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H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 9. 

ÅREN 

1896—1900. 

K R I S T I A N S T A D S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

-Lifter Ge öfverflyttningar från och till Kristianstads län, som 
vid 1891 års början egde rum och för hvilka redogjorts i förra 
femårsberättelsen, utgjorde länets hela areal, såsom äfven i samma 
femårsberättelse angafs, 6,444-80 qvkm., deraf 6,222'4o qvkm. 
land och 222-4o qvkm. vatten. Denna areal var fördelad emellan 
landsbygden och städerna sålunda: 

Under den period, livarom nu är fråga, har länet icke 
undergått någon förändring till sina yttre gränser, utan är area
len oförändrad sådan den ofvan uppgifvits. Dock är härvid att 
märka, att arealberäkningarna beträffande land och vatten nu
mera icke äro fullt tillförlitliga, enär, sedan desamma verkstäldes, 
åtskilliga sjösänknings- och vattenafledningsföretag utförts, hvar-
igenom en del mark, som förut inräknats i vattenarealen, blifvit 
torrlagd och sålunda vattenområdet minskats, under det att land-
arealen i motsvarande grad ökats. 

Beträffande gränsindelningen inom länet har under femårs
perioden endast vidtagits den förändring, att, jemlikt Eders Kungl. 

Maj:ts förordnande i nådigt bref den 29 mars 1899, den till 
Jerrestads härad hörande delen af Borrby socken, hvilken förut 
tillhörde Ingelstads härads väghållningsdistrikt ocli länsmans
distrikt, vid ingången af år 1900 i alla afseenden förenats med 
Ingelstads härad. 

Sedan, på sätt i förra femårsberättelsen omnämndes, Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 8 december 1893 medgifvit, 
att det område vid Hessleholms jernvägsstation, hvarå. genom 
nådiga brefven den 22 januari 1887 och den 28 juli 1888 bygg
nadsstadgan, brandstadgan och ordningsstadgan för rikets städer 
förklarats skola i tillämpliga delar blifva gällande, äfvensom det 
söder derom belägna, å en af kominissionslandtmätaren P. A. 
Bergman år 1899 upprättad karta med beskrifning upptagna 
område af Stoby socken — hvilka båda områden, tillsammans 
omfattande 149 hektar 34 ar 90 qvadratmeter, utgjorde delar af 
följande egendomar, nämligen frälsesäteriet l7/ie mantal n:r 1 
Uossleholm, utsocknefrälsehemmanet V2 mantal n:r 1 Läreda 
samt skattehemmanen 2/a mantal n:r 2, r'/s mantal n:r 3 och 
3/8 mantal n:r 4 Läreda i Stoby socken äfvensom skattehem
manen n:r 1 och 2 Kärråkra, hvartdera 2/;i mantal, i Vankifva 
socken och Vestra Göinge härad — finge såsom en kommun för 
sig bilda en jemväl i fattigvårdshänseende från Stoby och Van
kifva socknar afskild köping, benämnd Hessleholm, samt såsom 
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vilkor för att området finge komma i åtnjutande af den sålunda 
tillförsäkrade rättigheten att bilda egen kommun och köping 
stadgat, att de i området ingående fastighetsdelarna skulle, der 
så icke redan skett, hvar för sig åsättas mantal eller på annat 
behörigt sätt för alltid afsöndras från de stamhemman, dit de 
hörde, så har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 12 
september 1900, enär de i nådiga brefvet den 8 december 1893 
föreskrifna vilkor dåmera kunde anses vara behörigen fullgjorda, 
förordnat, att ifrågavarande områden skulle vid ingången af år 
1901 inträda i utöfningen af köpingsrättigheten samt i kom
munalt och fattigvårdshänseende skiljas från de socknar de till
hörde. 

Genom nådigt bref den 31 december 1897 har Eders Kungl. 
Maj:t medgifvit, att det område af Ahus by och hamnplats, för 
hvilket genom nådiga bref den 16 februari och 26 augusti 1892 fast
stälts plan och regleringskarta, finge, med undantag utaf de delar af 
så kallade Östra och Västra Täppena, hvilka folie inom nämnda 
område, såsom en kommun för sig bilda en jemväl i fattig-
vårdshänseende från Ahus socken afskild köping, benämnd Ahus, 
vid handhafvandet af hvars angelägenheter gällande förordning 
om kommunalstyrelse på landet skulle lända till efterrättelse, 
dock att, beträffande beräkningsgrunden för utöfvande af röst
rätt i kommunens gemensamma angelägenheter samt för utgö
rande af bidrag till utgifter för kommunens gemensamma behof, 
de i förordningen om kommunalstyrelse i stad gifna bestämmelser 
skulle tillämpas. Såsom vilkor för att ifrågavarande område 
måtte komma i åtnjutande af rättigheten att bilda egen kommun 
och köping har tillika stadgats, att de i området ingående fastig-
hetsdelarna skulle, der så icke redan skett, hvar för sig åsättas 
mantal eller på annat behörigt sätt för alltid afsöndras från de 
stamhemman, dit de hörde, vid äfventyr att, om sådant icke 
inom tio år derefter verkstälts, det gjorda medgifvandet komme 
att förfalla. Emellertid har ännu icke förklarande meddelats, 
att ofvannämnda vilkor fullgjorts, eller tiden bestämts, då om
rådet skall inträda i utöfningen af köpingsrättigheten samt i 
kommunalt och fattigvårdshänseende skiljas från de socknar det 
tillhör. 

I Simrishamns .provinsialläkaredistrikt, bestående af Ingel-
stads och Jerrestads härad, har i enlighet med derom meddelad 
föreskrift stationen för provinsialläkaren varit förlagd till staden 
Simrishamn, men då denna plats såsom belägen i en utkant af 
distriktet ansetts föga lämplig till bostad för läkaren och i följd 
deraf inom distriktet fråga uppstått om stationens förflyttning 
till en mera centralt belägen ort, har Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 4 juni 1897 förordnat, att vid dåvarande tjenste-
innehafvarens afgång stationen för provinsialläkaren uti ifråga
varande distrikt skulle förläggas till Hammenhög och att distriktet 
derefter skulle benämnas Hammenhögs provinsialläkaredistrikt. 
Som ombyte af tjensteinnehafvare nämnda år.egde rum, blef 
förändringen jemväl då genomförd. 

I nådiga brefvet den 8 oktober 1897 har medgifvits, att 
VestraVrams, Östra V rams, Östra Sonnarslöfs, Hufvaröds, Träne, 
Djurröds och Esphults socknar af Gärds härad, hvilka enligt 
nådiga brefvet den 10 mars 1893 fått bilda ett extra provinsial
läkaredistrikt under en tid af fem år från samma års början, 
jemväl för åren 1898;—1902 finge bilda ett extra provinsial
läkaredistrikt med station för läkaren i Tollarp inom Vestra 
Vrams socken och med rätt för honom till tjenstårsberäkning 

lika med civila läkare i statens tjenst, hvarjemte i nådiga brefvet 
den 25 februari 1898 medgifvits, att stationen för ifrågavarande 
extra provinsialläkare tills vidare finge vara förlagd å föresla«en 
plats vid vägen mellan Tollarps bro och Vestra Vrams kyrka, 
belägen omkring 200 meter från förutvarande stationen och å 
en plats, der ortens vägar sammanlöpte, samt omkring en kilo
meter från Tollarps jernvägsstation. 

Utom förenämnda extra provinsialläkaredistrikt funnos i 
länet vid femårsperiodens början två dylika distrikt, nämligen 
dels Klippans distrikt, bildadt på grund af nådiga brefvet den 
14 november 1862 och bestående af Gråmanstorps, Vedby, Rise-
berga och Färingtofta socknar af Norra Åsbo härad samt Qvi-
dinge, Vestra Sonnarslöfs, Björnekulla, Broby och Stenestads 
socknar af Södra Åsbo härad jemte Norra Vrams socken i 
Malmöhus län, dels ock Båstads distrikt, bildadt på grund af 
nådiga brefvet den 19 oktober 1883 och bestående af Båstads, 
Hofs och Vestra Karups socknar af Bjäro härad jemto Skum-
meslöfs och Östra Karups socknar i Hallands län. 

Derjemte har under periodeu tillkommit ett extra provin
sialläkaredistrikt, i det att genom nådigt bref den 17 juli 189G 
medgifvits, att Ahus socken af Villands härad finge bilda ett 
sådant distrikt med station för läkaren i Ahus by ocli med rätt 
för honom till tjenstårsberäkning lika med civila läkare i sta
tens tjenst till utgången af år 1901. 

Vid femårsperiodens början voro i länet inrättade tre sär
skilda veterinärdistrikt med rätt för der tjenstgörande veterinärer 
till tjenstårsberäkning i likhet med den länsveterinärer åtnjuta, 
nämligen: på grund af nådiga brefvet den 29 mars 1893 ett 
distrikt, omfattande Norra Åsbo härad samt Qvidinge och Vestra 
Sonnarslöfs socknar i Södra Åsbo härad, med station för vete
rinären i Aby; på grund af nådiga brefvet den 17 augusti 1894 
ett distrikt, omfattande Munka-Ljungby och Tostarps socknar 
af Norra Åsbo härad, Rebbelberga, Barkåkra, Hjernarps, Förs-
löfs, Grefvie och Vestra Karups socknar af Bjäre härad samt 
Höja, Starby, Ausås och Ströfvelstorps socknar af Södra Åsbo 
härad, med station för veterinären i Engelholm; samt på grund 
af nådiga brefvet den 15 februari 1895 ett distrikt, omfattande 
Viuslöfs, Sörby, Gumlösa och Önnestads socknar af Vestra 
Göinge härad, Norra Strö och Färlöfs socknar af Östra Göinge 
härad samt Skepparslöfs, Träne, Vä, Norra Asums och Köpinge 
socknar af Gärds härad, med station för veterinären i Kri
stianstad. 

Under perioden har medgifvits rätt till dylik tjenstårs
beräkning dels enligt nådiga brefvet den 5 mars 1897 för en i 
Båstad stationerad veterinär med tjenstgöringsdistrikt af Vestra 
Karups, Hofs och Båstads socknar, dels enligt nådiga brefvet 
den 14 juli 1899 för en i Brösarp stationevad veterinär med 
tjenstgöringsdistrikt af Raflunda, Brösarps, Andrarums, Eljaröds, 
Södra Mellby, Hvitaby och Fogeltofta socknar af Albo härad 
samt Vidtsköfle, Hörröds och Maglehoms socknar af Gärds härad 
och dels enligt nådiga brefvet den 14 april 1900 för en i Simris
hamn stationerad veterinär med tjenstgöringsdistrikt omfattande 
Simrishamns stad samt Jerrestads, Gladsax och Simris socknar 
af Jerrestads härad och Rörums socken af Albo härad. 

Beträffande ställen a länets landsbygd med större samman
trängd befolkning har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
i närmast föregående två femåvsbevättelser omnämnt, att enligt 
af Eders Kungl. Maj:t meddelade förordnanden byggnadsstadgan 



Municipalsamhällen. Kristianstads län. 3 

och brandstadgan för rikets städer skola i tillämpliga delar gälla 
för vissa närmare angifna områden vid Ahus by och hamnplats, 
Hvitemölla, Kiviks, Baskemölla, Branteviks, Skillinge och Tore-
kovs fiskelägen, Sösdala, Hessleholms, Hästveda, Osby, Klip
pans, Åstorps, Tomelilla och Smedstorps jernvägsstationer samt 
Hvilans samhälle. 

Likaledes har förut omtalats, att i enlighet med förordnan
den af Eders Kungl. Maj:t ordningsstadgan för rikets städer 
och helsovårdsstadgans för riket föreskrifter angående stad skola 
i tillämpliga delar vara gällande, ordningsstadgan i Båstads kö
ping jemte samhällena Torekov, Hessleholm, Hvilan ocli Ahus 
samt helsovårdsstadgans föreskrifter å samtliga dessa ställen med 
undantag af Torekov äfvensom i samhällena Skillinge och Tomelilla. 

Genom nådigt bref den 30 december 1898 har Eders Kungl. 
Maj:t gillat Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes den 1 maj 
1897 meddelade beslut, att byggnadsstadgan och brandstadgan 
för rikets städer skulle i tillämpliga delar gälla för visst omkring 
Vinslöfs järnvägsstation beläget, å upprättadt karteutkast ut
märkt område, som omfattade ogor tillhörande prostgården n:r 1 
Vinslöf, klockaregården n:r 4 Vinslöf, hemmanen n:r 11 Vinslöf 
och Björa samt Kristianstad-Hässleholms jernväg och hvilket 
vid sedermera af landtmätare verkstäld kartläggning befunnits 
innehålla en areal af tillhopa 58 hektar 51 ar 50 qvadratmeter. 
I samma nådiga bref har stadgats, att allt, som jemlikt bygg
nadsstadgan och brandstadgan för rikets städer i stad ankoiiime 
på stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, skulle inom området 
tillkomma under är 1899 dess röstberättigade invånare vid all
mänt sammanträde och från och med år 1900 municipalstämman; 
att livad i byggnadsstadgan och brandstadgan voro föreskrifvet 
om polismyndighet, magistrat eller i dess ställe tillsatt styrelse 
eller drätselkammare skulle i afseende å ifrågavarande område 
gälla under åren 1899 och 1900 för en ordningsnämnd, bestå
ende af en ordförande ocli fyra ledamöter, af hvilka ordföranden, 
benämnd ordningsman, skulle förordnas af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande samt ledamöterna utses af samhällets röst
berättigade invånare vid allmänt sammanträde eller vid fyllnads
val under år 1900 af municipalstämman, samt från och med år 
1901 för municipalnämnden, dock att såväl under åren 1899 ocli 
1900 som sedermera de skyldigheter, som enligt 10 § brand
stadgan ålåge polismyndighet och enligt .14 § af samma stadga 
magistrat eller poliskanimare, öfverlätes på länsmannen i orten; 
samt att för utöfvande af inseende öfver områdets bebyggande 
skulle utses en byggnadsnämnd. 

Med gillande af Eders Kungl. Majrts Befallningshafvandes 
understälda beslut den 2 februari 1899 har Eders Kungl. Maj:t 
förordnat dels i nådiga brefvet don 19 maj samma år, att ord
ningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer 
skulle i tillämpliga delar gälla ej miudre för det område vid 
Hvitemölla fiskeläge af omkring 29 tunnland 2 kappland, dera 
enligt nådiga brefvet den 16 september 1887 byggnadsstadgan 
och brandstadgan förut varit gällande, än iifven för ett derintill 
beläget, område omfattande 42 hektar 12 ar 60 qvadratmeter, 
dels ock i nådiga brefvet den 15 december 1899, alt helsovårds
stadgans föreskrifter angående stad skulle i tillämpliga delar 
gälla för samma områden. 

Efter det vederbörande blifvit hörda och Eders Kungl. Maj:ts 
pefallningshafvande afgifvit yttrande, huruvida i fråga om de 
mom Kristianstads län belägna områden, å hvilka lagen den 27 

maj 1898 angående tillägg till förordningen om kommunalsty
relse på landet den 21 mars 1862 egde tillämpning, påkallades 
ändring i de af Eders Kungl. Maj:t faststälda hufvudgrunder för 
bringande till verkställighet inom samma områden af ordnings
stadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer 
samt lielsovårdsstadgan för riket, i hvad den afsåge stad, eller af 
en eller annan af dessa författningar, äfvensom huruvida sär
skilda omständigheter i vissa fall påkallade undantag från de i 
lagen gifna stadganden eller nödvändiggjorde annan ordning för 
municipalsamhälles beslutande- och beskattningsrätt, har Eders 
Kungl. Maj:t genom nådiga bref den 19 maj och 15 december 
1899 förordnat, att med afseende å samma författningars til I— 
lämpning skulle med ingången af år 1900 iakttagas vissa för
ändrade bestämmelser beträffande municipalsamhällena Båstad, 
Ahus, Hessleholm, Hvilan, Hvitemölla, Baskemölla, Kivik, Klip
pan, Tomelilla, Hästveda, Osby, Åstorp, Skillinge, Smedstorp, 
Sösdala och Brantevik, hvaremot i afseende å Torekovs muni-
cipalsamhälle förklarats, att omförmälda lag den 27 maj 1898 
icke skulle ega tillämpning å detsamma. 

De meddelade förändrade bestämmelserna, hvilka i allmän
het varit likartade för alla samhällena, hafva i hufvudsak inne
hållit, att allt, som jemlikt ordningsstadgan, byggnadsstadgan 
och brandstadgan för rikets städer ankomme på stadsfullmäktige 
eller allmän rådstuga, skulle inom livart samhälle tillkomma 
dess municipalstämma eller, der municipalfullmäktige blifvit i 
behörig ordning utsedda, dessa fullmäktige; att hvad i ordnings
stadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan vore föreskrifvet om 
polismyndighet, magistrat eller i dess ställe tillsatt styrelse eller 
drätselkammare skulle gälla för samhällets municipalnämnd, 
dock med iakttagande, dels att de skyldigheter, som enligt 10 § 
brandstadgan ålåge polismyndighet och enligt 14 § af samma 
stadga magistrat eller poliskanimare, öfverlätes på länsmannen 
i orten, dels att hvad enligt 13 § af ordningsstadgan tillhörde 
polismyndighet skulle tillkomma kronofogden i orten, dels att 
municipalnämnden icke egde utöfva den rätt, som enligt 21 § 
af ordningsstadgan tillkomme magistrat att i vissa der afsedda 
fall utfärda nya med bötesbestämmelser förenade ordningsföre
skrifter, utan borde nämnden, der behofvet af sådan föreskrift 
funnes vara så trängande, att det i 20 § ordningsstadgan före-
skrifna förfaringssätt skulle medföra vådlig tidsutdrägt, genast 
underställa frågan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
bepröfvande, dels ock att municipalnämnden icke heller egde 
utöfva den polismyndighet i stad uti 22 § af ordningsstadgan 
tillerkända rätt att genom föreläggande af vite tillhålla den, 
som tredskades, att ställa sig en af samma myndighet gifven 
föreskrift till efterrättelse, utan borde municipalnämnden, der 
sådan vitesbestämmelse ansåges i särskildt fall erforderlig, deroni 
hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande göra anmälan; att 
för hvart samhälle skulle finnas på föreskrifvet sätt utsedd 
byggnadsnämnd och helsovårdsnämnd; samt att de åligganden 
och befogenheter, som enligt §§ 5, 7, 8 och 24 lielsovårdsstad
gan i stad tillkomme magistrat, stadsfullmäktige och allmän 
rådstuga, skulle inom hvart och ett af ifrågavarande samhällen 
tillkomma, magistratens kronofogden i orten och stadsfullmäk
tiges och allmänna rådstugans municipalstämman eller, i före
kommande fall, municipalfullmäktige. 

Endast i ett af dessa samhällen, nämligen Baskemölla, har 
det ansetts erforderligt att åt Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
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hafvande inrymma rätt att i någon mån utöfva inflytande på 
municipalnämndens sammansättning genom att utse ordförande 
i densamma, hvilken ordförande skall benämnas ordningsman. 

Med tillämpning af de sålunda stadgade hufvudgrunder har 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i kungörelser den 21 
juni och den 18 december 1899 utfärdat ytterligare erforderliga 
bestämmelser för meromförmälda författningars tillämpning i 
nu ifrågakomna municipalsamliällen. 

Enligt beslut den 14 oktober 1899 har municipalstämman i 
Kivik öfverlåtit åt 20 municipalfullmäktige att handlägga och 
afgöra' de till stämmans behandling hörande ärenden i de fall 
sådant enligt lag får ega rum, men hafva, så vidt för Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande blifvit anmäldt, municipal
fullmäktige icke blifvit utsedda i något annat af municipalsam-
hällena i länet. 

En öfversigt af de vid femårsperiodens slut befintliga muni-
cipalsamhällen innefattas i tabell A. 

Planer för ordnande och bebyggande af områden af nu 
ifrågavarande slag hafva under perioden af Eders Kungl. Maj:t 
blifvit faststälda den 9 oktober 1896 för Skillinge fiskeläge och 
den 22 januari 1898 för Sösdala stationssamhälle. 

I detta sammanhang torde böra nämnas, att Eders Kungl. 
Majrts Befallningshafvande den 26 april 1900 utfärdat särskild 
byggnadsstadga och brandstadga äfvensom byggnads- och brand
ordningar för municipalsamhället i Kivik samt den 31 maj 1900 
särskild byggnadsstadga, brandstadga och ordningsstadga jemte 

byggnads- och brandordningar för köpingen Båstad samt att i 
öfrigt blifvit af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fast
stälda dels byggnadsordningar den 19 februari 1896 för Hessle-
holm, den 25 februari 1896 för Klippan, den 1 maj 1896 för 
Åstorp, den 4 augusti 1898 för Sösdala, den 4 juli 1900 för 
Osby, den 21 juli 1900 för Smedstorp och den 13 september 
1900 för Vinslöf, dels ock brandordningar den 19 februari 1896 
för Hessleholm, den 20 augusti 1896 för Osby, den 8 juni 1898 
för Tomelilla, den 23 september 1898 för Åstorp, den 21 juli 
1900 för Smedstorp och den 13 september 1900 för Vinslöf. 

Angående anordningar i städerna, som afse dessas indelning 
och bebyggande, administration och ordningsföreskrifter ra. m., 
har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande för denna period 
att anteckna följande: 

l:o) beträffande Kristianstad. 
Genom nådig resolution den 28 juni 1897 har Eders Kungl. 

Maj:t faststält ett af Kristianstads och Vä församlingar vid 
gemensam kyrkostämma den 14 april samma år antaget förslag 
till särskild röstgrund vid prestval inom nämnda församlingar. 

Enligt nådigt bref den 29 september 1899 har af Eders 
Kungl. Maj:t faststälts en af stadsfullmäktige i Kristianstad 
beslutad ändring i den genom nådiga brefvet den 8 juni 1888 
faststälda plan för reglering af stadsdelen Östermalm. 

Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har faststält den 
7 maj 1896 ändring i den af Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande den 3 februari 1876 för staden utfärdade brandordning, 

Tab. A. Municipalsamhällen i Kristianstads län, för hvilka ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer 
samt helsovårdsstadgans för riket föreskrifter rörande stad äro gällande, med uppgift å folkmängd, taxeringsvärde å fastighet samt 

för bevillning uppskattad inkomst, vid 1900 års slut. 
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den 2 november 1898 förändrad taxa för dragarnc vid stadens 
hamn i Alms och den 8 juni 1899 särskildt ordningsstadgande i 
afseende å färdande med velociped inom staden eller dess område. 

2:o) beträffande Simrishamn. 
Genom nådigt bref den 11 mars 1898 har Eders Kungl. 

Maj:t faststält arbetsordning och lönestat för stadens embets-
och tjcnstemän. 

Af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har den 2 
februari 1898 faststälts brandordning för staden. 

Vid femårsperiodens slut hade länet 3 städer, 1 köping och 
143 landskommuner jemte de! af Hishults kommun, som i öfrigt 
tillhör Hallands län. Köpingen Båstad utgör icke egen kommun 
utan bildar med Båstads socken i öfrigt en kommun. Köpingen 
skulle emellertid enligt lagen den 27 maj 1898 angående tillägg 
till förordningen om kommunalstyrelse på landet utgöra ett mu-
nicipalsamhälle. Dessutom funnos 17 dylika samhällen å länets 
landsbygd, som är indelad i 4 fögderier ined 10 härad och 23 
länsmansdistrikt. 

Städerna hafva egen jurisdiktion med rådstufvurätt och 
magistrat. I Kristianstad och Engelholm är borgmästaren och i 
Simrishamn magistraten öfverexekutor. I öfrigt är länet ijudi-
cielt hänseende fördeladt på 6 domsagor och 7 tingslag. Samt
liga domsagor, som bestå af särskilda härad, utgöra hvar för 
sig ett tingslag med undantag af Östra Göinge och Villands 
härads domsaga. 

Jemte Malmöhus och Blekinge län bildar länet området för 
Hofrättens öfver Skåne och Blekinge jurisdiktion. 

Länet, som utgör ett landstingsområde, har under perioden 
representerats af 7 ledamöter i Riksdagens Första Kammare. 
För val af ledamot i Riksdagens Andra Kammare bildar staden 
Kristianstad 1 valkrets och länets landsbygd 7 valkretsar, en 
för hvart tingslag. Städerna Engelholm och Simrishamn utgöra 
en valkrets gemensamt med städerna Trelleborg, Skanör och 
Falsterbo i Malmöhus län. 

I ecklesiastikt hänseende omfattar länet 3 stads- och 143 
landsförsamlingar, jemte del af Hishults församling, fördelade på 
80 pastorat ocli 9 kontrakt. 

Den inom länet förlagda militärstyrkan tillhör l:sta armé
fördelningen. Vendes artilleriregemente, som förut haft sex 
batterier i Kristianstad och fyra batterier i Landskrona, har i 
enlighet med den af Riksdagen antagna 1892 års förbättrade 
liärordning under år 1897 i sin helhet, dock inskränkt till en
dast åtta batterier, blifvit förlagdt till förstnämnda stad, der för 
detsamma blifvit ytterligare uppförd en ny kasernbyggnad jemte 
stallar och ridhus. Sedermera hafva tillkommit beväringsbarack 
med stallar för regementet tilldeladt värnpligtsmanskap. Dess
utom hafva inom länet delvis varit förlagda Skånska husar-
och dragonregementena samt Norra och Södra Skånska infanteri
regementena. 

Med hänseende till värnpligtiges iiiskrifning har länet under 
perioden dels omfattat Norra Skånska infanteriregementets l:sta 
mskrifningsområde, utgörande regementets norra bataljonsområde 
»led fyra kompaniområden, dels ock ingått såsom del i Södra 
Skånska infanteriregementets inskrifningsområde och dess östra 
bataljonsområde med två kompaniområden, af hvilka dock det 
ena endast delvis fallit inom länet. 

Beträffande helsovården är länet med undantag af städerna 
Kristianstad och Simrishamn, der stadsläkare äro anstälda, in-

deladt i 6 provinsialläkaredistrikt: Kristianstads, Engelholms, 
Ilessleholins, Broby, Brösarps och Hammenhögs. hvarjemto iinnas 
4 extra provinsialläkaredistrikt: Klippans, Båstads, Tollarps 
och Ahus. 

Vidkommande tullväsendet tillhör länet Södra distriktet 
med tullkammare i Ahus och Simrishamn samt tullplatser i 
Engelholm, Torekov och Båstad. Ahus tullkammaredistrikt 
sträcker sig å länets östra kust från Blekinge läns gräns till 
Skepparps å, hvarest Simrishamns tullkammaredistrikt vidtager 
och sträcker sig till Sandby bäck. Kusten derifrån till Malmö
hus läns gräns ingår i Ystads tullkammaredistrikt, likasom länets 
vestra kust utgör del af Helsingborgs tullkammaredistrikt. 

I öfverensstämmelse med förenämnda indelning i tullkam
maredistrikt är länet äfven indeladt i fyra olika sjömanshus
distrikt, så att till distriktet för Kristianstads sjömanshus, som 
tinnes i Ahus, räknas nämnda stad jemte Vestra och Östra 
Göinge, Villands och Gärds härad samt den del af Raflunda 
socken i Albo härad, som är belägen norr om Skepparps å, till 
Simrishamns sjömanshusdistrikt nämnda stad jemte öfriga delen 
af Albo härad, Jerrestads härad och Ingelstads härad med undan
tag af Löderups och Valleberga socknar, till Ystads sjömans
husdistrikt sistnämnda två socknar samt till Helsingborgs sjö
manshusdistrikt Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härad med 
staden Engelholm. 

Med afseende på lotsväsendel tillhör länet Malmö lotsför-
delning med lotsplatser i Ahus, Simrishamn, Skillinge, Engel
holm och Torekov. 

I fråga om skogsväsendet omfattar länet, som jemte Ble
kinge, Malmöhus och Hallands län bildar Södra distriktet, hela 
Engelholms revir samt delar af Blekinge-Ahus och Malmöhus revir. 

Jemte Kronobergs, Hallands, Malmöhus och Blekinge län 
bildar länet Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet. 

Länet utgör ett distrikt för en statens landtbruksingeniör. 
I länet, för hvilket i dess helhet tjenstgör en länsveterinär 

med station i Broby, äro inrättade sex särskilda veterinärdistrikt 
med stationer för distriktsveterinärerna i Klippan, Engelholm, 
Kristianstad, Båstad, Brösarp och Simrishamn. 

För justering af mått och vigter är länet deladt på två 
distrikt. 

Tillika med Malmöhus och Blekinge län utgör länet Södra 
döfstumskoledistriktet. 

Samma område bildar ett tjenstgöringsdistrikt för en yrkes-
inspektör, benämndt Malmö distrikt. 

Slutligen har vid rikets indelning i distrikt för inspektörer 
af passagerareångfarlyg länet tillagts det Sydvcstra distriktet. 

Beträffande länets naturliga beskaffenhet är att märka, att 
länet, som ligger emellan 55° 22' och 56° 32' nordlig brodd samt 
innefattar de norra och östra delarna af landskapet Skåne, 
gränsar i sydvest och vester till Malmöhus län, i vester till 
Kattegat, i norr till Hallands och Kronobergs län, i öster dels 
till Blekinge län och dels i öfrigt äfvensom i söder till Östersjön. 

Största delen af länet utgör ett kuperadt högland, bildande 
en fortsättning af det småländska höglandet, derifrån genom 
Vestra Göinge härad ända ned till Malmöhus läns gräns sträc
ker sig en bred högland bygd, som i allmänhet höjer sig omkring 
100 meter öfver hafvet. Från denna platå sänker sig landet 
åt vester till Kattegat och åt öster till Östersjön, och från den
samma utgår äfven åt sydost den s. k. Linderödsåsen, hvilken 
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på sina ställen når en höjd af mer än 150 meter och fortsätter 
ända till Östersjön, der den ett stycke norr om Simrishamn 
slutar med en bergkulle, benämnd Stenshufvud. Vester om 
nämnda höjdplatå och skild derifrån genom Rönneåns dal sträcker 
sig Söderåsen åt sydost in i Malmöhus län. Äfven denna ås 
har här i länet punkter, som höja sig mer än 150 meter öfver 
hafvet. I öster nära gränsen emot Blekinge samt emellau Ifö-
sjön och sjön Immeln ligger en grupp höjder, hvilka resa sig 
mer än 100 meter öfver hafvet, och sjelfva gränsen går öfver 
det s. k. Ryssberget, hvars högsta topp, belägen i Näsums soc
ken, uppgår till en höjd af 150 meter. Begränsade af omnämnda 
höjdsträckningar finnas i länet trenne större slättbygder. Den 
sydligaste upptager kusttrakten vid Simrishamn samt landet 
vester och söder derom, innefattande större delen af Ingelstads 
och Jerrestads härad. I nordvést utbreder sig en stor slätt om
kring Rönne å, upptagande större delen af Norra Åsbo samt be
tydande delar af Södra Åsbo och Bjäre härad. Länets största 
slättbygd är låglandet omkring Helgeåns nedre lopp eller den 
s. k. Kristianstadsslätten, hvilken omfattar södra och största 
delen af Villands härad, nordöstra delen af Gärds härad samt 
mindre delar af Östra och Vestra Göinge härad. 

Länet genomflytes af två större vattendrag, Helge å och 
Rönne å. Den förra, som upprinner i Jönköpings län och der-
cfter går genom Kronobergs län, der den upptager vattnet från 
sjön Möckeln, flyter genom länet mest i sydostlig riktning genom 
Vestra och Östra Göinge, Gärds och Villands härad. Efter att 
hafva passerat genom Osbysjön samt de tre grunda, af vass 
uppfylda sjöarna Araslöfssjön, Helgesjön och Yngsjösjön utrinner 
denna å i Östersjön genom två utlopp, det ena vid Åhus och 
det andra omkring en mil sydligare vid Yngsjö. Dot förnämsta 

tillflödet till Helge å är dén från vester kommande Almaån 
hvilken utgör aflopp för den inom Vestra Göinge härad belägna 
Finjasjön. Rönneån, hvilken bildar aflopp för Ringsjön i Malmö
hus län, vinner i Kristianstads län i nordvestlig riktning genom 
Norra Åsbo härad samt vidare i gränsen mellan detta samt 
Södra Åsbo och Bjäre härad och utfaller ett stycke nedanför 
Engelholm i den från Kattegat inskjutande Skelderviken. Denna 
å upptager under sitt lopp i länet flere tillflöden, de större alla 
kommande från öster. I Ifösjön utfaller Näsumsån, som upp
rinner i Blekinge län, der den benämnes Holjoån; och har nämnda 
sjö sitt utlopp i Östersjön genom den korta Skräboån. På länets 
östra kust söder om Yngsjö utfalla flera åar, af hvilka dock 
ingen är af nämnvärd betydenhet. De största insjöarna i länet 
äro Ifösjön, hvilken äfven är Skånes största sjö, samt Immoln 
och Finjasjön. Bland mindre sjöar äro att märka Oppmanna-
sjön och Råbelöfssjön i Villands härad, Tydingesjön i Östra 
Göinge härad, Luhr-och Bubbarpsjöarna samt Vittsjön i Vestra 
Göinge härad äfvensom Vester- och Rösjöarna i Norra Åsbo härad. 

De nordligaste, intill Halland och Småland belägna äfvensom 
de mellersta, mera höglända delarna af länet äro skogbovuxna 
och hafva ett jemförelsevis hårdare klimat än slättbygderna och 
kusttrakterna. I de förra delarna är jordmånen oftast sandig 
och mager, under det att den i de senare i allmänhet är af god 
beskaffenhet och mångenstädes så bördig, att den kan jemställas 
med den bästa i landet. Länet njuter i allmänhet af ett mildt 
klimat. Hurudan medeltemperaturen i staden Kristianstad varit 
under perioden utvisas af tabell B. 

Nederbördsmängden i länet vexlar betydligt. Tabell C 
angifver nederbördsmängden i millimeter å fyra olika ställen i 
länet under perioden. 

Tab. B . Medeltemperaturen i Kristianstad åren 1896—1900. 

Tab. C. Nederbördsmängd i Kristianstads län åren 1896—1900. 
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2. I nvåna re . 

Af tabell 1 inhemtas, att länets kyrkoskrifna folkmängd 
vid 1900 års slut uppgick till 219,166 personer, deraf 106,864 
män och 112,302 qvinnor, under det att mantalsskrifna invånar-
nes antal samtidigt utgjorde 219,072, deraf 106,671 manliga och 
112,401 qvinliga. Den mantalsskrifna befolkningen understiger 
sålunda den kyrkoskrifna med 94 personer. Såväl i städerna 
Kngelholm och Simrishamn som å landsbygden i dess helhet är 
antalet af den mantalsskrifna befolkningen något högre än af 
den kyrkoskrifna. Ett motsatt förhållande gör sig gällande i 
staden Kristianstad likasom inom Åsbo fögderi taget i och 
för sig. 

Den kyrkoskrifna folkmängden är så fördelad emellan lands
bygden och städerna, att å landsbygden bo 204,002 och i städerna 
15,164 personer. På hvarje qvadratkilometer af länets hela areal 
komma 34 invånare. Folkmängdstätheten på landsbygden är 
emellertid inom olika delar mycket vexlande. Så komma på en 
qvadratkilometer: 

Länets folkmängd, som under de tre närmast föregående 
femårsperioderna nedgått, har äfven sjunkit under fövevarande 
period, derunder den kyrkoskrifna befolkningens antal minskats 
med 692 personer. Denna minskning, som är betydligt mindre 
än den under föregående perioder, faller dock endast landsbygden 
till last, enär folkmängden i samtliga städerna något ökats. Ena
handa har äfven förhållandet varit i flere härad. I hvad mån 
ökning eller minskning af folkmängden inom olika delar af länet 
under perioden egt rum framgår af följande öfversigt: 

Såsom of van omnämnts, öfverfördes vid 1900 års början till 
Ingelstads härad den till Jerrestads härad förut hörande delen 
af Borrby socken. I denna sockendel funnos vid 1899 års slut 
1,527 personer, livilka ingå i invånareantalet i Ingelstads härad 
vid 1900 års slut, hvadan någon tillväxt i folkmängd i sjelfva 
verket icke förekommit i nämnda härad, utan i stället en minsk
ning af 871 personer eller mer än hvad minskningen utgjort för 
länet i dess helhet. A andra sidan bör invånareantalet i ofvan-
nämnda sockendel afräknas å folkmängdsnedgången i Jerrestads 
härad, hvarigenom den kommer att utgöra endast 282 personer. 
Det är således inom Norra Åsbo, Bjäre, Östra Göinge, Ingelstads 
och Jerrestads härad nedgång i folkmängden egt rum, och har 
den varit särskildt stor i de båda sistnämnda häradena jemte 
Bjäre härad. Den har nämligen utgjort i Ingelstads 3's ','., i 
Jerrestads 2-9 % och i Bjäre härad 2'8 %. Likasom under när
mast föregående period har folkökningen i städerna både absolut 
och relativt varit störst i Engelholm, der den uppgått till om
kring 17 procent. Då nativitets- och dödlighetsförhållandena å 
nämnda delar af landsbygden icke under perioden företett sådana 
förändringar, att folkminskningen deraf kan förklaras, torde an
ledningen till densamma likasom förut vara att söka allenast i 
utflyttning från länet. Beträffande folkmängdsfurhållandena i 
länet under senaste tio år särskildt med hänsyn till dödlighets-
och födelseprocenten samt procenten af oäkta födde hänvisas till 
tabell B (sid. 8). 

Äktenskapsfreqvcnscn i länet under samma tioårsperiod lika
som antalet äktenskapsskilnader utvisas af nedanstående tabell. 

Utvandringen till främmande land, ehuru under periodens 
första och sista år ganska betydlig, har dock, jemförd med hvad 
förhållandena varit under föregående perioder, i högst väsentlig 
mån aftagit. Den har nu såsom förut förnämligast företagits 
till Amerikas Förenta stater och Danmark samt något litet till 
Tyskland. Orsaken till nedgången i detta hänseende torde vara 
att finna dels i de tryckta konjunkturer, som varit rådande i 
Amerika äfven under denna period, samt den minskade utsigt 
till god arbetsförtjenst, som i följd deraf varit att vänta der-
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städes, dels ock framför allt i lättheten att i hemlandet erhålla 
stadigvarande arbete med högst betydligt stegrade arbetslöner på 
alla områden. Det skadliga inflytandet af emigrationen har i 
icke obetydlig grad neutraliserats af den samtidigt pågående 
immigrationen, hvilket utvisas af tabell E, som upptager emi
grationen från och immigrationen till länet under senaste tioårs
period. 

Under det att utvandringen till Amerika omfattar personer, 
som, om än de icke hafva för afsigt att för alltid öfvergifva 
fäderneslandet, dock ämna blifva borta mera. stadigvarande och 
längre tid, till dess de hunnit förvärfva så mycket, att de kunna 

Tab. D. Folkmängdsförhållandena i Kristianstads län 
åren 1891—1900. 

återvända mera välbergade, så har utvandringen till Danmark 
och Tyskland en mera tillfällig karakter. Dit begifva sig före
trädesvis tjenare, arbetsfolk och handtverkare för erhållande af 
tillfällig arbetsförtjenst, de senare äfven för vinnande af utbild
ning i sina yrken. Glädjande är emellertid att, då under före
gående perioden icke så få af dessa utvandrare, hvilka fallit 
fattigvården till last i det främmande landet, blefvo derifrån 
hemsända, sådana hemsändningar numera sällan förekomma. 
Under den period, hvarom nu är fråga, har af myndigheter i 
Danmark och Tyskland gjorts framställning om hemsändning 
hit till landet och emottagande till försörjning härstädes af det 
i nedanstående tabell upptagna antal personor från Kristianstads 
län, hvilka fallit fattigvården i något af förenämnda länder till last: 

Tab. E. Emigration från och immigration till Kristianstads län 
åren 1891—1900. 
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Under femårsperioden 1886—1890 uppgick antalet hemsända 
från Danmark till 254 personer, deraf 43 män, 118 qvinnor och 
93 barn, samt från Tyskland till 7 personer, deraf 3 qvinnor 
och 4 barn, och under femårsperioden 1891—1895 utgjorde de 
hemsända från Danmark 161 personer, deraf 25 män, 52 qvinnor 
och 84 barn, samt från Tyskland 20 personer, deraf 2 män, 
C qvinnor och 12 barn. 

I vida högre grad än utvandringen till främmande länder 
har utflyttningen till andra orter i riket utöfvat ett ofördelaktigt 
inflytaude på folkmängdsförhållandena å länets landsbygd. Det 
är isynnerhet arbetsfolk, som afflyttat till de större af provinsens 
städer, der många under senare åren tillkomna industriela an
läggningar erbjudit tillfälle till anställning och utkomst. Länets 
egna städer hafva dervid mindre kommit ifråga än de större 
städerna i Malmöhus län, särskildt Malmö och Helsingborg, der 
rörelse och affärsverksamhet varit stadda i stark utveckling. 

Under den femårsperiod, hvarom nu är fråga, hafva högst 
få utländingar inflyttat till länet. Antalet utländingar, som 
besitta jordbruksfastighet eller äro med landtbruk sysselsatta, 
har äfven under denna period nedgått, i ty att, då det vid förra 
periodens slut uppgick till 72, antalet vid 1900 års slut utgjorde 
endast 60, med hvilka senare förhållandet var följande: 

A) utländingar, som icke vunnit svensk medborgarrätt: 

B) utländingar, som vunnit svensk medborgarrätt: 

I afseende på personernas inflyttning före eller efter femårs
perioden, deras stånd såsom gifta eller ogifta och deras nationalitet 
åberopas tabell F. Jemför man förhållandena nu med dem vid 
slutet af år 1895, visar sig beträffande utländingar, som icke 
vunnit svensk medborgarrätt, att antalet personer, som ega jord, 
ökats med en, men att mantalet likasom taxeringsvärdet å deras 
fastigheter minskats, det senare med 163,800 kronor, samt att 
antalet personer, som bruka jord, minskats med fyra, på samma 
gång såväl mantal som taxeringsvärde å deras fastigheter högst 
betydligt nedgått, det senare med icke mindre än 762,300 kronor, 
samt beträffande utländingar, som vunnit svensk medborgarrätt, 

Tab. F . Uppgift å utländningar, som vid 1900 års slut såsom jordbrukare voro bosatta i eller egde jord inom Kristianstads län. 
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att antalet af dem, som ega jord, bibehållit sig oförändradt, 
under det att mantal och taxeringsvärde å deras fastigheter min
skats, det senare med 216,900 kronor, samt att antalet af dem, 
som bruka jord, likaledes bibehållit sig oförändradt, men att såväl 
mantalet som taxeringsvärdet' å fastigheterna sjunkit, det senare 
med 290,400 kronor. 

Särskilda administrativa förfoganden för invånare, soin tala 
främmande språk, hafva icke erfordrats. 

Skismatiska rörelser förekomma fortfarande bland befolk
ningen och synas snarare till- än aftaga, dock hafva de ingen
städes föranledt bildandet af särskilda församlingar. Under 
perioden hafva uppförts 22 nya böne- och missionshus, deraf 6 
af Evangeliska fosterlandsstiftelsens anhängare, 4 af baptister, 
11 af s. k. waldenströmare och 1 af frälsningsarmen. Samtliga 
dylika hus uppgå nu till 102, deraf 49 tillhöra Evangeliska 
fosterlandsstiftelsens anhängare, 23 baptister, 26 waldenströmare, 
1 frälsningsarmen, 1 s. k. helgeaner, 1 från baptismen utbruten 
sekt, bekant för sin syndfrihetslära, och 1 anhängare af obestämd 
trosbekännelse. 

I Fosterlandsstiftelsens och waldenströmarnes bönehus hållas 
föredrag gemenligen af kringresande lekmän, men stundom 
äfven af statskyrkans prester, hvilka mångenstädes låta sig 
angeläget vara att söka inrikta den frikyrkliga rörelsen i så
dana former, att den icke ställer sig fientlig mot statskyrkan 
och dess församlingsordning. Tilloppet af åhörare till dessa an-
daktsöfningar är oftast betydligt. På ett par ställen hafva an
ordnats 8 s. k. stormöten, hvilka räcka flere dagar å rad och 
vid hvilka åtskilliga predikanter uppträda. Till sådana möten 
samlas då folket i mängd från angränsande orter, men några 
störande uppträden hafva dervid icke försports. I allmänhet 
torde de kyrkliga myndigheterna nu med mera jemnmod än förr 
åse dessa frireligiösa rörelser. Då kyrkorna mångenstädes äro 
fåtaligt besökta, kan man icke undgå att erhålla den uppfattning, 
att statskyrkans prester med sina predikningar icke förmå till
fredsställa befolkningens religiösa behof eller väcka mera kraftigt 
församlingslif. En annan iakttagelse är, att lekmannaverksam
heten tager mest fart i de socknar, der presterskapet är mest 
afvogt stämdt mot densamma. I baptisternas andaktshus predika 
endast deras egna församlingslärare, hvilka vanligen äro fast 
anstälda, dock förekomma äfven bland dem föredrag af kring
resande predikanter. Den baptistiska trosriktningen säges fort
farande vinna tillslutning. Både frireligiösa och baptister hafva 
allmänt ord om sig att vara samvetsgranna, pligttrogna och i 
allo aktningsvärda menniskor, hvilka efter bästa förmåga vilja 
ställa sig samhällsordningen till efterrättelse, der den icke står 
i strid med deras religiösa uppfattning. Att sorgliga undantag 
från den allmänna regeln äfven här finnas bland dem, framgår 
deraf, att, enligt fängelsepredikantens vid härvarande länsfängelse 
senaste årsberättelse, i fängelset varit intagna baptister, dömda 
för otukt, stöld och våld, waldenströmare för barnamord samt 
frälsningssoldater för förfalskning. Mot baptisterna har dessutom 
blifvit anmärkt, att de af samvetsbetänkligheter velat undan
draga sig såväl att låta vaccinera sina barn som ock att såsom 
värnpligtige göra vapentjenst. 

Katolicismen räknar fortfarande några anhängare inom länet, 
ehuru icke så särdeles många, och på ett par större herresäten 
finnas inrättade bönekapell, afsedda för egarnes enskilda hus
andakt. 

Under periodens sista år har i Simrishamn uppträdt en ny 
sekt, kallande sig friförsamling, som för närvarande räknar ett 
ej obetydligt antal anhängare, hvilka likasom baptisterna på 
platsen hafva sina sammankomster i förhyrd lokal, der kring
resande predikanter hålla föredrag. Bekännelsen står i strid 
med den lärouppfattning, som hyllas af statskyrkan, och söndrar 
sina anhängare från denna. 

I detta sammanhang torde böra nämnas, att civila äkten
skap blifvit under perioden afslutade: 16 inför magistraten i Kri
stianstad, 9 inför kronofogden i Åsbo fögderi, 16 inför krona
fogden i Göinge fögderi, 30 inför kronofogden i Villands fögderi 
och 4 inför kronofogden i Ingelstads fögderi, eller tillhopa 75. 
De borgerliga äktenskapen uppgingo under hvardera af närmast 
föregående två femårsperioder till 45, hvadan deras antal under 
innevarande år icke obetydligt ökats, angifvande i sin mån, att 
äfven anhängarne af sådana frikyrkliga trosriktningar, hvilka 
icke vilja finna sig i den statskyrkliga ordningen, vunnit i 
tillväxt. 

Frälsningsarmén, som under år 1886 först uppträdde i länet 
och vid slutet af föregående femårsperiod haft fasta stationer för 
sin verksamhet i länets samtliga städer äfvensom i Hessleholras 
och Klippans stationssamhällen, har under denna period äfven 
fattat fast fot i Båstad, Torekov och Tomelilla. För dess räk
ning har i Engelhohn uppförts egen samlingslokal. I likhet med 
hvad förut egt rum, har frälsningsarmen å förenämnda ställen 
i egna eller förhyrda lokaler hållit sammankomster för andakts-
öfning, hvarjemte den plägat anordna andaktsöfningar äfven å 
andra orter, sommartiden gerna under bar himmel. De ordningen 
störande uppträden, som vid frälsningsarmens första framträ
dande rätt ofta förekommo, hafva på senare tider icke försports. 
Tillströmningen till frälsningsarmens sammankomster uppgifves 
emellertid öfverallt hafva aftagit likasom tillslutningen till den
samma af aktiva medlemmar. 

Nykterhetsstråfvandet har äfven under denna period fortgått 
och omfattats med stigande intresse. Den framgång, som i detta 
hänseende vunnits, torde i främsta rummet böra tillskrifvas 
nykterhetsföreningarna. I icke mindre än 92 af länets kommuner 
funnos dylika föreningar. Enligt de uppgifter, som Eders Kung!. 
Maj:ts Befallningshafvande förskaffat sig, skulle dessa föreningar 
vid periodens slut hafva uppgått till 121 med 5,827 medlemmar, 
och således, då motsvarande siffror vid nästföregående periodens 
slut voro 116 och 6,140, hafva föreningarnas antal något ökats, 
men medlemmarnes numerär deremot minskats. I dessa antal 
äro emellertid numera icke, såsom förut torde hafva varit hän
delsen, inräknade några ungdomsföreningar, hvilka visserligen 
upptagit nykterhet på sitt program, men ej tillhöra någon af de 
fyra förnämsta hufvudgrupperna af de i landet verkande olika 
nykterhetssamfunden. Huru ofvan omförmälda föreningar äro 
fördelade på dessa samfund, framgår för år 1900 af efterföljande 
Öfversigt: 
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I nykterhetsföreningarna ingå nu likasom förut mest per
soner i mera anspråkslös social ställning, men torde medlemmarne 
i allmänhet vara välbergade. Vid sidan af sina rena nykterhets-
sträfvanden, för hvilkas vinnande föreningarna pläga föranstalta, 
att föredrag i nykterhetsvänligt syfte allt emellanåt hållas å 
deras sammankomster, hvilka allmänheten då inbjudes att 
öfvervara, anordna föreningarna å sina möten sång och andra 
förströelser, hvarigenom dessa möten blifva mera lockande för 
utomstående och föreningarna söka draga till sig nya medlemmar. 
Såsom allmän regel bland nykterhetsföreningarna torde gälla, att 
med undantag af frågor, som röra ruslagstiftningen, andra poli
tiska spörsmål äfvensom öfverläggningsämnen af religiös inne-
.börd icke få till förhandling förekomma å föreningarnas möten. 
Vid val af riksdagsmän äfvensom af kommunalrepresentanter 
pläga dock nykterhetsföreningarnas medlemmar gemenligen upp
ställa egna kandidater eller åtminstone söka genomdrifva väljan
det af personer, hvilka med afseende å rusdrycksförbud och der-
med sammanhängande frågor hysa åsigter i närmaste öfverens-
stämmelse med föreningarnas eget syftemål. 

