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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 10. 

ÅREN 

1901—1905. 

M A L M Ö H U S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

iVlalmöhus län omfattar sydvästra delen af Skåne och 
den väster om det skånska fastlandets kust i Öresund lig
gande, 751 hektar stora, ön Hven samt är beläget mellan 
55° 20 ' 18 "och 56° 18 ' 18" nordlig bredd och mellan 
4° 1 ' 50" och 5° 36 ' 38" västlig längd från Stockholms 
observatorium, eller mellan 12° 26 ' 56" och 14° 2 ' 40" 
östlig längd från Greenwich. Det gränsar i norr till den 
af Kattegatt bildade Skelderviken och till det Skånes nord
östra del upptagande Kristianstads län, i öster till nämnda 
län, i söder till Östersjön och i väster till Öresund och 
Kattegatt . Läneits 'östra landgräns, sträckande sig från nord
väst till sydost, börjar vid Vegeåns utlopp i Skelderviken, 
följer i det närmaste Söder- och Linderödsåsarne, går där
efter i sydlig riktning till Ramsåsa, sammanfaller med Ny-
broån men afviker från ån ungefär en half mil från dess 
utlopp och går i sydostlig riktning till Östersjön. Den östra 
gränsen upptager i hela sin längd omkring 195 kilometer. 
— Länets största längd från norr till söder utgör 130 

K. Maj-.tt Befallningshafvanies femarsberättcUer 1901—1905. Malmöhut län. 

kilometer och dess största bredd från nordost till sydväst 
85 kilometer. Hela arealen omfattar 47-»o kvadratmil, hvar-
af 46-oo kvadratmil belöpa sig" på fastland och öar samt 1 
kvadratmil på vatten. 

Länet utgör hufvudsakligen ett enda stort slättland. 
Jordmånen på de stora slätterna kring Landskrona, Hälsing
borg, Lund, Malmö och Trelleborg, omfattande Rönnebergs 
härad, södra delarna af Luggude och Onsjö härad, större 
delen af Harjagers och en del af Torna och Bara härad 
samt Oxie, Skytts, Vemmenhögs och Ljunits härad, består 
af bördig svartmylla på 1er- eller märgelbotten och på slutt
ningarne af Söder-, Linderöds- och Romeleåsarne af mera 
mager sandjord. Vid kusten är jorden sandblandad, men 
utgöres delvis, såsom vid de sydvästra och sydöstra kusterna, 
uteslutande af sand. 

De höjdsträckningar och berg, som delvis eller helt 
äro belägna inom Malmöhus län, utgöra de länet i norr och 
öster begränsande åsarne, nämligen Söderåsen, så kallad i för-
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hållande till den norr därom jämnlöpande Hallandsåsen ock 
fortsättande med den i nordväst i Kattegat t utskjutande 
bergsudden Kullen, vidare Linderödsåsen, delvis utgörande 
länets östra gräns, samt uti länets södra del den med före-
nämnda åsar parallellt löpande, efter dess mest bekanta punkt 
Romeleklint benämnda, Romeleåsen. Ingen af dessa höjd
sträckningar uppnår någon betydligare höjd. Kullaberg hin
ner högst till omkring 189 meter och Romeleåsen till om
kring 187 meter. Berggrunden i samtliga förut nämnda höjd
sträckningar tillhör urbergsformationen och utgöres af granit-
artad gneis (gråsten). För öfrigt företer länet en stor om
växling af geologiska formationer. 

Af insjöar må nämnas länets största, nämligen Ring
sjön, genom en halfö delad i två hälfter, ös t ra och Västra 
Ringsjön, den ej långt därifrån vid Söderåsen belägna lilla, 
kraterformigt bildade Odensjön samt Våmbsjön och Silf-
åkrasjön, hvilken sistnämnda emellertid på senare tider blif-
vit till betydlig del uttappad. I länets södra del finnas 
åtskilliga smärre insjöar, såsom Yddinge-, Fjällfota-, Bör-
ringe-, Björkesåkra-, Söfde-, Snogeholms-, Ellesta- och Krage-
holmssjöarne, flere af dem uppkallade efter de gods, där 
de äro belägna. 

Med undantag af en smal landremsa af länets södra 
kust, som sluttar åt söder mot Östersjön, har länet lutning 
mot väster och nordväst, i hvilken riktning åvattendragen 
flyta. Af dessa vattendrag äro Rönneå och Käflingeån de 
betydligaste. Upprinnande vid Linderödsåsen, genomflyter 
Rönneå Ringsjön och faller ut i Skelderviken. Där är ock 
utflöde för Vegeån, hvilken har sina källor vid Söderåsen 
och följer den södra sidan af denna ås. Kvistoftaån upp
rinner vid Söderåsen och utfaller i närheten af Rå fiskläge. 
Saxån utgör en förening af flere smärre från Söderåsen kom
mande vattendrag och utrinner i Lundåkrabukten strax söder 
om Landskrona. Käflingeån upprinner på gränsen mellan 
Färs härad och Albo härad af Kristianstads län, genomflyter 
Våmbsjön. upptager den från Ellesta-, Snogeholms- och Söf-
deborgssjöarne kommande Klingevallsån äfvensom från norr 

örtofta- eller Bråån samt utfaller i Öresund nära Barsebäck. 
Höjeån är ett mindre vattendrag, som upprinner vid Romele
åsen, genomflyter Häekebergasjön, fortsätter västerut söder 
om Lund. och utfaller i Lommabukten. Segeån afleder Fjäll-
fota-, Börringe- och Yddingesjöarne samt utfaller i Lomma
bukten norr om Malmö. Af de obetydliga ådrag, som gå mot 
söder, är Köpinge- eller Allevadsån den största. Till sin 
sydligaste del benämnes den Nybroån och har sina källor på 
Linderödsåsens sydöstra del. 

