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TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 8. 

ÅREN 

1891—1895. 

H A L L A N D S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

Länets gränser liafva icke änder den femårsperiod, denna be
rättelse afser, undergått förändring, i följd livaraf länets ytvidd, 
såsom i senaste berättelsen angafs, kan beräknas utgöra 4,921'27 
qvadratkiloraeter, af hvilka 4,771-36 qvadratkilometer äro land 
och 149-91 qvadratkilometer sjöar. 

I afseende å länets administrativa indelning, för hvilken i 
samma berättelse blifvit närmare redogjordt, hafva under perioden, 
i följd af nådiga brefvet den 31 december 1892, följande för
ändringar blifvit vidtagna, nämligen att från och med ingången 
af år 1894 förlagts: 

Bredareds socken från Laholms fögderis mellersta till dess 
norra länsmansdistrikt; 

Öfraby socken från Laholms fögderi och dess norra läns-
niansdistrikt till Halmstads fögderi och dess södra länsmans-
distrikt; 

Sibbarps och Dagsås socknar från Varbergs fögderi och dess 
södra länsmansdistrikt till Halmstads fögderi och dess norra 
läivsmansdistrikt; 

Gällareds och Gunnarps socknar från Halmstads fögderi 
samt dess norra länsmansdistrikt till Varbergs fögderi och dess 
södra länsmansdistrikt; samt 

Strå val la socken från Varbergs fögderi och dess norra läns
mansdistrikt till Fjäre fögderi och dess södra länsmansdistrikt; 

hvarjemte genom samma nådiga brof blifvit föronlnadt. att 
sistnämnda eller Fjäre fögderi skulle från och med år 1^94 be
nämnas Kungsbacka fögderi. 

Beträffande länets indelning i och för vär>qd/gtiges inxkrif-
ni»g har, på grund af nådiga brefvet den 2 september 1S9;J, den 
förändring egt rum, att Hallands län, som förut utgjort allenast 
ett inskrifningsomräde, delats i t va, nämligen Hallands bataljons 
inskrifningsområde, tillhörande Första arméfördelningsoinradet och 
omfattande Laholms och Halmstads kompaniområden, samt Elfs
borgs regementes första inskrifningsomräde, tillhörande Tredje 
arméfördelningsoinradet och omfattande Varbergs och Fjäre kom
paniområden. 

Sedan i öfverensstämmelse med den i närmast föregående 
berättelse uttalade åsigt om angelägenheten att vidtaga åtgärder 
för åstadkommande af en förbättrad topografisk karta öfver 
länet Eders Kungl. Maj:ts BefaSlningshafvande satt sig i för
bindelse med chefen för Generalstabens topografiska afdelning 
samt denne i berörda afseende meddelat, att arbeten af ifråga
varande beskaffenhet endast uiidnnrngsvis kunde int.isras i nrl»>fs-



2 Hallands län. Topografisk karta. Folkmängdens förändringar. 

planen och då hufvudsakligast till förmån för sådana mindre 
områden, hvilka sedan kartornas utgifvande undergått synnerligt 
stora förändringar, men ej för ett helt län i sammanhängande 
följd; att, hvad särskildt beträffar de topografiska kartorna öfver 
Hallands län, det vore såväl ur allmän som specielt ur länets 
synpunkt önskvärdt, att en sådan under den närmaste tiden 
komme till stånd; att detta emellertid ej läte sig göra, med 
mindre än att ett extra anslag hlefve för ändamålet att tillgå, 
för hvilket fall vederbörande myndigheter förklarat sig villige 
medgifva den för uppmätningen erforderliga förstärkningen i 
arbetskrafter, men att någon sannolikhet ej funnes för att af 
statsverket erhålla sådant anslag; att, för den händelse medel 
för ifrågavarande granskningsarbete komme att beviljas från 
länet, han ville upplysa, att, då Hallands hela areal uppginge 
till omkring 49 qvadratmil, granskningen af hela detta område 
komme att kräfva minst 2 fältmätare under två på hvarandra 
följande somrar, med beräkning af fem månader hvarje år, och 
kostnaden för hela fältarbetet enligt beräkning uppgå till 6,600 
k 7,000 kronor; samt att det för kartbladens utgifvande i ny 
upplaga nödiga gravyrarbetet, hvilket till omfattningen ej kunde 
på förhand beräknas, men förslagsvis uppskattades till en kostnad 
af minst 3,000 kronor, eller omkring ett års arbete för en gravör, 
skulle sedermera, så fort ske kunde, utföras af den topografiska 

afdelningens gravörer utan ytterligare kostnad för länet, så ansåg 
sig Eders Kungl. Maj:ts Befall ni ngshaf vande böra söka Lands
tingets medverkan för ifrågavarande ändamål. Den i sådant 
afseende gjorda framställning till Landstinget blef ock af tinget 
behjertad, i det Landstinget vid sammanträde år 1894 beslöt 
att, för att sätta Generalstabens topografiska afdelning i tillfälle 
att låta utföra erforderliga fältmätningsarbeten för revision af 
Generalstabens kartblad öfver Hallands län, anvisa ett belopp 
af högst 7,000 kronor, att chefen för nämnda afdelning efter 
reqvisitiou tillhandahållas med 3,500 kronor under år 1895 och 
med återstoden under år 1896, allt under förutsättning att nö
digt gravyrarbete för utgifvande af dessa kartblad i ny upplaga 
blefve efter verkstäld mätning ombesörjdt utan kostnad för 
länet. 

Då i följd häraf fältmätiiingar kunnat fortgå inom länet 
genom dertill beordrade officerare under åren 1895 och 1896, 
torde det vara hopp om att inom få år få se tillgänglig en 
topografisk karta öfver länet, som motsvarar tidens fordringar 
på ett dylikt kartverk. 

Beträffande de länet angående förhållanden i öfrigt, som 
kunna hänföras under denna rubrik, torde få åberopas, hvad 
föregående berättelser i sådant afseende innehålla. 

2. Invånare. 
I motsats till förhållandet under perioden 1886—1890, under 

hvilken folkmängden i länet minskades med 867 personer, har 
under innevarande period ökning af densamma egt rum. På sätt 
bifogade tabell 1, innefattande redogörelse för folkmängden vid 
slutet af hvart och ett af de fem år, den afser. utvisar, uppgick 

Tab. A. Emigration och immigration i Hallands län åren 
1871—1895. 

nämligen antalet invånare den 31 december 1895 till 139,356 
personer och, då motsvarande tal vid samma tid år 1890 var 
136,106, har följaktligen befolkningstillväxten utgjort 3,250, af 
hvilket antal 859 faller på landsbygden och 2,391 på städerna, 
allt enligt presterskapets uppgifter. Af städerna står i detta 
fall Halmstad främst, med en tillväxt af 1,537 invånare. 

Oaktadt det betydande tillskott, länet lemnat till emigra
tionen under tjugufemårsperioden 1871—1895, uppgående efter 
afdrag af antalet hit immigrerade — såvidt desses antal är 
kändt —- till 26,627 personer, såsom af tabellen A närmare 
upplyses, har dock befolkningen i det hela under denna tid till
växt. Den utgjorde nämligen vid 1870 års slut 127,221 personer 

Tab. B . Folkmängden i Hallands län under perioden 1871—1895. 
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och har sålunda stigit med 12,135 eller med 9'54 procent. I 
denna tillväxt har såväl landsbygden som en hvar af städerna 
del, den förra dock i jemförelsevis obetydlig proportion, enligt 
hvad tabell B (sid. 2) utvisar. Härtill kommer för öfrigt, att, 
under det folkökningen i städerna fortgått under alla femårs
perioderna, har densamma, hvad landsbygden beträffar, egt rum 
allenast under perioderna 1871—1880 och 1891—1895, hvar-
emot öfriga perioder i sådant hänseende företett minskning. 

Att de vexlingar, folkmängden på landet sålunda varit un
derkastad, stå i närmaste samband med ökningen och minsk
ningen af emigrationen och att denna är till sin omfattning 
väsentligen beroende af de ekonomiska förhållandena i Nord
amerikas Förenta stater, dit emigrationsströmmen hufvudsakligen 
riktar sig, har i föregående berättelser blifvit anmärkt och synes 
af företeelserna i detta afseende under nu ifrågavarande period 
bekräftadt. Liksom underrättelsen om en god arbetsmarknad 
derstädes synes gifva omedelbar anledning till förberedelser för 

i ökad utvandring, förgår lusten att lemna hemlandet, om berät
telserna angående ogynsamma arbetareförhållanden i denna del af 
Amerika vinna tilltro. Under intryck af uppgifterna om den 
mindre gynsamma ekonomiska ställningen i landet på andra 
sidan Atlanten har väl emigrationsströmmen härifrån under några 
år saktat sig, under år 1894 ända derhän, att det märkliga 
förhållandet då inträffat, att antalet icke allenast af de till 
Förenta staterna utan af samtliga till utlandet från länet emi
grerade, 510 personer, understigit antalet af allenast de från 
nämnda land hit inflyttade, som utgjort ett antal af 593; men 
anledning lärer ej finnas för antagandet, att icke denna ström 
får förnyad fart, när visshet vunnits, att rikliga arbetstillfällen 
stå till buds i det främmande landet, såvida ej den svenska 
industrien då vunnit en utveckling, som gör henne mägtig att 
framgångsrikt täfla om användandet af de tillgängliga arbets
krafterna. 

Några anmärkningsvärda rörelser hos befolkningen i andligt 
hänseende äro ej att anteckna. Särskild församling af främ
mande trosförvandter har icke under perioden blifvit bildad. 
Enligt inkomna uppgifter hafva väl i Värö pastorat 2 metodister 
och 1 baptist utträdt ur statskyrkan och från Olmevalla för
samling meddelas, att några få personer slutit sig till meto-
dismen, dock utan att utträda ur statskyrkan, men å andra 
orter visad benägenhet hos ett i öfrigt jemförelsevis ringa antal 
personer till afvikelse från kyrkans lära har icke ledt till vidare 
påföljd. De tre i länet befintliga, i senaste berättelse omför-
mälda metodist-episkopala församlingar bestå fortfarande, den i 
Halmstad med ett från 34 till 29 förminskadt antal medlemmar 
och församlingarne i Valida och Släps socknar med ett förökadt 
antal af 2 hvardera, hvarigenom den förras medlemsantal uppgår 
till 24 och den senares till 9. 

I afseende å kyrkliga förhållanden inom länet torde i öfrigt 
särskildt förtjena framhållas det varma intresse, menigheterna 
under senare tider ådagalagt för sina kyrkobyggnader. En allmän 
täflan synes råda i fråga om uppförandet af nya tempel i de 
gamlas ställe eller dessas ombyggande i överensstämmelse med 
stilfulla ritningar. Så hafva under perioden invigts nya pryd
liga kyrkor i Falkenberg samt i Trönninge, Harplinge, Hvalinge, 
Okome och Hanhals församlingar och i flere andra för
samlingar är frågan om enahanda byggnadsföretag under be
handling. 

Under perioden hafva ingåtts o ciciläktenskap inom länet, 
nämligen 2 inför kronofogden i Laholms fögderi och 1 inför 
kronofogden i Halmstads fögderi. 

Såsom bidrag till bedömandet af befolkningens sedliga stånd
punkt må anföras, att enligt chefens för Justitiedepartementet 
berättelser antalet för grö/re brott sakfälde vid domstolarna 
iuom länet utgjorde: 

med ett medeltal för hvarje år under perioden af 33'2, under 
det att detta medeltal för näst föregående femårsperiod uppgick 
till 47-4. 

För ringare brott sakfäldes vid domstolarne: 

alltså ett medeltal af 212 personer årligen, svarande mot 169 
under föregående period, ett förhållande på grund hvaraf man 
emellertid icke torde vara berättigad att sluta till en tilltagande 
brottslighet hos befolkningen uti ifrågavarande hänseenden, utan 
hvilket torde, åtminstone till väsentlig del, vara att söka i ökad 
verksamhet från åklagaremagtens sida. 

Till jemförelse härmed må anmärkas, att, under det de i 
hela riket under är 1895 i första instansen sakfälde utgjorde 
på 1,000 invånare för gröfre brott 0mu och för ringare brott 
1'87, så steg antalet, på enahanda sätt beräknadt, för Hallands 
län allenast till respektive 0?,o och 1·72. 

I tabell C meddelas uppgift på antalet fångar, som under 
perioden varit intagne i länscellfängelset i Halmstad samt krono
häktena i Varberg och Kungsbacka. 

Enligt Fångvårdsstyrelsens berättelse för år 1895 förhöll sig 
antalet af de under året nykomne straffarbetsfångar, hvilka voro 

Tab. C. Antal fångar, intagne å länscellfängelset i Halmstad 
samt kronohäktena i Varberg och Kungsbacka åren 1891—1895. 
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födde i Hallands län, till folkmängden i länet såsom 1 : 4,495, 
under det samma förhållande beträffande hela riket var 1 : 2,747. 
Enligt nämnda berättelse för år 1894 äro uttrycken för mot
svarande förhållanden samma år 1 : 6,036 och 1 : 2,823. 

Af nedanstående tabell D inhemtas, att antalet af de för 
lösdrifveri inom länet varnade och till tvångsarbete dömde per
soner under perioden uppgått till sammanlagdt 155, af hvilka 
74 haft hemortsrätt inom länet och 81 utom detsamma, ut
görande sålunda de inom länet hemortsberättigade 47-74 procent 
af hela antalet. Med afseende å den i föregående femårsberät
telsen berörda förekomsten i länet af kringstrykande följen, män, 
tjvinnor och barn, hvilka, vandringsfolk eller kältringar be
nämnda, icke äro att förblanda med zigenare, ehuru de föra ett 
likartadt lefnadssätt med desse, har det synts af intresse att 
tillse, i Iwad mån dessa lemna bidrag till ofvan angifna antal 
enligt lösdrifvarelagen behandlade personer. Den undersökning, 
som i sådant afseende egt rum, gifver vid handen, att icke mer 
än högst 10 af sålunda under perioden varnade och dömde möj
ligen kunna räknas till vandringsfolket och att särskildt af de 
dömde högst 4 kunna anses vara af det vandringsfolk, hvars 
hemortsrätt bestämts till kommun inom länet. Detta förhål
lande gifver ytterligare stöd åt riktigheten af den i samma be
rättelse gjorda anmärkning, att endast undantagsvis någon af 
detta folk kan behandlas enligt lösdrifvarelagen, på grund deraf 
att det vanligen icke saknar medel till uppehälle någon tid och 
ej heller af befolkningen angifves för tiggeri. 1 öfrigt svnes an
talet af detta slag af kringstrykande vara i aftagande. Enligt 
meddelade uppgifter hafva icke så få bland dem under senare 
tider blifvit bofaste genom inköp af mindre, för jemförelsevis 
billigt pris åtkomliga, hemmansdelar i den så kallade skogs
bygden. 

För fylleriförseelser hafva inom länet blifvit sakfälde: 421 
personer 'år 1891, 526 år 1892, 320 år 1893, 323 år 1894 och 
342 år 1895, eller i medeltal ärligen 386\4. På 1,000 af medel-
folkmängden utgjorde antalet för länet 2'46, under det att det 
för hela riket steg till 5'78-

I sammanhang härmed må meddelas här nedan intagna 
tabell E, innefattande uppgift såväl om antalet rättigheter till 

Tab . D . Antalet af de utaf Konungens Befallningshafvande i 
Hallands län åren 1891—95 för lösdrifveri varnade1) och till 

tvångsarbete dömda personer. 

minuthandel med och utskänkning af brända och destillerade 
spirituösa drycker i länet som ock om ställena, der rättigheterna 
utöfvas. Af de 15 utskänkningsställena pä landet hafva 2 varit 
tillfälliga och 13 gästgifvaregårdar, med följande af pröfnings-
nämnden beräknadt litertal för åren 1890 och 1895, nämligen: 

I fråga om beloppet af debiterade bränvinsafgifler och deras 
fördelning hänvisas till den redogörelse derför, tabell F (sid. 5) 
meddelar. 

