förevarande period 
kringresande kolportörer vid sina föredrag haft talrika åhörare, 
och såväl i Veddige socken som i Halmstads stad hafva upp
förts särskilda andaktshus, benämnda det i Veddige »bönehus» 
och det i Halmstad »missionshus» ; men dessa andliga rörelser äro 
icke skismatiska, utan hälla sig strängt till statskyrkans lärosatser. 

Från länets samtliga fögderier uppgifves, att förbättring i 
byggnadssätt, klädedrägt och födoämnen fortfarit under perioden, 
äfvensom att renlighet och jtrgdlighet allmännare vunnit inträde 
hos landsbygdens befolkning. Byggnader uppföras väl ännu of
tast af trä, men äfven af korsvirke med mellanmuradt tegel och 
af endast tegel, uthus stundom i Varbergs fögderi af kalk, sand 
och småsten på s. k. gjutmetod och i Halmstads fögderi af tuk
tad granit. Till taktäckningsämne begagnas alltmera spån eller 
stickor i stället för halm. Hufvudsakligen endast i den fatti
gare skogsbygden lära under perioden i någon vidsträcktare mån 
begagnats hemväfda kläder, ty på slättbygden nyttjas oftast 
köpta tyger till klädedrägten. Missbruk af rusgifcande drycker 
angifves icke hafva under perioden tilltagit, men torde fortfa
rande vara närmaste anledningen till de flesta under perioden 
inom länet föröfvade brotten. Allmänt förtäras fortfarande malt
drycker, men bruket deraf uppgifves hafva inom Laholms fög
deri något minskats i följd af minskning i antalet ölförsäljnings-
ställen, men i Fjäre fögderi tilltagit. De enda folknöjen, som före
komma å länets landsbygd, äro danstillställningar eller allmogens 
s. k. lekstugor, men äfven dessa synas småningom komma ur bruk. 

I fråga om de hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
ifgjorda skuldfordringsmålen åberopas följande tabell: 

nemligeu icke dem, hvilka pröfvats af magistraterna i Halmstad, 
Varberg och Falkenberg, såsom öfverexekutorer livar i sin stad, 
enligt nya utsökningslagen af den K) augusti 1877. För stä
derna Laholm och Kungsbacka är Eders Kungl. Majrts Befall
ningshafvande fortfarande öfverexekutor, enligt deroni medde
lade nådiga beslut. Utmätningsauktioner å fast egendom före-
kommo visserligen något oftare under åren 1877 och 1878, men 
hafva icke under perioden ökats, utan snarare till antalet 
minskats. 

Inom länets södra del, det vill säga söder om Åtraån, fin
nas sockenbibliotek i sjutton socknar, men inom norra delen af 
länet hafva endast åtta socknar dylika bibliotek, alla af mindre 
omfång. Om de förra är uppgifvet, att de flitigt anlitas. Dess
utom lära tidningar och tidskrifter fortfarande vara mycket 
allmänt spridda inom hela länet, hvaraf torde kunna dragas den 
slutsatsen, att befolkningens kunskapsbegär och läslust jemväl 
under denna period tilltagit. 

Beträffande Mellersta Hallands fricilliga skarpskytteförening, 
som bildades den 27 februari 18(54 och numera är den enda i 
länet, torde fa hänvisas till följande tabellariska uppgift: 

Hvarvid dock erinras, att för de två sista åren i perioden 
tabellen icke omfattar alla afgjorda skuldfordringsmal i länet, 

Hvarjemte föreningens öfverbefälhafvare uppgifvit: att före
ningens afdelning i Varberg har egen exercisplats och skjut
paviljong samt skottafla af jern; att hvarje af föreningens landt-
afdelningar har egen skjutbana; samt att föreningens extra ut
gifter till underhåll af skjutbanorna ra. m. bestridas af medlem-
marnes, såväl af aktiva som passiva, inträdes- och ärsafgifter; 
men någon uppgift om beloppen af sistberörda utgifter och af-
gifter har icke lemuats. 

Tab. Litt. A. Folkmängdstätheten inom länets särskilda fögderier och antalet af de från mantalspenningar befriade år 1880. 
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3. Näringar. 

A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Ganska fullständig kän
nedom härom kan numera inhemtas af »Bidrag till Sveriges offi-
ciela statistik», och Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
torde derföre få hufvudsakligen hänvisa dertill. Att emellertid 
allt större omsorg egnas åt jordbruket och boskapsskötseln inom 
länet, framgår ej allenast af kronobetjeningens derutinnan med
delade uppgifter, utan jemväl af följande tabeller Litt. B om 
jordförbättringar och Litt. C om utsädet och skörden under peri
odens fem år. 

Hvad beträffar olikheten emellan nuvarande mantal enligt 
hushållningssällskapets uppgift och nya jordoboken, så beror 
denna olikhet derpå, att hushållningssällskapet uppgifvit manta
let dels för högt i Renneslöfs, Snöstorps, Breareds, Söndrums, 
Stafsinge, Dagsâs, Fräslöfs och Gödestads socknar med tillsam
mans 30-41 mantal samt dels för lågt i Veinge, Slättäkra, Rolfs
torps och Fjärås socknar med 3-09 mantal; hvarjemte förvand
lingen af mantalens bråkdelar till decimaler torde hafva vållat 
den olikhet, som derutöfver förefinnes. Om skörden har Eders 

Tab. Litt. B. Uppgift om jordförbättringar inom länet. 

Tab. Litt. C. Uppgift om utsäde och skörd af de hufvudsakligaste sädesslagen inom länet. 
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Kungl. Maj:ts Befalliiingshafvande för 1877 yttrat, att den varit 
»nära medelmåttig», men för periodens fyra öfriga år allesam
mans, att skörden utfallit »öfver medelmåttan», hvilket otvifvel-
aktigt vittnar om jordförbättringarnes ändamålsenliga utförande, 
så att skörden blifver jeninare och mindre beroende af ombyt-
lig väderlek. Detta gäller i synnerhet om södra delen af länet, 
der mergling, konstgödning och täckdikning allmänt ega rum 
samt allmogens gamla tvåskiftes- och euskiftesbruk alltmera 
undanträngas af nyare tiders förbättrade brukningssätt. 

Angående handelsprisen å spanmål åberopas nedanstående tal). 
Litt. D, livarvid dock torde böra erinras : att från Laholms stad 
och tor åren 1878 och 1879 äfven Falkenbergs stad priserna äro 
angifna något lägre, än i tabellen upptages; att kronofogden i 
Varbergs fögderi, som icke meddelat prisen särskildt för h vart 
och ett af periodens fem år, utan ett medelpris för alla åren, 
uppgifvit priset för korn till 1 krona 67 öre à 2 kronor 33 öre, 
således lägre än öfrige kronofogdar och än tabellen efter dem 
innehåller; att prisen å ärter och bönor äro lemnade från La
holms och Fjäre fögderier samt derföre afse länets nordligaste 
och sydligaste delar, men just derigenom också gifva en temli-
gen tillförlitlig insigt om prisen äfven i de två mellanliggande 
fögderierna; att priset å vicker afser endast Laholms fögderi, ty 
från de öfriga har uppgift derutiniian icke lemnats; samt att om 

prisen å blandsäd, lin och hampa icke meddelats någon upp
lysning af kronobetjeningen. 

Om utförseln af spanmål från länets tre förnämsta hamnar 
i Halmstad, Varberg och Falkenberg lemnar nedanstående, pä 
tullkamrarnes derstädes uppgifter grundade tab. Litt. E upp
lysning, hvarvid dock bör tilläggas, att från Varberg jemväl till 
utrikes ort utskeppats 

är 187G 1,212 kubikfot ärter, 

» 1877 3,.'S22 » »utiilis. 

» 1878 l,77li » » 

>. 187!) 2,lt!0 

» 1880 3,080 

» » 2,400 » linfrö, 

äfvensom att också frän Halmstad nästan h var je år af perioden 
utskeppats potatis, ehuru derom icke erhållits någon uppgift. 
Vidare hafva under perioden, enligt hamnkontorets i Kungsbacka 
meddelande till stadens magistrat, derifrån utförts 395,160 kubik
fot hafre, hvaraf under år 1880 största delen eller 235,870 
kubikfot. 

Tullkamrarne i Halmstad och Varberg hafva om införsel 
af spanmål till dessa städer lemnat uppgifter, hvilka. samman
fattas i följande tab. Litt. F, hvarjemte från Kungsbacka 

Tab. Litt. D. Uppgift om handelsprisen A spanmål under Aren 1816—1880. 

Tab. Litt. E. Uppgift om utförsel af spanmål från länets större hamnar. 
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meddelats, att under perioden blifvit dit införde 66,134 kubik
fot råg jemte åtskilliga mjölsorter. Af tullkammaren i Falken
berg har icke lemnats någon upplysning om införsel af spanmål 
derstädes. Till Halmstad hafva dessutom blifvit införda foder-
och gödningsämnen under perioden sålunda: 

motsvarande i medeltal årligen omkring 11,708 centner foder
ämnen och 21,423 centner gödningsämnen. Orsaken, h vårföre 
tullkammaren i Halmstad ej kunnat lemna fullständiga uppgif
ter i ofvanberörda och åtskilliga andra afseenden, är den elds
våda, som, efter livad nedanföre omtalas, år 1880 öfvergick sta
dens rådhus- och tullkammarbyggnad och hvarvid tullkammarens 
arkiv till största delen förskingrades. 

Om trädgårdsskötsel och fruktträdsodling gäller fortfarande 
livad derom yttrades i berättelsen för åren 1871—1875, hvarvid 
dock må tilläggas, att länets hushållningssällskap uppmuntrat 
dertill genom årlig utdelning af fruktträd och belöningar för 
trädgårdsanläggningar samt att i länet finnes en trädgårdsföre
ning, som har sin styrelse i Halmstad och genom årliga utställ
ningar af och prisutdelningar för trädgårdsalster sökt främja 
hågen för trädgårdsskötsel och blomsterodling. Till pris vid 
sistnämnda utställningar har hushållningssällskapet lemnat två
hundra kronor under hvart och ett af åren 1877, 1878 och 1879. 

Länets hushållningssällskap har för öfrigt kraftigt verkat 
för jordbrukets höjande genom utdelning af belöningar för od-

lingsfiit och välskötta jordbruk, genom leranande af premier till 
lärlingarne vid länets landtbruksskola och genom anordnande af 
årliga landtbruksmöten för hela länet i förening med prisbelö-
niugar af jordbrukets alster m. m. I sådant afseende har också 
hushållningssällskapet åvägabragt inrättandet af kemiska statio
nen i Halmstad med dess särskilda frökontrollstation å Nydala, 
hvilka trädde i verksamhet år 1877 och upprätthållas genom 
årliga anslag af statsmedel med 3,000 kronor och af hushåll-
ningsällskapet med 2,500 kronor. Högsta ledningen är anför
trodd åt en af hushållningssällskapet tillsatt styrelse af fem per
soner med två suppleanter. Af stationerna förrättade analyser 
åskådliggöras genom följande tabell, som upptager antalet ana
lyser å nedannämnda föremål, nemligen: 

De årliga landtbruksmötena för hela länet hafva hållits år 
1876 i Kungsbacka, 1877 i Falkenberg, 1878 i Laholm, 1879 i 
Varberg och 1880 i Halmstad. Om de prisutdelningar, hvilka 
då egt rum, torde få hänvisas till tab. Litt. G, hvarvid dock bör 
tilläggas, att utom der upptagna kontanta pris jemväl utde
lats: 1876 fem hederspris af silfvermedaljer för åkerbruksred
skap och maskiner samt jordbruksalster, 1877 sju silfvermedalj-

Tab. Litt. F. Uppgift om införsel af spanmål till Halmstad och Varberg från utrikes orter. 
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pris, deraf fyra för hästar och tre för åkerbruksmaskiner, 1878 
sexton medaljpris, deraf två för hästar, tre för nötkreatur, en 
för mejerismör, tre för jordbruksalster, tre för åkerbruksmaski
ner, tre för husslöjdsalster och en för maskinberedd torf, 1879 
fjorton silfvermedaljer, af hvilka tre för hästar, en för qvigor i 
flock, en för rotfrukter, sju för åkerbruksredskap och maskiner 
samt två för gödningsämnen, och 1880 tjugofyra silfvermedaljer, 
deraf tre för hästar, tio för nötkreatur, fyra för mejeriprodukter, 
fyra för åkerbruksredskap och maskiner, en för jordbruksalster 
och två för alster af husslöjd. 

Genom dessa prisutdelningar har hushållningssällskapet ej 
allenast beredt ökadt intresse för sjelfva landtbruksmötena, utan 
jemväl betydligt uppmuntrat länets jordbrukare att vinnlägga sig 
om Imsdjursafvelns förbättrande och kreatursstammens förökande. 
Om i sistnämnda hänseende anställes jemförelse emellan åren 
1875 och 1880, visar sig, att vid nämnda två års slut under
hölls i länet följande antal husdjur, nemligen: 

Tages landsbygden särskildt, blifver förhållandet med obe
tydlig skilnad nästan detsamma, hvarvid dock bör anmärkas: 
att getter vid periodens slut icke funnits i städerna; att ej hel
ler bistockar uppgifvits vara i städerne underhållne vid 1880 
år slut; och att antalet svin i städerne minskats från 560 till 
520, hvartill orsaken otvifvelaktigt bör sökas i de, med hänsyn 
till sundheten, numera mycket skärpta vilkoren för rättighet att 
i stad uppföda dylika djur. 

När nu ofvan uppvisade ökning af kreatursstanunen, sär
skildt koladugården, sammanställes med de under perioden inom 
länet skedda jordförbättringarne samt skördens jemnhet och god
het under alla åren utom ett, torde deraf klart framgå, att 
jordbruk och boskapsskötsel inom länet gjort stora framsteg un
der perioden, likasom det svårligen lärer kunna förnekas, att 
Halland med hänsyn till dess areal numera är en af rikets bä
sta sädesprovinser. 

Hästrasens förbättring har fortgått och omfattats med allt 
mera intresse; och för åstadkommande af goda arbetshästar har 
hushållningssällskapet fortfarande gjort uppoffringar. Af de i 
förra berättelsen omtalade norska hingstarne hafva tre blifvit 
sålde och en nedslagtad, sedan de befunnits olämplige såsom 
beskällare. Deremot har hushållningssällskapet låtit inköpa och 
vid auktioner till landtbrukarne inom länet försälja ar 187(i 
elfva hingstar och år 1880 sex hingstar af Ardennorras, för att 
tillhandahållas såsom beskällare. Den af staten anordnade år
liga premieringen af hästar inom länet har under alla åren för
siggått på två ställen, nemligen i Halmstad och Varberg. Derom 
torde få åberopas tab. Litt. II med erinran, dels att hushåll
ningssällskapet bestrider halfva kostnaden för de utdelade pri
sen samt dels att nästan alla hingstarne och flera af fölstona 
prisbelönats flera år å rad. 

För hornboskapsrasens förbättrande har hushållningssäll
skapet kraftigt bidragit ej allenast genom prisutdelningarne vid 
de årliga landtbruksmötena för länet, utan äfven genom att lata 
inköpa och å auktioner mot goda betalningsvilkor till länets 
jordbrukare försälja goda afvelsdjur, anskaffade dels från utlan
det och dels inom riket. De vanligaste raserna äro korthorns-
och ayrshire-raser jemte blandningar af dem med landtraser. 

Mejerier finnas på alla större gårdar inom länet och äfven 
hos flera af allmogen; och mejeriskötseln har gått betydligt 
framåt, isynnerhet sedan länets hushållningssällskap från och 
med 1878 anstalt och aflönar en länsmejerska, hvilken medde
lar undervisning i smör- och ostberedning m. m. 

Schäferier i egentlig mening finnas icke inom iänet, men åt 
uppfödandet af får och fårrasens förbättring egnas dock myc
ken uppmärksamhet på de större egendomarne inom länet. 
Likaledes uppfödas äfven svinkreatur mestadels till husbehof, 
men stundom äfven till afsalu. 

Tab. Litt. G. Uppgift om verkstälda prisutdelningar vid landtbruksmötena inom länet. 
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Om vården af fjäderfän och bin gäller fortfarande hvad 
berättelsen för förra femårsperioden derom innehåller, likväl med 
den skilnad, att hönsgården å Maredskärr i Slättåkra socken 
indragits, såsom tillskyndande sin égare förlust, och att år 1880 
biskötseln uppmuntrats genom föredrag och praktisk undervis
ning af sekreteraren hos föreningen »Biskötselns vänner» i Göte
borg, löjtnanten Hj. Stålhammar, som för sådant ändamål fått 
ersättning sig anvisad af länets hushållningssällskap. 