Under de senare åren har inom länet verkat en nykterhets
organisation, benämnd Skånes blåbandsförbund, som är en under-
afdelning af Sveriges blåbandsförening. Denna organisation har 
inga ordenshemligheter och har icke några nöjestillställningar i 
egentlig mening, utan vill genom offentliga föredrag, enskilda 
samtal och exemplets makt verka för upplysning om rusdryckernas 
skadlighet och fördelarna af • återhållsamhet. Medlemmarne i 
organisationen, hvilka, som bekant, anlägga ett blått band för 
att beteckna sin ståndpunkt som nykterister, betala i årsafgift 
20 öre, deraf en fjerdedel tillfaller Sveriges blåbandsförening. 
Organisationens syfte är att på alla större platser bilda lokal
föreningar af blåbandister, hvilka på lämpligaste sätt genom ord 
och exempel skola verka för nykterhet på orten. För närvarande 
finnas 13 sådana lokalföreningar i länet. 

Till nykterhetens befrämjande hafva äfven verkat åtskilliga 
ungdomsföreningar, hvilka uppstält afhållsamhet från rusdrycker 
bland sina syftemål, och bör dervid särskildt framhållas Krist
liga föreningen af unge män, hvilken satt till sin uppgift att 
verka sedligt höjande äfven bland den mera bildade ungdomen. 

Äfven för denna period uppgifves, att nykterheten bland 
befolkningen tilltagit. Det torde dock vara så att förstå, att för
tärandet af bränvin och. starkare rusdrycker i hemmen minskats 
mot livad förhållandet förr varit. Förbrukningen af maltdrycker 
har dock säkerligen tilltagit, och förtärandet af sådana ingår mer 
och mer äfven i de lägre klassernas lefnadsvanor. En bidra
gande faktor härtill är säkerligen, att åtkomsten af denna vara 
betydligt underlättats derigenom, att den af tillverkare till salu 
kringföres öfverallt. Emot användandet af maltdrycker torde 
icke vara något att anmärka, om det sker vid måltider och med 
iakttagande af måttlighet, hvilket dock ingalunda alltid lärer 
vara händelsen. Från Simrishamn förmäles, att missbruket af 
starka drycker aftagit, så att fylleriförseelser af stadens egna 
invånare numera äro sällsynta, hvilket glädjande förhållande 
tillskrifves dels ökad upplysning, hvarigenom arbetaren bibragts 
ett bättre uppskattande af sitt personliga värde och föranledts 
att mera aktgifva på sitt eget uppträdande, dels ock den gagne
liga verksamhet, som utöfvas af två på platsen befintliga nyk
terhetsföreningar. Från andra delar af länet omtalas, att fylleri
förseelser alltjemt äro ofta förekommande, synnerligast bland 

ynglingar mellan 15 och 20 år, hvilket icke talar godt för den 
inverkan den i folkskolan erhållna bildningen qvarlemnat. Har 
det mera allmänt förekommande superiet i hemmen aftagit, torde 
man icke kunna säga, att förhållandet är detsamma, då landt-
befolkningen rör sig utanför hemmen vid besök i städerna och 
stationssamhällena eller å marknader och torgdagar. Vid sådana 
tillfällen får man fortfarande se öfverlastade personer, mången 
gång i beklaglig myckenhet. Det gäller företrädesvis om drängar 
och yngre arbetare, och säges bränvinet härvid icke hafva så stor 
skuld som ett omåttligt förtärande af öl. För nykterhetsarbetet 
finnes således ännu mycket att uträtta. 

I hvardera af städerna Kristianstad och Engelholm finnas: 
stadsbibliotek, hvilka enligt uppgift flitigt användas. Till biblio
teket i Kristianstad, hvilket nu har ett bokförråd af 1,300 num
mer, hafva stadsfullmäktige derstädes anslagit 200 kronor för 
hvart af periodens år. I denna stad finnes äfven en läslokal 
för arbetare, hvilken, inrättad af en år 1888 bildad förening, 
har till ändamål att afgiftsfritt tillhandahålla medlemmarne tid
ningar och nyttig läsning. Till underhåll af denna lokal, hvarest 
nu finnes ett bokförråd af 150 band, hafva stadsfullmäktige lem-
nat ett anslag af 500 kronor för år 189G, 700 kronor för år 1898, 
800 kronor för år 1899 och 700 kronor för år 1900. Något stads
bibliotek finnes icke i Simrishamn, men under perioden har 
hufvudsakligen för arbetare- och tjenarcklasserna upprättats ett 
enskildt lånbibliotek, hvilket underhålles genom årliga bidrag 
af de mera bemedlade inom samhället samt en billig utlånings-
afgift. Biblioteket, hvars bokförråd för närvarande utgör om
kring 500 band, användes flitigt. 

A landsbygden finnas 108 sockenbibliotek, deraf 7 inrättats 
under ifrågavarande femårsperiod. Dessutom finnas 3 för ut
låning afsedda bibliotek, tillhöriga en hundramannaförening, en 
ungdomsförening och en arbetareförening. Biblioteken uppgifvas 
till öfvervägande antalet vara flitigt använda, synnerligast af 
ungdomen, men å icke mindre än 39 ställen säges ett motsatt 
förhållande ega rum, beroende närmast derpå, att läsning af 
tidningar i så betydlig mån tilltagit, att derigenom lusten för 
läsning af nyttigare och gedignare saker utestänges. Tidnings
läsning är också numera utbredd till nästan alla hem. Af arbets
klassen omfattas med största intresse tidningar med socialistiska 
och radikala tendenser, hvaremot medelklassen håller sig till 
tidningar af mera konservativt äfvensom af religiöst innehåll. 

För medel, som genom frivilliga bidrag af derför intresserade 
personer under de senare åren insamlats, har å mötesplatsen 
Ljungbyhed invid dervarande jernvägsstation å mark, som af 
Klippan—Eslöfs jernväg upplåtits, uppförts ett s. k. soldathem 
med samlingsrum samt rum för läsning, skrifning och föredrags 
hållande. Detta soldathem, hvarför kostnaden uppgått till om
kring 11,000 kronor, invigdes Pingstdagen innevarande år. Det 
är, såsom namnet gifver tillkänna, afsedt att utgöra ett tillhåll 
för militärer af manskapsklassen äfvensom värnpligtige från de 
å nämnda mötesplats förlagda regementen under de timmar, som 
militärtjensten lemnar lediga. Hittills har hemmet varit mycket 
flitigt besökt, och vid de offentliga möten, som derstädes anord
nats under söndagarna och vid hvilka hållits föredrag i religiösa 
och fosterländska ämnen, har lokalen varit till trängsel fyld. 
Ehuru militärer från de olika regementena der fått blanda sig 
med hvarandra, har allt gått lugnt och stilla till väga. 
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Förelåsning skur ser för arbetsklassen, som vid närmast före
gående femårsperiodens slut här i länet varit mera regelbundet 
anordnade endast af Ingelstorps arbetareförenings föreläsnings
anstalt, hafva under perioden förekommit äfven på flere andra 
ställen; dock i åtskilliga fall icke så regelbundet, att statsunder
stöd kunnat ifrågakomma. Under perioden har statsunderstöd 
för dylika föreläsningar utgått till nämnda föreläsningsanstalt 
och åtskilliga föreläsningsföreningar till belopp, som utvisas af 
denna tabell: 

I och för anordnandet af föreläsningar för arbetsklassen 
hafva stadsfullmäktige i Kristianstad till Kristliga föreningen af 
unge män derstädes anslagit 500 kronor för år 1900. Till Aby-
Klippans föreläsningsförening har såväl Gråmanstorps kommun 
gom Åsbo sparbank lemnat anslag. Under det sista året i peri
oden hafva för öfrigt varit i verksamhet såväl ofvan omnämnda 
Engelholms föreläsningsförening och föreläsningsföreningar i Sim
rishamn, Förslöf, Hessleholm, Vinslöf och Knislinge som ock 
Bjernums och Vittsjöortens föreläsningsförening. Föreläsningarna, 
hvilka utgjorts af populära föredrag i skilda ämnen, stundom 
förenade med elementär undervisning, hafva varit afgiftsfria eller 
förenade med en mycket låg inträdesafgift och hafva i allmänhet 
omfattats med stort intresse af den mera vakna delen af arbets
klassen. Föreläsare hafva i flere fall utgjorts af universitets
lärare från Lund, hvilka anskaffats genom en derstädes för sådant 
ändamål inrättad byrå. 

Beträffande befolkningens lefnadssätt har under denna period 
icke kunnat iakttagas någon mera i ögonen fallande förändring. 
På samma gång i följd af den stigande folkupplysningen sederna 
i allmänhet blifvit mindre råa, hafva samtidigt dermed lefnads-
anspråken i alla riktningar stegrats. I följd af den rikliga till
gången på arbetsförtjenst och den betydliga förhöjningen i arbets
lönerna hafva lefnadsvanorna hos de arbetande klasserna för
ändrats derhän, att föga skilnad förefinnes emellan deras samt 
de mindre hemmansegarnes å landsbygden eller handtverkames 
i städerna lefnadssätt. Utvecklingen har fortfarande gått i den 
riktning, a t t . de fordom skarpt framträdande skiljaktigheterna 
mellan olika samhällsklasser mer och mer utjemnas. I allmän
het kännetecknas lefnadssättet af en allt mera öfverhandtagande 
lystnad efter lyx och njutningar, hvilken, utgången från den 
mera burgna befolkningen, gör sig gällande icke minst hos de 
arbetande klasserna, hvilka med rätta kunna tillvitas, att de 
onyttigtvis förslösa sina arbetsförtjenster och icke använda dem 
på ett sätt, som vore mera betryggande för dem själfva i hän
delse af invaliditet samt bättre öfverensstämmande med sam
hällets intresse. Gifvetvis är den undervisning, som numera 
bibringas ungdomen i folkskorna, vida bättre än förr, men den 

större bildningen synes hafva haft den inverkan på det upp
växande slägtet, att det söker undandraga sig det gröfre kropps
arbetet och gerna vill öfvergå till yrken och anställningar, der 
mindre ansträngande arbete kräfves. Detta gäller företrädesvis 
landsbygdens qvinliga ungdom, som hellre än att qvarstanna i 
hemmen och der utföra med landtbruket förenade sysslor söka 
sig anställning i städerna. En bidragande orsak härtill torde 
äfven vara det mindre bundna lifvet derstädes och det större 
tillfället till förströelser, som der erbjudes. Föräldrarne bära 
ofta skuld härvidlag, ty de försumma att från början hålla bar
nen till ordnadt och allvarligt arbete, och deras likasom barnens 
sträfvan går mången gång ut på, att de senare skola komma i 
en Iefnadsställning, som är finare och bättre än föräldrarnesoch. 
som är förenad med mindre sträfsamt arbete. 

Har, såsom från ett par håll angifves, i moraliskt hänseende 
en förändring till det bättre inträdt bland befolkningen i dess hel
het, så är detta glädjande förhållande i icke ringa mån en frukt 
af de religiösa rörelserna och den verksamhet, som utöfvats af 
de talrika föreningarna för nykterhetens befrämjande och folk
upplysningens spridande. Man kan dock icke med tystnad för
bigå, att i länet under denna period föröfvats ovanligt många 
grofva brott, både mordgerningar och sedlighetsbrott af ruskigaste 
beskaffenhet. Det sorgliga härvidlag är, att dessa missgerningar 
icke ensamma bära vittne om tillståndet, utan att äfven allt som 
oftast förekomma många andra bevis på en rå anda, som tager 
sig förgripliga och brottsliga uttryck. Öfvervåld och slagsmål 
äro nämligen icke alls ovanliga vid jernvägsstationer och under 
somrarna vid dansbanor, och öfver ungdomens förvildning klagas 
från många håll. En af föröfvarne af de grofva brotten, den 
s. k. Löderupsmördaren, har med lifvet fått plikta för sin för
brytelse, men har dödsstraffet emot honom icke blifvit här i länet 
verkstäldt, enär han, ehuru stäld under tilltal och dömd vid dom
stol här i länet, varit intagen i fängelse i Malmöhus län. 

En annan sida af befolkningens sedliga lif, nämligen för
hållandet emellan könen, gifver icke heller anledning till tillfreds
ställelse. Antalet oäkta födde i förhållande till samtliga lefvande 
och dödfödde har i länet under ifrågavarande period, såsom tabell 
D (sid. 8) utvisar, icke nedgått, utan något ökats. Jemfördt med 
riket i dess helhet, intager länet en mindre fördelaktig ställning i 
detta hänseende. Deremot har under perioden antalet äktenskaps-
skilnader något nedgått. Antalet sjelfmord åter har, såsom af 
nedanstående tabell utvisas, i någon mån ökats: 
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Likasom förut har det ofta förekommit, att ogifta qvinnor, 
som blifvit hafvande, i afsigt att fördrifva foster bragt sig sjelfva 
om lifvet. 

I jemnbredd med ett förbättradt lefnadssätt i allmänhet 
hafva äfven anspråken på beskaffenheten af de födoämnen, som 
af befolkningen användas, blifvit större, och gäller detta särskildt 
om den arbetande klassen, som i följd af de högre arbetslönerna 
kunnat bättre än förr tillfredsställa sina lefnadsbehof. Dock torde 
de under periodens senare år väsentligt höjda prisen å lifsförnöden-
heter nog i någon mån hafva verkat återgång härutinnan. Kaffe 
ingår fortfarande såsom en daglig och hufvudsaklig beståndsdel i 
den arbetande befolkningens föda, och socker anses numera alle
städes såsom en nödvändighetsvara och användes vida mer än 
förr, hvartill det sänkta priset å denna vara äfven gifvit an
ledning. 

1 klädedrägten märkes en alltjemt stigande lyx, synnerligast 
hos yngre personer af arbetsklassen. Tjenarinnor i städerna 
kläda sig numera allmänt i hatt, och detsamma torde allt mer 
blifva vanligt äfven å landsbygden. Skilnaden i klädedrägt 
emellan städernas och landets befolkning är på god väg att för
svinna, så att mångenstädes numera icke kan spåras någon för 
landtbefolkningen egendomlig drägt. Dock heter det, att allmogen 
i Albo härad ännu utgör ett undantag härifrån, enär klädedrägten 
derstädes ännu öfver hufvud taget bibehålies vid gammalt snitt 
och materialet till kläder till större delen beredes i hemmen. 

Ehuru tjenstehjonslönerna stigit med 30 till 40 procent samt 
kost och bostad betydligt förbättrats, qvarstår likväl svårigheten 
att erhålla lagstadda tjenare, och är denna olägenhet särskildt 
känbar för jordbrukarne. Orsaken härtill är att söka i det tvång, 
som tjensteförhållandet medför, samt lättheten för lösa arbetare 
att genom tillfälligt arbete förskaffa sig god utkomst. Det är 
mer och mer svårt att förmå ogifta karlar af arbetsklassen att 
låta städja sig som drängar för hel- eller ha!får. Helst vilja de 
gå för daglön och endast arbeta tillfälligtvis och i den mån, som 
öfverensstämmer med deras egen smak eller för dem faller sig 
lägligt. Många draga till städerna och taga anställning vid fabri
kerna, der arbetet anses lättare och mera lönande samt ett friare 
lefnadssätt erbjudes. 

Svårast lärer emellertid vara att erhålla dugliga mjölkpigor. 
150 till 200 kronor anses nu ingalunda såsom en öfverdrifvet 
hög lön för en piga, som är villig att mjölka 8 a 10 kor. Äfven 
de qvinliga tjenarna visa allt större obenägenhet att taga tjenst 
för längre tid. De anse sig hafva det bättre såsom sömmerskor 
eller fabriksflickor och flytta äfven de i mängd till städerna, der 
många af dem i sedligt hänseende gå under. 

I de delar af provinsen, der betodling förekommer, lemnar 
upptagningen af sockerbetor fortfarande en god tillfällig arbets-
förtjenst icke allenast för ortens egen lösa arbetsstock utan äfven 
för arbetare af alla åldrar från länets skogsbygd och angränsande 
län. Dessa senare begifva sig till betfälten vid tiden för bet-
upptagningen, som pågår fem till sex veckor under hösten, men 
återvända sedermera i regel till hemmen, vanligen medförande 
en sparad arbetspenning för användning under vintern. 

Någon märkbar förändring i afseende å byggnadssättet har 
icke under perioden låtit sig förmärka. Derom torde i allmänhet 
kunna sägas, att det ständigt förändrar sig till det bättre såväl 
i fråga om beqvämlighet i inredning som prydlighet i yttre ut
styrsel. Inom de socknar å landsbygden, der tillgång på skog 

ännu finnes, utgör timmer ännu det vanligasto byggnadsmaterialet, 
men inom de skoglösa trakterna användes numera hufvudsakligen 
brändt tegel till såväl boningshus som uthusbyggnader, och till 
taktäckning begagnar man sig mer och mer af fastare taktäck
ningsämnen i stället för halm och spån, som förut användts. 
På åtskilliga ställen har man börjat begagna sig af tegelplattor, 
som bilda ett icke blott lätt, varaktigt och eldfast utan äfven 
prydligt och ganska billigt tak och som i flere hänseenden anses 
öfverträffa taktegel. Trädgårdsanläggningar till prydnad kring 
boningshus förekomma nästan öfverallt på landsbygden, och synes 
intresset för deras vårdande vara i stigande. 

I Kristianstad har byggnadsverksamheten under perioden 
varit synnerligen liflig. Inom don äldre stadsdelen hafva utom 
ett flertal prydliga boningshus i modern stil, de flesta afsedda 
för uthyrning och sålunda framkallade af den starkare efterfrågan 
efter beqväma och väl inredda boningslägenhetor, som under de 
senare åren gjort sig gällande, uppförts två större, mera monu
mentala byggnader, den ena af Kristianstads gamla sparbank och 
den andra af Riksbanken, som den 15 augusti innevarande år i 
staden öppnat afdelningskontor. Särskildt den förra af dessa, 
en fyravåningsbyggnad, uppförd i modern renaissancestil af fin
huggen gotländsk sandsten, är såväl i arkitektoniskt hänseendo 
som till sin utstyrsel i öfrigt af mera uppseendeväckande beskaf
fenhet. I den nya stadsdelen Östermalm, för livars ordnande 
och bebyggande drätselkammaren utvecklat en nitisk verksamhet, 
hafva redan uppförts åtskilliga större boningshus, deribland sär
skildt äro att märka de byggnader, som blifvit uppförda af den 
s. k. Verlinska stiftelsen, hvilkens ändamål är att bereda lämp
liga bostäder åt samhället tillhörande fattiga handtveikaro eller 
industriidkare eller enkor och barn efter sådana. Till större ny
byggnadsföretag är äfven att räkna uppförandet af Skånska ylle
fabriken, som med sitt byggnadskomplex upptager ett helt qvarter. 
För egen del har staden under perioden låtit uppföra ett nytt 
tidsenligt epidemisjukhus samt, efter det stadens gamla vattenverk 
visat sig icke kunna fylla de anspråk, som måste ställas på 
detsamma, i så betydlig mån förbättrat vattenverket, att det 
numera torde till fullo motsvara sitt ändamål. 

I Engelholm har äfven byggnadsverksamheten varit liflig, 
och derstädes hafva uppförts flere två- och trevåningars hus efter 
nutidens fordringar. 

Från Simrishamn meddelas, att större utvidgningar af äldre 
industriela anläggningar och af dervarande lasarett äfvensom 
uppförandet af ett större ångtegelbruk hafva föranledt en ganska 
liflig byggnadsverksamhet under perioden. 

Från landsbygden är att framhålla, att Fagerhults, Matte-
röds och Glemminge kyrkor under perioden blifvit nybygda 
samt att kyrkorna i Ullstorp och Östra Nöbbelöf i betydligare 
mån undergått ombyggnad, hvarjemte en mera omfattande restau
rering företagits med Vidtsköflo kyrka. Derjemte hafva större 
byggnadsföretag utförts i följd af anläggningen af Maltesholms 
cementbruk och Stidsvigs benmjölsqvarn. 

Omtyckta folknöjen äro fortfarande lustfärder, som gemen-
ligen under söndagarna företagas af städernas befolkning till 
något naturskönt ställe å landsbygden och af landtbefolkningen 
till städerna. Det är i vanliga fall nykterhets- eller sångföre
ningar, som anordna sådana lustfärder för sina medlemmar, hvilka 
med sina familjer deri deltaga. Musik, lekar och dans torde 
dervid äfven förekomma, någon gång äfven ett eller annat före-
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drag i föreningens syfte eller öfver ett fosterländskt ämne. En 
stor lockelse för landsbygdens ungdom hafva fortfarande do dans
tillställningar, som flerstädes sommartiden under söndagsefter
middagarna anordnas å utomhus i någon skogsdunge anlagda 
dansbanor. Dessa danstillställningar, dervid i regel så tillgår, 
att egaren af dansbanan, som jemväl bekostar dansmusiken, 
lemnar de besökande tillträde till dansbanan emot erläggande af 
viss afgift för hvarje dans, äro oftast talrikt besökta. Oordningar 
och slagsmål förekomma dervid icko så sällan, hvilket gifvit an
ledning, att danstillställningarna nu mera än förr öfvervakas så
väl af de kommunala myndigheterna som af krbnobetjeningen i 
orten och af densamma utsedda ordningsmän. För underlättande 
af öfvervakandet och till ordningens befrämjande hafva äfven i 
många kommuner antagits särskilda ordningsstadgar för offentliga 
danstillställningar, hvilka stadgar vunnit Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes fastställelse. Marknader och stortorgdagar 
betraktas äfven såsom nöjen af en stor del af befolkningen å 
landsbygden, särskildt de yngre, hvilka torde besöka dem hufvud-
sakligen såsom tidsfördrif och för nöjes skull. I de orter, der 
stortorgdagar blifvit inrättade att hållas fiere gånger om året, 
göra tjenarne anspråk på att få ledighet från tjensten vid sådana 
tillfällen, såsom varit vanligt vid marknader. Husbönderna, som 
under nu rådande svårighet att erhålla tjenare, nog måste finna 
sig i att medgifva dylik ledighet, äfven om det sker motvilligt, 
klaga emellertid, att sådant icke är behöfligt för uppköp, hvilka 
lika bra kunna verkställas i de öfverallt å landsbygden nu före
kommande handelsbodarna, och att det är till stor skada för 
tjenarne sjelfva, som å stortorgdagar likasom å marknader för
slösa sina penningar på oförnuftiga nöjen, ofta under omåttligt 
förtärande af rusdrycker. 

Vid sista periodens slut qvarstod i länet endast en frivillig 
skarpskytteförening, nämligen Kristianstads. Den har emellertid 
icke varit i verksamhet under denna period, men torde icke hafva 
blifvit faktiskt upplöst. Kristianstads skyttesällskap har haft 
öfningar under periodens två första år, men har derefter måst 
dermed upphöra i brist på lämplig skjutbana, sedan skjutning å 
dess förutvarande bana med hänsyn till nutidens långskjutande 
gevär befunnits synnerligen vådlig för allmänheten. Skytterörelsen, 
som under första delen af perioden var stadd i tillbakagång, har 
under senare åren gått betydligt framåt, drifven af den foster
ländska och försvarsvänliga vind, som då blåste öfver landet. 
Så hafva bildats under år 1896 Rössjöholms, Hörja, Glimåkra, 
Östra Tommarps, Skillinge och Tomelilla skytteföreningar samt 
Lyngsjö och Degeberga skyttegillen, under år 1898 Bjernums 
skyttegille och Osby nya skyttesällskap, under år 1899 Örkel-
Ijunga, Perstorps och Sandhammarortens skytteföreningar samt 
under år 1900 Östra Ljungby, Ramsjö, Oderljunga, IJjernarps, 
Färlöfs, Verums, Sösdala, Fjelkinge och Kiaby, Rinkaby, Hörna, 
Norra Asums, Träne, Maltesholms och Fogeltofta skytteföreningar 
jemto Göinge skyttegille, hvarförutom under innevarande år till
kommit Gärsnäs skytteförening. Deremot hafva under perioden 
följande skytteföreningar upphört med sin verksamhet eller in
gått i andra, nämligen Hörja, Sörby och Gumlösa samt Borre
stads skytteföreningar äfvensom Osby skyttesällskap, Gärds härads 
skyttegille och Albo härads skyttegille. Vid 1895 års slut uppgick 
antalet medlemmar i länets skytteföreningar, inberäknadt Kristiau-
stads skarpskytteförening, till 735, men vid 1900 års slut utgjorde 
antalet i då befintliga skytteföreningar 1,873, sålunda fördeladt: 

Kristianstads skyttesälUkap 21 

Engelholmsortens skytteförening 44 

Åsbo å:o . 86 

Båstads d:o 38 

Munka Ljungby d:o . 51 

Torekovs å;o 24 

Itössjöholms d:o 24 

Tostarps d:o 76 

Örkelljunga d:o . . . 53 

Perstorps d:o 44 

Östra Ljungby d:o 35 

Kamsjö d:o 80 

Oderljunga d;o 31 

Hjcrnarps d:o 72 

Hessleholms skyttegille 62 

Farstorpä d:o 35 

Glimåkra skytteförening . 36 

Oäby nya skyttesällskap . 82 

Bjernums skyttegille 90 

Göinge d:o 82 

Färlöfs skytteförening . . 8 3 

Verums d:o 32 

Sösdala d:o . 7 3 

Lyngsjö skyttegille 29 

Degeberga d:o 6 

Norra Asums skytteförening 48 

Tollarps d:o 23 

Träne d:o 56 

Maltesholms d:o 54 

Fogeltofta d:o 26 

Fjelkinge och Kiaby d:o 59 

Osterslöfs d:o 65 

liinkaby d:o 43 

Hörna 'd:o 20 

Östra Tommarps d:o 54 

Skillinge d:o 54 

Tomelilla d:o 43 

Sandharamarortens d:o 39 

Någon verksamhet under år 1900 Iärer dock icke liafva 
förekommit utom vid Kristianstads skyttesällskap, vid Båstads, 
Glimåkra och Skillinge skytteföreningar samt Lyngsjö skyttegille. 

Från Södra Åsbo är icke någon skytteförening att anteckna. 
En del personer i detta härad torde dock hafva ingått såsom 
medlemmar i föreningar i angränsande orter. Det torde emellertid 
vara otvifvelaktigt, att intresset för skyttesaken betydligt stigit, 
och i ett par socknar uppgifves, att mer än tio procent af sock
nens manliga befolkning låtit anteckna sig såsom medlemmar i 
skytteföreningarna. Skånska skytteföreningen, hvilken numera 
benämnes Skånes skytteförbund, deri inträde vinnes endast af 
personer, som tillhöra andra skyttesällskap inom provinsen, har 
fortsatt sin verksamhet äfven under förevarande period. 

Lusten för andra idrottsöfningar synes äfven fortgå. Gym
nastik-, rid-, rodd- och segelklubbar anordna fortfarande täflingar, 
hvilka äro föremål för allmänhetens intresse. Velocipedåkning, 
som till en början betraktades såsom ett slags sport och idkades 
endast för nöjes skull, har i hög grad tilltagit och utöfvasbåde 
till nytta och nöje. Såsom ett lätt och beqvämt fortskaffuings-
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medel användes velocipeden mer och mer i det dagliga lifvet af 
personer, som äro nödsakade att utföra sina göromål på längre 
afstånd från hemmen eller i sina sysselsättningar hafva att för
flytta sig från en plats till en annan. Den praktiska använd
ningen af velocipeden är obestridlig, och har den i följd deraf 
också blifvit mycket allmän inom alla samhällsklasser. Härtill 
har äfven i sin mån bidragit, att velocipeder numera, likasom 
förut egt rum med symaskiner och en del andra lösörevaror af 
större inköpsvärde, såsom pianon och orglar, af försäljarne ut-
lemnas mot en viss köpe- eller hyressumma att i mindre poster 
afbetalas i öfverensstämmelse med emellan kontrahenterna af-
slutade kontrakt, deri stadgas, att velocipeden förblifver sälja
rens tillhörighet, intill dess den öfverenskomna summan blifvit 
till fullo erlagd. Det har i följd häraf icke heller varit svårt 
för personer äfven i mera blygsamma förhållanden att förskaffa 
sig velociped. Efter det Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande redan under förra perioden faststält stadga till efterrät
telse vid velocipedåkning å länets landsbygd, har dylik stadga 
för staden Kristianstad blifvit faststäld den 8 juni 1899. 

Vid tiden för anställande af val till riksdagsman, hafva 
äfven under denna period i deflesta valkretsar hållits folkmöten, 
dervid på dagordningen stående politiska frågor diskuterats samt 
riksdagsmannaknndidater uppstälts. I öfrigt torde icke för öfver-
läggning om kyrkliga, politiska eller sociala frågor hafva före
kommit några egentliga folkmöten. Dock hafva flerstädes af 
socialistiska agitatorer hållits möten med den kroppsarbetande 
befolkningen i syfte att förmå densamma att bilda fackföre
ningar och ställa sig under socialistisk ledning. Derjemte före
komma numera årligen den 1 maj såväl i städerna som på 
större arbetsplatser å landsbygden demonstrationsmöten af arbe
tare, dervid af socialistiska ledare hållas tal för normalarbetsdag 
och allmän rösträtt m. ra. Några oordningar, som gifvit anled
ning till ordningsmaktens ingripande, hafva emellertid icke der
vid försports. 

Äfven under denna femårsperiod hafva i länet förekommit 
åtskilliga arbetsinställelser eller s. k. strejker. De flesta af dem 
hafva emellertid varit kortvariga och af mindre betydenhet. Så 
hafva strejker företagits år 1896 i Kristianstad af kakelugns-
makare och bleckslagare, i Engelholm af murare, i Åstorp af 
tunnbindare, vid Karpalund af sockerfabriksarbetare och i när
heten af Hessleholm af arbetare vid Finjasjöns sjösänknings
företag, under år 1897 i Kristianstad af bagare, i Engelholm af 
tegelarbetare, i Simrishamn af jernvägsarbetare, i Klippan af 
pappersbruksarbetare och i Färeköp af glasbruksarbetare, under 
ar 1898 i Engelholm af murare och tegelarbetare samt i Åstorp 
af stenarbetare, under år 1899 i Kristianstad af murare och 
garfvare och i Engelholm af mekaniska arbetare samt under år 
1900 i Kristianstad af träarbetare och bagare, i Engelholm af 
kakelugnsmakare och byggnadsarbetare och i Åstorp af tunn
bindare. 

Af förenämnda strejker hafva blött de, för hvilka här nedan 
något närmare redogöres, varit mera betydande. Till dessa äro 
att hänföra strejken af murare i Engelholm under år 1896, 
hvilken varade från den 15 april till den 2 maj och i hvilken 
deltogo 10 personer, samt strejken af träarbetare i Kristianstad 
under år 1900, hvilken varade från den 25 augusti till den 16 
september och hvilken räknade 60 deltagare. Båda dessa strej
ker, hvilka afsågo fordran på löneförhöjning, aflupo med seger 

för de strejkande, den senare dock endast i viss mån eller så 
att de strejkandes anspråk endast delvis biföllos. I den strejk, 
som utbröt år 1897 bland arbetarne vid Klippans pappersbruk 
och som pågick från den 17 till den 28 april, deltogo 110 ar
betare. Anledningen till denna strejk, som blef bilagd genom 
ömsesidigt tillmötesgående, var missnöje med aflöningsförhållan-
dena. Strejken i Åstorp år 1898 af arbetarne vid O. Rikofs 
stenbrott, i hvilken deltogo 40 personer, gälde hufvudsakligen 
rätt för arbetarne att tillhöra fackförening, hvilket af arbets-
gifvaren förvägrades dem. Då denne senare icke ville i nämnda 
hänseende göra eftergift, återgingo till arbetet efter någon tid 
de af arbetarne, hvilka ville finna sig i att strejkorsaken icke 
undanröjdes, hvaremot de öfriga sökte sig utkomst på annat 
håll. Af onekligen största betydelse med hänsyn till såväl sin 
omfattning och sin långvarighet som sina följder var den strejk, 
som år 1900 tillstäldes af arbetarne vid Åstorps tunnfabrik och 
som pågick från den 28 maj till den 30 augusti. I denna strejk, 
som hade till syfte att för grofarbetarne, med hvilka tunnbin-
darne förenade sig i s. k. sympatistrejk, utverka förhöjning i 
aflöningen, deltogo 80 personer. Någon förlikning kunde icke 
uppnås, utan antogos nya arbetare, och endast ett fåtal af tunn-
bindarne fick återgå till arbetet. Blott vid denna arbetsinstäl
lelse uppträdde de strejkande hotfullt och ordningsstörande. Det 
lyckades dock ordningsmakten på platsen att förekomma större 
oordningar. Under strejken erhöllo de strejkande understöd från 
sin fackförenings strejkkassa, hvarigenom de blefvo i tillfälle 
att hålla ut så länge som de gjorde. En del af arbetarne del
tog i strejken allenast till följd af stark påtryckning från fack
föreningen och kamraterna. Äfven vid andra af de förefallna 
strejkerna har det varit fackföreningsmedlemmar, som strejkat 
på befallning från fackföreningens styrelse. Den 31 oktober 
1900 utbröt strejk vid de i Kristianstad befintliga fyra yrkes
bagerierna, hvilka sysselsatte ett tjugotal arbetare. Tvistepunk
terna voro tre: nattarbetet, löneförhållandena och lärlingsväsen
det. Arbetarne, hvilka hade bakom sig vederbörande fackförening, 
fordrade, att nattarbetet skulle inskränkas derhän, att det bör
jade först klockan 5 på morgonen. Beträffande aflöningsfrågan ' 
begärdes, att veckolönen genomgående skulle förhöjas med 1 
krona, så att minimilönen för gesäll blefve 19 kronor och 
maximilönen 24 kronor, och lärlingsfrågan önskade arbetarne få 
löst på det sättet, att den gamla praxis, enligt hvilken lärlin
garne haft kost och logi hos mästarne under de två första läro
åren, afskaffades samt lärlingarne i stället erhölle 10 kronor i 
veckan och blefve likstälda med fria arbetare. Då arbetsgif-
vame, hvilka voro benägna till eftergift beträffande lönefrågan, 
bestämdt vägrade att ingå på arbetarnes andra fordringar, af-
stannade underhandlingarna, och arbetarne återgingo icke till 
arbetet. Med undantag för de första dagarna har arbetet utan 
afbrott fortgått, sedan det lyckats arbetsgifvarna anställa arbe
tare, som icke tillhörde fackföreningen, mest qvinnor. Bageri
erna hafva emellertid sedan dess varit blockerade af fackföre
ningen. 

Såvidt till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes känne
dom kommit, har här i länet icke uppstått någon annan strejk 
bland egentliga jordbruksarbetare än den, som den 11 maj 1897 
utbröt å Engeltofta gård i Barkåkra socken bland ett mindre 
antal af dervarande arbetare. Strejken anstiftades af tre illa 
kända arbetare, hvilka jemväl uppträdde hotande mot dem af 
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kamraterna, som icke deri ville deltaga. De strejkande, 14 till 
antalet, blefvo afskedade, hvarefter nya arbetare anskaffades. 

Handtverks- och industriarbetare af samma eller närslägtade 
yrken sammansluta sig alltmer i fackföreningar och detta icke 
allenast i städerna utan äfven å större platser å landsbygden. 
Dessa föreningar, hvilkas ändamål är att arbeta för förbättrade 
arbetsvilkor, hafva vunnit i styrka såväl genom en fastare orga
nisation som genom tillväxt i medlemsantalet. Enligt inhemtade 
upplysningar funnos å de i tabell G omnämnda ställen inom 
länet fackföreningar i de yrken och med det medlemsantal, som 
i tabellen upptagas. -

Alla de i tabellen upptagna fackföreningar utgöra afdel-
ningar af större öfver hela landet organiserade förbund i hvarje 
yrke, och handhafvas afdelningarnas angelägenheter af lokala 
styrelser eller särskildt utsedda föreningsmedlemmar, hvilka äro 
underordnade förbundsstyrelsen. ' Dessa förbundsstyrelser äro 
förlagda på olika platser i landet, handskmakare- och murare^ 
förbundens i Malmö, grof- och fabriksarbetareförbundets i Hel
singborg, stenhuggareförbundets i Lysekil och öfriga förbundens 
i Stockholm. Då någon afdelning sådant fordrar, är vederbö
rande förbundsstyrelse skyldig utsända en s. k. förtroendeman, 
som har till uppgift att med råd och dåd bistå afdelningen. Af 
medlenimarne i fackföreningarna, deri äfven qvinnor upptagas, 
erläggas afgifter, varierande mellan 50 öre i månaden och 50 
öre i veckan. Vid sammanträden inom föreningen behandlas 
såväl fackliga som politiska frågor. Med undantag af typograf

föreningen bilda fackföreningarna å orter, der flere sådana finnas 
en lokal samorganisation, benämnd arbetarekommun, under en 
•gemensamt vald styrelse. Genom arbetarekommunen komma 
fackföreningarna att tillhöra det socialdemokratiska partiet i 
landet och ingå i dess landsorganisation. De stå derför äfven 
under socialistiskt inflytande. 

Utom fackföreningarna har i Kristianstad verkat en social
demokratisk • förening, som vid 1900 års slut räknade 25 med
lemmar. . • , ; " ' • 

Inom Ingelstads fögderi förekomma icke några fackföreningar, 
•men hafva derstädes under perioden i Vallby, Ingelstorp, Glem-
mingebro, Smedstorp och Tomelilla verkat arbetareföreningar, 
hvilkas syfte är att befrämja arbetarnes väl i ekonomiskt och 
moraliskt hänseende och hvilka vid periodens slut hade tillsam
mans 836 medlemmar. 

De alltjemt stegrade prisen på lifsförnödenheter hafva gjort, 
att antalet handels- och konsumtionsföreningar under perioden 
ökats. I dessa föreningar, hvilka hafva till syftemål att med 
undvikande af mellanhänder förskaffa medlenimarne lifsmedel 
och andra förnödenheter så billigt som möjligt, ingå hufvudsak-
ligén personer af arbets- och handtverksklassen. En bidragande 
orsak till dessa föreningars tillväxt under perioden är säkerligen 
•äfven att söka deri, att lagen om registrerade föreningar för 
ekonomisk verksamhet af den 28 juni 1895 började att tillämpas 
den 1 juli 1897. Enligt denna lag kunde förenämnda föreningar 
•likasom andra ekonomiska föreningar med sådant syfte, som i 
•lagen sägs, förvärfva sig en fullt säker rättsställning såväl utåt 
genom att tillerkännas laglig behörighet att förvärfva rättigheter 
och ikläda sig skyldigheter som ock inåt gentemot egna med
lemmar. Denna lag har också, på samma gång den fylt en 
lucka i lagstiftningen, haft en god verkan, i det den framkallat 
åtskilliga ekonomiska föreningar, hvilkas verksamhet blifvit till 
fromma icke allenast for medlemmarna sjelfva utan äfven för 
näringslifvet i allmänhet. Att beklaga är endast, att lagens 
bestämmelser icke varit så omfattande, att derunder kunnat in
ordnas ekonomiska föreningar af alla slag likasom föreningar 
med enbart ideelt syfte. I enlighet med samma lag hafva hos 
Eders Kungl. Maj-.ts Befallningshafvande blifvit inregistrerade 
följande antal ekonomiska föreningar: 

Dessa 78 inregistrerade ekonomiska föreningar voro med 
hänseende till föremålet för sin verksamhet sålunda fördelade: 

Tab . G. Fackföreningar i Kristianstads län vid 1900 års slut. 
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Ett nytt slag af ekonomiska föreningar har under senaste 
tiden uppträdt å landsbygden, nämligen äggförsäljningsföreningar, 
hvilka hafva till ändamål att främja fjäderfäskötseln samt åstad
komma marknad för produkter från medlemmarnes hönsgårdar 
äfvensom att till försäljning emottaga dylika produkter. Tre 
dylika föreningar hafva under innevarande år blifvit registrerade. 

Det har väckt uppmärksamhet, att icke fler än två brän-
neriföreningar blifvit registrerade, under det att bränvin här i 
länet brännes af inemot ett trettiotal bolag, bestående af flere 
än fem delegare och som icke äro aktiebolag. Det tyckes, som 
om den organisation, som don registrerade ekonomiska föreningen 
erbjuder, skulle väl lämpa sig för dessa bolag, hvilka enligt lag 
endast äro att betrakta, som s. k. enkla bolag och för hvilka 
det skulle vara obeqvämt att röra sig med ett flertal bolagsmän, 
men erfarenheten hänvisar på ett motsatt förhållande, och torde 
detta närmast bero derpå, att dessa bolag grunda sig på aftal, 
afslutade för hvarje bränningstermin, och att bolagen fördenskull 
äro af så kort varaktighet och så omvexlande till sina medlem
mar, att en mera stadigvarande organisation icke anses erfor
derlig. 

En märkbar tendens gör sig gällande hos registrerade för
eningar med begränsad personlig ansvarighet att öfvergå till att 
blifva föreningar utan dylik ansvarighet. Detta torde förnäm
ligast vara föranledt af det större besvär med anmälningar 
rörande medlemmarne, som åligger föreningar af förra slaget, 
hvilket besvär icke anses uppvägas af den fördel, som den be
gränsade ansvarigheten erbjuder föreningen framför förening utan 
dylik ansvarighet, livilken äfven kan ordnas så, att den får till
räcklig ekonomisk styrka för erhållande af den kredit, som för 
dess verksamhet erfordras. 

Under förra perioden bildades på ett par ställen s. k. agrar
föreningar för att söka sammansluta jordbrukarne i verksamhet 
för gemensamma ändamål. Af dessa föreningar höllos äfven 
åtskilliga allmänna möten, der de sökte för sina åsigter bear
beta folkmeningen. Intresset för agrarrörelsen synes emellertid 
hafva betydligt svalnat, och jordbrukarne hafva i allmänhet visat 
sig likgiltiga för sammanslutningen. Inom föreningarna väckta 
förslag angående bildandet af föreningar dels för inköp af foder 
och gödningsämnen och dels för försäljning utan mellanhänder 
af medlemmarnes spanmålsprodukter hafva, såvidt kändt är, icke 
föranledt något resultat. 

Deremot har äfven under förevarande femårsperiod samman
slutning till bildande af sjuk- och begrafningshjelpskassor fort
gått i stor omfattning, dertill kraftigt påverkad af det ökade 
förvaltningsbidrag, som numera af statsmedel utbetalas till sjuk
kassor, som låtit inregistrera sig enligt lagen den 30 oktober 
1891. Intill utgången af år 1895 hade registrerats hos Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 43, hos magistraten i Kri
stianstad 3 och hos magistraten i Engelholm 4 sjukkassor eller 
tillhopa 50 sjukkassor, hvilka vid samma års slut räknade ett 
medlemstal af 3,565 män och 973. qvinnor eller sammanlagdt 
4,538 medlemmar. Vid 1900 års slut stälde sig förhållandena 
i detta hänseende sålunda: 

Inhemtade upplysningar gifva vid handen, att dessutom 
funnos å landsbygden 7 och i städerna 12 sjukkassor, hvilka 
icke låtit registrera sig. Anledningen till detta förhållande 
torde, såsom redan förut blifvit påpekadt, vara, att de icke velat 
eller kunnat bringa sina stadgar i öfverensstämmelse med inne
hållet i förenämnda lag, och torde numera, sedan statsbidraget 
blifvit betydligt förhöjdt, mindre vara att söka deri, att de an
sett detsamma icke motsvara besväret med upprättandet och 
aflemnandet af de statistiska uppgifter, som utgöra ett vilkor för 
tillgodonjutande af den med registreringen förenade förmån. I 
förvaltningsbidrag till här i länet registrerade sjukkassor hafva 
utbetalts: 

Såsom ofvan synes, räkna sjuk- och begrafningshjelpskas-
sorna ett icke obetydligt antal medlemmar. Det är till allra 
hufvudsakligaste delen folk af arbetsklassen, som ingår såsom 
medlemmar i dessa kassor, och då de större arbetsgifvarne mer 
och mor låta olycksfallsförsäkra sina arbetare, kan med skäl 
påstås, att arbetsklassen numera lefver under vida tryggare för
hållanden än förr, då sjukdoms- och olycksfall ofta för arbe-
tarne voro liktydiga med nöd för dem och deras familjer. 

Den ekonomiska ställningen, som under föregående femårs
period i allmänhet betecknades såsom god, har bibehållit sig 
någorlunda oförändrad under de tre första åren af ifrågavarande 
period, under hvilka skördarna utföllo mer än medelmåttiga samt 
spanmålsprisen höllo sig jemförelsevis höga, i medeltal något 
högre än under närmast föregående period. Penningtillgången 
var äfven fortfarande god med låga räntesatser. Ett omslag 
häri skedde i slutet af år 1898 eller början af 1899. Den stora 
mängd kapital, som allestädes i landet blifvit använd på indu-
striela företag, hade jemte andra orsaker till följd, att penning-
tillgången biet" knapp och räntan hastigt höjdes så betydligt, att 
bankerna vid diskontering af vexlar och utlemnande af lån på 
kortare tid kunde betinga sig ända till 7 procents ränta, något 
för våra affärsförhållanden oerhördt och som vid regelrätt pen
ningutlåning icke torde hafva förekommit under den senaste 
mansåldern. Det säger sig sjelf, att den ekonomiska ställningen 
under sådana förhållauden blef bekymmersam för de jordbrukare 
och affärsmän, som för sin rörelse behöfde upplåna kapital. 
Under slutet af år 1900 inträdde emellertid en förbättring i 
penningställningen med något sänkta räntesatser, delvis påverkad 
af årets goda skörd. Ehuru såväl lagsökningarnas som konkur
sernas antal under periodens båda sista år betydligt stigit, har 
välståndet öfver hufvud taget icke deraf rönt inverkan, att döma 
af det förhållandet, att inkomstbevillningen under perioden varit 
i jemnt stigande. Under dessa år inträffade i vissa trakter, 
särskildt inom Södra Åsbo och Bjäre härad, talrika konkurser, 
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som förorsakade både enskilda personer och banker stora för
luster, och gäller detta framförallt Åstorps municipalsanihälle, 
der nästan alla de större handlandena och industriidkarne nöd
gades afträda sin egendom till konkurs. Det visade sig då, att 
deras ekonomiska ställning länge varit undergräfd och endast 
kunnat uppehållas genom ett för långt drifvet anlitande af kre
diten. En del af traktens landtbrukare blefvo genom borgens
förbindelser indragna i konkurserna och måste lemna hus och 
hem. Genom 1900 års goda skörd och rätt höga betpris har 
den ekonomiska ställningen för jordbrukarne i trakten märkbart 
förbättrats samt i allmänhet sundare affärsförhållanden der in-
trädt. I Simrishamn, der under periodens två första år åstad
koms en afsevärd rubbning i den ekonomiska ställningen der-
igenom, att platsens två största firmor råkade på obestånd, har 
affärsställningen under de senare åren åter förbättrats, och kan 
den med full trygghet numera sägas vara god. 

För den kroppsarbetande delen af befolkningen har perioden 
medfört förbättrade förhållanden, i det att riklig och lönande 
tillgång på arbete allestädes förefunnits, särskildt har detta varit 
fallet i städerna och de orter, der större industriela anläggningar 
tagit betydliga arbetskrafter i anspråk. Arbetslönerna hafva 
äfveu blifvit betydligt förhöjda, och ordentliga arbetare måste 
anses hafva haft tillfälle till god utkomst. Arbetarnes goda 
ställning har dock icke oväsentligt motverkats af de samtidigt 
stegrade prisen på lifsförnödenheter. 

Att såväl värdet af annan fastighet som ock inkomstbevill-
ningen i länet stigit för livart af periodens år, kan inhemtas af 
nedanstående tabell: 

Antalet af de hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
såsom öfverexekutor för landsbygden samt hos öfverexekutorerna 
för städerna anhängiggjorda lagsökningar äfvensom antalet per
soner, som ådömts betalningsskyldighet, och dervid ådömda be
lopp utvisas af tabell H. 

Till vederbörande utmätningsmän hafva aflemnats det 
antal exekutorialer, som jemte de utsökta beloppen upptagas i 
tabell I. 

Tab. H. Anhängiggjorda lagsökningar i Kristianstads län åren 1896—1900. 

Tab. I . Antal exekutorialer samt utsökta belopp i Kristianstads län åren 1896—1900. 
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Antalet af de hos öfver- och underexekutorerna i länet 
under perioden hållna exekutiva fastighetsauktioner, dervid er
hållna försäljningspris samt dessas förhållande till de försålda 
fastigheternas taxeringsvärden inhemtas af tabell K. 

Antalet under perioden inträffade konkurser äfvensom sam
manlagda beloppet, hvarför nya inteckningar under perioden 
beviljats, finnas upptagna i tabellerna L och M (sid. 20). 

Helsotilhtåndet har i allmänhet varit tillfredsställande. 
Visserligen hafva sådana sjukdomar som mässling, skarlakans
feber, tarmtyfus, difteri och influensa vissa tider rätt talrikt 
förekommit, men svårare farsoter hafva icke under perioden 
hemsökt länets invånare. Sjukdomen mässling, som under när
mast föregående år uppträdde med endast ett fåtal fall, vann 
under år 1897 stor utbredning öfver nästan hela länet, men mest 
i Kristianstad, der en häftig men kortvarig epidemi herskade 
under våren och försommaren. Den difteriepidemi, som under hela 
sista årtiondet hemsökt länet och som under åren 1896 och 1897 
var ganska allvarsam, har under de senare åren alltjemt aftagit, 
såsom framgår af följande, från förste provinsialläkarens i länet 
embetsberättelser hemtade uppgifter rörande samma sjukdom: 

Sjukdomen, som varit utbredd öfver nästan hela länet både 
i städerna och å landsbygden, har dock mest förekommit inom 
Kristianstads och Engelholms provinsialläkaredistrikt. Största 
freqvensen har visat sig under vinter- och vårmånaderna. I 
förhållande till folkmängden hafva de flesta fallen yppat sig inom 
staden Engelholm. Influensa, som under perioden varit allmänt 

gängse öfver hela länet under den kallare årstiden, uppträdde 
under 1899 års första månader med en epidemi, som i häftighet 
mångenstädes gaf föga efter för epidemieu vintern 1889—1890. 
Svårast härjade den då inom Broby och Kristianstads provinsial
läkaredistrikt, i hvilka respektive 50 och 20 °/« af befolkningen 
säges hafva varit angripna. Antalet vårdade fall uppgifves till 
1,409. En närmare redogörelse för infektionssjukdomarna i 
länet under perioden lemnas i tabell N (sid. 21). 