Det må här anmärkas, att, om ftn icke skälig grund finnes 
för misstanke om oloflig införsel i större skala af det jem
förelsevis billiga danska bränvinet, anledning dock icke saknas 
för antagandet, att den lifliga beröring, som eger rum med 
Danmark medelst mindre fartyg, eger inflytande pä tillgången af 
bränvin i kustsocknarne, der åtgången af denna vara synes 
större än i de längre från kusten aflägsna trakterna af länet. 

För nykterhetens befrämjande hafva goodtemplarsällskap och 
blåbandsföreningar fortfarande nitiskt arbetat i enlighet med 
antagna regler för sin verksamhet. Med den stränga fordran 
på fullständig återhållsamhet i fråga om förtärandet af starka 
drycker, som dessa sällskap och föreningar upprätthålla, sträcker 
sig emellertid inflytandet af deras bemödanden till drycken-
skåpens hämmande allenast till dem, som hafva vilja och för
måga att underkasta sig denna fordran, under det att den stora 
mängd, som, med vidhållandet af sin uppfattning om tillåtlig
heten af begagnandet utaf spritdrycker, understundom faller för 

Tab . B. Minuthandels- och utskänkningsrättigheter i Hallands 
lån åren 1891—1895. 

1) Bland de varnade upptagas icke de, som sedermera under perioden dömts 
till tvångsarbete, såvida ej varning efter slutadt tvangsarbete ånyo meddelats. 
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frestelsen af deras missbrukande, står utanför detta inflytande; 
och dock skulle nykterhetssträfvandena här hafva ett vidsträckt 
fält för sin verksamhet. Väl synes dryckenskapslasten, så vidt 
den yttrar sig genom omåttligt förtärande af bränvin, vara i 
aftagande, såsom äfven de härofvan meddelade uppgifterna om 
antalet af de under de senare åren för fylleriförseelser sakfälde 
antyda. Särskildt torde detta vara förhållandet på landsbygden, 
der den bofasta befolkningen numera icke består sig bränvin i 
hvardagslag och ej heller bekostar sådan vara för sitt tjenste-
folk. Det är hnfvudsakligen vid festliga tillfällen och sådana 
som så betraktas, såsom marknader, torgdagar, stadsresor och 
dylika, vid hvilka bruk och missbruk af rusande drycker, hufvud-
sakligen bränvin, omvexlande med öl, förekommer. Att en för
ändring till det bättre, såsom ofvan nämnts, härutinnan inträdt, 
kan vä! ej förnekas och en af de flere härtill verkande orsaker 
är utan tvifvel att söka i de förbättrade samfärdsmedel, jern-
vägarne erbjuda, såväl i följd af minskningar i de tillfällent ill 
förtärandet af spirituösa, som de förut vanliga landsvägsfororna 
talrikt beredde, som ock genom den fordran på nykterhet vid jern-
vägsfärder, som gällande förvaltningsreglementen för jernvägarne 
uppställa och hvars påtagligt välgörande inflytande i sådant 
afseende ökas, i den mån denna fordran noggrant och hänsyns
löst upprätthålles. Men hvilka allmänna förhållanden än härvid 
varit och blifva verksamma, göra de ej enskildes bemödanden 
öfverflödiga; och en föreningsverksamhet, som hade till uppgift 
att söka åstadkomma, att en hvar, som visade sig öfverlastad 
ntomhus, blefve förlustig det förtroende till användbarhet, som 
redan 1833 års legostadga genom bestämmelsen om orlofssedels 
innehåll afsett att betaga enskildes tjenare, som icke iakttaga 
nykterhet, skulle antagligen i icke oväsentlig mån allmännare 
motverka missbruket af starka drycker genom den måtta och 
sjelfbeherskning vid deras förtärande, som medvetandet om en 
dylik påföljd icke kunde underlåta att framkalla. 

I följd af den kraftigare organisation, den frivilliga skytte-
rörehen underkastades genom kungl. brefvet den 9 juli 1893, 
synes denna rörelse hafva i länet fått nytt lif. På grund af 
föreskriften i detta bref om skyldighet för skytteföroningarne att 
för erhållande af statsunderstöd sammansluta sig till skytte
förbund och underordna sig en centralstyrelse med säte i Stock
holm, beslöts vid sammanträde i Halmstad den 30 juli samma 
år mellan dåvarande föreningar att bilda ett länsförbund under 

en gemensam styrelse. Detta förbund består nu af följande 
skyttegillen, nämligen: Mellersta Hallands, hvars stadga stad-
fästades är 1889, och af de sedermera tillkomna Södra Hallands, 
Oskarströnis, Falkenbergs, Tvååkers, Spannarps, Ljungby, Köinge, 
Arstads härads och Frillesås gillen, med ett sammanlagdt med
lemsantal af 917, af hvilka 605 befinna sig i och 139 under 
värnpligtsåldern. Skjutöfningarne inom dessa gillen synas pågå 
med ifver under den vackra årstiden och är skjutskickligheten i 
följd deraf och på grund af de förändrade regler, efter hvilka 
öfningarne numera bedrifvas, i väsentlig mån ökad. 

Sockenbibliotek hafva väl här och hvar i länet inrättats, men 
nyttan af desamma synes icke uppskattad, såsom den borde, ty 
från icke få håll, der sådana tillfällen till undervisning beredts, 
intygas, att boklånen äro anmärkningsvärdt fåtaliga. Deraf må 
dock ej dragas den slutsats, att allmogen är likgiltig för in-
hemtandet af kunskaper; den endast föredrager den lättare läs
ning, tidningarne erbjuda. Det torde också finnas fa hem, der 
icke tidningar, om också ej alltid regelbundet, intränga, och 
vigten deraf, att de tillhandahålla sund och god läsning, sa 
långt deras uppgift i öfrigt att meddela redogörelse för dagens 
händelser det medgifver, och att dessa händelser med samvets
grann opartiskhet framställas, synes derför icke kunna för högt 
uppskattas. 

Hvad beträffar allmänna hthotillståndet hos befolkningen, 
kan detta sägas hafva under perioden varit godt. De sjukdomar, 
som mest inverkat på detsamma, äro influensa, difteri, nervfeber, 
skarlakansfeber, mässling, kikhosta och smittkoppor. 

Influensa har under ar 1891 två gånger uppträdt i länet, 
nämligen i mars och december. Mest hemsökta voro under mars 
Kungsbacka stad och distrikt, under december Halmstad. De 
påföljande fyra åren visade också sjukdomen en stor ut
bredning, men sjukdomsfallen syntes vara lindrigare med un
dantag af år 1895, då de i Kungsbacka visade en rätt elakartad 
karakter. 

Difteri, som åren 1891 och 1892 visade ett ringa antal 
sjukdomsfall, uppträdde år 1893 med talrika såväl sjukdoms-
som dödsfall, särskildt i Yärö och Fjärås af Kungsbacka pro
vinsialläkaredistrikt, samt år 1895 med temligen stort antal, 
äfven då talrikast inom Kungsbacka distrikt. 

Nervfeber uppträdde år 1893 med det största antalet fall 
under femårsperioden. 1 Värö, Fjärås, Lindome och Qvibille 

Tab. F. Bränvinsförsäljningsafgifterna inom Hallands län under femårsperioden 1891—1895. 
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bildade den smärre epidemier. Ganska allmänna voro sjukdoms
tallen äfveii är 1895. 

Skarlakansfeber har tack vare kraftiga åtgärder icke under 
perioden uppträdt som egentlig epidemi någonstädes i länet. 
De flesta fallen inträffade under år 1895 inom Kungsbacka di
strikt samt år 1893 inom Halmstads distrikt. 

iMässling har dereiuot uppträdt epidemiskt i Halmstad och 
Varberg år 1891 samt inom Falkenbergs provinsialläkaredistrikt 
ar 1892. Under år 1893 var länet nästan helt och hållet fritt 
frän denna sjukdom. Men redan år 1894 inträffade ett myc
ket stort antal fall, särskildt i Halmstad, der de ofta voro 
komplicerade med lung- och öroninflammationer. Halmstads-
epidemien fortsatte ända till maj månad 1895. Såväl i staden 
som i dess omnejd var dödligheten ganska stor. 

Kikhosta har, ined undantag af år 1895, då en rätt svår 
epidemi uppträdde i Halmstad och Halmstads provinsialläkare
distrikt, endast förekommit sporadiskt. 

Smittkoppor hotade i början af år 1894 starkt länets norra 
dol genom dess lifliga förbindelse med Göteborg, der sjukdomen 
da förefanns. Kraftiga åtgärder hindrade emellertid sjukdomen 
att taga någon vidare fart. Den inskränkte sig till ett fåtal 
fall i Elfsakers socken samt ett par fall å Tjolöholms egendom. 

Att den ekonomiska ställningen äfven under denna period 
förbättrats och välståndet stigit, synes framgå af inånga för
hållanden. Väl har landtmannen under större delen af tiden 
haft att kämpa med ogynsamma konjunkturer, men å andra 
sidan hafva skördarne varit medelmåttiga eller fullt medelmåt
tiga, ett år till och med mycket goda, räntan har varit i ned
gående och en särskildt på slättlandet högt uppdrifven ladu
gårdsskötsel jemte mejeridrift har i sin mån motverkat det men
liga inflytandet af de låga sädespriserna. För sin ställning har 
dock landtmannen väsentligast att tacka det förståndiga lefnads-
sätt, som för honom i allmänhet är regel, samt den stora arbet
samhet och den kloka insigt, hvarmed han förstår att med und
vikande af utgifter, som kunna inbesparas, frambringa afkast-
ningen af sin jord. Såsom i någon mån upplysande för omdömet 
om de ekonomiska förhållandena, må, med åberopande jemväl af 
de på öfriga ställen i denna berättelse förekommande uppgifter 
i sådant afseende, följande här anföras. 

Värdet af fastighet, för hvilken bevillning erlägges, äfven-
som den uppskattade inkomsten, utgjorde: 

Antalet af delegare i länets sparbanker samt antalet del-
egare från länet i Postsparbanken äfvensom delegarnes behållning 
hafva under perioden sålunda ökats: 

Beloppet af i följande banker innestående medel å deposi
tion samt å upp- och afskrifning den 31 december 1890 och 
den 31 december 1895 utgjorde: 

I afseende å rörelsen i länets största hamn, nämligen Halm
stad, må anföras, att drägtigheten af in- och utgående fartyg 
öfver 10 ton uppgick år 1890 till 506,401 ton och år 1895 till 
661,126 ton, samt att erlagda hamnafgifter för fartyg och varor 
för dessa år ökats från kr. 62,447'so år 1890 till kr. 110,338-89 
år 1895. Den till staden utgående tolagsersättningen, som år 
1890 uppgick till 10,586 kr. 76 öre, steg år 1895 till 21,232 
kr. 21 öre. 

Beträffande antalet lagsökningsmål, anhängiggjorda hos 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande. och det kapitalbelopp, 
som i dessa mål utdömts, meddelas här följande öfversigt: 
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3. Näringar. 
A) Jordbruk. Sedan länets hushållningssällskap från och 

med år 1894 anvisat erforderliga medel för vinnande af större 
noggrannhet i de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och 
boskapsskötsel, har undersökning i sådant afseende genom sär-
skildt för detta ändamål utsedde pålitliga personer egt rum 
under nämnda år inom samtliga socknar af Höks, Tönnersjö och 
Viske härad samt under år 1895 i socknarna af Halmstads och 
Arstads härad jemte socknarna Alfshög, Dagsås, Ljungby, Morup, 
Sibbarp, StafSinge och Vinberg af Faurås härad; och då, enligt 
livad kändt är, det är sällskapets afsigt att med kraft fullfölja 
åtgärderna för att på enahanda sätt fullständiga uppgifterna i 
fråga om öfriga delar af länet, hvilket sammanfaller med om
rådet för sällskapets verksamhet, är det att emotse, att inom få 
år en noggrann jordbruksstatistik öfver detsamma skall föreligga. 

Då Hushållningssällskapets årsberättelse lemnar detaljerade 
upplysningar angående jordbruk, liksom äfven i fråga om boskaps
skötsel, torde här endast böra inrymmas några jemförande upp
gifter i afseende å den odlade egovidden och det sätt, hvarpå 
den användts. 

Arealen af träd-, humle- och kålgård, som vid slutet af 
femårsperioden 1886—1890 utgjorde 1,193 hektar, hade år 1895 
ökats till 1,503 hektar, eller med 310 hektar. Likaledes har 
arealen för åker och annan odlad jord, som år 1890 utgjorde 
130,756 hektar, år 1895 stigit till 134,944 hektar. Deremot 
har arealen af naturlig äng minskats från 37,416 hektar till 
27,873 hektar, eller med 9,543 hektar. Arealen af den till höst
säd använda egovidden har icke under perioden undergått någon 
väsentlig förändring. I afseende å den till vårsäd använda 
arealen har en ökning under samma tid egt rum från 51,958 
hektar till 52,683 hektar liksom för den till höskörd använda, 
som ökats från 21,787 till 26,293 hektar. 

I afseende å årsväxten under periodens särskilda år kan, 
under hänvisning till de detaljerade uppgifter, som i de sär
skilda årsberättelserna lemnas, i korthet anmärkas: 

att, hvad 1891 års skörd beträffar, densamma, ehuru skadad 
af en under augusti månad inträffad regnperiod, dock i det hela 
bl ef medelmåttig: 

att år 1892, då i allmänhet gynsamma väderleksförhål
landen rådde, såväl under växt- som skördetiden, skörden af 
både höst- och vårsäd utfallit öfver medel måttan och visat sig 
vara af god beskaffenhet; 

att, oaktadt 1893 års skörd i följd af den under våren 
samma år rådande torkan utfallit till mängden något under en 
medelskörd, densamma dock till beskaffenheten varit mycket god; 

att år 1894 väl frost inträffade under rågens kärnsättning, 
h var jemte skörden försvårades af nederbörd, men att skörden 
dock i det hela både af höst- och vårsäd blef medelmåttig; och 

att år 1895 skörden i särskilda delar af länet utfallit något 
olika, men dock i sin helhet kunnat anses hafva blifvit fullt 
medelmåttig. 

Understöd af allmänna medel i anledning af missväxt eller 
skada å gröda i någon del af länet har också icke ifrågakommit 
under den tid, denna berättelse omfattar. 

De i markegångstavorna under litt. A bestämda pris hafva 
i kronor utgjort: 

och enligt litt. C: 

Tab . G. Skörd af olika växtslag åren 1891—1895. 
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Såsom af här intagna tabell G (sid. 7) öfver skörden af 
olika växtslag under åren 1891—1895 utvisas, har sockerbets
odlingen — inom södra och delvis äfven inom mellersta delen 
af länet — betydligt ökats, i det skörden deraf, som under år 
1891 utgjorde 575 deciton, är 1894 steg ända till 53,970 deciton. 
Anledningen till minskningen i skörden år 1895 är sannolikt 
att söka i den omständighet, att, sedan under år 1894 visat sig, 
att det med stort intresse omfattade förslaget att medelst an
läggande af ett sockerbruk inom länet kunna der åstadkomma 
förädling af produktionen utaf sockerbetor af brist på tillgäng
ligt kapital icke kunde bringas till utförande, en del jordegare, 
som vid utsigten till en dylik förädlingsindustris tillkomst ut
sträckt betodlingen, ansågo sig böra inskränka densamma af 
farhåga för de vanskligheter, som kunde möta för afsättningen 
af skörden till sockerbruken i Skåne. 