Länets kuster äro flacka och låga med lågsluttande 
stränder, om man undantager den klippsträcka, som bildas 
af Kullaberg. Kusterna sträcka sig i allmänhet i rak rikt
ning men äro försedda med några vikar med föga vatten
djup, såsom Skelderviken i norr, Lundåkrabukten i väster 
söder om Landskrona, Lommabukten strax norr om Malmö, 
Foteviken och Hölleviken norr om Falsterbonäset samt 
Kämpingebukten sydost om nämnda näs. 

Om medeltemperaturen och nederbörden under perioden 
åberopas den från akademiska observatoriet i Lund meddelade 
öfversikten i tabell A. 

Rörande de klimatiska förhållandena under perioden är 
för öfrigt intet att särskildt meddela. Dock bör antecknas, 
att natten mellan den 25 och 26 december 1902 inträffade 
en orkanlik storm af en häftighet, som ej i mannaminne 
förekommit. Malmö—Limhamns järnvägsspår blef nästan 
fullständigt upprifvet, så att järnvägsdriften under flera 
månader var inställd. Åtskillig skada såväl å byggnader 
som å växande träd åstadkoms, hvarjämte hamnarne vid 
länets västkust blefvo illa åtgångna. Skadan å hamnarne 
torde kunna uppskattas till 200,000 à 300,000 kronor. — 
En storm af ganska stor styrka förekom ock natten mellan 
den 30 och 31 december 1905. Den härjade vid länets ost-
och sydkust, och under densamma ramponerades Abekås hamn. 
Jämväl på växande skog torde denna storm gjort skada, sär
deles där 1902 års storm kullslagit träd och där sålunda de 
i följd häraf uppkomna öppningarna lämnade ovädret friare 
spelrum. 

Tab. A. Medeltemperatur och nederbörd i Lund åren 1901—1905. 
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Följande regleringar af länets indelning halva ägt rum. 
Genom nådigt bref don 29 januari 1904 har förordnats, 

at t fastigheterna Bagaremöllan n:r 1, ett kvarntorp, Koppar-
mölla n:r 1, ett kvarntorp, Hjälmhultsmöllan n:r 1, ett kvarn
torp, Röamölla n:r 1, ett kvarntorp, Troedsmölla n:r 1, ett 
kvarntorp, Ladugårdshus n:r 2, ett torp, och Ringstorp n:r 1, 
ett gatehus, skola från och med 1905 års ingång i ad
ministrativt, kommunalt, ecklesiastikt och judiciellt hän
seende skiljas från Hälsingborgs socken och Luggude härad 
samt införlifvas med Hälsingborgs stad. Dessa lägenheter 
hafva utgjort Hälsingborgs landsförsamlings municipalsam-
hälle, hvilket alltså från nämnda tidpunkt ej vidare före
finnes. 

Enligt nådigt bref den 8 november 1901 har meddelats 
beslut angående öfverflyttning i kyrkligt och kommunalt 
afseende från den 1 januari 1903 dels till Vikens socken af 
vissa jordområden från Väsby, Allerums, Välinge, Flenninge 
och Kattarps socknar och dels till Väsby socken af en vid 
Lerberget belägen, till Välinge socken hörande, strandmals-
jord om 66 tunnland l<r<j kappland; varande de områden, som 
i nämnda afseenden öf ver flyttats till Vikens socken, följande: 
en till Väsby socken hörande strandmal vid Svinabäck eller 
Svanebäck om 81 tunnland 22-2 kappland, en till Väsby 
socken hörande odlingsbar strandmal vid Vikens »Gamle 
Hage» om 7 tunnland 26-T->C kappland, en till Allerums socken 
hörande odlingsbar strandmal vid Vikens »Norre Hage» och 
»Gamle Hage» om 6 tunnland 1-826 -kappland, en till Välinge 
socken hörande strandmal vid Vikens kyrka och fiskläge om 
1 tunnland, en till Flenninge socken hörande odlingsbar 
strandmal vid Vikens »Gamle Hage» och fiskläge om 11 
tunnland 15-673 kappland, en till Kattarps socken hörande 
odlingsbar strandmal vid Vikens »Gamle Hage» och fiskläge 
om 16 tunnland 22 425 kappland. 

Sedan Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 7 juni 1901 
fastställt. Länsstyrelsens beslut den 22 november 1900, att 
i Limhamns municipalsamhälle skulle ingå dels ett större 
område inom Hyllie socken och dels en mellan Malmö stads 
ägor och Hyllie socken framskjutande jordremsa af Fosie 
socken, så at t municipalsamhället, som ursprungligen om
fattat 130 hektar, komme att äga en areal af 730 hektar 97 
ar 90 kvadratmeter, har genom nådigt bref den 15 september 
1905 förklarats, att Limhamns municipalsamhälle med dess 
dåvarande utvidgade område äfvensom återstoden af Hyllie 
socken skola från och med 1906 års ingång bilda en köping, 
benämnd Limhamn. 

Enligt nådiga brefvet den 26 september 1902 skall Nöb-
belöfs socken och församling i Onsjö härad från och med 
1903 års ingång benämnas Kells-Nöbbelöf. 

Af de framställningar till afhjälpande af oregelbunden-
heter i rikets indelningar, som omförmälas i särskilda kom-
mitterades underdåniga utlåtande af den 9 oktober 1882 
och af hvilka 101 afse Malmöhus län, hafva 66 medfört 
ändring i bestående förhållanden, medan 34 ej föranledt någon 
Kungl. Maj:ts åtgärd, oafsedt att beträffande tre af dem 
sockennamn jämlikt förslagen blifvit ändrade. Ännu oaf-
gjordt är åter, såvidt Kungl. Maj :ts Befallningshafvande 
har sig bekant, 1 bland de af kommitterade framställda för
slagen, eller n:r 53, afseende Hardeberga och Lunds socknar. 

Fortfarande kvarstår det förhållandet, att 4 af länets 
kommuner äro delade på härad och tingslag, nämligen Kvis-
tofta socken mellan Rönnebergs härad och Rönnebergs, Onsjö 
och Harjagers härads tingslag samt Luggude härad och 
tingslag, Norrhvidinge socken mellan Onsjö härad och Har
jagers härad, Stehags socken likaledes mellan Onsjö härad och 
Harjagers härad samt Gårdstånga socken mellan Frosta härad 
och tingslag samt Torna härad och Torna och Bara härads 
tingslag. 