För olyckshändelser af större omfattning har länet äfven 
under denna period varit förskonadt. Dock hafva några större 
eldsvådor förekommit. Den 11 februari 1896 utbröt eldsvåda i 
Köpinge by i Köpinge socken af Gärds härad. Dervid ned-
brunno åbyggnaderna till ett hemman och 24 mindre hus och 
blefvo 42 familjer husvilla. De flesta hade sin egendom för
säkrad, men några af de brandskadade ledo känbar förlust. 
Till dessa senare insamlades i socknen och angränsande socknar 
omkring 2,000 kronor jemte livsförnödenheter och klädespersedlar. 
Elden hade uppstått genom bristfällighet i en rörledning. Ahus 
by härjades den 13 oktober 1897 af en eldsvåda, dervid 88 hus 
blefvo lågornas rof och en mängd menniskor för tillfället blefvo 
husvilla. Värdet af det genom branden förstörda ansågs uppgå 
till omkring 150,000 kronor, men som de flesta hade sin egen
dom till fullo försäkrad, drabbades ej någon af någon större 
förlust. Elden å detta ställe hade förorsakats af två minder
åriga gossar, som vid lek med tändstickor antändt en halmstack. 
Genom eldsvåda ödelades den 20 maj 1898 17 gårdar och hus 
i Hammenhögs by. Den genom olyckan förorsakade förlusten 
uppskattades till något öfver 80,000 kronor, men de brandska
dade hade egendomen försäkrad endast till ett sammanlagdt 
värde af 52,396 kronor 27 öre. Äfven i detta fall tros elden 
hafva uppkommit genom en bristfällig rörledning. 

Kristianstads läns fornminnesförening, hvars ändamål, så
som i föregående femårsberättelser omtalats, är att samla och 
förvara alla slags minnesmärken från äldre tider, som äro af 

Tab. K. Exekutiva fastighetsauktioner i Kristianstads län åren 1896—1900. 
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intresse i arkeologiskt, etnologiskt eller kulturhistoriskt hän
seende i allmänhet och särskildt för detta län, har äfven under 
nu förevarande period fortsatt sin verksamhet. Vid 1900 års 
slut hade föreningen 52 ständiga och 157 årsbetalande medlem
mar, och bestodo då föreningens samlingar af 4,494 nummer. 
Föreningen, som förut erhållit ett årligt anslag af länets lands
ting, har under denna period icke varit i åtnjutande deraf. 

Intresset för forntida minnesmärkens fredande och beva
rande synes emellertid icke vara synnerligen starkt hos den 
stora allmänheten eller befolkningens bredare lager, att döma 
deraf, att Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, på fram-

Tab. L. Konkurser i Kristianstads län åren 1896—1900. 

ställning af riksantiqvarien, nödgats under ifrågavarande period 
för åverkan fridlysa följande fasta fornlomningar, nämligen Iana-
berga gamla kyrka, Vä kyrkoruin samt lemningarna af Lillö 
slott och Ahus stadsmur. 

Slutligen anser sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
icke böra underlåta att i detta sammanhang omnämna, att 
Eders Kungl. Maj:t dels den 20 april 1899, för vinnande af 
kännedom om verkan af gällande bestämmelser i fråga, om de 
värnpligtiges inkallelse vid mobilisering, anbefalt, att inom Södra 
Skånska infanteriregementets inskrifningsområde, hvilket af detta 
län omfattar Albo, Jerrestads och Ingelstads härad samt staden 
Simrishamn, samtliga beväringsmän, hvilka voro skyldiga att 
deltaga i årets beväringsrekrytmöte, skulle, med tillämpning af 
gällande »instruktion för inkallelse och samling af beväringen 
vid allmän mobilisering» samt i enlighet med särskildt medde
lade bestämmelser, inkallas till detta möte genom personliga 
order, hvilka komme att till de värnpligtige, som vore boende 
inom vederbörliga kompaniområden, fortskaffas genom order
förare enligt orderutdelningsplanerna, dels ock den 3 oktober 
1900, med stöd af lagen angående mönstring under samma år 
af hästar och fordon för utrönande af härens krigsberedskap, 
förordnat, att mönstring af hästar och fordon skulle ega rum 
inom det till detta län hörande hästutskrifningsområdet n:r 13. 

•Både inkallelseförsöket af de värnpligtige och försöksmobilise
ringen af hästar och fordon torde i allmänhet hafva utfallit 
fullt tillfredsställande. Vid det förra verkstäldes orderutdel
ningen öfverallt inom foreskrifven tid, och orderförarne fullgjorde 
med lätthet sitt uppdrag med hänseende till ordernas utdelande, 
hvilket, likasom att ett synnerligen stort procenttal af de in
kallade anträffades, måste tillskrifvas den omständigheten, att 
inkallelsen afsett endast de värnpligtige af årets första klass, 
hvilka vid tiden för inkallelseförsöket i de flesta fall torde hafva 

Tab. M. Inteckningar i fast egendom i Kristianstads län, faststälda åren 1896—1900. 
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vistats i sina hem för att vara redo till den förestående vapen-
öfningen. Beträffande försöksmobiliseringen torde såsom allmänt 
omdöme kunna sägas, att vederbörande uttagningsnämnder med 
ett, möjligen ett par, undantag satt sig väl in i de meddelade 
toreskrifterna äfvensom fullgjort dem, att häst- och fordonsegare 
utan undantag iakttagit inställelse och derigenom ådagalagt en 
glädjande laglydighet samt att det icke inom någon kommun 
varit med svårighet förenadt att uttaga det föreskrifna antalet 
mönstringsgilla hästar och fordon med tillbehör, äfvensom att 

de uttagna hästarne varit af öfvervägande god beskaffenhet. Af 
de 645 hästar, som från hästutskrifningsområdet skolat inmön
stras, h af va endast 6 ansetts kassabla och icke kunnat god
kännas. De af mönstringskommissionen godkända 639 hästarne 
hafva värderats sammanlagdt till 313,150 kronor, deraf 122 
ridhästar till 66,600 kronor eller i medeltal för h värj c 546 
kronor och 517 draghästar till 246,550 kronor eller i medeltal 
för Ii varje 477 kronor. De 23 uttagna fyrhjuliga fordonen hafva 
värderats till 5,200 kronor eller i medeltal för hvart 226 kronor. 

3. Näringar. 
A) Jordbruk och boskapsskötsel. Jordmånen i länet är i 

hög grad omvexlande. Såsom ofvan är närnndt, finnas i länet 
tre större slättbygder, en omkring Rönne å, en omkring Helge
åns nedre lopp eller den s. k. Kristianstadsslätten och en vester 
och söder om Simrishamn eller den s. k. Simrishainusslätten. 
I dessa bygder är jordmånen fruktbar och mångenstädes af fullt 
ut lika god beskaffenhet som i landets allra bördigaste trakter. 
Jordbruket är der hufvudnäring och mycket gifvande samt be-
drifves på ett rationelt sätt med användande af alla moderna 
hjelpmedel och förbättringar. 

Deremot är jordmånen i de norra, intill Halland och Små
land belägna delarna, hvilka äro höglända och skogbevuxna, 
sandig och mager och föga lämpad för intensivt jordbruk. Sädes-
produktionen i dessa trakter är ännu otillräcklig för befolknin
gens eget behof. Denna måste derför för sin bergning lita till 
andra förvärfskällor, såsom skogsbruk och slöjd i olika rikt
ningar. Dock synes jordbruket i dessa trakter komma att bättre 
bära sig, sedan genom en ändamålsenlig utdikning, som äfven 

under denna period egt rum i stor utsträckning, förut ofruktbara 
ängar och lågmarker bragts i kultur. 

I de delar af länet, som bilda öfvergång från den mera 
ofruktbara skogsbygden till det bördiga slättlandet, är jordmånen, 
ehuru i fruktbarhet icke jemförlig med slättbygdens, likväl af 
så god beskaffenhet, att ett fullt rationelt jordbruk der kan med 
fördel bedrifvas. 

I den magrare skogsbygden finnes icke något utprägladt 
brukningssätt. Der odlas endast råg, liafre och potatis. Öfvcr-
allt, der jordmånen är af bättre beskaffenhet, är ett ordnadt 
vexelbruk infördt. Den vanliga växtföljden är: träda, vintersäd, 
två års klöfvervall samt tre års vårsäd och rotfrukter eller efter 
vintersäden ett års vårsäd och först derefter klöfvervall. Af 
vintersäd odlas mera råg än hvete och af vårsäd mera liafre 
och blandsäd än enbart korn. Vårråg och vårhvete odlas obe
tydligt. 

Odlingen af sockerbetor bar under perioden betydligt tilltagit, 
i det att betarealen ökats med omkring 50 procent, beroende på 

Tab. N. Sjukdoms- och dödsfall i infektionssjukdomar i Kristianstads län åren 1896—1900. 
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det gynsamnia ekonomiska resultat, som genom denna odling 
erhålles å derför lämplig ,iord. Att sockerbetsodlingen har den 
största betydelse för jordbruket, framgår dcraf, att den icke alle
nast lemnar större inkomst än sädesodlingen utan äfven kan 
företagas å den till träda afsedda jorden, hvarigenom den bärande 
jordens areal ökas. Dessutom nödvändiggör denna odling en 
stark gödning med konstgjorda gödningsämnen och en sorgfällig 
bortrensning af ogräs, hvilket allt bidrager till att försätta jor
den i högre växtkraft. I de delar af länet, der i följd af 
svagare jordmån odling af sockerbetor icke kan med fördel 
bedrifvas, odlas potatis, som finner afsättning till största delen 
vid brännerierna, men äfven i ej ringa mängd vid stärkelse
fabrikerna. 

Såsom allmänt omdöme torde kunna sägas, att jordbruket 
äfven under denna period gått framåt genom nyodlingar och 
genom allmännare användning af förbättrade redskap, rikligare 
gödning och renare utsäde. Beträffande importerade gödnings-
ätimen, fodermedel och utsädesvarvr, hvilka i allmänhet betinga 
billigare pris än de i landet producerade och derför inköpas af 
en stor mängd jordbrukare, har länge missnöje försports, enär 
de ofta varit af underhaltig beskaffenhet. Någon noggrannare 
undersökning från de enskildes sida torde, trots upprepade sorg
liga erfarenheter, icke vara att förvänta, utan lärer först genom 
lagstiftning skydd kunna beredas jordbruket mot dessa under
haltiga varor. Utsäde reqvireras eljest, jemväl af mindre jord
brukare, från utsädesbolaget i Svalöf, hvilket likasom skånska 
frökontoret i Malmö tillhandahållit de landtmän, som sådant 
önskat, rena och förädlade utsädessorter. Odling af frö till foder
växter och rotfrukter bedrifves nästan alls icke eller åtminstone 
i liten skala. 

Den af länets hushållningssällskap inrättade frökontroll
stationen i Kristianstad har fortsatt sin verksamhet, ocli hafva 
derstädes under perioden undersökts inemot 1,800 fröprof. Såsom 
bidrag till stationens underhåll har Hushållningssällskapet för 
livart år åtnjutit ett statsunderstöd af 500 kronor. 

Från Albo härad berättas, att flere landtbrukare företagit 
odling af ärttörne såsom foderväxt och dermed besått stora fält 
såväl sandmarker utmed kusten som ljungbackar och andra magra 
ställen. Den skördas under senhösten och lemnar då ett saftigt 
och ytterst kraftigt foder, som med största begärlighet fortares 
af kreaturen och som visat sig synnerligen bidraga till mjölk-
mängdens förökande hos korna. 

Enligt af länets hushållningssällskap meddelade uppgifter 
beräknades länets hela egovidd utom vatten utgöra år 1896 
622,392 hektar och år 1900 626,763 hektar. Denna egovidds 
användning redovisades sålunda: 

Den mark, som ej användes till någon kultur, utgjorde år 
185)6 139,650 hektar och år 1900 139,311 hektar. 

Enligt samma uppgifter användes den odlade jorden till; 

Ökning ( + ) 
Al 1896. Ål 1900. eller 
Hektar. Hektar. minskning(-). 

Hektar. 

Höstsäd 

Värstråsäd 

Baljväxter 

Potatis 

Andra rotfrukter 

Spånadsväxter 

Gräs och andra foderväxter 

Andra växtslag 

Trade • 

Summa 

och utgjorde skördarna: 

Hösthvetc hektoliter 

Höstråg » 

Våihvete » 

Vårråg » 

Korn » 

Ilafve » 

Blandsäd > 

Arter , » 

Bönor > 

Vicker » 

Potatis » 

Rofvor, rötter och dylikt . . . . > 

Sockerbetor deeiton 

Lin och hampa: 

frö hektoliter 

spänadsämne deeiton 

Gräs och andra foderväxter: 

frö hektoliter 

hö frän odlad jord deeiton 

Bohvete hektoliter 

Tobak deeiton 

Spergel hektoliter 

Om skörden under periodens olika år har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i derom förut afgifna yttranden ut
talat följande omdömen, att den år 1896 varit öfver medelmåttig, 
år 1897 medelmåttig, år 1898 öfver medelmåttig, år 1899 något 
under medelmåttan och år 1900 öfver medelmåttan. 

I november 1897 beviljade länets hushållningssällskap ett 
anslag af 500 kronor till en komité, som fick i uppdrag att till 
sällskapet inkomma med förslag till det mindre landtbrnkets 
inom länet upphjelpande, med rätt för komitén att genom resor 
i Danmark inheinta kännedom om de åtgärder, som i detta land 
vidtagits för upphjelpande af de s. k. »husmandsbrugen». Pa 
grund af de förslag, som denna komité framlade, anslog säll
skapet följande år 2,500 kronor att med 500 kronor inom livart 
af länets hushållningsdistrikt användas till premiering af mindre 
landtbruk med en areal af högst 10 hektar åker äfven som till 
studieresor. Under de två sista åren hafva äfven inom ett par 
hushållningsdistrikt studieresor blifvit anordnade, dervid yngre 
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landtmän från orten lemnats tillfälle att under ledning af sak
kunnig person besöka Danmark för studerande af husmans-
väsendet. Af allt att döma komma de sålunda tagna initiativen 
att bära goda frukter, och lärer man redan kunna här i länet 
uppleta flere små jordbruk, som äro fullt jemförliga med de 
bästa danska husmansbruk. 

I enlighet med 29 § i lagen om dikning och annan afledning 
af vatten den 20 juni 1879 har Eders Kungl. Maj :ts Befäl In ings-
hafvande meddelat förordnanden till förrättande af laga syn för 
pröfning af frågor om vattenafledning till följande antal: 

I tabell O lemnas uppgifter beträffande af landtbruks-
ingeniöien E. W. Ewe utfärdade dylika syneförrättningar, hvilka 

Tab. O. Af landtbruksingeniören E. W. Ewe utförda, under åren 1896—1900 afslutade syneförrättningar 
i och för vattenafledning. 
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Tab. O. (Forts.). Af landtbruksingeniören E. W. Ewe utförda, under åren 1896—1900 afslutade syneförrättningar 
i och för vattenafledning. 
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under perioden blifvit afslutade. Af de i tabellen upptagna 
vattenafledningsföretag har större delen kommit till utförande, 
och flere af dem äro redan fullbordade. 

Lån från odlingslånefonden hafva under perioden beviljats 
till torrläggningsarbeten här i länet på sätt utvisas af tabell P. 
Af de i denna tabell upptagna torrläggningsarbeten är Finja-
sjöns sänkning, Tufvebäckens reglering och Ybbarpsbäckens regle
ring utförda och godkända. Dikningen i Lönsboda och Gissla-
boda har afstannat ofullbordad, livadan den del af odlingslånet, 
som för detta förslag utbekommits, till återbetalning uppsagts. 
Öfriga sex företagen äro i det närmaste fullbordade. 

LandtbruksingeniÖren Ewe har aflemnat följande summariska 
sammandrag öfver af honom handlagda agronomiska förrättningar 
inom länet under ifrågavarande period: 

Ladugårdsskötseln har fortfarande utvecklat sig till det 
bättre, och har detta sin orsak bland annat deri, att prisen på 
mjölk, smör och ost samt slagtdjur varit jemförelsevis höga. 
Mejerihandteringen har derför äfven under denna period gjort 
icke obetydliga framsteg. Väl har antalet mejerier minskats, 
men flere af de mindre mejerierna hafva uppgått i de till antalet 
ständigt ökade andelsmejerierna, och afverkningen har i medeltal 
för hvarje mejeri blifvit större likasom anordningarna för fram
ställande af goda produkter blifvit förbättrade. Enligt de stati
stiska uppgifter rörande mejeriverksamheten inom länet, hvilka 
Hushållningssällskapet insamlat, hafva under år 1900 76 mejerier 
varit i gång, vid hvilka invägts något öfver 100,000,000 kilogram 
mjölk samt tillverkats 3,746,000 kilogram smör och 64,430 kilo
gram ost af diverse slag. Leverantörernas antal har uppgått till 
nära 12,000. Af dessa mejerier voro 45 andels-, 20 uppköps-
och 11 herrgårdsmejerier. Vid länets mejerier användes år 
1895 omkring 69,000,000 kilogram mjölk, deraf tillverkades 
2,686,000 kilogram smör och 39,000 kilogram ost, och har så
ledes mejerihandteringen under förevarande period gått betydligt 
framåt. 

Mejerihandteringen har utvecklat sig i samma riktning som 
under närmast föregående period, i det att andelsprincipen allt 
mera vunnit terräng och äfven visat sig praktisk att tillämpa. 
Andelsmejerierna hafva äfven visat sig vara af stor betydelse 
derutinnan, att intresset för mjölkhushållningen och kunskapen 
derom sprides genom dem bland den stora massan af mindre 
jordbrukare. : Dessa hafva i allmänhet saknat begrepp om hur 
nödvändigt det är, att mjölken skötes med omsorg och renlighet, 
medan den är hos leverantören, men sedan de såsom delegare i 

ett andelsmejeri på nära håll fått se de svårigheter, man der har 
att bekämpa för att tillfredsställa smörhandlarens kraf på en 
jemn och fin produkt, hafva de äfven kommit till insigt om hur 
vigtigt det är,- att mjölken kominer frisk och välsmakande till 
mejeriet. 

Till mejerihandteringens höjande hafva äfven i sin mån 

bidragit de alltsedan år 1893 anordnade svenska smörprofnin-

garna. De talrika pris och hedersomnämnanden, som vid dessa 

profningar tillfallit mejerier härifrån länet, visa, att smörproduk

tionen står på en hög ståndpunkt och förvärfvat sig godt an

seende. Såsom bidrag åt länets mejerier för deltagande i smör-

Tab. P . Från odlingslånefonden under åren 1896—1900 be

viljade lån till torrläggningsarbeten i Kristianstads län. 
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profningarna i Malmö har Hushållningssällskapet årligen under 
perioden utgifvit 900 kronor. År 1900 deltogo i dessa prof-
ningar 32 af länets mejerier. 

Äfven under denna period har Hushållningssällskapet haft 
anstäld en mejeriundervisare med skyldighet att emot ersättning 
efter låg taxa tillhandagå länets landtbrukare och mejeriegare 
med råd rörande mjölkboskapens utfordring och vård, mjölkens 
behandling samt mejeriers anläggning och skötsel. 

Sträfvandet att förbättra nötboskapsraserna i syfte,- att en
dast djur af oblandade raser och passande för de särskilda orterna 
skulle komma till användande, har äfven under denna period 
med ifver fortgått. Är 1896 erhöll Hushållningssällskapet ur 
fonden för svenska hornboskapens och fårafvelns förbättrande 
ett amorteringslån till belopp af 25,000 kronor, som utdelades 
såsom räntefria amorteringslån under 5 år till de olika hushåll
ningsdistrikten med 5,000 kronor till hvart under vilkor, att 
medlen skulle användas till nötboskapsafvelns förbättrande. Dessa 
medel användes sålunda, att derför inköptes 54 tjurar och 11 
qvigor af olika raser. För afvelsändamål hafva äfven inköpts 
djur af rena raser, såväl af enskilda personer som ock af på ett 
par ställen bildade enskilda tjurföreningar. De raser, som an
setts lämpliga att användas till förädlingsmaterial, utgöras af 
låglandsdjur (ostfrisare och holländare) på de bättre jordarna 
med det saftiga fodret samt ayrshiredjur och deras korsningar 
med landtras i de magrare trakterna, der betet är torrare. Krea-
tursstammarna i länet hafva också under perioden synbart för
bättrats, och härtill har i främsta rummet bidragit de alltjemt 
fortgående nötboskapspremieringarna, hvilka omfattas med sti
gande intresse af de mindre landtbrukarne. I enlighet med 
nådiga reglementet den 13 november 1891 hafva till dylika pre
mieringar i länet erhållits i statsanslag hvartdera af åren 1896 
och 1897 2,300 kronor samt hvart af åren 1898, 1899 och 1900 
3,800 kronor, hvarjemte Hushållningssällskapet fär ändamålet 
bidragit år 1896 med 6,581 kronor 55 öre, år 1897 med 6,734 
kronor 93 öre, år 1898 med 5,846 kronor 80 öre, år 1899 med 
5,267 kronor 2 öre och år 1900 med 2,230 kronor 20 öre. Vid 
premieringarna under år 1900 uppvisades utom 467 förut pre
mierade 1,104 nyanmälda djur, af hvilka senare 35 erhöllo l:sta, 
208 2:dra och 454 3:dje pris. Bland de premierade voro 66 
tjurar af ren ras. Länets stam af goda tjurar behöfver dock 
förstärkas. 

För upprättande af stambok öfver inom länet förekommande 
djur, tillhörande, de rena nötkreatursraser, som inom länet äro 
föremål för premiering, har Hushållningssällskapet under perio
dens fyra första år anvisat medel. 

Till Engeltofta gård i Barkåkra socken har, sedan egen
domens gamla kreatursbesättning under våren 1898 utsålts, im
porterats kor af jerseyras, hvilkas mjölk lärer innehålla en bo-
tydligt högre fetthalt än mjölk efter kor af andra raser. Der-
emot är deras mjölkqvantitet mindre. Angående lämpligheten 
af denna boskapsras för ortens förhållanden här ännu ingenting 
med visshet kunnat utrönas; dock "har det visat sig, att ett och 
annat af de införskrifna djuren, antagligen till följd af torr-
fodring, ådragit sig obotlig mag- och tarmkatarr och sa småningom 
tynat bort. :. 

Vid mejerierna uppfödas ett stort antal gödsvin, som för
säljas till slagterierna. I de socknar, der jordbruket~icke är så 
högt uppdrifvet, utgör uppfödandet af ungsvin till försäljning 

inom de mellersta och nordliga delarna af landet fortfarande en 
vigtig gren af de mindre landtbrukarnes hushållning. Uppfödarne 
af ungsvin hafva under åren 1896 och 1899 haft att kämpa med 
stora svårigheter i följd af då rådande låga pris. Sistnämnda 
året arbetade svinskötseln i allmänhet under synnerligen ogyn-
samma förhållanden dels på grund af de höga kräftfoderprisen 
och dels genom de ovanligt låga fläskprisen. Endast några få 
veckor under samma år uppgick svinpriset till 50 öre för kilo
gram lefvand_e vigt, men öfversteg den mesta tiden föga 40 öre 
och nedgick äfven derunder. Svingödningen blef under sådana 
förhållanden en ruinerande affär, och i följd deraf minskades 
också svinuppfödningen i en oroväckande grad. 

Då erfarenheten visat, att de svin af förädlad ras, som i 
allmänhet i provinsen uppföddes, ej egde önskvärd härdighet och 
fortplantningsförmåga- samt att rasen behöfde förbättras genom 
korsning med svin af vanlig landtras, har Hushållningssällskapet, 
jemte det genom dess bemedling beredts landtbrukare i länet 
tillfälle att från i Malmöhus län inrättade afvelstationer för svin 
af stora yorkshirerasen erhålla afvelsdjur af nämnda ras, för 
tillvaratagande och förädlande af den inhemska landtrasen an
slagit medel till upprättande inom länet af tvenne afvelstationer 
för landtsvin, den ena på Sinclairsholms och den andra på To-
rups gård. Vid hvardera stationen skulle hållas 10 modersuggor 
och 1 fargålt af oblandad landtras. Dessa stationer, som började 
sin verksamhet år 1900, råkade strax i början ut för det miss
ödet, att flere af de med stort besvär anskaffade djuren insjuk
nade och dogo, hvarigenom största delen af afvelsmaterialet gick 
förloradt och det arbete, .som nedlagts på stationernas igång
sättande, nästan helt och hållet omintetgjordes. Emellertid in
köptes nya afvelsdjur, så att stationerna åter voro i full verk
samhet i juni månad samma år. 

Inom flere delar af länet bedrifves håstuppfödningen i den 
omfattning, att icke allenast landtmännens eget behof tillgodoses 
utan att äfven många djur kunna afyttras till andra orter. I 
detta hänseende intaga fortfarande Villands, Gärds och Ingelstads 
härad främsta rummet, och hästuppfödningen utgör der för mången 
mindre jordbrukare en god och välbehöflig inkomstkälla vid sidan 
af jordbruket. För afyttring uppfödas ännu hufvudsakligen så
dana djur, som äro lämpliga till remonter eller finare bruk, men 
under de senare åren har man äfven börjat egna sig åt upp
födandet af gröfre hästar af s. k. kallblodiga raser. Anledningen 
härtill bar varit, att behofvet af bättre arbetshästar allt mera 
gjort sig gällande, sedan sockerbetsodling börjat bedrifvas i större 
utsträckning. Denna kultur kräfver nämligen en djupare bear
betning af åkerjorden, hvartill fordras starka och grofva dragare. 
Visserligen hafva på enskildt initiativ blifvit anskaffade icke sa 
få både hingstar och ston af ardennerras, hvilken af de kall
blodiga raserna anses såsom mest lämplig för länet, men da be
hofvet af goda arbetshästar ändå ansågs icke på långt när fyldt, 
ibeslöt Hushållningssällskapet att till hvart af länets fem̂  hus-
hållningsdistrikt utlemna 5,000 kronor såsom räntefritt lån pa 
fem års tid för anskaffande af afvelsdjur af ardennerras. Dessa 
lånemedel: blefvo under år 1897 :utlemnade, och anskaffades för 
dem 3: hingstar och. 21. föl. Dessutom hafva, jemte de beskällare, 
som varit af staten utstationerade, genom enskildes-;och förenin
gars: försorg anskaffats och till betjenande hållits flere hingstar 
af; olika typer, lämpade efter behofvet på hvarje ort.; J)erjemte 
har man -haft sin omsorg, riktad på anskaffande af en stam af 
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goda moderdjur. F.ör sådant ändamål har Hushållningssällskapet, 
på sin bekostnad vid de årliga hästpremieringarna låtit till egare 
af godkända stokreatur utdela frisedlar, berättigande till afgifts-
fri betäckning af viss för hvart djur passande hingst. Af detta, 
förfarande väntar man sig den bästa framgång till hästafvelns 
förbättrande, då densamma derigenom kommer att ledas i rätt 
riktning. 

Till hästafvelns i länet befrämjande hafva under perioden 
anslagits och utgått för att såsom premier utdelas: 

hvarjemte Hushållningssällskapet anslagit till inlösen af ofvan
nämnda frisedlar hvart af åren 1896—1899 600 kronor och år 
1900 1,000 kronor. 

Följande antal hästar hafva under perioden tillerkänts pre
mier af premieringsnämnden: 

Fjäderfåafvehi liar under perioden gjort märkbara framsteg 
och omfattats med stigande intresse. Det gäller framförallt 
hönsafveln. Flerstädes hafva större hönsgårdar anlagts för be-
drifvande af äggproduktion och uppfödande af ungdjur på ett 
fullt rationelt^och affärsmessigt sätt. I många orter hafva bil
dats s. k. äggförsäljningsföreningar, hvilka arbeta, så väl för att 
bereda medlemmarne tillfälle att på det mest fördelaktiga sätt 
afsätta sina ägg som ock för hönsrasernas förbättrande. De 
gamla hönsraserna utbytas alljemt mot nya, som äro mera gif-
vande. Då priset å ägg under perioden stigit och dessa lätt 
finna afsättning, synes hönsskötseln böra väl löna sig. I södra 
och vestra delarna af länet uppfödes fortfarande en mängd gäss 
till afyttring å andra orter. 

Biskötseln i länet torde icke hafva gjort några framsteg 
under perioden, utan snarare gått tillbaka. För densammas be
främjande har Hushållningssällskapet hvart af åren 1897, 1898 
och 1899 anslagit 250 kronor till Klippan-Röstångakretsen af 
Nordvestra Skånes biodlareförening, att användas dels till in
rättande af en mönsterbigård och dels till meddelande af kost
nadsfri undervisning i biskötsel till personer från länet. År 1900 
anslog sällskapet 300 kronor till styrelsen i Åsbo hushållnings-
distrikt att af densamma fördelas emellan tvenne inom distriktet 
verkande biodlareföreningar. 

Enligt de af Hushållningssällskapet lemnade statistiska upp
gifter underhöllos i länet det första och sista året under perioden 
nedan upptagna antal kreatur, och en jemförelse mellan dessa 
ar i berörda hänseende utfaller sålunda: 

Helsotillståndet bland husdjuren har i allmänhet varit till
fredsställande. 

I slutet af april månad år 1898 konstaterades, att smittosam 
mul- och klöfsjuka utbrutit bland nötkreaturen å Efveröds gård, 
bestående af två hemman n:r 29 Efveröd, och å Efveröds prest-
gård i Efveröds socken. Smittan, som antages hafva blifvit in
förd genom en till förstnämnda ställe under föregående årets höst 
importerad tjur, spred sig till jägaren Lundbergs boställslägenhet 
i Gringelstads Furu af Köpinge socken, jägaren Per Nilssons 
boställslägenhet, benämnd Hässikehuset och belägen dels i Östra 
Sönnarslöfs och dels i Vestra Vrams socken, Per Anderssons 
torpställe å n:r 7 Östra Vram och Sven Johnssons hemman 
n:r 14 Östra Vram i Östra Vrams sockeu samt Lyngby gård i 
Efveröds socken. Å sistnämnda ställe begränsades dock sjuk
domen så, att endast svinkreatursbesättningen blef angripen. 
Samtliga dessa ställen förklarades smittade och blefvo likasom 
dit ledande vägar afspärrade, hvarjemte till förhindrande af 
smittans spridande meddelades föreskrift pra iakttagande af 
vissa försigtighetsmått inom ett område, omfattande ej mindre 
ofvannämnda fem socknar, hvarinom de smittade ställena voro 
belägna, än äfven Vidtsköfle, Degeberga, Åhus, Lyngsjö, Vä, 
Norra Åsums, Träne, Linderöds och Hufvaröds socknar, hvilka 
gränsade till de förra socknarna. Som för tillsyn af efterlef-
naden af de till de smittade ställenas afspärrning och till före
kommande af sjnkdomens vidare spridning meddelade föreskrifter 
erfordrades en kraftigare polisbevakning än den, som under 
vanliga förhållanden stod till buds, förordnade Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande två extra kronolänsmän att för sådant 
ändamål tjenstgöra med station i närheten af de smittade ställena 
och med livar sitt tjenstgöringsområde inom ofvannämnda sock
nar, hvarjemte till tjenstgöring inom området antogos 69 extra 
fjerdingsmän, deraf 25 gjordes beridna. Till förekommande af 
smittans spridande vidtogos åtskilliga andra åtgärder. Så med
delades förbud för tillförsel af nötkreatur, får och svin vid 
veckotorgdagarna i Kristianstad, Tollarp, Hufvaröd, Linderöd, 
Brösarp, Eljaröd, Sösdala, Hessleholm och Vinslöf. Stortorg
dagarna i Kristianstad och Hessleholm instäldes helt och hållet 
likasom i dessa orter utsatta nötboskapspremieringar och remun-
teringsmöten. Äfvenledes instäldes, så länge sjukdomen fortfor, 
allmänna gudstjenstema i Efveröds kyrka, och meddelades för
bud att under samma tid inom Efveröds socken hålla allmänna 
sammankomster, som föranledde större folksamling. Styrelserna 
för Gärds härads ocVi Ahus-Kristianstads jernvägar anmodades 
att under den tid sjukdomen varade upphöra med transport 
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af klöfbärande djur inom ofvannämnda omåde samt att ej för 
befordran derifrån emottaga dylika djur. Af Eders Kungl. 
Maj:ts Medicinalstyrelse förordnades bataljonsveterinären A. G. 
Floren att å platsen hafva veterinärt öfverinseende öfver åtgär
derna niot mul- och klöfsjukan. För att så vidt möjligt på
skynda sjukdomens upphörande och vidtagandet af nödiga des-
infektionsåtgärder samt derigenom minska den skada, som genom 
sjukdomens förlängda fortvaro tillskyndades enskilde såväl inom 
det afspärrade området som inom landet i dess helhet, utverkade 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande tillstånd till nedslagt-
ning af besättningarna af nöt- och svinkreatur å de smittade 
ställena. I följd deraf nedslagtades, efter det öfverenskommelse 
träffats med djuregarne om ersättningen eller kreaturen af gode
män värderats, å Efverödsgårdarna 84 fäkreatur och 39 svin, 
hos jägaren Lundberg 4 fäkreatur och 1 svin, hos jägaren Per 
Nilsson 2 kor och 7 svinkreatur, hos Per Andersson 4 fäkreatur 
och 1 sugga, hos Sven Johnsson 7 fäkreatur och 2 svin samt 
å Lyngby gård 38 svinkreatur, för hvilka djur sammanlagda 
ersättningen uppgick till 28,360 kronor, som jemte kostnaden 
för nedslagtningen af allmänna medel gäldades. Dessutom upp
brändes en uthusbyggnad vid Hässikehuset med deri förvaradt 
foder, hvilken byggnad befanns i så bristfälligt skick, att den 
ansågs icke kunna på tillfredsställande sätt desinficieras. Er
sättningen för densamma utgick med 150 kronor. Sedan derpå 
desinfektionsåtgärder å de smittade ställena vidtagits, blefvo 
dessa, efter det den i lag föreskrifna tiden derefter förflutit, 
förklarade fria från smitta genom kungörelser af den 28 och 
30 maj samt 9 juni 1898. Samtidigt uppbäfdes de i anledning 
af sjukdomens förekomst med hänseende till ofvannämnda om
råde meddelade föreskrifter äfvensom öfriga föreskrifter till för
hindrande af smittans spridande. Dock förständigades innehafvarne 
af de smittade ställena att till förekommande af sjukdomens 
möjliga åtoruppträdande iakttaga vissa försigtighetsmått under 
tiden till den 1 september samma år. 

Bland de af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande för 
ofvannämnda, af fjorton socknar bestående område meddelade 
föreskrifter ingick äfven den bestämmelsen, att idisslande djur 
och svin ej _finge inom området gå lösa, bortföras eller afyttras, 
utan Bkulle hållas innestängda, samt att oxar ej finge användas 
till körslor. Då i anledning af den i orten allmänt rådande 
foderbristen svårighet uppstod att upprätthålla detta förbud och 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i följd deraf var be
tänkt på att inom området under vissa vilkor medgifva idisslande 
djurs och svins hållande å bete äfvensom oxars användande till 
jordbruksdrift, men Eders Kungl. Maj:ts Medicinalstyrelse upp
manade Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att göra allt 
hvad i Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förmåga stode 
för att, exempelvis genom anskaffning af foderämnen, uppskjuta 
med berörda eftergifter, till dess nedslagtningen af kreaturen å 
do smittade ställena och den derpå följande desinfektionen hunnit 
utföras, anbefalde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, som 
tillsvidare lät anstå med betesdjurens utsläppande och oxarnes 
användning, kronolänsmännen inom det.afspärrade området att 
så vidt möjligt anskaffa foderämnen och tillhandahålla dem åt 
de kreatursegare, som deraf vore i behof för sina kreaturs utfo
dring och sjelfva icke kunde förskaffa sig nödigt foder. På grund 
häraf uppköptes och utdelades af länsmännen åtskilliga foder
ämnen. Emellertid medgaf Eders Kungl. Maj:ts Befallnings

hafvande redan genom kungörelse den 13 maj 1898, att inom 
det spärrade området med undantag af Efveröds socken idisslande 
djur och svin finge hållas å bete samt nötkreatur användas vid 
körslor inom området under iakttagande af vissa försigtighets
mått. 

Med föranledande af mul- och klöfsjukans uppträdande å 
förenämnda ställen förbjöds genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
bref den 4 maj 1898 all export af klöfbärande djur tillsvidare 
från Skåne. Detta förbud, som medförde stora förluster för 
kreatursuppfödarne inom provinsen, blef emellertid upphäfdt den 
23 i samma månad. 

Äfjeltbrand och mjeltbrandsemfysem hafva under perioden 
förekommit å flere ställen inom länet, men endast i enstaka fall 
utom å Lillö kungsgård, der sjukdomen uppträdde i september 
1899 och kan sägas hafva haft en mera epidemiartad karakter, 
enär i följd af sjukdomen dogo eller dödades icke mindre än 12 
nötkreatur. Sjukdomen var dock af kort varaktighet, och stället 
kunde under samma månad förklaras fritt från smitta. 

I mars månad 1900 konstaterades att svinsjuka utbrutit å 
de af Hushållningssällskapet inrättade svinafvelsstationerna å 
Sinclairsholm och Torup. A det förra stället dogo och dödades 
4 kreatur, och å det senare dog ett, hvarjemte åtskilliga voro 
sjuka. Då de angripna djuren kort förut blifvit inköpta från 
olika ställen inom nordöstra Skåne, förordnades veterinär att 
undersöka, huruvida sjukdomen der förefunnes, men ingenstädes 
kunde den upptäckas. Sjukdomen, som icke visade sig smitto
sam, upphörde snart, och den 2 juni samma år kunde ställena 
förklaras fria från smitta. 

Trädgårdsskötseln och framförallt fruktträdsplanteringen om
fattas med allt mer stigande intresse, och på de ställen, der 
jordmånen är lämplig, har denna näring visat sig lönande. Ar 
1897 anstälde Hushållningssällskapet emot en aflöning af 1,500 
kronor en länsträdgårdsmästare, som har till uppgift att till-
handagå länets invånare med råd och upplysningar i trädgårds
skötsel samt att uppgöra förslag till och leda arbetet vid träd
gårdsanläggningar. Derjemte har han skyldighet a£t årligen inom 
olika delar af länet hålla visst antal föredrag i till trädgårds
skötseln hörande ämnen. Den mest betydande fruktodlingen 
förekommer inom Villands härad i Österslöfs, Fjelkestads, Opp-
manna, Ifö, Ifvctofta och Kiaby socknar, i hvilka jordmånen är 
kalkhaltig och i följd deraf varmare och mera drifvande, men 
äfven i Vånga och Näsums socknar, der förhållandet icke är 
sådant, finner man präktig växtlighet på äppelträd, åtminstone 
i de lägre liggande delarna. I dessa trakter är fruktodlingen 
allmänt spridd, och man ser fruktträd i mängd ej blott i träd
gårdarna vid hemmen utan ofta i beteshagar, på backsluttningar 
bland enbuskar och löfträd samt i gränserna emellan åkrarna, 
å hvilka ställen fruktträden ofta få reda sig utan särskild om
vårdnad. Men äfven i andra delar af länet har fruktträdsodling 
börjat företagas i större omfattning. A två ställen i Tomarp 
i Österslöfs socken finnas fortfarande större fruktträdsplan
teringar, hvilka, skötas med största omsorg och derifrån utvald 
frukt af de bästa sorter bringas i marknaden. I Grönhult af 
Vånga socken har äfven anlagts en större fruktträdsplantermg. 
Ofvan omnämnde länsträdgårdsmästare, som fått på sig öfver-
låten nyttjanderätten till omkring 50 hektar af den till Svabes-
hohns kungsgård i Södra Mellby socken hörande, vid Stenshufvnd 
belägna betesmarken, har derstädes med stort arbete utfört en 
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större park- och trädgårdsanläggning, der tusentals vildapel och 
nyponstamruar blifvit ympade eller okulerade samt många tusen 
nnga fruktträd af de ädlaste sorter nyplanterats. Dessa anlägg
ningar frodas utomordentligt väl och lofva att inom en snar 
framtid gifva en rik lön för den nedlagda mödan. 

ÅreD 1896 och 1900 var fruktskörden inom större delen af 
länet mycket riklig, och äfven om den sämre och ordinära frukten 
stod lågt i pris, kunde finare frukt med stor fördel afyttras. Af-
sättningen sker till alla delar af landet, isynnerhet Norrland. 
De försök, som gjorts att sända äpplen till England, lära ej 
hafva vunnit efterföljd. I samma mån som fruktodlingen i orten 
utvecklat sig, har man börjat inse nödvändigheten af att få till 
stund en ordnad frukthandel för åstadkommande af mera stad
gade priser och ordnad afsättning. 

En särskild gren af trädgårdsskötseln har under perioden 
upptagits inom Vä socken, der aktiebolaget Asparagus, som år 
1898 bildades med ett aktiekapital af 45,000 kronor, inköpt ett 
jordområde.om 25 tunnland, hvilket hufvudsakligen är afsedt för 
odling af sparris, men äfven för framalstrande af hvarjehanda 
andra trädgårdsprodukter, såsom ärter, kål och lök. Derstädes 
hafva redan å en rymd af 18 tunnland utplanterats omkring 
550,000 från Tyskland importerade sparrisplantor, hvilka dock 
ännu ej kunnat lemna afkastning. Äfven champignonodling har 
der försökts, men med ringa framgång. 

För trädgårdsskötselns befrämjande liar Hushållningssäll
skapet årligen under perioden likasom under en följd af år förut 
till Skånska trädgårdsföreningen lemnat ett anslag af 300 kronor 
mot vilkor, att ett exemplar af föreningens tidskrift kostnads
fritt utdelades till sockenbiblioteken och folkskolorna i livar och 
en af länets socknar, hvarjemte sällskapet för gratisutdelning af 
fruktträd till mindre bemedlade personer under år 1900 utbetalt 
300 kronor. ' 

Den 9 - 1 2 juni 1899 hölls i Kristianstad det 20:de all
männa skånska landtbruksmutet. Till belysande af det omfång, 
de skånska landtbruksmötena under senare tid erhållit, kan ur 
den berättelse, som mötets bestyrelse afgifvit, här anmärkas, att 
till utställningarna vid berörda möte blifvit anmälda: 29G hästar, 
dcraf 120 från Kristianstads län, 483 nötkreatur, deraf 215 här
ifrån länet, 52 svinkreatur, 49 får, 32 flockar höns och 5 flockar 
ankor och gäss. Fem personer utstälde föremål, tillhörande bi
skötsel, 30 utstälde öfriga landtbruksprodukter, 46 landtbruks-
redskap, 25 alster af skogshushållning och 302, alla från Kri
stianstads län, industri- och slöjdalster. 

Under september månad 1896 anordnade Skånska trädgårds
föreningen en hufvudsakligen för provinsen Skåne afsedd frukt-
utställning i Kristianstad, och var deltagandet i denna utställning 
så stort, att omkring 3,000 fruktprof voro utstälda. Största 
delen af den utstälda frukten var synnerligen vacker och vitt
nade om stora framsteg på detta område. I slutet af september 
1900 hölls likaledes i Kristianstad en af länets trädgårdsmästare-
sällskap med bidrag från Hushållningssällskapet anordnad frukt
utställning. Af de vid denna utställning uppvisade frukterna 
Uttogos de bästa till en kollektivutställning från länet vid den 
nordiska trädgårdsutställning, som i samma månad hölls i Malmö, 
och tilldrog sig denna samling en välförtjént uppmärksamhet 
samt belönades med utställningens guldmedalj och en silfverpokal. 

Den lägre teoretiska landtbruksundervisningen inom länet 
har meddelats vid Önnestads landtmannaskola, för hvilken när

mare redogörelse lemnas här nedan under rubriken undervisnings
anstalter. 

Vid hofbeslagsskolan å Alnarp har Hushållningssällskapet 
underhållit 10 frielever under hvart af periodens fyra första år 
och 9 under det sista. 

I och för verkställande af undersökningar rörande do i länets 
vattendrag vid olika tider framrinnande vattenmängder och deras 
förhållande dels till nederbörden och dels till de tid efter annan 
företagna större odlingsföretagen har Hushållningssällskapet till 
lnndtbruksingeniörens i länet förfogande stält 300 kronor äfven 
under hvart år af denna period. 

Kemiska stationen i Kristianstad, hvilken inrättats af en
skild person, har under perioden åtnjutit ett årligt anslag af 
2,000 kronor från Hushållningssällskapet mot vilkor, att länets 
landtbrukare der skulle erhålla analyser å jordarter, gödslings
medel, foder och vatten m. m. till ett mycket lågt pris. Vid 
stationen, livars arbetsår räknas från den 1 september till och ined 
den 31 augusti, utfördes 17,778 analyser och undersökningar året 
1895—96, 18,131 året 1896-97, 17,963 året 1897-98,13,779 
året 1898—99 och 15,187 året 1899—1900. Stationens verk
samhet har visat sig vara till stort gagn för jordbruket genom 
det tillfälle till kontroll å i handeln förekommande foder- och 
gödslingsmedel, som genom densamma crbjudes. Då landtnmnncn 
endast genom kemisk undersökning kunna skydda sig mot för
falskningar af dylika ämnen, torde det äfven vara af stor vigt 
för dem, att i länet finnes en anstalt, der sådana undersökningar 
utföras. Först genom prof, som å stationen anstäldet', blcf det 
för mejerierna möjligt att införa betalning efter mjölkens fett-
halt. En del större mejerier, som anskaffat moderna fettbestäm-
ningsapparater, kunna emellertid numera sjelfva bestämma den 
levererade mjölkens värde. 

De kraftiga åtgärder mot ollonhorrarna, som under närmast 
föregående femårsperiod vidtogos, synes hafva burit god frukt, i 
det under innevarande period någon högljuddare klagan öfver 
deras härjningar icke försports. Emellertid fortsättas insamlin
garna af ollonborrar i de socknar, der djuren talrikast förekomma. 
Enligt nådiga bref den 21 april 1893 och den 27 december 1897 
har Eders Kungl. Maj:t för utrotande af ollonborrar dels under 
åren 1893—1896 och dels under åren 1897—1900 af statsmedel 
anvisat hvarje gång 18,000 kronor att af Hushållningssällskapet 
användas och utgå, i den mån motsvarande belopp af enskilda 
kommuner, Landstinget eller Hushållningssällskapet tillskötes. 
Resultatet af insamlingarna och kostnaderna derför hafva varit: 

Af förenämnda kostnadssumma 19,661 kronor 31 öre liar 
hälften erhållits af det för ändamålet anvisade statsanslaget 
samt andra hälften bekostats af de kommuner, der insamling 
skett, af livar och en såvidt densamma angick. Af Hushåll
ningssällskapet och Landstinget beviljade anslag att användas 
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på enahanda sätt som statsanslaget, i fall detta visade sig otill
räckligt, hafva icke beliöft anlitas. De kommuner, inom hvilka; 
insamling skett, hafva varit så belägna: 

De allmänna ollönborrsvärmningarna pläga, såsom bekant, 
återkomma hvart fjerde år. Ar 1895 var ett sådant år, och år 
1899 förekommo åter talrika svärmningar. I Gärds härad upp
träda dock svärmningar tvenne år å rad. Ollonborrar före
komma mest i nämnda härad och i Bjäre härad samt i Qvidinge 
och Vestra Sönnarslöfs socknar af Södra Åsbo härad äfvensom 
i de till Gärds härad gränsande socknarna af Vestra Göinge 
härad. 

Bränvinstillverkning en inom länet idkas fortfarande i stor 
utsträckning i de delar af länet, der jordmånen särskildt lämpar 
sig för potatisodling. Under år 1900 voro i gång 55 brännerier, 
af hvilka två tillika voro pressjästfabriker. Vid den ena af de 
senare förekom äfven afverkning af potatis i icke obetydlig skala. 
Någon synnerlig förändring sedan sista femårsberättelsens afgif-
vande har denna handtering icke undergått, men i följd af det 
högre pris, varan betingat under de senaste åren af perioden, 
har tillverkningen icke så litet ökats. Redan på hösten 1900 
infördes till brännerier i länet en del tysk potatis, hvilken inne
håller större stärkelsehalt än den inhemska och derför vid brän
ning lemnar gynsammare resultat; Denna import har i än större 
omfattning fortsatts under innevarande års höst, hvilket ned
tryckt priset på den inhemska potatisen och utgjort hinder för 
densammas afsättning till brännerierna. Vid några brännerier, 
belägna i trakter, der hvitbetor odlas, hafva äfven sådana an-
vändts till bränvinsbränning och dervid äfvenledes gifvit ett godt 
utbyte. För hvitbetsodlarne har detta också varit till fördel, då 
de derigenom kunnat bespara sig den vanligen längre transporten 
till sockerbruket. Att bränvinsbränningen i länet utvecklat sig 
till en storartad industri, torde vara obestridligt, likasom att den 
i de trakter, der råg och potatis äro de hufvudsakligaste pro
dukterna af jordbruket, i hög grad bidrager till detsammas hö
jande genom den tillgång på det såsom kreatursfoder värdefulla 
drankaffallet, som genom bränningen erhålles. Med användande 
af detta utfodringsmedel underhållas större kreatursbesättningar, 
än eljest skulle vara möjligt. Särskildt uppfödningen af svin 
torde utan tillgång på detta foderämne visa sig mindre lönande. 
Vid tillgodogörandet af dranken har under perioden den förän
dring inträdt, att då man förut mest lade an på att uppföda 
göddjur för afsättning på England och Tyskland, sträfvandet 
numera, i följd af de försvårade afsättningsförhållandena, före
trädesvis riktas på produktion af mjölk, hvilken lätt kan af-
sättas vid de talrika andelsmejerierna samt lemnar en snar och 
säker inkomst. Inköp af potatis vid brännerierna sker numera 

vanligen efter stärkelsehalt, och har detta åstadkommit, att man 
alltmera använder förädlade potatissorter, hvilka icke torde vara: 
så mycket utsatta för potatissjuka som de äldre, mera urartade 
sorterna. 