Men hvad som utöfver förut angifna omständigheter vä
sentligen bidragit till i synnerhet boskapsskötselns uppdrifvande 
är dels de högre pris å kreatur och ladugårdsprodukter, äfven 
om samma priser icke ställa sig så högt som under förra peri
oden, dels ock de tillfållen till lättare afsättning på utlandet, 
hvilka under de senare åren yppat sig genom lifligare ångbåts
trafik ej blott såsom förut på Danmark utan äfven på England. 
Handelsprisen å lefvande kreatur och ladugårdsprodnkter kunna 
anses hafva under perioden utgjort i medeltal: 

För länets särskilda fögderier äro ifrågavarande handelspris 
uppgifna, på sätt i tab. Litt. I upptages; hvarjemte kronobetje-
ningen meddelat, att ungkreatur i Halmstads fögderi kostat 25 
à 100 kronor, gödkalfvar i Varbergs fögderi 4 à 6 kronor per 
20 skålpund lefvande vigt, honung i Halmstads fögderi 25 à 30 
öre skålpundet och hudar äfven i Halmstads fögderi 3 à 4 kro
nor per 20 skålpund. Likaledes uppgifves från Halmstads fög
deri, att kreatursgödning eger rum å de större gårdarne och att 
de gödda kreaturen afyttras till Danmark. I fråga om utförsel 
af kreatur och ladugårdsprodukter har tullkammaren i Halmstad 
meddelat, att såsom hufvudsakliga exportartiklar derifrån ut
skeppats: 

år 1876: 20,600 skålpund smör, hvaremot uppgift om krea
tursexport det året saknades; 

år 1877: 33 nötkreatur, 6 får, 76 svin och 16,800 skalp, smör; 
år 1878: 105 nötkreatur, 24 får, 117 svin och 19,900 skål

pund smör; 
år 1879: 535 nötkreatur, 670 får, 499 svin och 286,200 

skålpund smör; 
år 1880: 430 nötkreatur, 755 får, 444 svin och 305,100 

skålpund smör; 

Tab. Litt. H. Uppgift om prisbelöning af hästar inom länet. 

Tab. Litt. I. Uppgift om handelsprisen å lefvande kreatur och ladugårdsprodukter inom länet åren 1876—1880. 
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hvaraf torde ta dragas den slutsatsen, att landtmännen i länets 
södra del börja alltmera inse fördelen af att uppföda kreatur 
och bereda smör till afsalu på utlandet, desto hellre som ännu 
större partier kreatur och smör från länet föras till inrikes ham
nar utom länet och derifrån exporteras på utlandet. 

Någon omfattande farsot bland husdjuren har icke under 
perioden förekommit, men såsom ett anmärkningsvärdare fall 
af husdjurssjukdomar må nämnas, hurusom på hösten 1879 horn
boskapen å egendomen Fjelldalen i Harplinge socken angreps 
af någon sjukdom, som af länsveterinären förklarades vara mjelt-
brand, men af annan veterinär inom länet ansågs icke vara 
smittosam. Af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande före-
skrifna skyddsåtgärder vidtogos emellertid och medförde snart 
åsyftad verkan. Vidare uppträdde qvarkan under våren och 
sommaren 1880 farsotartad med stor utbredning inom Fjäre hä
rad, men medförde jemförelsevis fä dödsfall. Distriktsveterinären 
i Varberg har uppgifvit, att inom lians distrikt 600 hästar varit 
under perioden angripna af qvarka och att af dem 20 dött. 
Dessutom hafva här och der i länet nästan hvarje år af perioden 
förekommit enstaka fall af rots bland hästar. Några fall af 
elakartad katarrhalfeber hos nötkreaturen inträffade under augusti 
1877 å Oinge i Asigo socken och under juli 1879 i Arstads by. 
Inom veterinärens i Varberg distrikt hafva ock under perioden 
inträffat 16 fall af mjeltbrand hos svin, deraf tre med dödlig 
utgång. 

Förhållandet med stängseln har under denna period varit 
detsamma som under den nästföregående. 

Att utvandringen af arbetsfolk minskat tillgången på jord
arbetare och bidragit att höja dag-werksprisen, torde väl icke 
kunna förnekas; men någon egentlig brist på arbetsfolk har icke 
försports, och de många ökade tillfällena till arbetsförtjenst 
hafva säkerligen mera än utvandringen varit bestämmande i 
fråga om dagsverksprisen. Dessa hafva, enligt kronobetjeningens 
uppgifter, i allmänhet varit: för mansdagsverke om vint ren högst 
1 krona, lägst 75 öre i norra och högst 1 kr. 50 öre, lägst l 
kr. i södra delen af länet samt om sommaren högst 1 kr. 50 
öre, lägst 1 kr. i norra och högst 2 kr., lägst 1 kr. 50 öre i 
södra delen af länet; och för qvinnsdagsverke sommartiden högst 
1 kr. och lägst 67 öre samt vintertiden högst 75 öre och lägst 
40 öre. En jemförelse emellan dessa dagsverkspris och dem, lä
nets hushållningssällskap årligen uppgifvit, lemnas af följande 
tabellariska uppställning: 

Hvarvid tillika bör uppmärksammas, att hushållningssällskapet 
har dagsverksprisen högst år 1876 och lägst 1878 och 1879. 

C) Skogshushållning. Hä rom meddelas numera så full
ständiga upplysningar genom Eders Kungl. Maj:ts Skogsstyrelse 
uti »Bidrag till Sveriges officiela statistik», att föga återstår för 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att dervid tillägga. Un
der perioden hafva för skogsodling blifvit inköpte egendomen 
Oxhult i Hishults socken och hemmanet Kila ni. fl. i Gällareds 
socken, hvaraf bildats de enda två kronoparker, hvilka, kallade 
Oxhult och Kila med Bökhult, vid periodens slut funnos inom 
länet och lära omfatta tillsammans 22,327 qvadratref 20 qvadrat-
stänger. Boställens, kyrkors, läroverks och fromma stiftelsers 
skogar inom länet angifvas utgöra 109,585 qvadratref 40 qvadrat-
stänger, Kronans flygsandsfält 13,615 qvadratref 95 qvadrat-
stänger och enskildes under skogsbetjeningens uppsigt stälda 
flygsandstalt 15,702 qvadratref 2 qvadratstänger. Ytvidden af 
enskildes öfriga flygsandsfält är icke känd och ej heller ytvidden 
af enskildes skogar och skogsmarker. Enstämmigt upplyses 
emellertid, att enskilde inom länet icke hafva nämnvärd timmer
skog till afsalu, utan att nästan all större skog, som i förädlad 
form utskeppas från länets hamnar, afverkats i och kommit från 
Småland och Vestergötland. Det enda hufvudsakiiga, som nu
mera från skogar inom länet utskeppas, är ek- och bokstäfver 
samt bok- och björkved, som från enskildes skogar afverkas 
utan att återväxten befrämjas. 

Om utförseln af skogsprodukter från länets hamnar i Halm
stad, Varberg och Falkenberg hafva tullkamrarne derstädes lem-
nat uppgifter, hvilka sammanfattats i tab. Litt. K, hvarvid dock 
bör tilläggas: att bjelkar och spärrar under periodens fyra senare 
år utskeppats endast från Halmstad ; att under samma är bräder 
och plankor icke utskeppats från Varberg; att takstickor och 
spån under periodens tre senare år utförts endast från Falken-

Tab. Litt. K. Uppgift å de hufvudsakligaste skogsprodukter, som utskeppats från Halmstad, Varberg och Falkenberg. 

K. M:ts Befallningshafeantles femårsberättelser W76—18R0. Hallands län. 
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berg och icke något år från Halmstad; samt att deremot, utöfver 
h vad tabellen upptager, utskeppats från Varberg: år 1876 dels 
63,660 st. jernvägssyllar, dels 96 st. årämnen och dels för 9,150 
kronors värde andra inhemska träslag; år 1877 dels 15,300 
kubikfot fura- och grantimmer under 8'3 tum i lilländan och 
dels andra inhemska träslag för 30 kr.; år 1878 dels 32,143 st. 
jernvägssyllar, dels 4,000 kubikfot furu- och grantimmer och 
dels 40 st. årämnen; år 1879 dels 200 st. årämnen och dels 
andra inhemska träslag för 40 kronors värde; samt år 1880 
snickeriarbeten för 120 kr.; och från Falkenberg år 1879: 2,949 
st. läkter och år 1880: 33 st. läkter; att ved icke under perio
den utskeppats från Falkenberg; att Halmstads tullkammare af 
förut omtalad orsak icke kunnat lemna uppgift om utskeppad 
ved, pitprops och stäfver under 1877; samt att af denna anled
ning medeltalen för berörda trävaror uträknats endast efter de 
fyra öfriga åren af perioden. Enligt erhållet meddelande hafva 
å Halmstad—Jönköpings jernväg, sedan den med september 
månads början år 1877 öppnats för allmän trafik, fraktats skogs
produkter, beräknade i kubikfot, sålunda: 

motsvarande i medeltal för hvarje af de tre senare åren omkring 
1,730,000 kubikfot; och som största delen af de sålunda frak
tade skogsprodukterna utgjort bjelkar, plankor, bräder och pit
props samt nedforslats till Halmstad för att skeppas, visar sig 
deraf, att under åren 1878—1880 sådana från Halmstad skep
pade trävaror nära nog uteslutande ditkommit från de utmed 
jernvägen belägna sågverken, hvilka nästan alla, eftersom jern-
vägen löper utmed Nissa- och Laga-åarne, drifvas med vatten 
och erhålla råvaran genom flottning i vattendragen från derintill 
belägna skogar i Småland. 

Såsom förut är antydt, afverkas länets enskilda bok- och 
björkskogar i allmänhet af deras égare utan urskiljning och 
tanke på återplantering; men deremot har hos många bland 
länets landtmän vaknat håg för odling af liarrskog, så att på 
flera ställen finnas vackra uppväxande ungskogar eller skogs
planteringar, såsom å Oringe utmark och å hemmanen Elfvasjö. 

Svedjande, kolning, tjärubränning och dylikt förekomma 
numera ytterst sällan inom länet, och ej heller finnas fabriks
inrättningar, som bidraga till de få återstående skogarnes ned-
huggning, men deremot hafva under perioden inträffat flere skad
liga vådeldar å enskildes skogar i Halmstads och Laholms fög
derier, nemligen: 

l:o) Inom Halmstads fögderi: en i Vessige socken öfver 12 
tunnlands vidd, två i Abilds socken, hvarvid skog mer och 
mindre skadats, utan att dock ytvidden uppgifvits, en i Arstads 
socken öfver 25 tunnland, en i Qvibille socken öfver 150 tunn
land oeh en i Gällareds socken öfver 200 à 300 tunnland, af 

hvilka skogseldar de flesta uppkommit genom underlåtenhet af 
nödig tillsyn vid torfbränning; och 

2:o) Inom Laholms fögderi: en år 1878 i Hyltan å 40 tunn
land och en samma år i Bökhult å, 15 tunnland, hvilka skogs
eldar orsakade en gemensam skada, som uppskattats till 7,000 
kronor, samt en år 1880 å mera än 400 tunnland dels planterad 
och dels sjelfsådd ungskog på Oringe utmark, hvilken högst vär
defulla ungskog, tillhörig possessionaten och kommendören C. 
Hammar, förstördes; varande desse tre skogseldar vållade genom 
oförsigtighet vid torf- och ljungbränning, som hvarje vår före
kommer inom fögderiet. 

A enskildes egor inom länets två nordliga fögderier hafva 
deremot icke inträffat några skogseldar under perioden. 

Beträffande Eders Kungl. Maj:ts och kronans skogar och 
flygsandsfält samt enskildes under skogsstatens uppsigt stälda 
flygsandsfält är uppgifvet, att skogseldar hemsökt: den 25 mars 
1876 Galgberget vid Halmstad, der omkring tre qvadratref ung 
tallskog förstördes; år 1879 Skummeslöfs norra kronoflygsands-
fält, dervid elden gick öfver omkring 112 qvadratref ljungbeväxt 
mark; samt år 1880 dels 5 qvadratref ljungmark inom Oxhults 
kronopark, hvilken eldskada förorsakades genom en grannes 
vårdslösa svedjande, dels ock Kila kronopark, å hvilken den 
under de senaste tre åren å 575 qvadratref 20 qvadratstänger 
uppdragna unga barrskogen helt och hållet förstördes. 

Bränntorf, hvarpå länet har riklig tillgång, och stenkol få 
ersätta bok-, björk- och furuved, i den mån tillgången derpå 
minskas och dess pris derföre stegras. På sätt Eders Kungl. 
Maj:ts Kommerskollegii underdåniga berättelser om utrikes han
del och sjöfart gifva vid handen, införas jemförelsevis ganska 
betydliga partier stenkol årligen till Halmstad, Varberg och 
Falkenberg; men äfven till Kungsbacka hafva under perioden 
inkommit 62,254 kubikfot stenkol, som antagligen blifvit före
trädesvis använda till bränsle i stället för ved. 

Prisen å skogsprodukter och stenkol äro angifna sålunda: 
inom Laholms fögderi: 

bokved 12 à 20 kronor pr långfamn om nära 288 kubikfot, 
björkved 10 à 18 » « » » » 
barrved 1 5o à 2 » » lass, 
torf 2 à 3 » » » 
stenkol Tso » » fem kubikfot; 

inom Halmstads fögderi: 
timmer, bjelkar och bandträ 0-ii à 0-18 kronor pr fot, 
bräder 5 à 6 kronor pr tolft, 
bokved 10 à 15 kronor pr långfamn, 
björkved 6 a 7 » » » 

inom Varbergs fögderi: 
timmer 12 à 25 kronor pr tolft, 
bokved 25 à 30 » » kubikfamn, 
björkved 15 à 20 » » » 
barrved 8 à 12 » » » 
torf 5 à 6 » » lass 
stenkol 0-3o à 0-34 kronor pr kubikfot; 

från Kungsbacka stad : 
bräder ungefärligen 2-5 o à 3 kronor pr tolft, 
stockar ungefärligen 5 à 6 kronor pr tolft; 

men från öfriga städer och Fjäre fögderi hafva prisunder
rättelser uteblifvit; och torde derjemte få hänvisas till berättel
sen för förra femårsperioden. 
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Skogsstaten i länet utgjordes vid 1880 års slut af en jäg
mästare, en extra jägmästare, sex ordinarie kronojägare med lön 
och två extra kronojägare utaiî lön samt två planteringsvak tare 
för enskildes under skogsstatens uppsigt stälda flygsandsfält. 

Inom länet finnes dessutom »Hallands skogsodlingssällskap» 
med stadgar, antagna den 22 januari 1878, hvilket sällskap bil
dades af herr kammarjunkaren Th. Gyllensköld. Om dettas 
verksamhet torde få hänvisas till tab. Litt. L, dervid dock bör 
tilläggas, att sällskapet har sju egna plantskolor, spridda öfver 
hela länet, samt att frö och plantor utlemnas' dels utan ersätt
ning af emottagarne och dels emot mycket billig betalning af 
reqvirenter. 

D) Beträffande Rufdjurs utödaude lemnar numera Eders 
Kungl. Maj:ts Skogsstyrelses underdåniga berättelser i »Bidrag 
till Sveriges officiela statistik» alla erforderliga och tillgängliga 
upplysningar. Endast det må tilläggas, att i länet knappast 
finnas andra mera skadliga rofdjur än räfVar och hökar, men 
att några särskilda åtgärder för deras utrotande icke under pe
rioden vidtagits eller varit af behofvet påkallade, såvida man 
ej vill dit hänföra det af länets landsting år 1877 för tre år 
fattade beslut, att kommun, som bestämde fyra kronor skott-
penningar för räf, egde af landstingsmedel återfå hälften af hvad 
kommunen sålunda finge i skottpenningar utgifva. Om antalet 
af rofdjur dödade husdjur åberopas jemväl förenämuda under
dåniga berättelser. 

E) Fabriker, manufakturer och handtverk. Om dessa lemna 
Eders Kungl. Maj:ts Kommerskollegii underdåniga berättelser 
numera fullständiga upplysningar, till hvilka Eders Kungl. Maj:ts 
Befalluingshafvande torde få hufvudsakligen hänvisa. 

Af de i förra berättelsen uppräknade anmärkningsvärdare 
fabriker hafva Anderstorps mekaniska bomullsspinneri, Slolts-
mötlans klädesfabrik vid Halmstad, Varbe.rgs mekaniska verkstad 
och de begge ölbryggerierna i Halmstad under hela nu ifråga
varande period drifvits med kraft och fördel samt gått framåt, 
såsom af medföljande jemförelsetabell Litt. M. bestyrkes. De 
begge bryggeriernas tillverkningar år 1880 angifvas noggrannare 
sålunda: 

Hvad Slottsmöllan beträffar, utmärker jemförelsetabellen vis
serligen en minskning i tillverkningsvärdet, men detta torde ej 
innebära, att fabrikens verksamhet gått tillbaka, så mycket 
mindre som den tillverkade varumängden år 1880 varit större 
än 1875 och kändt är, att fabriken skötes med ovanlig klokhet, 
urskiljning och driftighet samt gifver betydlig årlig vinst. Sna
rare kan antagas, att fabrikens verksamhet redan vid periodens 
början varit uppdrifven så högt, som med efterfrågan och rå
dande konjunkturer är förenligt; och detta synes bekräfta sig, 
om jemförelsen utsträckes till periodens alla fem år. Det befinnes 
då, att verksamheten under de särskilda åren varit följande: 

Tab. Litt. L. Uppgift om Hallands skogsodlingssällskap, stiftadt 1878. 

Tab. Litt. M. Jemförelse beträffande de förnämsta fabrikers i länet verksamhet åren 1875 och 1880. 

') Dessa belopp äro ej fullt rigliga, utan approiimati •iva, ty nödig uppgift saknas. 
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motsvarande med hänsyn till femårsperioden 1871—1875, då 
tillverkningen och dess värde utgjorde i årligt medeltal 611,252 
fot och 1,502,234 kronor samt således voro jemförelsevis ganska 
höga, en tillökning under femårsperioden 1876—1880 i varumängd 
af 44,039 fot kläde eller 7-2o procent, men en minskning i till
verkningsvärde af 36,469 kr. eller 2-4 3 procent. 