I afseende på den kyrkliga förvaltningen må anmärkas 
följande. 

Genom nådigt beslut den 7 juni 1901 har förordnats, 
at t af de kyrkoherden i Trelleborgs pastorat enligt gäl
lande löneregleringsresolution tillkommande lönemedel skall 
från och med den 1 maj 1903, så länge samma löneregle
ring fortfarande kommer att tillämpas, årligen utgå ett be
lopp af 2,500 kronor till af lönande af en utaf domkapitlet 
förordnad prästman, hvilkens tjänstgöringsskyldighet inom 
pastoratet domkapitlet äger bestämma. 

I enlighet med nådiga brefvet den 15 mars 1901 har en 
komministratur blifvit inrättad i Norra och Södra Vrams 
samt Bjufs församlingars pastorat med bostad för innehaf-
varen i Bjuf. 

Sedan Kungl. Maj:t den 25 april 1902 medgifvit, at t 
en särskild församling under namn af Limhamns kapell
församling finge bildas af den del af Hyllie församling, 
som omfattade Limhamns municipalsamhälle, samt domka
pitlet i enlighet med uti samma nådiga bref erhållet be
myndigande uppdragit åt en på grund af nådiga brefvet den 
24 februari 1899 i Limhamn anställd prästman att på eget 
ansvar, dock under kyz'koherdens tillsyn, föra samtliga 
kyrkoböcker äfvensom utfärda därpå grundade betyg och 
lysningar till äktenskap, tog den särskilda kyrkobokföringen 
för nämnda kapellförsamling sin början från och med den 
1 juli 1902. 

Genom nådigt bref den 3 maj 1901 har medgifvits, 
at t vissa områden finge den 1 maj 1904 utbrytas från 
Malmö S:t Pctri och S:t Pauli församlingar för att bilda 
en ny själfständig församling under namn af S:t Johannes 
församling med egen kyrkoherde. Till följd af mellankomna 
omständigheter har emellertid denna utbrytning ägt rum 
först den 1 oktober 1906. 

Beträffande Västra Sallerups pastorat har genom nådigt 
bref den 29 september 1905 vidtagits sådan anordning, att 
kyrkoherdebostället 1/2 mantal Sallerup n:r 11, med undan
tag af till bostället hörande skogslott och torfmosseskifte, 
skall vara boställe åt komministern i pastoratet, samt at t 
kyrkoherden skall i utbyte erhålla åtkomsten af annexhem
manet 3/8 mantal Remmarlöf n:r 6 äfvensom dispositions
rätten till nyssnämnda skogslott och torfmosseskifte, med 
skyldighet för kyrkoherden at t under nu gällande löneregle
ringsperiod på egen bekostnad skaffa sig bostad inom Eslöfs 
köpings område. 

Länet tillhör Lunds stift och är indeladt i 137 pastorat, 
hvilka utgöras af 242 landsförsamlingar och 10 stadsför
samlingar, omfattande 12 kontrakt eller prostei'ioi-. 
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Beträffande den udnänistca indelningen räknar länet 
7 städer, 2 köpingar, 13 härad och 241 landskommuner. Det 
omfattar 6 fögderier och 26 länsmansdistrikt. 

Länet med undantag af Malmö stad utgör ett landstings
område. Det har under slutet af perioden representerats i 
Riksdagen af 12 ledamöter i Första kammaren och 20 i 
Andra kammaren. För utseende af riksdagsman i Andra 
kammaren bilda städerna Malmö, Lund, Landskrona, Hälsing
borg och Ystad hvar för sig en valkrets, städerna Trelleborg, 
Skanör med Falsterbo jämte städerna Simrishamn och Ängel
holm en valkrets samt landsbygden elfva valkretsar. Sedan 
enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes beslut den 8 mars 
1902 omedelbart valsätt vid val af riksdagsman till Andra 
kammaren införts jämväl för Bara härad, tillämpas numera 
detta valsätt i samtliga valkretsar. 

Antalet domsagor är 7, uti hvilka samtliga de särskilda 
häradena äro sammanslagna till ett tingslag. 

I städerna Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg och 
Ystad är magistraten öfverexekutor, hvaremot dennes ålig
gande fullgöres i Trelleborg af borgmästaren samt i Skanör 
med Falsterbo af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande. 

De truppförband, hvilkas chefsämbeten äro förlagda 
inom länet, tillhöra första arméfördelningen och utgöras 
af Kronprinsens husarregemente, Skånska husarregementet, 
Skånska dragonregementet, Norra skånska infanteriregemen
tet, Södra skånska infanteriregementet och Skånska träng-
kåren. I värnpliktsafseende omfattar länet hela Malmöhus 
södra inskrifningsområde med 3 rullföringsområden, af 
Malmöhus norra inskrifningsområde en del af Tomelilla rull-
föringsområde, hela Landskrona rullföringsområde och större 
delen af Hälsingborgs rullföringsområde, af Hallands inskrif
ningsområde en del af Ängelholms rullföringsområde samt 
af Malmö sjörullföringsområde Malmö, Hälsingborgs, Lands
krona, Ystads och Trelleborgs sjömanshus. 

I afseende på hälsovården är länet deladt i 5 provinsial
läkaredistrikt, nämligen Malmö, Hälsingborgs, Anderslöfs, 
Hörby och Asums, samt 13 extra provinsialläkaredistrikt: 
Trelleborgs, Höganäs, Eslöfs, Skurups, Svedala, Löberöds, 
Teckomatorps, Bjufs, Hvellinge, Veberöds, Limhamns, Käf-
linge och Hörs distrikt. 

Länet tillhör Malmö distrikt med afseende på yrkes
inspektionen, hvilket distrikt för öfrigt jämväl omfattar 
Kristianstads och Blekinge län. 