Afven under denna period har allenast ett bränvinsbränneri 
i länet, det vid Skedala i Snöstorps socken af Tönnersjö härad, 
varit i verksamhet, med en tillverkning, som utgjort: 

Under perioden har jordbruket i allmänhet fortfarande gått 
framåt och genom odlingsarbeten samt täckdikningar i ganska 
stor omfattning äfvensom ett, särskildt vid det intensiva jord
bruket, allt mera ökadt användande såväl af artiflciela gödnings
ämnen, såsom benmjöl, kali, kainit, thomasfosfat m. m., som 
ock af nya och förbättrade landtbruksredskap och maskiner oaf-
brutet utvecklats i tidsenlig riktning. 

Pa bekostnad af länets hushållningssällskap har fil. kandi
daten A. G. Kellgren under år 1894 verkstält undersökningar 
af de s. k. ryarne i sydöstra delen af länet dels för att utvisa, 
hvilka ryar eller delar deraf som vore tjenliga för odling af säd, 
rotfrukter etc, dels för att utröna, hvilka ryar eller delar deraf 
som lämpade sig för skogsodling, dels ock för att angifva så
dana, hvilka för närvarande vore att anse såsom odugliga till 
kultur och derför fortfarande måste tillsvidare Iemnas obegag
nade; och äro resultaten af dessa kandidaten Kellgrens under
sökningar offentliggjorda i Hushållningssällskapets tidskrift. 

Den genom Sveriges Geologiska Undersökning, likaledes med 
anslag af länets hushållningssällskap, under åren 1882—1891 
öfver länet upprättade geologiska jordartskartan i skalan 
l : 100.000 — särskildt af vigt för utvisande af de trakter, der 
mergel kan antagas förekomma — har jemte beskrifning under 
ar 1893 blifvit färdigtryckt och för allmänheten tillgänglig. 

Hvad skiftesverket angår, torde fä hänvisas till den af 
Landtinäteristyrelsen derom årligen afgifna berättelsen, med an
märkning att af länets 2,918 mantal hade vid 1895 års utgång 
2,501! redan undergått skifte å alla egorna och 105 skifte dels 
å in- och dels å utegorna. 1 följd af det begränsade antal 
mantal, som sålunda ännu kan antagas blifva föremål för skifte, 
lärer den i länet anstälda landtmäteripersonal luifvudsakligen 
komma att upptagas af andra förrättningar än dem, som äro att 
hänföra till egentliga laga skiften. 

Uppförandet af stängsel har på slättbygden nästan helt och 
hållet upphört, hvaremot det fortfarande användes i skogsbygden 
omkring betesmarker samt odlade inegor och utgöres då hufvud-
sakligast af sten, ris, grenar eller utgallrade träd. 

Dagsverksprisen och tjenstehjonslönerna hafva i allmänhet 
hållit sig oförändrade och endast under de senare åren af pe
rioden visat någon tendens till stigning. Så uppgifvas de förra 
hafva varit för jordbruksarbetare under sommaren 1-so å 2 
kronor för mans- och 1 å 1-2Ö kronor för qvinsdagsverken 
samt under vintern 1--25 ä l-5o kronor för mans- och 0-75 äO90 
kronor för qvinnodagsverken, allt på egen kost. Tjenstehjons
lönerna uppgingo under periodens sista år i medeltal till 175 
kronor för dräng och 100 kronor för piga. Värdet af lön och 
stat har under perioden jemväl något stigit, från 250 å 350 kro
nor tor statkarl och 150 å 175 kronor för statpiga till 375 kronor 
för de förra och 180 kronor för de senare, i hvilka belopp värdet 
af bostad dock icke är inberäknadt. 

I ändamål att för länets jordbrukare underlätta tillernade 
odlingsföretag genom uppgörande af planer för afdikningar af 
vattensjuka marker har länets hushållningssällskap årligen an
visat medel. 

Länets landtbruksskola har varit förlagd till egendomen 
Klef intill den 1 november 1895, då den flyttades till Vallberga 
herregård i Renneslöfs socken. Förutom statsanslaget, 4,000 kro
nor, har skolan af Hushållningssällskapet årligen uppburit 375 
kronor, deraf 75 kronor att utdelas såsom premier åt lärlingar. 

Intresset för trädgårdsskötseln synes allt fortfarande stegras. 
Det hör nästan till sällsyntheterna att få se en landtgård utan 
en större eller mindre trädgårdstäppa hörande dertill. Särskildt 
fruktträdsodlingen står ganska högt och lärer härtill i ej obe
tydlig mån bidragit den af Hushållningssällskapet sedan en följd 
af år vidtagna åtgärd att årligen kostnadsfritt utdela ett större 
antal fruktträd till mindre jordbrukare. Det tillfredsställande 
resultat, som härigenom uppnåtts, har föranledt sällskapet att 
egna denna angelägenhet särskild uppmärksamhet. Så är en 
länsträdgårdsmästare anstäld, hvilken kostnadsfritt tillhandagår 
vid trädbeskämingar, trädgårdsanläggningar, planteringar och 
andra med trädgårdsskötsel sammanhängande arbeten. På säll
skapets uppdrag har genom försorg af den komité, som har 
skogsplanteringsangelägenhetema om hand, blifvit anlagd en 
fruktträdsskola i omfattande skala pä lämpligt ställe i närheten 
af Laholm, der under år 1895 blifvit enligt uppgift utsatta 
8,000 stycken äpple vildstam mar, hvilka okulerats med vissa sorter 
äpple af sådana slag, som ansetts bäst lämpa sig för de odlare, 
till hvilka dessa stammar i sinom tid komma att utdelas. Här
igenom har afsetts dels att vinna tillgång till utdelning af verk
ligt goda fruktträd till ett betydande antal — två å tre tusen 
ärligen — dels att bringa större enhet i produktionen af frukt
sorter i länet och derigenom lätta afsättningen af densamma. 
Åtgärder i sistnämnda syfte hafva ansetts desto mer af behofvet 
påkallade, som det visat sig vara förenadt med svårighet, sär
deles under goda fruktar, att kunna utan förlust afyttra den 
mängd frukt, som redan nu kan afses till försäljning. 

Åt mejerihandteringen egnas fortfarande stor uppmärksamhet 
och omsorg. Mejeriernas antal har under de fem åren ökats 
frän (!7 till 88, till största delen genom upprättande af andels-
mejerier. Af dessa 88 mejerier äro 14 herrgårds-, 13 andels-, 



Biskötsel. Ollonborrarnes härjningar. Hushållningssällskapet. Boskapsskötsel. Hallands län. 9 

52 uppköps- samt 9 herregårds- och uppköpsmejerier. I 86 me
jerier tillverkas endast smör och i 2 smör jemte fetost. Leveran
törernas antal har under perioden ökats från 2,553 till 5,670, 
den i mejerierna invägda mjölken från 30,000,000 till 49,780,648 
kilogram, det tillverkade smöret från 1,100,000 till 1,914,125 
kilogram och produktionen af helfet ost från 900 till 1,340 kilo
gram, hvaremot tillverkning af halffet ost upphört och den af 
skummjölksost minskats från 200,000 till 133,560 kilogram. 

Såsom ofvan är antydt, vinner andelssystemets tillämpning 
på mejerihandteringen allt större och större utsträckning. Denna 
form för handteringens utöfvande har jemväl medfört förändring 
i sättet för svinafvelns bedrifvande i så måtto, att uppfödandet 
af slagterisvin, som väsentligen utöfvats vid herregårds- och upp
köpsmejerierna, börjat bedrifvas af délegarne i andelsmejerierna 
sjelfva i följd af den för alla dylika mejerier gemensamma be
stämmelsen om skyldighet för delegaren-leverantören att återtaga 
skummjölken. Genom att svinafveln sålunda utbredts äfven till 
smågårdar, har den mindre jordegaren blifvit i stånd att bedrifva 
en vinstgifvande binäring, som äfven torde för slagterierna med
föra fördelen af jemnare tillgång på slagtsvin. 

Ät biskötseln, för hvars främjande Mellersta Hallands bi-
skötareförentng fortfarande nitiskt verkat, bland annat genom 
föredrag och meddelandet af undervisning, synes numera egnas 
ökad omsorg, sedan det visat sig, att ifrågavarande binäring, 
rätt skött, kan bereda afsevärd inkomst åt dess utöfvare. 

Till undanrödjande eller åtminstone förminskande af den 
skada, landtmannen förorsakas genom härjning af ollonborrame, 
hafva kraftiga åtgärder vidtagits, hvilka desto mer funnits af 
nöden, som detta skadedjur, hvilket ursprungligen förekom huf-
vudsakligen i södra Halland upp till Halmstad och Falkenberg, 
småningom spridt sig längre och längre norr mot Kungsbacka
trakten. Den i föregående berättelse omnämnda åtgärd att in
samla och tillintetgöra ollonborrar har systematiskt bedrifvits, 
särskildt svärmningsåren 1891 och 1895. Under det att år 1887 
insamlades 448,200 liter ollonborrar, har sådan insamling skett 
år 1891 af 282,347 och år 1895 af 168,926 liter. Af en jem-
förelse mellan resultaten af de särskilda årens insamlingar synes 
man kunna draga en för gagnet af dessa åtgärder gynsam slut
sats, dervid dock ej bör lemnas oanmärkt, att till minskningen 
af ollonborrar äfven i någon mån synes hafva bidragit det skydd, 
som småfoglarne — i synnerhet staren —• hvilka i myckenhet 
förtära ollonborrar och deras larver, just med afseende härå 
under senare tiden åtnjutit. Till utgifterna för dylika insam
lingar under perioden, hvilka utgifter sammanlagdt uppgått till 
i jemnadt tal 28,210 kronor, har statsverket bidragit med 14,105 
kronor samt länets hushållningssällskap med 6,975 och de kom
muner, inom hvilka insamlingen egt rum, med 7,129 kronor. 

Kemiska stationen och frökontrollanstalten i Halmstad, till 
hvilkas upprätthållande statsverket och länets hushållnings
sällskap lemna bidrag, anlitas fortfarande flitigt, enligt hvad de 
af dem i Hushållningssällskapets handlingar offentliggjorda års
berättelser utvisa. 

Under perioden har endast en landibruksutställning egt rum, 
i Varberg år 1893, till hvilken Hushållningssällskapet lemnat 
bidrag med 3,000 kronor. Derjemte har en för trädgårdspro
dukter afsedd utställning under hösten år 1895 anordnats af 
länets trädgårdsförening, som för ändamålet åtnjutit bidrag af 
samma sällskap. 

Omfånget af Hushållningssällskapets verksamhet är i vä
sentlig mån beroende dels af den andel i bränvinsmedlen,som 
detsamma uppbär, dels af de bidrag af allmänna medel, det i 
öfrigt åtnjuter. Uppgift å de belopp, som i sådant afseende ut
gått under år 1895 antingen till sällskapet eller omedelbart till 
de inrättningar, till hvilkas upprätthållande sällskapet jemväl 
bidrager och som stå under dess inseende, må här meddelas: 

Sällskapets utgiftsstat för samma år upptager utgifter med 
sammanlagdt 61,900 kr. 9 öre. 

Den Hushållningssällskapet af bränvinsförsäljningsafgifterna 
tillkommande andel — deri inbegripen såväl den från länets 
städer och landsbygd direkt till landtränteriet ingående som den 
vid fördelning i Statskontoret af dit ingående afgifter på säll
skapet belöpande andel — utgjorde: 

B) Boskapsskötseln. Nötboskupsafveln står på den bör
diga sträckan längs länets kust på en ganska framskjuten stånd
punkt. Inom norra och mellersta Halland användes företrädesvis 
ayrshireras och inom södra nordschleswigsk röd boskap antingen 
i rena stammar eller till förädling af annan nötboskap. Dessa 
båda raser hafva så utbredts inom länet, att äfven hos de mindre 
jordbrukarne ofta påträffas ganska homogena besättningar deraf. 
För öfrigt finnas å de större egendomarne enstaka besättningar 
af ostfriesisk och korthornsboskap, af hvilken sistnämnda ras en 
större import af både tjurar och kor egde rum under år 1895 
till en egendom i länet. 

Icke blott vid de större egendomarne hafva ladugårdarne 
och kreatursbesättningarne förbättrats, utan äfven de mindre 
landtbrukarne hafva, särskildt i följd af nötboskapspremierin-
garne samt de anvisningar och råd, som dervid lemnats, börjat 
att genom bildande af tjurföreningar beträda en god väg till för
ädling af sina kreatursstammar. 

Sädana premieringar hafva varit anordnade sedan år 1892. 
For ändamålet har Hushållningssällskapet anvisat: år 1892 3,834 
kr. 14 öre, år 1893 4,000 kr., år 1894 5,071 kr. 11 öre samt 
år 1895 5,072 kr. 11 öre, eller sammanlagdt 17,977 kr. 36 öre. 
Af statsmedel hafva under samma tid och för samma ändamål 
anvisats 5,800 kronor. 
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Såsom af nedanstående tabell H synes, hafva af 6,280 an
mälda djur 3,388 blifvit premierade och för dessa såsom pris 
utdelats: 1 hederspris, bestående af hedersdiplom, 25 större s i l 
vermedaljer, 100 mindre silfvermedaljer, 76 större bronsmedaljer, 
64 mindre bronsmedaljer samt 4,346 frisedlar, deraf 498 för förut 
premierade djur. 

I öfrigt har Hushållningssällskapet sökt främja denna afvel 
genom dels underlättande af inköp af ayrshiretjurar, hvilka för
sålts på offentlig auktion åt jordbrukare inom länet mot för
månliga betalningsvilkor, dels utlemnande af lån mot 2 procents 
ränta och feniårig amorteringstid till inköp af afvelsdjur, dels 
uppehållande under en del af perioden af en ladugårdsskötare-
skola, dels ock anvisande af medel för att sätta länets jord
brukare i tillfälle att få för ringa kostnad sina kreatursbesätt
ningar undersökta medelst tuberkulin. 

Såsom naturligt är i ett län, i hvilket, på sätt förhållandet 
är i Hallands län, uppfödning af hästar utgör en icke ovigtig 
näringsgren, hafva sträfvanden icke felats hvarken från Hus
hållningssällskapets eller från enskilde uppfödares sida att söka 
böja afveln af detta husdjur. Dessa sträfvanden för håstafrelns 
förbättrande hafva tagit sig uttryck genom upprättande af hingst
föreningar, anslag af Hushållningssällskapet till de årliga häst-
premieringarne med tillsammans under perioden 18,387 kr. 40 
öre, anordnandet af kapplöpningar och anvisandet af medel från 
detta sällskaps och äfven från Landstingets sida till aflönande 
af 5 distriktsveterinärer i länet, hvilka uppbära såsom arfvode 
800 kronor hvardera mot vilkor att betjena allmänheten enligt 
en af Hushållningssällskapet i sådant afseende faststäld taxa. 