Utom ofvannämnda fabriker finnes vidare i Halmstad å det 
genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 21 december 1877 
under staden lagda området eller i den s. k. östra förstaden 
Halmstads gjuteri och mekaniska verkstad, som började sin verk
samhet på hösten 1875 och sedan oafbrutet varit i gång. Till 
gjuteriet och verkstaden höra en ångmaskin om 15 hästars kraft, 
en kupolugn om två fots diameter, tre smideshärdar, en plan-
svarf om fyra fots skifva, fem jernsvarfvar af olika storlekar, 
en större och en mindre hyfvelmaskin, tre mindre borrmaskiner, 
två ventilatorer och en svängkran. A gjuteriet och verkstaden 
förädlades år 1880, enligt egarnes uppgift, 3,173 centner jern 
med ett tillverkningsvärde af 16,952 kr. 67 öre. 

Steninge glasbruk har visserligen under nästan hela perioden 
varit i gång, men icke drifvits med fördel, utan, i följd af låga 
pris å glasvaror och kanske ej fullt ändamålsenlig skötsel, gått 
med förlust, så att bolaget, som egde glasbruket, slutligen på 
senhösten 1880 nödgades göra konkurs, då dess verksamhet upp
hörde. Under 1876, 1877 och 1878 tillverkades buteljer och 
s. k. småglas, men sistnämnda år uppfördes en ny hytta för 
tillverkning af fönsterglas. Myckenheten och värdet af de till
verkade glasvarorna hafva icke uppgifvits. 

I Söndrums socken bedrifves ett ej obetydligt stenhuggeri 
af ett aktiebolag under namn af Halmstads stenhuggeriaktiebolag, 
hvars styrelse har sitt säte i Halmstad, der också bolagsmännen 
nästan uteslutande äro boende. Bolaget, hvars bolagsordning är 
af Eders Kungl. Maj:t i nåder faststäld den 25 juni 1875, bör
jade sin verksamhet den 1 februari 1876; och värdet af bolagets 
tillverkning, deruti för 1876 jemväl inbegripes då af förut va
rande stenhuggare inköpt gatsten, är för periodens särskilda år 
uppgifven sålunda: 

hvaremot tullkammaren förmält sig sakna uppgift för 1877. Då 
åtminstone högst obetydlig utförsel af annan tuktad gatsten egt 
rum, än den af stenhuggeriaktiebolaget tillverkade, torde få an
tagas, att det af tullkammaren angifna värdet utgör stenens för
säljningsvärde och väsentligen derföre är högre än angifna till
verkningsvärdet. 

Varbergs stenhuggeri, som finnes omtaladt i de till Eders 
Kungl. Maj:ts Kornmerskollegium aflåtna uppgifter, har under 
perioden fortgått utom möjligen under någon del af 1880, sedan 
Varbergs slott upphört att vara straffängelse; men såväl härom, 
som beträffande stenhuggeriets tillverkning och dennas värde år 
1880 saknas uppgift. 

Af de i förra berättelsen omnämnda sågverk hafva Viskabro 
ångsåg och Laholms sågverk upphört med sin verksamhet, det 
senare under år 1880, sedan det öfvergått till andra égare, hvilka 
numera i följd af förändrade arrendeförhållanden beträffande La
holms kungsladugård, å hvilkens område sågverket varit beläget, 
tillgodogjort sig den på nytt arrenderade vattenkraften för annat 
ändamål och derföre helt och hållet omändrat sågverket till 
annat verk. Forsabacka ångsåg har uppgifvits icke hafva blifvit 
använd under perioden och ej heller Oskarsströms sågverk. Un
der de tre första åren af perioden, 1876, 1877 och 1878, skedde 
tillverkning å Johansfors sågverk, hvarefter äfven detta stått 
obegagnadt. Deremot har Hertings ångsåg varit i gång några 
månader hvarje år af perioden, men hvarken om dess eller om 
Laholms och Johansfors sågverks tillverkningar hafva vederbö
rande Iemnat Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande besked. 
Ett år 1876 eller 1877 anlagdt nytt sågverk, Nyebro i Torups 
socken, tillhörigt Nyebro aktiebolag, måste efter knappt två års 
verksamhet upphöra, då bolaget i januari 1879 nödgades göra 
konkurs. I allmänhet hafva förhållandena under perioden varit 
ogynsetmma för länets träförädlingsfabriker, hvartill orsaken torde 
böra sökas i de under perioden ständigt fallande prisen å plank 
och bräder. Sedan Halmstad—Jönköpings jernväg öppnats för 
allmän trafik till Vernamo och Hörle, torde det ock hafva be
funnits förmånligare att hafva sågverken förlagda i Småland 
närmare skogarne. 

Jemte här ofvau särskildt afhandlade fabriker af större 
betydenhet funnos inom länet år 1880 i gång två färgerier, tre 
garfverier, ett pappersbruk och flera större eller mindre tegelbruk; 
hvarjemte länet vid 1880 års slut hade 614 olika slags handt-
verkare med 280 arbetare och 556 kronor bevillning för rörelse. 

Bränvinsbränning har icke under perioden egt rum hvarken 
i länets tre nordliga fögderier eller i någon af länets städer, 
utan endast i Laholms fögderi, hvarom för periodens särskilda 
år lemnas följande upplysning i tabellform: 

I sammanhang härmed må intagas af tullkammaren i Halm
stad meddelad uppgift om utförsel från nämnde stad af tuktad 
gatsten, innehållande, att derifrån utskeppats dylik sten: 



Bränvinstillverkning. Husslöjd. Laxfisket. Hallands län. 13 

utmärkande dels en fortgående årlig minskning af tillverkad! 
bränviu ocli dels i turhållande till den föregående femårsperioden 
en minskning i tillverkning af något mera än en procent, men 
en ökning i tillverkningsafgift af 4-7 procent, livilken ökning 
uteslutande beror på tillverkningsafgiftens höjning. 

Likasom under föregående femårsperiod har äfveti under 
åren 1876—1880 bedrifvits husslöjd inom länet, såsom också af 
utställniiigarne vid länets årliga landtbruksmöten och hushåll
ningssällskapets prisutdelningar bekräftas. I förening med det 
af länets landsting bekostade seminarium för bildande af små
skolelärarinnor har undervisning i qvinliga handaslöjder, såsom 
spanad, väfnad, sömnad, tillklippning, stickning m. m. jenite 
tvätt och strykning, h varje år meddelats åt såväl seminariets 
elever som andra qvinliga lärjungar; och må om denna under
visning meddelas, att den begagnades: 

Laholms fögderi, hufvudsakligast i socknarne omkring Laholm, 
liar tillverkningen af yllevaror, nemligen tröjor, strumpor, vadmal 
och täcken m. m., fortgått med handlande i Laholm jemte lten-
neslöfs och Hishults socknar såsom förläggare samt under denna 
period, likasom under den förra, utgjort fögderiets förnämsta 
husslöjd; men derjemte hafva inom Hishults och till någon del 
Knäreds socken förfärdigats laggkärl, beräknade till samman
lagd! 1,000 à 1,500 kronor för h varje år. Från Halmstads fög
deri är anmäldt, att någon nämnvärd husslöjd icke förekommer 
derstädes. 

Om länets förnämsta binäring, fisket, har den om dess än
damålsenliga skötande högt förtjente, för länet särskildt anstälde, 
genom anslag af statsverket och hushållningssällskapet atlönade 
flskeritillsyningsmannen, riddaren af Kungl. Vasaorden G. v. 
Yhlen i sina årliga berättelser till hushållningssällskapet lemnat 
värdefulla uppgifter. Ur dessa är det följande nästan uteslu
tande hemtadt. 

Såsom i förra femårsberättelsen meddelades, innehade nu
mera majoren och riddaren Max. Kilman vid 1876 års början 
på arrende de egentliga la.v fiskena i Viska-, Atra- och Laga-
åarne samt utanför Viskans och Lagans mynningar. Fråga var 
äfven å bane, att han skulle öfvertaga Nissaåns laxfisken; men 
do förnämsta af dessa, belägna nedanför Slottsmöllans dammar 
med rättighet att sätta laxgard öfver åns hela bredd samt till
höriga staden Halmstad, Vapnö fideikommiss och det från Sper-
lingsholm skilda, af Slottsmöllans klädesfabriks égare inköpta 
hemmanet Fräimarp, blefvo i stället öfvertagna af Slottsmöllans 
disponenter, fabrikörerne och riddarne I. Wallberg och C. W. 
Wallberg. Vid samtliga elfvarne fuiinos 187b' tio odlingsaitstulter, 
hvarest utkläcktes det ovanligt höga antalet yngel af 4,350,000 
stycken, deraf 500,000 stycken uti anstalten å Oskarsström vid 
Nissaåu. Om laxfångsten 1876 saknas upplysning. Av 1877 
voro länets samtliga laxfisken i elfvarne, i följd af sträng vinter 
och sen vår, mindre gynsamma; och ej heller lemuade laxodligen 
så godt resultat som året förut. I Viskans kläckningslädor la
des endast 218,000 rom, i Åtrans 200,000 och i Lagans icke 
fullt så många. I Nissans odlingsanstalt vid Oskarsström er
hölls det vanliga antalet yngel, 350,000 stycken. Den fångade 
laxen, hvilkeus medelvigt för Nissan varit nära 10 skalpund, 
såldes dels inom landet och dels hufvudsakligen frän Lagaåns 
fiske skeppad på is till ett Berlinhus; och torde af kastningen 
af laxfisket inom länet i sin helhet år 1877 kunna uppskattas 
till minst 75,000 kr. Största antalet lax fångades på sommaren, 
då priset alltid ställer sig lägre; och laxens medelpris 1877 kan 
derföre ej beräknas högre än till 60 öre skålpundet. Under 
år 1878 visade sig följderna af yiigelförgiftniugcii i Viskaan 
1875 genom utpumpningen deri af gasatlållet frän llydals fabrik, 
ty ej en enda af smålaxen frän 1875 års kläckning syntes till 
1878; och af stor lax erhöllos ur Viskan endast omkring 150 
st. i mars och april. Värdet af laxfångsten i denna elf lärer 
uppgått till omkring 3,000 kr. Fisket i Ätraiin lemnade 1878 
1,487 laxar, vägande 10,278 skålpund, och i strandsätten 16 till 
17 tusen skalpund, hvilket var mindre än vanligt. Uti Slotts
möllans fasta fiske i Nissaåu fångades samma år 588 laxar om 
4,230 skålpund; och strandtiskena utanför ans mynning utkastade 
omkring 15,000 kr. 1 laxodlingsanstalten vid Oskarsström ut
kläcktes detta år 650,000 yngel. Laxfiskebolaget för Lagaån 
sålde 1878 omkring 35,000 skålpund lax för 32,600 kr.; och 

varande kostnaden bestridd dels genom årligt statsanslag af 1,000 
kr., dels af länets hushållningssällskap med 750 kr. årligen, i 
den mån detta belopp erfordrats, och dels af medel, erhållna 
genom försäljning af tillverkade slöjdalster. 

Inom Lindome socken har tillverkningen af möbler fortgått 
äfven under denna femårsperiod med afsättning på Göteborg, 
men uppgifves hafva aftagit dels, fastän i mindre grad, i följd 
af störda kreditförhållanden och dels förnämligast med anledning 
af den tilltagande importen af utländska, hufvudsakligen danska 
möbler. Under gynsamma tider kan möbeltillverkningens ärliga 
försäljningssumma beräknas till 175,000 à 200,000 kronor. De 
flesta af allmogen inom Lindome socken äro möMsniekare; och 
detta är orsaken till det stora antalet snickare, 330 st., inom 
länet, ty af desse tillhöra 310 Fjäre fögderi. 

Lin- och blångarnsväfiiad med afsättning också på Göteborg 
idkas i samma fögderis flesta socknar och angifves hafva der
städes år 1880 utgjort ungefärligen 80,000 fot linueväfnad efter 
30 öre och 130,000 fot blångarnsväfnad efter 15 öre foten. Afven 
inom Varbergs fögderi tillverkas linneväfnader, som afsättas till 
Göteborg, men dessas myckenhet och värde äro ej uppgifna. 
Likaledes torde yllecåfnad inom detta senare fögderi hafva un
der perioden egt rum, ehuru upplysning derom saknas. Inom 
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straudfiskena utanför denna elf anses hafva afkastat 10,000 kr. 
För hela läuet lärer medelpriset å lax år 1878 böra antagas 
till 66 öre för skålpundet och inkomsten i sin helhet af lagligen 
fångad lax till ungefär 74,000 kr. 1879 års laxfiske uti elfvarne 
var, till följd af långsam snösmältning och kall vår, icke så 
gifvande som under gynsammare vårar. I Viskan, fortfarande 
med hänsyn till fisket underkastad följderna af 1875 års för
giftning, lära fångats endast 33 större laxar, men sinålax efter 
1876 års odling visade sig. Uti laxodlingarne vid "Viskan ut
kläcktes 1879 yngel efter 486,000 rom. Kungsgården Ås klo
sters fisken lemnade samma år 257 laxar om 1,995 skålpunds 
vigt. I Atraåns mönstergilla laxodlingar vid Horsaveke nedlagde 
540,000 laxrom utkläcktes lyckligt 1870; och major Kilmans 
fisken i ån det året gåfvo 1,720 st. laxar, vägande 9,955 skål
pund. Nissaelfvens laxodling vid Oskarsström har utkläckt om
kring 600,000 rom efter 113 laxhonor; och laxfångsten 1879 
har utgjort i det fasta fisket vid Slottsmöllan 543 laxar med en 
vigt af 4,380 skålpund samt i strandsätten utanför ån för minst 
13,500 kronor. I Lagaåns laxodlingsanstalter nedlades 723,000 
rom, men häraf gick en ganska dryg procent af okänd orsak 
förlorad, så att 1879 icke erhölls så mycket yngel, som bort 
kunna påräknas. Laxfångsten 1879 i denna elf och i strand
sätten utanför densamma har anslagits till omkring 44,000 skål
pund, deraf 31,783 skålpund genom 4,026 st. laxar å de arren
derade laxfiskeplatserna samt ungefär 12,000 skålpund annor
städes i elfven och strandsätten. Lax fångas äfven i Rolfsån 
och Kungsbackafjorden, och fångsten der utgjorde minst 900 
skålpund. Hela länets laxfångst detta år torde kunna beräknas 
i rundt tal till 85,000 skålpund efter ett medelpris af 66 eller 
67 öre. 1880 års torra sommar var särdeles ogynsam för laxens 
uppgång i elfvarne, hvaraf följden blef, att laxfisket slog alldeles 
fel i Viskan och Atran och blef under medelmåttan i Nissan, 
men lemnade god afkastning i Lagan, hvilkens laxfiske alltid 
börjar senare än i de öfriga elfvarne. Viskaåns laxfiske, som 
under periodens alla år varit förlustbringande för major Kilman 
och hans medintressenter, har derföre af dem öfvergifvits, då 
de år 1880 kunnat blifva sina arrendeaftal qvitt, hvilket åter 
haft till följd, att någon laxodling år 1880 icke blifvit i denna 
elf verkstäld. Väl hafva arrendatorerna numera fått någon er
sättning för sina kostnader å Viskans laxfiske, sedan den mot 
Rydals égare anhängiggjorda rättegången slutligen blifvit afgjord 
till arrendatorernas förmån; men som detta skett först under 
innevarande år 1881 och erfarenheten visat, att Viskan fort
farande oreiiades genom affallet från de industriela anläggniu-
garne vid elfvens öfre del, funno arrendatorerna sig icke manade 
att bibehålla arrendena, helst som laxodlingen mötte stora svå
righeter genom bristen på stamlax i den laxtomma Viskan. 
Laxfångsten der 1880 utgjorde 338 laxar om 2,780 skålpunds 
vigt. Major Kilmans arrenderätt till laxfisket i Atraån upp
hörde deii 1 september 1880, och han har ej funnit skäl att 
söka få nytt arrende derpå, ty affären har varit förlustbringande. 
1880 års fångst i de af honom arrenderade fiskena i Atran ut
gjorde 3,125 laxar, vägande 16,521 skålpund. I Nissaån hafva 
laxodlingen och fisket 1880 blifvit skötta som vanligt. Odlingen 
lemnade 350,000 yngel. Elffisket uppgifves icke hafva uppgått 
till mera än omkring 1,500 skålpund, men strandfisket lärer 
gifvit lax för 11,600 kronors värde. I Lagaån hafva major Kil
man och hans meddelegare i arrendena år 1880 fiskat 6,974 

laxar, vägande 52,034 skålpund; och åtminstone 10,000 skål
pund lax lära fångats eller metats upp å de fiskeplatser i elf
ven, öfver hvilka arrendatorerne icke ega att förfoga. Arren-
datorernes räkenskaper ådagalägga, att deras fisken sedan 1875 
ökats med 44 procent i sin helhet, men att, om Kassefors-fisket 
tages ensamt för sig, detta ökats med 76 procent, ett tydligt 
bevis på den omsorg och urskiljning, hvartned Lagaåns fisken 
skötas af major Kilman och hans bolagsmän. Desses försälj
ningssumma tor 1880 har uppgått till 37,219 kronor 46 öre. 
På hösten lades rommen efter 72 laxhonor till kläckning i od
lingsanstalterna. 1880 års laxfiske inom hela länet kan upp
skattas till minst 85,000 skålpund, i värde ej understigande 
55,000 kronor. Af det nu anförda framgår, att den fångade 
laxens medelvigt utgjort: 

eller öfverhufvudtaget 7 till 8 skålpund för Viskan, Nissan och 
Lagan, men endast 5 till 6 skålpund i Atran, hvarvid tillika är 
att märka, hurusom medelvigten årligen minskats å den i Atran 
fångade laxen — något som otvifvelaktigt är en följd af den 
för länets kuster och elfvar norr om Tylön ännu gällande be
stämmelsen i Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 14 novem
ber 1851 om endast två verktums maskor i garnredskap. Att 
ett liknande förhållande icke inträffat i Viskan, beror troligen 
derpå, att der för närvarande knappast finnes någon ung lax, så 
länge följderna af vattnets förgiftning 1875 från Rydals fabrik 
ännu verka och tilldess de följande årens yngel hunnit upp
växa. 