Äfven under denna period hafva vid olika tillfällen försök, 
gjorts att åstadkomma sammanslutning mellan bränvinstillver-
karne i syfte att för bränvinsprisets höjande på överenskom
melsens väg förmå dem att i lika mån minska produktionen 
utan att, så vidt kändt är, de härom förda underhandlingarna 
ledt till något slutgiltigt resultat. Mellan tillverkare i Kri
stianstadsorten har emellertid träffats den. öfverenskommelse, att 
de vid försäljning af bränvin skulle begagna sig af samma per
son såsom mellanhand, hvarigenom de vunnit den fördel, att de 
icke vid varans utbjudande underbjudit hvarandra. 

För antalet bränvinsbrännare inom länet, mängden af till
verkningen och den derför erlagda skatt äfvensom för antalet 
allmänna nederlag, beloppet af nederlagsafgifter, mängden af de-
natureradt bränvin och derför restituerad tillverkningsskatt jemte 
kostnaderna för kontrollen under periodens olika år redogöres i 
tabell Q. . 

B) Skogshushållning. Under perioden har icke inträffat 
någon förändring i länets indelning med hänseende till den skogs
vård, som af statens funktionärer utöfvas. Länet, som jemte 
Blekinge, Malmöhus och Hallands län bildar Södra skogsdistriktet 
under en öfverjägmästare, är fördeladt på tre revir på det sätt, 
att Östra Göinge, Villands och Gärds härad äro förenade med 
Blekinge län i ett revir, benämndt Blekinge-Åhus revir, Albo, 
Jerrestads och Ingelstads härad tillhöra Malmöhus revir, som för 
öfrigt omfattar hela Malmöhus län, samt återstående delen af 
Kristianstads län bildar Eugelholms revir. 

Den förvaltande personalen har inom hvartdera af Engel-
holms och Blekinge-Ahus revir utgjorts af en jägmästare. I sist
nämnda revir har jägmästaren hos sig haft anstäld såsom assi
stent en extra jägmästare. Malmöhus läns revir förvaltas af en 
i nämnda län bosatt jägmästare. 

Bevakningspersonalen i Engelholms revir, som är indeladt i 
fem bevakningstrakter, nämligen Bjäre, Södra Åsbo, Norra Åsbo, 
Vittsjö och Finja, utgöres fortfarande af 5 ordinarie och 3 extra 
kronojägare. Dessutom tjenstgör skogsrättaren vid Kolleberga 
skogsskola som extra kronojägare på Kolleberga kronopark, och 
en extra bevakare är anstäld på kungsgården Herrevadskloster, 
hvars skogsmark vid utarrendering af nämnda domän blifvit 

Tab. Q. Bränvinstillverkningen i Kristianstads län 
åren 1896—1900. 
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undantagen från arrendet och står under skogsstatens omedelbara 
förvaltning. Kolleberga kronopark förvaltas numera af den till
förordnade föreståndaren för Kolleberga skogsskola. På Magn-
arps och Torekovs enskilda flygsandsfält, som stå under skogs
statens kontroll, tjenstgöra två extra kronojägare. 

Pen till länet hörande delen af Blekinge-Ahus revir är in
delad i fyra bevakningstrakter, nämligen Örkene, Osby, Gärds 
och Bäckaskogs. I de tre förstnämnda af dessa tjenstgöra ordi
narie kronojägare, hvaremot kronojägarebefattningen i Bäcka
skogs bevakningstrakt i afvaktan på bevakningstraktens reglering 
för närvarande uppehälles på förordnande. Extra bevakningen 
i reviret utgjordes vid 1900 års slut af 3 extra kronojägare och 
5 extra bevakare. 

Inom länsdelen af Malmöhus revir har icke någon särskild 
kronojägare haft anställning, utan handhafves bevakningen å de 
allmänna skogarna derstädes af den i Jonstorps bevakningstrakt 
af Malmöhus län anstälde kronojägaren. Förutvarande plantors-
platsen på Ingelstads härads sandfält har numera blifvit indragen. 

Antalet och arealen af allmänna skogar i länet vid perio
dens slut utvisas af tabell E. 

Hela arealen af allmänna skogar i länet utgjorde sålunda 
24,467-62 hektar, utvisande en tillökning under perioden af 
2,280'4 7 hektar, som tillkommit hufvudsakligen genom statens 
inköp af skogsmark. 

Under skogsstatens kontroll finnas dessutom inom Engel
holms revir fem enskilda flygsandsfält med en sammanlagd areal 
af 30409 hektar och inom länsdelen af Blekinge-Ahus revir fyra 
om tillsammans li416-09 hektar. 

Tab. R. Allmänna skogar i Kristianstads län vid 1900 års slut. 

Under perioden hafva inom Engelholms revir försålts 2 
kronoparker med en areal af 159-20 hektar och 8 kronodomäner 
ined en skogsareal af 383-63 hektar, hvarjemte en krouopark 
blifvit utarrenderad tillsammans, med det boställe, hvarifrån- den 
afsöndrats. Deremot har något markinköp för skogsstatens räk
ning icke förekommit inom detta revir. 

Inom länsdelen af Blekinge-Ahus revir hafva under perioden 
försålts 3 kronodomäner med en skogsareal af 733 7 hektar. I 
stället har genom inköp kronoparkernas areal ökats med omkring 
2,43952 hektar. Inköpen hafva omfattat: 

dels enligt nådiga brefvet den 10 december 1897: 

hvilka hemman, belägna i Örkene socken, tillsammans bilda 
Kätteboda kronopark; 

dels enligt nådiga brefvet den 19 augusti 1898: 

hvilka hemman, belägna de två förstnämnda i Örkene och det 
sistnämnda i Glimåkra socken, tillagts Vesslarps kronopark; 

dels enligt nådiga brefvet den 19 augusti 1898: 

dels ock enligt nådiga brefvet den 21 april 1899: 

hvilka sistnämnda 10 hemman, belägna i Vånga socken, bilda 
Skärsnäs kronopark. 

Skogsodlingen å kronans marker har under perioden starkt 
forcerats inom delen af Blekinge-Ahus revir. Sålunda hafva 
derstädes -885-75 hektar kalmarker skogsodlats, hvaraf 357-7 5 
hektar medelst plantering och 528 hektar medelst sådd, hvar
jemte 145 hektar undergått hjelpkultur. Skogsodlingen har till 
öfvervägande delen utförts å kronoparkerna och å från arrenden 
undantagna domänskogar. — - - -.--

I Engelholms revir sker numera all skogsodling genom plan
tering, då sådd icke går till inom reviret. Hufvudsakligen an
vändes gran, enär på såväl Hallandsåsen som Söderåsen tall 
icke fortlefver. På flygsandsfälten är deremot tall hufvud-
trädslaget. 

Inom delen af Malmöhus revir har under perioden skogs
odling verkstälts å 199-41 hektar, hufvudsakligast å sandmar
kerna vid kusten emellan Löderup och Rörum. De båda sista 
årens svåra torka har emellertid mycket skadat skogsodlingarna, 
så att efterbättringar blifvit nödiga. 

Såvidt angår delen af Blekinge-Ahus revir, användes å de 
allmänna skogarna trakthuggning endast i ringa mån. Vanligaste 
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a/verkningssättet är berednings- och rensningshuggningar i be
ståndsvårdens intresse. Deremot sker inom Engelholms revir 
afverkning genom trakthuggning, vanligen åtföljd af skogsodling, 
men någon gång ställas fröträd. I bokskog traktblädas, och äl
skogen behandlas såsom lågskog. Någon afverkning för försälj
ning har icke egt rum inom länsdelen af Malmöhus revir, dock 
har derstädes likasom inom de öfriga reviren verkstälts utsyning 
af skog åt boställshafvare och arrendatorer till husbehof. 

Det till försäljning å kronoskogarna utstämplade virket har 
nästan uteslutande försålts på rot å offentliga- auktioner, mera 
sällan under hand af revirförvaltaren; Virkesprisen hafva under 
perioden hållit sig temligen lika, och tillfälliga höjningar eller 
sänkningar hafva berott på varans bättre eller sämre beskaffenhet. 

A blott en kronoegendom och två ecklesiastika hemman 
disponeras skogsafkastningen mot skogsarrende. 

Skogsskolan å Kolleberga, hvilken förestås af en särskildt 
dertill förordnad skogsstatstjensteman, har fortgått i föreskrifven 
ordning. Den teoretiska undervisningen vid skolan har omfattat 
följande ämnen: skogshushållning, skogsträdslagen och för dem 
skadliga svamparter, för skogshushållningen och jagten vigtiga 
djurslag, skogs- och jagtförfattningar, skrifkonst och rättskrif-
ning, uppsättande af rapporter, räknekonst, uppmätning och ut
räkning af ytor, virkeskubering, rofdjursjagt, jagtvård och skjut
konst samt kartritning. De praktiska öfningarna hafva omfattat 
insamling och klängning af skogsfrö, plantskoleskötsel, skogsod
lingsarbeten, beståndsvård, skogstaxering, skogsafverkning, upp-
huggning och kubering af virke, fält- och skogsmätning, anlägg
ning af vägar, dikning, hägnadsarbeten, patrullering och annan 
bevakningstjenst samt jagt- och skjutkonst. Under perioden äro 
utexaminerade 50 ordinarie lärlingar. 

Den enskilda skogsvården har äfven under denna period 
omfattats med allt större intresse, och gäller detta företrädesvis 
de större egendomarna, der i de flesta fall ordnad skogshushåll
ning blifvit införd och skogsskötseln bedrifves så, att nödig hän
syn tages till, att skogen beredes återväxt, i samma mån den 
blifvit afverkad. Äfven å mindre egendomar har intresset för 
en god skogsvård varit i stigande, och har detta företrädesvis 
visat sig deri, att äfven å sådana egendomar stora områden af 
för skogskultur lämpade kalmarker fredats från betning och 
blifvit använda till skogsodling medelst antingen sådd af skogs
frö eller plantering. Från de norra delarna af länet klagas dock 

fortfarande, att skogsafverkuingen på de flesta enskilda hemman 
bedrifves på ett förödande sätt och att i dessa trakter sko<»s-
återväxten icke synes hålla jemna steg med afverkningen. Der 
verkställes äfven skogsafverkningen icke genom gallring utan 
genom total nedhuggning, hvarefter marken brännes för odlino 
af potatis och råg. 

Den framgång skogsodlingen under perioden haft äfven bland 
mindre jordbrukare är i främsta rummet ett resultat af den 
verksamhet, som utöfvats af den under år 1894 bildade Kri
stianstads läns skogsodlingsförening, hvilken, såsom i förra fem
årsberättelsen redogjordes, har till syfte bland annat att kost
nadsfritt utdela skogsfrö och plantor, företrädesvis till mindre 
jordegare, äfvensom lemna dem hjelp och undervisning vid skogs
odlingsföretags utförande genom anstälda, tekniskt kunniga plan-
törer. Omfattningen af föreningens verksamhet i detta hänseende 
kan inses af nedanstående, från dess årsberättelser sammanfattade 
tabell S. • • . . 

Såsom af denna tabell synes, utgör den mark, som genom 
föreningens åtgörande under perioden blifvit skogsodlad, en areal 
af 3,689 hektar eller i medeltal något öfver 700 hektar för 
hvart år. Man har beräknat, att skogsafverkningen inom länet 
å enskildes marker skulle i medeltal för hvart år omfatta 200 
till 300 hektar. Om denna beräkning, som anses högt tilltagen, 
är riktig, skulle den af föreningen åt skogsbörd vunna arealen 
uppgå till mer än dubbelt den afverkade. Naturligtvis måste å 
den: skogsodlade-arealen afprutas ganska mycket på grund af 
misslyckade kulturer, men om äfven så mycket söm 50 % af-
drages, återstår dock såsom behållning, att större areal skogs-
odlats än som afverkats. Bland mera betydliga skogsodlings
företag, som af föreningen utförts, böra särskildt framhållas de 
vid Simrishamn samt å Glemminge bys allmänning i Vestra 
Karups socken och å Grefvie allmänning i Grefvie socken. A 
de två förstnämnda ställena pågingo skogsodlingsarbetena under 
de första åren af perioden. A det sistnämnda stället togo de 
sin början år 1897, efter det långvariga underhandlingar om 
allmänningens skogsodlande blifvit afslutade med den utgång, 
att de flesta jordegarne i Grefvie, Killeröd, Salomonhög, Atteköp 
och Bjerröd sammanslöto sig till gemensam skogsodling af der-
varande ljungmarker, omfattande sammanlagdt omkring 500 
hektar. År 1900 utsattes å denna allmänning 800,000 plantor 
af tall och gran, och bör den kunna, om delegarnes intresse ej 

Tab. S. Kristianstads läns skogsodlingsförenings verksamhet åren 1896—1900. 
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slappas, inom ytterligare två till tre år vara fullständigt öfver-
gången med skogsodling. Föreningen, som under år 1900 haft 
18 plantskolor i verksamhet inom olika delar af länet, har under 
samma år sysselsatt 4 fasta och 3 extra plantörer samt 3 plant-
skolevaktare förutom 1 öfverplantör. Plantörerna hafva om hand 
utdelning af plantor och frö, biträda reqvirenter vid kulturarbeten 
samt genomresa länets samtliga härad för upptagande af reqvi-
sitioner och medlemsafgifter. Ofverplantören, hvars åliggande 
är att uppgöra plan för arbetena och ordna dem, har derjemte 
att utöfva kontroll öfver plantörernas verksamhet och hålla till
syn å föreningens plantskolor samt inspektera de större kultur
fälten och så många af de mindre, som medhinnas. 

Till bestridande af sina utgifter har föreningen hittills icke 
haft andra egna inkomster af någon betydenhet än sina ledamots-
afgifter, livilka dock för år 1900 uppgingo till endast 546 kronor. 
Föreningen hade derför icke kunnat utöfva verksamhet i den 
omfattning, som skett, såvida icke den fått sig beviljade anslag 
af allmänna och enskilda medel. Såväl länets hushållningssäll
skap som länets landsting hafva för hvart af periodens år be
viljat medel samt stält dem till skogsodlingsföreningens förfo
gande, Landstinget under vilkor att Hushållningssällskapet för 
samma ändamål beviljade minst ett lika stort belopp som Lands
tinget samt i vederbörlig ordning gjorde framställning om del
aktighet för länet i de af Riksdagen för sådant ändamål anvisade 
medel till belopp, som i förhållande till Landstingets och Hus
hållningssällskapets sammanlagda anslag kunde beviljas. Efter 
framställning af Hushållningssällskapet har äfven för hvart af 
periodens år beviljats länet andel i det af Riksdagen föf skogs
odlingens befrämjande anvisade anslag, och hafva dessa statsmedel 
likasom de af Landstinget och Hushållningssällskapet anslagna 
medel öfverlemnats till skogsodlingsföreningen, som jemväl erhållit 
bidrag af ett par sparbanker. De anslag, som sålunda under 
perioden utgått till föreningen, hafva utgjort: 

A den i föregående femårsberättelser omförmälda, under lä
nets landstings förvaltning stälda egendomen Krooksminne, be
stående af tillhopa 175-96 hektar i ett sammanhängande skifte 
liggande utmark, hvilken blifvit öfverplanterad med tall, gran 
och björk, befinna sig planteringarna, hvad angår de båda sist 
nämnda trädslagen, i god växt och lofva godt för framtiden, 
hvaremot det visat sig, att den inplanterade tallen redan i unga 
år bortdör. Det har derför blifvit nödvändigt att nedhugga den 
°ch i stället plantera björk och gran, och har sådan omplante
ring under de sista två åren af perioden påbörjats och fortgått. 
Afven under denna period har från egendomens plantskolor till 
jordbrukare i orten försålts skogsplantor, dock icke i så stor ut
sträckning som förut, närmast beroende derpå, att efterfrågan 

minskats i följd deraf, att plantor tillhandahållits kostnadsfritt 
af skogsodlingsföreningen. 

Några svårare skog »härjningar af insekter hafva icke under 
perioden inträffat, och ollonborrarna synas uppträda mindre tal
rikt än förut. 

Någon mera betydande .skogsbrand har icke under perioden 
förekommit. Dock uppstod den 31 maj 1899 å Tommaboda 
egor i Örkene socken genom oförsigtighet vid bränning af hvit-
mossa en skogseld, hvilken genom sin närhet icke allenast till 
Vesslarps kronopark utan äfven till andra stora skogskomplex 
och genom den vid tillfället rådande starka blåsten i början 
syntes mycket hotande. Lyckligtvis pågick i trakten arbete vid 
den då under byggnad varande jemvägen Sölvesborg—Elmhult, 
och kunde i följd deraf släckningsmanskap i tillräcklig mängd 
hastigt tillkallas. Efter ett ansträngdt släckningsarbete, dervid 
jernvägsarbetarne ådagalade stor raskhet, blef elden påföljande 
dag begränsad, så att fara för dess vidare framfart ej var för 
handen. Den hade då härjat ett område af omkring 10 tunn
land, deraf 7 varit beväxta med furu- och löfskog. 

Samma dag härjades af eld en sträcka af nära 1/a mils 
längd och mellan 50 och 250 famnars bredd, bestående af myrar, 
ungskog och med hafre besådda nyodlingar inom Brogårdens by 
i Verums socken samt Boa och Länekärrs byar i Farstorps 
socken. Ar 1899 inträffade på egendomen Össjö en skogsbrand, 
dervid omkring 500 träd förstördes. På åtskilliga andra ställen 
hafva mindre skogseldar förekommit, flere framkallade genom 
gnistor från lokomotiv å jcrnvägar i närheten. Af sådan anled
ning uppkom den 15 juni 1897 eld på myr- och ljungmark å 
Läredn, och Stoby egor, belägna i Stoby socken, utmed statens 
jcrnvägar. I följd af blåst och rådande torka spred sig elden 
öfver ett område af 20 till 30 tunnland, deribland äfven någon 
skogsmark, och kunde först den 17 i samma månad efter påfö-
ring af grus till fullo begränsas. 

A vissa orter i norra delen af länet är skogshandtering 
fortfarande vida mer än jordbruk hufvudnäring och utgör der 
landtmannens förnämsta inkomstkälla. I dessa trakter finnas 
talrika vattensågverk äfvensom en del ångsågar för skogsproduk
ternas försågning till olika ändamål, såsom plankor, bräder, gruf-
stöttor, stäfver och takspån. De flesta vattensågarna äro dock 
af mindre betydenhet och användas endast för egarnes eget behof 
eller till sågning emot lega af inlemnade skogsprodukter från 
kringliggande ort. Antalet vattensågverk och ångsågar utgjorde, 
enligt uppgift, vid 1900 års slut: 

I den skoglösa delen af länet, der veden faller sig dyr, an
vändes hufvudsakligen stenkol, koks och torf såsom bränsle. 
Användningen af torf, hvarpä nästan öfverallt i länet finnes god 
tillgång, har äfven i öfriga trakter tilltagit, och har detta sär-
skildt blifvit fallet efter det under senare åren en stor prissteg
ring å stenkol och koks inträdt. Denna prisstegring har äfven 
framkallat försök att af torf framställa ett brännmaterial, som 
äfven knnde lämpa sig för användning vid fabriksdrift, och hafva 
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spekulativa män för sådant ändamål flerstädes i länet inköpt 
större torfmossar äfvensom bildat bolag för fabrikation af bränn-
torf. Ett dylikt bolag, som inköpt omkring 250 hektar mosse 
i närheten af Yxenhults jernvägsstation, har redan börjat sin 
verksamhet och sysselsätter för sin tillverkning redan 200 arbetare. 

C) Jagt och djurfångst. Jagt idkas ganska allmänt öfver 
hela länet, dock icke såsom något egentligt näringsfång, utan 
hufvudsakligen för nöjes skull och såsom en omtyckt sport. Be
löningar af statsmedel för rofdjurs dödande hafva icke under 
perioden utbetalts, och de djur, för hvilkas dödande sådan belö
ning ännu erhålles, torde icke förekomma i länet. Då under de 
senare åren, efter borttagandet af skottpenningar för räf och rof-
fogel, dessa djurslag betydligt ökats och derigenom icke allenast 
jagten ä det matnyttiga vilda lidit större skada utan äfven 
oftare förekommit förluster af mindre husdjur, hvilka blifvit af 
rofdjuren dödade, hafva kommunalstämmorna flerstädes anslagit 
medel till belöningar för dödande af räf och i ett par fall äfven 
för dödande af duf- eller hönshök. Deremot hafva länets hus
hållningssällskap och landsting icke anslagit medel för sådant 
ändamål. För dödande af räf anställes ofta af enskilda personer 
skallgång eller klappjagter, men, att döma af de af Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande på senare tiden allt oftare meddelade 
tillstånd att för räfvars dödande utlägga medelst stryknin för
giftade beten, torde detta sätt för djurens utrotande vinna ökad 
användning. Räfven säges dock å vissa orter hafva i betänklig 
grad förökat sig. 

Enligt de af kommunalnämndsordförandena insamlade, till 
Eders Kungl. Maj:ts Domänstyrelse öfversända uppgifter hafva 
här i länet under år 1900 dels dödats skadedjur till följande 
antal och för dem utbetalts belöningar till följande belopp: 

dels ock af rofdjur dödats husdjur till följande antal och skadan 
derför beräknats till följande belopp: 

1 länet förekommer rätt mycket gräfling, som äfven utgör 
föremål för jagt. 

Det matnyttiga vilda utgöres af hare, rådjur, rapphöns 
tjäder, orre, morkulla, and och annan sjöfågel. 

Den svenska haren har år från år aftagit i antal, och gäller 
detta framförallt i mera uppodlade trakter, der den trots all 
vård och fredning hotar att alldeles försvinna. Äfven sjukdomar 
uppgifvas hafva varit orsak härtill. I följd häraf hafva flere 
jagtinnehafvare inom provinsen försökt upphjelpa den inhemska 
harstammen genom inplantering af den tyska haren, hvilken visat 
sig väl gå till i vårt klimat och trifvas å marker, der den in
hemska ej längre funnit skydd eller nödigt lugn för sin trefnad. 
Dessa försök hafva äfven krönts med den bästa framgång. På 
det att" den inplanterade haren måtte blifva i tillfälle att ostördt 
föröka sig och sprida sig i provinsen, har Zoologiska jägaresäll
skapet i Lund gjort framställning om fridlysning af denna hav
sort i Skåne, med undantag af Hven, under en tid af tre tår. 
Denna framställning har emellertid endast i så måtto vunnit 
bifall, att genom nådiga kungörelsen den 27 januari 1899 den 
tyska haren blifvit fridlyst inom Kristianstads och Malmöhus 
län med undantag för ön Hven under årets alla månader utom 
november till den 1 jannari 1902. 

Äfven rådjursstammen säges under senare åren hafva något 
gått tillbaka i antal, beroende enligt uppgift på ett för långt 
drifvet utskjutande af unga bockar inom områden, der jagten i 
öfrigt väl vårdas, samt ett utanför sådana områden hejdlöst 
bedrifvet dödande af detta villebråd. 

Ofriga slag af förenämnda vildt synas deremot hafva ökat 
sig, och har detta framförallt varit fallet med rapphöns, hvarpå 
under sista åren funnits riklig tillgång. Hvad särskildt beträffar 
gräsand, torde den genom nådiga förordningen den 20 april 1894 
förlängda fridlysningstiden för länet hafva mycket bidragit härtill. 

Under de senare åren har elg börjat förekomma äfven här 
i länet. Särskildt i de norra delarne äro förhållandena sådana, 
att jagten efter detta djur derstädes skulle kunna blifva af be
tydelse. Det visade sig emellertid snart, att elgen blef utsatt 
för ett fullkomligt utrotningskrig, i det att hela elgfamiljer ned-
skötos, och uppgifves, att år 1900 omkring ett tjugotal djur 
blifvit dödade. Detta föranledde länets landsting att göra under
dånig framställning derom, att all jagt efter elg inom länet måtte 
förbjudas tills vidare, hvilken framställning i så måtto bifölls, att 
genom nådiga kungörelsen den 26 april 1901 dylik jagt inom 
länet blef förbjuden intill utgången af. år 1903. 

Beträffande ejder gäller fortfarande, att all jagt efter denna 
fågelart, för hvilken olika fridlysningstider äro faststälda för 
länets östra och för länets vestra kust, är förbjuden alla tider 
af året vid Hallands Väderö med omkringliggande skär och 
holmar. 

Genom nådiga kungörelsen den 27 april 1894 blef all jagt 
efter stare inom Kristianstads och Malmöhus län förbjuden tills
vidare intill utgången af är 1898. Under denna fridlysningstid 
förökade sig staren högst betydligt, hvilket förhållande anses 
hafva icke ringa bidragit dertill, att härjningar af ollonborrar 
under de senare åren anmärkningsvärdt minskats. Då emellertid, 
efter det starens fridlysning upphörde, ett ifrigt förföljande af 
stararne flerestädes äter vidtog, fann sig länets landsting för
anlåtet göra underdånig framställning, att all jagt efter stare 
inom länet måtte, förbjudas under tio.år, räknadt.frän och med 
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år 1900. Genom nådiga kungörelsen den 8 februari 1900 blef 
dock dylik jagt inom Kristianstads och Malmöhus län förbjuden 
endast tills vidare intill utgången af år 1902. 

Sedan Riksdagen för livart af åren 1898, 1899 och 1900 
anvisat anslag att användas såsom bidrag till belöningar för 
dödande af sjelar, under vilkor att statsbidraget icke finge utgå 
ined högre belopp, än som motsvarade hvad vederbörande hus
hållningssällskap eller landsting hvart för sig eller i förening för 
ändamålet utbetalte, så hafva, då från fiskeplatserna i länet 
förspordes en allmän klagan öfver den stora skada, som sjelen 
förorsakade å fisket, och det för fiskets bibehållande syntes vara 
«f största vigt, att kraftiga åtgärder vidtoges for utrotande af 
detta skadedjur, länets hushållningssällskap och länets landsting 
hvart för sig af sina medel för hvart af nämnda tre år anslagit 
150 kronor till belöningar för dödande af sjelar inom länet, med 
vilkor att premien för hvarje dtidadt djur bestämmes till tre 
kronor, dertill staten bidroge med hälften samt Hushållnings
sällskapet och Landstinget hvartdera med en fjerdedel. Af de 
sålunda anvisade anslagen, livilka stälts till förfogande af Hus
hållningssällskapet, som åtagit sig ombesörja belöningarnas ut
betalande samt hålla kontroll öfver medlens användning för af-
sedda ändamålet, hafva utbetalts: 

D) Fiske. IJafxfiske bedrifves likasom förut af en ganska 
talrik, utmed länets kuster bosatt befolkning, bestående dels af 
egentliga fiskare och deras familjer, dels ock af fiskerättsegande 
åboar, som jemte landtbruk idka fiske. Fiskelägena och fiske
platserna äro på länets vestra kust Båstad, Kattvik, Torekov, 
Kamsjö, Vejby, Magnarp, Skepparkroken och Engelholms hamn 
samt på länets östra och södra kust Tosteberga, Landön, Vanne-
berga, Ahus, Yngsjö, Magleheni, Knäbäck, Hvitemölla, Kivik, 
Vik, Baskemölla, Simrishamn, Brantevik, Skillinge, Örnahusen, 
kusten vid Borrby, Sandby och Hagestad, Kåseberga och kusten 
vid Ha unnar. 

Angående den fiskeriidkande befolkningens antal samt om 
värdet af densammas redskap och fångst har Eders Kungl. Maj:ts 
Befall/iingshafvande låtit infordra uppgifter, hvilka blifvit sam
manfattade i tabell T (sid. 36 och 37). 

En jemförelse mellan dessa och liknande uppgifter för sista 
året af förra femårsperioden, då fiskarebefolkningen uppgifvits 
bestå af 568 gifta och 124 ogifta män samt 1,443 hustrur och 
barn och öfriga fiskeidkande beräknats till 290 personer samt 
värdet af fiskredskapen uppskattats till 271,162 kronor och af 
fångsten till 210,288 kronor, visar visserligen en ganska betydlig 
minskning i den fiskeidkande befolkningens antal, men då vär
dena såväl af fiskredskapen som af fångsten hållit sig i det 
närmaste oförändrade och till och med något stigit, torde man 
icke kunna sluta till en tillbakagång i hafsfisket såsom näring 
tor länet i sin helhet betraktadt. Inom Ingelstads fögderi har 
minskningen deremot varit särskildt märkbar, i det att, jemte 
det att den egentliga fiskarebefolkningen nedgått i antal, värdet 
at den vid fögderiets kust fångade fisk med icke mindre än 
17,210 kronor understiger samma värde för är 1895. Det för 
ar 1900 uppgifna fångstvärdet från fiskeplatserna å länets vestra 
kust säges hafva öfverstigit eller fullt motsvarat medelvärdet af 

fångsten under hvart af periodens hr med undantag deraf, att i 
Båstad värdet af sill, torsk och hummer uppgifves hafva under
stigit, men af öfriga fiskslag öfverstigit medelvärdet samt att i 
Torekov värdet af sill och hummer öfverstigit, men af öfriga slag 
understigit medelvärdet. A de på länets östra kust norr om 
Hvitemölla belägna fiskeplatserna säges fångstvärdet hafva varit 
ungefär lika under hvart af åren under perioden, med undantag 
af år 1899, då värdet af fångad ål var mycket högre än det 
uppgifna och ensamt i Yngsjö beräknas hafva uppgått till öfver 
100,000 kronor. Deremot uppgifves från östra kusten i öfrigt, 
att de upptagna fångstvärdena å alla iiskeslagen betydligt under
stigit medelvärdena för de föregående åren under perioden. Lika
som förut har fisket mindre betydelse å länets vestra kust än 
å den östra och södra; dock bedrifves i Torekov ett lönande sill
fiske. A den östra kusten hafva ålfiskena vid Yngsjö, Magle
hem, Hvitemölla och Kivik samt sillfisket i Simrishamn varit 
mest gifvande. 

Sillfisket i Simrishamn bedrifves hufvudsakligen af Blekings
fiskare, hvilka med nära ett hundratal båtar ditkomina och uppe
hålla sig der under fisketiden, som omfattar omkring tre månader. 
Fångsten, som under periodens tidigare del utföll tillfredsstäl
lande, har under åren 1899 och 1900, synnerligast sistnämnda 
år, varit dålig till såväl mängd som beskaffenhet, men då för
säljningspriset å sill under perioden mer än fördubblats, har 
detta fiske dock under samtliga åren lemnat utöfvarne en, om 
än icke god, likväl berglig utkomst. Prisstegringen har till 
största delen framkallats af den lätthet, hvarined sagda fisksort 
numera, sedan staden erhållit direkt jernvägsförbindelse med 
Malmö, kan afsättas å provinsens större platser. Detta förhäl
lande märkes tydligt deraf, att all den sill, som ilandföres efter 
morgontågets afgång, betingar minst 10 öre lägre pris för val än 
den tidigare ankomna. Lax- och ålfisket i Simrishamn har lika
ledes under periodens senare del lemnat mindre utbyte än förut, 
men äfven i fråga om dessa fisksorter har förhöjning af priset 
motsvarat minskningen i fångsten. Torskfisket derstädes har under 
perioden med undantag af sista året lemnat god afkastning. 

Beträffande hafsfisket har Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande icke under perioden meddelat andra bestämmelser än 
dem, som innefattas i en den 15 februari 1896 utfärdad förändrad 
stadga för fiske af lax, laxöring, forell och annan till laxslägtet 
hörande fisk i Laholmsbugten (Bästadsbugten) från Hallands 
gräns till Hofs hallar. I öfrigt gälde vid periodens slut icke 
andra särskilda bestämmelser för hafsfisket än de, som blifvit 
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande meddelade dels genom 
utslag den 29 december 1885 gemensamt med Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i Hallands län för fiske med not eller 
vad i Laholmsbugten, dels ock genom utslag den 22 juni 1895 
gemensamt med Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Malmö
hus län i fråga om förnyadt förbud för ytterligare tio år mot 
allt fiskande i Skelderviken med not af alla slag. 

Sedan i särskilda ansökningar dels fiskare i Yngsjö, Knä
bäck, Hvitemölla och Kivik anhållit, att Eders Kungl. Maj:t 
täcktes medgifva hvarje svensk undersåte tillstånd att utanför 
länets östra kust idka ålfiske med fast fiskredskap (ålhommor) 
i allt det vatten, som icke omfattades af strandegares enskilda 
fiskerätt, skattlagda ålfiskens rätt dock oförkränkt, dels ock åt
skilliga egare af skattlagda ålfisken å kusten mellan Ahus och 
Simrishamn, under åberopande hurusom, på sätt jemväl af sär-
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skilda af Eders Kung]. Maj:t meddelade utslag franiginge, från 
urminnes tider egarne af skattlagda ålfisken å denna kust egt 
bedrifva ålfiske med hommor äfven utanför landgrundet, så långt 
ut i hafvet sådana kunna sättas och ål ginge, med uteslutande 
af andra fiskare, anhållit om dylikt tillstånd beträffande ålhom-
uior för egarne af skattlagda ålfisken å ifrågavarande kust, så 
och efter det ej mindre strandegare och fiskeidkare å länets östra 
kust. lemnats tillfälle att å sammanträde inför Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i Simrishamn den 1 juli 1899 yttra 
sig öfver ansökningarna än äfven upplyst blifvit, bland annat, att, 
enligt livad 1825 års jordebok utvisade, inom riedannämnda, ut
med länets östra kust belägna socknar skattlagda ålfisken funnes 
till följande antal, nämligen inom Ahus socken 671/i, inom Magie

hems socken 35, inom Raflunda socken 19, inom Hvitaby socken 
4, inom Södra Mellby socken 15, inom Rörums socken 18, inom 
Gladsax socken 7, inom Simris socken 4, inom Östra Nöbbelöfs 
socken 3, inom Östra Hoby socken 2, inom Borrby socken 22 
inom Löderups socken 26, inom Valleberga socken 10 och inom 
Ingelstorps socken 1, samt att inom de jemväl vid nämnda kust 
belägna Ifvetofta, Trolle-Ljungby och Rinkaby socknar skatt
lagda fisken icko funnes, har Eders Kungl. Maj:t i nådigt bref 
den 17 augusti 1900, hvad först beträffade ansökningen om rätt 
för innehafvare af skattlagda ålfisken å östra kusten af länet 
att utanför landgrundet, derifrån deras fisken utgå, i hafvet ut
sätta ålhommor, funnit densamma, med afseende å innehållet i 
12 § af lagen om rätt till fiske den 27 juni 1896, icke till något 

Tab. T. Hafsfisket vid Kristianstads läns kuster år 1900. A) Fiskarebefolkning och fiskredskap. 
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yttrande föranleda samt vidkommande ansökningarna i öfrigt, 
eller såvidt de afsåge rätt för Ii varje svensk undersåte att under 
vissa vilkor utanför sagda kust idka ålfiske med fast redskap i 
det vatten, som ej omfattades af strandegarnes enskilda fiskerätt, 
enär några särskilda omständigheter, på grund af hvilka undan
tag från det i 1 § af nyssnämnda lag stadgade förbud mot ut
sättande af fast fiskredskap syntes böra af Eders Kungl. Maj:t 
meddelas, icke, såvidt af handlingarna i ärendet framginge, i detta 
fall förelåge samt dertill komme, att erforderlig utredning sak
nades för bedömande, huruvida icke det betydande antal skatt-
lagda ålfisken, som vid denna kust funnes, skulle kunna till följd 
af belägenhet eller andra orsaker menligt beröras af den ifråga
satta undantagsbestämmelsen, icke funnit skäl att för det då
varande till ansökningarna i denna del lemna bifall. 

I öfverensstänimelse med konventionen af den 14 juli 1899 
har Eders Kungl. Maj:t genom nådig kungörelse den 10 novem
ber samma år meddelat vissa föreskrifter rörande fiskcriförhål-
landena i de till Sverige och Danmark gränsande farvatten, der

till skola räknas såväl den del af Kattegat, hvilken berör länets 
vestra kust, som delen af Östersjön utanför länets kust från 
Malmöhus läns gräns till Simrishamn. Under åren 1899 och 
1900 har dessutom i enlighet med Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
befallning en svensk kanonbåt stationerats vid kusten af Göte
borgs och Bohus län med uppgift, bland annat, att, då dess när
varo å denna kust ej erfordrades och då omständigheterna i öfrigt 
ej lade hinder i vägen derför, besöka de i förenämnda konven
tion och kungörelse angifna farvatten, hvarest fisket vore ute
slutande förbehållet svenska undersåtar och som vore belägna 
norr om -Kullen, för att öfva tillsyn dera, att de i konventionen 
och kungörelsen gifna föreskrifter blefve af svenska undersåtar 
vederbörligen iakttagna samt att dessa ej lede något intrång i 
sina rättigheter, äfvensom att efter särskild order göra besök i 
öfriga af berörda farvatten, om kanonbåtens biträde derstädes 
påkallades. 

Ehuru sötvattens fisket såsom näring icke är af den vigt för 
länet som hafsvattensfisket, kan det dock icke anses vara utan 

Tab. T. (Forts.) Hafsfisket vid Kristianstads läns kuster år 1900. B) Fångstvärde. 
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betydelse. Det bedrifves hufvudsakligen i Rönne å och Helge å 
samt Ifösjön och Oppmannasjön. Ålfisket torde äfven i detta 
fall vara det, som leninar största inkomsten. 

Hörande laxfisket i Rönneåns fiskedistrikt utfärdades af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande, såsom i förra femårs-
berättelseu omnämndes, förändrade stadgar den 4 april 1891. 
Öfverträdelser af dessa stadgar likasom af ofvannämnda, af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningsliafvande den 15 februari 1896 utfär
dade förändrade stadgar för fiske af lax, laxöring, forell eller 
annan till laxslägtet hörande fisk i Laholmsbugten (Båstads-
bugten) från Hallands gräns till Hofs hallar, hvilka stadgar 
äfven gälla alla på denna landsträcka utfallande eller från Bjäre 
härad i Skåne till Stensån i Halland rinnande vattendrag, höra 
emellertid till regel. Ehuru en mängd personer blifvit åtalade, 
kan någon förbättring icke märkas, beroende derpå, att det i 
folkmedvetandet icke anses såsom något orätt att fiska å för
bjuden tid. 

Den 30 mars 1893 faststäldes af Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningsliafvande förändrade stadgar för fisket i Helge å från 
Broby qvarn till åns mynningar i hafvet vid Yngsjö och Ahus 
samt dermed sammanhängande vattendrag. Till aflönande af en 
eller flere tillsyningsmän öfver efterlefnaden af dessa stadgar, 
hvad anginge lax- och laxöringsfisket inom området från Torsebro 
till åns mynningar, har länets hushållningssällskap anslagit 200 
kronor årligen under fem år från och med år 1900. 

Efter det enligt nådiga brefvet den 11 maj 1900 bidrag af 
statsmedel till dylika tillsyningsmäns aflöning blifvit beviljadt 
för samma år, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 
23 juni 1900 förordnat tre tillsyningsmän med fyra biträden att 
tills vidare från och med den 1 nästpåföljande juli tjenstgöra inom 
förenämnda tjenstgöringsområde emot ett sammanlagdt orfvode 
för år räknadt af 400 kronor att utgå med hälften af statsmedel 
och hälften af de af länets hushållningssällskap anvisade medel. 

Enligt de af tillsyningsmännen för år 1900 lemnade upp
gifter har inom tjenstgöringsområdet fiske bedrifvits af 15 fiskare, 
som dervid användt 10 båtar och 30 fiskredskap samt fångat 
53 laxar om 413-5 kilogram till värde af 878 kronor 75 öre. 
Derjemte hafva fångats omkring 2,175 kilogram gädda, 2,350 
kilogram braxen och 850 kilogram sutare. 

I Skepparpsån har vid Hafängen inom Rafiunda' socken 
under de senare åren blifvit anlagd en anstalt för odling af lax
öring. Der har utkläckts och utsläppts ett stort antal laxörings-
yngel, vissa år uppgående ända till ett hundratusental. Lax
öringsfisket derstädes har äfven derefter blifvit ganska inkomst
bringande. 

Den å egendomen Gustafsborg sedan många år tillbaka an
lagda karpodlingsanstalten har under perioden något utvidgats 
och förbättrats. Vinterdaminarna äro fördjupade, så att karpen 
är skyddad mot hårda vintrar. Under perioden har för öfrigt 
icke något för karpodlingen störande inträffat, och den årliga 
produktionen har derför också varit ungefär lika eller 16,000 
kilogram. Med undantag af några mindre partier, som försålts 
här i landet, exporteras all den öfriga säljbara karpen öfver 
Helsingborg, Korsör och Vamdrup till Hamburg, der den säljes 
å auktion. Under transporten, som numera icke vållar större 
svårigheter, förvaras fisken i fat, fylda med vatten. Ar 1896 
såldes för 23,750 kronor, år 1897 för 21,875 kronor, år 1898 
för 13,750 kronor, år 1899 för 25,000 kronor och år 1900 för 

18,750 kronor. Dammarnas sammanlagda ytvidd utgör numera 
omkring 400 hektar; deraf användas för yngel omkring 5 hektar 
för ettårig karp 100 hektar, för tvåårig 130 hektar och för tre
till fyraårig 165 hektar. Vid anstalten har under perioden 
börjat att odlas äfven sutare, hvilket fiskslag visat sig vara 
mera efterfrägadt än karp. Sutare äro äfven mera lönande att 
odla, enär de äro säljbara vid 3 till 4 års ålder, medan karpen 
blir det först vid 4 till 5 års ålder. De äro dessutom mera 
härdiga, ej minst vid transporten till försäljningsplatsen, som är 
densamma som för karpen. Transporten dit tillgår äfven på 
enahanda sätt. Af denna fisksort har försålts år 1896 för 8,550 
kronor, år 1897 för 13,725 kronor, år 1898 för 6,750 kronor, år 
1899 för 12,375 kronor och år 1900 för 12,037 kronor. 

På ett par ställen inom Perstorps, Färingtofta och Stenestads 
socknar hafva under perioden anlagts dammar för odling af karp 
och sutare, dock ej i större omfattning. 

Hvad angår länets sötvatten, har Eders Kungl. Maj:s Be
fallningshafvande under perioden utom ofvannämnda förändrade 
stadgar af den 15 februari 1896 utfärdat den 21 januari 1897 
stadgar för fisket i Ifösjön, den 29 september 1897 förändrad 
stadga för fisket i Råbelöfssjön, den 22 oktober 1897 förändrad 
stadga för fisket i Luhr- och Bubbarpsjöarna samt den 15 de
cember 1898 förnyad stadga för fisket i Oppmannasjön, hvilken 
sistnämnda stadga blifvit af Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt 
bref den 3 november 1899, i vissa delar ändrad. För öfrigt 
gälde vid periodens slut förut antagna stadgar rörande fisket i 
följande sötvatten, nämligen Finjasjön, Sjöbergasjön samt Ty
dinge- och Kollsjöarna, äfvensom beträffande laxörings- och lax
fisket i de åar och mindre vattendrag, som utflyta på länets 
östra kust söder om Yngsjöån, och vid samma vattendrags myn
ningar. 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 
9 januari 1884 har all fångst af kräftor i länet blifvit förbju
den från och med den 1 april till och med den 31 juli, och har 
ändring i denna bestämmelse sedermera icke blifvit beslutad. 

Under stormdagarna från den 23 till den 26 mars 1898 
omkom i närheten af Bornholm en mängd svenska fiskare, de 
flesta från Blekinge, men några äfven härifrån länet. Af dessa 
senare vore sex ifrån Simrisham och fyra från Hvitemölla. Af 
Simrishamnsfiskarena voro fem gifta, hvilka efterlemnade utom 
enkor 14 barn, hvaremot af de öfriga endast en var gift, hvilken 
efterlemnade jemte enka 2 barn. Till understöd åt nödlidande 
familjer efter de fiskare, som vid ifrågavarande tillfälle omkommo, 
verkstäldes insamlingar icke allenast, inom provinserna Skåne och 
Blekinge utan äfven på många andra ställen inom landet, och 
inflöto bidragen så rikligt, att en i Simrishamn bildad nödhjelps-
koinité, som åtagit sig fördela understöden bland familjerna här
ifrån länet, fick emottaga 11,190 kronor 53 öre, hvilket belopp 
fördelades med 9,134 kronor 53 öre till Simrishamn, 936 kronor 
till Hvitemölla och 1,120 kronor till Kåseberga, der vid en 
storm den 7 mars 1898 omkommit 3 fiskare, hvilka efterlemnat 
2 enkor och 5 barn. Af det för fiskarefamiljerna i Simrishamn 
afsedda beloppet insattes 6,310 kronor 75 öre i dervarande spar
bank, och skall deraf årligen såsom underhåll till hvart af de 
efterlemnade barnen, intilldess de fylla 15 år, utbetalas 50 kronor. 

Under de svåra stormar, som rasade från den 16 till 20 
oktober 1898, förlorade flertalet af de redan förut i fattiga om
ständigheter varande fiskarena i Kivik och Hvitemölla nästan 
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all sin fiskredskap, uppgående till ett sammanlagdt värde af 
minst 18,000 kronor. Denna förlust var för dem så mycket 
svårare att bära, som de derigenom, utan tillgång att anskaffa 
ny fångstredskap, satts ur tillfälle att försörja sig och de sina. 
Nöden å fiskelägena, botade derför att blifva stor. För att lindra 
densamma verkstäldes genom en nödhjelpskomité insamlingar, 
hufvndsakligen inom provinsen, hvilka inbragte 11,549 kronor 
21 öre, deraf endast 7,367 kronor 26 öre utdelades. Öfverskottet, 
4,181 kronor 95 öre, afsattes till en fond med ändamål att lemna 
årliga understöd till nödlidande fiskare från Kivik och Ilvite-
mölla, deraf sedan dess icke någon utdelning egt rum. Regle
mente för denna fond har af Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande blifvit faststäldt den 21 december 1899. 

E) Bergs- och brukshandtering samt fabriker, manufakturer 
och handtverk. Någon grufdrift eller bergshandtering förekom
mer ännu icke inom länet. Väl har Eders Kungl. Maj:t, på sätt 
i förra femårsberättelsen omnämndes, den 31 december 1895 be
viljat en del enskilda personer, hvilka sedermera på Ilyllinge 
stenkols-. och lerindustriakiiebolag öfverlåtit sin rätt, koncession 
att i enlighet med lagen den 28 maj 1880 eftersöka och bear
beta stenkolsfyndig heter .'mom ett område af 5G7-908" hektar 
inom Ilyllinge by af Vestra Broby socken, men hittills har endast 
schakt blifvit sänkt och andra förberedande arbeten hunnit vid
tagas. Bolaget drifver dock redan en ganska betydande tillverk
ning af eldfast sten. Efter det konsuln N. Persson in. fl. an
hållit om koncession att eftersöka och bearbeta stenkolsfyndig-
heter inom ett område af 1,600 hektar, innefattande dels 296'785 
hektar af egor i Broby af Vestra Broby socken här i länet och 
dels l,303"2i5 hektar af egor inom Norra V rams socken af 
Malmöhus län, har Eders Kungl. Maj:t den 28 april 1899 i så 
måtto bifallit ansökningen, att Persson och hans medparter be
viljats koncession å norra delen af det utaf dem sökta konces-
sionsområde till och med den gräns mot söder, som utgöres af 
Helsingborg-—Hessleholms jernväg mellan Vege å och Gunnars
torps stationsområde samt landsvägen från Gunnarstorps station 
i ostlig riktning till Malmö—Engelholms jernväg. Så vidt till 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes kännedom kommit, har 
icke här i länet vidtagits några åtgärder för grufdriften på grund 
af sistnämnda koncession. 

Förut omnämnda på staden Simrishamns mark inmutade 
tre bhjanledningar hafva icke heller under denna period bear
betats. 

Det i Andrarums socken af Albo härad belägna alunbruhet 
drifves fortfarande, dock endast i ringa omfattning och utan för
del. Likasom under förra perioden har äfven under denna period 
endast en kokpanna varit i bruk, och har aluntillverkningen ut
gjort 40 till 50 fat årligen, hvarje fat vägande omkring 145 
kilogram.^ Derjemte har tillverkats ett mindre parti rödfärg och 
vitriol. Ärliga åtgången af bränsle för brukets behof har utgjort 
50 kubikfamnar bokved och 100 lass torf. 

Den förut omnämnda stenindustrien i nordöstra delen af 
länet har under perioden nätt en betydlig utveckling och arbetat 
under gynsamma förhållanden ända tills på sista tiden, då en 
stagnation i afsättningen inträdt. De, bergarter, som utgjort 
föremal för bearbetning, hafva företrädesvis varit svart, grön och 
röd granit, af hvilka den sistnämnda egentligen lärer vara en 
granitartad gneis. 

Den mest brytvärda svarta graniten har påträffats kring 
sjön Immeln, nämligen i norr vid Gylsboda, der den största 
brytningen eger rum, samt Hägghult och Stora Björkeröd, i 
vester vid Ebbarp, i öster vid Skärsnäs och i söder vid Geden-
ryd, llagstad, Halfsjön, Ekestad oeh Tomarp. För öfrigt upp
träder den pä en mängd ställen inom Orkene, Glimåkra, Östra 
Broby, Iljersås och Qviinge socknar af Östra Göinge härad 
samt Vånga, Oppmanna, Fjelkestads och Näsums socknar af 
Villands härad, och förekommer brytning deraf numera på ett 
tjugutal ställen. Nya fyndorter upptäckas allt emellanåt. För 
att brytning skall löna sig, bör graniten vara jenit finkornig, till 
färgen mörk och kunna brytas i stora block. Man har sprängt 
ut block, som vägt ända till 10,000 och 11,000 kilogram. Så
dana betalas mycket högt, om de för öfrigt äro af god beskaffen
het. Brytningen verkställes geinenligen af stenhuggerifirmor, 
hvilka af jordegarne fått sig upplåten rätt till afverkning af 
graniten på viss tid mot skyldighet att betala viss ersättning 
för livad som brytes. Vanligen förbinda de sig äfven till viss 
miniiniafverkning för år. Till jordegarne betalas numera 15 till 
20 kronor kubikmetern. Vid stenbrotten betinga sig arbetarne 
2 kronor 50 öre till 3 kronor för grofhuggen och 12 till 15 
kronor för finhuggen sten, allt qvadratmetern. En kubikmeter 
af den bästa stenen betalas vid export i Ahus hamn med 250 
till 300 kronor. 

Den röda graniten, som äfven börjat bearbetas i större om
fattning, förekommer i flere betydliga höjder och backar, såsom 
Vånga- och Oppinannabergen, Iföklack, Balsberget, Kjugekull 
och Fjelkingebacke, hvadan den förefinnes i outtömlig mängd 
och kan blifva föremål för en storartad industri, om den vinner 
efterfrågan. 