Ett betydande inlägg i fråga om afveln af den ädla hästen 
har utan tvifvel gjorts genom det under perioden på Tjolöholms 
egendom upprätthållna stuteri. Äfven afveln af s. k. kall
blodiga raser och kroaseringsprodukter har tillgodosetts genom 
import af hingstar, hufvudsakligen af ardennerras. Sedan näm
ligen det i föregående berättelse omförmälda försök till för
bättring af arbetshästen medelst införande hit af hingstar utaf 
clydesdalesras icke ansetts leda till målet och derför icke vidare 
fullföljts, hafva förhoppningarne åter vändt sig till ardenner-
rasen såsom lämplig till kroasering med det infödda stomaterialet. 
Dessa vexlingar i fråga om valet af ras och den samtidigt der-
med fortsatta kroaseringen emellan afvelsdjur af så till tempe
rament, härkomst och lifsbetingelser olika beskällare som å ena 
sidan clydesdale- samt ardennerhästar och å andra" sidan full
blods- eller högt i blodet stående halfblodshästar hafva emel
lertid naturligen ledt dertill, att länet ingalunda, såsom önskligt 
vore, har att uppvisa någon för detsamma typisk häststam. 
Målet för den mindre jordbrukaren synes i allmänhet hafva 
varit at t erhålla ett mellanting emellan tung och lätt häst, pas
sande för olika behof. Afsigten kan väl, åtminstone hvad en 
del individer beträffar, anses hafva vunnits, men hästafveln har 
i allmänhet icke vunnit derpå. Insigten om behofvet af en 
mera rationel afvel, hållen inom bestämda gränser för varmt 
och kallt blod, har också mer och mer gjort sig gällande och 
slutligen föranledt Hushållningssällskapet att uppdraga åt en 
komité att vidtaga åtgärder för uppläggandet och förandet af en 
stuteribok för både ädla och kallblodiga hingstar och ston. Det 
är att hoppas, att åtgärderna af denna komité, som jemväl 
gifvits i uppdrag att i öfrigt verka för en på riktiga grunder 
fotad hästafvel i öfverensstämmelse med en för densamma ut

färdad, af Hushållningssällskapets förvaltningsutskott faststäld 
instruktion, skola bidraga till underlättandet af bemödandena 
att föra länets hästafvel in på spår, som kunna göra den till 
en vida mer än nu vinstgifvande näringsgren. 

Fåra/vein är i ständigt aftagande. Till Tjolöholms egendom 
hafva emellertid under år 1895 importerats några afvelsdjur af 
southdown- och oxfordshiredownras. 

Svinafveln har i anseende till dé höga svinprisen och de 
i Skåne och Göteborg inrättade svinslagterierna betydligt upp-
drifvits under tiden till år 1895, då priserna åter sjönko så, att 
denna afvel blef mindre lönande, hvarför antalet moderdjur sist
nämnda år betydligt nedsattes. Till förädlingsmateriel har 
nästan uteslutande användts stora yorkshirerasen, sedan de under 
föregående period här och der använda ornarne af poland-, 
china- och tamworthraserna i produktivitet och snabbvuxenhet 
icke synts kunna täfla med dem af förstnämnda ras. 

A/sättningen af nötboskap har hufvudsakligen inskränkt 
sig till äldre tjurar och till kor, som af en eller annan orsak 
ej längre äro tjenliga till mjölkproduktion. Afsättningsorter 
hafva varit dels Göteborg och dels Norge, hvarjemte under åren 
1894 och 1895 drifvits export till Danmark och Tyskland, till 
hvilka länder utförts från Halmstad 2,554 större nötkreatur och 
36 kalfvar. Af öfriga husdjur hafva från samma ort under 
nämnda tid till dessa länder exporterats 20 hästar, 78 får och 
505 svin. Till svinslagterierna i Skåne och Göteborg sändes 
hvarje vecka ett betydligt antal svin. 

Helsotillståndet bland husdjuren har måhända varit mindre 
tillfredsställande än under närmast föregående period. 

Hos hästar har qvarka hvarje år förekommit inom hela 
länet. Svåra härdar för denna sjukdom uppgifvas vara stä
dernas och landthandlarnes hållstall, i hvilka qvarksjuka hästar 
inställas och lemna efter sig i krabborna smittoförande sekreter. 
Ehuru dödsprocenten är mycket ringa, vållar dock sjukdomen 
stora förluster i följd af kostnad för djurens behandling och 
genom tidsspillan under en vigtig arbetstid. Under vintern 1891 
—92 var lungröta gängse å Onsala stuteri, då flere dyrbara djur 
afledo. Under hösten 1894 förekommo i södra Halland många 
fall af s. k. mycotisk tarminflammation, hvaraf flere hästar 
dogo. Orsaken tillskrifves rost- och mögelsvamp hos nyskuren, 
ej fullmogen hafre, hvarmed hästarne flerstädes utfodrades. 

Hos nötboskapen har förekommit mjeltbrand, 2 fall på två 
ställen i Laholms distrikt, 1 fall i Halmstads och 5 fall på tre 

Tab. H . Nötboskapspremieringen inom Hallands län åren 
1892—95. 
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ställen i Falkenbergs distrikt, och af mjeltbrandsemfysem 4 fall. 
Sistnämnda sjukdom säges under benämningen »loppskott» vara 
ganska gängse i skogssoeknarne och derstftdes skörda många offer, 
hvilka likväl icke komma till allmän kännedom. Farsotsartad 
kastning har förekommit under år 1895 i Kungsbacka distrikt 
och under åren 1893—1895 i Varbergs distrikt. Elakartad ka-
tarralfeber, förr epidemisk i Falkenbergs distrikt, uppträder 
der liksom i öfriga distrikt numera endast med sporadiska fall. 
I februari 1893 utbröt denna sjukdom å en gård inom Halmstads 
distrikt, der likväl, sedan ladugården noggrannt desinficierats, 
intet vidare fall af denna sjukdom inträffat. 

Under december 1892 utbröt å tvenne hemman i Väby af 
Vessige socken sinittosam nrul- och klöfsjuka, som angrep samt
liga dervarande 30 nötkreatur jemte några får och svin. Huru 
smittämnet blifvit ditfördt. har icke kunnat utforskas. Genom 
stränga isolerings- och noggranna desinfektionsåtgärder begrän
sades emellertid sjukdomen till endast dessa två ställen och har 
sedermera icke förekommit inom länet. 

Den mest härjande sjukdomen bland kreatursbesättningarne 
har dock varit tuberkulosen. Sedan Hushållningssällskapet år 
1894 anslagit 1,000 kronor som bidrag till undersökning medelst 
tuberkulin, som kostnadsfritt erhållits från Veterinärinstitutet, 
hafva under år 1895 flerestädes inom länet gjorts dylika under
sökningar å hela besättningar. Härvid skall enligt uppgift hafva 
konstaterats, att de förädlade raserna, och af dessa i synnerhet 
ostfrieserrasen, äro rikligt behäftade med denaa sjukdom, hvar-
emot landtrasen till mycket ringa procent är berörd deraf. 

Af farsoter bland svinkreatur förekommer här och hvar hvarje 
år rödsjuka, som dock sällan blir föremål för veterinärbehandling, 
hvarför åtgärder för sjukdomens hämmande endast undantagsvis 
blifva vidtagna. Under vintern 1894—95 härjade i en stor 
svingård vid Laholm en pestartad sjukdom, hvari 248 djur an
tingen dogo eller nödslagtades. I flertalet fall angrep sjukdomen 
djurens lungor och brösthinna och säges den vara i det närmaste 
identisk med den i Tyskland förekommande »Schweineseuche». 

C) Skogshushållning. För bildande af kronopark, Tönner-
sjöheden kallad, hafva för statsverkets räkning blifvit enligt 
nådigt bref den 6 juli 1892 från Stjernarps fideikommiss inköpta 
vissa här nedan, under afdelningen »Kameralförhållanden» när
mare angifna, hemman med en areal af tillsammans 2,857-37 
hektar, för hvilka köpesumman steg till 182,500 kronor, hvar-
jemte till utvidgning af Kila kronopark genom nådiga brefvet 
den 31 december 1891 inköpts V4 mantal Tranehult n:r 1 och 
1/2 mantal n:r 1 Vismered i Gällareds socken, innehållande 
sammanlagdt 230'09 hektar, för en köpeskilling af 11,600 kronor. 
Derjemte har utmarken i följande kronodomäner blifvit stäld under 
skogsstatens vård och förvaltning för att isåsom kronoparker 
behandlas, nämligen: 

I sammanhang härmed må nämnas, att den till de under 
perioden försålda kronodomänerna Hunestad, Halfbondagärde, 

Räfvige n:r 3, Bergslyckan, Gullskinsgärde, Ulfvad, Gnipe och 
Kärreberg hörande utmarksareal uppgår till sammanlagdt 377-oi 
hektar. 

Med dessa förändringar omfattade de allmänna skogarne vid 
slutet af år 1895 följande områden: 

fördelade på 230 skilda ställen. Härtill kunna läggas 10 under 
allmän uppsigt stälda enskilda flygsandsfält med en areal af 
1,429;34 hektar. 

A de allmänna skogarne hafva under femårsperioden skogs-
odlats 1,523 hektar och å ofvannämnda privata flygsandsfält 
utplanterats 812,800 plantor samt utsatts 60 kilogram diverse 
skogsfrö, mest i plantskolor. Förnämligast användes å flyg
sandsfälten den s. k. bergtallen (pinus montana), som visat sig 
ega framför våra inhemska skogsträd stort företräde såsom flyg
sandsträd. Med undantag af de närmast hafvet liggande delar, 
der svårighet möter att åstadkomma skogsåterväxt. äro fälten 
skogbeväxta. Ehuruvä! faran för sandflygt sålunda i det stora 
hela kan sägas numera vara aflägsnad, inträffar dock under
stundom, att sanden å öppna ställen närmast hafvet sättes i 
drift vid starkare stormar, sedan hafsvågorna här och der åstad
kommit rubbning i de vid stranden uppkomna sanddrifvorna. 
Den genom skogsplantering vunna markbetäckning å bältena 
ofvan sjelfva stranden hindrar väl vidare olägenhet af detta för
hållande, men det hänvisar å andra sidan på angelägenheten af 
en omsorgsfull vård af flygsandsfälten och den å dem uppdragna 
skog, hvarförutan sekellångt arbete till flygsandens dämpande 
kunde blifva tillspillogifvet. 

Det trävirke, som i stor utsträckning utskeppas från länets 
hamnar, kommer väl till mesta delen från de Halland närgrän
sande skogrika länen; dock omsättas äfven skogsprodukter, här
stammande från en del socknar inom länet. Sågverkens antal 
är enligt meddelade uppgifter omkring 90, hvilka till största 
delen drifvas med vattenkraft och vid hvilka skall torsägas år
ligen vid pass 30,000 kubikmeter virke, som mestadels afsättes 
i orten. Den betydligaste såginrättningen är förlagd vid sjön 
Fegen, hvarest finnas 2 ångsågar, som erhålla sitt försågnings-
virke från Småland. Vid den ena af dessa ångsågar verkställes 
kolning af sågaffall till ett belopp ärligen af omkring 4,840 
hektoliter, hvilka kol hittills fraktats till Bofors bruk i Vermland. 

Andra träförädlande inrättningar äro Atrafors trämasse
fabrik, som skall förbruka omkring 12,000 kubikmeter virke är
ligen, hvilket till största delen hemtas från Elfsborgs län, samt 
Nissaströms fabrik med omkring 5,400 kubikmeters omsättning. 
Äfven vid Marbäck i Snöstorps socken finnes en dylik fabrik, 
hvarest förädlas omkring 2,350 kubikmeter virke. En snickeri
fabrik i Sennan vid Nissaån skall förbruka 400 kubikmeter och 
en mindre dylik vid Laholm en ringare qvantitet. 

Den inom Hushållningssällskapet bildade skogskomitén har 
med framgång fortsatt sin verksamhet för åstadkommande af 



12 Hallands län. Skogshushållning. Fiske. 

skogskultur å kalmarkerna inom länet. I den mån koraitén er
hållit medel till sitt förfogande, har den kunnat utvidga denna 
verksamhet och har dervid haft tillfredsställelsen att se sina 
bemödanden understödda af ett stadigt växande intresse för 
skogsodling från den mindre jordbrukarens sida, såsom det år 
för år tilltagande antalet af reqvirenter utaf plantor och frö ut
visar. Med afseende å vigten af denna verksamhet torde några 
upplysningar om sättet för densamma här böra finna plats. En 
livar, tillhörande de mindre jordbrukarnes klass, eger att före 
viss bestämd dag på hösten till komitén inkomma med uppgift 
på den mängd frö och plantor, han önskar bekomma för att 
under nästkommande vår skogsodla viss areal. I den mån dessa 
ansökningar blifva af komitén efter granskning godkända och 
sökanden visat sig hafva under hösten låtit verkställa upp-
hackning å det fält, som skall kultiveras, verkställes sådden 
eller planteringen genom komiténs försorg af plantörer, antingen 
sådana, som äro fast anstälde vid komiténs plantskolor, eller 
af tillfälligt antagne, stundom uppgående till ett antal af 20, 
allt utan vidare kostnad för reqvirenten än den, som arbets
biträde åt plantören samt mat och bostad under förrättnings-
dagarne jemte skjuts för denne till närmaste förrättningsställe 
kan medföra, samt utan annan förbindelse än att tillse, det den 
sålunda åstadkomna kulturen icke skadas genom betning, vid 

T a b . I . Inkomst- och utgiftsstat för Hallands läns hushåll
ningssällskaps skogskomité år 1895. 

äfventyr att, om så sker, den kostnad, som koraitén fått vid
kännas, skall till komitén återbetalas. För åstadkommande af 
skogsodling å större, sammanhängande arealer upprättas jemväl 
kontrakt om öfverlåtande till komitén för ändamålet af viss 
bestämd större areal under tio år på ofvanstående vilkor. 

Erforderligt frö änköpes från svenska producenter och för 
erhållande af plantor till det hvarje år erforderliga antalet har 
komitén anlagt plantskolor, hvilkas antal för närvarande uppgår 
till fem, spridda öfver länet å ställen, der tjenlig mark kunnat 
för ändamålet arrenderas. Sammanlagda arealen af dessa plant
skolor, hvilka vårdas af fast anstälde, vid desamma boende 
plantörer, uppgår till omkring 6 hektar. I dessa plantskolor 
odlas hufvudsakligen vanlig tall och gran samt bergtall och 
björk, men äfven till en del ädlare trädslag, såsom ek, bok, 
europeiskt lärkträd, sibiriskt lärkträd och ceinbratall med flere 
slag, afsedda till försäljning. Såväl plantskolorna som kultu
rerna å enskildes marker äro underkastade inspektion af komi
téns planteringsförvaltare under den tid på året, då sådan lämp
ligen kan ega rum, hvarefter uppdagade försummelser i behand
lingen af de skogsodlade områdena anmälas hos komitén, som 
beslutar om de åtgärder, hvilka böra vidtagas mot den för
sumlige. 

De medel, komitén haft till sitt förfogande under år 1895, 
och sättet för deras användande framgå af den för samma år 
upprättade stat, intagen i nedanstående tabell I. 

Tabell K utvisar för hvart och ett af periodens fem år 
antalet reqvirenter, utdelade plantor och frön samt den areal, 
som beräknats hafva genom komiténs försorg blifvit skogsodlad. 

D) Fisket. Under hela femårsperioden har såsom rådgif-
vare i fiskeriäienden hos länets hushållningssällskap varit an-
stäld förste flskeriassistenten F. Trybom, på hvars berättelse 
nedanstående uppgifter om det halländska fisket under perioden 
äro stödda. 

Sillfisket, hvilket under närmast föregående femårsperiod 
hunnit öfvergå till drifgarnsfiske ined däckade båtar, var under 
tiden 1891—1895 anmärkningsvärdt mindre än under först
nämnda period, beroende dels på ogynsam väderlek under den 
korta fångsttiden på hösten, dels derpå att sillen icke uppträdde 
i Kattegat så talrik som åren 1887 och 1888. Medelpriset för 
år för sill i Varbergs hamn, der den största sillomsättningen 
inom länet försiggår, utgjorde år 1891 kr. l-5o, år 1892 kr. O79, 
år 1893 kr. 1-34, år 1894 kr. 1-22 och år 1895 kr. Tso för valen. 