De af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 28 
februari 1874 faststälda stadgar för laxfiskets utöfvande i Laga
åns fiskedistrikt blefvo af Eders Kungl. Maj:ti juli 1876 faststälda, 
hvaremot enahanda af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
den 26 januari 1875 utfärdade stadgar för »saltsjön från Mo-
rups udde till Stensjö äfveusom i Bobergsån>; icke vunno god
kännande, utan af Eders Kungl. Maj:ts Kammarkollegium upp-
häfdes genom utslag, som derutinnan af Eders Kungl. Maj:t i 
nåder gillades den 21 mars 1879. 

Beträffande saltsjöåsket torde först få hänvisas till tab. 
Litt. N rörande antalet med fiske sysselsatte personer jemte der-
vid begagnade båtar och redskap, grundad på detaljerade; af 
länets fiskeritillsyningsman von Yhlen insända tabeller, deri an
talet båtar och redskap angifvits efter hvad hvar och en van
ligen begagnar, ej efter hvad han för tillfället innehar, samt 
båtarnes och redskapens värden upptagits till fulla priset för 
nytt. Fullt noggranna och tillförlitliga uppgifter om fångstens 
värde hafva icke kunnat erhållas, emedan folket nästan allmänt 
vägrat meddela sådana af farhåga-att derigenom blifva härdare 
beskattadt. Dock har hafsfisket under periodens alla år lem-
nat ganska god afkastning, utom möjligen under 1879; och lä
rer fångsten för hela länet kunna anses hafva varit värd år 
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1878 omkring 165,000 kronor och år 1879 ungefärligen 159,000 
kronor, deri inberäknade 4,000 kronor för hummerfisket. 

Bristen på fiskehamnar har under perioden blifvit något 
afhjelpt derigenom, att sådana äro anlagda och afsynade i Mo-
rups och Träslöfs socknar, på sätt nedanföre närmare upptages. 
Byggandet af hamnen i Morup har gifvit fiskarebefolkningen så 
trägen sysselsättniug, att fisket försummats, så att fisksal-
teriet i Morup icke under perioden varit i gång. Träs
löfs fisksalteri har visserligen fortgått under perioden, men 
icke i samma utsträckning, som under den föregående fem
årsperioden. Enligt uppgift lära der insaltats omkring 3,000 
centner fisk 1878, 1,100 centner 1879 och 640 centner, mest 
kolja, 1880. Om mängden af den från salteriet sålda fisken 
ocli dess försäljningspris har Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande icke fått någon upplysning. 

A) Landtkommunibationer. Rörande allmänna vägar, gäst-
gifverier och skjutsning inom länet åberopas bifogade tabell 
N:o 2, hvarvid dock anmärkes: att den i förra berättelsen 
nämnda vägomläggningen af landsvägen från Breareds gästgif-
varegård till Gyltige och derifrån vidare till Jönköpings och 
Kronobergs länsgränser blifvit under perioden fullbordad och är 
jemte omläggning af vägen från Halmstad till Skerkered den 
i tabellen upptagna om 1-7 mil; att för omläggning af hela väg
sträckan från Halmstad öfver Breared, Hule och Gyltige till 
Kullhult och Eskliult bildat sig ett vägomläggningsbolag, som 
dels utfört det redan färdign, afsynade och godkända arbetet, 
först från Breared till länsgränsen något öfver I-s mil med 
statsanslag af 44,000 kronor och derefter från Halmstad till 
Skerkered ej fullt 0-4 mil med 12,850 kronor statsanslag, dels 
ock under perioden påbörjat, men ännu ej fullbordat, omlägg
ning af vägen från Skerkered öfver Breared till Hule 0 3 5 mil 
med statsanslag af 11,900 kronor; att den under perioden nyan
lagda häradsvägen om 1-5 mil finnes inom Himle härad, hvars 
väghållningsskyldige sjelfve verkstält och bekostat väganlägg-
ningen ; att annan ny väg icke blifvit under perioden anlagd 
inom länet; att i följd häraf allmänna vägarnes längd inom lä
net vid periodens slut var densamma som vid 1875 års slut 
med tillägg af dels den under förra perioden tillkomna socken-
väg af en halt" mils längd och dels förberörde nya häradsväg; 
att skjntsanstalternes inom länet hela antal visserligen vid perio
dens slut var detsamma som vid förra periodens slut, men att 
dock en skjutsanstalt, nemligen i Rya vid landsvägen från Slö
inge genom Arstads härad åt Marks härad, blifvit från och 
med 1880 års början indragen, såsom obehöflig; att deremot 
bland skjutsanstalterna upptagits den i förra berättelsen ej be
räknade Hebergs skjutsstation, som också är mera tillfällig, 
såsom afsedd och skjutsskyldig endast för dem, hvilka besöka 
Årstads härads ting, för hvilka Heberg för närvarande är tings
ställe; att skjutsanstalten i Ollered inom Himle härad nära 
Elfsborgs länsgräns likaledes från och med innevarande år 1881 
indragits, men är inberäknad bland antalet skjutsanstalter vid 
periodens slut; att de sex skjutsanstalter, der entreprenad då 
ej varit inrättad, äro Krogsered, Sjönevad, Heberg och Eke-
bränna samt i Halmstad och Laholm; att af dessa numera en-

Insjöfiske förekommer nog inom länet uti dess upp emot, 
Smålands och Vestergötlands gränser befintliga sjöar, men är 
icke af nämnvärd beskaffenhet, utan idkas nästan endast för 
egen förbrukning af hvad som fiskas. 

Slutligen må i afseende på fisket nämnas: att länets hus
hållningssällskap år 18~8 anslagit 1,500 kronor till inköp af ny 
ändamålsenlig dockad båt för bankfiske, men att något bank
fiskefartyg icke finnes inom länet; att hushållningssällskapet 
med 800 kronor år 1880 bidragit till länets deltagande i 
finkeriproduktuUWdlningen i Berlin och fyra fiskeriidkares resa 
och uppehåll vid samma utställning; samt att Träslöfs fisk
salteri dervid erhöll första priset med guldmedalj för sina pro
dukter. 

dast Krogsered, Sjönevad och Ekebränna sakna entreprenad-
skjutsning ; att. som entreprenadtiden inom länet är bestämd 
att börja och sluta med kalenderåret, skjutsanstalterne i Halm
stad och Laholm, der de äldre entreprenadaftaien tilländagått i 
Halmstad den 30 september och i Laholm den 31 mars 1880, 
varit utan entreprenad endast från dessa dagar till 1881 års 
början; att, ehuru vid skjutsanstalterne i Kungsbacka, Falken
berg, Qvibille, Hilleshult ocli Skogaby ett likartadt förhållande 
inträffat, skjutsningen der likväl lärer fått till årets slut fortgå 
på samma sätt som förut enligt äldre entreprenadaftal och der-
före i tabellen angifvits såsom entreprenadskjutsning; sr.mt att 
alla nu gällande entreprenadaftal om skjutsningen inom länet 
tilländagå med 1883 års slut. 

Vid bestämmande af skjntsenireprenadbidragm enligt Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga stadga den 31 maj 1878 har länets lands
ting följt den grundsats, att dylikt bidrag icke för någon skjuts
anstalt anslagits högre än till 150 kronor; och hittills har vi
sat sig, att detta belopp varit tillräckligt inom största delen af 
länet, ty entreprenader hafva dermed kunnat åstadkommas i 
samtlige städerne och vid alla skjutsanstalter på landet inom 
länets tre nordliga fögderier utom vid Asbro, men af södra 
fögderiets elfva skjutsanstalter hafva endast vid fyra kunnat 
inrättas entreprenad. Minsta entreprenadbidraget utgör 50 kro
nor, som dock betalas vid endast en skjutsanstalt, nemligen i 
Skällared. Numera finnas fyra skjutsanstalter, der entreprenad 
kunnat åvägabringas utan bidrag, nemligen två vid periodens 
slut och två under innevarande år 1881, af hvilka två senare 
den ena, Laholms stads, fått entreprenadskjutsning mot skjuts-
lega af endast 1 krona 75 öre milen för hvarje häst. Summan 
af de inom länet vid 1880 års slut till åtta skjutsanstalter ut
gående entreprenadbidragen efter förenamnda nådiga stadga ut
gjorde 850 kronor. Några fullt noggranna upplysningar om det 
sammanlagda belopp, de skjutslag, der äldre entreprenad fun
nits, till entreprenörerne erlagt, hafva icke blifvit Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande meddelade, men det vill synas, som 
skulle i sådant afseende inom hela länet utgått i runda tal om
kring 8,000 kronor årligen under åren 1876—1879, samt unge
fär 7,000 kronor år 1880, deraf något öfver 3,000 kronor i stä
derna, vid pass 1,400 kronor i Halmstads fögderi, omkring 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
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hvilket är 242 kronor 29 öre mera, än under den föregående 
perioden. 

I afseende på vägunderhållet, väga/gifter och broafgifter 
torde fa åberopas, livad i förra berättelsen är anfördt, såsom 
gällande äfven för denna period, med undantag deraf, dels att 
Vessige pråm upphört att begagnas och ej vidare finnes, sedan 
vid pråmstället blifvit byggd bro, och dels att afgiften för 
begagnande af landsvägen öfver Hallands ås icke vidare lärer 
få uppbäras. 

Inom Fjäre härad har under perioden ny vägdelning på
börjats, men ännu icke hunnit afslutas. 

Efter mångåriga tvister blef slutligen, sedan Riksdagen, en
ligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 19 april 1875, bevil
jat ett statsanslag af 25,000 kronor, brobyggnad öfver Atraån 
vid Vessige till välbehöfiig förening af häradsvägen emellan Ar-
sta'ds och Faurås härad påbörjad 1878 och afslntad under år 
1879 för en beräknad kostnad af öfver 50,000 kronor, hvaraf 
nämnda härads brobyggnadsskyldige, sedan ett ytterligare stats
anslag år 1878 erhållits å 5,500 kronor, tillsläppt det, som er
fordrats utöfver statsanslagen. Bron är omkring 250 fot lång 
med särdeles prydlig öfverbyggnad af jern på cementpelare inom 
jernplåt, hvilande på landfästen och undervattensstöd af sten. 
Till följd af Eders Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 27 april 
1877 har under perioden östra bron vid Halmstad öfver Nissa-
ån, hvilken bro förut egts och underhållits af staden Halmstad 
till en sjettedel samt af brohållningsskyldige inom Halmstads 
och Tönnersjö härad till fem sjettedelar, blifvit till full ego 
öfverlåten på staden Halmstad mot skyldighet att bron under
hålla och mot erhållande af 20,000 kronor. 

Inom länet finnas nu två bredspåriga jernvägar, nemligen : 
l:o) Den i förra berättelsen omtalade Halmstad—Jönkö

pings jenwäg, som blifvit under perioden öppnad för allmän 
trafik den 1 september 1877 från Halmstad till Vernamo 10'8 
mil och den 3 januari 1880 ytterligare frän Vernamo till Linde-
fors 4-3 mil, således en sammanlagd längd af 15-i mil, men don 
återstående sträckan från Lindefors till Nässjö omkring 3-2 mil 
är ännu under byggnad. Den sålunda trafikerade jernvägsliniens 
hufvudstationer äro Halmstad, Oskarsström, Torup och Kinua-
red i detta län samt Landeryd, Smålands stenar, Olmestad, 
Forsheda, Vernamo, Hörle, Skillingaryd och Lindefors i Jön
köpings län, hvarjemte mindre stationer eller hållplatser gagnas 
vid Sperlingsholm, Enslöf, Sännan, Johansfors och Fröslida i 
Hallands samt Bredaryd, Karda, Klefshult, Götaström och Vagge-

A". Mnj:ls BefallningshaJ'vandes femårsberätteteer W7IS 1880. Hallands i 

ryd i Jönköpings län. Jernvägsegarnes, Halmstad—Jönköpings 
jernvägsaktiebolags, obligationsskuld, den enda bolaget har, ut
gjorde vid 1880 års slut något öfver 5,400,000 kronor; och bo
laget hade då af trafikinkomsten, sedan kostnaden för drift och 
underhåll blifvit bestridd, guldit eller anvisat medel till fullt 
gäldande af sin obligationsränta för tiden intill 1880 års början. 
Trafikinkomsteu utgjorde för 1880 i sin helhet 375,550 kronor 
30 öre och utgifterna för drift och underhåll 159,397 kronor 57 
öre, lemuande ett öfverskott af 216,152 kronor 73 öre till obli
gationsräntans bestridande. Af Kungl. Trafikstyrelsens jern-
vägsstatistik för 1879 inhemtas, att af der upptagna 53 en
skilda jernvägar 35 haft högre och 15 lägre fraktinkomst för 
gods per centnermil än Halmstad—Jimköpings jernvägen, och 
bland dem, som haft lägre dylik inkomst, är äfven Nässjö— 
Oskarshamns jernväg; och 

2:o) Varberg—Borås jernväg, som är 7'9 mil läng samt 
koncessionerad den 24 november 1876, är hel och hällen byggd 
under perioden, och den 27 oktober 1880 öppnad tor allmän 
trafik med stationerna Varberg, Tofta, Derome och Veddige i 
detta län samt Horred, .Sundholmen, Björketorp, Skene, Kinna, 
Fritsla, Viskafors, Rydboholm, jemte Borås nedre och ofre i Elfs
borgs län. Banan är byggd med tillhjelp af statslån å 2,600,000 
kronor. Jernvägens égare är Varberg—Borås jernvägsaktiebolag, 
hvars bolagsordning blifvit i nåder faststäld don 12 maj 1871 
samt sedermera ändrad den 19 november 1S75 och den 8 no
vember 1878. Aktiekapitalet utgör 1,828,200 kronor. 

Sedan Landskrona—Engelholms jernväg öppnats för allmän 
trafik och fatt postföring, har postdiligensfarten längs genom lä
net, hvilken under förra perioden egde rum fram oeh åter emel
lan Göteborg och Helsingborg, fortgått på enahanda sätt emel
lan Göteborg och Engelholm under åren 1876—1880. Post-
di ligensfarten emellan Halmstad och Jönköping förändrades, 
samtidigt med eller kort efter Halmstad—Jönköpings jernvägens 
öppnande för trafik emellan Halmstad och Vernamo, till sa kal
lad kärrpost från jernvägsstationen vid nämnda bana Smålands 
stenar öfver Gisslaved till Jönköping och åter. Likaledes h.-ir 
Halmstad—Vislanda-postdiligensfarten, i sammanhang med Vis-
landa—Bolmens-jernvägens upplåtande för trafik, ändrats till 
kärrpost två gånger i veckan fram och åter emellan Halmstad 
och Bolmens jernvägsstation, hvarom Eders Kungl. Maj:ts Gene-
ralpoststyrelses underdåniga statistiska berättelser för öfrigt torde 
fä åberopas. Ingenstädes inom länet fortskaffas jiosterna nu
mera med gästgifvareskjuts, utan enligt särskilda öfveivnskom-
melser. Poststationernas antal har under perioden minskats och 
utgjorde vid 1880 års slut 37 stycken jemte poxti-.rjmlltioim-iia 
i Laholm, Kungsbacka och Onsala samt poxtkoiitoreu i Halm
stad, Varberg och Falkenberg. Emellan do sålunda inom länet 
befintliga postanstalterna befordras postförsändelser mdi förmed
las brefutvexlingen, der sådant ej kan ske medelst jern vä L'a r, 
ångbåtar, postdiligenser eller kärrposter, genom den till följd af 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 1 juli 1877 inrät
tade landibrefbäringen. 

Under denna period har tillkommit en slaMelrgrafstation af 
tredje klassen eller med inskränkt dagstjenst i L:ihoIm, sa att 
statstelegrafstationernas antal inom länet vid 1880 ars slut var 
sex förutom statstelegrnfstationen i Särö, som halles tillgänglig 
endast om sommaren under badtiden. Derjemte hafva ytterli
gare tillkommit jernvägarr.es telegrafinrättningar vid jenivHifs-
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2,800 eller sista året 2,000 kronor i Laholms fögderi samt åter
stoden i de två nordliga eller Fjäre och Varbergs fögderier. 

Af statsanslaget till skjutsningstungavs lättande, hvaraf 
under perioden de skjutsningsskyldiga reservlag fått del, 
hvilka till entreprenadskjuts bidragit i städerna med mera än 
30 kronor för hvarje fullt hundratal invånare och å landet med 
mera än 20 kronor på hvarje förmedladt mantal, hafva inom 
länet utgått: 
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stationerna, nemligen inom detta län tre vid Halmstad—Jönkö
pings och fyra vid Varberg—Borås jernväg. Åfven i detta ämne 
torde för öfrtgt få hänvisas till Eders Kungl. Maj:ts Telegraf
styrelses underdåniga statistiska berättelser. 