Med afseende på lotsväsendet tillhör länet Södra lots-
distriktet, beträffande skogsstaten Malmöhus revir och Södra 
distriktet, omfattande tillika Blekinge, Kristianstads och 
Hallands län, med afseende på bergshandteringen Södra berg
mästaredistriktet och i afseende på allmänna arbeten Södra 
väg- och vattenbyggnadsdistriktet. 

I fråga om tullväsendet tillhör länet Södra distriktet, 
med tullkammare i Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg, 
Ystad och Trelleborg samt tullstationer i Höganäs och 
Skanör. 

Före den period, hvarom nu är fråga, har municipal-
ordning blifvit införd inom följande municipalsamhällen, 
nämligen Limhamn, Rå, Höganäs, Västra Sallerup, Skurup, 
Bjuf, Sofielundshusen, Sjöbo, Arlöf, Löberöd, Svedala, Kö
pinge och Lomma. Enligt nådigt bref den 14 oktober 1904 

benämnes Sofielundshusens municipalsamhälle numera 
Sofielund. 

För tre af dessa municipalsamhällen har ifrågakommit 
utvidgning af deras områden. Så har enligt nådigt bref den 
14 oktober 1904 Sofielunds municipalsamhälle utvidgats, sa 
att detsamma numera omfattar 75 hektar 19 ar 86 kvadrat
meter. För utvidgningen af Limhamns municipalsamhälle är 
förut redogjordt. Genom nådigt bref den 7 november 1902 
har Kungl. Maj.t förordnat, at t med Bjufs municipalsam
hälle skall införlifvas viss del af Sellcberga by inom Bjufs 
socken. 

Ytterligare 4 municipalsamhällen hafva under perio
den tillkommit. Genom särskilda beslut har nämligen Kungl. 
Maj:t förordnat, at t byggnadsstadgan, brandstadgan och ord
ningsstadgan för rikets städer äfvensom hälsovårdsstadgan 
för riket i hvad den afser stad skola i tillämpliga delar 
gälla: 

dels enligt nådigt bref den 23 augusti 1901 inom visst 
område af Käflinge socken, benämndt Käflinge municipal
samhälle, 

dels enligt nådigt bref den 4 oktober 1901 inom visst 
område af Lackalänga socken, benämndt Furulunds munici
palsamhälle, 

dels enligt nådigt bref den 25 oktober 1901 inom visst 
område af Hörs socken, benämndt Hörs municipalsamhälle, 

och dels enligt nådigt bref den 22 juni 1904 för vissa 
områden af Råhus socken, benämnda Raus planterings muni
cipalsamhälle. 

Under perioden har Kungl. Maj.ts Befallningshafvande 
för municipalsamhällena utfärdat åtskilliga stadgar och ord
ningsföreskrifter, nämligen : för Limhamns municipalsamhälle 
den 11 mars 1903 särskild hälsovårdsstadga, den 30 juni 
1903 stadga för renhållningen inom gårdarne och taxa å 
afgifter för bortforslande af orenlighet samt den 28 april 
1904 taxa för en hos byggnadsnämnden i samhället anställd 
sakkunnig person; för Sofielunds municipalsamhälle den 21 
december 1901 reglemente för enskilda kloakledningar, den 3 
januari 1902 särskild ordningsstadga, den 3 mars 1902 sär
skild hälsovårdsstadga, den 28 april 1902 stadga angående 
uppsamling och bortforsling af afträdesorenlighet, den 29 
november 1902 taxa å afgifter för bortforsling af oren
lighet, den 12 november 1904 ordningsföreskrifter, den 15 
juli 1905 ny byggnadsordning samt den 4 oktober 1905 
tillägg til] den särskilda hälsovårdsstadgan beträffande svin
hållning; för Svedala municipalsamhälle den 11 mars 1902 
särskild hälsovårdsstadga, den 13 januari 1904 hälsovårds
ordning samt den 13 april 1905 byggnads- och brandordningar ; 
för Arlöfs municipalsamhälle den 6 juli 1903 ordningsstadga 
äfvensom byggnads- och brandordningar, samt den 17 sep
tember 1903 hälsovårdsstadga, stadga angående uppsamling 
och bortforsling af afträdesorenlighet jämte reglemente för 
enskilda kloakledningar; för Furulunds municipalsamhälle 
den 23 oktober 1902 ordningsstadga, byggnads- och brandord
ningar, den 28 oktober 1902 hälsovårdsordning och den 31 
oktober 1902 renhållningsstadga ; för Hörs municipalsamhälle 
den 14 juli 1904 ordningsstadga samt byggnads- och brand
ordningar; för Käflinge municipalsamhälle den 5 oktober 
1901 ordningsföreskrifter, den 16 februari 1903 byggnadsord-
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ning, den 3 mars 1903 hälsovärdsordning, don 1 april 1903 
brandordning; för Rå munieipalsamhälle den 1 oktober 1904 
ordningsföreskrifter; för Raus planterings munioipalsamhälle 
den 1 oktober 1904 ordningsföreskrifter samt för Höganäs 
munioipalsamhälle den 24 januari 1903 brandordning. 

Angående municipalsamhällena åberopas för öfrigt de 
sifferuppgifter, som upptagas i tabellen B. 

Det synes, att vissa af dessa municipalsamhällen äro 
jämförliga med eller öfvergå flertalet af rikets städer både 
i afseende å invånareantal och den beskattningsbara för
mögenhet, som där är representerad. Förhållandet beror be
träffande de flesta af samhällena på befintligheten af indu
striella anläggningar. Exempelvis må nämnas, att hvitbets-
sockerfabriker äro förlagda i Arlöf, Svedala och Käflinge. 
Själfva anläggandet af en fabrik betingar stundom förr eller 
senare behof af municipalordning. Så är t. ex. förhållan
det i Furulund, där för ett antal år sedan anlades en större 
yllefabrik, hvilken fortfarande är den enda industriella an
läggningen på platsen. Eljest uppstå dessa samhällen van
ligen därigenom, att handlande, handtverkare och andra nä
ringsidkare bosätta sig på en plats, som genom sin belägen
het vid järnvägsstation och genom andra förhållanden inne
bär utsikt för fortkomst. Åtskilliga äldre landtbrukare pläga 
ock efter hand bosätta sig på en sådan plats, sedan de 
dragit sig tillbaka från skötseln af sin egendom. — Inom 