Grön granit brytes i Getaberga af Etnislöfs socken. 
Af dessa stensorter afyttras endast en mindre del svart 

granit inom landet för tillverkning af grafmonument. Det ofri ga 
afsattes till utlandet, förnämligast till Tyskland, Österrike och 
England, i hvilket sistnämnda land särskildt den gröna graniten 
är efterfrågad. Exporten har hittills hufvndsakligen gått öfver 
Ahus och endast till en obetydligare del öfver Sölvesborg, men 
torde den framdeles, sedan numera Sölvesborg—Elmhults jernväg 
blifvit öppnad för trafik, i betydligare mån än förut komma att 
söka sig denna väg. I saknad af andra uppgifter om den om
fattning, i hvilken ifrågavarande stenindustri bedrifves, lemna 
dock uppgifterna om utförsel af sten från Ahus hamn en ganska 
god ledning. Derifrån torde annat, slag af sten med undantag 
för en del gatsten icke i nämnvärd mängd exporteras. Enligt i 
det följande pä tal om hamnarna införda tabell Bb (sid. 56) utgjorde 
utförseln af sten från Ahus, som hvart af periodens år stigit, år 
1900 20,459,000 kilogram. Motsvarande myckenhet utgjorde år 
1890 905,820 kilogram och år 1895 10,229,000 kilogram. Man 
torde icke göra sig skyldig till öfverdrift, om man antager, att 
den myckenhet sten, som är 1900 öfver Ahus exporterats, repre
senterar ett värde af minst 1,000,000 kronor. 

Enligt uppgift af vederbörande jernvägsförvaltningar hafva 
under år 1900 fraktats å bandelen Ilästveda—Karpalund 8,llfi3 
ton granit och å Kristianstad—Immelns jernväg 11,728 ton, 
deraf 1,401 ton röd granit, eller tillhopa 19,844-3 ton. Häraf 
har det allra hufvudsakligaste varit destineradt till Ahus. Der-
emot upplyses, att med Sölvesborg—Kristianstads jernväg nämnda 
år icke försändts någon granit. 
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En tysk, som den 20 december 1898 erhöll nådigt tillstånd 
att i Simris socken idka stenhuggerirörelse, liar af jordegare 
derstädes förskaffat sig afverkningsrätt å en del utmed kusten 
befintliga sandstensklippor för uthuggning af tuktad gatsten. Vid 
stenhuggeriet, som sysselsätter ett tjugutal arbetare, tillverkades 
under år 1899 5,200 och under år 1900 6,700 qvadratmeter 
sådan sten, hvilken utskeppats till Tyskland och betingat ett 
pris af tillsammans 58,575 kronor. Då å en af klipporna, be
lägen å egorna till n:r 19 och 27 Simris, på en yta af flere 
qvadratmeter finnas anbragta hällristningar, utgörande ett af 
provinsens förnämsta fornminnen, utan att jordegaren vid upp
låtelsen undantagit samma yta, har, efter det kronolänsmannen 
i orten fäst uppmärksamhet på förhållandet, platsen, der häll
ristningarna finnas, under år 1898 blifvit genom Eders Kungl. 
Mnj:ts Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademis försorg in
hägnad med ett högt jernräcke, hvadan hällristningarna numera 
äro väl skyddade. 

För tillverkning af makadam och stengrus, som afsättes till 
de större städerna och Danmark, hafva under perioden varit 
anlagda större stenkrossverk vid Hofs hallar, Björnekulla klint 
och Stenshufvud. A förstnämnda ställe, der verket eges af ett 
bolag, synes rörelsen fortfarande drifvas med fördel, men å de 
båda sistnämnda ställena har verksamheten under senare åren 
blifvit nedlagd. Derjemte hafva flerstädes användts ambulato-
riska, med ånga drifna stenkrossare, hvilka afse tillverkning af 
väglagniugsämnen för ortens behof. 

Kalkstensbrott bearbetas fortfarande i Ignaberga af Igna-
berga socken, i Bjernum af Norra Akarps socken, å Ilanaskog 
i Qviinge socken och å Maltesholm i Östra Sönnarslöfs socken 
samt vid Kanestad i Stiby socken, der dock endast en mindre 
del af stenen förbrännes till kalk, hvaremo^den öfvervägande delen 
brytes för användning till trappor och grafvårdar. Derjemte 
brytes kalksten numera i Grefvie socken. Under år 1899 bil
dades ett aktiebolag, som i omedelbar närhet af Grefvie station 
inköpte 40 tunnland jord, innehållande på fosforsyra rik kalk, 
hvilken uppgifves med fördel kunna användas såsom gödnings
ämne till all slags jord. Kalken, som endast är täckt af ett 
obetydligt jordlager, undergår ingen förberedande behandling, 
utan säljes i befintligt skick. En del afsättes i orten, men största 
delen afsändes till andra platser i Skåne, Halland och Småland. 
Under år 1900 såldes omkring 5,000 ton, som inbringade ett 
belopp af omkring 9,000 kronor. 

Maltesholms kalkstens- och tegelbruk har undergått en 
genomgripande förändring samt utvecklats till ett industrielt 
företag af första ordningen. Ar 1898 bildades Maltesholms 
cementaktiebolag för fortsättande af de tillverkningar af tegel 
och kalk, som förut å egendomen bedrifvits. Samma år börjades 
uppförandet af en fabrik för tillverkning af portlandscenient samt 
en fabrik för framställning af gödningskalk, för hvilket ändamål 
ytterligare en fabrik anlagts under innevarande år. Ar 1899 
färdigbygdes och igångsattes äfven en ny ringugn för kalkbrän
ning, så att det hela nu omfattar tegelbruk för årstillverkning 
af 3,000,000 maskinpressadt tegel, två kalkugnar med produk
tionsförmåga af 200 till 300 hektoliter bränd kalk per dag, två 
gödningsfabriker med sammanlagd produktionsförmåga af 150 ton 
per dygn samt cementfabrik för tillverkning af 100,000 fat ce
ment per år. De för packning erforderliga faten tillverkas på 
platsen. Cementaktiebolaget har under det sista året inköpt 

Ignaberga kalkgrufva och ämnar bedrifva kalkbrytningen der
städes hufvudsakligen till framställande af gödningsämne, hvartill 
denna kalk med hänseende till sina beståndsdelar lärer vara 
särskildt lämplig. 

Vid Hanaskogs kalkbruk tillverkas och afsättes äfven göd
ningskalk. Derjemte tillhandahållas derstädes äfven kalkmjöl 
osläckt kalk och kalksten. Deremot tillverkas vid kalkbruket i 
Bjernum endast gödningskalk. 

Kaolinfyndigheten å Blaksudden på Ifö bearbetas fortfarande 
af Ifö kalk- och kaolinaktiebolag, som på pråmar för råämnet 
till sin fabrik i Bromölla. Kaolinen användes hufvudsakligen 
till eldfast tegel. En del säljes till kakelfabriker och en del 
som glasugnssten. Äfven tillverkas klinker och beklädnadsteoel 
samt deglar till glasbruk, hvarjemte framställes en del bränd 
kalk, murkalk och gödningskalk. 

Under perioden hafva i länet anlagts tre större fabriker for 
tillverkning af tegel, nämligen en i staden Simrishamn, som eges 
af Simrishamns tegelbruksaktiebolag, med en beräknad tillverk
ningsförmåga af 3,000,000 tegel om året, från hvilken äfven i 
marknaden utsläppts ett nytt slags taktäckningsämne, bestående 
af eldfasta tegelplattor, en i Viby af Gustaf Adolfs socken, till
hörig tegelbruksaktiebolaget Herkules, vid hvilken under år 1900 
tillverkats 3,000,000 murtegel till ett värde af (55,000 kronor, 
och en i Aby by af Gråmanstorps socken. Den sistnämnda, 
som eges af Aby-Klippans tegelbruksaktiebolag, har till ändamål 
att tillverka både vanligt tegel och s. k. fasadtegel äfvensom 
tegelrör. Råvaran å detta ställe hade vid verkstäld analys och 
vid företagna profbränningar vid andra tegelbruk visat sig vara 
af utmärkt beskaffenhet, men den färdiga stenen motsvarade till 
en början ej förväntningarna, hvilket ansetts bero på någon fel
aktighet i brännugnen, som derför under sistlidet år blifvit ombygd. 

För öfrigt hafva 29 tegelbruk varit i verksamhet i länet 
under år 1900. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda Mselg urfabriken 
å egendomen Genastorp i Osby socken, hvilken anlades af Sven
ska kiselgurfabriksaktiebolaget, har, efter det den under år 1899 
öfvergått till aktiebolaget Kiselgur, i mycket betydlig mån ut
vidgat sin drift. Så hafva derstädes blifvit anlagda 5 nya tork
lador, 2 torkugnar och 1 kalcineringsugn samt 6 stora slani-
bassiner af beton, hvarjemte nya fyndigheter inköpts. Föremal 
för verksamheten vid fabriken, hvarest under år 1900 syssel
sattes 30 till 40 arbetare, utgör torkning och förädling af kiselgur. 
Emellertid har den numera afstannat, sedan sistnämnda bolag 
blifvit försatt i konkurs. 

För åskådliggörande af fabriksverksamhetens utveckling under 
perioden tillåter sig Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
hänvisa till tabell U (sid. 41) angående antalet fabriker och 
fabriksarbetare samt tillverkningens värde under periodens första 
och sista år, hvilken tabell blifvit sammanfattad efter Eders 
Kungl. Maj:ts Kommerskollegii underdåniga embetsberättelsc för 
år 1896 samt derifrån erhållna uppgifter. 

Af tabellen framgår, att antalet fabriker under perioden 
något ökats äfvensom att fabriksverksamheten högst väsentligt 
utvidgats, hvilket synes såväl af tillväxten i fabriksarbetarnes 
antal som framför allt i det. mycket ökade värdet af fabrikernas 
tillverkningar. 

För de mera betydande skall Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande i korthet redogöra. 
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Vid Klippans pappersbruk hafva inlagts nya maskiner och 
verkstälts ny- och ombyggnader, hvarigenom brukets afverknings-
förmåga stegrats. Drifkraften utgöres hufvudsakligen af vatten
kraft, och genom inköp af ofvanför liggande qvarnar har man 
sökt jemnare fördela vattentilloppet. Från Forsmöllans vatten
fall som är beläget omkring l / 2 kilometer ofvanför Klippan, 
har påbörjats anläggning af en dyrbar elektrisk kraftledning till 
bruket. En del af tillverkningen afsättes numera till utlandet, 
hufvudsakligen England. Under år 1900 tillverkades 1,962,116 
kilogram papper till värde af 896,465 kronor. Samma år voro 
vid bruket anstälda 200 manliga och 116 qvinliga arbetare. 

Vid Östanå trämassefabrik har tillverkningen under perioden 
fortgått i ungefär samma omfattning som förut, och tillverkades 
der år 1900, hvarunder sysselsattes 35 arbetare, omkring 3,800 
ton trämassa till ett värde af 150,000 kronor. Tillverkningen, 
som förut exporterats hufvudsakligen till Hamburg, har numera 
äfven börjat afsättas inom landet. 

Vid Skånska ättikfabriken i Perstorp sysselsattes under år 
1900 omkring 60 arbetare och tillverkades 181,740 kilogram 
ättiksyra, 41,440 kilogram träsprit, 12,725 kilogram denature-
ringsmedel, 107,840 kilogram tjärprodukter, 1,240,205 kilogram 
träkol, 63,890 kilogram kimrök och 7,325 kilogram blysocker, 
allt till ett uppgifvet värde af 319,720 kronor. 

I slutet af år 1899 började aktiebolaget Ättiksyrefabriken 
i Stockholm fabriksverksamhet inom Jerrestads socken för till
verkning af ättiksyra. Som råämne för tillverkningen användes 
ättiksyrad kalk, som importeras. Ar 1900 tillverkades 38,000 
kilogram 60 % ättiksyra med ett augifvet värde af 34,200 kronor. 

Osby kimröksfabrik, som år 1897 ombygdes, drifves nu 
med 8 större cylindrar och packmaskiner, och tillverkades der 
under år 1900, då 32 arbetare sysselsattes, 561,000 kilogram 
kimrök till värde af 67,320 kronor. Större delen af fabrikatet 
afsättes på Hamburg. 

Vid Kollinge träförädlingsfabrik i Finja socken har fort
farande tillverkats läster, block, tofflor och toffelbottnar, och upp
gick tillverkningen år 1900, då 29 arbetare voro anstälda, till 
ett värde af 30,821 kronor 30 öre. 

I Hessleholm har anlagts en orgelfabrik, der år 1900 syssel
sattes 18 arbetare och tillverkades 185 orgelhariuonier till ett 
värde af 27,000 kronor. 

Tab. U. Fabrikerna i Kristianstads län åren 1896 och 1900. 

Tunnfabriken i Åstorp har genom anskaffande af nya ma
skiner betydligt ökat sin tillverkningsförmåga. Ar 1900 till
verkades der 98,000 drittlar till värde af 118,500 kronor. Samma 
år tillverkades vid Bjernums tunnbinderi, hvarest voro anstälda 
12 arbetare, hufvudsakligen såpfjerdingar, värda 16,000 kronor, 
och vid Skeinge såg och tunnbinderi, hvarest sysselsattes 25 
arbetare, 36,000 fjerdingar samt 1,034 stäfver och bottnar till 
sammanlagdt värde af 41,008 kronor. 

Ar 1899 uppfördes i Ahus en staffabrik, hvarest tillverkas 
stäfver, som sedan försäljas till tunnfabriker å andra orter, mest i 
Bohuslän. Virket uppköpes dels från Albo härad och dels från 
Linderödsåsen. Tillverkningen utgjordes år 1900, derunder 14 
arbetare sysselsattes, endast af stäfver och uppgick till värde af 
41,000 kronor. 

Under perioden har anlagts Stidsvigs benmjölsfabrik, belägen 
vid Stidsvigs jernvägsstation å Skåne—Smålands jernväg. Fa
briken drifves med vattenkraft från den förbiflytande Stidsvigsån. 
Fabriksverksamheten, som sysselsätter omkring 20 arbetare, be
står deri, att sedan ben inköpts från in- och utlandet, hufvud
sakligen från Ostindien, fettämnet extraheras medelst benzin 
samt förarbetas till hornlim, som säljes till klädesfabriker inom 
landet. Det från fettämnet befriade benet males till benmjöl 
och försäljes som foder- och gödningsämne. Fabriksbyggnaderna, 
som ursprungligen voro af trä, nedbrunno under är 1898, men 
hafva sedermera uppförts af tegel. 

Vid Stora Mölla benstamp har äfven under perioden be-
drifvits tillverkning af benmjöl. 

Ljunggrens mekaniska verkstad har likasom förut hufvud
sakligen egnät sig åt förfärdigandet af jernvägsvagnar och byg
gandet af mindre ångbåtar af jern. Under perioden hafva till
verkats 750 jernvägsvagnar, deribland 55 boggievagnar och ett 
stort antal andra personvagnar, samt 11 ångslupar, de senare 
betingande ett pris af 216,550 kronor. Hela tillverkningsvärdet 
för perioden har uppgått till 3,684,543 kronor, deraf 1,348,501 
kronor för till statens jernvägar levererade jernvägsvagnar. Af 
ångsluparna hafva 4 levererats till Danmark, och har en af dessa 
varit bestäld af danska staten. Det högsta antalet arbetare, 
som något år under perioden varit anstälda, har utgjort 425. 

Vid Hessleholms mekaniska verkstad, som ombygdes under 
åren 1897 och 1898, har en betydande utvidgning i driften cgt 
rum. Der nyanlades då maskin-, snickeri-, plåtslageri- och 
vagnsverkstädcr jemte smedja och gjuteri. Ar 1900 voro an
stälda 250 arbetare, och tillverkades jernvägsvagnar, ångpannor, 
ångmaskiner, qvarnverk, sågar, turbiner och plåtslagcriarbeten 
till ett sammanlagdt värde af 720,000 kronor. 

Äfven vid Hvilans gjuteri- och mekaniska verkstad har 
driften betydligt utvidgats. Der tillverkades Ar 1900, då 130 
arbetare sysselsattes, maskiner för brännerier och stärkelsefabri
ker, ångpannor, ångmaskiner och lokomobiler samt lyftkranar 
m. m., allt till ett värde af 391,020 kronor. 

Utom förenämnda tre voro följande gjuterier och mekaniska 
verkstäder i verksamhet under periodens sista år: mekaniska 
verkstaden i Tollarp, som sysselsatte 50 arbetare och hade ett 
tillverkningsvärde af 110,000 kronor; Engelholms gjuteri och 
mekaniska verkstad, som sysselsatte 30 arbetare samt tillverkade 
gjutgods och jordbruksredskap till värde af 50,000 kronor; samt 
Simrishamns gjuteri och mekaniska verkstad, som sysselsatte 
30 arbetare och tillverkade åkerbruksredskap och gjutgods till 
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värde af 42,000 kronor, äfvensom mindre mekaniska verkstäder 
i Grytevad, Mölletofta, Munka-Ljungby, Åstorp och Östra 
Ljungby. I Båstad finnes ett mindre gjuteri, och vid Göta bruk 
tillverkas jernmanufakturvaror i mindre omfattning. 

År 1896 anlades i Tyringe en fabrik för tillverkning af 
verktyg för maskinindustri, och uppgick derstädes är 1900, då 
19 arbetare sysselsattes, tillverkningsvärdet till 28,000 kronor. 

Vid Torsebro krut- och stubinfabrik har verksamheten under 
perioden icke obetydligt ökats. Tillverkningen under sistlidet år 
har bedrifvits med 28 arbetare och bestod i 130,475 kilogram 
krut till värde af 78,285 kronor. 

Färeköps glasbruk, som anlades år 1896, har sedan dess 
alltmera utvidgats och ökat sina tillverkningar. År 1900, då 
vid glasbruket sysselsattes 76 arbetare, tillverkades 2,060,000 
lampglas samt 89,000 skärmar och 52,000 oljehus till lampor, 
allt till ett värde af 126,000 kronor. 

Aktiebolaget Skånska yllefabriken, hvars aktiekapital utgör 
1,004,000 kronor, började den 1 augusti 1900 vid en i Kristian
stad nyanlagd fabrik med maskiner af nyaste konstruktion till
verkning af kläden. Kostnaden för fabriken med maskiner upp
gick till omkring 1,100,000 kronor. År 1900 sysselsattes 220 
arbetare, och utgjorde tillverkningsvärdet för den del af samma 
år, fabriken var i gång, 200,000 kronor, hvilket emellertid 1901 
steg till 800,000 kronor. 

Strömshalls klädesfabrik och ullspinneri, Gamle Stamps 
väfveri och Dala yllefabrik, af hvilka den förstnämnda är den 
mest betydande, hafva under perioden fortsatt tillverkning af 
gröfre kläden, filtar och själar. Spinning af inlemnad ull och 
appretering af inlemnade hemväfda tyger hafva äfven derstädes 
verkstälts. För garnspinning och tillverkning af ylleväfnader 
hafva dessutom på åtskilliga andra ställen mindre fabriker varit 
i gång, såsom i Kristianstad, Klippan och Hillarp. 

I Kristianstad har under perioden funnits en trikåfabrik, 
vid hvilken år 1900, derunder sysselsattes 70 arbetare, tillverk
ningen uppgick till ett värde af 150,000 kronor. En derstädes 
under perioden anlagd korsettfabrik har samma år sysselsatt 
25 arbetare samt tillverkat korsetter och underkjolar till värde 
af 40,000 kronor. 

Å samma ställe har under perioden varit i verksamhet en 
handskfabrik, som år 1900 sysselsatte 65 arbetare, deraf 40 
qvinnor, samt tillverkade 5,000 dussin par handskar till värde 
af 100,000 kronor. 

Två skofabriker hafva under perioden varit i gång, en i 
Hessleholm och en i Knislinge, af hvilka den senare börjat sin 
verksamhet under perioden. Ar 1900 uppgick tillverkningen vid 
den förra, som sysselsatte-12 arbetare, till 12,000 kronor och 
vid den senare, vid hvilken voro anstälda 60 arbetare, till 165,000 
kronor. 

Under perioden har ett tiotal garfverier varit i verksam
het, af hvilka Ehrnbergska läderfabriken i Simrishamn är den 
mest betydande. Tillverkningen derstädes uppgick år 1900, der
under 77 arbetare sysselsattes, till ett värde af 425,000 kronor-
Samma år tillverkades läder vid hvartdera af två garfverier i 
Engelholm för 100,000 kronor och vid garfveriet i Osby för 
30,000 kronor. 

Vid tre cigarrfabriker i de trakter af Villands härad, der 
tobak odlas, hafva under år 1900 sysselsatts 42 arbetare och 
tillverkats cigarrer för omkring 50,000 kronor. 

År 1900 voro i verksamhet 22 stärkelse- och potatismjöl-
fabriker, vid hvilka sysselsattes 117 arbetare och tillverkningen 
uppgick till ett värde af 404,201 kronor 30 öre. 

Under perioden hafva varit i gång två större ångqvarnar i 
Kristianstad och en i Simrishamn. År 1900 uppgick tillverk
ningsvärdet vid den ena af de förra till 2,600,000 kronor och 
vid den. andra till 2,200,000 kronor samt vid ångqvarnen i Sim
rishamn till 395,000 kronor. Dessutom funnos vid samma års 
slut å länets landsbygd 1 ångqvarn samt 74 andra till fabriker 
hänförliga mjölqvarnar. 

Utom en del mindre bryggerier, hvilkas hufvudsakliga till
verkning utgjorts af dricka och svenskt öl, hafva under perioden 
varit i gång nedan omförmälda bryggerier, hvilka drifvit rörelse 
i större omfattning och hvilkas verksamhet under sistlidet år 
angifvits sålunda: 

Vid maltfabriken i Hessleholm, som började år 1898 och är i 
gång åtta månader om året, men inställer sin verksamhet under 
sommarmånaderna, tillverkades år 1900 680,000 kilogram malt 
till ett värde af 143,000 kronor. 

Jästfabrikerna i TomelilJa och Esperöd hafva äfven under 
denna period varit i verksamhet, och tillverkades år 1900 å det 
förra stället 215,914 kilogram jäst och 550,636 liter sprit till 
samroanlagdt värde af 502,120 kronor 82 öre och å det senare 
stället 253,309 kilogram jäst och 206,304 liter sprit till samman-
lagdt värde af 237,438 kronor 45 öre. 

Under perioden hafva varit i gång två destillationsverk for 
destillering af råbränvin i Kristianstad och ett i Tomelilla, hvilka 
drifvit sin rörelse i stor omfattning. Sistlidet år renades vid 
den ena af förstnämnda fabriker 5,663,182-5 liter och vid den 
andra 2,400,000 liter samt vid den sistnämnda fabriken 559,464-5 
liter råbränvin med angifvet värde af tillhopa 5,854,285 kronor 
68 öre. 

Konservfabriken i Kristianstad har under perioden icke 
obetydligt utvidgat sin verksamhet. Föremålet derför har varit 
konservering af grönsaker, företrädesvis gröna ärter, bönor, cham-
pignoner och sparris. År 1900 sysselsattes 20 arbetare, deraf 
10 qvinnor, och utgjorde tillverkningsvärdet dä 86,332 kronor. 

Råsockerbruket i Karpalund har under perioden utvidgats 
derhän, att fabrikens betafverkningsförmåga blifvit ungefär dub
belt så stor som förut. Nya ångpannor, maskiner och apparater 
hafva uppstälts och en nyanläggning för melassafsockring till
kommit. År 1900 tillverkades derstädes 5,784,647 kilogram rå
socker, 808,600 kilogram melass och 25,558,600 kilogram betaffall, 
allt i värde till 2,314,527 kronor 34 öre. Deremot har verksam-
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heten vid råsockerbruket i Engelholm fortgått i samma omfatt
ning som förut, och uppgick tillverkningsvärdet sistnämnda år 
till 2,980,217 kronor. 

Vid Tomelilla svinslagteri, dervid 15 arbetare under sistlidet 
år varit anstälda, har under samma år afverkats 226,650 kilo
gram fläsk, som afyttrats till England för 218,400 kronor. 

För brännerierna och sågverken har blifvit redogjordt här 
ofvan på tal om bränvinsbränning och skogshushållning. 

Äfven handtverkerierna hafva under perioden gått framåt 
och utvecklat sig, dock icke i så hög grad som fabriksverksam
heten. De lida såväl af det tryck, som konkurrensen med fabri
kerna medför, som ock af de stegrade arbetsprisen, dock för
märkes på alla områden en sträfvau att höja yrkesskickligheten. 
Antalet handtverkare och deras arbetare jemte den för bevillning 
uppskattade inkomsten af arbetsdriften under periodens första 
och sista år utvisas af tabell V. 

Af denna tabell framgår såsom särskildt anmärkningsvärdt, 
att de qvinliga handtverkarnas antal, som under sista året af 
förra perioden utgjorde endast 41, under denna period nära tre
dubblats. 

Hemslöjden å landsbygden torde i allmänhet vara obetydlig, 
åtminstone torde detta vara fallet å länets slättbygd. 

I de norra och mera skogrika socknarna, der jordbruket icke 
är den hufvudsakliga näringen, är förhållandet dock något annor
lunda. Inom Örkelljunga, llya, Fagerhults och Ilishults socknar 
plägar befolkningen, dä jordbruket icke kräfver något arbete, 
sysselsätta sig med tillverkning af laggkärl, stegar, pumpar, 
korgar och väfskyttlar med mera, som af yttras pä slättbygden. 

Inom Oderljunga socken har svarfveriet tagit märkbar fart. 
llufvudsakligen tillverkas leksaker, som sedermera försäljas dels 
inom landet, dels ock till Danmark, Finland och Ryssland. 

I Orkene och angränsande socknar bedrifves fortfarande 
tillverkning af spånkorgar i stor omfattning. Denna industri, 
ehuru numera äfven enklare arbetsmaskiner dervid införts, torde 
närmast vara att betrakta såsom hemslöjd, då den bedrifves i 
hemmen hos den fattigare befolkningen i denna ort, mångenstädes 
af familjens alla medlemmar. Årsomsättningen säges uppgå ända 

till 100,000 kronor. Likasom förut sker afsättningen genom 
kringvandrande eller kringresande försäljare, hvilka sträcka sina 
färder långt utanför hemlandets gränser. 

Tillverkning af laggkärl och enklare möbler förekommer 
fortfarande i Glimåkra och angränsande socknar. Då mot de 
förfärdigade möblerna anmärkts, att de icke alltid hade den till
talande form, som önskligt vore och som motsvarade de stegrade 
anspråken pä en god stil äfven i enklare hushållsföremål, har 
länets hushållningssällskap under perioden på sin bekostnad låtit 
anordna kostnadsfria slöjdkurser såväl i Glimåkra som Örkel
ljunga. Uppgiften for dessa slöjdkurser, dervid nästan uteslu
tande meddelats handledning i möbeltillverkning, har varit att 
lära kursdeltagarne att arbeta efter uppgjorda ritningar samt 
genom goda mönster utveckla deras form- och smaksinne, så att 
de, som sysselsatte sig med möbeltillverkning till afsalu, der-
igenom skulle blifva i stånd att föra i marknaden mera stilenliga 
möbler och sålunda vinna bättre afsättning. Kurserna hafva 
äfven varit besökta af så inånga elever, som kunnat mottagas. 

Inom Loshults och Osby socknar, der befolkningen af ålder 
såsom hemslöjd sysselsatt sig med klensmide och gördelmakeri-
arbetcn, förekommer detta fortfarande likasom inom Esphults 
och Linderöds socknar tillverkning af rep, korgar, skoflar, redsel 
och tandpetare. 

Väfnadsindustrien är äfven högt uppdrifven inom de norra 
socknarna af Östra Göinge härad. Dervid tillverkas näsdukar, 
förkläden, klädningstyger, borddukar och andra enklare saker, 
hvilka försäljas i bygderna genom kringvandrande äldre qvinnor, 
hvilka sjelfva icke vidare äro arbetsdugliga. Derjeiute bedrifves 
flerstädes i hemmen tillverkning till afsalu af s. k. allmogeväf-
nader i äldre mönster, och är detta företrädesvis förhållandet 
inom Villands och Ingelstads härad. Deremot torde numera icke 
i nämnvärd betydenhet förekomma husslöjd i hemmen å lands
bygden för tillgodoseende af endast egna behof. 

För slöjdundervisningens befrämjande har länets hushållnings
sällskap fått sig tilldelade anslag för år 1896 1,750 kronor, för 
hvartdera af åren 1897 och 1898 1,700 kronor samt för hvart-
dera af åren 1899 och 1900 1,600 kronor, hvilka anslag användts 

Tab. V. Handtverkerierna i Kristianstads län åren 1896 och 1900. 
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sålunda, att centralslöjdskolan i Önnestad deraf erhållit tre fjerde-
delar och slöjdskolan i Träne en fjerdedel. För dessa skolor 
skall närmare redogöras här nedan. 

Bland föreningar af sådan beskaffenhet, som omförmäles i 
13 § förordningen den 18 juni 1864 angående utvidgad närings
frihet, intages främsta rummet af Handels- och industriföreningen 
i Kristianstad och Fabriks- och handtverksföreningen i Simrishamn. 
För den förra föreningen, scm vid 1900 års slut räknade 120 
medlemmar och hade 1,230 kronor 91 öre i tillgångar, har redo
gjorts i förra femårsberättelsen. Den senare föreningen, för 
hvilken reglemente af Eders Kung]. Maj:ts Befallningshafvande 
faststälts den 15 maj 1877, har till ändamål att, jemte det den 
skall verka för näringarnas främjande samt bilda ett samband 
mellan fabriks- och handtverksidkarne i staden, meddela gesäll-
bref åt i yrkena anstälda lärlingar och arbetare samt att efter 
förmåga lemna understöd åt behöfvande medlemmar. Vid 1900 
års slut funnos 66 medlemmar i denna förening, hvars tillgångar 
då utgjorde 8,809 kronor 63 öre. Under perioden hafva utfär

dats af den förra föreningen 6 handels-, 17 mästare- och 49 
gesällbref och af den senare 41 gesällbref. 

Under år 1900 bildades Fabriks- och handtverksförenin«en 
för Kristianstad med omnejd, hvilken förening samma år hade 
54 medlemmar och utfärdade 2 gesällbref. 

Ar 1899 bildades i Engelhohn en fabriks- och handtverks-
förening, som dock icke erhållit fastställelso å sitt reglemente. 
Vid 1900 års slut var medlemsantalet 40 och utgjorde förenin
gens tillgångar 256 kronor 74 öre. Intill periodens slut hade af 
föreningen utfärdats 17 gesällbref. 

Den 23 november 1895 faststäldes af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande reglemente för Handels- och industriföreningen 
i Ilessleholm, hvilken under perioden utfärdat 20 gesällbref och 
vid 1890 års slut hade 30 medlemmar och 110 kronor i tillgångar. 

Dessutom finnas i Tomelilla två handtverksföreningar, af 
hvilka den ena fått sitt reglemente af Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande faststäldt den 30 april 1900. Dessa två för
eningar hade vid periodens slut 61 medlemmar. 

4. Kommunikationer och varubyten. 

A) Landtkommunikationer. Angående allmänna vägar och 
skjutsning bifogas föreskrifna tabellen 2. 

Städernas allmänna vägar hafva • under perioden förblifvit 
oförändrade, och uppgiften om dem öfverensstämmer med hvad i 
förra femårsberättelsen uppgifvits. Deremot förete nu lemnade 
uppgifter om vägarna ä landsbygden stora olikheter med föregå
ende uppgifter, i det att väglängden för både landsvägar och 
bygdevägar upptagits betydligt kortare än förut. Detta kan icke 
förklaras på annat sätt, än att dels i föi-egående uppgift bland 
bygdevägarna inräknats en mängd s. k. sockenvägar, hvilka vid 
vägdelningarna enligt nya väglagen icke ingått såsom bygdevägar 
och derför nu uteslutits, dels att vid vägdelningarna en del lands
vägar antingen såsom icke vidare behöfliga för den allmänna 
samfärdseln helt och hållet uteslutits från de allmänna vägarna 
eller ock såsom af mindre betydelse för samfärdseln förklarats 
skola utgöra bygdevägar, dels ock att i Ingelstads och Albö 
härad, der nya vägdelningar under år 1899 börjat tillämpas, 
väglängderna utförts i enlighet med dem, dels ock att i öfriga 
väghållningsdistrikt vägarna upptagits efter det bestående för
hållandet och sålunda de nyupptagna vägar icke medräknats, 
hvilka först vid vägdelningarnas genomförande skola till allmänt 
underhåll öfvertagas. Efter de nya vägdelningarnas afslutande 
inom samtliga väghållningsdistrikt komma väglängderna att ut
göra, i kilometer: 

Efter nya vägdelningarnas afslutande inom samtliga väg
hållningsdistrikt i länet kommer således de allmänna vägarnas 
längd att utgöra 2,734-038 kilometer. Deraf belöpa på 100 
qvadratkilometer af länets areal af land 43939 kilometer och på 
10,000 invånare 124-7 4 7 kilometer. 

Under innevarande år hafva nya vägdelningarna inom Norra 
och Södra Äsbo, Villands och Jerrestads härad genomförts och 
börjat att tillämpas, så att oafslutade vägdelningar numera åter
stå endast i Bjäre, Vestra och Östra Göinge samt Gärds härad. 

I tabellen 2 upptagna fulländade nya samt omlagda eller 
förbättrade vägar afse nedan upptagna vägarbeten: 

l:o) Anläggning af den del af en ny väg från Trälshults by i Knäreds socken 
i Hallands lan och Lärkeröds by i Tosjö socken, som sträcker sig från länsgränsen 
till Lärkeröd. Till detta företag har Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref Jen 
27 februari 1891, anvisat ett anslag af 15,000 kronor, och har Tosjö kommun 
iklädt sig ansvar för arbetets utförande. 

2:o) Omläggning mellan Hallands läns gräns och Örkelljunga af allmänna 
landsvägen mellan Laholm och Ilessleholm, till hvilket företag Eders Kungl. Maj:t, 
enligt nådigt bref den 19 februari 1892, anvisat ett anslag af 23,000 kronor, deraf 
användts 22,650 kronor. Örkelljunga kommun hade åtagit sig ansvaret för arbetets 
utförande. 

3:o) Omläggning och förbättring inom Örkelljunga socken af landsvägen 
emellan Örkelljunga och Vestra Göinge härads gräns, dertill Eders Kungl. Maj:t, 
enligt nådiga bref den 10 april 1895 och den 10 april 1896, anvisat tillhopa 
21,600 kronor. Örkelljunga och Oderljunga kommuner hade åtagit sig ansvar for 
arbetets utförande. 

4:o) Vägomläggning vid Branteliden mellan Torckov och Båstad i Vestra 
Kamps socken, till hvilket företag Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref den 10 
april 1895, anvisat ett anslag af 22,000 kronor. Båstads, Hofs och Vestra K-
rups kommuner hade åtagit sig ansvar för arbetets utförande. 

5:o) Omläggning och förbättring af Karupshergsbacken vid Vestra Karups 
kyrka, till hvilket företag Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref den 19 februari 
1897, anvisat 2,300 kronor. Vestra Karups koramun hade åtagit sig ansvar för 
arbetets utförande. 

6:o) Omläggning af vägen emellan Lärkeröd i Tosjö socken och gästgifrare-
huset i Munka-Ljnngby socken, hvartill Eders Kungl. Maj:t, enligt nåaiga bref 
den 19 februari 1897 och den 4 februari 1898, anvisat tillhopa 27,600 kronor. 
Tosjö och Munka-Ljungby socknar hade åtagit sig ansvaret för vägarbetets n -
förande. 
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7:o) Förbättring af nya bygdevägen emellan Kristianstad och Hammar samt 
nya bygdevägarna emellan dels Bäckaskogs jernvägsstation och Kiaby och dels från 
Knffotorps jernvägsstation till Tollarp, hvilka arbeten bekostats af vägkossan i 
Villands härads väghallningsdistrikt samt medfört en utgift af 2,578 kronor 45. öre. 

8:0) Omläggning och förbättring af vägen vid Knappedalsbacken i Iugelstorps 
socken på en sträcka af 827 meter. Till detta arbete liar Eders Kungl. Maj:t, 
enligt nådigt bref den 30 mars 1896, anvisat ett anslag af 3,G0O kronor. Åter
stoden, 1,989 kronor 98 öre, har bekostats af de väghållningsskyldige i 16 socknar 
af Ingclstads väghallningsdistrikt. 

9;o) Omläggning af vägen från Löderups by till dervarande jernvägsstation. 
Kostnaden för detta arbete, upptagande i längd 862 meter, utgjorde 5,221 kronor 
74 öre, deraf vägkassan tillskjutit 600 kronor, en enskild person 1,450 kronor och 
Löderups kommnn återstoden. 

10:o) Förbättring af sådana förut icke indelade vägar inom Ingelstads väg
hållningsdistrikt, hvilka ingått som bygdevägar i vägdelningen och hvilka, innan 
de till underhåll öfverlemnats åt enskilda väghållningsskyldige, måst iståndsättas 
på bekostnad af vägkassan, som derför utgifvitc38,009 kronor. 

Under förevarande femårsperiod hafva påbörjats men ej af-
slutats ncdannämnda vägarbeten. 

l:o) Anläggning af ny landsväg emellan Östra Vcmmcrlöf och Korums by, 
hvartill Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref don 4 februari 1898, anvisat 21,100 
kronor. Den nya vägen, som skall hlifva 4,926 meter lång eller 193 meter längre 
än förutvarande landsvägen å detta ställe, ligger med 2,400 meter inom Östra 
Vemmcrlöfs och 2,526 meter inom Rörums socken. Nämnda socknar hafva åtagit 
sig ansvaret för väganläggningens utförande. 

2:o) Omläggning och förbättring af vägen mellan Lärkeröds by och Örkel-
Ijunga jernvägsstation inom Tosjö och Orkelljunga socknar. Till detta vägarbete, 
för hvars utförande nämnda socknar iklädt sig ansvaret, har Eders Kungl. Maj:t, 
enligt nådigt bref den 10 februari 1899, anvisat 25,200 kronor. 

3:o) Anläggning af den inom länet fallande delen af väg emellan Liuderöd 
här i länet och Kilhult i Malmöhus län. Enligt nådigt bref den 10 februari 1899 
har Eders Kungl. Maj:t anvisat 9,300 kronor till detta vägarbete, för hvars utfö
rande de väghållningsskyldige i Gärds härads väghållningsdistrikt iklädt sig ansvaret. 

4:o) Omläggning och förbättring af bygdevägen mellan Rickarum i Esphnlts 
socken och Linderöds jernvägsstation. Enligt nådigt bref den 16 februari 1900 
har Eders Kungl. Maj:t anvisat 18,200 kronor till detta vägarbete, för hvars ut
förande förenämnda väghållningsskyldige jemväl iklädt sig ansvar. 

5:o) Omläggning och förbättring af den mellan Englarp i Röke socken och 
Snickaretorpet i Vittsjö socken fallande del af bygdevägen mellan Englarp och 
Vittsjö jernvägsstation. Till detta vägarbete har Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt 
bref den 16 februari 1900, anvisat 17,600 kronor, och har Vittsjö kommun iklädt 
sig ansvaret för arbetets utförande. 

Derjemte har Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref den 
28 september 1900, anvisat dels 3,100 kronor till förbättring af 
vägen vid Öraby backe å Nedraby egor i Öfraby socken, för 
hvilket arbetes utförande fem enskilda personer iklädt sig ansvar, 
dels ock 30,000 kronor till anläggning och förbättring af vägen 
mellan Hedvigsdals jernvägsstation och Kåseberga fiskeläge i 
Valleberga socken, hvilket arbete de väghållningsskyldige i Ingel
stads väghållningsdistrikt beslutat utföra, men hafva icke något-
dera af dessa arbeten under perioden påbörjats. 

I de angående nya vägdelningarna meddelade utslag har 
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande föreskrifvits, att 
samtliga i vägdelningarna ingående vägar skulle, innan de efter 
vägdelningsförrättningarnas afslutande till underhåll öfvertoges 
af andra väghållningsskyldige, försättas i laggilt skick, de icke 
förut till allmänt underhåll indelade vägarna på bekostnad af 
vägkassan, derest icke kommuner eller enskilde åtagit sig istånd-
sättandet, samt de förut till allmänt underhåll fördelade vägarna 
af dem, som haft sig underhållet ålagdt, dock med iakttagande 
att, der utvidgning af vägbredden ifrågakomme, utvidgningen 
skulle bekostas af vägkassan. På grund af denna föreskrift 
nafva vägkassorna vid vägdelningarnas genomförande måst vid

kännas dryga utgifter för vägars iståndsättande. På sätt här 
ofvan blifvit oinförmäldt, har vägkassan i Ingelstads väghall
ningsdistrikt för sådant ändamål fått vidkännas en utgift af 
38,009 kronor, ehuru tre nya vägar, hvilka tarfvade en mera 
omfattande förbättring, icke blifvit iståndsatta. För att möta 
sina utgifter i detta hänseende hafva de väghållningsskyldige i 
Gärds härads väghållningsdistrikt anhållit om nådigt tillstånd 
att upptaga ett lån å 150,000 kronor att återbetalas under loppet 
af 40 år, och har Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref den 28 
januari 1898, funnit hinder från Eders Kungl. Maj:ts sida icke 
möta för de väghållningsskyldige att för omförmälda ändamål 
upptaga sådant lån. 

Vid fördelning af de utaf Riksdagen anvisade anslag till 
väg undersökningar har Eders Kungl. Maj: t behagat till understöd 
för verkställande af undersökningar för vägars anläggning och 
förbättring inom Kristianstads län bevilja af 1896 års anslag 
600 kronor, af 1897 års anslag 1,000 kronor, af 1898 års anslag 
600 kronor samt af hvartdera af anslagen för åren 1899 och 
1900 400 kronor. 

Det är att vänta, att, efter det de nya vägdelningarna blifvit 
genomförda och börjat tillämpas, underhållet af de allmänna 
vägarna skall utföras på ett mera tillfredsställande sätt, än livad 
i allmänhet varit fallet under ifrågavarande period, som varit 
en öfvergångstid till nämnda vägdelningar, under hvilken väg-
hållarne, som ej vetat, huruvida de finge behålla sina vägstycken 
eller icke, flerstädes skött vägunderhållet mindre omsorgsfullt 
med afseende å både grundförbättringar och godt väglagnings-
ämne. Grus användes mest såsom väglagningsämne i de norra 
delarna af länet, och är det äfven dertill synnerligen lämpligt i 
orter, der endast lättare körslor förekomma. Deremot i närheten 
af städer och större jernvägsstationer och der vägarna i följd af 
framforsling af sockerbetor och potatis eller annat tungt gods 
äro utsatta för hård slitning, torde annat väglagningsämne än 
slagen sten icke kunna med fördel användas. Sådant väglag
ningsämne användes äfven till hufvudsaklig del å slättbygden 
i länet. 

Allmänt klagas öfver, att den nya väglagen ökat kostna
derna för vägunderhållet utan att bereda jordbrukarne den lin
dring, som varit ett af lagens syftemål. Att vägunderhållet i 
länet är ett synnerligen drygt onus, kan bäst inses deraf, att den 
årliga kostnaden derför af vederbörande nämnder uppskattats till 
sammanlagdt 298,035 kronor. Kostnaden för vägunderhållet 
ställer sig äfven mycket olika i olika väghållningsdistrikt, hvilket 
framgår af de i tabellen 2 intagna uppgifterna å vägskatt i de 
särskilda väghållningsdistrikten. 

Härtill kominer, att fordran från allmänhetens sida numera 
äfven framställes på, att mera befarna enskilda vägar, hvilka 
icke stå under kronobetjeningens kontroll, skola underhållas i 
bättre skick än förr. Det är derför vanligt, att å kommunal
stämmorna antagas ordningsstadgar, enligt hvilka tillsynen öfver 
underhållet af sådana vägar uppdrages åt kommunalnämnden, 
som bemyndigas att årligen hålla syn å dem samt afhjelpa der-
vid befunna brister mot kostnad, som sedermera utsökes hos den 
försumlige väghållaren. 

Antalet, af de allmänt underhållna broarna utgjorde vid 
förra femårsperiodens slut 351. Vid den nu ifrågavarande pe
riodens utgång underhöllos af vägkassorna följande antal broar: 
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Ökningen i antalet under perioden beror på genomförandet 
af de nya vägdelningarna, hvarigcnoiu vägkassorna måst till 
underhåll öfvertaga broar å de nya vägar, som i vägdelningarna 
ingått. 

Under perioden hafva ombygts Tranarps bro i gränsen emel
lan Norra och Södra Åsbo härad för en kostnad af 21,000 kronor 
samt åtskilliga mindre broar, såsom en bro i Perstorps socken, 
Lilla Loshults bro, Norra Hulta bro, Tollarps bro, Lyngsjö bro 
och en bro å landsvägen i Frörum. 

Såsom redogjordes i förra femårsberättelsen, har den så kal
lade Långebro öfver Helge å vid Kristianstad enligt äldre bestäm
melser skolat underhållas af Östra Göinge, Vestra Göinge, Vil-
lands, Gärds och Albo härad i Kristianstads län samt Färs och 
Frosta härad i Malmöhus län, men hafva Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande i nämnda län i gemensamt utslag den 8 
oktober 1895 förklarat, att förenämnda härad skalle från och 
med den 1 januari 1895 vara befriade från att underhålla den 
inom Gärds härad belägna delen af brobyggnaden, som ansetts 
utgöra 300 meter 76 centimeter af den vid bron byggda chaus-
sén, räknadt från vester, hvilken skyldighet derefter ensamt 
skulle åligga vägkassan i Gärds härad, hvaremot Eders Kungl. 
Maj:ts bemälde Befallningshafvande funnit yrkandet om befrielse 
från underhållet af den inom staden Kristianstads område be
lägna delen af brobyggnaden, som ansetts utgöra återstående 74 
meter 64 centimeter af chaussén jemte sjelfva bryggan och östra 
landfästet, icke kunna godkännas. 1 detta utslag har Eders Kungl. 
Maj:ts och Rikets Kammarkollegium, enligt utslag den 22 de
cember 1898, ej funnit skäl till ändring, och har Eders Kungl. 
Maj:t i utslag den 3 maj 1900 icke heller funnit skäl till ändring 
i Kammarkollegii berörda utslag. 

Genom utslag den 21 maj 1897 liar Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande förklarat, att Södra Åsbo härad och Bjäre 
härad, hvilka det, jemlikt nådigt utslag den 20 juni 1801, ålegat 
att jemte staden Kristianstad utgöra underhållet af den öfver 
Bonne å invid nämnda stad uppförda s. k. Carl XV:s bro på det 
sätt, att Södra Åsbo härad dertill bidroge med 51/ioo, Bjäre härad 
med 47/ioo och staden Engelholm med Vsoi dädanefter skulle vara 
från sådant underhåll befriade och att underhållet af bron helt 
och hållet skulle åligga Engelholms stad. Öfver berörda utslag 
hafva af stadsfullmäktige i Engelholm blifvit anförda besvär hos 
Kammarkollegium, som i utslag den 17 juni 1898 funnit besvä
ren, såsom för sent inkomna, icke kunna till pröfning upptagas. 

På yrkande af egaren af Vidtsköfle gård, hvilken medelst 
färja ombesörjt öfverfarten öfver Helge å vid s k. Vidtsköfle 
fårjstålle för dem, som färdades vägen emellan Degeberga och 
Ahus, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom utslag 

den 31 december 1895, då nämnda väg såväl inom Gärds härad 
som inom Villands härad dåmera förklarats skola såsom bygde
väg ingå i dessa härads allmänna vägdelningar, förpligtat de 
väghällningsskyldige i dessa väghållningsdistrikt att öfvertaga 
färjdriften å nämnda ställe samt bestrida kostnaden derför till 
hälften från hvartdera distriktet. Öfver detta utslag hafva be
svär blifvit anförda, men har hvarken Kammarkollegium, enli»t 
utslag den 18 juni 1896, eller Eders Kungl. Maj:t, enligt utslag 
den 27 augusti 1897, funnit skäl till ändring i de genom Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag meddelade bestämmelser. 

Enligt nådigt bref den 17 oktober 1900 har Eders Kungl. 
Maj:t medgifvit de väghällningsskyldige i Gärds och Villands 
härads särskilda väghållningsdistrikt att till utgången af år 1904 
efter faststäld taxa uppbära afgifter för begagnande af ifråga
varande färjinrättning. 

Färjafgifter i öfrigt likasom erläggande af vägpenningar före
komma icke i länet. 

Broafgift erlägges vid Långebro vid färd till Kristianstad. 
Antalet å allmänna vägarna i länet uppförda grindar, som 

vid 1895 års slut utgjorde 321, har under perioden minskats till 
271, hvilka äro sålunda fördelade: inom Åsbo fögderi 64, inom 
Göinge fögderi 202 och inom Villands fögderi 5. Af de i Vil
lands fögderi upptagna grindarna komma icke några på Albo 
härad, och i Ingelstads fögderi finnas icke andra grindar ä de 
allmänna vägarna än sådana, som blifvit anbringade vid jern-
vägsöfvergångar samt underhållas af jernvägsbolagen. 

Efter det fråga blifvit väckt derom, att underhållet af ga
torna i staden Kristianstad, hvilket förut ålegat vederbörande 
fastighetsegare, skulle för framtiden öfverflyttas på kommunen, 
samt uppgjordt förslag till gatuunderhållets ordnande blifvit god-
kändt af fastighetsegarne vid sammanträde inför magistraten den 
30 maj 1899 och af stadsfullmäktige godkändt vid sammanträde 
den 14 oktober samma år, så har samma förslag blifvit till 
efterrättelse faststäldt genom nådiga brefvet den 21 december 
1900. Då gatuunderhållet länge befunnit sig i ett mindre till
fredsställande skick, har förslagets genomförande väckt allmän 
belåtenhet i samhället. 

Beträffande skjutsanstalterna i länet under perioden får Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande afgifva följande redogörelse. 

På sätt i förra femårsberättelsen omnämndes, blef gästgif-
veriet i Qviinge från och med 1895 års ingång inskränkt till 
skjutsstation, hvarigenom de ordinarie skjutsanstalterna, som 
förut bestått af 30 gästgifverier och 8 skjutsstationer, kommit 
att utgöra 29 gästgifverier och 9 skjutsstationer. I förra fem
årsberättelsen uppgafs äfven, att vid de auktioner, som under ar 
1894 förrättades för upplåtande på entreprenad under entrepre
nadperioden 1895—1897 af skjutsningen vid dessa skjutsanstalter, 
entreprenadskjutsning öfverallt åstadkoms. Under år 1897 för
rättades åter dylika auktioner för upplåtande på entreprenad 
under entreprenadperioden 1898—1900 af skjutsningen vid samma 
skjutsanstalter. Äfven då kunde entreprenadaftal öfverallt åväga
bringas. Resultaten af förenämnda entreprenadauktioner och de 
från länets landsting utgående entreprenadbidrag utvisas af 
tabell X (sid. 47). 