B) Sjökommunikationer. De å länets kuster anlagda ham
nar voro vid periodens slut följande: 

a) Halmstads hamn med 10 till 12 fots djup, som vid-
magthålles genom muddring med ångmudderverk. Genom den 
ständigt ökade trafiken i hamnen hafva dess inkomster under 
perioden högst betydligt stigit, så att hamnen af sina inkomster 
kunnat bestrida, utom de vanliga årsafgifterna, äfven ränta och 
amortering å upplånta medel samt kostnaden af nya kajbygg
nader. Härutinnan torde få hänvisas till tab. Litt. O. 

b) Varbergs hamn med 14 till 16 fots djup. Under perio
den har fråga på allvar uppstått om utvidgning af denna hamn ; 
och under innevarande år har arbete dermed påbörjats. 

c) Falkenbergs hamn med 9 till 10 fots djup. För ham
nens uppmuddring till större djup har staden under 1880 in
köpt ångmudderverk för 49,000 kronor och mot 7,000 kronor för
skaffat sig bogseringsbåt till muddrets bortförande. Om rörelsen i 
hamnen hafva lemnats de uppgifter, som innefattas i tab. Litt. P. 

d) Kungsbacka hamn med 6 till 7 fots djup i hela hamn-
rännan ända till utloppet af ån, hvari hamnen är anlagd. Der-
jernte hafva till trafikens underlättande vidtagits ganska betyd
liga muddrings- och kajarbeten, de förra för ett belopp af 
7,500 kronor. 

Tab. Litt. O. Uppgift om Halmstads hamns inkomster och utgifter. 

') Häri äro inbegripna under året upplånta medel 15,000 kronor. 

Tab. Litt. P . Uppgift om hamnafgifterna för ut- och införsel af de hufvudsakligaste varuslagen i Falkenbergs hamn. 
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e) Busaörena hamn, hvilken dock icke blifvit efter vågbry-
tarens förstöring år 1875 iståndsatt under perioden och derföre 
torde vara nästan oanvändbar. 

f) Träalöfs hamn i Träslöfs socken for fiskebåtar med 5 
till 6 fots djup, nyanlagd under perioden och godkänd vid afsy-
ning 1879. Kostnaden, beräknad till 17,400 kronor, är bestridd 
dels med ett genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 29 
juni 1877 anvisadt statsbidrag af 11,600 kronor och dels af det 
för ändamålet bildade »Träslöfs hamn aktiebolag» med ett aktie
kapital af 5,808 kronor. 

g) Galtabächa hamn i Tvååkers socken, också under perio
den byggd af ett för ändamålet bildadt hamnaktiebolag, dock 
utan statsanslag och utan kostnad för kommunen. Hamnen 
uppgifves ännu icke vara färdig och afsynad. 

h) Glammens hamn i Morups socken med 5 till 10 fots 
djup, likaledes nyanlagd under perioden genom »Glomuiens hamn-
aktiebolag». Kostnaden var beräknad till 50,000 kronor, hvaraf 
i statsanslag erhållits utan återbetalningsskyldighet 33,300 kro
nor. Arbetet å hamnen, hufvudsakligen afsedd för fiskebåtar, 
börjades i februari 1877 och fullbordades under år 1830, då 
hamnanläggningen, förtjenstfullt utförd, afsynades och god
kändes. 

Förutom de se med konst anlagde hamnar har länet äf-
ven flere naturliga hamnar, bland hvilka de förnämsta äro: 

i) Stensjö hamn i Eftra socken, 10 till 14 fot djup. Ham
nen begagnas isynnerhet vid skeppning af Stensjö tegelbruks 
tillverkningar. 

k) Särö hamn i Släps socken vid badorten Särö, tillräck
ligt djup att kunna anlöpas af medelmåttigt stora ångbåtar; 
samt 

1) Kåö hamn i Onsala socken, 
ni) Ormanäs hamn i Olmevalla socken och 
n) Lahalls hamn i Värö socken, i hvilka hamnar någor

lunda djupgående skepp äfven kunna ingå. 
För haninarue i länets ofvannämnda fyra städer liafva de 

i förra berättelsen omtalade hamntaxor af don 13 december 
1875 varit gällande till 1880 års slut. För Galtabäcks hamn 
utfärdades den 12 maj 1877 taxa, som likaledes galt till perio
dens slut. 

Nedannämnda ångfartyg hafva på regelbundna turer emel
lan Göteborg, Köpenhamn och Liibeck under åren 1876—1878 
tre till fyra gånger i veckan samt under 1879 och 1880 dagli
gen anlöpt Halmstad och Varberg, men under alla åren endast 
två gånger i veckan besökt Falkenberg. Angbåtarno »Saga» 
och »Blenda» äro de, som underhållit trafiken på Falkenberg, 
och de öfriga ångfartygen hafva icke annorledes, än undantags
vis anlöpt Falkenberg. Deremot liafva samtlige ångbatame in
gått till Halmstad och Varberg, i hvilket afseende tullkamma
ren i Halmstad meddelat, att de besökt Halmstad följande an
tal gånger, nemligen : 

och kan med temlig visshet antagas, att förhållandet varit ena
handa i Varberg. Under åren 1879 och 1880, då ångbåtsför
bindelsen varit daglig, hafva Halmstad och Varberg följaktligen 
varit besökta af ångbåt 213 dagar 1879 och 226 dagar 1880, 
hvilket motsvarar 7n och 7-5 månader. Den dagliga ångbåts
förbindelsen har dock icke kunnat underhållas längre än 5 eller 
5'/2 månader d. v. s. från början af maj till början eller med
let af oktober, hvaremot ångbåtarne i stället kunnat fortfara 
att gå stundom ända till julen eller nyåret. 

Likaledes har emellan badorten Särö och Göteborg hvarje 
år af perioden underhållits regelbunden ångbåtsfart under den 
del af året, då Särö är besökt af badgäster. 

Beträffande segelfartyg, som afgått till eller ankommit från 
inrikes orter, har tullkammaren i Halmstad förmält sig icke 
kunna meddela några upplysningar, hvaremot tullkainrarne i 
Varberg och Falkenberg härutinnan lemnat uppgifter, hvilka 
sammanfattas i tab. Litt. Q. 

Hvadj deremot angår den utrikes seglationen, äro underrät
telser inkomna från alla tre tullkainrarne om antal och tontal 
af dervid in- och utklarerade fartyg, hvilka underrättelser äro 
sammanförda i tab. Litt. R, omfattande äfven andra ångfar
tyg än de här ofvan omtalade, som gjort regelbundna turer. 
Tullkammaren i Varberg har särskildt om dylika ångfartyg, 
som mera tillfälligt trafikerat emellan Varberg och utrikes or
ter, lemnat följande uppgift: 

Slutligen må i detta ämne anmärkas, hurusom magistraten 
i Kungsbacka meddelat, att under periodens sista år dit ankom
mit 26 och derifrån afgått lika många större och mindre seg
lande fartyg, då deremot under 1876 endast ett fartyg utgått 
fiän Kungsbacka, men icke något dit ankommit. 

Rörande lots- och fyrinrättnht<jen inom länet har från lots-
kaptensexpeditionen i Göteborg meddelats: att lots- och fyr
personalen under hela perioden varit oförändrad och bestått af 
en fördelningschef, tre lotsaldermän, femton lotsar, fyra fyrmä-
stare, fem förvaltare och fyra fyrbiträden eller tillsammans 
trettiotvå personer; att befälet öfver Onsala lotsfördelning, till 
hvilken länet liörer, utöfvats af chefen för Göteborgs lotsfördel
ning frän och med 1878 års ingång, då förre chefen för Onsala 
lotsfördelning öfverflyttats på indragiiingsstat; att under perio
den blifvit vid fördelningens fyra lotsplatser i Halmstad, Fal
kenberg, Varberg och Mönster verkstälda tillsammans 9,960 
lotsningar, för hvilka efter afdrag af »hemvägsersättning» i lots-
penningar influtit 69,487 kronor 76 öre, på sätt af tab. Litt. S när
mare upplyses; att orsaken, h vårföre lotspenningeinkomsten 1878 
uppgått till högre belopp än 1877, ehuru lotsningarnes antal 
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Tab. Litt. Q. Uppgift om de i Varberg och Falkenberg till och från inrikes orter in- och utklarerade segelfartyg. 

') Dessa fartyg äro egentligen båtar under 10 ton och ej med mätbref försedda, hvarföre tontal för dem ej kan uppgifvas, men de Sro likväl inräknade i 
summa antal fartyg. 

Tab. Litt. R. Uppgift om de i Halmstad, Varberg och Falkenberg till och från utrikes orter in- och utklarerade fartyg. 

Tab. Litt. S. Uppgift om lotsning och lotspenningar inom länet. 
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varit mindre för 1878 än för 1877, vore den, att lotstaxoma 
under år 1878 blifvit höjda; att lotsverket underhåller fyra däc-
kade lotsbåtar, en vid hvarje lotsplats; att nya lotsbåtar an
skaffats för Halmstad och Falkenberg, hvilkas äldre lotsbåtar 
deremot blifvit kasserade och sålde tillika med förre fördel
ningschefens tjenstejakt; att år 1878 uppförts ny lotsutkik vid 
Halmstads lotsplats; att Lastans stångmärke blifvit ersatt med 
ett nytt; att nya flytande sjömärken anskaffats dels för Tylö-
grundet och dels i reserv för lotsplatserna, hvarjemte årligen 
erforderliga reparations- och mâlningsarbetén egt rum å sjö
märken och bergringar; att vid Klockfotsrefvet utanför Nidin-
gen, hvarest största antalet grundstötningar å länets kuster un
der perioden inträffat, blifvit under år 1880 utlagd en större 
klockboj af jern, försedd med topptecken; att den af Varbergs 
stad på vestra hamnarmen anbragta lykta, som förut visat 
rödt sken, under 1880 förändrats derhän, att skenet är hvitt 
uti inseglingsvinkeln, som dessutom begränsas på norra sidan 
med rödt sken och på den södra med en skymmande skärm; 
att sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 20 decem
ber 1878 behagat anvisa erforderliga medel för inköp af meteoro
logiska instrument åt vissa fyr- och lotsplatser, under år 1879 
blifvit genom nautisk-meteorologiska byråns försorg utdelade nya 
dylika instrument till, bland andra, Varbergs fyrplats, hvarest 
jemväl anordnats hydrografiska observationer; samt, att under 
perioden nedannämnda antal fartyg å länets kuster drabbats af 
strandnings- och andra olyckshändelser, dervid två menniskor 
omkommit, nemligen: 

Af kronobetjeningens mycket ofullständiga uppgifter i fråga 
om fartyg, som under perioden förolyckats på länets kuster, 
inhemtas emellertid: att bland de förolyckade fartygen varit 
två större ångare, nemligen svenske ångbåten »hanar», som den 
10 februari 1876 fick sjöskada vid Galtabäck, och tyske ånga
ren »Neapel», som strandade i oktober 1880 och blef vrak; att 
14 fartyg förolyckats vid Nidiugen; samt att af de förolyckade 
fartygen minst 18 varit utländska och minst 16 svenska eller 
norska; men i vidsträcktare mån kan ej lemnas upplysning om 
de förolyckade fartygens nationalitet. 

V) Sjöfart OCh handel. Beträffande antalet af de till sjö
fart under perioden på in- och utrikes orter begagnade i länet 
hemma hörande ångbåtar och segelfartyg jemte deras besättning 
torde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få huvudsakli
gen hänvisa till Eders Kungl. Maj:ts Kommerskollegii derutin-
nan afgifna årliga berättelser, hvilka letnna mycket fullständiga 
upplysningar i ämnet. Endast i Halmstad och Varberg hafva 
under perioden funnits rederier inom länet, hvilka idkat frakt

fart med egna ångbåtar och dessa rederier äro följande aktie
bolag, nemligen: 

i Halmstad: 

Hallands ångbåtsaktiebolag, som vid 1880 års slut egda 
ångarne »Halland», »Eliida», »Najaden», »Falken», »Svanen» och 
»J. P. Dillberg», hvilka, såsom förut är nämndt, gjort regel
bundna turer emellan Göteborg, Köpenhamn och Liibeck med 
anlöpande af de större hamnarne inom Halland och Skåne 
emellan Göteborg och Köpenhamn; 

Hallands rederiaktiebolag, som under periodens två eller 
tre första år med sin lastångare »Halmstad» bedref fraktfart 
hufvudsakligen på Östersjön, men under något af de senare 
åren afyttrat ångaren; 

Angbåtsaktiebolaget Halmstad, som med sin ångare »Nep-
tun», afsedd att underhålla regelbunden ångbåtsförbindelse emel
lan Halmstad och England, dock ej under perioden kunnat med 
fordel intaga uteslutande sådana turer, utan i stället idkat frakt
fart, der det ansetts mera lönande, dels i Nordsjön och dels i 
Östersjön. Med innevarande år 1881 har ångaren dock uppta
git den linie, för hvilken fartyget ursprungligen anskaffats; samt: 

i Varberg: 

Varbergs ångbåtsaktiebolag, som bildades för att med sina 
ångbåtar »Saga» och »Blenda» söka täfla med Hallands ång
båtsbolags fartyg på linien Halmstad—Köpenhamn—Liibeck, 
men, då detta visade sig medföra alltför stor förlust fur bola
get, under periodens två senare år, enligt öfverenskommelse 
med Halländska bolaget, samverkat med detta för upprätthål
lande af daglig trafik på nämnda linie. 

Dessutom funnos under perioden två mindre bogseringsung-
båtar, den ene »Gullmarn», tillhörig Laholms sågverk och an
vänd för bogsering af pråmar med sågverkets trävarutillverkuiu-
gar från Laholm till Halmstad, och den andre »lian», tillhörig 
affärsbolag i Halmstad, som pä förtjenst med ångbåten och nö
diga pråmar lossat fartyg på redden eller med ångbåten bogserat 
segelfartyg in i eller utur hamnen. Då «Gullmarn» icke vidare 
behöfdes för sågverket, blef den såld och köptes af enskild person. 

Om antalet handlande och deras betjening in. m. såväl på 
landet som i städerna lemna Eders Kungl. jMaj:ts Kommers
kollegii årliga berättelser om in- och utrikes handel och sjöfart 
numera så fullständiga upplysningar, att Eders Kungl. M»j:ts 
Befallningshafvande icke har något väsentligt att dervid till-
lägga, utan endast torde få till samma berättelser hänvisa, lins 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förd förteckning öfver 
anmälningar till handels idkande på landet visar, att dels a 
landskansliet och dels hos kronofogdarne i länet under perioden 
inkommit icke mindre än 252 dylika anmälanden samt dess
utom 230 anmälningar till handel ined eldfarliga oljor, de llesta 
i sammanhang med förutvarande eller samtidigt anmäld handel, 
och 19 anmälningar till handel med giftiga färger. 

Vid 1875 års slut voro inkomna 227 hamlel.saumälaiidcii; 
och landthandlandes antal inom länet skulle således efter be
rörda förteckning vid 1880 års slut utgjnrt 47!>, men den ge
nom Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande till liders Kungl. 
Maj:ts Komnierskollegium insända summariska förteckning för 
1880 å handlande och deras betjening inom länets landsbygd 
upptager endast 172 egna handlande ined 44 betjenande. Be-
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gagnandet af fotogénolja har för hvarje år blifvit allmännare 
på landet såväl som i städerna; och detta har medfört, att 
flere personer å landsbygden hålla endast denna vara till salu. 
Handel med giftiga färger torde förekomma endast i samman
hang med vanlig diversehandel. 

Vid 1880 års slut bedrefs utskänkning af vin- och malt
drycker eller endast maltdrycker till förtäring på stället utan 
sammanhang med försäljning af spritdrycker på sammanlagdt 
45 ställen inom länet, deraf 10 i Halmstad, 6 i Varberg, 5 i 
Falkenberg, 2 i Laholm och 22 på landet. I Kungsbacka fin
nes icke något utskänkningsställe af ifrågavarande beskaffenhet. 
Af utskänkningsställena på landet voro de 12 inom Halmstads, 
Varbergs och Fjäre fögderier alla å gästgifverier i sådan egen
skap, hvilka icke haft rättighet till försäljning af spritdrycker. 
Huruvida något af de 10 utskänkningsställena för vin- och malt
drycker inom Laholms fögderi drifvits endast i sammanhang 
med gästgifverihållning, är ej uppgifvet; och om eller i hvad 
mån särskild bevillning för vin- och ölutskänkning varit veder
börande påförd, har icke heller meddelats. 