Tab. B. Municipalsamhällen i Malmöhus län år 1905. 

l) Endast ordningsstadga!! och hälsovårdsstadgan tillämpas. - - -) Kudasl 
hälsovårdsstadgan tillämpas. — ' ) Nägon fördelning mellan kommunen och muni-
cipalsamhället af taxeringsvärden å jordbruksfastighet och af inkomstbevillning har 
ej ägt rum. — 4) 10 öre för inkomstfyrk och 40 öre för fastighetsfyrk. — s) In
gen debitering. 

municipalsamhällena består befolkningen till öfvervägando 
del af kroppsarbetare. Flcre af samhällena äro stadda i 
lifligt framåtskridande, och invånarne underkasta sig för 
utförandet af kommunala arbeten, såsom kloak-, vatten- och 
gatuanläggningar, gasverk m. m. uppoffringar, som i dryg
het ofta öfverstiga de kommunala utgifterna i städerna. Fler
städes äro inrättade station för tjänsteläkare, apotek, bank
kontor m. m. Ofver hufvud förete dessa municipalsamhällen 
i yt tre måtto en ganska fullständig likhet med stadssam
hällen. Det skönjes stundom, att lämpliga krafter för sam
hällenas kommunala förtroendeuppdrag ej alltid stå till 
buds. 

Angående länets städer må lämnas följande redogörelser. 
Planen för Malmö stads bebyggande har utvidgats med 

en areal af 138 hektar i Östra Förstaden, Mellersta För
staden och Södra Förstaden samt i Möllevången och Ma-
gistratsvången. Ändring i fastställd stadsplan har ägt rum 
för Södra Förstaden samt i planen för såväl Magistratsvån-
gen som Hästhagen. Å Lilla Torg, som reglerats, har 
uppförts en saluhall. E t t nyt t torg är under anläggning i 
Möllevången. Kvarteret n:r 20 Ripan har reglerats i och 
för anläggning af en saluhall därstädes. Utanför stadspla
nen hafva, på grund af med staden träffade förlikningsaftal 
angående vissa jordar och tomter, byggnadsplaner för en
skilda områden blifvit af stadsfullmäktige godkända för en 
areal af 61 hektar. Inom stadsplanen hafva njTa gator fast
ställts genom kvarteren n.r 1 Husaren och n:r 10 Kaspcr, 
hvarjämte följande gatuutvidgningar blifvit bestämda: ös t ra 
och Södra Förstadsgatornas vidgande från 12 till 15 och Södra 
Tullgatans från 14:. till 18 meter, Gasverksgatans fram
dragning till Stora Kvarngatan och Smedjegatans till Bergs
gatan, utvidgning af Exercisgatan till 21 meter, af Kärleks-
gatan från 7 till 12 meter och af Bagersgatan från H meter 
till 9 meter. Utanför stadsplanen skall enligt stadsfullmäk
tiges beslut utvidgning äga rum af landsvägen mot Lund 
från 12 till 30 meter, af den mot Ystad från 12 till 24, 
28 à 35 meter och af den mot Trelleborg från 8É» meter till 
18 meter. En kör- och ridväg har blifvit öppnad genom 
Slottsparken. Under perioden har stadens hela område blifvit 
uppmätt och kartlagdt efter den så kallade triangelmätnings-
metoden. Staden har, förutom en del mindre hus och tomter, 
förvärfvat genom köp ett flertal fastigheter inom kvarteren 
Karl, David och Ernst, egendomarne Hohög och Håkanstorp 
å stadens ytterområde om respektive 14-23 och 25 hektar 
samt af egendomen Bulltofta i Västra Skreflinge socken en 
areal af 241 hektar. — Under perioden hafva för staden fast
ställts, förutom mindre ändringar i förut gällande stadgar, 
ny brandordning, hamnordning och byggnadsordning samt 
föreskrifter till efterrättelse för ägare eller innehafvare af 
hund, angående allmänna saluplatser och angående gaturen-
hållningen äfvensom nytt reglemente för polispersonalens 
pensionering. 

Lund. Genom nådigt bref den 31 juli 1903 har Knngl. 
Maj:t fastställt sådan ändring i stadsplanen att, med ute
slutande af den gata, som enligt den 28 maj 1880 fastställd 
stadsplan varit afsedd att utläggas mellan S:t Petri kyrko
gata och S :t Laurentiigatan, i stället skall utläggas en 12 
meter bred gata mellan Bredgatan och S:t Laurentiigatan 
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of vev tomten n:r 275 och 276, samt att Lilla Algatan skall 
fortsattas öfver tomten n:r -15 C, i) oeh H mellan Stora 
Toniegatan och ös t ra Vallgatan. Vidare har Kungl. Maj.t 
genom nådigt bref den 2 december 1905 fastställt sådan 
ändring i stadsplanen, att Västergatan mellan Gasverks
gatan och statens järnvägars område, skall såsom gata ute
slutas ur planen för att tillsammans med de å ömse sidor 
om samma gatudel belägna kvarteren bilda ett kvarter. 