Äfven under denna femårsperiod har, i enlighet med Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes beslut den 21 maj 1892, 
skjutsstationen i Vestra Karup varit indragen och skjutsningen 
i dess ställe förlagd till Grefvie jernvägsstation. 
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Enligt Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes beslut den 
18 augusti 1896 har gästgifveriet i Degeberga blifvit förlagdt 
från gateliuset n:r 1 Degeberga till lägenheten lr.r 30 Degeberga, 
afsöndrad från hemmanet 3/s mantal n:r 20 Degeberga. 

På begäran af vederbörande entreprenörer hafva, likasom 
under de närmast föregående entreprenadperioderna, gästgifveri-
liållningen dels vid Marklunda gästgifveri förlagts till entrepre
nörens bostad vid Osby jernvägsstation, belägen på ett afstånd 
af 0'2 nymil från nämnda gästgifveri, dels ock vid Stiby gäst
gifveri förflyttats till entreprenörens bostad vid Gärsnäs jern-

Tab. X. Resultaten af entreprenadauktionerna i Kristianstads 
län åren 1894 och 1897. 

vägsstation på kort afstånd från samma gästgifveri. Derjemte 
har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande innevarande år 
medgifvit, att skjutsningen vid Vanneberga skjutsstation finge 
under entreprenadperioden 1901—1903 förläggas till entrepre
nörens bostad vid Vinslöfs jernvägsstation, belägen på ett afstånd 
af 0-3 nymil från skjutsstationen. 

Vid de ordinarie skjutsanstalterna har shjutslegan under hela 
denna period öfverallt utgått med den för länet faststälda maximi-
legan 1 krona 70 öre för häst och nymil. 

Af de i förra femårsberättelsen omförmälda, på grund af 
26 § 1 mom. skjutsstadgan ordnade särskilda skjutsanstalterna 
i Arkelstorp och Bromölla har vid den förstnämnda entreprenad-
aftal icke heller under denna femårsperiod kunnat åstadkommas, 
hvadan den fortfarande fått ligga nere. Dereinot har skjuts
anstalten i Bromölla varit i verksamhet, och har skjutslegan der-
städes utgått med 1 krona 87 öre för häst och nymil. I enlig
het med Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes beslut den 
17 april 1899 har från och med den 1 juli samma år dylik 
skjutsanstalt inrättats i Lönsboda kyrkoby af Örkene socken, 
vid hvilken skjutsanstalt skjutslegan utgått med 2 kronor för 
häst och nymil. 

Såvidt anteckningarna i skjutsdagböckerna gifva vid handen, 
hafva vid skjutsanstalterna i länet under femårsperioden med 
skjuts befordrats 33,901 resande samt utgått 42,612 skjutshästar. 
Då under närmast föregående femårsperiod antalet resande ut
gjorde 32,037 och utgångna skjutshästar 40,493, har använd
ningen af skjuts under denna likasom under förra femårsperioden 
något ökats i motsats till hvad förhållandet varit under näst 
förut förflutna trettio åren, derunder skjutsfreqvensen varit i 
ständigt nedgående. De resandes och skjutshästarnes fördelning 
å de olika skjutsanstalterna utvisas af tabell Y (sid. 48). 

Entreprenadbidragen till skjutsanstalterna i länet hafva ut
gått med 6,310 kronor för hvartdera af åren 1896 och 1897 samt 
med 5,930 kronor för hvart af åren 1898, 1899 ocli 1900 eller 
med tillsammans 30,410 kronor, hvadan, då motsvarande belopp 
för nästföregående femårsperiod utgjorde 37,425 kronor, entre
prenadbidragen äfven under denna period något minskats. 

Såsom bidrag till skjutsentreprenaderna hafva för hvarje 
krona bevillning af såväl fast egendom som af inkomst på länets 
invånare utdebiterats 2 öre under hvart af periodens år med 
undantag af år 1900, då för sådant ändamål icke behöfde ut-
debiteras mer än 1 öre. 

Byggandet af enskilda jernvägar har äfven under denna 
femårsperiod fortgått i ganska stor utsträckning, i det att der
under blifvit utförda eller till hufvudsaklig del fullbordade jern-
vägsanläggningarne Färlöf—Strö, Degeberga-—Brösarp, Efveröd— 
Kristianstad, Sölvesborg—Olofström—Elmhult, Brösarp—Tome
lilla och Gärsnäs—S:t Olof. 

I början af år 1898 bildades Östra Skånes jernvägsaktiebolag 
med ändamål att öfvertaga Gärds härads, Hästveda—Karpalunds, 
Hörby—Tollarps och Eslöf—Hörby jernvägar. Efter det Eders 
Kungl. Maj:t den 10 februari 1899 godkänt öfverlåtelse å nämnda 
bolag af de för omförmälda jernvägar beviljade koncessioner 
äfvensom af koncessionerna å jernvägarna Färlöf—Strö, Dege
berga—Brösarp och Efveröd—Kristianstad, hafva dessa järnvägs
anläggningar utförts af bolaget. 

Genom nådigt bref den 11 december 1896 har Eders Kungl. 
Maj:t medgifvit, att en bibana finge anläggas från Fårlöfs sta-
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tion å Ilästveda—Karpalunds jernväg till Strö by i Norra Strö 
socken, under förklarande att livad i nådiga resolutionen den 1 
augusti 1884 stadgats i afseende å nämnda jernvägs anläggning 
skulle i tillämpliga delar lända till efterrättelse äfven beträffande 
ifrågavarande bibana. Anläggningen af denna bibana, som är 5 

Tab. Y. Antal resande och utgångna skjutshästar vid skjuts
anstalterna i Kristianstads län åren 1896—1900. 

kilometer lång och öppnades för allmän trafik den 1 oktober 
1899, hav betingat en kostnad af 75,000 kronor. 

Genom nådiga bref den 22 oktober 1892 och den 5 septem
ber 1898 har meddelats koncession för anläggning af jernväg af 
1-4 35 meters spårvidd dels från Degeberga station å Gärds 
härads jernväg till Brösarp och dels från Efveröds station å 
samma jernväg till Kristianstad med undantag af sträckningen 
tre kilometer närmast Kristianstad. Dessa koncessioner hafva 
genom nådiga brefven den 18 februari 1898 och den 8 december 
1899 öfverlåtits på Östra Skånes jernvägsaktiebolag. Beträffande 
den senare jernvägen har Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref 
den 81 augusti 1900 medgifvit nämnda bolag att å bolaget till
höriga egendomen Hedentorp anlägga och till allmän trafik tills
vidare upplåta dels en provisorisk ändstation för jernvägen, dels 
ock ett provisoriskt förbindelsespår emellan denna station och 
den faststälda jernvägsliniens slutpunkt, dock att det sålunda 
meddelade tillståndet icke finge för bolaget grunda något anspråk 
i fråga om sträckningen af jernvägens ingångslinie till Kristian
stad. Anläggningen af dessa bandelar, dervid äfven utförts om
byggnad af bandelen Efveröd—Degeberga efter faststäld plan, 
påbörjades år 1898 och har sedan fortgått så, att bandelen Dege
berga—Brösarp öppnats för allmän trafik den 2 maj och ban
delen Efveröd—Långebro den 3 maj innevarande år. Anlägg
ningen af dessa bandelar, af hvilka den förra är 16 kilometer 
och den senare 15 kilometer, har medfört en kostnad af respek
tive 600,000 och 500,000 kronor, hvarjemte omläggningen af 
linien Efveröd—Degeberga kostat 200,000 kronor. Nämnda ny
anlagda bandelar beröra, den förra Norra Asums, Köpinge och 
Efveröds socknar samt den senare Degeberga, Maglehems och 
Brösarps socknar, och hafva stationer blifvit inrättade å den förra 
vid Långebro, Asumtorp, Köpinge och Gringelstad samt å den 
senare vid Olseröd, Magiehem och Brösarp. 

Vid bildandet af Östra Skånes jernvägsaktiebolag erhöllo 
aktieegarne i de jernvägsaktiebolag, som uppgingo i nämnda bo
lag, aktier i samma bolag i utbyte mot aktier i de förra bolagen 
efter en kurs af 80 % för aktier i Gärds härads jernvägsaktie
bolag, efter 89 % för aktier i Hästveda—Karpalunds nya jern
vägsaktiebolag och efter 50 % för aktier i Frosta härads jern
vägsaktiebolag, som var egare till bandelen Hörbo—Tollarp. 

Enligt nådigt bref den 1 juli 1897 har beviljats koncession 
för anläggning af en jernväg af 1-4 3 5 meters spårvidd frun 
Sölvesborg till Elmhults station vid södra stambanan, hvilken 
anläggning med rullande materiel beräknats kosta 2,150,000 
kronor. Ar 1898 påbörjades byggandet af denna jernväg, som . 
har en längd af 72 kilometer, deraf 38-36 kilometer falla inom 
Kristianstads län, och öppnades den för allmän trafik i maj 
månad innevarande år. Anläggningskostnaden för jernvägen 
uppgick emellertid till omkring 2,950,000 kronor, deraf genom 
aktieteckning åstadkommits 750,000 kronor. Af jernvägen be
röras här i länet Ifvetofta, Näsums, Örkene och Loshults 
socknar, och hafva stationer derinom blifvit anlagda vid Hakan-
ryd, Barnakälla, Axeltorp, Näsum, Esseboda, Gylsboda, Löns
boda, Dufhult, Kärreboda och Hökön. Näsums och Orkene 
kommuner hafva tecknat aktier i jernvägen, den förra till belopp 
af 65,000 kronor och den senare till belopp af 50,000 kronor. 

Genom särskilda nådiga bref den 9 september 1898 har 
Eders Kungl. Maj:t beviljat koncession å anläggning af jernväg 
af 1-4 3 5 meters spårvidd dels från Tomelilla station å lstad— 
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Eslöfs jernväg öfver S:t Olof till Brösarps station å Degeberga 
Brösarps jernväg och dels från Gårsnås station å Simrishamn 
Tomelilla jernväg till S:t Olofs station å Tomelilla—Brösarps 

jernväg. A den förstnämnda af dessa linier, som är 29-8 kilo
meter lång och som berör Tryde, Spjutstorps, Onslunda, Smeds
torps, S:t Olofs, Hvitaby, Raflunda och Brösarps socknar, på
börjades arbetet år 1899, och öppnades den för allmän trafik 
den 18 september innevarande år. Stationer hafva inrättats i 
Spjutstorp, Onslunda, S:t Olof, Hvitaby och Raflundabro. An
läggningskostnaden har utom jordlösen uppgått till 1,443,000 
kronor, deraf genom aktieteckning åstadkommits 653,100 kronor. 
Såsom nedan angifves, hafva fem kommuner i länet tecknat 
aktier i denna jernväg till sammanlagdt belopp af 99,000 kronor. 
Den ursprungliga linien för jernvägen Gärsnäs—S:t Olof blef 
ändrad genom nådiga brefvet den 8 december 1899, hvarigenom 
en östligare linie faststäldes. Arbetet å denna linie, som är 
13'9 kilometer och berör Stiby, Östra Tommarps, Östra Vemmer-
löfs och S:t Olofs socknar, påbörjades år 1900 och är i det 
närmaste fullbordad, men kommer icke att öppnas förr än till
stånd lemnats till jernvägens indragande å Gärsnäs station och 
nödigt arbete derför hunnit verkställas. Stationer skola inrättas 
i Gyllebo och Grönhult. Anläggningskostnaden hade beräk
nats till 390,730 kronor, men hafva i sådant hänseende redan 
utbetalts omkring 455,000 kronor, deraf 190,200 kronor åstad
kommits genom aktieteckning. Dertill hafva, såsom nedan 
omförmäles, sju kommuner i länet bidragit med sammanlagdt 
59,000 kronor. 

Genom särskilda nådiga bref den 8 september 1899 har 
beviljats koncession för anläggning af jernväg af 1435 meters 
spårvidd dels från Klippans station å Helsingborg—Hessleholms 
jernväg till Östra Ljungby station å Skåne—Smålands jernväg, 
hvilken jernvägslinie, utgörande i längd 8-9 kilometer, beräknats 
skola utan rullande materiel betinga en kostnad af 367,000 
kronor, och dels från Engelhohn öfver Munka-Ljungby till sist
nämnda station, hvilken jernväg skulle få en längd af 19-22 
kilometer och beräknats i anläggning kosta med rullande mate
riel 683,500 kronor. Intetdera af dessa jernvägsföretag har 
kommit till utförande, dels i följd af den knappare tillgången på 
penningar och den derraed förenade räntestegring, som under 
senare åren inträdt, dels ock emedan beträffande sistnämnda 
linien enighet icke kunnat uppnås, huruvida jernvägen skulle 
indragas i Engelholm söder- eller norrifrån. Efter det Engel-
holms stad, som förut tecknat aktier i sistnämnda jernväg 
för 50,000 kronor, höjt denna teckning med 50,000 kronor, 
torde möjligen större utsigter finnas för jernvägens förverk
ligande. 

Vid förra femårsperiodens slut uppgick aktieteckningen för 
såväl städer som landskommuner i länet i då fullbordade eller 
påbörjade jernvägar till 1,688,250 kronor. Vid 1900 års slut 
innehade länets kommuner gällande aktier i jernvägar till föl
jande belopp: 
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Oaktadt under perioden ganska stora kommunteckningar i 
enskilda jeruvägar förekommit, har dock summan af kommu
nernas aktiekapital i sådana jernvägar icke ökats med mer än 
160,250 kronor. Detta beror dels derpå, att vid bildandet af 
Östra Skånes jemvägsaktiebolag icke obetydligt aktiekapital gick 
förloradt för de kommuner, som voro intresserade i de jernvägar, 
som af bolaget öfvertagits, dels ock derpå, att flere kommuner 
under perioden sålt sina jernvägsaktier. 

Någon statsbana i länet har icke under perioden tillkommit. 
Statsbanornas längd är derför oförändrad och utgör: 

De enskilda jernvägarna i länet, deri äfven inräknade 
sådana, hvilka vid 1900 års slut varit i det närmaste fullbor
dade, utgöra i längd: 

Statens och enskilda jernvägar hafva således inom länet en 
sammanlagd längd af 679'92 kilometer, lwilket utgör en tillök
ning för denna period af icke mindre än 120-06 kilometer. 

I medeltal belöpa på 100 qvadratkilometer af länets areal 
IO55 kilometer jernväg och på 10,000 invånare 31-o2 kilometer. 
Motsvarande siffror vid förra femårsperiodens slut voro 9'os kilo
meter och 27-39 kilometer. 

B) Sjökommunikationer. Länets kusthamnar äro, utom sta
den Kristianstads hamn vid lastageplatsen Ahus och hamnen i 
Simrishamn, hamnarna i Båstad, Torekov, Engelholms hamn, 
Hvitemölla, Kivik, Skillinge och Kåseberga. I samtliga dessa 
hamnar äfvensom vid begagnandet af segelleden genom Herne-
stads kanal och sydöstra kanalen vid Kristianstad erläggas af-
gifter i enlighet med af Eders Kungl. Maj:t faststälda taxor. 
Taxa å afgifter vid hamnen i Hvitemölla har dock först blifvit 
faststäld genom nådiga brefvet den 30 april 1897. 

På sätt i förra femårsberättelsen omnämndes, påbörjades år 
1895 i enlighet med faststäld plan ett arbetsföretag för utvidg
ning och förbättring af hamnen i Ahus, till hvilken enligt nå
digt bref den 18 maj 1894 beviljats staden Kristianstad ett 
låneunderstöd af 100,000 kronor ur Handels- och sjöfartsfonden. 
Detta arbete har sedan oafbrutet fortgått och fullbordades år 
1898. Kostnaden derför uppgick till 068,886 kronor 58 öre. 
Hamnen med dess inseglingsränna har dessutom upptnuddrats, 
så att ända till 5-4 meter djupgående fartyg kunna inlöpa. Här
igenom har staden kommit i besittning af en rymlig och ända
målsenlig hamn, som synes kunna uppfylla de kraf, som dess 
stora handelsområde fordrar. Genom förbättringen har sjötra
fiken på Ahus också betydligt ökats, och hamnen lärer, h>'ad 
tullinkomsterna beträffar, numera vara den 8:de i ordningen af 
rikets hamnar. För framtiden är äfven af stor betydelse, att 
staden, enligt nådigt bref den 25 maj 1900, medgifvits rätt 
förväfva ett till kronoparken Gamla Espet hörande område om 
4 hektar 4 ar, hvilket i söder gränsar till hamnen. 

Simrishamns hamn, hvars norra vågbrytare fortfarande efter 
den svåra stormen 1874 delvis är raserad, har bibehållits vid 
sitt förra djup, så att 4-2 meter djupgående fartyg kunna der 
inlöpa, men hafva vid densamma i öfrigt icke vidtagits andra ar
beten än sådana, som äro att hänföra till uuderhåll. Rörelsen 
har emellertid varit i jemnt stigande, hvadan hamnen icke kan 
anses uppfylla de kraf i fråga om vare sig skydd eller utrymme, 
som trafiken ställer på densamma. En omändring och förbätt
ring af hamnen framstår derför allt mera såsom en nödvändig
het för stadens framåtskridande, och har nu också ett förslag 
till en omfattande ombyggnad af densamma blifvit upprättadt. 

Hamnen i Torekov, hvilken genom en orkanlik storm den 
23 februari 1891 delvis förstördes, har sedan dess icke blifvit 
försatt i fullgodt skick. Visserligen har förslag till hamnens 
iståndsättande och förbättrande blifvit redan år 1895 uppgjort 
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af chefen i Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, men har 
detta förslag icke kommit till utförande i följd af hamnintres-
senternas och Torekovs kommuns oförmåga att bestrida en tredje
del af kostnaden äfvensom att ansvara för framtida underhållet 
af hamnbyggnaden. På begäran af kommunalstämman i Tore-
kov hemstälde Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande till 1899 
års landsting, att Landstinget måtte, i händelse Torekovs kom
mun, jemlikt nådiga kungörelsen den 29 mars samma år, erhölle 
statsbidrag till hamnens förbättring till högre belopp än två 
tredjedelar af den beräknade kostnaden, åtaga sig ansvaret för 
framtida underhållet af hamnbyggnaden, men har Landstinget 
icke bifallit framställningen. Sedermera hafva en del enskilda 
personer i Torekov till Eders Kungl. Maj:t ingått med under
dånig ansökning om anläggande i Torekov af en nödhamn för 
smärre kust- och fiskarefartyg, hvilken ansökning, som vunnit 
allmän tillslutning af fiskare å rikets vestra kust från Helsing
borg ända upp till Bohuslän, äfven blifvit tillstyrkt af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande likasom ofri ga ortsmyndig-
lieter. Med anledning af denna framställning har Eders Kungl. 
Maj:t enligt nådigt bref den 9 augusti 1901 anvisat 1,200 kro
nor till undersökning för anläggning af nödhamn vid Torekov, 
hvilken undersökning vederbörande distriktschef förordnats verk
ställa. 

Redan i förra femårsberättelson omnämndes, att Engelholms 
hamnbyggnadsa,ktiebolag, som utfört hamnanläggningen vid Engel
holms hamn och som af egendomen Valhalls mark innehaft 
såväl området närmast hamnen som ock en byggnadstomt, dera 
bolaget uppfört bostad för hamnmästaren, på yrkande af egaren 
till nämnda egendom genom Södra Åsbo och Bjäre häradsrätts 
dom den 29 juni 1896 fått sig ålagdt att den 14 mars 1897 
till honom öfverlemna den å hans egoområde vid hamnen be
lägna tomten, som bolaget innehade, och att dessförinnan hafva 
derifrån bortfört bolagets alla tillhörigheter. Denna dom vann 
laga kraft, och då bolaget dessutom hotades med andra exeku
tiva åtgärder, blef det den 27 juli 1896 på egen begäran försatt 
i konkurs. Den 4 oktober 1897 förrättades konkursauktion å 
hamnbyggnaden med tillhörigheter, och bjödos dervid af egaren 
till egendomen Valhall 1,761 kronor, hvilket anbud sedermera 
af borgenärerna antogs. Dervid träffades för hamninrättningens 
betryggande det aftal med köparen, att han af egendomen Val
hall till hamnens förfogande skulle upplåta ett jordområde, inne
fattande 1,000 till 1,200 meter af Skeldervikens strand, att han 
tillförbunde sig och blifvande egare af nämnda egendom, mot 
rätt att uppbära hamnumgälder enligt faststäld taxa, att hålla 
hamnen tillgänglig för skeppsfart samt att af inflytande hamn-
afgifter underhålla hamnanläggningen, då nettoinkomsten upp-
ginge till 500 kronor eller deröfver, med högst två tredjedelar 
af nettoinkomstens belopp samt, då nettoinkomsten ej uppginge 
till 500 kronor, med belopp intill hälften af sistnämnda inkomst, 
samt att till säkerhet för fullgörande af den åtagna underhålls
skyldigheten medgåfves rätt till inteckning såsom för servitut i 
egendomen Valhall. Sådan servitutsinteckning har äfven sökts, 
men icke af häradsrätten meddelats. Emellertid hafva hamn
inkomsterna mer och mer nedgått och blifvit otillräckliga för 
nödigt underhåll af hamnanläggningen, hvilken äfven allt mera 
'att förfalla, så att båda hamnarmarna på sina ställen rasat. 

Det i berättelsen för förra femårsperioden omnämnda, der-
under påbörjade arbetet för iståndsättande af hamnen vid Hvite-

mölla fiskeläge har under denna period fortgått och fullbordats 
år 1898. Djupet i hamnen håller emellertid endast 2 meter, 
livadan endast jakter eller mindre fartyg kunna der inlöpa. 

Genom nådiga bref den 24 juli 1896, den 7 maj 1897 och 
den 31 december 1900 hafva till förbättrande af hamnen vid 
Kivik af statsmedel anvisats sammanlagdt 114,100 kronor, mot
svarande två tredjedelar af beräknade kostnaden. Återstående 
tredjedelen har bekostats af Kiviks hamnaktiebolag, som utfört 
hamnarbetet, hvilket påbörjades år 1897 och fortfarande pågår. 
I hamnen, hvarest förut icke några större fartyg kunde ingå, 
kunna nu inlöpa ända till 2-67 meter djupgående fartyg. 

Enligt nådigt bref den 30 december 1899 har Eders Kungl. 
Maj:t till förbättring af hamnen i Skillinge anvisat 30,500 kro
nor, motsvarande två tredjedelar af beräknade kostnaden. Åter
stående tredjedelen af kostnaden har tillskjutits af Östra Hoby 
kommun, som åtagit sig ansvaret för hamnanläggningens utfö
rande och framtida underhåll. Förbättringsarbetet, som påbör
jades år 1900 och afslutats under innevarande år, afser fördjup
ning af hamnen från 0"6 å l-s till 3 meters djup samt förläng
ning af östra hamnarmen med 33 meter. För närvarande kunna 
likväl icke fartyg af större djup än l-8 meter ingå i hamnen. 

Eders Kungl. Maj:t har, enligt nådigt bref den 7 april 1899, 
anvisat 14,600 kronor till förlängning af vestra vågbrytaren vid 
Kåseberga hamn, dock under vilkor, att för hamnen afsöndrades 
dels en strandremsa af minst 30 meters bredd, sträckande sig 
från en punkt å stranden 50 meter öster om östra vågbrytarens 
landfäste förbi sjelfva hamnen till en punkt å stranden 50 meter 
vester om vestra vågbrytarens landfäste, dels ock det mot denna 
strandremsa svarande landgrund med dertill hörande vattenrätt. 
Då dessa vilkor emellertid icke blifvit fullgjorda, har förbätt
ringsarbetet icke kommit till stånd. 

Nedannämnda hamnar, hvilkas djupförhållanden icke redan 
omnämnts, kunna emottaga fartyg: Båstad till en djuplek af 
15 meter, Torekov af 17 meter, Engelholms hamn af 2 meter 
och Kåseberga af 2 meter. 

De kostnader, som under innevarande femårsperiod nedlagts 
ä kusthamnarnas i länet underhåll och förbättring, upptagas i 
tabell Z. 

Antalet fortyg, som under perioden ankommit till eller af-
gått från kusthamnarna i länet och för hvilka afgift erlagts, 

Tab. Z. Kostnad för kusthamnarnas i Kristianstads län 
underhåll och förbättring åren 1896—1900. 
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jcinte deras drägtighet äfvensom det belopp, hvartill hamnafgif-
terna under samma period uppgått, utvisas af tabellerna A och Ä. 

Afgifterna för användande af Hernestads kanal och syd
östra kanalen vid Kristianstad samt antalet fartyg och prå
mar, som derigenom passerat, liafva utgjort: 

Kusthaninarna liafva varit öppna för sjöfart under nedan-
näuitida tider: 

Tab . Å. I in- och utrikes fart ankomna och afgångna fartyg om mer ån 10 ton i Kristianstads län åren 1896—1900. 

Tab. Ä. Hamnafgifter i Kristianstads län åren 1896—1900. 
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Kanalfarten i Hcrnestads kana! och sydöstra kanalen vid 

Kristianstad börjades och slutades å nedan angifna tider: 

Den reguliora ångbåtstrafiken till hamnen 1 Äluis har under 
innevarande år uppehållits af nio ångbåtar, af hvilka två gjort 
turer emellan Stockholm och Köpenhamn, två emellan Stock
holm och Ähus, två emellan Norrköping och Göteborg samt tre 
emellan Hamburg och Ähus. 1 regulier trafik har Simrishamn 
under samma år besökts af fyra ångbåtar, af hvilka två gjort 
turer emellan Stockholm ocli Köpenhamn, en emellan Norrkö
ping och Liibeck och en emellan Simrishamn och Allo på 
Bornholm. 

Likasom förut hafva en ä två mindre ångbåtar dagligen 
besörjt passagoraretrafiken å Rönne å emellan staden Engclholin 
samt dels brunnsinrättningen Torslund ocli dels Engelholms hamn 
vid åns utlopp. Dessa ångbåtar användas om höstarna att i 
ån bogsera med sockerbetor lastade pråmar, hvilka skola afiastas 
vid Engelholms sockerbruk, och har sådan pråmtrafik försiggått 
ända upp till Tranarps bro. 

A sjön Immeln har fortfarande trafik uppehållits med en 
mindre ångbåt för befordrande af passagerare och gods till och 
från Immelns station å Kristianstad—Immelns jemväg, dit äfven 
med ångbåten bogserats pråmar, lastade med huggen svart granit 
från stenhuggerierna i närheten af sjön. 

A Helge å uppehälles ångbåtsförbindelse emellan Yngsjö och 
Kristianstad af två mindre båtar, hvarförutom mellan sistnämnda 
ställe och Ähus på pråmar fraktas tyngre och mera skrymmande 
gods, såsom stenkol, tegelsten och bränvin. Timmerflottning 
bedrifves fortfarande i ån från Småland till Osby jernvägsstation. 

Sedan dels distriktschefen, majoren V. Gagner upprättat 
förslag ej mindre för anläggning af hamn vid Helgeåns myn
ning vid Yngsjö till 3'5 meters djup vid medclvattenstånd än 
äfven för anordnande af farled i Helge å mellan Yngsjö och 
Kristianstad med seglationsdjup af 2's meter vid medelvatten
stånd, slutande dessa förslag på en kostnad för hamnen af 
'275,000 kronor samt för farleden och dermed i samband varande 
vattenafledningsarbeten af 512,000 kronor, dels ock majoren L. 
Broomé uppgjort alternativa förslag för anordnande af farled i 
Helge å mellan Kristianstad och Torsebro, det ena med tillämp
ning af samma seglationsdjup, som af distriktschefen Gagner 
föreslagits för farleden Yngsjö—Kristianstad, och det andra med 
användande^ af mått afpassade efter nuvarande farleden Kri
stianstad—Åhus, hvilka företag beräknats kosta, det förra 250,000 
kronor och den senare 95,000 kronor, hade Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande kallat strandegarne vid Helge å från Torse
bro till Yngsjö till sammanträde den 28 mars 1899. Vid detta 
sammanträde, som var talrikt besökt och vid hvilket framhölls, 
att företaget berörde utom staden Kristianstad Villands, Gärds 

och Östra Göingc härad samt ntt genom dess utförande enligt 
farledsförslagct såväl kommunikationerna mellan orterna skulle 
underlättas som ock Helgeåns häftiga flöden väsentligt förringas 
till fromma för orten både i sanitärt hänseende och ur synpunk
ten af sumpmarkernas samt frostländigheténs förminskande, ut
talade de närvarande enhälligt den åsigt, att majoren Gagners 
båda förslag äfvensom det förstnämnda alternativet af majoren 
Broomés förslag borde komma till utförande samt att medel här
till, i den mån statsbidrag icke kurido påräknas, borde anskaffas 
genom bildande för företagets förverkligande af ett aktiebolag 
ined ett aktiekapital af minst 400,000 kronor, deraf beräknats 
120,000 kronor från staden Kristianstad samt det öfriga från 
kommuner eller enskilde å landsbygden; hvarjemte tillsattes en 
komité med bemyndigande att vorka för åstadkommande af 
aktieteckning och i öfrigt taga saken om hand. Efter det sta
den Kristianstad i föreslagna bolaget tecknat beräknade 120,000 
kronor, men aktieteckningen i öfrigt utfallit så, att endast 
194,200 kronor tecknats, hvadan minimiaktiekapitalet icke kun
nat åstadkommas, sammankallades strandegarne åter till sam
manträde inför Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den o 
januari 1900, dervid de närvarande beslöto att låta frågan om 
företagets åvägabringande tillsvidare livila. Härigenom synes 
förverkligandet af detta för orten så maktpåliggande företag 
hafva blifvit på oviss tid undanskjutet. 

Under perioden hafva på statens bekostnad underhållits dels 
fyrar vid Sandhammaren i Löderups socken, å Hallands Väderö 
samt i Simrishamn och Engelholm, af hvilka de båda först
nämnda varit försedda med ständig bevakning och de båda 
senare med daglig tillsyn, dels mistsignalstation å Sandham
maren och Hallands Väderö, den förra med luftsirén och kanon 
samt den senare med ångsirén, dels ock livräddningsstationer 
vid Mälarhusen i Borrby socken samt vid Torekov och Engel
holm, de å förstnämnda två ställen försedda med lifbåt ocli 
raketapparat samt den i Engelholm med allenast rakotapparat. 

Stadsfullmäktige i Kristianstad hafva i underdånig ansök
ning anhållit om uppförande af en fyr på Lindö utanför Ähus 
hamn, men har Eders Kungl. Maj:t, efter det Eders Kungl. Maj:ts 
Lotsstyrelse mod vitsordande af behofvet af en dylik inrättning 
tillkännagifvit, att en sådan skulle medföra en anläggnings
kostnad af omkring 40,000 kronor, samt, då medel dertill sak
nades, föreslagit, att ansökningen icke måtto föranleda vidare 
åtgärd, intill dess styrelsen framdeles, i den mån medel till nya 
och förbättrade säkerhetsanstalter för sjöfarten kunde blifva till
gängliga, Eders Kungl. Maj:ts pröfning understälde förslag till 
såväl ny fyr å Lindö som flere andra för sjöfarten vigtiga ny
byggnader, hvilka till följd af bristande tillgångar hittills måst 
undanskjutas, i nådigt bref den 11 november 1898 med anled
ning af livad Lotsstyrelsen sålunda anfört funnit ansökningen 
ej för det dåvarande föranleda till någon Eders Kungl. Maj:ts 
åtgärd. 

Under år 1900 hafva lotsplatser varit anordnade i Ähus, 
Simrishamn, Skillinge, Engelholm och Torekov. Ä dessa ställen 
har det högsta antalet lotsningar eller 668 förekommit i Ähus 
och det minsta eller 15 i Torekov. 

Beträffande strandnings- och olyckshändelser, som under 
perioden träffat fartyg på eller invid länets kuster, hänvisas till 
d erfor h värj o år lemnad redogörelse i Eders Kungl. Maj:ts Lots-
styrelses embetsberättelser. 
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I detta sammanhang torde böra omnämnas, att Eders Kungl. 
Maj:ts Befäl lningshafvande, jemlikt § 2 nådiga kungörelsen an
gående förbud mot borttagande af sten från hafsbottnen utefter 
Skånes vestra kust och vid ön Hven den 5 mars 1897, med
delat tillstånd till upptagande af sten från hafsbottnen inom 
område, der fiskerätt tillkomme slrandegarne, dels genom beslut 
den 27 augusti 1897 för hamndirektionen i Helsingborg i Skel-
derviken ej mindre under en tid af sju år utanför Ramsjö och 
Vegalts samt Slattaröds och Slättarödstorps byars allmänningar 
i Vestra Kamps socken än äfven under en tid af fém år utan
för Mäsinge och Möllehults byars allmänningar i samma socken, 
dock ej å de stenref och stensamlingar, som i egenskap af våg-
brytare skyddade hamnen i Ramsjö, dels ock genom beslut den 
20 augusti 1900 för hamnstyrelsen i Torekov vid stränderna af 
Hallands VäderÖ och dess skär, tillhörande Torekovs kyrka. 

C) Post- och telegraf- jemte telefoninrättningar. Post-
unslallerna i länet utgjordes vid 1900 års slut af 9 postkontor 
och 139 poststationer. Postkontor funnos af klass 2 i Kristian
stad, af klass 4 i Engelholm och Hessleholm, af klass 5 i Sim
rishamn och af klass 6 i Båstad, Klippan, Osby, Tomelilla och 
Åstorp. Poststationer voro af klass 1: Arkelstorp, Attarp, 
Ballingslöf, Balsby, Barkåkra, Bäckaskog, Bjerlöf, Bjernum, Boalt, 
Borrby, Broby, Bromölla, Brösarp, Degelerga, Efveröd, Ekestad, 
Eket, Eljaröd, Emmaljunga, Engelholms hamn, Finja, Fjelkinge, 
Fogeltofta, Fridhem, Färlöf, Förslöf, Gärsnäs, Glemmingebro, 
Glimminge, Glimåkra, Grefvie, Gualöf, Gunnarstorp, Gårrö, 
Gärds-Köpinge, Gärds-Lyngby, Uammarslund, Hammenhög, 
Hedvigsdal, Holmåkra, Hörna station, Hof, Hyllstofta, Hästveda, 
Immeln, Jerrestad, Kaffatorp, Karpalund, Killeberg, Kivik, Kärre-
berga, Liarum, Linderöd, Ljungbyhed, Lunnarp, Lyngsjö, Löde-
rup, Magiehem, Mala, Munka-Ljungby, Nosaby, Näsum, Olseröd, 
Ormastorp, Ovesholm, Perstorp, Qvidinge, Qviingc, Rinkaby, 
Ripa, Rödaled, Rörum, Sibbhult, Skepparslöf, Skjettelljunga. 
Skillinge, Skåne-Tranås, Skäralid, Smedstorp, Spannarp, Stids-
vig, Sätaröd, Sösdala, Tjörnarp, Tollarp, Tommarp, Torekov, Ty-
ringe, Vankifva, Vanas, Vestra Karup, Vestra Torup, Viby, 
Vidtsköfle, \7innö, Vinslöf, Vittsjö, Värsjö, Yxenhult, Ähus, 
Asbo-Fagerhult, Asljunga, Önnestad, Örkelljuuga, Örkened, 
Österslöf och Östra Ljungby; samt af klass 2: Brantevik, Bröu-
nestad, Esphult, Farstorp, Fjelkestad, Gumlösa, Hjernarp, Hjersås, 
Huaröd, Häglinge, Ilörja, Ifö, Kyrk-Stoby, Matteröd, Näflinge, 
Onslunda, Oppmanna, Rökc, Sandby, Sankt Olof, Strö, Ströfvels-
torp, Sörbytorp, Tings-Nöbbelöf, Vanas gård, Vemmerlöf, Verum, 
Vidtsköfle by, Villands Vånga, Visseltofta, Yngsjö och Asbo-
Ossjö. 

Under perioden har poststationen i Åstorp förvandlats till 
postkontor, poststationen i Andrarum indragits samt poststatio
nerna i Boalt, Eljaröd, Kärreberga, Olseröd, Stidsvig, Yxenhult 
och Yngsjö nyinrättats. 

Postföring å landsväg medelst åkande post, gångpost eller 
landtbrefbäring har under 1900 varit anordnad på en sträcka af 
62 nymil. 

Enligt Generalpoststyrelsens embetsberättelser har posttrafiken 
i länet likasom i hela landet äfven under denna period år för 
år stigit. Antalet till postbefordran aflemnade försändelser ut
gjorde år 1895 3,214,333 eller i medeltal på hvar invånare 15 
samt år 1900 5,325,872 eller i dylikt medeltal 24. 

Vid 1900 års slut funnos i länet 5 statsteiegraj'stationer 
nämligen i Kristianstad, Engelholm, Simrishamn, Hessleholm och 
Ahus, samtliga af andra klassen med hel dagstjenst. I samband 
med dessa stationer äro äfven rikstelefonstationer inrättade. Der-
jemte funnos af staten inrättade telefonstationer i Borrby, Bran
tevik, Båstad, Efveröd, Kivik, Klippan, Löderup, Qvidinge 
Smedstorp, Tomelilla och Åstorp, från hvilka jemväl telegram 
befordrades. För allmän telografkorrespondens voro jemväl till
gängliga 11 telegrafstationer å statens och 48 å enskilda jern-
vägar, i den mån telegrafering i jernvägarnas ärenden det med-
gåfve och under tiden, då stationerna voro för jernvägstrafiken 
öppna. 

Telefonvtisemlet har vunnit ytterligare utbredning. Genom 
telegrafverkets föranstaltande hafva dubbeltrådiga förbindelse
ledningar blifvit anordnade år 1896 å linien Klippan—Ljungby
hed, år 1897 å linierna Tomelilla—Löfvestad, från Ystad till 
Borrby och till Löderup, från Kristianstad till Sölvesborg, till 
Degeberga, till Efveröd, till Glimåkra, till Önnestad och till 
Fjelkinge samt Hessleholm—Markaryd, år 1898 å linierna De
geberga—Brösarp, från Engelholm till Båstad och till Engeltofta, 
från Kristianstad till Broby, till Gälltofta, till Hjersås, till 
Hofby, till Immeln, till Köpinge, till Nosaby, till Ovesholm, till 
Råby gård, till Skepparslöf, till Strö, till Ahus, till Asuiu och 
till Öfvarp, Tomelilla—Smedstorp. Ystad—Simrishamn, från Ahus 
till Efveröd, till Ripa och till Yngsjö samt från Önnestad till 
Färlöf och till Hessleholm, år 1899 å linierna Efveröd—Dege
berga, Kristianstad—Villands Vånga, Ystad—Brösarp och Önne
stad—Bjernhult samt år 1900 å linierna från Klippan till Eslöf, 
till Ljungbyhed, till Qvidinge och till Röstånga samt Kristian
stad—Efveröd. Nya telefonnät hafva blifvit anlagda år 1896 i 
Ljungbyhed, år 1897 i Bjernum, år 1898 i Borrby, Broby, Dege
berga, Engeltofta, Fjelkinge, Färlöf, Glimåkra, Gringelstad, Gäll
tofta, Hjersås, Hof, Hofby, Hörna, Immeln, Ingelstad, Löderup, 
Nosaby, Ovesholm, Rinkaby, Ripa, Råby gård, Sibbhult, Skep
parslöf, Strö, Toarp, Tollarp, Torsebro, Vanas, Vä, Yngsjö, Asum 
och Öfvarp, år 1899 i Bjernhult och Håslöf samt år 1900 i 
Q,vidinge. 

Vid 1900 års slut hade nedannämnda statstelefonstationer 
med underlydande vexelstationer följande abonnentantal: 

hvilket utvisar en tillväxt under perioden af icke mindre an 
973 abonnenter. 

Af dessa abonnenter erläggas i årsafgifter vexlande belopp 
från och med 60 kronor till och med 100 kronor, beroende pa 
tiden för telefonkontraktens afslutande och de förmåner, som 
derigenom blifvit abonnenterna beredda. Dock erlägga 550 abon
nenter 4 rikstelefonstationen i Kristianstad, hvilka blott hafva 
rätt till samtal inom Kristianstad och i dess omnejd inom ett 
afstånd af tre mil derifrån, endast en årsafgift vexlande emellan 
8 och 20 kronor. 
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Ett par enskilda jernvägar använda fortfarande i och för 
jernvägsdriften telefon- i stället för eller vid sidan af telegraf, 
såsom Kristianstad—Immelns och Östra Skånes jernvägar. Vid 
Simrishamn—Tomelilla jernväg har emellertid telefonen ersatts 
af telegraf, hvilket äfven till större delen skett vid Östra Skånes 
jernvägar. Enskild telefonledning har blifvit anlagd emellan 
Sandhammaren och Skillinge, hufvudsakligen afsedd för med
delanden om strandningår. Ingen annan telefonförening finnes 
numera i länet än Kristianstads telefonförening, som vid 1900 
års slut hade 145 medlemmar och 195 hyresabonnenter. De 
senare, med hvilka afslutas telefonkontrakt hvarje gång för fem 
år, betalte i årsafgift vexlande belopp från 20 till 40 kronor, 
under det att årsafgiften för föreningens medlemmar utgick med 
20 kronor. Under föreningens centralstation i Kristianstad lyder 
1 vexelstation å landsbygden. Samtliga årsafgifter uppgingo Ar 
1900 till 6,547 kronor. 

D) Sjöfart och handel. Sjöfartsnäringen, som under när
mast föregående femårsperiod arbetade under mycket tryckta för
hållanden, har äfven under de fyra första åren af denna period 
varit mindre gifvande, hvaremot den under periodens sista år 
lemnat ett ovanligt lönande resultat. Denna näring synes under 
perioden liafva ganska mycket uppblomstrat, i det att de i länet 
hemmahörande fartyg, livad angår både antal och tontal, icke 
obetydligt ökats. Om sådana fartygs antal och tontal samt 
deras besättning likasom om de a lånets sjömanshus inskrifna 
sjömän, som varit använda i in- och utrikes sjöfart, lemnas 
upplysning i tabellerna O och Aa. 

Med afseende å handeln torde derom kunna sägas ungefär 
detsamma som i förra femårsberättelsen. Äfven denna närings
gren har rönt en gynsanr inverkan af det allmänna uppsving i 
rörelsen, som var rådande under de första åren af perioden. 
Såsom förut utgöra spanmål, rotfrukter, kreatur, mejeriprodukter, 
skogseffekter, granit, bränvin och fisk de produkter, som från 

Tab. Ö. I sjöfart under år 1900 använda fartyg, hemma
hörande i Kristianstads län. 

länet afsättas. Afsättningsorter äro städerna och de större sta
tionssamhällena, hvarest finnas handlande, hvilka uppköpa landt-
männens produkter och tillhandahålla dem sådana varor, hvilka 
de för olika ändamål kunna behöfva, såsom stenkol, timmer samt 
foder och gödningsämnen. Dessutom finnes i hvarje större by
samhälle en eller flere minuthandlare, som sälja specerier och 
manufakturer. 

Af sädesslagen försäljas hvete och råg till ångqvarnarna, 
hvilka mer och mer uttränga de mindre väder- och vattcnmjöl-
qvarnarna, samt korn till bryggerierna och maltberedarne. Il a fre 
exporteras fortfarande, dock i ringa skala mot förr. 

Spanmålsprisen liafva under perioden varit i jemnt stigande. 
Beträffande råg, korn och liafre liafva årsmarkegångsprisen blifvit 
för hektoliter faststälda sålunda: 

llandelsprisen å dessa sädesslag äfvcnsom å hvete och po
tatis hafva anjjifvits sålunda för hektoliter: 

Potatis odlas fortfarande mycket i vissa trakter af länet och 
afsättes vid briinnerierna och stärkelsefabrikerna. 

Sockerbetor afsättas till sockerbruken i Engelholm och Kar-
palund äfvensom till de i närheten af länsgränsen belägna socker
bruken i Köpinge och Ilasslarp, hvarjemte öfver Simrishamn, 

Tab. Aa. Å Kristianstads läns sjömanshus inskrifna sjömän, 
som varit använda i in- och utrikes sjöfart å svenska fartyg 

eller förhyrda å främmande fartyg åren 1896—1900. 



56 Kristianstads län. Varupris. 

Skillinge och Kåseberga en mängd betor föres till sockerbruket 
i Karlshamn. Priset å sockerbetor liar för 100 kilogram utgjort: 

Ehuru, såsom ofvan nämnts, det ekonomiska' utbytet af 
sockerbetsodling visat sig fördelaktigare än af sädesodling, har 
likväl från jordbrukarnes sida försports missnöje med de priser, 
som erhållits för betorna, och en sammanslutning mellan Skånes 
sockerbetsodlare kommit till stånd för åvägabringande af högre 
pris å råvaran. Det har uppgifvits, att om denna sammanslut
ning åstadkommits, innan sockerbruken, såsom nu är fallet, ge
nom inköp af jordegendomar blifvit mindre beroende af de rå
ämnen, som levereras från jordbrtikarne, densamma skulle hafva 
ledt till lyckligare resultat, än hvad man nu kan förvänta. 

Priset på hästar torde hafva något stigit, särskildt å de 
bättre. Inom Ingelstads, Gärds och Villands härad uppfödas 
fortfarande hästar till afsalu i ganska stor omfattning. De 
värdefullare uppköpas af kringresande uppköpare, hvilka afyttra 
dem till andra orter, i många fall till Danmark och Norge, 
eller ock afsättas de å de årligen återkommande remonterings-
möten, som hållas dels af remonteringskommissionen för värfvade 
armén och dels af vederbörande militärbefäl för ersättande af 
vakanser vid de indelta kavalleriregementena. De mindre värde
fulla falbjudas å marknader och kreatursförsäljningsmöten. 

Gödkreatur afsättas numera, sedan äfven den tyska mark
naden blifvit stängd, hufvudsakligen till de större städerna i 
landet, företrädesvis Göteborg, samt till någon del äfven till Dan
mark. Prisen å lefvande djur hafva stigit med omkring 20 %. 
Priserna å 1 kilogram kött och fläsk voro: 

hvadan de under perioden betydligt höjts. 
Priserna å gödsvin hafva under periodens senare del varit 

något högre än under den förra och uppgingo år 1900 i medeltal 
till 55 öre för kilogram lefvande vigt, Samma år har för sex 
veckor gamla grisar betalts 12 till 15 kronor stycket. Uppföd
ning af grisar har under de första åren af ifrågavarande period 
likasom under de närmast föregående utgjort en god inkomst
källa för innehafvare af mindre jordbruk, men har priset unde/ 
periodens sista år stält sig så lågt, att det icke lönat sig upp
föda dylika djur. 

Priset å mjölk, som år 1895 utgjorde 7 till 8 öre litern, 
har med undantag af är 1897, då det något sänktes, varit i 
jemnt stigande och utgjorde år 1900 10 till- 11 öre litern. Lika
ledes har priset på smör stigit med undantag af åren 1897 och 
1898. Det utgjorde år 1895 1 krona 50 öre för kilogram, men 
uppgick under sistlidet år till 1 krona 80 öre å 2 kronor. Det 
har sålunda höjts med omkring 25 '/«• 

Skogseffekter, särskildt timmer och bräder, afsättas till jern-
vägsstationerna samt städerna i provinsen äfvensom afsändas 
med nngfärjorna i Öresund direkt till olika platser i Danmark. 

Beträffande omsättningen af trävirke och ved intager Osby sta
tion fortfarande främsta rummet. Från Ahus likasom från Knä
bäcks fiskeläge, som utgör lastageplats för de skogseffekter, som 
sjöledes afsättas från de inom Albo härad belägna Piperska 
fideikommissegendomarna, utskeppas icke obetydligt bokved till 
Danmark. Virkes- och vedprisen hafva för Göinge fögderi upp
gifvits sålunda: 

Tab . Bb. Utförsel från hamnarna i Kristianstads län åren 
1896—1900. 
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Priset på timmer och bräder har under perioden varit något 
högre än förut, och jemväl vedprisen stego något under åren 1898 
och 1899. I genomsnitt har veden framförd till saluplatserna 
betingat följande pris för kortfamn: bokved 16 å 17 kronor, 
björkved 11 å 12 kronor och furuved 8 å 10 kronor. 

Staden Kristianstad utgör fortfarande medelpunkten för 
bränvinshandeln i länet, och torde en stor del af det i orten till
verkade bränvinet hafva försålts antingen till två der befintliga 
reningsverk, hvilka varit i gång under perioden, eller ock till 
derstädes bosatta uppköpare, hvilka varit kominissionärer för 
reningsverk å andra orter, såsom Stockholm, Göteborg, Motala, 
Hjo, Borås, Sölvesborg och Karlshamn. Åtskilliga tillverkare 

torde dock sjelfva utan mellanhänder hafva försålt sin råvara 
direkt till reningsverken. 

Medelpriset för råbränvin af 50 procents styrka har under 
periodens olika år utgjort för liter: 63-s öre år 189G, 64 öre år 
1897, 67-5 öre år 1898, 68 öre år 1899 och 70 öre år 1900, 
hvadan prisen icke så obetydligt uppgått i jemförelse med för
hållandet under närmast föregående period. 

Fisk afsättes förnämligast i städerna å torgdagarna, dock 
numera icke så mycket af fiskarena sjelfva som af fiskhandlare, 
hvilka i första hand uppköpa varan. Dylika uppköpare kring
föra fisk till salu öfverallt i socknarna å landsbygden, och är 
detta företrädesvis fallet med sill, torsk och spätta. Sillen ut-

Tab. Cc. Införsel till hamnarna i Kristianstads län åren 1896—1900. 
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bjudes antingen i färskt eller rökadt tillstånd. Den rökade 
varan har vunnit stor efterfrågan, och de i Simrishamn anlagda 
fiskrökerierna, hvilka sysselsätta sig med rökning icke allenast 
af sill utan äfven af ål och lax, hafva under perioden betydligt 
utvidgat sin verksamhet. Priset å sill har varit ganska högt 
eller i medeltal 75 öre a 1 kr. 25 öre för val för s. k. blekingssill 
eller sådan, som fångas i Östersjön, och 1 krona 50 öre å 2 kro
nor för val för s. k. kullasill eller den, som fångas å länets vestra 
kust. Priset har utgjort å torsk 50 öre, å spättor 55 ä 65 öre, 
å ål 1 krona 50 öre å 2 kronor och å lax 2 kronor 50 öre 
till 3 kronor 50 öre, allt för kilogram. 