Tab . K. Hushållningssällskapets skogskomités verksamhet för 
skogsodlingen inom Hallands län åren 1891—1895. 
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Bruttoinkomsten af länets hela sillfiske beräknas hafva ut
gjort: 

Fisket af torsk, kolja, hvitling och flundrearter har i all
mänhet varit godt under denna femårsperiod och härför synes 
man i första hand hafva att tacka de för sillfisket anskaffade 
däcksbåtarne. Med dessa hafva fiskarena både vinter och som
mar kunnat ligga både längre tid till sjös och längre ut från 
land. För hackornas sättande och dragande har man haft att 
tillgå små jollar på de större båtarne. Det goda tillfälle till 
export af kolja till kontinenten, som förefunnits under katolska 
fastetiden mellan jul och påsk, har ock ländt fisket till stort 
gagn alla sådana vintrar, då is ej omöjliggjort detsamma. Till 
följd af nämnda omständigheter hade priset på kolja vid de 
platser, der denna vintertiden fördes i land i större mängd, 
redan år 1891 sprungit upp till omkring 12 öre per kilogram i 
medeltal per år. Ehuru fullständiga uppgifter från nordligaste 
delen af länet icke föreligga för åren 1891 och 1892, torde dock, 
under antagande att fångsten af torsk och kolja uppgår till 75 
procent af hela fångsten utaf alla ifrågavarande fiskeslag, brutto-
afkastningen kunna uppskattas sålunda: 

Makrillfisket med drifgarn har under denna period visser
ligen börjats, men ej vunnit större utbredning i anseende till de 
kostnader, som äro förenade med anskaffandet af dylika garn. 
Äfven för detta fiske begagnade man sig af däckade båtar, de 
första åren 4 och 5, år 1894 8 och år 1895 11 stycken. Garnen 
hade från 157 stycken år 1891 ökats till 610 stycken år 1895. 
Emellertid blefvo fångsterna ojemna: år 1891 fiskades makrill 
för 4,000, år 1892 för 3,600, år 1893 för 5,600, år 1894 för 
6,600 och år 1895 för 4,100 kronor, allt beräknadt efter ett 
medelpris af 3 kronor per tjog åren 1891 och 1892, 2 kr. 50 öre 
år 1893, 2 kronor år 1894 och 3 kr. 15 öre år 1895. 

Rörande hummerfångsten saknas fullständiga uppgifter från 
nordligaste delen af länet för åren 1891 och 1892, men brutto
värdet af denna fångst synes med ledning af de upplysningar, 
som erhållits, kunna, efter ett medelpris af 12 kronor tjoget, 
skattas till följande belopp: 

Laxfisket i hafvet eller sa kalladt -fiske med strandsätt» 
gaf följande bruttoutbyte: 

Sammanlagda bruttoafkastningen af hafsfiskets olika grenar 
utgjorde således: 

Till det laxfiske i hafvet, hvaroni ofvan är nämndt, kommer 
fisket i länets fyra större åar, hvilket gifvit en bruttoafkastning, 
som beräknats ega följande värden: 

Antalet verkliga hafsfiskare inom Halland är ej lätt att 
uppgifva, emedan en del af dem, som idka fiske, hufvudsakligast 
äro jordbrukare, som knappast deltaga annat än i sillfisket på 
hösten, och äfven detta ganska ojemnt under skilda år. Mänga 
af dem, som sköta strandsätten vår- och sommartiden, deltaga 
ej i annat fiske. 

Åt fångsten af annan hafsfisk än sill, lax och hummer eg-
nade sig 497 man ar 1891, 491 år 1892, 558 år 1893, 617 år 
1894 och 605 år 1895. 

En stor del af dessa fiskare deltogo under hösten i sill
fisket; dock var sillfiskarenas antal betydligt mindre i slutet 
(278 år 1895) än i början af femårsperioden (391 år 1891). 
Hösten 1891 användes 82, hösten 1895 71 däcksbåtar i sill
fisket. 

Efter det bidrag af allmänna medel med 300 kronor er
hållits till fiskeförsök med ålhommor, hafva sådana försök under 
ledning af fiskeritillsyningsraannen egt rum under åren 1893, 
1894 samt 1895, och hafva i de 7 hommor, som med detta an
slag inköptes, fångats hvartdera af dessa år 200 ä 250 kilo
gram ål af samma beskaffenhet som den vandrande skånska 
höstålen. 

Af den lånefond, som i enlighet med 1892 års riksdags
beslut upprättats för anskaffande af fiskebåtar och fiskredskap 
samt för anläggande af smärre inrättningar för tillgodogörande 
och förädling af fiskets produkter, har Hushållningssällskapet 
under åren 1893—1895 erhållit och inom länet utlemnat 17,200 
kronor i 14 poster, deraf 10 lån å tillsammans 13,100 kronor 
att användas till inköp af båtar, 3 lån å tillsammans 2,100 
kronor till inköp af fiskredskap samt 1 lån å 2,000 kronor till 
anläggande af ett fiskrökeri i Falkenberg. 

Beträffande den för länets fiskeribedrift så vigtiga frågan 
om anläggandet af fiskehamnar å derför lämpliga ställen torde 
få hänvisas till de i senaste femårsberättelsen derom lemnade 
upplysningar och gjorda framställningar. Denna fråga befinnes 
i det skick, då angafs, och någon annan åtgärd till åstadkom
mande af sådana hamnar har ej blifvit vidtagen, än att Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen låtit på allmän bekostnad uppgöra 
ny plan och kostnadsberäkning för iståndsättandet af Glommens 
hamn och för anläggandet af en båtbrygga i Båtfjorden. En 
hos Landstinget af enskild motionär gjord framställning om tin
gets medverkan till utförande enligt det uppgjorda förslaget af 
hamn vid Glommen har ej af tinget bifallits. 

En för fisket vigtig ledfyr har medelst bidrag dels af all
männa medel och dels af Hushållningssällskapet tillkommit vid 
Stafsinge sockens kust. Det nya fyrskeppet a grundet Fladen 
har ock visat sig vara till gagn for länets fiske. 

Förluster af eller svåra skador på fiskebåtar hafva under 
femårsperioden vid fyra särskilda tillfällen inträffat. En däcks
båt påseglades och gick till botten år 1893, hvarvid tvenne 
fiskare omkommo, en öppen båt påseglades och sjönk år 1891, 
tvenne däcksbåtar ledo svåra skador, då lastbryggan i Glommens 
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hamn på grund af den senares bristfällighet svårt skadades af 
en storm i januari år 1892, och en däcksbåt slogs sönder i 
Träslöfs hamn i början af år 1891. 

Den af länge kändt behof påkallade båt för säkring sj'öreningen, 
livarom vid flere med fiskare hållna möten förhandlats, har dock 
ej under perioden kunnat bringas till stånd. 

Laxodling egde under perioden rum i en odlingsanstalt vid 
hvardera af åarna Ätran, Nissan och Lagan. Tillsammans in-
lades i dessa anstalter hösten år 1891 fullt 1,100,000 laxrom
korn, deraf dock antagligen öfver 1 million vid Lagan, år 1892 
1,165,000, hvaraf 840,000 vid Lagan, år 1893 1,210,000, hvaraf 
vid Lagan 360,000, vid Ätran fullt 600,000 och vid Nissan 
250,000, år 1894 omkring 900,000, hvaraf vid Lagan 500,000 
och vid Ätran 400,000 (vid Nissan erhölls ingen afvelslax) 
samt år 1895 1,050,000 romkorn, hvaraf 700,000 vid Lagan, 
men liksom föregående år ingen vid Nissan. Tillsammans in-
lades således under hela femårsperioden omkring 5,425,000 be
fruktade laxromkorn i länets trenne odlingsanstalter och utsattes 
häraf inemot 5 millioner laxyngel, hvaraf fullt 3/s i Lagan. 

Särskildt aflönade tillsyningsmän för laxfisket funnos hela 
perioden vid Viskan och Lagan samt åren 1893 och 1894 vid 
Ätran. För att stäfja förbrytelserna mot hummerstadgan vid 
länets kust från och med Klosterfjorden till gränsen mot Göte
borgs och Bohus län eller å den sträcka af kusten, der dethuf-
vudsakligaste hummerfisket eger rum, har Hushållningssällskapet 
från och med år 1893 lemnat arfvode åt trenne härför utsedde 
tillsyningsmän. 

Ny för hela länet gällande laxfiskestadga har af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande utfärdats den 19 april år 1892; 
hvarjemte Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande för att råda 
bot på en del missförhållanden vid strandlaxfisket låtit genom 
förste fiskeriassistenten Trybom göra noggranna undersökningar 
angående detta fiske, hvarvid de särskilda hemmanens strandsätt 
blifvit å karta öfver länet inlagda. 

Ehuru länets insjöfiske är af jemförelsevis underordnad be
tydelse, har dock uppmärksamhet egnats åt detsamma, i det 
bemälde Trybom undersökt och beskrifvit de stora insjöarne 

Lygnen, hvilken dock till hälften ligger inom Elfsborgs län, 
samt Fegen, tillhörande tre län, och upprättat förslag till stadga 
för fisket i den sistnämnde. 

E) Öfriga näringsgrenar. I afseende å dessa torde Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få hänvisa till de af Kom
merskollegium utgifna statistiska berättelser och de upplysningar, 
dessa i sådant afseende lemna. Det kan vid betraktande af 
förhållandena härutinnan ej förbises, att, om ock handel och 
industri i länet under senare tider visat sig stadda i framåt
skridande, detta icke kan jemföras med de framsteg, jordbruket 
under samma tid har att uppvisa. De utvecklingsmöjligheter i 
förstberörda hänseenden, som länets läge och dess öfriga natur
förhållanden erbjuda, hafva ännu icke blifvit tillgodogjorda, i 
den mån önskvärdt är. Så har endast en del af de krafter, 
som de talrika, delvis mägtiga vattenfallen inom länets gränser 
innehålla, blifvit tagna i anspråk, och de industriela inrättningar, 
för hvilka de halländska städerna synas erbjuda lämplig plats, 
äro långt ifrån talrika. Särskildt faller vid jemförelse med det 
rika industriela lif, hvaråt delar af de närliggande skånska 
länen kunna glädja sig, Hallands läns underlägsenhet i detta 
afseende i ögonen. Till detta förhållande har säkerligen i vä
sentlig mån medverkat, jemte saknaden af erforderligt kapital, 
den intill senaste tiden kännbara bristen på sådana samfärds-
medel, särskildt med de inre delarne af landet, som numera ut
göra ett nästan oundgängligt vilkor för uppkomsten af en industri 
på afstånd från kusten. Med riktig insigt härom hafva ock 
länets invånare villigt underkastat sig de betydande uppoffringar, 
som anläggandet af ett ganska fullständigt jernvägsnät inom 
länsområdet och till lämpliga orter utom detsamma kraft. Den 
häfstång för en stegrad industriel verksamhet och ett deraf föl
jande lifligare handelsutbyte, som genom dessa anläggningar er
hållits, har väl ännu blott en jemförelsevis kort tid varit i 
verksamhet, men, af flere förhållanden att döma, saknas icke 
anledning antaga, att de förhoppningar, som varit fastade vid 
jernvägarnes tillkomst, skola i en icke aflägsen framtid visa sig 
hafva varit berättigade. 

4. Kommunikationer och varuutbyten. 

Till det antal jernvägar inom länet, om hvilka i föregående 
berättelse är letnnadt närmare uppgift, har under perioden kom
mit Falkenbergs smalspåriga jernväg. Sedan nämligen Falken
bergs jernvägsaktiebolag jemlikt nådig resolution den 8 juli år 
1892 beviljats rättighet att enligt faststäld plan anlägga och till 
allmänt begagnande mot afgift upplåta jernväg om 0'e meters 
spårvidd från staden Falkenberg till Fridhem i Ullareds socken 
med en längd af 39 kilometer och derefter på gjord underdånig 
ansökning genom resolution den 16 december år 1892 faststälts 
sådan ändring i jernvägens plan, att densamma skulle byggas 
med en spårvidd af 0-89i meter, har denna jernväg blifvit full
bordad och för trafik öppnad i september år 1894. Rättigheten 
till utsträckning af densamme från des6 ändpunkt vid Fridhem 
öfver länsgränsen till Elfsereds kyrka i Kinds härad af Elfs

borgs län, eller med 12 kilometer, har sedermera blifvit med-
gifven genom nådig resolution den 17 maj 1895. 

Arbetet på sistnämnda sträckning är väl under perioden 
päbörjadt, men har först under år 1896 nått sin fullbordan. 

På grund af nådigt bref den 7 juni år 1895 hafva Göteborg 
—Hallands, Mellersta Hallands och Skåne—Hallands jernvägar 
blifvit af staten öfvertagne. Samtlige öfrige länet berörande 
jernvägar, hvilka liksom de ofvannäuinde blifvit genom enskildes 
försorg anlagde, tillhöra fortfarande aktiebolag. 

Jernvägarnes utsträckning inom länet utgjorde sålunda vid 
periodens slut, med inberäkning af den del af Falkenbergs jern
väg, som sträcker sig från Fridhem till länsgränsen, 220 kilometer. 

I bilagde tabell 2 redogöres för allmänna vägarne och 
skjutsningen inom länet. 
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På grund af lagen den 23 oktober år 1891 angående väg
hållningsbesvärets utgörande på landet har i fråga om bestäm
mandet af väghållningsdistrikten utslag blifvit under år 1892 
meddelade för: Höks härad den 28 juni, Tönnersjö härad den 
25 juli, Halmstads härad samma dag, Arstads härad den 11 
juli, Faurås härad den 26 juli, Himle härad den 11 juli, Viske 
härad samma dag och Fjäre härad den 28 juni; oeh har genom 
dessa utslag, som vunnit laga kraft, sedan besvär öfver det Ar-
stads härad rörande lemnats utan afseende, blifvit förordnadt, 
att hvarje härad för sig skall utgöra ett väghållningsdistrikt, 
med iakttagande likväl, dels att fastigheterna inom den del af 
Asige socken, hvilken genom nådigt bref den 1 april år 1887 
öfverförts från Halmstads till Arstads härad, skulle räknas till 
Halmstads härads väghållningsdistrikt, intill dess ny vägdelning 
der eller i Arstads härads väghållningsdistrikt egt rum, dels ock 
att de hemman i Gällareds socken, hvilka genom nådigt bref 
den 31 maj år 1888 förlagts från Arstads till Faurås härad, 
samt åtskilliga hemman och lägenheter i Gunnarps socken, om 
hvilkas öfverflyttande från Arstads till Faurås härad förordnats 
i nådigt bref den 2 november år 1888, skulle hänföras till samma 
väghållningsdistrikt, till hvilka de härad, från hvilka över
flyttningen skett, hörde, intill dess ny vägdelning inom något af 
dessa härads väghållningsdistrikt blifvit fullbordad. 

Sedan åtgärder vidtagits för ordnandet under år 1894 af 
vinterväghållningen för en del väghållningsdistrikt, rörande hvilka 
beslut i sådant afseende påkallats, har indelning i ploglag och 
bestämmandet af ersättning för besväret med vinterväghållningen 
för tiden från och med den 31 januari 1895 till och med den 
31 december 1899 egt rum för samtliga väghållningsdistrikt 
genom särskilda utslag, nämligen för Halmstads och Viske af 
den 23 februari 1893, Himle af den 9 mars 1893, Tönnersjö af 
den 25 april 1893, Höks af den 19 maj 1893, Faurås af den 
30 oktober 1893 och Arstads af den 26 april 1894. 

Den i 46 § af väglagen föreskrifna uppskattningen af 
årliga kostnaden för underhållet af de allmänna vägarne har 
under åren 1893 och 1894 verkstälts inom samtliga väghållnings
distrikten, för hvilkas vägstyrelser instruktioner jemväl blifvit 
under berörda år utfärdade. 

Vägdelning jemlikt 37 § i nämnda lag har under perioden 
påbörjats inom Höks, Tönnersjö, Faurås och Fjäre härads väg
hållningsdistrikt. 