Rättigheterna till försäljning af bränvin och andra brända 
eller destillerade spirituösa drycker inom länet lära, enligt länets 
landskontor årligen lemnade uppgifter, hafva under perioden ut
gjort följande antal, nemligen till : 

försäljning der fått årligen utöfvas på ett minuthandels- och 
sex utskänkningsställen, måste ofvanberörda uppgifter åtmin
stone derutinnan vara origtiga. Enligt de upplysningar ina-
gistraterne och kronofogdarne i länet särskildt till denna be
rättelse meddelat, har samtliga bränvinsminuthandels- och ut-
skänkningsställenas antal varit: 

Endast i Halmstad har bränvinsförsäljningen under perio
dens fyra senare år varit upplåten åt bolag; och som dylik 

hvilket icke öfverensstämmer med uppgifterna till landskonto
ret. Hvarpå olikheten beror, är Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande icke i tillfälle att nu utreda. För visst torde 
emellertid kuuna antagas, att försäljningsställenas antal inom 
länet under hvart och ett af periodens år utgjort i medeltal för 
mindre partihandel 4 à 5, för minuthandel 13 och för utskänk-
ning 43 à 44. Är 1875 utgjorde bränvinsförsäljningsställenas 
antal 10 för minuthandel och 38 för utskänkning samt 17 för 
mindre partihandel. Antalet har följaktligen ökats beträffande 
minuthandel och utskänkning, men betydligt minskats i fråga 
om mindre partihandel; och väsentliga orsaken till denna 
minskning ligger deri, att stadsfullmägtige i städerna icke velat 
medgifva handlande der rättighet till mindre partihandel med 
spritdrycker. Af de fyra personer, hvilka under periodens tre 
senare år haft rättighet till sådan handel, voro tre sjelfve 
bränvinstillverkare och den fjerde innehafvare af destillerings-
verk. livad angår afgifterna för bränvinsförsäljningen och deras 
fördelning, torde få hänvisas till tab. Litt T. Den särskilda 
vinst, bränvinsförsäljningsbolag-t i Halmstad haft utöfver den 
lagstadgade afgiften, är af magistraten uppgifven sålunda: 

Tab. Litt. T. Uppgift om bränvinsförsäljningsafgifterna inom länet. 
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men såväl stadens behållna andel af sjelfva försäljningsafgifterna 
för alla utöfvade försäljningsrättigheter inom staden som äfven 
bolagets vinstmedel lära endast utgjort följande belopp, nem-
ligen: 

Något hemman har icke under perioden fallit i ödesmål 
eller derifrån blifvit upptaget. 

Skatteköp hafva förekommit: 
af rena kronohemman : 

år 1876 å tillsammans 3/8 mantal uti 2 brukningsdelar, 

år 1877 fl tillsammans l" / 4s ro 11 uti 4 brukningsdelar, 

år 1878 å 3/is mil uti 1 brukningsdel, 

år 1879 a tillsammans 12%6 m ^ u ^ 4 brukningsdelar, 

år 1880 å tillsammans IV24 m^l uti 4 brukningsdelar-, 

af s. k. halländska kyrkohemman: 
år 1876 å tillsammans 3 mtl uti 8 brukningsdelar, 

år 1877 å tillsammans 2/3 mtl uti 2 brukningsdelar, 

år 1878 å 3/ l6 mtl uti 1 brukningsdel, 

år 1879 å tillsammans , : /2 4 mtl uti 2 brukningsdelar. 

Af landsstatsboställena inom länet är ett, om 1 mantal, till 
kronan indraget och för statsverkets räkning utarrenderadt. 

Jordafsöndringar, derför afgäld blifvit af Eders Kung). 
Maj:ts Befallningshafvande faststäld, hafva förekommit: 

År 1876 6 stycken 

» 1878 1 » 

» 1879 4 » 

» 1880 4 

eller tillsammans 15 stycken. 

Medföljande tabell N:o 3 utvisar förhållandet vid 1880 
års slut med hemman och jordlägenheter samt stadsjordar äfven-
som deras taxeringsvärden. 

I länets städer funnos ej vid periodens slut utländingar, 
som egde eller besutto fast egendom inom städerna; men på 
andet funnos då åtta danskar och en norrman, hvilka, utan att 
hafva förvärfvat svensk medborgarerätt, innehade fastigheter 
om tillsammans 3614I/224 mantal, taxerade till 1,299,300 kronor. 
Af dessa fastigheter egdes 1 mantal, taxeradt till 40,000 kro-

en vid skjutsanstalten Ahlhult eller Alekulorna i Veiuge soc
ken, två i Mahult i Breareds socken, två i Torups kyrkoby, en 
vid Sjönevads gästgifveri i Vessige socken, en i Morups kyrkoby 
och två, allt årligen, vid Gunnarps skjutsanstalt i Gunnarps 
socken, dels torgdagar i Halmstad, Varberg och Falkenberg två 
gånger i veckan, i Laholm, Kungsbacka, Vaxtorps, Hishults och 
Reuneslöfs kyrkobyar, Torup samt Köinge och Skällinge kyrko
byar en gång i månaden, vid Ahlhult fyra gånger om aret och 
i Breareds kyrkoby tio gånger årligen, dels ock möten för han
del med kreatur i Halmstad andra och i Varberg första onsda
gen i hvarje månad samt dessutom några gånger årligen vid 
Qvibille och Krogsereds gästgifverier i soeknarne af samma 
namn. Marknadernes inom länet antal, som vid 1875 års slut 
utgjorde 21 och vid 1880 års slut 19, har således under perio
den minskats med två, nemligen en i Laholm och en i lleberg. 
De så kallade kreatursmötenas antal är också under perioden 
minskadt, ty några förut tillåtna hafva, på framställning af 
vederbörande kommuner, blifvit indragna. 

nor, af en inom riket bosatt dansk, T3/4 mantal med 328,<>00 
kronors taxeringsvärde af en inom riket bosatt norrman samt 
18:,/.-!2 mantal, taxerade till 558,400 kronor, af tre utom riket 
bosatte danskar; hvarjemte 9 " / H mantal med taxeringsvärde af 
372,300 kronor arrenderades af fyra danskar. Af de i förra 
berättelsen upptagne utländske innehafvare af fastigheter inom 
länet hafva de fleste danskar och tyskar under perioden blifvit 
svenske medborgare; men de tvä engelsmännen, hvilka vid 1875 
års slut voro ende innehafvarne af alla aktierna uti Laholms 
sågverksaktiebolag, som egentligen egde huset och tomterna i 
Laholm, hafva under perioden sålt bolagets fastigheter, så att, 
ehuru bolaget vid 1880 års slut stått antecknadt såsom égare 
till såväl berörda stadsfastighet som det på Laholms kungs
ladugård belägna sågverket, dessa fastigheter dock i verklighe
ten då tillhört enskilde personer. De förnämsta fastigheter, 
hvilkas égare vid 1880 års slut voro utländingar, äro Hjule
borgs egendom 149/is mantal i Abilds socken, tillhörig grossö
ren E. Pouggaard i Köpenhamn och taxerad till 332,300 kro
nor, Sannarps egendom i Arstads socken, taxerad till 328,(500 
kronor och tillhörig norrmannen M. A. Treskow, som bebor 
egendomen, samt Menlösa egendom i Vaxtorps socken, tillhörig 
dansken B. Friis och taxerad till 131,100 kronor. 

Intet utländskt aktiebolag eger fastighet inom länet, men 
för de fastigheter, hvilka år 1880 haft svenska aktiebolag till 
égare, redogöres i tab. Litt. U. 

De inom länet befintlige jideikommhsegcmhuniu' äro endast 
tre, nemligen: 

i Tönnersjö härad: Stjernarp med underlydande, som inne-
hafves af kammarherren, friherre D. E. Stierncrona och består 
af följande hemman, nemligen: 

inom Eldsberga socken: säteriet Stjernarp 4',;, mantal, taxeradt 
till 100,000 kr., insocknefrälsehemmanen lîrunskog X:m 1—Î5 om 
3 mtl, tax. t. 115,000 kr., Perstorp N:ris 1—5 om 2:,/10 mtl, tax. t. 
49,700 kr., och utsocknefntlselicmmanen Kldsberga N:ris 1—9 om 
3'/4 mil, tax. t. 170,000 kr, samt inom Tönnersjö socken: ut.sooknc-

5. Kameralförhållanden. 

Hvad kommunerna fått sig tilldeladt af bränvinsförsäljnings-
afgifterna inom länet, har ingått bland kommunernas öfriga år
liga inkomster till bestridande af de årliga kommunala utgif
terna. 

För varubytets underlättande och befrämjande hafva äfven 
under denna period inom länet hållits dels marknader, sista 
året två, men förut tre i Laholm, en i Halmstad, två i Falken
berg, en i Varberg, två i Kungsbacka, två i Vaxtorps kyrkoby, 
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frälsehemmanen Brunskog N:ris 1—3 om 2 7 2 mtl, tax. t. 51,000 
kr., Smedjebol N:o 1 om 1/i mtl, tax. t. 2,000 kr., Strömma N:ris 
1 och 2 om lYe mtl, t a x - t. 7,200 kr., Joenstorp N:ris 1—4 om 
lVs mtl, tax. t. 11,500 kr., Hultabo N:o 1, 7 4 mtl, tax. t. 2,000 
kr., Sjögård N:o 1, 7 4 mtl, tax. t. 3,000 kr., Tåstarp N:ris 1—5 
om 21/., mtl, tax. t. 20,000 kr., Tönnersjö N:ris 2—4 om 2 mtl, 
tax. t. "l4,600 kr., och Ågarp N:o 1, 1 mtl, tax. t. 18,000 kr., 
eller t i l l sammans 24 % 6 man ta l med et t taxeringsvärde af 
570,000 kronor. 

I Ha lms tads och Tönnersjö h ä r a d : Vapnö med underly
dande, t i l l sammans 55V4 man ta l , hvilket, med lägenheter, verk. 
och inrä t tn ingar t axe rad t till 1,390,100 kronor, numera innehaf-
ves af ry t tmäs ta ren B. H . S taë l von Holstein. Fideikommisset 
bes tå r af följande hemman och lägenheter, nemligen: 

i Halmstads härad, Vapnö socken: Vapnö säteri med Staëlsbo 
3 mtl, tax. t. 230,000 kr., dels insockne och dels utsocknefrälse-
hemmanen N:ris 1—3 Ågarp om 2 ' / 2 mtl, tax. t. 47,500 kr., Tiarp 
N:ris 1—7 om 5 3 / 4 mtl, tax. t. 140,200 kr., Svartalund % mtl, 
tax. t. 12,000 kr., Onsjö N:ris 1 och 2 om l ' / 4 mtl, tax. t. 22,000 
kr., Mickedala N:ris 1—14 om 11 mtl, tax. t. 302,500 kr. och 
Bygget N:o 1 om 7 4 mtl, tax. t. 5,000 kr.; Söndrums socken : in-
socknefrälsehemmanen Vilshärad N:o 2 och 3 om 1 mtl, tax. t. 
24,000 kr., Onsjö N:ris 2, 7 och 9 om 2 7 2 mtl, tax. t. 44,000 kr., 
Mjellby N:o 5, 7 2 mtl, tax. t. 14,000 kr., Fammarp N:o 4, 7 4 

mtl, tax. t. 5,000 kr., jemte Eketånga N:ris 1 och 4 om 1 7 2 mtl, 
tax. t. 36,000 kr.; Holms socken: dels insockne och dels utsockne-
frälsehemmanen Bolunda N:o 1, 1 mtl, tax. t. 22,000 kr., Fastarp 
N:ris 1 och 2 om 2 mtl, tax. t. 38,000 kr., Fjellalunda N:ris 1—4 
om 3V2

 m t l . t a x - t. 61,000 kr., Heagård N:o 1, 1 mtl, tax. t. 
12,000 kr., Holm N:ris 2, 4—9, 11 och 12 om 6V2 mtl» ax. t. 153,000 
kr., Kjellstorp N:ris 1—5 om 4 mtl, tax. t. 98,000 kr., Kortabyg
get N:o 1, V2 mtl, tax. t. 9,000 kr., Könarp N:ris 1—3 om 2 7 2 

mtl, tax. t. 29,000 kr., Måsse N:o 1 med qvarn, 7 4 mtl, tax. t. 
5,000 kr., Nanuarp N:ris 1 och 2 om 2 mtl, tax. t. 39,000 kr., 
ltosendal N:o 1, 1'2 mtl, tax. t. 9,000 kr., jemte två frälseräntor 
af 1 mtl Slangemolla'n och 1 mtl, N:o 10 Holm, tax. t. 2,900 kr.; 
Qvibilte socken: utsockuefrälsehemmanen Knaggared N:o 1, 1/2 mtl, 
tax. t. 4,000 kr., och Styrestad N:o 1, 7 2 mtl, tax. t. 15,000 kr.; 
samt i Tönnersjö härad, Enslöfs socken : utsocknefrälsehemmanen 
Enslöf N:ris 3 och 6 om 7 2 mtl, tax. t. 11,000 kr. 

I F jä re , F a u r å s och Himle h ä r a d : Gåsevadholm med 

underlydande, som innehafves af omyndige friherre G. O. N. 

Silfverschiöld och omfattar följande hemman : 

i Fjäre härad, Ölmevalla socken: Harestorp N:o 4 och Örma-
näs N:o 12, hvartdera 1 mtl, tax. t. 24,000 kr.; Landa socken: 
Buerås N:o 3 och Nortorp N:o 6, hvartdera V2 mtl, tax. t. 14,200 
kr.; Frillesås socken: Älekärr N:o 1, 1 mtl, tax. t. 25,000 kr.; 
Fjärås socken: Allatorp N:o 4, 1 mtl, tax. t. 17,000 kr., Bengtse-
red N:o 1, 1 mtl, tax. t. 10,000 kr., Dahl N:o 1, 1 mtl, tax. t. 
40,000 kr., Eskatorp N:ris 2, 4 och 7 om % B mtl, tax. t. 12,800 
kr., Fixhult N:o 3, 1 mtl med torpet Furuviken, tax. t. 11,500 kr., 
Gäddevik N:o 1, 1 mtl, tax. t. 6,000 kr., Qödestad N:ris 4 och 6 
om 1 7 2 mtl, tax. t. 14,600 kr., Hjelm N:ris 6—8 om 2 7 2 mtl 
med qvarnar, tax. t. 32,100 kr., Jorred N:o 2, 7 2

 mt-l> t a x - • 6,000 
kr., Lij N:ris 4—6 om 1 7 2 mtl, tax. t. 26,200 kr., Limmanäs N:ris 
1—3 och 5 om 3 7 , mtl, tax. t. 43,000 kr., Myra N:o 9, 1 mtl, 
tax. t. 18,000 kr., Örred N:o 1, 1 mtl, tax. t. 24,000 kr., Hörsjö 
N:o 2, 1 mtl, tax. t. 10,500 kr., Tom N:ris 7—9 om 2 7 2 mtl, tax. 
t. 31,000 kr., Upphult N:o 4, 1 mtl, tax. t. 8,000 kr., Össlöf N:ris 
2—8 om 5 7 2 mtl, tax. t. 88,000 kr.; Förlanda socken: Gränshult 
N:o 1, 1 mtl, tax. t. 6,400 kr.; Hanlials socken: Brogård N:o 1, 7 4 

mtl, tax. t. 2,000 kr., Eskatorp N:o 3, 1 mtl, tax. t. 12,000 kr.; 
Lindome socken : Hellesåker N:ris 5 och 6 om 2 mtl med sågar, 
tax. t. 29,200 kr.; Elfsåkers socken: Bisterkulla N:o 1, 1 mtl, Fjä-
lebo N:o 2, 1 mtl och Kusered N:o 2, 7 2 mtl, tax. t. 19,200 kr.; 
Tölö socken: Arendal N:ris 3—5 om 3 mtl, tax. t. 32,000 kr., 
Asslöf N:ris 6 — 11 med Ramsjödal om 4 u / 3 f l mtl, tax. t. 62,600 
kr., Bådagfirden N:o 1, 7 2 mtl, och Forsbolet N":o 1, tax. t. 2,300 
kr., Fors N:o 2—4 om 3 mtl, tax. t. 30,000 kr., Gåsevadholm N:o 
1 med qvarn, benstamp och oljeslageri, 1V2 mtl, tax. t. 148,500 kr., 
Hagen N:o 1 och Hambrö N:o 1, hvartdera 1/v mtl, tax. t. 8,000 kr., 
Hvarla N:o 11, 1 mtl, tax. t. 23,000 kr., Kolla N:o 6, 1 mtl, tax. 
t. 17,000 kr., Skårby N:o 13, 1 mtl, tax. t. 11,000 kr., och Sturte 
N:o 1, 7» mtl> t a x - t. 3,000 kr.; i Faurås härad, Gällareds socken: 
Skog N:o 2, 1 mtl, tax. t. 5,000 kr.; samt i Himle härad, Lind
bergs socken: Gunnestorp N:ris 2 och 4 om 2 mtl, tax. t. 25,200 
kr.; och Torpa socken: utjorden Krabblyckan, taxerad till 100 kr., 
eller sammanlagdt 5 7 7 H 4 manta l med qvarnar och verk, t axe 
rade till 898,400 kronor. 