Den befolkning, som måste kontant köpa sina lifsförnöden-
heter, klagar allmänt öfver den stegring i prisen å dessa varor, 
som under perioden egt rum, samt att de för afnämarne oskäligt för
dyras genom de mellanhänder, som uppköpa varorna i första hand. 

Myckenheten af de varor, som i större betydenhet från ham
narna i länet utförts eller dit införts, finnes upptagen i tabel
lerna Bb (sid. 56) och Cc (sid. 57). 

Äfven under denna period har antalet handlande såväl i 
städerna som å landsbygden ökats, och handlande finnas numera 
å landsbygden icke allenast vid alla jernvägsstationer utan äfven 
i hvarje större by. De förekomma också numera vida talrikare, 
än ett verkligt behof kräfver, och med skäl torde kunna påstås, 
att detta är till skada för en sund affärsrörelse, i det nytill
komna handlande ofta söka skaffa sig kundkrets genom en kon
kurrens, som är ruinerande icke allenast för dem sjelfva utan 
äfven för äldre handlande å platsen, samt använda kreditsystem 
i sådan utsträckning, att köpare lockas inlåta sig på handel 
mången gång utöfver hvad tillgångarna medgifva. Fortfarande 
gäller om landthandeln, att åtskilliga personer egna sig deråt 
utan att ega nödiga förutsättningar vare sig i kapitalstyrka eller 
insigter. 

Anmärkningsvärdt är, att antalet qvinnor, som egnat sig 
åt handel, fortfarande ökats både såsom sjelfständiga idkare och 
såsom biträden. 

Antalet handlande, som idkat grosshandel eller försålt varor 
i bod eller från annat upplagsställe, äfvensom deras biträden 
under periodens första och sista år upptagas å tabell Dd. 

Tab. Dd. Handlande, som i Kristianstads län åren 1896 och 
1900 idkat grosshandel eller försålt varor i bod eller 

från annat upplagsställe. 

Bland de i samma tabell för staden Kristianstad år 1896 
upptagna ingår en utländsk handlande och två utländska handels
biträden. 

Utländska handelsexpediter hafva här i länet erla^t be
villning: 

Antalet af de firmaanmalningar, som i enlighet med la^en 
om handelsregister, finna och prokura blifVit under perioden 
gjorda hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande samt hos 
magistraterna i länets städer, utvisas af tabell Ee. 

M Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hafva meddelats 
tillståndsbevis för personer att utom den ort, der de äro bosatta, 
här i länet, annorledes än å marknad, till salu kringföra varor, 
vare sig i allmänhet eller af visst slag och i senare händelsen 
företrädesvis af säljarens egen tillverkning, på sätt innehålles i 
tabell Ff (sid. 59). 

Med undantag af några få personer från andra län, hvilka 
kringföra smidesvaror, blecksaker, lerkärl och glasvaror, med
delas tillstånd till försäljning af detta slag eller s. k. gårdfari
handel undast åt personer från länet, och det vida öfvervägande 
antalet af dem utgöres af bofasta handlande och handtverkare, 
hvilka för att uppehålla sin varuomsättning besöka så kallade 
stortorgdagar och kreatursförsäljningsmöten, der de icke ega rätt 
till försäljning, såvida de icke förvärfvat sig tillstånd af nu 
ifrågavarande slag. Den egentliga gårdfarihandeln eller handeln 
af kringvandrande krämare torde mer och mer upphöra. 

Under perioden har tillstånd till s. k. realisation enligt be
stämmelserna i förordningen den 23 september 1887 meddelats 
år 1896 i 3 fall, år 1898 i 16 fall och år 1899 i 5 fall. 

Med marknaderna i länet har icke under perioden vidtagits 
någon förändring, utan hafva sådana fortfarande hållits en gång 
årligen i Aby, Marklunda och Kivik samt två gånger årligen i 
Ljungaskog, Vittsjö och Broby. 

Så kallade stortorgdagar och kreatursförsäljningsmöten 
hafva i enlighet med Eders Kungl. Maj:ts Befallniugshafvandes 

Tab. Ee . Firmaanmälningar i Kristianstads län 
åren 1896—1900. 
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bestämmande hållits en gång i månaden i livar och en af länets 
städer samt i Båstad, Hessleholm, Tomelilla och Åstorp, elfva 
gånger årligen i Aby, fyra gånger årligen i Pörslöf, tre gånger 
årligen i Munka-Ljungby, Vestra Torup, Osby, Hästveda, Örkene 
och Smedstorp samt två gånger årligen i Arkelstorp, Glimåkra, 
Loshult och Sösdala. Dessa stortorgdagar, hvilka ursprung
ligen varit afsedda endast för handel med kreatur, landtmanna-
produkter och handaslöjdalster, förete numera föga olikhet med 
de gamla marknaderna, sedan en mängd handlande äfven till-
städeskomma å stortorgdagarna och der utbjuda sina varor. 

I Spången har genom enskild persons föranstaltande sex till 
sju gånger årligen hållits kreatursauktioner, dervid under vanliga 
auktionsvilkor utropats och försålts kreatur, hvarjemte ganska 
lifiig handel mod kreatur samtidigt egt rum under hand. 

Tab. Ff. Af Konungens Befallningshafvande i Kristianstads 
län meddelade tillstånd till s. k. gårdfarihandel 

åren 1896—1900. 

Torgdagar för handel ined lilsförnödenheter hafva dessutom 
hållits två gånger i veckan i hvar och en af länets städer och i 
Båstad samt en gång i veckan i Förslöf, Munka-Ljungby, Åstorp, 
Qvidinge, Aby, Spången, Fagerhult, Perstorp, Hessleholm, Ty-
ringe, Sösdala, Vinslöf, Osby, Broby, Hästveda, Killeberg, Glim
åkra, Örkene, Ahus, Oppmanna, Vång.i, Degeberga, Vidtsköfle, 
Hufvaröd, Tollarp, Linderöd, Brösarp, Eljaröd, Tomelilla, Tjustorp, 
Onslunda, Tranås, Borrby och Gärsnäs äfvensom en gång i må
naden i Örkelljunga och Östra Ljungby. 

Försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade 
spirituösa drycker har under perioden utöfvats vid det antal 
minuthandels- och utskänkningsställen, som i tabell Gg angifves. 

All rättighet till minuthandel med och ständig utskänkning 
af bränvin liar i Kristianstad och Engclholm samt i köpingen 
Båstad under hela perioden likasom i Simrishamn från och med 
den 1 oktober 1899 varit öfverlåten åt så kallade patriotiska 
bolag. På grund af burskap har utöfvats en utskänkningsrättighet 
i Simrishamn, hvarjemte å landsbygden vid periodens början 
funnos 17 dylika privilegierade rättigheter, hvilka utöfvats i 
sammanhang med gästgifverihållning. Af dessa hafva dock 2 
under perioden upphört. 

Vid periodens slut utöfvades 59 ständiga minuthandels- och 
utskänkningsrättigheter, deraf 26 i städerna, eller 7 mindre än 
vid periodens början, och kom således en sådan rättighet i me
deltal på 3,715 invånare af hela länets folkmängd, men på 583 
invånare i städerna och 6,182 å landsbygden. 

Försäljningsafgifterna under försäljningsåren 1895—1900 
utvisas af tabell Hh (sid. 60). 

Efter fördelning af de andelar af försäljningsafgifterna, som 
ingå till Statskontoret, hafva Hushållningssällskapet, Lands
tinget och landsbygdskommunerna utom Båstad med livad de 

Tab. Gg. Begagnade rättigheter till bränvinsförsäljning i Kristianstads län åren 1895—1900. 



60 Kristianstads län. Bränvinshandel. Försäljning af vin och maltdrycker. 

vid fördelning å landskontoret af sådana afgifter erhållit i allt 
bekommit följande belopp: 

De städerna och köpingen Båstad tillfallande andelar af 
försäljningsafgifterna hafva utgjort: 

Tab . Hh. Afgifter för bränvinsförsäljning i Kristianstads län 
åren 1895—1900. 

Sådan rättighet att till förtäring på stället tillhandahålla 
allmänheten vin och maltdrycker, som omförmäles i 3 § nådiga 
förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af dylika 
drycker m. m., har af Eders Kungl. Maj;ts Befallningshafvande 
blifvit beviljad på sätt angifves i tabell Ii. Vid periodens slut 
utöfvades således i länet 34 dylika utskänkningsrättigheter, af 
hvilka 12 afsågo endast maltdrycker. För utöfning i Engelholtn 
och Simrishamn har någon sådan rättighet icke under perioden 
beviljats. 

Under perioden har af Eders Kungl. Maj:ts Befallnin»s-
hafvande meddelats tillstånd till försäljning på landet af vin 
och maltdrycker för afheintuing till mindre belopp än 10 liter 
i den omfattning, som tabell Kk angifvei-. 

Tab. I i . Beviljade rättigheter till utskänkning af vin och 
maltdrycker i Kristianstads län åren 1896—1900. 

Tab. Kk . I Kristianstads län åren 1896—1900 meddelade 
tillstånd till försäljning på landet af vin och malt
drycker för afhemtning till mindre belopp än tio 

liter. 
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5. Kameralförhållanden. 

Tabellerna 3, 4, 5 och 6 innefatta redogörelser angående 
hemman och lägenheter på landet, fastigheter i städerna, egen
domar af fideikommissnatur samt egendomar tMliöraude dels 
inhemska aktiebolag dels ock främmande makters undersåtar, 
allt för år 1900. 

Vid jemförelse med motsvarande uppgifter för förra femårs
perioden inhemtas, att såväl antalet i jordeboken upptagna 
hemman och lägenheter som ock mantalet förblifvit oförändrade och 
fortfarande utgöra resp. 8,896 och 2,961fSj{J-, att taxeringsvärdet 
å jordbruksfastighet ökats från 140,616,500 kronor till 143,076,500 
kronor och å annan fastighet från 18,822,300 kronor till 25,956,000 
kronor, i hvilka summor då äfven inräknats fastigheter i Näsby 
och Nosaby byar af Nosaby socken, år 1900 till antalet 33 om 
OG-,B jovdfjerdingar i 251 brukningsdelar samt 7 lägenheter med 
taxeringsvärde å jordbruksfastighet af 931,400 kronor och å annan 
fastighet af 62,000 kronor, att taxeringsvärdet å fastighet i städerna 
ökats från 17,671,830 kronor till 19,865,300 kronor och å fa-
stighet, tillhörande inhemska bolag, från 3,600,000 kronor till 
9,046,100 kronor samt att antalet nybygda boningshus i stä
derna, hvilket under förra perioden uppgick till 29, under denna 
utgjorde 51, deraf högsta antalet eller 21 kom på Engelholm. 

Under perioden har icke något hemman kommit i ödesmål 
eller blifvit derur upptaget. 

Till skatte hafva under perioden omförts: år 1897 hälften 
af ett kronogatehus, år 1899 hälften af ett kronogatehus och en 
kronoutjord och år 1900 en kronotomt. 

Jordafsöndringar, för hvilka antingen afgäld blifvit af Läns
styrelsen bestämd eller hvilka blifvit af Länsstyrelsen faststälda, 
hafva utgjort 77 år 1896 133 år 1897, 235 år 1898, 212 år 
1899 och 256 år 1900, eller tillsammans 913, alla med undan
tag af 7, som år 1896 afsöndrats på tjuso år, afsöndrade för 
alltid. 

Genom särskilda nådiga beslut hafva under perioden med
delats tillstånd till 7 afsöndringar från boställen eller andra 
kronohemman, hvarjemte genom Eders Kungl. Maj:ts och Rikets 
Kammarkollegii särskilda utslag tillstånd lemnats till följande 
afsöndringar: 

frän klockarebostället Orkelljunga n:r 4 9 afsöndringar på 20 års tid genom 
koljcgii utslag den 4 juni 1896; 

frän klockarebostället Löderup n:r 2 1 afsöndring på 49 års tid frän den 1 
maj 1897 genom kollegii utslag den 14 mars 1898; 

från kyrkoherdebostället Qverrestad n:r 13 1 afsöndring pä 49 års lid från 
den 1 mnj 1899 genom kollegii utslag den 2 september 1898; 

från klockarcbostället Lödernp n:r 2 3 afsöndringar på 49 års tid, en från 
den 1 maj 1899 och två från den 1 maj 1897, genom kollegii utslag den 18 
augusti 1899; 

från kyrkoherdebostollet Bjernum n:r 5 3 afsöndringar på 20 års tid från 
den 1 maj 1900 genom kollegii utslag den 26 februari 1900. 

Genom nådigt bref den 19 november 1897 har Eders Kungl. 
Maj:t medgifvit, att för anskaffande och anordnande af ett skjut-
talt för Vendes artilleriregemente finge exproprieras ett område 
om 465 hektar, 7^ ar, 80 qvadratmeter af mark, tillhörande 
Rinkaby, Hörna, Åhus och Vanneberga byar i Rinkaby, Åhus 
och Trolle-Ljungby socknar af Villands härad. Den af veder
börande expropriationsnämnd faststälda ersättningen för skjut

fältet uppgick till 180,821 kronor 96 öre, hvari dock icke inne
fattades värdet af från kronan exproprierad mark, 46 hektar, 
62 ar och 10 qvadratmeter, hvilket värde af nämnden bestämts 
till 14,587 kronor 90 öre. Beträffande sistnämnda område har 
Eders Kungl. Maj:t, sedan Riksdagen derom i skiifvelse den 29 
maj 1901 gjort framställning, genom nådigt bref den 14 juni 
1901 förordnat, att detsamma skulle upplåtas till hmdtförsvaret. 
Lagfart å området i dess helhet beviljades af Villands härads
rätt den 12 februari 1900. 

Antalet för statsverkets räkning utarrenderade domäner ut
gjorde vid 1896 års början 176, och på lön disponerades 1 militie-
boställe. Af dessa hafva under femårsperioden 18 blifvit försålda 
och 3 till kronoparker afsatta, livadan vid slutet af år 1900 
funnos for statsverkets räkning utarrenderade 155 egendomar. 

Om de utarrenderade egendomarna uppställas i klasser efter 
deras arrendeafkastning, så betaltes: 

Sammanlagda beloppet af arrendeavgifterna hafva utgjort år 
1896 227,688 kronor 39 öre och år 1900 223,722 kronor 8 öre. 

Storleken af och köpeskillingen för de försålda 18 krono~ 
domänerna utgjorde: 
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Iläraf inheintas, att vid tiden för afträdet arrendeafgiften 
uppgått till 2-88 procent och taxeringsvärdet till 66-75 procent 
af köpeskillingen. 

Under femårsperioden liafva 37 domäner blifvit ånyo ut
arrenderade, och utgjorde arrendeafgiften för dessa 69,107 kronor 
efter gamla arrendekontrakten samt 58,703 kronor efter de nya. 
Denna nedgång i arrcndeafgifterna beror dels derpå, att vid 7 
egendomar betydliga områden undantagits till skogsplantering 
och att vid en domän dagsverksskyldigheten, uppgående till 
1,147 kronor, indragit till staten, samt dels ock på fallande 
varupriser och höjda arbetskostnader. 

Den vida öfvervägande delen af länets jord har undergått 
laga skifte. I följd deraf förekomma numera sällan egentliga 
laga skiften, och under perioden har icke heller utbetalts stats
bidrag till utflyttningar på grund af dylika förrättningar inom 
länet. Hela antalet af de utaf Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande utfärdade landtmäteriförordnanden har utgjort: 

De andra förrättningarna hafva till föremål hemmansklyf-
ningar, egostyckningar, egoutbyten, rågångsregleringar, delning af 
stängsel- och väghållningsskyldighet med mera sådant, som icke 
är att hänföra till laga skiften. De båda förstnämnda slagen 
af förrättningar hafva betydligt ökats i antal från och mod år 
1897, då lagen om hemmansklyfning, egostyckning och jordaf-
söndring den 27 juni 1896 började att vinna tillämpning. 

Under perioden hafva 1,938 hektar jord blifvit laga skif
tade samt 23,474 hektar varit föremål för andra landtmäteri
förrättningar. 

Länets landtmäteripersonal utgöres af förste landtmätaren 
jemte tre kommissionslandtmätare och en vice kommissions-
landtmätare. 

Angående det kommunala beskattningsväsendet åberopas 
Eders Kungl. Maj:ts Statistiska Centralbyrås statistik, som derför 
lemnar fullständig redogörelse, och vill Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande endast erinra, att i landstingsskatt utdebiterats: 

Tillstånd till upptagande af kommunala lån med längre 
afbetalningstid än två år har under perioden af Eders Kun"l. 
Maj:t meddelats kommuner här i länet i den omfattning och 
för de ändamål, som upptagas i tabell Ll (sid. 63). 

Enligt nådigt brof den 2 februari 1890 har Eders Kungl. 
Maj:t godkänt Kristianstads läns landstings boslut om bemyn
digande för Landstingets ordförande och vice ordförande att för 
Landstingets räkning i och för vidtagande af nödiga utvidgningar 
och reparationer af länslasaretten upptaga ett lån å 350,000 
kronor att återbetalas under loppet af 30 år. 

Derjemte har Eders Kungl. Maj:t, såsom förut omnämnts, 
genom nådigt bref den 28 januari 1898 funnit hinder icke möta 
för de väghållningsskyldigo i Gärds härads väghållningsdistrikt 
att for iståndsättande af nya vägar upptaga ett lån å 150,000 
kronor att återbetalas under loppet af 40 år. 

De medel, som inom de olika tingslagen utdebiterats till 
täckande af tingslagens gemensamma utgifter för byggande och 
underhåll af tingshus med häradsfängelse, aflöning af härads-
tjenare, inbindning af arkivböcker med mera, hafva för hvart 
af periodens år utgjort: 

Inom Östra Göinge härad har under perioden icke någon 
utdebitering för ofvan omförmälda ändamål egt rum, enär tings
lagets utgifter i sådant hänseende betäckts genom hyresersättning 
för den lokal i tingshuset, som begagnats af Östra Göinge härads 
sparbank. 

6. Politi. 

A) Undervisningsanstalter. Högre allmänna läroverket i 
Kristianstad har haft samma antal ordinarie lärare som under 
näst föregående femårsperiod: en rektor, fem lektorer, tio ad
junkter och tre öfningslärare. Dessutom hafva vid läroverket 
tjenstgjort två ä fyra extra lärare samt sedan höstterminen 1899 
en e. o. lektor. Lärjungarnes antal har utgjort högst 328 och 
lägst 255. 

Under åren 1900—1901 har vid läroverket för en kostnad af 
57,048 kronor 31 öre uppförts en nybyggnad, innehållande bo
stad för läroverkets rektor samt åtskilliga lärosalar. 

Läroverkets stipendiifonder hafva under perioden ökats med 
tre. Genom testamente af adjunkten Martin Åberg i Lund den 
7 maj 1896 liafva 5,000 kronor öfverlemnats till läroverket. 
Räntan deraf skall under namn af Martin Åbergs stipendium 
tilldelas någon fattig, välartad yngling från högst 4:e klassen, 
hvilken visat anlag och lust för studier. Enligt föreskrift 1 
handlanden A. G. Ruhss i Kristianstad testamente den 18 
januari 1897 hafva af hans qvarlåtenskap 2,000 kronor såsom 
A. G. Riihss stipendiifond vid hans död öfverlemnats till läro
verket. Räntan deraf skall årligen utdelas till en fattig yngling 
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inom 7:de klassen, hvilken genom flit, framsteg och goda seder 
gjort sig af en slik uppmuntran förtjent. Kyrkoherden P. Lund
berg i Trelleborg har enligt testamente den 11 augusti 1900 till 
läroverket donerat 10,000 kronor, hvilket belopp efter Lundbergs 
död blifvit till läroverket öfverlemnadt. Räntan skall, på sätt 
läroverkskollegiet närmare bestämmer, årligen utdelas till en vid 
läroverket studerande yngling, dock skall, så länge en testators 
syster lefver, den årliga räntan utbetalas till henne. 

Samtliga för lärjungarnes understöd eller belöning afsedda, 
under förvaltning af läroverkets kollegium stälda fonder utgjorde 
vid sistlidet års utgång 164,617 kronor 98 öre. Dessutom utgå 
Abergska stipendier till sex lärjungar vid läroverket med 575 
kronor årligen, utgörande ränta å en testamenterad och under 
förvaltning af akademiska konsistoriet i Lund stående fond. 
Hela summan af premier, stipendier och understöd, som under 
sistlidet år utdelades till lärjungar vid läroverket, utgjorde 3,475 
kronor 10 öre. Under läroverkskollegiets förvaltning står der-
jemte den s. k. Dahlska apologistfonden, som år 1878 af skol
rådet härstädes aflemnades och då utgjorde 60,465 kronor 12 öre. 

Denna fond hade vid sistlidet års slut genom besparade räntor 
stigit till ett belopp af 140,472 kronor 33 öre. Fonden, som 
tillkommit genom handlanden J. II. Dahls testamente af den 21 
juni 1835, har till ändamål att vid härvarande allmänna läro
verk bereda kostnadsfri realundervisning åt obemedlade sta
dens ynglingar. Jemlikt kungl. brefvet den 8 december 1899 
utgår från fonden afgift till läroverkets ljus- och vedkassa för 
de medellösa lärjungar, som åtnjuta undervisning på reallinien 
eller inom läroverkets tre lägsta klasser och tillhöra staden eller 
testators slägt. 

Undervisningen vid Kristianstads elementarläroverk för 
flickor har under perioden ostörd fortgått och uppehållits i läro
ämnena af föreståndarinnan och 11 lärarinnor samt i öfnings-
ämnena af 3 lärare, hvarförutoni en studierektor varit nnstäld. 
Läroverket är fördeladt på två afdelningar: elementarskolan 
med åtta och småskolan med tre ettåriga klasser. Höstterminen 
1900 utgjorde antalet lärjungar i den- förra 143 och i den 
senare 37. Läroverket, som år 1896 inflyttade i eget läroverks
hus, dertill staden Kristianstad tillsläppt fri tomt, har under 

Tab. Ll. Kommunala lån i Kristianstads län med längre afbetalningstid än två år, hvartill nådigt tillstånd erhållits under 
åren 1896—1900. 
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perioden årligen åtnjutit i anslag af nämnda stad 2,500 kronor 
och af statsmedel 3,000 kronor. 

Kristianstads stads folk- och småskolor hafva under den 
senaste femårsperioden fortfarande visat sig stadda, i stark ut
veckling. Lärarnes och lärarinnornas antal har ökats från 33 
till 39, af hvilka 8 undervisa i öfningsämnen. Antalet inskrifna 
lärjungar utgjorde vid periodens slut 505 gossar och 525 flickor. 
Dessutom undervisades omkring 50 barn, som icke hade upp
nått skolåldern, i en särskild s. k. småbarnsskola. Förut be
fintliga lokaler hafva visat sig otillräckliga, så att fyra skolsalar 
måst hyras i enskilda hus. Lärarebibliotek har på församlin
gens bekostnad inrättats. Kostnaderna för stadens folkskoleväsen, 
som år 1895 belöpte sig till 49,214 kronor 33 öre, uppgingo år 
1900 till 61,892 kronor 31 öre. Skolans fonder utgjorde vid 
periodens slut 42,420 kronor 45 öre. Lärarnes löneförmåner 
hafva icke obetydligt förbättrats. 

Den i föregående berättelser omnämnda J. H. Dahls flick
skola, som under den närmast förflutna tiden utvecklat sig till 
en parallelskola till folkskolan, har under perioden blifvit före
mål för en ganska genomgripande omdaning till närmare över
ensstämmelse med donators föreskrifter och organisk anslutning 
till stadens allmänna folkskoleväsen, hvarigenom den kommer 
att för framtiden utgöra en under särskild förvaltning hörande 
öfverbyggnad till folkskolan för flickor i praktisk riktning och 
ersätta sagda folkskolas s. k. högre afdelnmg. Omorganisationen 
är dock ännu icke fullt genomförd. Nybyggnad för densamma 
skall nu uppföras vid sidan af stadens norra folkskolehus. 

Vid Kristianstads lägre tekniska yrkesskola har verksamheten 
bedrifvits efter samma plan som förra femårsperioden. Utom af före
ståndaren har undervisningen bestridts af 5 ordinarie och 1—2 extra 
lärare. Ämnena hafva varit frihandsteckning, aqvarellmålning, 
bokföring, rundskrift, rätt- och uppsatsskrifning samt välskrif-
ning, linear- och fackritning samt räkning. Undervisningstiderna 
äro enligt reglementet kl. Y28—V2IO. söckendagsaftnar och kl. 
V29—V2IO söndagsmorgnar. Undervisningen är fördelad på två 
terminer, livardera omfattande 15 veckor, med början för vår
terminen under första hälften af januari och för höstterminen 
under första hälften af september. Lärjungeantalet har varit i 
jemn stegring, sedan skolan under slutet af förra femårsperioden 
erhöll bättre lokaler än tillförene, och fördelas eleverna på de 
olika åren sålunda: 

Emellertid äro lokalerna redan nu så otillräckliga i förhål
lande till dels det alltjemt ökade elevantalet, dels de ofta ut
talade anspråken på utvidgad undervisning, att fråga uppstått 
att söka ernå egen byggnad för skolan, hvarigenom en tidsenlig 
omorganisation kundo vinnas. Stadsfullmäktige i Kristianstad, 
under hvilkas målsmanskap skolan fortfarande står, hafva också 
nyligen tillsatt en kommitté med uppdrag att göra förslag i 
förenämnda syfte. 

Skolan, som åtnjuter af kastningen af ett under år 1873 till 
skolan doneradt kapital å 29,068 kronor 11 öre, hvilket öfver-

lemnats till stadsfullmäktige och af drätselkammaren för skolans 
räkning förvaltas, har i statsanslag erhållit 1,200 kronor hvart-
dera af åren 1896 och 1897, 1,600 kronor hvartdera af åren 
1898 och 1899 samt 1,300 kronor år 1900. 

Lägre allmänna läroverket i Engelholm har haft samma 
antal lärare som under föregående femårsperiod eller en t. f. 
rektor, två kolleger och tre öfningslärare. Ehuru läroverket 
fortfarande endast är treklassigt, har derstädes med Eders Kumd. 
Maj:ts medgifvande äfven under denna period meddelats under
visning motsvarande femte klassens kurs, i följd hvaraf vid 
läroverket varit anstäld en extra lärare, som aflönats på be
kostnad af staden. Lärjungarnes antal uppgick höstterminen 
1900 till 64. 

Tvenne i Engelholm befintliga enskilda flickskolor för högre 
undervisning hafva sammanslagits till ett elementarläroverk för 
flickor, deri under 1900 meddelats undervisning af 9 lärarinnor 
och 2 lärare. Antalet lärjungar utgjorde vid samma års slut 84. 
Detta läroverk har i statsanslag åtnjutit 500 kronor år 1896, 
1,000 kronor hvartdera af åren 1897 och 1898, 1,500 kronor 
år 1899 och 1,000 kronor år 1900. 

För folkundervisningen i Engelholm finnas en folkskola 
och en småskola, båda gemensamma för gossar och flickor. Vid 
1900 års slut meddelades undervisning i folkskolan af 3 lärare 
och 1 lärarinna samt i småskolan af 3 lärarinnor, och utgjorde. 
lärjungeantalet i den förra skolan 162 och i den senare 111. 

En teknisk aftonskola har under år 1900 kommit till stånd 
i Engelholm. Denna skola, till hvilken staden lemnat ett årligt 
anslag af 300 kronor, är beräknad för sex timmars undervisning 
i veckan, och har högsta antalet besökande utgjort 18. 

Pedagogien i Simrishamn har likasom under förra perioden 
utöfvat sin verksamhet med två lärare, nämligen en föreståndare, 
som aflönas af staten, men dessutom åtnjuter ett årligt lönetill
skott af staden till belopp af 300 kronor, samt en extra lärare, 
hvilkens aflöning bestrides gemensamt af staden och sparbanken i 
Simrishamn. Lärjungeantalet utgjorde vid 1900 års slut 62. 

I Simrishamns stadsförsamling funnos år 1900 en fast folk
skola för gossar med 52 lärjungar, fördelade i tre klasser, en 
fast folkskola för flickor med 62 lärjungar, likaledes fördelade i 
tre klasser, en fast folkskola för både gossar och flickor med 56 
lärjungar i en klass och en fast småskola för både gossar och 
flickor med 83 lärjungar, fördelade i två årsklasser, hvardera 
undervisade af särskild lärarinna. 

Härjemte har under år 1899 i Simrishamn upprättats ett 
allmänt läroverk för flickor, hvilket under läsåret 1900—1901 
omfattat fyra klasser med tillsammans 38 lärjungar förutom en 
förberedande skola för både gossar och flickor med 12 lärjungar, 
fördelade på två klasser. Undervisningen vid läroverket, hvar-
till staden bidrager med 500 kronor om året, har uppehållits af 
en föreståndarinna och tre lärarinnor. 

Undervisningen vid Ahus privata samskola- för gossar och 
flickor har under denna femårsperiod oafbrutet fortgått i enlig
het med de läroterminer, som äro bestämda för allmänna läro
verket i Kristianstad, och med de läroämnen och kurser, som 
äro gifna för samma läroverks nedre klasser. Lärjungarnes antal 
har varit omkring 14 årligen. Samskolans ändamål är att bi
bringa lärjungarne ett kunskapsmått, på grund hvaraf de kunna 
vinna inträde i någon af de fyra nedre klasserna vid statens 
allmänna läroverk. Vid skolan har varit anstäld en lärarinna, 
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som utexaminerats från seminariet i Stockholm och tillika aflagt 
mogenhetsexamen, och från år 1900 har skolan föreståtts af en 
student, som tagit folkskollärarexamen vid seminariet i Lund. 
Den årliga lönen åt läraren har varit utom bostad och vedbrand 
900 kronor med ett tillägg af 50 kronor för år 1900. "Utgif
terna för denna skola bestridas genom lärjungarnes termins-
afgifter, 20 kronor för hvarje barn, och af den s. k. privata 
skolefondskassan, som vid 1900 års slut uppgick till 21,167 
kronor 4 öre. 

I Hessleholm och Tomelilla hafva under perioden af en
skilda personer upprättats skolor för gossar i ändamål att med
dela undervisning motsvarande kurserna i allmänna läroverkens 
två lägsta klasser. 

I början af år 1897 inrättades i Hessleholm en teknisk 
aftonskola, som sedan fortgått och som år 1900, då skolan i 
statsanslag erhöll 500 kronor, hade 40 elever. 

Högre folkskolan i Båstad har jemväl denna period varit 
i verksamhet. Undervisningen har bestridts af en lärare, och 
lärjungarnes antal har under perioden utgjort sammanlagdt 61, 
deraf 7 under sistlidet år. Skolan har i statsbidrag årligen 
uppburit 1,200 kronor. 

Folkundervisningen å landsbygden omfattas alltjemt mod 
största intresse, derom de stora kostnader, kommunerna fort
farande för ändamålet åtaga sig, bära vittne. Vid sistlidet års 
slut funnos i länets 143 kommuner och Hishults sockendel till
sammans 461 skolhus, af hvilka 53 blifvit under perioden upp
förda, derför sammanräknade kostnaden utgjort 342,099 kronor 
9 öre. Under samma tid hafva äldre skolhus blifvit i betyd
ligare mån reparerade för en sammanlagd kostnad af 132,751 
kronor 85 öre. I 48 af kommunerna hafva dock icke ifråga-
kommit någon kostnad vare sig för reparation eller nybyggnad 
af skolhus. 

Vid de flesta folkskolor bar under perioden äfven meddelats 
undervisning i slöjd. 

För år 1900 hafva till kommuner i länet af statsmedel ut
betalts bidrag dels till aflöning af 321 ordinarie folkskollärare 
och -lärarinnor med 160,618 kronor 35 öre, 5 e. o. lärare och 
lärarinnor vid folkskolor med 2,000 kronor, 37 lärare vid mindre 
folkskolor med 7,432 kronor 88 öre, 38 biträdande lärare vid 
folkskolor med 7,699 kronor 99 öre, 334 småskollärare och 
•lärarinnor med 66,920 kronor 8 öre samt 2 lärare vid fortsätt
ningsskolor med 125 kronor, dels ock till anordnande af 121 
slöjdkurser för gossar med 9,075 kronor och 169 slöjdkurser för 
flickor med 5,070 kronor, eller allt sammanlagdt 258,941 kronor 
30 öre. För liknande ändamål utbetaltes af statsmedel för år 
1896 endast 219,602 kronor 36 öre. Äfven häraf kan man 
sluta till, att folkskoleväsendet under perioden vunnit i utveckling. 

Inom länet finnes icke något seminarium för utbildande af 
lärare och lärarinnor vid folkskolan. Deremot har länets lands
ting, likasom förut skett, hvart af åren 1894, 1896 och 1898, 
hvar gång för två på hvarandra följande år, beviljat ett årligt 
anslag, de två förstnämnda åren af 1,500 kronor och år 1898 
a ' 2,000 kronor, för upprätthållande af ett seminarium för ut
bildande af lärarinnor vid småskolan. Vid detta seminarium 
hafva anstalts såsom lärare två folkskollärare, en folkskollära-
nnna och en lärarinna i slöjd. Undervisningen har pågått de 
re första åren af perioden från den 1 maj och de båda öfriga 
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af fullständig lärokurs, fördelad på två år, kraft under de förra 
åren sju och under de senare åtta månader, hvartill lärotiden 
blifvit förlängd i enlighet med föreskriften i nådiga stadgan den 
28 maj 1897 efter att förut enligt nådiga kungörelsen den 5 
juni 1885 hafva utgjort sju månader. Kurserna hafva omfattat 
de i samma författningar föreskrifna läroämnen. Seminariets 
angelägenheter hafva ombesörjts af en af Landstinget utsedd sty
relse, bestående af tre personer, hvarjemte en folkskoleinspektör 
i Lunds stift af chefen för Eders Kungl. Maj:ts Ecklesiastik
departement förordnats att öfvervara afgångspröfningen af ele
verna, hvilkas antal under hvarje lärokurs varit det af Lands
tinget bestämda eller 30. 

Folkhögskolan i Onnestad öppnade den 1 november 1900 
sin 33:e lärokurs, och har don under senasto femårsperioden fort
farande med. förtroende omfattats af allmänheten samt varit be
sökt af elever från skilda orter säväl inom som utom länet. 
Verksamheten vid skolans såväl lägre som högre afdelning — 
den senare alltsedan år 1888 under namn af Kristianstads läns 
landtinannaskola stäld under Eders Kungl. Maj:ts Landtbruks-
styrelses särskilda inspektion — har fortgått enligt hufvudsak-
ligen samma plan och arbetsordning som under föregående fem
årsperiod. Ett nytt Järo- eller öfningsämne har sistlidet år 
upptagits, nämligen gymnastik, för ledningen hvaraf särskild 
lärare blifvit anstäld. Man gör sig stor och utan tvifvel berät
tigad förhoppning om det goda inflytande på de ungas helsa och 
välbefinnande, som de gymnastiska öfningama skola komma att 
utöfva, likasom äfven om dessas upplifvande och välgörande åter
verkan på skolarbetet i öfrigt. 

Landtmannaskolan är fortfarande den enda af staten under
stödda läroanstalten i jordbruk inom Kristianstads län. 

Folkhögskolans afdelning för slöjd, upprättad år 1876 under 
namn af Kristianstads läns centralslöjdskola med hufvudsakligt 
syfte att uppmuntra och verka för den länge försummade slöjd
färdighetens utbredande inom länet, har likaledes med oförändrad 
undervisningsplan under perioden fortsatt sin verksamhet. Så
lunda har under 4 dagar i veckan undervisning meddelats i slöjd 
(finare och gröfre träslöjd, svarfning, träsnideri, borstbinderi); de 
återstående tvenne dagarna hafva eleverna gemensamt med öfriga 
folkhögskolans afdelningar erhållit undervisning i matematik, 
linearritning, virkeslära och koininunalkännedoni. Många af 
slöjdafdelningens elever hafva sedan fortsatt sin skolutbildning i 
de öfriga afdelningarna. 

Skolarbetet inom samtliga dessa 3 afdelningar pågår under 
vinterhalfårets 6 månader november—april, med sammanlagdt 
4 veckors ferier vid jul och påsk. Kursafgifterna äro 50 kronor 
i l:sta och 2:dra afdelningarna samt 10 kronor i 3:dje eller 
slöjdafdelningen. 

En ytterligare utvidgning af slöjdafdelningen utgör det sedan 
1882 fortgående Skånes slöjdläraresominarium, upprättadt i 
syfte att genom bibringande af slöjdkunnighet åt folkskolans 
lärare bana väg för upptagandet af denna färdighet bland folk
skolans läroämnen. Lärokursen, som är tvåårig och fortfarande 
inrättad efter samma läroplan som under nästföregående period, 
pågår årligen under juli och augusti månader och är förenad 
med en normalslöjdskola för barn i ålder af 11—14 år, hvilkas 
undervisning såsom öfningsuppgift handledes af 2:dra årsafdel-
ningens lärareelever. Lärokursen, understödd af do båda skånska 
länens hushållningssällskap och afsedd att årligen kunna mot-
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taga högst 10 elever från hvartdera länet, fortgick ostörd under 17 
år eller intill 1898, då gemensamheten med Malmöhus län upp
hörde. Seminariekuvsen har hittills gifvit anledning till upprät
tandet af 169 i förening med folkskola anordnade slöjdskolor, näm
ligen 94 inom Kristianstads och 75 inom Malmöhus län. Undervis
ningen är ej allenast kostnadsfri utan dessutom förenad med årligt 
underhållsstipendium af 30 kronor för hvarjo ordinarie deltagare. 

Länge hade man insett önskvärdheten af att, för folkhög
skolans komplettering och dess framtida utveckling till en lands
bygdens allmänna folkbildningsanstalt, med densamma i likhet 
med förhållandet inom andra län förena äfven en qvinlig afdel-
ning. Alltjemt hade dock det hopade arbetet på skolans öfriga 
områden hindrande mellankommit. A direktionssammanträdo 
den 13 januari 1898 fattades emellertid beslut derom, och den 
1 juni samma år öppnades den l:sta årskursen af Önnestads 
qvinliga folkhögskola i syfte att åt landsbygdens qvinliga ungdom 
meddela hufvudsumman af den manliga kursens intellektuela 
uudervisning, att sålunda väcka den unga qvinnans iakttagelse-
och omdömesförmåga och dermed utvidga hennes intressen samt 
att gifva hennes tankar mera djup och innehåll, men äfven 
hennes smak och färdigheter större utbildning, till båtnad för 
hemmets andliga och materiela trefnad och vård. För vinnande 
af sådana ändamål meddelas jemte den bokliga undervisningen 
äfven handledning i hvarjehanda qvinlig slöjd, såsom lagning, 
stoppning, olika slag af sömnad och broderi, hvarjehanda slags 
slät- och konstväfnad, träsnideri m. m. Do intellektuela läro
ämnena utgöras af modersmålet, historia och geografi, litteratur
historia, helsovårdslära och samaritkurs, naturlära, hufvudräk-
ning, ekonomi samt dessutom af skönskrifning, enkelt och dub
belt bokhålleri, sång och gymnastik, allt fördeladt på två års
kurser, hvardera om tro månader, med kursafgift af 30 kronor 
för första och 20 kronor för andra årskursen. 

Det sammanräknade elevantalet inom folkhögskolans alla 
afdelningar uppgår hittills till 2,178 och har under nu omhand-
lade femårsperiod utgjort 423, nämligen: 

Lärjungarnes medelålder har varit i första afdelningen 20'i 
år, i landtmannaskolan 21-e, i slöjdskolan 18-4 och i qvinliga 
afdelningen I87 år. 

I samband härmed bör anmärkas, att de af landtmanna-
skolans elever, som ej förut genomgått slöjdafdelningen, äfven 
erhållit undervisning i slöjd. 

Antalet elever, helt eller till hälften befriade från kurs
afgift, har under perioden varit: 

Seminariekursen har under samma tid varit besökt af 52 
lärareelever och 44 barn i skolåldern, nämligen: 

För landtmannaskolan finnas inga stipendiimedel anslagna, 
men inom skolan i öfrigt hafva stipendier och understöd ut
delats, i folkhögskolans såväl manliga som qvinliga afdelning till 
medellösa och mindre bemedlade elever af dertill anslagna stats
medel, i slöjdskolan till samtliga eleverna i form af verktyg 
såsom uppmuntran till fortsatt slöjdverksamhet samt i semina
riet dels ofvan omnämnda underhållsstipendium af 30 kronor 
årligen till hvarje lärareelev och dels till barnen i dén s. k. 
normalskolan mindre, af dem sjelfva utförda arbeten. Dessutom 
hafva utdelats till hvarje kommun, som beslutat sig för slöjdens 
upptagande i folkskolan såsom undervisningsämne, fria modeller 
samt verktyg till värde af 50 kronor för hvarje nyinrättad slöjd
skola. Medel för bekostande af de till slöjdskolans elever och 
till kommunerna i form af verktyg och modeller utdelade sti
pendier och understöd hafva åvägabragts genom de tillverkade 
slöjdalstrens försäljning. Sålunda under perioden utdelade be
lopp hafva utgjort: 

Af allmänna medel hafva under perioden till skolans olika 
afdelningar anslagits: 

af staten, årligen till manliga folkhögskolan 2,000 kronor 
och till landtmannaskolan 4,000 kronor, till slöjdskolan för 1896 
1,312 kronor 50 öre, för hvartdera af åren 1897 och 1898 1,275 
kronor och för hvartdera af åren 1899 och 1900 1,200 kronor 
samt till qvinliga folkhögskolan för åren 1898, 1899 och 1900 
resp. 1,100, 1,440 och 1,840 kronor; 

af Landstinget, årligen till manliga folkhögskolan 700 kronor 
och till slöjdskolan 750 kronor; 

af länets hushållningssällskap, årligen till landtmannaskolan 
1,500 kronor, till slöjdskolan 1,000 kronor och till slöjdseminarie
kursen 500 kronor, hvarförutom. sällskapet årligen bidragit ined 
600 kronor för upprätthållande af ett i Kristianstad 1891 upp-
rättadt och ännu befintligt slöjdmagasin med ändamål att för
medla och underlätta försäljning af slöjdidkares arbetspro
dukter; och 

af Malmöhus läns hushållningssällskap för åren 1896 och 
1897 årligen till slöjdseminariekurseu 1,000 kronor. 

Slöjdskolan för qvinnor i Träne har under perioden fortsatt 
sin verksamhet på samma sätt som under den nästföregående 
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och afslutade den 15 oktober 1900 sin tjugoförsta lärokurs. 
Under perioden hafva vid skolan undervisats 289 elever, näm
ligen: 1896 49, 1897 54, 1898 70, 1899 60 och 1900 56. De 
flesta hafva varit från Kristianstads och Malmöhus lan, men 
några från öfriga delar af Sverige ända upp till Gefleborgs län. 
Undervisningen har omfattat alla praktiska grenar af huslig 
slöjd och har meddelats af trenne lärarinnor i olika lärosalar, 
hvaraf den ena är afsedd för väfnader och linnesömnad, den andra 
för klädsömnad och öfrig konstslöjd samt den tredje för tvätt 
och strykning. I denna senare lokal är jemväl inredt badrum, 
der eleverna erhålla bad kostnadsfritt. I samaritkunskap har 
undervisning meddelats af distriktsläkaren i- orten. Skolans 
verksamhet har pågått från den 1 november ena året till den 
15 oktober det följande med en månads jul- och en månads 
sommarferier sarnt åtta dagars uppehåll vid påsk- och pingst-
högtiderna. I årsafgift har betalande elev erlagt 25 kronor utom 
under lärokursen 1897—1898, då lärotiden till följd af större 
reparationsarbete å byggnaderna något afkortades och årsafgiften 
derför nedsattes till 20 kronor. Af ofvannämnda antal elever 
hafva endast 125 varit fullt betalande, 2 hafva erlagt nedsatta 
afgifter samt 162 varit frielever. Skolan har under perioden 
erhållit följande understöd af staten, nämligen år 1896 437 kronor 
50 öre, hvartdera af åren 1897 och 1898 425 kronor samt hvart-
dera af åren 1899 och 1900 400 kronor, hvarjemte densamma 
under alla åren tilldelats af länets hushållningssällskap 300 
kronor samt af Träne kommun likaledes 300 kronor. Lärarin
nornas löner hafva årligen utgått med 500 kronor till hvardera 
af de två samt 200 kronor till den tredje, hvarjemte de erhållit 
fri bostad med bränsle och ljus. 

Munka-Ljungby slöjd- och halmjlätningsskola har fortsatt 
sin verksamhet äfven under denna period och föreståtts af en 
lärarinna. Undervisningen har vid två eller flero hvart år an
ordnade frikurser, hvarje omfattande en tid af tvenne månader, 
meddelats i beredning, sammansättning, sortering, flätning, blek
ning, färgning och pressning af halm. Endast halm af råg och 
hvete användes; Skolans främsta uppgift har varit att bland 
ortens arbetande befolkning, företrädesvis barn och äldre per
soner, som äro oförmögna till strängare arbete, sprida kännedom 
om och färdighet i halmflätningskonsten. Derjemte har skolan 
förmedlat försäjning af halm- och spånflätor, som efter skolans 
anvisning i orten tillverkats, äfvensom af färdiga flätverk, såsom 
hattar, skor och mattor. Under vintern 1896—1897 uppgick 
tillverkningen till 5,205 flätbundtar, hvarje 40 alnar i längd, 
och betingade dessa bundtar ett pris af sammanlagdt 2,082 
kronor. Utom i halm och spånflätning har skolan leranat under
visning i träslöjd, konstväfning och hvarjehanda annan qvinlig 
slöjd. Länets hushållningssällskap har årligen tilldelat skolan 
ett understöd af 400 kronor, men öfriga omkostnader för den
samma hafva bestridts af enskilda personer samt af Munka-
Ljungby kommun. Skolan lärer emellertid nu komma att upp
höra, enär nödiga tillskott för densammas uppehållande icke 
vidare kunna påräknas samt för öfrigt halmflätningen anses 
böra vara tillräckligt känd i orten. 

Vinslöfs slöjdskola för qvinnor, hvilken har till ändamål 
att meddela grundligare undervisning i qvinlig slöjd äfvensom i 
hushållsgöromål, har under hvart af periodens år varit i verk
samhet under 9x/2 månader med 35 timmars undervisning i veckan. 
Undervisning har meddelats i slöjd, strykning, hushållsgöromål 

och sång. Undervisningen i hushållsgöromål började år 1898 
och har meddelats åt de elever, som deraf velat sig begagna. 
Afgiften är 25 kronor för hvarje kurs med 10 kronors förhöj-' 
ning för dem, som deltaga i hushållsskolan. Årligen har en 
elev åtnjutit kostnadsfri undervisning. Under perioden har skolan 
varit besökt af 210 elever, deraf 28 år 1896, 35 år 1897, 39 
år 1898, 55 år 1899 och 53 år 1900. Sistnämnda år har under
visning meddelats af 5 lärarinnor, hvilka undervisat 3 i slöjd, 
1 i strykning och 1 i hushållsgöromål, samt af 1 lärare i sång. 
Skolan, som uppehälles genom års- och inträdesafgifter af sina 
66 hufvudmän och genom frivilliga gåfvor, har för år 1900 åt
njutit ett anslag af 300 kronor från länets hushållningssällskap. 

Döfstumskolorna i Lund och Karlskrona egas och under
hållas af tredje döfstumskoledistriktet, omfattande Kristianstads, 
Malmöhus och Blekinge län. Antalet i de båda skolorna intagna 
elever från Kristianstads län samt det belopp, hvarmed länets 
landsting, i förhållande till länets folkmängd, bidragit till dessa 
skolor, hafva utgjort: 

Kristianstads läns idiotanstalt, som står under inseende af 
en utaf Landstinget utsedd styrelse, bestående af fem personer, 
har utöfvat sin verksamhet under ledning af en föreståndarinna, 
tre lärarinnor, fyra sköterskor, en sömmerska, en kokerska, en 
piga och en vaktmästare, hvilken senaro tillika undervisat i 
slöjd. Under år 1898 uppfördes vid anstalten en tillbyggnad 
för en kostnad af 12,800 kronor. Donna tillbyggnad innehåller 
i nedersta våningen väfsal, i andra våningen matsal, direktions
rum och personalens matrum och i tredje våningen bönsal och 
två lärarinnerum. Anstalten kan nu mottaga 48 elever, hälften 
gossar och hälften flickor. A anstalten hafva under perioden 
ständigt varit intagna från 37 till 46 elever, hvilket senaro antal 
är det högsta som förekommit, och förefunnos vid 1900 års slut 
40 elever, deraf 19 gossar och 21 flickor. Afgifterna hafva ut
gått med 100 kronor för helbetalande och 50 kronor för half-
betalande. Den verkliga kostnaden för hvarjo elev beräknades 
för år 1900, då utspisningskostnaden för hvar elev likasom för 
livar och en af anstaltens personal utgjorde 34 öre, till 383 
kronor 40 öre eller 1 krona 8 öre för dag. Undervisningen, 
som fortgått efter samma plan som förut, har omfattat kristen
dom, ljudning, innanläsning, räkning, åskådning, skrifning, rit
ning, handarbeten och slöjd samt gymnastik, äfvensom för de 
mest försigkomna historia och geografi. Såsom slöjdämne för 
gossarne hafva användts skomakeri, borstbinderi och svarfning, och 
flickorna hafva öfvats, utom i enklare väfnader, äfven i åtskil
liga slag af konstväfnader, och äro åtta stycken väfstolar i stän
digt bruk. Mycken vigt lägges numera derpå, att de större 
gossarne och flickorna dagligen, då årstiden sådant medgifver, 
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sysselsättas utomhus med lämpliga göromål, gossarne med ved-
sågning, vattenhemtning och enklare timmermansarbeten samt 
flickorna med arbeten af hvarjehanda slag i trädgården, köket 
eller tvättstugan. Helsotillståndet vid anstalten har i allmänhet 
under perioden varit synnerligen godt, hvilket tillskrifves de i 
allo förträffliga hygieniska anordningarna derstädes samt anstal
tens sunda belägenhet. 

Anstalten har under perioden åtnjutit följande anslag: 

B) Rättsväsende, fångvård och polisväsende. Någon för
ändring med afseende å de i länet befintliga domstolarnas orga
nisation har icke förekommit under perioden, likasom icke heller 
beträffande den territoriela omfattningen af domstolarnas juris
diktion. 