På grund af stadsfullmäktiges beslut hat'va följande 
gator utvidgats, nämligen Allhelgonakyrkogatan till 12 me
ter, södra delen af Bytaregatan till 9 meter samt Stora 
och Lilla Algatorna till 12 meter. Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande har år 1905 godkiint stadsfullmäktiges beslut 
angående reglering af Vårfrugatan samt utvidgning af (Jas-
verksgatan till 12 meter. I öfverensstämmelsc med den gäl
lande stadsplanen hafva under perioden åtskilliga nya gator 
utlagts samt äldre utsträckts eller reglerats. Den 27 februari 

1903 hafva stadsfullmäktige bcslutit, att den söder om Pa
radisgatan belägna nedre delen af Sandgatan med dess för
längning öfver Kraftstorget skall utläggas till parkväg. 
För tomtdelar, utlagda till gator, har staden under perioden 
utbetalt tillhopa 28,152 kr. 60 öre. Gatuarbetena under 
perioden hafva kostat 126,799 kr. 50 öre. Följande ej för
ut benämnda gator hafva enligt magistratens beslut den 
1 september 1902 betecknats sålunda: gatan söder om sta
den från Stora Södergatan till ös t ra Vallgatan »Södra Espla-
naden», gatan söder om Ehrenbergska lyckan »Brunnsgatan», 
gatan från Brunnsgatan till Dalbyvägen, öster om Ehren
bergska lyckan, »Arkivgatan», gatan från ös t ra Vallgatan 
till Arkivgatan öfver Ehrenbergska lyckan »Skolgatan» samt 
gatan från Bredgatan till järnvägsöfvergången vid socker
raffinaderiet Öresund »Karl XII:s-gatan». 

Af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har meddelats 
fastställelsc den 29 juni 1901 å stadga angående försäljning 
af matvaror, den 21 januari 1902 å särskild stadga angående 
tillämpning af andra kapitlet af hälsovårdsstadgan för riket 
å vissa Lunds stad tillhöriga, utanför stadsplanen belägna 
områden, den 28 februari 1902 å reglemente för drätselkam
maren, den 28 februari 1902 å vissa ändringar i stadgarna 
för Lunds stads vattenledningsverk, den 29 mars 1902 å sär
skild stadga angående användandet af gasugnar i vissa lä
genheter inom staden Lund, den 25 maj 1903 å ändring 
af och tillägg till byggnadsordningen, den 3 oktober 1903 
å särskild stadga, innefattande förhud att med arbetsåkdon 
befara den söder om Paradisgatan belägna delen af Sand
gatan med dess förlängning öfver Kraftstorget, den 12 juli 
1904 å ändring uti stadgan angående försäljning af matvaror, 
den 16 juli 1904 å ändring i och tillägg till stadgan rö
rande uppsamling och bortforsling af afträdesorenlighet, 
sopor och afskräden, den 11 november 1904 å stadga an
gående skyldighet att hos hälsovårdsnämnden till besikt
ning anmäla till uthyrning afsedda nyinredda bostadslägen
heter, den 3 januari 1905 å ändring i brandordningen och 
den 14 oktober 1905 å ändring af reglementet för drät
selkammaren. 

Sedan nya reglementet för drätselkammaren trädt i 
kraft, hafva de grenar af den kommunala förvaltningen, som 
tillhört vattenverksstyrelsen och gatuförvaltningen, för

lagts under drätselkammaren. Ar .1901 hafva stadsfullmäk
tige anvisat medel för samlande, ordnande oeh utgifning i 
bokform af de för staden gällande stadgar och förordningar, 
instruktioner och arbetsordningar för verk och myndigheter. 

Landskrona. Kungl. Maj:t har den 27 maj 1904 fast
ställt ny plan för stadens bebyggande. Af Kungl. Maj:1s 
Befallningshafvande har fastställelse meddelats den 4 sep
tember 1901 å reglemente oeh taxa för åkare vid person
befordran och den 5 juli 1904 å stadga angående svin
hållning. 

Hälsingbonj. Enligt nådiga brefvet den 13 oktober 1905 
hafva i stadsplanen såsom ny stadsplan intagits stadsfar
merna n :r 6, 8 V2, 23 och 24, vägen n:r 36 samt delar af 
farmerna n:r 5, 22 c, 22 f, 25 a, 25 b och 27, landeriet Vikings
berg, omfattande farmen n:r 7, och landeriet Nyborg, om
fattande farm n:r 8, äfvensom del af farm 22 f, den af norra 
skolan upptagna farm n:r 10 samt de s. k. parkkvarteren af 
farm n:r 7—9; hvarjämte fastställts jämkning af gränserna 
för kvarteren Näktergalen, Bark och Nordstjärnan. 

Vidare hafva megifvits följande ändringar i den för sta
dens bebyggande gällande plan. Genom nådiga brefvet den 
31 december 1902 har fastställts den ändring, att en gata fram
dragits genom kvarteret Karl XI . Genom nådiga brefvet den 
4 mars 1904 har bestämts, att en gata med 12 meters bredd 
skall framdragas genom det till ny stadsdel hänförliga kvar
teret Hilltorp. Uti den genom nådiga brefvet den 15 oktober 
1867 fastställda reglerings- och tomtindelningsplanen har 
Kungl. Maj:t genom nådiga brefvet den 26 april 1905 med-
gifvit sådana ändringar, att dels Långvinkelspromenaden ut
med villatomterna n:r 8, 9, 10 och 11 utvidgats till 12 meters 
bredd och dels berörda tomter samt villatomten n:r 7 styc
kats, n :r 7 och 8 i fem tomter, n:r 9 i fyra, n:r 10 i fyra 
och n:r 11 i tre tomter. Genom nådiga brefvet den 25 au
gusti 1905 har fastställts den ändring i stadsplanen, att till 
ett kvarter förenats kvarteren Kastor och Pollux, en emellan 
dem belägen 40 fots bred gata äfvensom 2,400 kvadratmeter 
af den norr om kvarteret Kastor liggande öppna platsen. 
Möllcgränden mellan Bruksgatan och Södra Strandgatan skall 
enligt nådiga brefvet den 6 oktober 1905 utvidgas till en 
bredd af 9 meter medelst indragning af södra gränsen för 
kvarteret Unionen. Genom nådiga brefvet den 28 oktober 
1904 hafva fastställts de ändringar, at t Fågelsångsgatan skall 
utvidgas till 12 meter samt utsträckas norrut genom kvarteret 
Kullen och vidare fram till Hälsovägen, att en ny gata med 
12 meters bredd skall framdragas mellan Kullagatan och 
Fågelsångsgatans utsträckning, att området mellan denna 
gata och Hälsovägen skall utläggas till plantering, att Kulla
gatan utmed de närmast sagda nya gata liggande tomter 
inom kvarteret Kullen skall utvidgas till en bredd af 10 
meter samt att Hälsovägen skall åt söder utvidgas till 
18 meters bredd. Den 8 december 1902 har Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande godkänt beslut om utvidgning af södra 
byggnadslinjen af tomterna n:r 7 och 8 inom kvarteret Öre
sund. 