Af förestående redogörelser för fastigheter inom länet, hvilka 
tillhöra utländingar, egas af aktiebolag och utgöra fideikom
miss, framgår: a t t taxeringsvärdet af fastigheter, t i l lhörande 
utländingar, utgör 1 553 procent af hela landsbygdens inom 
länet taxeringsvärde 59,684,100 kronor; a t t taxeringsvärdet å 
aktiebolags fastigheter å landet motsvarar endast 0-4485 p ro
cent af landsbygdens taxeringsvärde; at t taxeringsvärdet å akt ie-

Tab. Litt. U. Uppgift å de fastigheter inom länet, hvilka år 1880 innehafts af aktiebolag. 
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bolags fastigheter i stad, hvilka finnas endast i Halmstad, 
utgör 14-8 6 procent af denna stads fastighetstaxeringsvärde 
6,219,200 kronor; samt att de tre fideikommissens mantal och 
taxeringsvärden, i förhållande till landsbygdens inom länet hela 
mantal 2,918-357 och taxeringsvärde, utgöra följande procent
tal, nem ligen: 

I fråga om skiftesverket inom länet torde Eders Kungl. 
Maj:ts BefälIningshafvande få hänvisa till Eders Kungl. Maj:ts 
Landtmäteristyrelses årliga berättelser derutinnan, hvilka inne
fatta fullständiga uppgifter om landtmäteripersonalen, utfärdade 
landtmäteriförordnanden samt verkstälda "laga skiften och andra 
landtmäteriförrättningar. Om antalet skiftade och oskiftade 

byar och hemman inom länet samt i hvad mån de senare 
kunna förmodas blifva framdeles laga skiftade har förste landt-
mätaren i länet meddelat de i tab. Litt. V intagna sifferupplys-
ningar med tillkännagifvande derjemte: att vid 1880 års slut 
2,436 förmedlade mantal undergått enskifte eller laga skifte på 
alla egorna och 14 mantal på endast inegorna; att 16 mantal 
voro under skiftesbehandling och 300 mantal af beskaffenhet att 
ej blifva skiftade; att, då hela länets hemmantal utgjorde något 
öfver 2,918, omkring 152 mantal återstodo att möjligen framdeles 
skiftas; att de 300 byar och hemman eller mantal, hvilka an
tagligen icke komme att skiftas, voro enstaka hemman med en 
enda égare, herregårdar och publika boställen eller dermed jem-
förliga hemman, till stor del i den fattigare skogsbygden, der 
jordegarne i det längsta söka undgå de dryga kostnaderna af 
ordentliga laga skiften; att exempelvis endast i Fagereds soc
ken af Faurås härad funnos fyratio dylika hemman; samt att 
de verkstälda laga skiftena väsentligen bidragit till jordbru
kets höjande inom detta län, såväl som annorstädes. 

Till den kommunala finansstatistik, som numera af Eders 
Kungl. Maj:ts Statistiska Centralbyrå omedelbart bearbetas och 
för hvarje år offentliggöres, har Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande intet att tillägga, utan torde allenast få hänvisa till 
samma statistik. 

6. Politi. 

^4) Undervisningsväsendet. De allmänna läroverken inom 
länet hafva under perioden varit: 1) Halmstads högre läroverk, 
der under höstterminen 1880 meddelades undervisning af rektor, 
4 lektorer, 5 ordinarie adjunkter, 2 vikarierande adjunkter jemte 
musik-, gymnastik- och ritlärare åt tillsammans 214 lärjungar; 
och hafva under 1880 utdelats stipendier, premier och under
stöd till belopp af 2,207 kronor 6 öre, deraf 300 kronor till 
studerande vid universiteten; 2) Varbergs lägre läroverk med 
4 ordinarie lärare, nemligen rektor, 2 kolleger och 1 gym
nastiklärare samt 46 lärjungar under höstterminen 1880; 
3) pedagogierna i Laholm, Falkenberg och Kungsbacka med hvar 
sin ordinarie lärare och följande antal lärjungar under höstter
minen 1880, nemligen: i Laholm 22, i Falkenberg 17 och i 
Kungsbacka 21. 

Inom samtliga länets kommuner finnas folkskolor, i de min
dre kommunerna "en och i de större två eller flera folkskolor i 
hvarje kommun. Likaså finnas öfverallt småskolor; och för bil
dande af lärarinnor till dem har länets småskoleseminarium, 
som hufvudsakligen bekostas af länets landsting, under periodens 
alla åt varit i verksamhet, sista året i Halmstad. Till folk-
och småskolorna bidrogo länets kommuner å landet årligen med 
80 till 90,000 kronor; och statsanslagen hafva under perioden 
varit följande till såväl städernas som landsbygdens skolor, 
nemlièen: 

I Onsala socken finnes derjemte en högre folkxkola, som 
under hvarje af periodens fem år åtnjutit ett statsanslag af 
1,200 kronor. 

Den inom länet inrättade, i förra berättelsen omtalade folk
högskolan har äfven under förevarande period fatgått jiå ena
handa sätt som förut, men varit förlagd föret å Bjorronm i 
Vessige socken och sedermera å Katrineberg i Alfshögs sorken. 
Skolan upprätthålles dels af statsanslag, som utgjort 1,800 kro
nor för hvart och ett af åren 1876—1878, 2,800 kronor för 1879 
och 2,000 kronor för 1880, samt dels genom anslag af länets lands
ting, utgörande 2,000 kronor årligen, och af hushållningssällska
pet i länet 500 kronor om året, hvaitill komma elevernas af-
gifter. Vid landstingets anslag för periodens fem år har dock 

K. M:ls Refallninjthafranilm femårsberältehrr 1876 — W80. flallnnds län. 4 
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varit fäst vilkor om plats för tre frielever. Hushållningssäll
skapets anslag har utgått for anordnande vid folkhögskolan 
af två månaders landtbrukskurs. Antalet lärjungar i skolan 
samt dess inkomster och utgifter äro angifna sålunda: 

Vid 1880 års landsting i länet beslöts, att folkhögskolan 
skulle i regeln vara fast och hafva sitt säte å Katrineberg, 
sedan den först under de två närmast följande åren hållits i 
norra delen af länet; hvarjemte samma landsting anslagit dels 
9,000 kronor för att jemte de af folkhögskolans styrelse bespa
rade medlen användas till inköp för 11,500 kronor af lägenheten 
Katrineberg med byggnader åt folkhögskolan, dels ock för sko
lans upprätthållande 2,000 kronor årligen under fem år, hvar-
igenom folkhögskolans bestånd torde vara någorlunda betryg-
gadt för framtiden. 

I sammanhang med länets småskoleseminarium har äfven 
meddelats undervisning i qvinlig slöjd på länets hushållnings
sällskaps bekostnad, såsom förut i denna berättelse är omtaladt 
vid redogörelsen för husslöjd inom länet. 

Länets landtbruksskola har under denna, likasom under 
föregående femårsperiod varit i gång med årligt statsanslag af 
4,000 kronor och efter hufvudsakligen samma plan, men blef i 
oktober 1879 flyttad från Lindhult till landtbrukaren C. G. 
Torbjörnssons egendom Klef i Dagsås socken. De utgifter, hvar-
till statsanslaget ej förslår, bekostas af länets hushållningssäll
skap, som jemväl årligen utbetalar 75 kronor till premier åt 
lärlingarne och år 1880 med särskildt anslagne 150 kronor be
kostat inköp af en del skolmateriel. Under 1880 erhöllo 13 
frilärlingar undervisning i landtbruksskolan, hvarifrån fem af 
dem utexaminerades den 18 oktober; och af desse erhöllo fyra 
genast rättaretjenster, men den femte återvände till sitt för
äldrahem. Derefter tillkommo två nya frilärlingar, så att des-
ses antal utgjorde 10 vid 1880 års slut. 

Sedan högre, elementarläroverket i Halmstad för qvinlig 
ungdom, på sätt i förra berättelsen upptages, år 1875 kommit 
till stånd, har det under förevarande period oafbrutet fortgått 
till stort gagn för staden och orten. Läroverkets högsta led
ning handhafves af en styrelse af 6 personer, men undervisnin
gen besörjes, under tillsyn af rektor och föreståndarinna, af 4 
lärarinnor och bland dem föreståndarinnan samt 8 till 10 lärare, 
de flesta tillika lärare vid högre läroverket i Halmstad för gos
sar; hvarjemte 3 till 4 af de äldre mera försigkomna flickorna 
vid läroverket biträdt vid undervisningen i läroverkets lägre 
klasser. För lärjungarnes antal samt läroverkets inkomster och 
utgifter under perioden redogöres i tab. Litt. X. 
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Likaledes har elementarläroverket i Varberg för qvinlig 
ungdom under perioden fortsatt sin verksamhet. Om lärover
ket, som icke åtnjuter statsanslag, är uppgifvet, att det haft 6 
lärarinnor och 62 lärjungar, att dess inkomst utgjort 4,400 kro
nor och utgifterna 5,793 kronor samt att bristen betäckes af 
stadens sparbank. 

Slöjd skolorna för flickor i Halmstad, Varberg och Falken
berg samt i Eldsberga, Snöstorps och Skummeslöfs socknar 
hafva under perioden fortgått på samma sätt som under förra 
perioden; hvarjeuite uti Qvibille socken under år 1880 öppnats 
två slöjdskolor, den ena för flickor och den andra för gossar, 
men de till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inkomna 
uppgifterna härutinnan leinna icke vidare upplysningar om samt
liga nu uppräknade slöjdskolors verksamhet och ekonomiska 
förhållanden. 

Slutligen hafva äfven fortsättningsskolan i Halmstad, små
barnsskolan derstädes af 1841 och söndagsskolan för tjenstefolk 
och handtverksarbetare i Varberg fortgått under perioden med 
gagnande verksamhet, men ej heller om dessa skolor är Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i tillfälle att meddela när
mare underrättelser. 

B) Rättsväsendet, fångvården och polisväsendet, i de två 
förstnämnda af dessa ämnen lemna chefens för Eders Kungl. 
Maj:ts Justitiedepartement och Eders Kungl. Maj:ts Fångvårds
styrelses årliga berättelser noggranna och fullständiga upplys
ningar, med anledning af hvilka dock beträffande länet må här 
anställas följande jemförelser och beräkningar. 

De hos länets domstolar anhängiggjorda tviste- och skiftes
målen utgjorde åren 1875 och 1879 följande antal: 

hvaraf framgår, att tviste- och skiftesmålen under denna period 
högst betydligt ökats. 

Beträffande anhängiggjorda brottmål under samma två år, 
ställer sig en likartad jeniförelse sålunda: 

utmärkande äfven denna en betydlig ökning af målens antal i 
städerna, men en obetydlig minskning för laudtdomstolarne. 

Orsaken till denna stora ökning af tvistemålen i hela länet 
och brottmålen hos rådhusrätterna i länets städer kan ej med 
visshet angifvas, men bör sannolikt snarare sökas i de mera 
invecklade rättsliga förhållanden, som är» en oundviklig följd af 
ökade kommunikationer, lifligare samfärdsel och stigande odling, 
än i ökad benägenhet för tvister och minskad aktning för an
nans rätt. Af de hos häradsrätterne i länet anhängiggjorda 
tvistemålen tillhörde icke mindre än 316 år 187ä och 3(52 är 
1879 eller något öfver 49 procent 1875 och nära 40 procent 
1879 Fjäre häradsrätt, hvartill orsaken ligger deruti, att denna 
domstol mycket anlitas för pröfning af klara skuldfordringsmål, 
hvilka eljest vanligen anhängiggöras hos öfvere.vekutor. Brott
målens ökning i länets städer torde också bero på de flere 
fylleriförseelser samt under inflytande af de i städerna lätt åt
komliga rusdryckerna uppkomna lindrigare slagsmål och andra 
ringare lagöfverträdelser, hvartill landtbefolkningen ofta gör sig 
skyldig, då den å städernas torgdagar, s. k. kreatursmöten och 
marknader afyttrar sina varor. Detta antagande bestyrkes af 
förhållandet med de gröfre brotten, ty dessa hafva under aren 
1875—1879 icke ökats, utan snarare minskats. För gröfre brott 
blefvo uemligen år 1875 tilltalade 53 män, 4 qvinnor och sak-
fälde 46 män och 4 qvinnor, men år 1879 tilltalade 55 män 
och 4 qvinnor och sakfälde endast 42 män och 1 qvinna. 

Tab. Litt. X. Uppgift om högre elementarläroverket i Halmstad för qvinlig ungdom. 
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Ej heller antalet för brott häktade och dömde personer, 
hvilka vid årets slut förvarats i länets fängelser, bar under åren 

1875—1879 ökats, utom i Varbergs straff-fängelse, såsom föl
jande sammanställning utmärker: 

Varbergs straff-fängelse har under perioden varit förva
ringsort för manliga lifstidsfångar från hela riket; och fångan
talet derstädes måste följaktligen alltid ökas under årens lopp, 
såvida icke stor dödlighet der inträffat. 

För öfrigt må anmärkas: att under 1879 i länsfängelset 
och kronohäktena varit intagna dels 106 ransakningsfångar, af 
hviika blifvit dömde 37 till straffarbete och 9 till fängelse, fri
kände 23, förflyttade 21 och qvarhållne till nästa år för vidare 
ransakninii 16, dels 206 personer, hvilka, i saknad af tillgång 
till dem ådömda böter, undergått fängelse vid vatten och bröd, 
dels ock 123 försvarslösa och fattighjon, af hvilka blifvit dömde 
till allmänt arbete 21, öfverlemnade till ransakning för brott 5, 
flyttade till annat fängelse 12 samt frigifne 85. 

Den ordinarie polispersonalen, länsmän och fjerdingsmäu på 
landet samt stadsfiskaler och stadstjenare eller poliskonstaplar i 
städerna, har under perioden vunnit tillökning på sådant sätt, 
att Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande år 1880 tillsatt 
särskild poliskommissarie i Halmstad, såsom närmaste förman 
för stadens poliskonstaplar; livarjemte, i enlighet med stads-
fullmägtiges i sammanhang med deras anslag af lön åt honom 
gjorda begäran, utfärdats instruktion för honom och andra före
skrifter för åstadkommande af bättre polisuppsigt inom staden. 
Under det byggandet af Varberg—Borås jernväg pågick, var 
särskild polistillsyningsman eller s. k. extra länsman af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förordnad att inom länet 
hafva uppsigt öfver arbetarne vid jernvägen, hvilka ej heller i 
nämnvärd grad förspordes hafva stört allmänna ordningen. 

Derjemte hafva ännu flera än de i förra berättelsen upp
räknade socknar i länet inom sig bildat kommunalpolis för ord
nings upprätthållande inom socknen samt brottslingars efterspa
nande och befordrande till straff. Sålunda fanns vid periodens 
slut kommunalpolis inrättad i följande socknar: 

inom Laholms fögderi uti 
Östra Karups socken med 1 chef och 4 konstaplar 

Eldsberga » » 1 » » 8 » 

inom Halmstads fögderi uti 
Holms socken med 1 chef och 6 konstaplar 

Getinge » » 1 » » 6 » 

Vessige och Askoine socknar » 1 » » 24 » 

Arstads socken » 1 » » 6 » 

Eftra » « 1 » » 6 » 

Slöinge socken med 1 chef och 6 konstaplar 

Skrea » » 1 » » 7 » 

Drängsereds socken »> 1 » » 8 » 

Krogaereds » _ » 1 » » 8 » 

Gällareds » » 1 » » 13 » 

Vinbergs » » 1 » » 6 » 

inom Varbergs fögderi uti 
Sibbarps socken med 1 chef och så många konstaplar som distrikt, hvarje af 

fyra till fem hemman. 

Köinge » med 1 chef och 4 konstaplar 

Svartrå » » 1 » » 4 » 

Ullareds » med 1 chef och så många konstaplar som distrikt, hvarje af 

fem till sex hemman. 

Träslöfs » med 1 chef och 4 konstaplar 

Stanmareda » » 1 » » 4 o 

Rolfstorps » - » 1 » » 14 » 

Lindbergs » med 1 chef och lika många konstaplar som distrikt, hvilka 

böra vara lika många som skolrotarne. 

Veddige » med 1 öfverbefälhafvare, 1 underbefälhafvare och 14 konstaplar 

As » - med 1 chef » 16 » 

Säll8torp8 » » 1 » » 8 » 

och inom Fjäre fögderi uti endast 
Värö socken med 1 chef och så många konstaplar, som församlingen anser nö

digt tillsätta. Befälhafvare och konstaplar väljas för 2, 3 eller 4 

år hvarje gång. 

Om den sålunda befintliga kommunalpolisens verksamhet är 
uppgifvet från Laholms fögderi, att den, »enligt kommunalsty-
relseruas utlåtande, ingenting uträttat», från Halmstads och 
Varbergs fögderier, att kommunalpolisen i afseende på allmän 
ordning och säkerhet, särdeles vid folknöjen, auktioner, mark
nader och torgdagar på landet, medfört icke obetydlig nytta och 
stundom genom sin blotta närvaro hindrat ofog, samt från Fjäre 
fögderi, att kommunalpolisen i.Värö socken, »då ordning och 
säkerhet funnits hotade, inskridit och anmält begångna förbry
telser till kronobetjeningen». 

C) Kreditanstalter, sparbanker och mindre sparkassor. De 
kreditanstalter, hvilka under perioden utöfvat verksamhet inom 
länet, äro Smålands med flera provinsers hypoteksförening, som 
alltmera anlitas af länets hemmansegare, Göteborgs enskilda 
banks kommissionskontor i Kungsbacka, hvars verksamhetsområde 
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utgöres af nämnde stad och Fjäre härad, Hallands enskilda 
bank, som fortfarande haft kontor i Halmstad, Varberg, Falken
berg och Laholm och om livilken banks rörelse torde få hänvi
sas till tab. Litt Y, samt Aktiebolaget Mellersta Hallands folk
bank, hvilkens hufvudsakliga rörelse upptages i tab. Litt. Z, 
och om hvilken lör öfrigt må anmärkas: att denna penniuge-
anstalts bolagsordning är faststäld den 6 juli 1877 och i sitt 
nuvarande skick började sin verksamhet egentligen med året 
1878; att aktiekapitalet utgör 100,000 kronor; att folkbanken 
vid 1880 års slut hade en reservfond af 4,120 kronor och en 
derutöfver till disposition afsatt fond af 1,919 kronor 4 öre; 
samt att folkbanken, som har hufvudkontoret i Vessige, men be-
drifver sin egentliga rörelse genom afdelningskontoret i Falken
berg, ursprungligen är den i förra berättelsen omtalade s. k. 
»Vessige sparbank». 