Ransakningar i brottmål med häktade hafva såsom under 
föregående period hållits af Östra Göinge, Villands samt Gärds 
och Albo häradsrätter äfvensom rådstufvurätten i Kristianstad 
å länsfängelset derstädes samt af Ingelstads och Jerrestads härads
rätt å kronohäktet i Ystad. Kansakning med häktade personer 
hålles derför å tingsställena endast af Yestra Göinge häradsrätt 
i Hessleholm, Norra Åsbo häradsrätt i Aby samt Södra Åsbo 
och Bjäre häradsrätt å tingsstället i Engelholm. Transport af 
fångar till och från ransakning förekommer i allmänhet allenast 
emellan länsfängelset och tingsstället i Hessleholm samt krono
häktet i Engelholm och tingsstället i Aby äfvensom emellan 
kronohäktet i Ystad och Simrishamn i de fall, då inför råd
stufvurätten derstädes skall till ransakning inställas häktad 
person. Staden Simrishamns ransakningsfångar förvaras näm
ligen å kronohäktet i Ystad. 

Med afseende å lagskipningens utöfvande är icke något 
annat att framhålla, än att den, så vidt till Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes kunskap kommit, blifvit handhafd på ett 
mycket tillfredsställande och berömvärdt sätt. 

Angående lagsökningsväsendet får Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande hänvisa till de under andra afdelningen här 
ofvan lemnade uppgifter om antalet lagsökningar och exekutiva 
förrättningar. 

De af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande meddelade 
beslut om ådömda böters förvandling till fängelsestraff enligt 
2 kap. 10 och 11 §§ strafflagen hafva uppgått 1896 till 290, 
1897 till 310, 1898 till 274, 1899 till 297 och 1900 till 303. 

För verkställighet hafva till Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande ankommit domstols utslag, hvarigenom icke häktade 
personer ådömts frihetsstraff, år 1896 46, år 1897 42, år 1898 
41, år 1899 36 och år 1900 33. 

Fängelserna i länet hafva utgjorts af länsfängelset i Kri
stianstad och kronohäktet i Engelholm. Derjemte finnas å hvart 
och ett af sex tingsställen häradshäkten inrättade för tillfälligt 
förvarande af fångar. 

Antalet häktade eller dömde, som i länafängelset i Kristian
stad intagits under hvart och ett af periodens år, äfvensom an
ledningen till häktningen inhemtas af följande öfversigt: 

Bland ofvan upptagna lösdrifvare har antalet qvinnor upp
gått till 4 under hvart och ett af åren 1896, 1897 och 1898, 
6 år 1899 och 1 år 1900. 

I enlighet med Fångvårdsstyrelsens bestämmelser i särskilda 
hvarje år utfärdade cirkulär angående stället, der straffarbete, 
fängelsestraff eller tvångsarbete skall verkställas, hafva mans
personer, dömda till straffarbete från ett år sex månader till 
och med två år, från Malmöhus och Hallands län, blifvit under 
hela femårsperioden till länsfängelset i Kristianstad försända 
för straffets undergående, och uppgick antalet dylika fångar år 
1896 till 16, år 1897 till 17, år 1898 till 22, år 1899 till 14 
samt år 1900 till 15. 

I kronohäktet i Engelholm hafva under perioden varit för
varade: 

I nämnda kronohäkte, som är afsedt för upptagande af 
fångar från Engelholms stad jemte Norra och Södra Åsbo samt 
Bjäre härad, verkställes endast sådant fängelsestraff, som blifvit 
ådömdt såsom förvandlingsstraff. 

Fångar från Simrishamns stad samt Ingelstads och Jerre
stads härad införpassas till kronohäktet i Ystad. 

I olikhet med förhållandet under närmast föregående fem
årsperioder har under den nu ifrågavarande perioden kunnat 
beredas fångarne å länsfängelset i Kristianstad bättre tillfälle 
till lämpligt arbete, så att de alltid varit fullt sysselsatta. De 
hufvudsakligaste arbetsslagen hafva varit säcksömnad, korg-
makeriarbete och drefplockning. Fångarnes arbetsförtjenst har 
derför också betydligt stigit. Den utgjorde: 
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Å länsfängelset i Kristianstad hafva under perioden före
kommit tillsammans 30 extra judiciela bestraiFningar mot 12 
under närmast föregående period. 

Under perioden har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande faststält af vederbörande polismän i länet meddelade var
ningar för lösdrifveri och bettlande äfvensom sjelf meddelat 
dylika varningar samt för sådana förseelser dömt till tvångs
arbete och i öfrigt såsom lösdrifvare behandlat personer till det 
antal för hvart år, som af- tabell Mm kan ses. 

Af de i nämnda tabell upptagna, såsom lösdrifvare behand
lade personer hafva dock endast följande antal tillhört länet, 
nämligen 30 år 1896, 26 år 1897, 25 år 1898, 11 år 1899 och 
16 år 1900. Af samma tabell framgår äfven, att lösdrifveriet 
betydligt aftagit, i det att lösdrifvarnes antal, som år 1896 ut
gjorde 86, år 1900 nedgått till 42. Detta glädjande förhållande 
måste otvifvelaktigt tillskrifvas jemte andra orsaker, såsom lätt 
tillgång på arbete, jemväl mera skärpt uppsigt å Iösdrifvarne, 
som åstadkommits genom det af länets landsting till lösdrifve-
riets å landsbygden bekämpande beviljade anslag. Ty såsom 
redan i förra femårsberättelsen omnämndes beträffande åren 1896 
och 1897 har Landstinget för hvart af periodens år anvisat 
medel till beredande af särskild ersättning åt fjerdingsmän och 
tillsyningsmän för besvär och kostnad med lösdrifvares instäl
lande hos närmaste polisman för att dymedelst göra nämnda 
befattningshafvande mera nitiska i utöfningen af den dem i detta 
hänseende åliggande tjenstepligt. För dylikt ändamål har Lands
tinget stält till Eders Kungl. Majrts Befallningshafvandes för
fogande 700 kronor för hvartdera af åren 1896 och 1897 samt 
för hvart af öfriga år under perioden 350 kronor. Dessa anslag 
hafva dock icke behöft till fullo anlitas, utan hafva efter den 
för godtgörelsen faststälda norm deraf utbetalts: 

Statsverkets å härvarande landskontor utanordnade kostna
der för fångvården hafva utgjort: 

Det i föregående femårsberättelser omförmälda Kristianstads 
läns fångvårdssällskap, hvars ändamål är att från återfall i 
brott söka bevara företrädesvis yngre frigifna fångar från länet, 
nar fortsatt sin verksamhet jemväl under förevarande period, 
derunder hjelp lemnats åt sammanlagdt 39 frigifna fångar, deraf 
31 män och 8 qvinnor. Sällskapet räknade vid 1900 års slut 
201 medlemmar och hade då i tillgångar 17,818 kronor 23 öre. 

Polisväsendet i Kristianstad har icke under perioden under
gått någon förändring. Poliskåren utgöres af —- utom en polis
kommissarie, som tillika är stadsfiskal — en öfverkonstapel, 12 
ordinarie och 4 extra konstaplar, hvilka åtnjuta i löneförmåner 
jemte beklädnadspengar, öfverkonstapeln 1,200 kronor, en livar 
af 5 äldre konstaplar 900 kronor, en livar af 7 yngre konstaplar 
800 kronor samt en hvar af extra konstaplarne endast tjenst-
göringspengar eller 400 kronor. Ett af magistraten framstäldt 
förslag till omorganisation af poliskåren, afseende såväl ökning 
af antalet konstaplar, de ordinarie till 15 och de extra till 8, 
som ock löneförhöjning till konstaplarne, har under året blifvit 
antaget, men ännu icke trädt i kraft. Denna tillökning i polis
styrkan har hufvudsakligen nödvändiggjorts genom ökad bevak-
ningstjenst i den i stadsplanen inlagda nya stadsdelen Östermalm, 
hvilken blifvit mer och mer bebygd. 

Polisbevakningen i Engelholm besörjes af 1 stadsfiskal, 1 
stadsvaktmästare, 2 polisbetjenter och 4 nattväktare. 

Enär den förutvarande polisbevakningen i Simrishamn visat 
sig icke vara tillfyllest, anstäldes derstädes under år 1899 två 
poliskonstaplar, i sammanhang livarmed nattväktarnes antal 
nedbringades till fyra. Poliskonstaplarne, hvilka tillika tjenst-
göra, den ene såsom vaktmästare åt rådstufvurätten och magi
straten och den andre åt drätselkammaren, åtnjuta förutom be
klädnadspengar en årlig lön af 800 kronor. 

Den ordinarie polistjensten inom kommunerna å landsbygden 
utöfvas utom af kronobetjeningen af en eller flere till dess bi
träde i hvarje kommun anstälda fjerdingsmän. Ännu under 
periodens fyra första år fanns i några socknar den ursprungliga 
anordningen bibehållen, att fjerdingsmansbefattningen gick i tur 
emellan dem, som enligt lag voro skyldiga fullgöra sådant bestyr, 
ehuru redan då å de flesta ställen fjerdingsmannen utsågs å 
kommunalstämma emot åtnjutande af viss årslön. Från och 
med år 1900 förekommer öfverallt denna ordning af fjerdings-
mannabefattningens tillsättande i öfverensstämmelse med före
skrift i lagen angående fjerdingsmansbestyrets utgörande den 29 
september 1899. De beviljade årslönerna till fjerdingsmannen 
hafva varit mycket vexlandc inom olika kommuner. Så har 
blifvit uppgifvet, att i en kommun fjerdingsmannen aflönats med 
endast 35 kronor, under det att i en annan aflöningen utgått 
med 400 kronor. Under år 1900 voro i länet anstälda 160 
fjerdingsmän, deraf två i hvar af lliseberga, Farstorps, Finja, 
Norra Mellby, Loshults, Glimåkra, Örkene och Vånga sock-

Tab. Mm. Personer, som under åren 1896—1900 i Kristian
stads län undergått behandling såsom lösdrifvare. 
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nar, tre i hvar af Örkelljunga, Stoby, Vankifva och Osby sock
nar samt en i hvar af öfriga 132 socknar. 

Behofvet af anställande af särskild polis har gjort sig gäl
lande på aljt flero ställen å landsbygden. Under år 1900 hafva 
dylika polismän haft anställning å nedannämnda ställen med 
följande löner: 

Till aflöning af alla dessa polismän, hvilka varit anstälda 
af vederbörande kommuner med undantag af en af dem i Ahus, 
hvilken anstalts af dervarande hamnstyrelse, har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande af de till dess förfogande stälda medel 
af det af Riksdagen beviljade anslag till aflöning och underhåll 
af särskild polisstyrka på landet ni. m. bidragit med hälften af 
aflöningsbeloppen. Af berörda anslag har tilldelats länet 2,800 
kronor för år 1896, 3,000 kronor för hvartdera af åren 1897 och 
1898, 2,900 kronor för år 1899 och 5,000 kronor för år 1900. 
Af förenämnda medel har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vande derjemte likasom förut bestridt kostnaden för aflöning af 
en särskild polisuppsyningsman, hvilken årligen förordnats att 
emot ett arfvode af 100 kronor under den tid, vapenöfningarna 
påginge å Ljungbyhed, tillse ordningen såväl å samma hed som 
i derintill gränsande byarna Svenstorp, Ljungby och Sjöleden. 

Med anledning deraf, att Eders Kungl. Maj:t i de under 
senare åren meddelade koncessioner å anläggning af enskilda 
jernvägar såsom vilkor för åtnjutande af de koncessionshafvarne 
förunnade rättigheter och förmåner stadgat jemte annat, att 
vederbörande länsmän eller tillsyningsmän för ordningens upp
rätthållande egde att hvar inom sitt tjenstgöringsområde åtnjuta 
fria resor å jernvägarna, samt förvaltningarna af åtskilliaa en
skilda jernvägar medgifvit länsmännen dylik förmån, oafsedt 
att förbehåll derora icke blifvit gjordt vid koncessionernas med
delande, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande från och 
med år 1899 utverkat fribiljetter för länsmännen vid resor inom 
deras tjenstgöringsdistrikt äfven å öfriga enskilda jernvägar i länet. 
Önskvärdt vore, om länsmännen i de distrikt, som beröras af 
statens jernvägar, äfven kunde beredas fria resor i tjensteärenden. 

C) Kreditanstalter och sparbanker. I likhet med hvad för
hållandet varit under närmast föregående femårsperiod, har äfven 
under perioden 1896—1900 inom länet verkat ej mindre Skånska 
hypoteksföreningen än äfven de sedelutgifvande bankbolagen 
Kristianstads enskilda bank och Skånes enskilda bank, hvilka 
banker likasom förut bedrifvit sin verksamhet vid kontor här i 
länet, den förra i Kristianstad, Ahus, Hessleholm och Osby 
samt den senare i Kristianstad, Simrishamn, Engelholm och 
Aby. Efter det lottegarne i Kristianstads enskilda bank för 
sin del antagit sådan ändring i den för banken gällande bo
lagsordning, att bankens hufvudkontor, som dittills varit i Kri
stianstad, skulle förläggas till Helsingborg, samt Eders Kungl. 
Maj:t enligt nådig resolution den 17 juni 1898 faststält denna 
ändring, har hufvudkontoret i början af juli månad samma år 
blifvit förflyttadt från Kristianstad. Utom förenämnda två 
banker har äfven Sydsvenska kreditaktiebolaget, som har sitt 
hufvudkontor i Malmö, utöfvat rörelse här i länet vid kontor i 
Tomelilla, som öppnades den 1 februari 1898. livad vid dessa 
bankkontor å insättares konton innestod vid förra och denna 
femårsperiodens slut utvisas af tabell Nn. Insättarnes tillgodo-

Tab. Nn. Insättarnes behållning vid bankkontoren i Kristianstads län åren 1895 och 1900. 
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hafvanden, som vid förra årsperiodens slut uppgingo till 8,420,999 
kronor 83 öre, utgjorde vid denna periodens slut 14,668,128 
kronor. 34 öro och hafva således ökats med 6,247,128 kronor 
51 öre. 

Eåstads och kringliggande orls folkbank har äfven under 
denna period fortsatt sin verksamhet och bedrifvit sin rörelse 
vid kontor i Båstad, som hållits öppet tre dagar i veckan. Del-
egarne voro vid sistlidet års slut 121, hvilkas grundfondsandelar 
uppgingo till 157,220 kronor 56 öro. Då uppgick reservfonden 
tiil 29,341 kronor 67 öre och insättarnes tillgodohafvande på 
sparkasseräkning till 703,745 kronor 77 öre, hvarjomte banken 
samtidigt hade att fordra på vexlar 363,963 kronor 64 öre, på 
skuldebref 485,048 kronor 61 öre samt hos andra banker 34,826. 
kronor 51 öre. I enlighet med lagen den 29 juli 1892 angå
ende tillsyn öfver vissa s. k. folkbanker och med folkbanker 
jemförliga inrättningar har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande årligen under perioden låtit verkställa inspektion af ifråga
varande folkbank, utan att dervid någon anmärkning förekommit. 

Någon annan inrättning för pantlånerörelse finnes icke inom 
länet än Kristianstads hjelp- och pantlånekontor, hvars ända
mål är att åt behöfvande och mindre bemedlade medlemmar af 
Kristianstads samhälle emot pant af lösörepersedlar utlemna 
små penningelån på så billiga vilkor, som med inrättningens 
bestånd är förenligt. Det för inrättningens verksamhet nödiga 
kapital har anskaffats dels genom lån, dels genom frivilliga bi
drag af för inrättningen nitälskande personer, hvilka benämnas 
inrättningens hufvudmän och utse styrelse för densamma. Vid 
sistlidet års slut hade inrättningen 22 hufvudmän och utgjorde 
dess kapital 7,390 kronor 79 öre. Under perioden hade derifrån 
utlemnats lån till följande antal och belopp: 

Sparbankernas antal utgjorde vid förra femårsperiodens 
slut 61. Af dessa har sparbanken i Vallby upphört med sin 
verksamhet och dess rörelse öfvertngits af Vallby arbetareför
enings sparbank. Efter en den 16 december 1896 i den förra 
sparbanken verkstäld inspektion anmälde vederbörande inspektör, 
att sparbanken genom åtskilliga låntagares och deras löftesmäns 
konkurser gjort så stora förluster, att icke allenast sparbankens 
egen fond, 9,209 kronor 58 öre, gått förlorad utan äfven en brist 
skulle uppstå i insättarnes behållning, hvilken brist af inspek
tören beräknades till 1,436 kronor 6 öre. Sedan Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande lemnat hufvudraännen i sparbanken 
tillfälle att yttra sig, huruvida de till undvikande af att spar
bankens verksamhet afbrötes, voro villiga tillskjuta ny grund
fond och betäcka möjligen befintlig brist i insättarnes behållning, 
hafva hufvudmännen träffat öfverenskomraelse med hufvudmännen 
> Vallby arbetareförenings sparbank, att den senare sparbanken 
skullo öfvertaga den förras verksamhet samt fullt ut godtgöra 
»isattarne i denna sparbank deras innestående behållning. Denna 
ofverenskommelse har möjliggjorts derigenom, att styrelsen för 

sparbanken i Vallby förbundit sig att af egna medel tillskjuta 
600 kronor. Efter det upplysts, att bristen i insättarnes behåll
ning antagligen komme att nedbringas derhän, att den kunde 
täckas af nämnda tillskott, har Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande genom beslut den 19 februari 1897 förklarat, att frän 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes sida hinder icke mötte 
för omförmälda öfverenskommelses genomförande, vid hvilket 
förhållande och då Vallby sparbank sålunda komme att uppgå 
i Vallby arbetareförenings sparbank, Eders Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande lät bero med vidare åtgärd i afseende å den 
förra sparbanken. Den senare sparbankens reservfond uppgick 
den 31 december 1896 till 15,672 kronor 68 öre. 

Under perioden hafva fem nya sparbanker trädt i verksam
het, nämligen Nya sparbanken i Kristianstad samt sparbankerna 
i Rebbelberga, Örkene, Barkåkra och Tollarp. Samtliga dessa 
sparbanker hafva antagit reglementen, upprättade i överens
stämmelse med lagen angående sparbanker den 29 juli 1892, 
hvilka reglementen blifvit af Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande stadfästade. 

Vid periodens slut utöfvade således 65 sparbanker verksam
het i länet. 

I enlighet med 21 § nyssnämnda lag har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande årligen låtit verkställa undersökning 
af sparbankernas förvaltning. De dervid framstälda anmärk
ningar, hvilka icke i något fall föranledt dertill, att Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande funnit sig föranlåten afbryta 
någon sparbanks verksamhet, hafva i allmänhet icke varit af 
svårare beskaffenhet. I de flesta fall hafva sparbanksstyrelserna, 
hörda öfver anmärkningarna, sjelfmant vidtagit rättelser, och 
endast i ett par fall har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vande nödgats meddela föreskrift i sådant hänseende. 

Vid en den 23 oktober 1900 företagen undersökning af Röke 
sockens sparbank anmärkte inspektören bland annat, att i hyra 
för den af sparbanken"använda lokal i en af socknens skolhus
byggnader, hvilken lokal under år 1893 åt sparbanken upplåtits 
hyresfritt, erlagts för hvartdera af åren 1894 och 1895 1,000 
kronor, för hvart af åren 1896, 1897 och 1898 1,500 kronor 
och för hvartdera af åren 1899 och 1900 2,000 kronor. Då det 
måste hafva varit för sparbanksstyrelsen uppenbart, att kost
naden för den af sparbanken använda lokal, hvilken af krono
länsmannen i orten ansetts böra betinga en hyra af högst 400 
kronor, icke stått i rimligt förhållande vare sig till lokalens 
beskaffenhet eller omfattningen af sparbankens verksamhet, samt. 
sparbanksstyrelsen förty, i deu mån hyra erlagts med högre 
belopp, än som varit skäligt, ansetts hafva obehörigen och på 
annat sätt, än sparbankslagen medgåfve, användt sparbankens 
medel, har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande enligt beslut, 
den 1 mars innevarande år förordnat kronolänsmannen i orten 
att mot de ledamöter i sparbanksstyrelsen, hvilka i hvarje fall 
voro ansvariga för utbetalningarna af hyran för sparbanksloka
len, efter stämning till domstolen i orten, utföra talan om åter-
bärande till sparbanken af så stor del af de utbetalta hyres
beloppen, som öfverskridit en efter 400 kronor för år beräknad 
hyra. Öfver förenämnda beslut anförde sparbanksstyrelsen be
svär, men" har Eders Kungl. Maj:t enligt resolution den 7 sist-
lidne juni ej funnit skäl att å besvären fästa afseende. Sådan 
talan, som ofvan sägs, har äfven blifvit vid Vestra Göinge härads
rätt anliängiggjord, men har målet ännu icke derstädes afgjorts. 
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Två af länets sparbanker, nämligen Hörja och Förslöfs, 
liafva under perioden gjort betydande förluster genom brottsligt 
förfarande af sina tjenstemän, dock icke så att sparbankernas 
bestånd deraf blifvit rubbadt. 

Vid revisionen år 1900 af Hörja sparbank upptäcktes, att 
sekreteraren, folkskolläraren F. O. Bergstrand, gjort sig skyldig 
till förskingring af sparbankens medel och förfalskning af räken
skaperna. Med anledning af upptäckten tog Bergstrand sig sjelf 
af daga samt förstörde samtidigt sparbankens kapitalbok, register 
öfver låntagarne och afräkningsböcker med insättarne äfvensom 
antagligen åtskilliga lånehandlingar, hvilka sedermera icke til 1 — 
rättakommit. Till följd häraf försvårades i hög grad den under
sökning, som måste verkställas för utrönande af sparbankens 
ställning och som gaf vid handen, att sparbanken genom för
snillningarna förlorat 7,525 kronor 71 öre, så att sparbankens 
reservfond, som vid 1899 års slut uppgått till 25,254 kronor 22 
öre, minskats till 17,728 kronor 51 öre. 

I Förslöfs sparbank upptäcktes under revidering af spar
bankens räkenskaper för år 1900, att räkenskapsföraren, folk
skolläraren S. H. Sander, af medel, som varit afsedda för in
sättning eller af betalningar å lån, tillgripit och förskingrat 4,119 
kronor 43 öre, hvilka tillgrepp pågått alltsedan 1888 och dolts 
genom falsk bokföring. Sparbankens reservfond, som vid nämnda 
års slut uppgick till 15,576 kronor 21 öre, minskades härigenom 
till 11,456 kronor 78 öre. Sander, som blef häktad, dömdes 
genom Södra Åsbo och Bjäre häradsrätts utslag den 20 juli 1901 
att för förfalskning och förskingring undergå straffarbete i sam-
manlagdt ett år och sex månader. 

I båda fallen hafva tillgreppen möjliggjorts hufvudsakligen 
derigenom, att de styrelseledamöter, som haft sig anförtrodt att 
jemte räkenskapsförarne förvara nycklarna till de olika lås, hvar-
under sparbankernas räkenskaper och värdehandlingar skolat 
förvaras, emellan styrelsesammanträdena utlemnat sina nycklar 
till räkenskapsförarne, hvilka föregifvit sig behöfva dem för jem-
förelse af räkenskapsböckerna med värdehandlingarna. 

De i enlighet med sparbankslagens föreskrift af Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande föranstaltade årliga sparbanksinspek
tionerna hafva visat sig medföra god nytta i så måtto, att spar
bankerna blifvit skötta mera omsorgsfullt och i bättre överens
stämmelse med sparbankslagens och vederbörande reglementes 
föreskrifter. 

Länets sparbankers egna fonder, som vid 1895 års slut ut
gjorde 2,681,906 kronor 20 öre, hade vid 1900 års slut vuxit 
till 3,327,035 kronor 32 öre. Antalet delegare, deras behållning 
och medelvärdet deraf hafva under perioden förändrats på föl
jande sätt: 

Postsparbanken, som vid 1895 års slut utöfvade sin verk
samhet i länet vid 129 kontor och hade 65 andra sparmärks-
försäljningsställen, har under år 1900 i länet haft 145 kontor, 
hvarjemte sparmärken tillhandahållits vid 144 postanstalter och 
hos 64 enskilda försäljare. Antalet delegare, deras behållning 
och medelvärdet deraf liafva under perioden förändrat sig på 
följande sätt: 

Sam manställer man nu hvad i länets banker och spar
banker varit insatt vid periodens början och slut, finner nian 
att under perioden en högst betydlig ökning egt rum i insättar
nes behållning, och är detta så mycket anmärkningsvärdare, som 
helt säkert mycket sådant lätt åtkomligt kapital blifvit ned-
lagdt i de många industriela företag och bankföretag, som under 
perioden nybildats eller utvidgats. Att sådant icke skett i ändå 
större utsträckning, torde bero dels på allmänhetens motvilja att 
nedlägga sina besparingar i affärsföretag, dels ock på den högre 
ränta, som under periodens två sista år af bankerna erlagts på 
insatta medel. I hvarje fall tyder ökningen af dessa medel på, 
att det allmänna välståndet fortfarande stigit. En samman
ställning i sådant hänseende erhåller följande utseende: 

D) Försäkringsinrättningar. Likasom under närmast före
gående period hafva sju ömsesidiga brandstodsbolag med verk
samhet förlagd endast till orten funnits i länet under förevarande 
period, nämligen: Grefvie, Förslöfs och Båstads socknars, Hofs 
och Vestra Karups socknars, Ingelstads och Jerrestads härads, 
Norra Åsbo härads, Södra Åsbo och Bjäre härads, Villands, 
Gärds och Albo härads sam Östra och Vestra Göinge härads. 
Af dessa har Ingelstads och Jerrestads härads brandförsäkrings
förening den 11 augusti 1900 fått förnyadt reglemente faststäldt 
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande. Länets städer äro 
delaktiga i Skånska brandförsäkringsinrättningen och Skånska 
städernas brandstodsförening till försäkring af lösegendom, hvilka 
båda anstalter hafva sin styrelse och fövvalning i Lund. 

Sexton på ömsesidighet grundade ortsföreningar för för
säkring af kreatur hafva under hela förevarande period utöfvat 
verksamhet inom länet, nämligen Ingelstads och Jerrestads härads, 
Tostarps sockens, Villands, Gärds och Albo härads, Villands 
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härads, Östra Ljungby och Kellna socknars, Östra och Vestra 
Göinge härads, Riseberga sockens samt Vestra Sönnarslöfs soc
kens kreatursförsäkringsföreningar äfvensom Munka-Ljungby soc
kens, Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härads, Qverrestads 
sockens, Qvidinge sockens, Simris sockens, Valleberga med flere 
socknars, Östra Hoby sockens samt Östra Tommarps sockens 
hästförsäkringsföroningar. Dessutom hafva under perioden till
kommit Förslöfs och Grefvie samt Norra Skånes häst- och nöt-
kreatursförsäkringsföreningar äfvensom Albo och Södra Gärds 
härads kreatursförsäkringsförening, af hvilka den sistnämnda 
icke fått stadsfästelse å sitt reglemente, men har Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande faststält reglemente för de två andra 
respektive den 26 januari och 17 december 1900. Dessa tre 
jemte de sex först omförmälda af de öfriga föreningarna meddela 
försäkring såväl af hästar som af nötkreatur, hvareniot Rise
berga sockens och Vestra Sönnarslöfs sockens kreatursförsäk
ringsföreningar till försäkring antaga endast hästar. Förnyade 
reglementen hafva af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
blifvit faststälda, den 10 maj 1897 för Ingelstads och Jerrestads 
härads kreatursförsäkringsförening, den 18 november 1897 för 
Qvidinge sockens hästförsäkringsförening, den 10 mars 1899 för 
Östra Tommarps sockens hästförsäkringsförening och den 8 maj 
1900 for Villands, Gärds och Albo härads samt staden Kristian
stads försäkringsförening för hästar och nötboskap. 

Likasom förut hafva följande för vederbörande orter afsedda 
ömsesidiga sjöförsäkringsbolag under perioden utöfvat verksam
het, nämligen sjöassuransföreningarna Njord i Simrishamn och 
Hoppet i Brantevik samt Skillinge sjöassuransförening. För den 
förstnämnda af dessa föreningar har Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande faststält reglemente den 10 april 1900. 

Någon lifrånte- eller kapitalförsåkringsanstalt för länet 
finnes icke, men hafva länets invånare bercdts tillfälle att för 
sådan försäkring anlita den af Malmöhus läns landsting inrät
tade lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Lund. 

Provinserna Skåne och Hallands förening (ill ersättande 
af förluster genom hagel har äfven under denna period varit 
i verksamhet. Vid slutet af år 1900 hade 1,635 gårdar inom 
Kristianstads län sin gröda hagelförsäkrad i föreningen för till
sammans 450,496 deciton säd. 

Beträffande samtliga förenämnda föreningars verksamhet får 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till den af 
Eders Kungl. Maj:ts Civildepartement årligen utgifna publika
tionen Försäkringsväsendet i riket, 

På alla områden af försäkringsväsendet verka dessutom en 
mängd in- och utländska bolag eller föreningar genom sina 
agenter och detta icke allenast i städerna utan äfven på lands
bygden. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda Kristianstadsortens 
fläskfursäkringsförening har blifvit upplöst den 22 januari 1896. 

Nödvändigheten af brandförsäkring ar numera så allmänt 
insedd, att det torde vara ganska sällsynt, att personer här i 
länet ej hafva sin egendom försäkrad mot brandskada. Äfven 
kreatursförsäkringen har vunnit ökad spridning, ehuru denued 
förenade afgifter i allmänhet äro gauska dryga. Lifförsäkring 
bar blifvit mer och mer allmän, och är det numera icke ovanligt 
"tt finna personer af arbets- eller handtverksklassen eller i mot
svarande ekonomiska vilkor, hvilka låtit lifförsäkra sig. An
litandet af olycksfallsförsäkring säges äfven hafva tilltagit, och 

är det särskildt fallet med kollektiva olycksfallsförsäkringar, 
som vid enskilda jernvägar och större industriela inrättningar 
pläga tagas på arbetsgifvarnes bekostnad. 

E) Helsovård och fattigvård. Lånslasaretten och kurhusen 
i Kristianstad, Engelholm och Simrishamn hafva under före
varande period varit föremål för Landstingets synnerliga omsorg 
och offervillighet. Då den storartade utveckling, sjukvårds
väsendet under de senare åren vunnit, stälde väsentligt ökade 
fordringar på länets sjukvårdsinrättningar med hänseende till 
både anordning och utrustning, har Landstinget, för att försätta 
dem i ett den nya tidens kraf fullt motsvarande skick, under 
åren 1898 och 1899 till ny- och ombyggnader samt förbättringar 
beviljat vid lasarettet i Kristianstad 160,742 kronor, vid lasa
rettet i Engelholm 99,798 kronor och vid lasarettet i Simris
hamn 108,950 kronor. Förbättringarna hafva afsett, vid lasa
rettet i Kristianstad om- och tillbyggnad af äldre sjukhus i 
moderniseringsändamål, nyuppförande af mekanisk tvättinrättning, 
desinfektionslokal och ångkök samt anordnande af värmelednings-
och ventilationsanläggning jemte maskineri för elektrisk belysning, 
vid lasarettet i Engelholm förändringar i sjelfva lasarettsbygg
naden, uppförande af tvenne mindre tillbyggnader till densamma, 
inläggning af apparater för uppvärmning och elektrisk belysning, 
förbättring och tillbyggnad af tvätthuset och obduktionsrummet, 
anläggning af ångmaskin för uppfordring af vatten och upp
förande af särskild läkarebostad samt vid lasarettet i Simris
hamn vidtagande af förändringar i hufvudbyggnaden och på
byggnad af annexbyggnaden samt uppförande af en operations
paviljong med sammanbindningsgång, en patientpaviljong med 
tillhörande sjukvårdslokaler och ett tvätt- och ångpannehus. 
I följd af dessa förbättringar kan numera å lasaretten egnas de 
sjuke en mera tidsenlig vård, hvarigenom dessa sjukvårdsanstalter 
alltjemt tillvinna sig större förtroende hos allmänheten. A lasa
rettens samtliga afdelningar kunna numera samtidigt intagas i 
Kristianstad 145, i Engelholm 71 och i Simrishamn 70 patienter. 
Till lasarettens underhåll och för fyllande af uppkommen in
komstbrist vid desamma har Landstinget årligen anslagit: 

A lasaretten och kurhusen hafva under perioden vårdats 
följande antal sjuke: 
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Sedan början af-år 1898 finnes vid länslasarettet i Kristian
stad en i vederbörlig ordning tillsatt underläkare. 

Allmänna sjukvårdsafgiften har under hvart af periodens år 
utgått för hvarje person, som erlägger mantalspenningar, med 
50 öre af man ocli 25 öre af qvinna. Dagafgifternä för sjuke, 
som a lasarettet vårdas, deribland äfven sjuke, bvilka undergå 
kirurgisk behandling, hafva under åren 1896 och 1897 utgått 
med samma belopp, som omnämndes i förra femårsberättelsen, 
samt från och med år 1898, då en mindre ändring vidtogs, varit 
bestämda sålunda: för sjukvård å enskildt rum 2 kronor 25 öre, 
då detsamma upptages af ensam person, och 1 krona 75 öre för 
hvarje, då i rummet vårdas två patienter, såvida den sjuke er
håller särskild kost, samt 1 krona 20 öre för i rummet varande 
ensam person och 1 krona för hvarje, då rummet upptages af 
två personer, så framt den sjuke bespisas enligt gällande spis
ordning, för sinnessjuke 75 öre, för sjukvård å allmänt rum 50 
öre, då den sjuke befinner sig i bergliga omständigheter, och 
30 öre för mindre bemedlad sjuk samt 75 öre för utom länet 
boende person, som kan sjelf betala samt vårdas å allmänt rum 
och bespisas enligt spisordning. 

Under hvart af periodens år har Landstinget beviljat ett 
anslag af 200 kronor till Ramlösa brunns fattigförsörjnings
inrättning, hvilken, tillkommen genom en donation af Konung 
Carl XIV Johan, är gemensam för båda länen och har ett la
sarett, der fattiga sjuke från båda länen intagas och erhålla 
förutom bostad och kost nödig sjukbehandling emot en afgift af 
endast 14 kronor för fyra veckors kur. Från och med inne
varande år har afgiften höjts till 20 kronor, men kuren samtidigt 
förlängts till fem veckor. 

Landstinget har beviljat Ronneby helsobrunns aktiebolag 
för år 1899 200 kronor och för år 1901 225 kronor för bere
dande af plats å brunnens lasarett under fem veckor åt tio 
patienter från Kristianstads län, för hvilka vederbörande kom
muner förbundit sig erlägga de personliga afgifter, som vore eller 
blefve faststälda för patienter från Blekinge län. 

På förslag af enskild motionär har Landstinget beslutat att 
under 3 år från och med 1898 bidraga med tio öre för dag till 
hospitalsafgift för sinnessjuk från länet, hvilken befunnes intagen 
på hospital i tredje betalningsklassen, samt för sådant ändamål 
beviljat ett förslagsanslag af 4,500 kronor årligen. Af detta 
anslag utbetaKes 1,7G0 kronor år 1898, 2,149 kronor 20 öre år 
1899 och 4,186 kronor år 1900. 

Efter det Landstinget stält till Kristianstads läns lasaretts-
och kurhusdirektions förfogande ett anslag för år 1899 af 600 
kronor för utbildning af tre sjuksköterskor att efter genomgången 
kurs anställas inom sådana landskommuner, som derom fram-
stälde begäran, har Landstinget, med anledning af en af förste 
provinsialläkaren i länet väckt fråga om anställande af epidemi
sjuksköterskor inom länet och sedan en för frågans behandling 
tillsatt komité afgifvit förslag, år 1900 beslutat dels att an
ställa åtta epidemisjuksköterskor, deraf två för Engelholms, 
Klippans och Båstads provinsialläkaredistrikt med stationer i 
Engelholm och Aby-Klippan, en för Hessleholtns distrikt med 
station i Hessleholm, en för Broby distrikt med station i Broby, 
en för Kristianstads distrikt med station i nämnda stad, en för 
Vestra Vrams och Ähus distrikt med station i Tollarp, en för 
Brösarps distrikt med station i Brösarp och en för Ilammen-
högs distrikt med station i Hammenhög, dels att aflöningen åt 

sjuksköterskorna skulle utgå med 500 kronor till hvarje tills 
vidare årligen under tre år eller intilldess Landstinget annorlunda 
beslutade, dels att uppdraga åt en nämnd, bestående af förste 
provinsialläkaren såsom ordförande samt två af Landstinget 
valda ledamöter, ajt antaga sjuksköterskor, utse förmän för dem 
och i öfrigt ordna hvad till frågan hörde i enlighet med en af 
komitén föreslagen och af Landstinget antagen instruktion föl-
sjuksköterskorna, dels ock att bevilja 800 kronor för anskaffande 
af nödig utredning åt sjuksköterskorna, hvilken skulle af nämn
den inköpas. Dessa sjuksköterskor hafva blifvit anstälda från 
och med innevarande års början, och åligger det dem att i 
främsta rummet egna sig åt vården af personer, behäftade med 
smittosamma sjukdomar, samt att verkställa desinfektioner, men 
att, då deras tid icke deraf upptages, äfven biträda vid enskild 
sjukvård i icke smittosam sjukdom. Sköterskorna åtnjuta utom 
ofvannämnda }ön fria resor till och från tjenstgöringsplatsen och 
kost derstädes men ingen dagaflöning. De hafva erhållit full
ständig utrustning af sådana instrument och utensilier, som er
fordras vid sjukvård och smittrening. 

I staden Kristianstad har fortfarande upprätthållits sjukhus 
för garnisonen tillhörande Vendes artilleriregemente. 

Den mångåriga frågan om uppförande af ett nytt tidsenligt 
epidemisjukhus i Kristianstad i stället för det gamla har numera 
vunnit sin lösning, i det stadsfullmäktige emot en kostnad af 
något öfver 61,000 kronor låtit under år 1900 och innevarande 
år å en rymlig tomt med fritt läge öster om staden uppföra 
nytt epidemisjukhus af tegel i två våningar, så inrättade, att 
patienterna i den ena våningen icke behöfva komina i beröring 
med dem, som inlagts i den andra. Vid byggnadens uppförande 
och anordningarna i densamma hafva hygienens kraf i görligaste 
måtto blifvit tillgodosedda. I särskild ekonomibyggnad äro in
rymda tvättstuga, obduktionsrum, likrum, desinfektionsugn och 
förbränningsugn. Den senare är afsedd för tillintetgörande af 
smittoförande men värdelösa persedlar. Dessutom finnes särskild 
vaktmästarebostad. 

Staden Simrishamn eger särskild epidemisjukstuga, hvilken 
nu till det inre blifvit restaurerad. I Engelholm likasom i 
Hessleholm, Åhus och Tomelilla finnes förhyrd isoleringslokal. 

De flesta af länets kommuner hafva antingen egna eller 
förhyrda s. k. kolerasjukstugor. 

Någon annan förändring med afseende å provinsial- och 
extra provinsialläkaredistrikten och stationerna för låkarne har 
icke under perioden förekommit, än ätt, såsom ofvan blifvit 
nämndt under afdelningen 1, genom nådigt bref den 17 juli 189G 
medgifvits, att Åhus socken finge bilda ett extra provinsial
läkaredistrikt med station för läkaren i Ahus by samt att, enligt 
nådigt bref den 4 juni 1897, stationen för provinsialläkaren i 
Simrishamns distrikt blifvit förlagd från Simrishamn, till Ham
menhög. Vid sistlidet års slut tjenstgjorde i länet sex provin
sialläkare, en biträdande provinsialläkare och fyra extra pro
vinsialläkare. Dessutom funnos då i länet fyra lasarettsläkare, 
deraf en underläkare vid lasarettet i Kristianstad, tre stads
läkare, deraf två i Kristianstad och en .i Simrishamn, och 7 
militärläkare, hvarjemte praktik utöfvades i Kristianstad af tva, 
i Engelholm af tre, i Hessleholm af en och i Tomelilla af tva 
läkare utan särskild anställning. 

Vid periodens slut utöfvades verksamhet af 4 tandläkare 
och 2 examinerade sjukgymnaster, båda manliga. 
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Antalet apotek har icke under perioden undergått förändring, 
utan utgjorde vid dess slut fortfarande 9. 

Barnmorskornas antal utgjorde vid 1900 års slut 181, deraf 
64 instrumentexaminerade. I sin senaste årsberättelse uppgifver 
förste provinsialläkaren, att lian uppmanat vederbörande tjenste-
läkare att i sina uppgifter icke medräkna sådana barnmorskor, 
hvilka i följd af ålder och skröplighet upphört med all praktik, 
men att i en ålder från 65 till 87 år likväl qvarstodo 17, hvilka 
för sitt uppehälle nödgades fortfara med sitt yrke, oaktadt de 
näppeligen längre egde nödiga förutsättningar derför. I ett par 
fall hade kommuner på hans uppmaning pensionerat allt för 
ålderstigna barnmorskor, men ingalunda allestädes, der det varit 
behöfligt. Det syntes honom derför billigt och nödigt, att då 
dessa beställningspersoner slete ut sig i det allmännas tjenst 
under ett ansträngande och ansvarsfullt arbete, staten äfven 
borde sörja för deras ålderdom. 

För hvart af åren 1899 och 1900 har Landstinget beviljat 
ett anslag af 500 kronor att fördelas med 50 kronor till en hvar 
af tio barnmorskor inom länet, hvilka önskade och ansåges 
lämpliga att genomgå en repetitionskurs vid barnmorskeläroverk. 
Af detta anslag användes dock endast 200 kronor år 1899 och 
250 kronor år 1900. 

Vid periodens slut utöfvade 156 vaccinatörer verksamhet i 
länet. Vaccinationen omfattas dock icke allestädes med för
troende och intresse. Äfven under denna period har Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, efter anmälan af vederbörande 
om försummelser att åtlyda författningen om skyddskoppymp-
ningen, nödgats meddela föreskrifter i syfte att bringa densamma 
till efterlefnad. 

Hafsbadinrättningar förekomma i Båstad, vid Engelholms 
hamn, i Torekov och Åhus. Af dessa är Båstad den mest be
sökta platsen, men jemväl vid Engelholms hamn liar freqvensen 
under periodens två sista år betydligt ökats. På initiativ af en 
praktiserande läkare bar under sommaren 1900 å sistnämnda 
ställe genom frivilliga bidrag från allmänheten inrättats ett 
kustsanatorium för skrofulösa barn. Ett tjugutal barn mottages 
till vård, hvart under sex veckor, i en derför förhyrd provisorisk 
bostad med ett gynsamt läge på en hög sandås med hafvet på 
ena och skog på andra sidan. Man har numera grundad anled
ning att hoppas, att det behjertansvärda företaget skall erhålla 
så kraftigt understöd från allmänhetens sida, att å platsen kan 
upprättas- en fast dylik anstalt, hvilket säkerligen voro mycket 
önskvärdt. 

Brunnsinrättningen Torslund vid Engelholm har varit 
mindre använd under perioden. 

Såsom ofvan blifvit namndt, har under perioden bestämts, 
att helsovårdsstadgans föreskrifter för stad skola i tillämpliga 
delar gälla för Hvitemölla fiskeläge. Till förbättrande af det 
allmänna helsotillståndet i länet hafva äfven under förevarande 
period åtskilliga åtgärder företagits. I detta hänseende hafva de 
af förste provinsialläkaren årligen verkstälda sundhetsinspektioner 
visat sig synnerligen verksamma. Dervid lemnade råd och an
visningar emottagas numera icke med ovilja, utan följas äfven i 
samhällena å landsbygden så långt tillgångarna medgifva. En 
allmän sträfvan förspörjes äfven att förbättra de sanitära för
hållandena. Icke allenast i städerna utan äfven i flere af de 
större samhällena å landsbygden hafva. kloak- och afloppsled-
mngar blifvit uppförda, och en större uppmärksamhet egnas åt 

renhållningen vid afträdeshus och gödselstäder. Det förnämsta 
företaget, som i detta hänseende är att anteckna, är ombygg
naden af vattenverket i Kristianstad, som medfört en kostnad 
af 225,782 kronor 38 öre. Vattenintaget har flyttats ofvanför 
norra kanalens inmynning och dragits midt ut i Helgeåns ström
fåra samt skyddats från gröfre föroreningar genom tvenne silar 
af koppartråd. Ledningarna derifrån till vattenverket bestå af 
asfalterade gjutjernsrör. Det gamla vattenverkets lokaler hafva 
likasom det äldre oansenliga vattentornet raserats samt nya lo
kaler jemte ett nytt vattentorn till en höjd af 45 meter upp
förts. Två nya filtrer, hvartdera med 218 qvadratmeters yta, 
hafva anlagts, hvarjemte tre äldre filtrer med en yta af till
sammans 200 qvadratmoter bibehållits. Vattenförbrukningen i 
staden har under senare tiden mycket ökats och beräknas nu
mera utgöra omkring 130 liter för person och dag. 

Under perioden har, såsom förut blifvit nämndt, inrättats 
tre nya veterinärdistrikt med stationer för veterinärerna i Båstad, 
Brösarp och Simrishamn. Vid periodens slut voro derför i länet 

Tab. Oo. Ersättningar till kommuner i Kristianstads län för 
bidrag till fattigvårdsafgifter enligt 29, 30 och 31 §§ 

fattigvårdsförordningen, åren 1896—1900. 
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i verksamhet 1 länsveterinär,. 6 distriktsveterinärer, 1 stads-
veterinär, 2 militära veterinärer, 3 enskilda legitimerade veteri
närer och. 4 enskilda icke legitimerade veterinärer. 

Angående antalet fattige, fattighus och fattiggårdar samt 
kostnaden för fattigvården och antalet understödstagare åberopas 
Eders Kungl. Maj:ts Statistiska Centralbyrås statistik, som der-
för lemnar fullständig redogörelse. 

Såsom ersättning för bidrag till fattigvårdsafgifter, hvilka 
kommuner inom länet fått vidkännas för understödstagare under 
sådana omständigheter, som omförmälas i 29, 30' och 31 §§ 
i förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, hafva af 
statsmedel utbetalts de belopp, som finnas angifna i tabell Oo 
(sid. 75). 

De härstädes anhäugiggjorda fattigvårdsmålen hafva utgjort 
70 år 1896, 55 år 1897, 58 år 1898, 66 år 1899 och 67 år 
1900. 

På sätt i förra femårsberättelsen omtalades, verkade i Kri
stianstad en frivillig fattigvårdsförening, som satt till sin upp
gift att genom en mera personlig vård, än den legala fattig
vården kunde egna de fattige, söka bispringa dem i deras nöd, 
så att de om möjligt kom me derhän, att de kunde hjelpa sig 
sjelfva. Intill år 1898 utgjordes de aktiva medlemmarne i denna 
förening uteslutande af qvinnor från de bättre lottade samhälls
klasserna, hvarjemte funnos betalande passiva medlemmar. Då 
det ' visade sig önskvärdt, att föreningen vunne en större till
slutning och omfattades med intresse af än flere af samhällets 
medlemmar, undergick föreningen nämnda år en omorganisation. 
Enligt samtidigt antagna stadgar har föreningen, som benämnes 
Kristianstads frivilliga fattigvårdsförening, till ändamål att mot
arbeta det demoraliserande tiggeriet, förskaffa noggranna upp
gifter om de hjelpsökandes vilkor och behof samt bästa sättet 

Kristianstads Landskansli den 31 december 1901. 

M. G. DE LA GARDIE. 

att bistå dem, egna de fattige mera personlig vård genom besök 
i deras hem samt bereda arbetsföra personer tillfälle till lämp
ligt arbete. Medlem af föreningen blir hvar och en, som er-
lägger en låg årsafgift. De organ, genom hvilka föreningen ut-
öfvar sin verksamhet, äro styrelsen, undersökare, fattigvårdare 
och en centralbyrå. Undersökare har att verkställa undersökning 
af ställningen och behofven hos en fattig, som påkallar förenin
gens hjelpsamhet. Fattigvårdares uppgift är att hafva den när
maste tillsynen öfver familjer eller enskilde, som blifvit honom 
tilldelade att vårda, samt hvarje månad om dem ingifva skriftlig 
rapport, deri äfven upptagas de understöd, som för dem begäras. 
Centralbyrån är den mellanhand, till hvilken alla uppgifter 
skola ingifvas och från hvilken alla upplysningar lemnas. Den 
är äfven . afsedd att verka som arbetsförmedlingsbyrå. En af 
föreningens vigtigaste uppgifter är att motverka yrkestiggeriet, 
och synes den i detta hänseende hafva haft god framgång, lika
som dess verksamhet i öfrigt varit till största gagn. 

Såsom mellanhand emellaa fattigvårdsstyrelsen och dess 
understödstagare har äfven under denna period varit i Kristian
stad anstäld en diakonissa. Sådana hafva äfven varit anstälda 
på flere andra ställen. 

F) Fromma stiftelser. Rörande dessa åberopas de upp
lysningar, som meddelas i tabell 7. 

De i förra femårsberättelsen omförmälda Nosaby sjuk- och 
begrafningskassa, Hagestads sjuk- och begrafningshjelpsförening, 
Glimminge sjuk- och begrafningskassa samt Skillinge sjuk- och 
begrafningskassa äro samma sjukkassor, som nu benämnas No
saby arbetareförenings sjuk- och begrafningskassa, Sandhammar-
ortens sjukkassa, Östra Glimminge sjelfhjelpsförenings sjukkassa 
och Sjömanslagets sjuk- och begrafningskassa i Skillinge. 

Underdånigst 

E. Andersson. W. Ehrenborg. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I KRISTIANSTADS LÄN ÅREN 1896—1900. 
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Tab. 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I KRISTIANSTADS LÄN ÅREN 1896—1900. 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll år 1900. 
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Tab. 3. 
HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I KRISTIANSTADS LÄN ÅR 1900. 

I. Landsbygden. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I KRISTIANSTADS LÄN ÅR 1900. 

80 
K

ristianstads län. 
Tab. 4. 



Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I KRISTIANSTADS LÄN ÅR 1900. 

Tab. 4 och 5. 
K

ristianstads län
. 

81 



Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I KRISTIANSTADS LÄN ÅR 1900. 82 
K

ristianstads 
län

. 
T

ab. 5. 



Tab. 
5. 

K
ristian

stad
s 

län. 
83 



Tab. 6. 
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FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I KRISTIANSTADS LÄN ÅR 1900. 
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