Under år 1902 har beslutad uppmätning af staden efter 
triangelsystemet blifvit fullbordad. 

Till salutorg har under år 1901 anvisats Sundstorget, 
och har samtidigt all försäljning å Stortorget aflysts. 
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Genom nådigt, bref den 28 juli 1905 har förordnats, 
att föreskrifterna i brandstadgan för rikets städer skola till-
lämpas jämväl à de utom stadsplanen belägna lägenheterna 
Bagaremöllan n:r 1, Kopparmöllan n:r 1, Hjälmhultsmöllan 
n:r 1, Troedsmöllan n:r .1, Röamöllan n:r 1, torpet Ladugårds
hus n:r 2 och. gatuhuset liingstorp n:r 1, farmerna 5, 22 a, 
c och i', 25 a och b, 33, 78, 126, 127, 162 a och b, 163 a och b samt 
167, norr om Hälsovägen belägen del af farm 77 a, landeriet 
Eneborg eller farmerna n:r 144 b, c, d, e och f, 162 c, 164, 
165 och 166, Anneberg eller farm 113 samt Wilson Park 
eller farm 108. —• Farmerna 5, 22 a, e och f, 25 a, landeriet 
Eneborg, Anneberg och Wilson Park skola, i den mån de 
ligga utom stadsplanen, enligt Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes beslut den 30 september 1905 i hälsovårdsafse
ende betraktas som stad. Af Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande har meddelats fastställelse den 21 januari 1901 å till-
lägg till särskilda ordningsstadgan för staden, den 23 decem
ber 1901 a särskild stadga angående förbud för barn att idka 
viss försäljning och den 11 december 1905 å ordningsstadga 
för staden angående anmälan om resande. 

Ystad. I den del af Östra Förstaden, som år 1888 
indelats i tomter, har under perioden rådt ej obetydlig bygg
nadsverksamhet. Kloakledningsnätet har under perioden ut
vidgats, i det att 786 meter gatuledningar och 77 tomtled-

För folkmängden inom länet finnes redogjordt i tabell 1. 
Af densamma inhämtas, att länets kyrkoskrifna befolkning 
vid 1905 års slut utgjorde 430,955, däraf 209,864 belöpa sig 
på män och 221,091 pä kvinnor, medan den mantalsskrifna 
folkmängden samtidigt uppgick till 428,770, nämligen 207,838 
män och 220,932 kvinnor. Den kyrkoskrifna befolkningen 
öfverstiger sålunda den mantalsskrifna med 2,185. Den 
bufvudsakliga skillnaden faller på städerna, under det lands
bygdens kyrkoskrifna befolkning endast med 331 öfverstiger 
den mantalsskrifna. 

Folkmängdstätheten eller det tal, som angifver, huru 
många människor öfver hufvud taget, som bo på en viss 
ytenhet, beräknades år 1900 hafva för hela riket utgjort 12-5 
på 1 kvadratkilometer och för Malmöhus län 87 på samma 
ytenhet. Folkmängdstätheten för år 1905 var för hela länet 
91 och för landsbygden särskildt 60. I de särskilda häradena 
belöper sig på hvarje kvadratkilometer följande antal in
vånare : 

ningar utförts. Sex gator hafva till hela sin utsträckning 
eller delvis omlagts med fältsten och tuktad sten samt 
en gata nyanlagts med makadam. - Xy taxa och instruktion 
föi' stadsingenjören hafva under år 1.903 antagits. 

Trelleborg. Genom utfyllning med mudder, vunnet ge
nom fördjupningsarbete i hamnen, har å ömse sidor om denna 
nybildats mark till en rymd af omkring 4 hektar. - I en
lighet med nådiga brefvet den 21 mars 1902 har kvarteret 
Valldammen styckats i två delar, därigenom att den s. k. 
Flockergränden förlängts och dragits genom kvarteret. Sta
dens hufvudgator hafva till en sträckning af omkring 2,000 
meter försetts med körbanor af tuktad granit, hvarjämic 
vid åtskilliga gator anordnats gångbanor af s. k. lerklin-
ker. — Kungl. Maj :fs Befallningshafvande har under perioden 
meddelat fastställelse å ny brandordning, hälsovårdsstadga, 
renhållningsstadga och byggnadsordning. 

Skanör med Falsterbo. Af den staden tillhöriga gemen
samma, utmarken, omfattande omkring 1,120 hektar, har till 
Hvellinge —Skanör—Falsterbo järnvägsaktiebolag försålts 
109'2'J hektar, som af bolaget användts, 39'24 hektar till villa
tomter och 70É'i hektar till plantering af skog. 

Ar 1904 har från trycket utkommit en af karta åtföljd 
kalender öfver Skåne och Blekinge, utgifven af Fredrik Lan-
dén och Hugo Landén. 

på landsbygden och 130,379 i städerna, har ökats med 21,651, 
däraf 647 belöpa sig på landsbygden och 21,004 på städerna. 
Folkökningen, som för hela länet varit 5'29 °o, har på landet 
utgjort 0-2? °/o och i städerna 16n °/«. Folkökning har ägt 
rum i samtliga städer med undantag för Skanör med Falster
bo, där folkmängden jämnt tillbakagår, oaktadt byggnads
verksamheten därstädes under de senare åren varit mycket 
liflig. Förhållandet förklaras därmed, att nybyggnaderna 
tillhöra personer, hvilka hufvudsakligen använda dem till 
sommarbostäder och icke äro mantalsskrifna i staden. Störst 
har folkökningen varit i Malmö, där den utgjort 11,602. 
Närmast därefter står Hälsingborg med 5,624 personer, af 
hvilka dock 1,742 belöpa sig på den del af Hälsingborgs 
landsförsamling, som den 1 januari 1905 öfverfördes till 
Hälsingborgs stad. 