Af de till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes för
fogande stälda medel för undersökning rörande vägars anläg
gande eller förbättring hafva bidrag till sammanlagdt belopp af 

2,930 kronor anvisats till följande undersökningar, nämligen för: 
omläggning af häradsvägen emellan Drängsereds och Krogsereds 
socknar; anläggning af ny väg emellan Fröslida och Skallinge 
jernvägsstationer; förbättring af den så kallade Hala- och Kra
garedsvägen inom Torups socken; omläggning af landsvägen vid 
Trönninge lid i Lindbergs socken; omläggning af vägen från 
Ollereds bro i Nöslinge socken till Rolfstorp i Rolfstorps soc
ken; omläggning af den så kallade Lerliden å landsvägen norr 
om Laholm; anläggning af ny väg från Elfsborgs läns gräns vid 
Vägesered genom Förlanda socken till den så kallade Gällinge-
vägen vid Backa i Gällinge socken; anläggning af ny väg dels 
emellan Sörby och Vessige byar i Vessige socken och dels mel
lan sistnämnda by och Bjerrune by i samma socken; om
läggning af vägen från Staborgs bro i Fjärås socken till Fjärås 
kyrka; anläggning af nya vägar dels från Fagerreds kyrka till 
gränsen emellan Fagerreds och Gunnarsjö socknar vid hemmanet 
Vinterhylte och dels från samma kyrka till gränsen emellan 
Fagerreds och Gunnarps socknar vid hemmanet Höghult; samt 
anläggning af ny väg från Ullareds kyrka och bro öfver Stens
torp till den genom Gällareds socken löpande allmänna vägen 
vid Norrmanstorps egor. 

Följande nya vägar hafva under perioden blifvit afsynade 
och godkända, nämligen: från ändpunkten af vägen emellan Tu-
reby och Vråkärr till Kristianstads läns gräns, 0'38 nymil; den 
mellan Borgared och Tummemosse varande delen af väg från 
Abilds kyrkoby till Torups jernvägsstation, 0'87 nymil; från Vik 
i Nöslinge socken till Källsjö kyrka, 0-3o nymil; från Himle 
härads gräns vid Borsthult till häradsvägen vid Fridhem i Ul
lareds socken, 0-g9 nymil; och från Himle jernvägsstation till 
allmänna landsvägen vid Spannarps kyrka, 0"io nymil. 

Utan bidrag af statsmedel har ny väg till omkring 0-20 
nymils längd blifvit anlagd från Trälshu/ts by i Knäreds socken 
till gränsen af Hinneryds socken i Kronobergs län. 

Under nämnda tid hafva jemväl omlagts och förbättrats; 
allmänna vägen genom Knäreds kyrkoby om 0-i2 nymil; och den 
emellan Tummemosse och Torup varande delen af väg från 
Abilds kyrkoby till Torups jernvägsstation om 0p95 nymil. 

Till åstadkommande af dessa anläggningar af nya och för
bättringar af äldre vägar hafva bidrag af allmänna medel an
visats till belopp af 94,900 kronor. 

I fråga om varuutbyten torde få hänvisas till föregående 
berättelse och de af Kommerskollegium i Sveriges offieiela sta
tistik i sådant afseende meddelade uppgifter. 

5. Kameralförhållanden. 

För hemman och lägenheter samt stadsjordar m. m. vid 
1895 års slut lemnas summarisk redogörelse uti tabell 3 . 

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

Skatteköp hafva förekommit: 
a) af rena kronohemman och kronolägenheter: åren 1891 

och 1892 hvartdera å 1 kronolägenhet, år 1894 å tillsammans 
»ä/48 mantal i 2 brukningsdelar och år 1895 å r,/i8 mantal i 1 
brukningsdel; 

b) af så kallade halländska kyrkohemman: år 1891 å 1/4 
mantal i 1 brukningsdel. 

För de af kronan försålda jordbruksdomäner redogöres i 
tab. L (sid. 16). 

Antalet af de för statsverkets räkning utarrenderade dylika 
domäner utgjorde vid 1895 års slut 31, med ett sammanlagdt 
taxeringsvärde af 1,146,700 kronor, och uppgick arrendet för 
dessa domäner enligt samma års kronoräkenskaper till 48,353 kr. 
6 öre eller i medeltal något öfver 4 procent af taxeringsvärdet. 
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Någon gkattefräheränta har ej under perioden för stats
verkets räkning blifvit inlöst. 

På grund af bestämmelserna i kungl. kungörelsen den 3 
februari 1888 angående viss ersättning af statsmedel till egare 
af skattefrälsehemman, hvars ränta icke blifvit af statsverket 
inlöst, samt lagen den 2 december 1892 hafva till egaren af hem
manet 1 mantal n:r 4 Höstena Hule i Ljungby socken och Faurås 
härad utbetalts tillsammans 166 kr. 56 öre. Härförutom har 
dylik ersättning hitintills ej inom länet utgått. 

Utaf kronans behållna grundskatt inom länet, utgörande 
år 1890 en summa af 88,303 kronor, hafva på grund af lagen 
den 2 december 1892 ytterligare afskrifvits tillsammans 24,821 
kr. 9 öre. 

Af båtsmanshållets inom länet till sammanlagdt 364 num
mer uppgående effektiva styrka, hvaraf under förra perioden jem-
likt kungl. kungörelsen den 13 juli 1887 vakanssatts tillsam
mans 170 nummer, hafva i enlighet med bestämmelserna i nämnda 
nådiga kungörelse ytterligare blifvit vakanssatta: 18 nummer år 
1891, 19 år 1892, 6 år 1893, 8 år 1894 och 40 år 1895, eller 
tillsammans 91 nummer. Då sålunda sammanlagdt 261 nummer 
blifvit vakanssatta, återstå allenast 103 effektiva nummer af 
länets båtsmanshåll. 

Jordafsöndringar, derför afgäld blifvit af Eders Kungl. 
Maj:ts BefälIningshafvande i författningsenlig ordning faststäld, 
hafva förekommit: 5 år 1891, 2 år 1892, 3 hvartdera af åren 
1893 och 1894 samt 1 år 1895, eller tillsaramans 14. 

Sammanräknade fastighetstaxeringsvärdet för länet utgjorde 
enligt bevillningssammandragen: 

Taxeringsvärdena uppgingo år 1890 sammanräknade till föl
jande belopp: för jordbruksfastighet 67,652,600 kronor och för 
annan fastighet 23,427,300 kronor, samt år 1895 för jordbruks
fastighet (59,042,100 kronor och för annan fastighet 28,288,760 
kronor. .Jordbruksfastigheternas värde har således under fem
årsperioden stigit med 1,389,500 och värdet å annan fastighet 
med 4,861,460 kronor. 

1 sammanhang härmed hänvisas till efterföljande tabell M 
(sid. 17), innefattande uppgifter å taxeringsvärdena å de fastig
heter, som under perioden blifvit exekutivt försålda, samt derför 
erhållna köpeskillingar. 

Tabell 4 innehåller redogörelse för egendomar af fideikom
missnatur i länet. 

Under perioden hafva med Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd 
blifvit från Stjernarps fideikommiss för bildande af en krono
park till kronan försålda >/4 mantal n:r 1 Hultabo, 1 y 3 mantal 
n:r 1, 2, 3 och 4 Jonstorp, 1/4 mantal n:r 1 Sjögård, 1i/e mantal 
n:r 1 och 2 Strömma, 2 Vä mantal n:r 1, 2, 3, 4 och 5 Tåstarp, 
2 mantal n:r 2, 3 och 4 Tönnersjö och 1 mantal n:r 1 Agarp, 
eller tillsammans 8 Va mantal, inom Tönnersjö socken samt 1/2 
mantal n:r 1 Skjellås i Bredareds socken, allt för en köpe
skilling af 182,500 kronor. För 12,500 kronor häraf hafva 

sedermera förvärfvats och lagts till fideikommisset 1/i mantal 
n:r 1 Gydebol och V4 mantal u:r 1 Ljungbolet, båda i Tönnersjö 
socken. Återstående köpeskillingen 170,000 kronor tillika med 
8,500 kronor, ersättning för till Skåne—Hallands jernväg från 
fideikommisset exproprierad jord, eller tillsammans 178,500 kronor, 
utgöra tillsvidare ett penningefideikommiss. 

Från Gåsevadsholms fideikommiss hafva under perioden med 
nådigt tillstånd försålts 2 mantal i Lindbergs socken, 2 mantal 
i Olmevalla socken, 1 mantal i Landa socken, 1 mantal i Fril-
lesås socken, 1 mantal i Förlanda socken, 2 mantal i Lindome 
socken och 2 Va mantal i Elfsåkers socken, eller tillsammaris 
11 1/« mantal, samt 1 utjord i Torpa socken. Deremot hafva 
de förut fideikommissarien enskildt tillhörige kronoskattehem-
mansdelarne V4 mantal n:r 2 Eskatorp, V4 mantal n:r 4 Eska-
torp och i/ie mantal n:r 7 Eskatorp i Fjärås socken blifvit lagda 
till fideikommisset. 

Tabell 5 redovisar för egendomar tillhörande inhemska 
aktiebolag. Vid jemförelse med motsvarande tabell vid förra 
femårsberättelsen framgår, att sammanlagda taxeringsvärdet å 
sådana egendomar, som vid förra periodens slut åtgjorde 2,348,500 
kronor, vid den senare periodens slut uppgått till 3,098,000 kronor 
och sålunda ökats med 749,500 kronor. 

Tabell 6 redogör för egendomar tillhörande främmande 
magters undersåtar. Af denna framgår, att ifrågavarande egen
domars antal under perioden ökats med 1 stadsfastighet med 
taxeringsvärde af 21,600 kronor. 

I fråga om sättet för skötandet af de egendomar, som så
lunda innehafvas af personer, hvilka icke äro svenske medbor
gare, har icke någon anmärkning förekommit. Hvad särskildt 
jordbruksfastigheterna angår, synes deras brukande i allmänhet 
hafva skett med mer än vanlig omsorg. 

Tab. L . Af kronan försålda jordbruksdomäner i Hallands lån 
åren 1891—1895. 
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Understöd af allmänna medel till utflyttningar i följd af 
laga skiften hafva utbetalts: år 1891 med 262 kr. 50 öre, år 
1892 med 637 kr. 50 öre, hvartdera af åren 1893 och 1894 med 
300 kr. och år 1895 med 187 kr. 50 öre, eller tillsammans med 
1,687 kr. 50 öre. 

Redogörelse för kronouppbörden utgör icke längre föremål 
för Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse. 
I fråga härom torde således endast böra oraförmälas, att under 
perioden en kronoarrendator saknat förmåga att fullgöra sina 
arrendeskyldigheter, till följd hvaraf han blifvit från arrendet 
skild, men att i öfrigt utskylder och arrenden ingått med jem-
förelsevis få rester. Det har till och med händt inom en och 
annan socken, att kronouppbörden redan vid uppbördsstämman 
influtit utan någon som helst rest. Samtlige uppbördsmännen 
hafva noggrant och punktligt fullgjort sin redovisning. 

För Landstingets och kommunernas tillgångar, skulder, inkom
ster och utgifter lemnas fullständig redogörelse i de af Statistiska 
Centralbyrån i sådant afseende utarbetade och årligen offentliggjorda 
berättelser liksom i »Tidskrift för Sveriges landsting och större 
kommuner»; och torde derför här endast behöfva anmärkas: att 
någon landstingsskatt under perioden ej förekommit, samt att 
uti den för Landstinget angifna tillgång vid 1895 års slut ingå: 
50,000 kronor för aktier i Varberg—Borås jernvägsaktiebolag, 
185,000 kronor i Skåne—Hallands, 483,000 kronor i Mellersta 
Hallands och 427,000 kronor i Göteborg—Hallands jernvägs
aktiebolag samt 73,887 kr. 35 öre för fastighet, nämligen 15,000 
kronor för räddningshemmet Mäshuit, 9,000 kronor för Katriue-
bergs folkhögskola och 49,887 kr. 35 öre för andel i nybyggna
derna vid döfstumskolan i Venersborg. 

Tab. M. Taxeringsvärden å och försäljningssummor för de i Hallands län åren 1891-1895 exekutivt försålda fastigheter. 
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6. Politi. 
A) Undervisningsväsendet. Länets främsta undervisnings

anstalt har under den senast förflutna femårsperioden liksom 
förut varit det på latinlinien fullständiga högre allmänna låro
verket i Halmstad. Lärjungeantalet derstädes har årligen ut
gjort omkring 240. 

I Varberg finnes ett lägre allmänt läroverk med 3 klasser, 
men pa enskild bekostnad har undervisningen derstädes uppe
hållits jemväl i en fjerde och en femte klass. Kostnaden härför 
har bestridts hufvudsakligen medelst ett årligt anslag å 3,000 
kronor utaf Varbergs stads sparbank. Under femårsperioden har 
i Varberg för läroverkets räkning uppförts en ny, för femklassig 
undervisning afsedd byggnad för en kostnad af 74,303 kronor, 
deri värdet af byggnadstomten dock ej är inberäknadt. Denna 
kostnad har bestridts dels med läroverkets egna tillgångar och 
dels genom bidrag från Varbergs stads sparbank med 50,000 
kronor och från Varbergs gamla bränvinsbolag med 5,500 kronor. 
Läroverkshuset invigdes för sitt ändamål i december 1894. 

De förutvarande pedagogierna i Laholm, Falkenberg och 
Kungsbacka hafva på grund af Eders Kungl. Maj:ts beslut om 
desammas indragning under perioden upphört, nämligen i Laholm 
och Kungsbacka år 1891 och i Falkenberg år 1893. 

Elementarläroverk för flickor med statsbidrag finnas i Halm
stad och Varberg. I det förra läroverket har lärjungeantalet 
under perioden betydligt ökats, så att detsamma, som vid pe
riodens början utgjorde 104, under höstterminen år 1895 uppgick 
till 189. Till följd häraf har utrymmet i det år 1889 nybygda 
läroverkshuset, som efter dåvarande förhållandeti var särdeles 
rymligt, sä tagits i anspråk, att såväl bönsalen som förestån-
derskans rum tidtals måst användas till läsrum. Samunder
visning för gossar och flickor har med godt resultat anordnats i 
en treårig förberedande afdelning. 

A folkhögskolan på Katrinoberg i Alfshögs socken har un
dervisningen fortgått hufvudsakligen efter samma plan som under 
förra femårsperioden. Elevernas antal har varit 12 under läs
året 1891—92, 27 under läsåren 1892—93 och 1893—94, 37 
läsåret 1894—95 och 25 läsåret 1895—96. 

Från statsverket har skolan erhållit bidrag med 1,900 kronor 
för år 1891. med 1,200 kronor för år 1892 samt med 2,000 
kronor årligen för hvartdera af åren 1893, 1894 och 1895, äf-
vensoiu ett understöd åt mindre bemedlade, hvilket understöd i 
medeltal uppgått till 475 kronor årligen. Vidare har länets 
landsting till skolan anslagit ett belopp af 2,000 kronor årligen. 

Folkhögskolans styrelse utgöres af, förutom skolans före
ståndare, som är sjelfskrifven medlem, tolf valda ledamöter, af 
hvilka Landstinget utser sju och skolans principaler de fem 
öfriga. 

Under perioden har för skolans räkning uppförts en ända
målsenlig gymnastiklokal, hvartill medel erhållits dels genom 
frivilliga bidrag, uppgående till 3,200 kronor, och dels genom ett 
extra anslag från Landstinget å 500 kronor. 

A Katrineberg finnes äfven anordnat! en latidtmannaskola, 
för hvilken upplåtits folkhögskolans lokaler, i den mån sådant kun
nat ske utan hinder för undervisningen i folkhögskolan. Landt-

mannaBkolan, för hvilken Hushållningssällskapets förvaltnings
utskott utsett en af fem personer bestående styrelse, har åt
njutit ett årligt anslag från Hushållningssällskapet af 650 kronor 
samt dessutom erhållit följande bidrag af statsmedel, nämligen: 
925 kronor för år 1891, 975 för hvartdera af åren 1892 och 
1893, 850 för år 1894 och 1,050 kronor för år 1895. 