Utom de vid 1875 års slut i länet befintliga sju sparbanker 
i Halmstad, Varberg, Laholm, Falkenberg och Kungsbacka eller 
Fjäre härads samt i Eftra och Årstads socknar, för hvilka Eders 
Kungl. Maj:ts Statistiska Centralbyrå lemnar årliga redogörelser, 
som torde få åberopas, har den 19 augusti 1879 inrättats spar
bank i Östra Karups socken för denna kommun, hvilken spar
bank, förvaltad af en direktion med tolf ledamöter, har af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande nämnde dag faststäldt regle
mente samt vid 1880 års slut egde insatta medel till belopp af 
36,569 kronor 55 öre och en behållning af 298 kronor 60 öre. 
Antalet sparbanker inom länet med vederbörligen stadfästa regle
menten utgjorde således åtta vid 1880 års slut. 

Derjemte finnas inom länet följande sparkassor, nemligen: 
a) Sloltsmöllans sparbank, som finnes omtalad i förra fem-

årsberättelsen och om hvilken torde få för öfrigt hänvisas till 
tab. Litt. A; 

Tab. Litt. Y. Uppgift om Hallands enskilda banks upp- och utlåningsrörelse. 

Tab. Litt. Z. Uppgift om aktiebolaget Mellersta Hallands folkbanks rörelse och omsättning. 

Tab. Litt. Å. Uppgift om Slottsmöllans sparbank åren 1876—1880. 
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b) Halmstads sjömanshuskassa; och 

c) Handelsföreningens i Halmstad kassa; om hvilka båda 
kassor tab. Litt. A leninar de upplysningar, som kunnat erhål
las; samt 

d) Sparkassan å Gamla Skottorp; och 

e) Sockenmagasinet i Fjärås socken, hvilka äfven under 
denna femårsperiod fortgått på samma sätt som förut. 

D) FörsäkringsinrättDingar. I alseinde på de föreningar till 
försäkring mot brandskada, hvilka hafva sitt rätta säte inom 
länet, torde få hänvisas till föreskrifna tabell N:o i , med 
tillkännagifvande, att den afser endast landsbygden af det skäl, 
att dylika brandstodsbolag icke finnas i länets städer med säte 
derstädes, samt att, der skilnad i tabellen icke är gjord emel
lan fast och lös egendom, sådan skilnad i verkligheten ej fin
nes eller icke blifvit uppgifven. Nåaot brandförsäkringsbolag 
för hela Faurås härad omtalas icke och lärer derföre ej finnas 
numera. 

Men utom dessa brandförsäkringsbolag verka jemväl inom 
länet dels försäkringsaktiebolagen »Skandia» och »Svea» samt 
brandförsäkringsaktiebolaget »Sveriges, hvilka hafva agenter i 
länets samtliga städer och på några ställen å landet, dels tyska 

bolaget »Deutsche Transp. Versicher. Gesellschaft», som har agent 
i Varberg, samt dels Allmänna brandförsäkringsverket för bygg
nader å landet, Städernas allmänna brandstodsbolag och Stä
dernas bolag till försäkring af lösegendom, hvilka jemväl hafva 
kommitterade eller ombud i länets samtliga städer. Af All
männa brandförsäkringsverket för byggnader å landet och Stä
dernas allmänna brandstodsbolag under perioden för brand
skador utbetalda ersättningar upptagas i tab. Litt. O; varande 
de större ersättningsbeloppen föranledda af följande betydliga 
eldsvådor, nemligen: 

l:o) Den 22 februari 1877 å Skogaby gästgifvaregård i 
Veinge socken, då två hus afbrunno, för hvilka ersättning ut
gick med 4,391 kronor 57 öre. 

2:o) Natten till den 17 april 1877 i Halmstad, hvarvid 
elden förstörde fyra gårdar vid Kyrkogatan, hvilka tillsammans 
ersattes med 5,254 kr. 34 öre. 

3:o) Den 3 april 1878 i Laholms stad, hvarest då två går
dar uppbrunno och skadan godtgjordes med tillsammans 1,255 
kr. 81 öre. 

4:o) Den 18 oktober 1878 å 7i2 mantal n:o 8 Stamnared i 
Stamnareds socken, då tre hus afbrunno. Skadan ersattes med 
1,462 kr. 20 öre. 

T a b . Li t t . Ä. Uppgift om Sjömanshusets och Handelsföreningens i Halmstad kassor. 

Tab. Litt. Ö. Uppgift om brandskadeersättningar inom länet utbetalda af Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å 
landet och af Städernas allmänna brandstodsbolag. 



5:o) Den 4 januari 1879 å egendomen Tjolöholm i Fjärås 
socken, hvarvid hufvudbyggnaden skadades och en flygelbyggnad 
nedbrann. Endast skadan å den torra ersattes med 3,096 kr. 
8 öre. 

6:o) Den 2 och den 3 mars 1879 å hemmanet n:o 2 Galta
bäck i Tvååkers socken, hvarvid fyra hus afbrunno. I brand
skadeersättning beräknades 6,607 kr. 80 öre. 

7:o) Den 3 april 1879 å hemmanet n:o 6 Hvarla i Tölö 
socken, då ett hus skadades och två nedbrunno. Ersättning ut
gick med 1,416 kr. 50 öre. 

8:o) Den 28 mars 1879 i Falkenbergs stad, der en gård i 
grund nedbrann och ersattes med 1,695 kr. 36 öre. 

9:o) Den 14 april 1879 å egendomen '/4 mantal n:o 4 Rya 
i Frillesås socken. Elden förstörde ett hus, hvarför ersättning 
utgick med 4,845 kr. 30 öre. Brandförsäkringsverket, som an
såg anledning förefinnas dertill, att branden varit anlagd, utfäste 
en belöning af 1,000 kr. för gerningsmannens upptäckande, men 
detta medförde ej åsyftad verkan. 

10) Den 5 april 1880 i staden Halmstad, å hvars af sten 
byggda rådhus- och tullkammarbyggnad taket afbrann och vå-
uingarne svårt skadades mest af vatten. Brandskadeersättningen 
utgick med 29,800 kr. 

l l :o) Den 3 maj 1880 å egendomen Kulla i Frillesås socken, 
hvarvid två égares åbyggnader, tillsammans fem hus, nedbrunno. 
Skadan ersattes med sammanlagdt 3,216 kr. 

12:o) Den 27 maj 1880 å hemmanet Skogsgård i Veinge 
socken, då fem hus nedbrunno. I brandskadeersättning erlades 
3,375 kr. 41 öre. 

13:o) Den 6 maj 1880 å Ahlafors i Elfsåkers socken, hvar
vid två égares åbyggnader, tillsammans sju hus, nedbrunno. Er
sättning utgick med sammanlagdt 8,450 kr. 29 öre. 

14:o) Den 21 augusti 1880 å egendomen Skårby i Tölö 
socken, hvarvid två hus nedbrunno, hvilka ersattes med 9,157 kr. 

15:o) Den 6 september äfven 1880 å Sträva] la sockens 
skolhus, som nedbrann och ersattes med 2,636 kr. 60 öre. 

Afven under denna femårsperiod har Skånes och Hallands 
hagelskadeförening utöfvat sin verksamhet inom länet; och dess 
invånare lära allmännare än under förra perioden begagnat 
sig af detta tillfälle till skydd mot känbarare förlust af hagel; 
men Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har icke vunnit 
noggrannare kännedom om hagelskadeföreningens försäkringar 
och utbetalda ersättningar inom länet. 

De i förra femårsberättelsen omtalade djurförsäkringsför-
eningarne i Tölö socken samt i Arstads m. fl. socknar hafva 
visserligen fortgått under perioden, men med allt mera tynande 
verksamhet, och numera lära samma föreningar vara upplösta. 

Deremot bildades år 1877 Höks härads hästförsäkringsbolag, 
hvilket, omfattande Höks härad med Laholms stad samt Elds-
berga och Tönnersjö socknar i Tönnersjö härad, fick reglemente 
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststäldt först den 
12 december 1877 och sedermera förnyadt den 6 april inne
varande år. Bolaget började sin verksamhet med år 1878; och 
vid 1880 års slut utgjorde totalbeloppet af alla i bolaget för
säkrade hästars värde 152,820 kronor. Om bolagets verksamhet 
för öfrigt meddelas följande: 

Eldsvådor. Hagelskadeförsäkring. Kreatursförsäkring. Helso- och sjukvård. Hallands län. 31 

Andra försäkringsanstalter finnas icke inom länet; men an
märkas må dock, dels att sjöförsäkringsaktiebolagen »Stockholms 
sjöf. a.-b.», »Ocean» och »Agir» haft agenter åtminstone i Halmstad 
under perioden, dels ock att såväl aktiebolagen »Skandia» och 
»Svea» som äfven lifförsäkringsaktiebolagen »Nordstjernan» och 
»Thule» genom sina agenter meddela försäkringar å menniskors lif 
inom länet, äfvensom att under periodens senare år ohjeksfallför
säkringsbolag et »Ziirich» i Schweiz haft agenter i Halmstad och 
ett par andra af länets städer. Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande är dock icke i tillfälle att i dessa hänseenden Icmna 
närmare upplysningar. 

E) Helso- och sjukvård samt fattigvård. Vid periodens slut 
funuos inom länet, likasom under förra perioden, tre provinsial
läkare, fem stadsläkare och två lasarettsläkare, med den skilnad, 
att provinsialläkaren och stadsläkaren i Falkenberg voro sär
skilda personer, hvarigenom antalet ökats med en läkare. Om 
antalet veterinärer, barnmorskor och apotek torde få hänvisas 
till förra berättelsen; och barnmorskorna hafva fortfarande aflö-
nats på sätt der är angifvet. 

Likaledes är ej annat att säga om Saltsjöbaden vid Särö 
och Varherg, än att dessa under perioden, likasom förut, varit 
allmänt anlitade. Varberg har varit besökt af 830 främlingar 
årligen i medeltal, och der hafva lemnats omkring 21,000 bad 
årligen, deraf 13 till 14,000 kalla; hvarjemte årliga drift- och 
underhållskostnaden uppgifves hafva utgjort omkring 14,000 kr. 
Miner•allialti'ga källor finnas på några ställen inom länet och 
begagnas af ett mindre antal personer årligen för brunnsdrickning. 

Staden Halmstads kallvattenkuranstalt har jemväl under 
perioden varit i verksamhet och leiunat fribad åt mindre be
medlade sjuka, men begagnas hufvudsakligast af stadens in
vånare, åt hvilka också lemnats tillfälle att erhålla bad en eller 
oftast två dagar i veckan under vintermånaderna. 

Utom länets båda äldre sjukvårdsinrättningar i Halmstad 
och Varberg, om hvilka torde få hänvisas till tabellen Litt. Aa, 
har under periodens sista år blifvit färdig till begagnande sjuk
stugan i Laholm, sedan länets landsting år 1878 anslagit medel 
till uppförande af såväl denna som äfven dylika sjukstugor i 
Falkenberg och Kungsbacka, hvilka begge senare dock ej hunnit 
under perioden färdigbyggas. Sjukvårdsafgiften har under perio
den alla år utgått med 50 öre för hvarje mantalsskrifven man 
och 25 öre för hvarje mantalsskrifven qvinna inom länet, hvilket, 
till följd af Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 19 juli 1878, 
från och med 1879 utgör, i stället för två, endast ett gemensamt 
sjukvårdsdistrikt. Det är också hufviulsakligen med berörda af-
gift, hvilken emottages och emellan sjukvårdsanstalteinn fördelas 
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af länets landsting, samt dettas öfriga årliga anslag, som sjuk
vårdsanstalterna i länet upprätthållas. Under 1880 var legosängs-
afgiften vid sjukstugan i Laholm enahanda som vid sjukvårds
inrättningarne i Halmstad och Varberg. Sjukstugans angelägen
heter förvaltas genom fem kommitterade, som årligen af länets 
landsting utses. På samma sätt äro ock tillsatte kommitterade 
för åvägabringandet af sjukstugorna i Falkenberg och Kungsbacka. 
1878 års landstings anslag till sjukstugornas uppbyggande ut
gjorde såsom maximum 25,000 kr. för hvardera. Sedan länet 
sålunda blifvit försedt med fem särskilda sjukvårdsinrättningar, 
temligen jemnt fördelade med hänsyn till länets längd, torde 
dess sjukvård med allt skäl kunna anses ändamålsenligt ord
nad, så att den fullt motsvarar behofvet. 

För antalet fattige, fattighus och fattiggårdar inom länet 
samt för kostnaden af fattigvården redogöres numera fullständigt 
i den officiela årliga statistik öfver kommunernas fattigvård och 
finanser, hvilken omedelbart bearbetas af Eders Kungl. Maj:ts 
Statistiska Centralbyrå; och Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande torde derföre härutinnan kunna endast åberopa samma 
statistik. Såvidt till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
kännedom kommit, hafva icke fattiggårdarne i väsentlig mån 
visat sig innebära något nämnväidt företräde framför fattigvår
dens ordnande på annat sätt. Statsverket har godtgjort under 
perioden bestridde fattigvårdsutgifter inom länet med följande 
belopp, nemligen : 

Tab. Litt. Aa. Uppgift om Hallands läns sjukvårdsinrättningar i Halmstad och Varberg. 

Anm. För sinnessjuka har legosäugsafgiflen vid begge sjukvârdsanstalterna utgått med 50 % förhöjning i hvarje kategori, lihmd sjukvärdsnustaltens i 
Halmstad utgifter för 1879 och 1880 ingår äfven kostnad för nybyggnad, hvartill länets landsting särskildt anslagit 28,000 kr. Sjukvårdsafgiften för hela länet upp
gick nr 1879 till 25,258 kr. 27 öre och år 1880 till 25,55!) kr. 15 öre, hvadan uppgiften i sista kolumnen för dessa är omfattar äfven landstingets anslag. 

Tab. Litt. Bb. Uppgift om Slottsmöllans arbetares sjuk- och begrafningskassa åren 1876—1880. 
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F) Fromma Stiftelser. De fonder, donationer, kassor och 
inrättningar, hvilka i egentlig mening kunna till sådana hänföras 
och om hvilka underrättelser kommit Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande tillhanda, finnas upptagna i bifogade tabell 
N:0 5, redovisande särskildt för landsbygden, för Halmstads 
stad, för Varbergs stad, för Laholms stad och för Kungsbacka 
stad. Magistraten i Falkenberg har icke omtalat, huruvida der 
finnas fromma stiftelser eller ej. Antagligt är dock, att der 
finnas åtminstone stipendiefonder vid tvåklassiga pedagogien. 
Utom de sålunda i berörde tabeller upptagna välgörenhetsinrätt
ningar fans äfven inom Tönnersjö socken en af hemmansegaren 
Olof Bengtsson i Bahla och hans hustru genom handling den 10 
juni 1878 gjord donation af 300 kr. för uppbyggande af skolhus 
för Torareds skolrote vid rågången emellan Bahla och Eriksköp, 
att förvaltas af samma skolrotes styrelse; men som det afsedda 
skolhuset under år 1880 blef uppbygdt och de skänkta medlen 
dertill blifvit använda samt donationen sålunda är slut, har 
densamma icke ansetts böra i tabellen inforas. 

och beträffande klädesfabriken Slottsmöllans vid Halmstad ar
betares sjuk- och begrafningskassa äro lemnade de uppgifter, 
som innefattas i tab. Litt. Bb. 

På derom väckt förslag anslog länets landsting år 1878 dels 
20,000 kr. för inrättande inom länet af ett räddningshem för 
vanartiga barn och dels 6,200 kr. årligen under fem år för 
räddningshemmets underhåll; hvarjemte tillsattes en styrelse för 
räddningshemmet af fem personer med rättighet att antaga en 
eller två frielever. Till räddningshem inköptes sedermera egen
domen Mäshult i Skällinge socken med afskildt och derföre 
lämpligt, särdeles naturskönt läge; men räddningshemmets egent
liga verksamhet har först med innevarande år 1881 tagit sin 
början, ehuru dess anordnande egt rum under nu ifrågavarande 
femårsperiod. Närmast skötes räddningshemmet af en der bo
satt föreståndare; och afgiften för hvarje barn har utgjort 140 
kr. om året. 

Halmstads slott den 29 december 1881. 

F. W. LEIJONANCKER. 

Gustaf Lindgren. H. G. Ni/rander. 

K. H:t» Befnllningshnfenndc femårsberättelser 1876—1880. Hallnnds län. ti 

Om Halmstads handtverksidkares pensions-, sjuk- och begraf
ningskassa är särskildt meddeladt, att dess behållning vid slutet 
af periodens år utgjort: 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGDEN I HALLANDS LÄN ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I HALLANDS LÄN ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 3. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I HALLANDS LÄN ÅR 1880. 



Tab. N:o 4. 

BRANDFÖRSÄKRINGS-INRÄTTNINGARNES VERKSAMHET I HALLANDS LÄN ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 5. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I HALLANDS LÄN ÅR 1880. 
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