De särskilda undervisningsämnena i folkhögskolan och landt-
mannaskolan hafva varit följande, fördelade på nedannämnda 
antal lästimmar i veckan, nämligen: 

I folkhögskolan: 

Högre folkskolan i Onsala har jemväl under ifrågavarande 
period fortsatt med sin verksamhet efter samma norm som förut. 

Beträffande folkskolorna har Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande inhemtat, att antalet af kommunernas skolhus 
inom länet utgjort: 

Nya skolhus hafva under femårsperioden uppförts i nedan
nämnda socknar, nämligen: 
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Härtill kommer, att åtskilliga äldre skolhus blifvit till-
bygda, hvarigenom skolsalarnes antal eller utrymmet eljest 
ökats. 

Med undantag af några äldre skolhus kunna kommunernas 
egna, icke förhyrda skollokaler anses vara tillfredsställande i 
afseende å utrymmet beträffande såväl golfyta som kubikinnehåll. 
Skolsalarne uppgifvas äfven vara tillräckligt ljusa, fastän i de 
äldre skolorna fönsteranordningen icke öfverensstämmer med nu
tida åsigter och fordringar derutinnan. Sämst är det i allmänhet 
stäldt med anordningarne för luftvexling. men äfven i fråga 
härom synes man på många ställen söka åstadkomma förbätt
ring, i hvilket afseende de så kallade ventilationskaminerna, 
som numera börjat vinna spridning, torde hafva visat god 
verkan. 

Intresset för slöjdundervisningen synes visserligen ieke hafva 
slappats, men ej heller kan sägas, att deråt egnats fullt den 
uppmärksamhet, som kunnat vara önskvärd. Hushållningssäll
skapet, hvars medel äro strängt tagna i anspråk för ändamål, 
hvilka i ett jordbrukande län, såsom förhållandet är med Hal
lands, icke ansetts böra eftersättas, har dock icke lemnat slöjd
skolornas betydelse ur sigte, utan årligen meddelat anslag till 
bidrag åt folkskollärare inom länet för genomgående af kurser 
vid slöjdseminariet å Nääs. Det för hvarje person afsedda bi
draget har utgjort 60 kronor och uppgått till sammanlagdt 300 
kronor åt 5 folkskollärare för hvartdera af åren 1891, 1892, 
1894 och 1895 samt till 240 kronor åt 4 folkskollärare för år 
1893. 

Hvad kommunerna beträffar, hafva de förut i allmänhet 
temligen likgiltigt betraktat slöjdskolorna, men intresset för 
desamma har dock småningom något ökats, så att slöjdskolornas 
antal för såväl gossar som flickor numera är högre än vid 
femårsperiodens början. Der slöjdskola införts, har den också 
såväl af lärjungarne som af allmänheten omfattats med intresse 
och, såvidt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har sig be
kant, har någon slöjdskola inom länet, sedan den en gång till
kommit, sedermera icke indragits. 

Slöjdskolorna voro: 

Ett hinder för goss-slöjdskolornas utbredning torde mången
städes vara kostnaden för anordnande af slöjdrum och anskaf
fande af den nödiga uppsättningen med redskap; hvartiil kom
mer, att de äldre folkskollärarne icke hafva samma lust som 
de yngre att utbilda sig till slöjdlärare. 

Hvad flick-slöjdskolorna beträffar, är det att hoppas, att 
dessa hädanefter skola snabbt utveckla sig, då staten numera 
lemnar anslag till dylika skolor. 

I sammanhang med skolväsendet torde böra omnämnas den 
af Landstinget inrättade anstalten räddningshemmet för van
vårdade gossar å hemmanet Mäshult i Skällinge socken, hvars 
verksamhet allt fortfarande visat sig ändamålsenlig. 

Anstaltens inkomster under femårsperioden hafva varit dels 
ett årligt ordinarie anslag af Landstinget å 6,000 kr., dels extra 
anslag af Landstinget, hvilka afsetts för bekostande af repara
tioner, nämligen 1,680 kronor under år 1893 och 5,900 kronor 
under år 1895, dels ock elevernas årsafgifter, hvilka utgjort: 

Af enskild person i Varberg har anstalten dessutom årligen 
erhållit ett belopp af 200 kronor för undervisning i musik. 

Gossarnes medelålder vid intagningen å anstalten har varit 
12'7 år, medeltiden för deras vistande vid anstalten 4-25 år samt 
medelåldern vid deras afgång från anstalten 16's år. 

1 allmänhet har gossarnes uppförande under deras vistelse 
vid anstalten varit tillfredsställande, till bevis hvarom meddelats, 
att någon kroppslig aga icke under femårsperioden användts och 
någon rymning ej heller egt rum. 

Gossarnes antal vid anstalten utgjorde: 25 är 1891, 24 åren 
1892 och 1895 samt 23 åren 1893 och 1894. 

Efter afgång från anstalten hafva 2 ingått såsom spel; vid 
indelt regemente, 3 tagit värfning såsom militärer, 2 blifvit sjö
män, 7 egnat sig åt handtverk, 2 vunnit anställning vid jetnväg 
samt de öfrige egnat sig åt jordbruk. 

Under vistelsen vid anstalten hafva gossarne undervisats i 
de för folkskolan bestämda läroämnen äfvensom i slöjd, jord
bruk, husdjursskötsel, trädgårdsskötsel, skogsplantering och instru-
mentalmusik. 

Åren 1891—1894 uppodlades hvarje år ett tunnland jord af 
gossarne och år 1895 torrlades af dem en mosse om 5 tunnlands 
areal för att sedermera odlas. 

Arsafgiften, som af Landstinget blifvit bestämd till 90 
kronor, anses af mången, i synnerhet af landskommunerna, vara 
för hög, enär inackordering för vanartadt barn i allmänhet kan 
erhållas hos torpare och mindre jordbrukare för 30, 40 k 50 
kronor om året; och detta har också haft den följd, att endast 
de barn, hvilka äro i så hög grad vanartiga, att de omöjligen 
på annat sätt kunna vårdas, blifvit sända till Mäshult, 

Resultatet af räddningshemmets verksamhet kan sägas hafva 
visat sig synnerligen lyckligt, enär samtlige gossarnes uppförande, 
äfven efter det de lemnat anstalten, varit godt. Härifrån hafva 
icke under perioden försports mer än två undantag och dessa 
hafva tillhört det så kallade vandringsfolkets barn, hvilka, så 
länge de vistats vid anstalten, uppfört sig synnerligen väl. men 
sedan de lemnat den, återgått till de vanarter, som utmärka 
detta folk, hvars natur synes göra det oemottagligt för stadig
varande ordning och arbetsamhet. 

B) Länets fornminnen. Intresset för fornminnenas tillvara
tagande och bevarande synes vara i tilltagande bland länets 
innebyggare. Den år 1886 pä inbjudan af tlere för saken in
tresserade personer bildade Hallands museiförening, med upp
gift att i Halmstad åstadkomma ett halländskt museum, liar pä 
ett kraftigt och framgångsrikt sätt verkat för detta måls vin
nande. Sedan föreningen vid konstituerande sammanträde 
nämnda år antagit stadgar och valt styrelse, antecknade sig pa 
utsända listor 79 personer såsom ständiga ledamöter i föreningen, 
hvarjemte åtskilliga personer tecknade sig för årsbidrag under ett 
eller flere år. Den nyvalda styrelsens första åtgärd blef att för 
museet söka anskaffa lämplig lokal i Halmstad och erhölls der-
till det enda ännu återstående minnesmärket från den tid, Halm
stad var befästadt, eller den så kallade Norre Port, som i och 
för sig är förtjent att bevaras såsom ett värdefullt fornminne. 
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Genom välvilligt tillmötesgående från Kungl. Vitterhets-, 
Historie- och Antiqvitetsakademien samt från Halmstads stad, 
som, enligt livad blifvit utrönt, har eganderätten till 3/i af Norre 
Port, blef densamma upplåten till lokal för föreningens sam
lingar. Porten befann sig vid den tiden i ett delvis mycket 
bristfälligt skick, men blef genom föreningens försorg fullständigt 
iordningstäld för en kostnad af 4,431 kr. 66 öre, hvartill kom 
kostnaden för museets inredning samt anskaffande af möbler 
och andra nödvändiga inventarier. Till bestridande af dessa 
kostnader bidrog Halmstads stad med 895 kr. 65 öre, hvar-
jemte åtskilliga enskilda föreningar till museiföreningen för ända
målet öfverlemnade sina kassabehållningar, hvilka uppgingo till 
sammanlagdt 3,446 kr. 36 öre. Härigenom hade det sålunda 
lyckats museiföreningen icke blott att erhålla en för samlingarna 
synnerligen lämplig lokal, utan ock att från förstörelse rädda 
ett af länets vackraste och mest intresseväckande minnes
märken. 

Norre Port, som är uppförd i sned riktning öfver norra 
ändpunkten af Halmstads Storgata, utgöres af ett hvalf för 
genomkörsel samt deröfver en byggnad i två våningar, af hvilka 
den nedre innehåller en större och en mindre sal, som upptagas 
af museiföremål, samt ett expeditionsrum, hvilket äfven an
vändes såsom bibliotek. I 8fre våningen, som jemväl användes 
till förvaring af museiföremål, har en afdelning anordnats och 
invedts till en gammaldags halländsk ryggåsstuga med dithörande 
inventarier och erbjuder i detta skick en trogen inblick i de 
gamles hemlif här i orten. 

De stora utgifter, som museiföreningen i början af sin verk
samhet fick vidkännas i och för iståudsättandet och inredandet 
af Norre Port, togo emellertid föreningens kontanta tillgångar i 
starkt anspråk, hvarför föreningen för fullföljd af sitt ändamål 
snart behöfde lita till utomståendes offervillighet. Och sådan 
har icke heller uteblifvit. Så anslog länets landsting år 1891 
till museet ett belopp af 500 kronor för hvartdera af åren 1892 
—1896; Halmstads sparbank skänkte år 1892 till museet en 
summa af 2,000 kronor, med föreskrift att kapitalets afkastning 
skulle användas till lämpliga inköp för ökande af museets sam
lingar; och år 1894 lenmade Halmstads stad museet en gåfva 
af 1,000 kronor för förvärfvande af museiföremål. Enskilda 
personer hafva äfven välvilligt gynnat museet med penninge
bidrag; teatraliska föreställningar, konserter och dylikt hafva 
anordnats till förmån för museet och många värdefulla musei
föremål, belysande våra förfäders lif, hafva af såväl enskilda 
personer som kommuner blifvit såsom gåfva eller deposition öf
verlemnade till museet, hvilket sålunda, särskildt med hänsyn 
till dess korta tillvaro, redan nu förfogar öfver ganska värde
fulla samlingar. 

Museet, som under månaderna maj—september hålles öppet 
för allmänheten hvarje onsdag och lördag klockan 12—2 mot 
en afgift af 25 öre för person samt sön- och helgdagar 
under samma tider mot en afgift af 10 öre för person, har 
under femårsperioden besökts af i runda tal: 700 personer år 
1891, 650 hvartdera af åren 1892 och 1893, 600 år 1894 och 
800 år 1895. Desse hafva samtlige varit betalande, men dess
utom har vid åtskilliga tillfällen fritt tillträde till museet lem-
nats åt skolbarn. 

Ett bland länets mest beaktansvärda minnen frän gångna 
tider är Halmstads slott. Dess byggande påbörjades år 1593, 

men det blef först år 1604, såsom det antages, fullbordadt. Det 
torde dock kunna ifrågasättas, huruvida slottet i dess då full
bordade skick framstått sådant, som det ursprungligen varit till— 
ernadt, enär den byggnadsstil, som utmärker hufvudbyggnaden 
och tornet med dess tornspira samt vestra slottsflygeln, icke 
blifvit fullständigt genomförd i afseende å slottet i dess helhet. 
Den afvikelse, som synes hafva skett från den ursprungliga 
stilen, kan dock till viss grad bero på förändringar och repara
tioner, som under tidernas lopp verkstälts och med hvilka man 
troligen afsett mera nyttan än utseendet. 

Någon större reparation har slottet icke på senare tider 
undergått, utan endast nödtorftligen underhållits. Först under 
den nu gångna femårsperioden har en betydligare reparation 
företagits jemte restauration af östra slottsflygeln, hvilken nu
mera ter sig i ett tilltalande skick. 

Behofvet af ökadt utrymme för Landskansliets embetslokaler 
samt Länsstyrelsens arkiv hade nämligen länge gjort sig gäl
lande och för afhjelpande af detta behof måste en tillökning 
göras å östra slottsflygeln. Ritningar härtill upprättades af 
arkitekten Knut Beckeman och, sedan desse blifvit af Eders 
Kungl. Maj:ts Öfverintendentsembete granskade och godkända, 
beviljades under år 1895 för det föreslagna ändamålet ett an
slag af 14,800 kronor. Arbetet med restaureringen, som delvis 
jemväl omfattade hufvudbyggnaden, tog ofördröjligen sin början 
och fullbordades hufvudsakligen redan under samma år. Genom 
detta arbete, hvarigenom östra slottsflygeln höjts omkring 2-75 
meter, hafva rymligare arkiv vunnits för Landskansliet i flygelns 
bottenvåning och för Landskontoret å vinden, hvarjemte Lands
kansliets embetslokaler tillökats med sessionssal och vaktmästare
rum. Dessutom har för Landshöfdingens räkning beredts tjenlig 
embetslokal. 

C) Rättsväsendet, fångvården och polisväsendet. Angående 
rättsväsendet och fångvården torde få hänvisas till Chefens 
för Eders Kungl. Majrts Justitiedepartement årliga berättelser. 

Polisväsendet har, hvad angår städerna, icke under femårs
perioden undergått någon afsevärd förändring, och detsamma kan 
i hufvudsak sägas om landet, der polisbevakningen nu liksom 
under näst föregående femårsperiod på åtskilliga orter uppe
hållits af, förutom kronobetjeuingen, kommunalpolis och på vissa 
platser af dertill utaf Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
särskildt förordnad polismyndighet. 

Kommunalpolis uppgifves hafva under femårsperioden fun
nits i nedannämnda socknar, nämligen: Enslöf, Eldsberga, Östra 
Karupj Holm, Vapnö, Slättåkra, Skrea, Getinge, Slöinge, Eftra, 
Årstad, Asige, Abild, Vessige, Askome, Drängsered, Vinberg, 
Ålfshög, Sibbarp, Dagsås, Gällared, Gunnarp, Ullared, Köinge, 
Svartrå, Träslöf, Nöslinge, Rolfstorp, Lindberg, Stamnared, 
Veddige, As, Sällstorp, Fjärås och Värö. Kommunalpolisen be
står vanligen af en föreståndare jemte »konstaplar», hvilkas 
antal inom de särskilda kommunerna vexlat emellan minst 4 
och högst 24. De utses i några kommuner af kommunal
nämnderna, men i de flesta genom särskilda val å kommunal
stämmorna. 

Kommunalpolisens uppgift synes inom olika kommuner 
vara något skiljaktig, men i allmänhet torde dess hufvudsakliga 
syfte vara att upprätthålla ordningen vid auktioner och andra 
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folksamlingar samt efterhålla lösdrifvare och till straff befordra 
vissa förbrytare, såsom tjufvar och lönkrögare. 

Ehuru kommunalpolisen flerestädes icke synes hafva utöfvat 
någon nämnvärd verksamhet eller ådagalagt något vidare nit i 
sitt värf, uppgifves den dock inom några kommuner hafva varit 
till nytta. Kommunalpolisens mer eller mindre nitiska verk
samhet Iärer icke heller ensam böra utgöra måttstocken på dess 
gagnande inflytande, utan torde med skäl kunna påstås, att dess 
blotta tillvaro utgör ett afsevärdt skydd mot de oordningar eller 
förseelser, för hvilkas öfvervakande den är tillsatt. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda polisuppsynings-
mansbe.fattningen å Hallandsås har derefter fortfarande uppe
hållits och visat sig väl motsvara sin uppgift, nämligen att så-
vidt möjligt hålla orten fri från kringstrykande personer. Den 
har emellertid under år 1893 indragits, åtminstone tills vidare, 
enär den icke ansetts vara för den derpå närmaste tiden nöd
vändig. 

Med anledning af det stora arbetareantal, som sysselsattes vid 
fabrikslägenheten Oskarström i Slättåkra socken, har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande på ansökan af styrelsen för Skandina
viska jutespinneri- och väfveriaktiebolaget årligen under femårs
perioden förordnat särskild polisuppsyningsman vid bolagets ofvan-
nämnda fabrikslägenhet emot arfvode, som bestridts dels af bolaget, 
och dels medelst bidrag af det till Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes disposition stälda anslag för upprätthållande af sär
skild polisbevakning å landet ra. m.; och har bemälde polisupp-
syningsmans tjensteområde numera utvidgats sålunda, att åt 
honom jemväl uppdragits att utöfva enahanda befattning å 3/g 
mantal af det midt emot Oskarström på andra sidan om Nissan 
belägna hemmanet n:r 1 Espered i Enslöfs socken. 

Vidare har Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande på 
ansökan af chefen för Eders Kungl. Maj:ts Hallands bataljon 
årligen förordnat särskild polisuppsyningsman att under tiden för 
pågående exercismöten å lägerplatsen Skedalahed och å visst 
område närmast derintill öfvervaka, att icke obehörig försäljning 
af spirituösa eller maltdrycker måtte ega rum. 

Slutligen har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, i 
sammanhang med beviljande af rättighet för viss tid årligen till 
utskänkning af spirituösa drycker eller maltdrycker, förordnat 
särskilda personer att på bekostnad af den, som rättigheten er
hållit, vara polisuppsyningsman för upprätthållande af ordningen 
på platsen. Sådana förordnanden hafva årligen under sommar
månaderna meddelats beträffande Gottskärs badort samt för
lustelseställena Furet och Laxön invid Halmstad äfvensom under 
år 1895 jemväl å Särö badort. 

Utaf de årliga anslagen till särskild polisbevakning å landet 
ra. ni. hafva till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes för
fogande stälts följande belopp, nämligen: 

Dessa belopp hafva användts hufvudsakligen till afiönande 
af polisuppsyningsmännen å Hallandsås och Skedalahed samt till 
bidrag till aflöningen åt polisuppsyningsmännen vid Oskarström. 

D) Kreditanstalter, sparbanker och mindre kassor. Under 
den nu gångna femårsperioden hafva beträffande liypoteksväsendet 

inom länet inträdt förändrade förhållanden till följd af de för
nyade reglementen, som af Eders Kungl. Maj:t faststälts för 
Hypoteksföreningen emellan jordegare i Elfsborgs län med Dals
land samt Göteborgs och Bohus län den 21 november 1890 och 
för Smålands med flere provinsers hypoteksförening den 23 ok
tober 1891. På grund häraf har Hallands län, hvilket förut 
uteslutande tillhört området för sistnämnda hypoteksförening, 
öfverförts till området för Elfsborgs med flere läns hypoteks
förening, dock att de, som mot inteckning i fastighet erhållit lån 
från Smålands med flere provinsers hypoteksförenings förut
varande yngre afdelning, bibehållas vid sin delaktighet i nämnda 
förening och ega att enligt bestämmelserna i föreningens ofvan-
berörda reglemente å sagda fastigheter derstädes utbekomma nya 
lån. Då likväl under senare tider låntagare icke sällan kunnat 
betinga sig lägre räntor eller eljest fördelaktigare lånevilkor i 
andra penningeinrättningar, synas hypoteksföreningarna icke för 
den jordegande befolkningen nu hafva haft samma betydelse som 
fordom. Likväl är jorden nu ieke mindre skuldsatt än förut, 
utan torde snarare ett motsatt förhållande ega rum. Detta lärer 
dock icke böra uppfattas såsom häntydande på mindre god 
ekonomi hos den jordegande allmänheten, utan torde fast hellre 
bero derpå, att jordbruket, sådant det nu bedrifves, fordrar 
större rörelsekapital. 

De bankinrättningar, som för öfrigt under femårsperioden 
utöfvat verksamhet inom länet, äro: 

l:o) Hypoteksföreningen för vestkustens städer, hvilken jem
väl omfattar Trollhättan samt vissa områden invid Göteborgs stad; 

2:o) Hallands enskilda bank med hufvudkontor i Halmstad 
samt afdelningskontor i Varberg, Falkenberg och Laholm; 

3:o) Aktiebolaget Mellersta Hallands folkbank, hvars sty
relse förut haft sitt säte i Vessige med bankkontor såväl der
städes som i Falkenberg. Enligt nådig resolution den 19 april 
1895 har emellertid i bankens reglemente införts den ändring, 
att styrelsen skall hafva sitt säte i Falkenberg; och utöfvar 
banken numera sin rörelse med hufvudkontor i nämnda stad 
samt afdelningskontor i Vessige; 

4:o) Norra Hallands bankaktiebolag, som bedrifver sin rö
relse i Kungsbacka; samt 

5:o) Halmstads folkbank, hvars verksamhet utöfvas i 
Halmstad. 

Att här meddela några uppgifter angående omfattningen af 
bankernas rörelse torde vara öfverflödigt, då sådana uppgifter i 
annan ordning offentliggöras. Det torde emellertid förtjena an
föras, att enligt här tillgängliga revisionsberättelser utlåningen 
i Hallands enskilda bank under år 1895 utgjorde tillhopa 
13,449,322 kr. 65 öre samt i Mellersta Hallands folkbank 
2,079,949 kr. 22 öre. 

Dessutom hafva inom länet funnits följande sparbanker, för 
hvilka nya reglementen blifvit af Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande faststälda nedannämnde dagar, nämligen: Halm
stads sparbank den 19 juli 1893, Laholms den 12 december 
1893, Falkenbergs den 1 maj 1894, Varbergs dun 13 december 
1893, Fjäre härads (i Kungsbacka) den 12 januari 1894, His-
hults den 28 december 1893, Östra Kamps den 29 augusti 1893, 
Eftra den 12 oktober 1893 samt Gunnarps sparbank den 30 
juli 1895. Af ofvannämnda sparbanker är endast Gunnarps spar
bank under femårsperioden nybildad, hvaremot de öfriga funnits 
till under föregående period. 
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I sammanhang härmed torde jemväl böra omnämnas den i 
Halmstad befintliga pantbanken, som eges af ett aktiebolag och 
hvars syfte är att motarbeta de skadliga följderna af enskilda 
pantlåneaffärer. 

Beträffande inom länet förekommande mindre kassor hän
visas till bilagde tabell 7. 

Hvilka föreningar som begagnat sig af det numera till buds 
stående tillfället att af statsmedel erhålla bidrag till sina om
kostnader, inherutas af följande förteckning å sjuk- och begraf-
ningskassor, som sökt och erhållit förvaltningsbidrag, samt be
loppet deraf: 

Från Handelsföreningen i Halmstad har aflemnats följande 
uppgift om deras inkomster och utgifter under femårsperioden: 

Från sjömanshuset i Halmstad har meddelats sammandrag 
af dess räkenskaper för aren 1891—1895, enligt hvilket dess 
inkomster och utgifter utgjorde: 

E) Försäkringsinrättningar. De brandförsäkringsbolag, som 
under den förflutna femårsperioden funnits inom länet, äro först 
och främst Hallands läns brandstodsbolag samt dessutom sär
skilda brandförsäkringsföreningar, omfattande nedannämnda sock
nar och pastorat, nämligen: 1) Laholms landsförsamling jemte 
Veinge, 2) Knäred, 3) Renneslöfs pastorat, 4) Östra Kamps 
pastorat, 5) Skummeslöf, 6) Hasslöf, 7) Våxtorp (2 föreningar), 
8) Hishult, 9) Snöstorps pastorat, 10) Enslöf jemte Öfraby och 
Holm, 11) Torup, 12) Söndrum, 13) Harplinge pastorat, 14) Ge
tinge jemte Refvinge, Slöinge och Eftra med angränsande socknar, 
15) Arstad jemte Asige, Abild, Vessige, Askome, Skrea, Eftra 
och Slöinge, 16) Drängsered, 17) Krogsered, 18) Gällared, 19) 
Gunnarp, 20) Ljungby med Alfshög, 21) Vinberg, 22) Stafsinge, 
23) Morup, 24) Fagerred med Ullared och Källsjö, 25) Okome 
jemte Köinge, Svartrå, Ullared och Gällared, 26) Sibbarp med 
en del af Dagsås, 27) Tvååker, 28) Träslöf, 29) Lindbergs pa
storat, 30) Veddige pastorat, 31) Stråvalla, 32 Värö, 33) Ölme-
valla jemte Landa, 34) Gällinge, 35) Fjärås, 36) Förlanda, 37) 
Lindome, 38) Tölö, 39) Släp samt 40) Valida, 

Dessutom hafva åtskilliga andra försäkringsbolag verkat 
inom länet, såsom Skandia, Svea, Skåne, Thule, Fylgia, All
männa brandförsäkringsverket för byggnader å landet, Städernas 
allmänna brandstodsbolag med flere såväl svenska som utländska 
bolag. 

En kreatursförsäkringsförening har under perioden funnits 
i Släps socken, en förening för försäkring af fäkreatur i Arstads 
socken samt hästförsäkringsföreningar i Värö, Köinge, Rolfs
torps, Veddige och Träslöfs socknar. 

Beträffande försäkringsväsendet i öfrigt torde få åberopas 
det af Kungl. Civildepartementet publicerade arbetet »Försäk
ringsväsendet i rikeb. 

F) Helso- och sjukvård. Inom länet finnas fyra badorter, 
nämligen Halmstads vattenkuranstalt samt Varbergs, Särö och 
Gottskärs hafsbad. Antalet badgäster derstädes uppgifves under 
år 1895 hafva varit: i Halmstad 72, i Varberg 846, å Särö 122 
och å Gottskär 177. 

Dessutom uppgifves, att vid samma badorter årligen uppe
hållit sig ett icke obetydligt antal sommargäster, nämligen om
kring 200 i Halmstad, omkring 1,000 i Varberg, omkring 400 
å Särö och 100 å 150 å Gottskär. 

Kommunalnämndernas verksamhet i afseende å den all
männa helso- och sjukvården kan i allmänhet sägas hafva in
skränkt sig till mottagande af meddelanden från läkare angå
ende vissa akuta smittosjukdomar, för hvilka läkare anlitats, 
samt till reqvisition af tjensteläkare vid utbruten farsot eller 
enstaka fall af infektionssjukdom. Sammanträden i helso- och 
sjukvårdsangelägenheter med kommunalnämnder torde icke hafva 
förekommit i andra fall än på kallelse af förste provinsial
läkaren eller med anledning af nådiga förordningen den 14 juli 
1893 angående kolerasjukstugor m. m. Då kommunalnämnderna 
dessutom hvarje år, fastän ofta efter särskilda påminnelser, till 
förste provinsialläkaren afgifvit enligt uppgift mycket bristfälliga 
och föga upplysande berättelser om allmänna helsotillståndet, så 
torde derroed vara omnämndt allt, livad kommunalnämnderna 
uträttat på allmänna helso- och sjukvårdens område. — Vid 
Träslöfs fiskläge finnes en särskild helsovårdsstyrelse, men denna 
uppgifves icke hafva uträttat mycket till förbättrande af de 
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sanitära förhållandena derstädes, hvilka befinna sig i otillfreds
ställande skick. 

Hvad helsovårdsnämnderna beträffar, torde kunna påstås, 
att deras verksamhet upplifvats genom förste provinsialläkarens 
årligen återkommande inspektioner och dervid hållna samman
träden med nämnderna. I allmänhet har förste provinsial
läkaren vid granskning af helsovårdsnämndernas protokoll icke 
haft något att emot desamma anmärka. De helsovårdsnämnder, 
som mest nitiskt verkat för sin uppgift, meddelas hafva varit 
helsovårdsnämnderna i Halmstad och Varberg samt dernäst i 
Kungsbacka. 

Epidemisjukhus finnas i Halmstad, Varberg och Kungsbacka 
samt å Oskarström och i Vapnö socken, hvarjemte beslut fattats 
om uppförande af epidemisjukhus i Falkenberg och Laholm. 

Beträffande de sanitära förhållandena i allmänhet inom 
länet torde de kunna anses temligen tillfredsställande. I stä

derna Halmstad och Varberg samt jemväl Kungsbacka kunna 
de till och med anses goda, och de öfriga städerna hafva icke 
heller underlåtit att taga i öfvervägande vissa förbättringar i 
sanitärt syfte. Sämst uppgifves förhållandet vara vid mejerierna 
å landsbygden, men äfven der hafva flerestädes vidtagits beak-
tansvärda förbättringar i enlighet med de anvisningar, som af 
förste provinsialläkaren vid hans besigtningar meddelats. Dock 
torde ännu mycket återstå för att få dessa inrättningar uti ett 
i sanitärt hänseende tillfredsställande skick. 

För sjukvårdens bättre tillgodoseende och för att underlätta 
läkarnes bemödanden att söka hämma smittosamma sjukdomars 
utbredning har Landstinget vidtagit en, såsom det synes, sär
deles lämplig åtgärd, nämligen beviljandet af anslag för anstäl
lande af epidemisjuksköterskor inom länet. Från och med år 
1895 afiönar således Landstinget fem skolade sköterskor med 
bostad för en i hvardera af länets fem städer och med en årlig 

T a b . N. Sjukvårdsanstalternas verksamhet i Hallands län åren 1891—1895. 
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lön af 500 kronor för hvardera, hvarförutom sjuksköterskorna 
ega att af dem, som påkalla deras biträde, erhålla fria resor 
samt ett arfvode af 25 öre för hvarje tjenstgöringsdag. Sjuk
sköterskornas verksamhet har redan vid många tillfällen visat 
sig synnerligen fördelaktig och har också bland allmänheten till
vunnit sig förtroende. 

Angående de inom länet befintliga allmänna sjukvårds-
anstalterna, nämligen lasaretten i Halmstad och Varberg samt 
sjukstugorna i Laholm, Falkenberg och Kungsbacka meddelas 
de i tabell N (sid. 23) införda uppgifter. 

G) Fattigvård. Härom torde få hänvisas till de berättelser, 
som af Eders Kungl. Maj:ts Statistiska Centralbyrå årligen ut-
gifvas; och vill Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande allenast 
meddela, att antalet af de här anhängiggjorda fattigvårdsmålen 
utgjort: 

H) Kommunernas skuldsättning. Till upplysning härom och 
om de ändamål, för hvilka lånen blifvit upptagna, får Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande åberopa följande i tabell O 
för ändamålet upprättade öfversigt. 

T a b . O. Kommuner i Hallands län, som åren 1891—1895 er
ållit tillstånd upptaga lån, samt lånens belopp och ändamål. 

Halmstads slott i landskansliet den 30 november 1897. 

C. N O R D E N F A L K . 
Gustaf Lindgren. Carl Hafström. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I HALLANDS LÄN ÅREN 1891—1895. 



26 Hallands län. Tab. 2. 

Tab. 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I HALLANDS LÄN ÅREN 1891—1895. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I HALLANDS LÄN ÅR 1895. 
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EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAGTERS UNDERSÅTAR, I HALLANDS LÄN AR 1895. 

Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I HALLANDS LÄN ÅR 1895. 
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