Beträffande landsbygden har folkmängden minskats i 
FVosta härad med 298 personer, i Färs härad med 1,179, i Bön-
nebergs härad med 146, i Onsjö med 159, i Vemmenhögs med 
131 och i Ljunits med 413, hvaremot folkökning ägt rum 
i Oxie härad med 866 personer, i Skytts med 292, i Luggude 
med 313, i Harjagers med 728, i Torna med 276, i Bara med 
414 och i Herrestads härad med 84 personer. Där folkökning 
ägt rum, belöper sig denna på några få socknar, där indu
striell verksamhet förekommer eller som eljest på grund af 
närbelägenheten till en stad eller befintligheten af en järn
vägsstation inom socknen äger förutsättningar för folkstoc
kens ökning. Inom öfriga socknar har folkmängden minskats 
eller ock endast obetydligt ökats. I en del socknar har 
folkminskningen fortgått sedan åtskilliga perioder tillbaka. 

2. Invånare. 

I afseende på de förändringar, som folkmängden under 
perioden undergått, bemärkes, att länets folkmängd, som vid 
slutet af år 1900 upptogs till 409,304, nämligen 278,925 
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öfver hufvud gäller det, at t de socknar, där jordbruket är 
den enda näringen, förelett ett stadigt nedgående i invånare-
antalet. Företeelsen torde delvis bero därpå, att jordbruket 
icke tillhöi de mest git'vande näringarne.. Men vidare är att 
märka, att, sedan den allt mera växande bristen på arbets
krafter för jordbruket framtvingat användning i stor om
fattning af ändamålsenliga maskiner, denna näringsgren nu
mera ej kräfver arbetskrafter i samma mån som fordom, 
och att för den inom detta län så betydande sockerbetsod
lingen användas tillfälliga arbetsbiträden, ofta från andra, 
orter, hvilka efter slutad skörd återvända till sin stadiga 
hemvist. Såsom ej oviktiga faktorer böra emellertid ej för
glömmas den kroppsarbetande klassens obenägenhet för landt-
mannasysslor och den däraf betingade starka tillströmningen 
till städerna och industricentra. 

Förhållandet med städernas folkmängd framgår af föl
jande jämförande tabell: 

Förhållandet i afseende å födelser och dödsfall erbjuder 
intet särskildt anmärkningsvärdt. Beträffande giftermåls
frekvensen är att bemärka, att bland kroppsarbetarne och 
särskildt dem, som äro anställde vid de industriella anlägg
ningarne, ingås äktenskap tidigare än bland andra samhälls
klasser, eftersom mannen vid uppnådd myndighetsålder van
ligen kommit i en sådan ställning, att han såsom fast ar
betare anser sig kunna bilda eget hem och försörja en familj 
samt tillika icke finner sig hafva utsikt a t t under den 
närmaste framtiden se sina inkomster i nämnvärd mån ökade. 
Af dessa tidiga äktenskap hafva i regel inga menliga följder 
försports, enär dessa gifta arbetare vanligen hafva god ar
betsförtjänst och icke sakna utväg att försörja sig och de 
sina. Undantag förekomma emellertid, där familjen är talrik 
samt sjukdom eller långvarigare eller kortare arbetslöshet 
verkar hämmande på mannens förmåga att underhålla den
samma. 

Med afseende på emigrationen omnämnes, att enligt den 
officiella statistiken utvandrat från länet 1,825 personer 
år 1900, 1,886 år 1901, 2,292 år 1902, 2,507 år 1903, 
1,892 år 1904 och 1,673 år 1905. Det öfvervägande flertalet 
af utvandrare har Norra Amerika till mål. Dit utvandra
de 1,175 personer år 1901, 1,684 år 1902, 1,777 år 1903, 
1,296 år 1904 och 1,097 år 1905. Därnäst vänder sig 
utvandringen till Danmark, som fick mottaga 512 per
soner år 1901, 451 år 1902, 504 år 1903, 394 år 1904 
och 371 år 1905. En ej obetydlig del af utvandringen 
från riket går öfver Malmö, och inför poliskammaren 

Utvandrarne hafva hufvudsakligen representerat följan
de lefnadsyrken, nämligen jordbruksarbetare, bergverks- och 
bruksarbetare, fabriks- och handtverksarbetare, arbetare af 
obestämdt slag och tjänstehjon. De öfvervägande flesta hafva 
varit ogifta och af en ålder under 40 år. Män ingå till vida 
större antal än kvinnor. Bland immigranternas lefnadsyrken 
förekomma hufvudsakligast jordbruksarbetare, fabriks-, och 
handtverksarbetare, arbetare af obestämdt slag samt tjänste
hjon. 

Antalet utländingar, hvilka, efter a t t hafva erhållit 
svensk medborgarrätt, inför Kungl. Maj :ts Befallningshaf-
vande aflagt tro- och huldhetsed, hafva utgjort 6 år 1901, 
12 år 1902, 8 år 1903, 19 år 1904 och 16 år 1905. E t t tjugotal 
utländingar hafva under perioden erhållit tillstånd att inom 
länet besitta fast egendom. 

Enligt lagen om förvärfvande och förlust af medborgar
rät t den 1 oktober 1894 blifver i riket förd utländsk man 
eller kvinna, som i riket oafbrutet haft sitt hemvist intill 
22 års ålder, svensk medborgare, därest han eller hon icke 
under sista året hos Kungl. Majrts Befallningshafvande ge
nom skriftlig förklaring afsagt sig rättigheten att varda 
svensk medborgare och därvid tillika styrkt sig äga med
borgarrätt i annat land. Någon sådan afsägelse, som nyss 
är nämnd, har ej under perioden hos Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande ägt rum. 

Af de ofvan anförda siffrorna torde framgå, at t emigra
tionen under denna period något ökats i jämförelse med den 
närmast, föregående, men att den dock icke kan betecknas 
såsom ansenlig. Tillika motväges den i icke ringa mån af 

därstädes hafva företetts kontrakt om befordran till främ
mande världsdel af följande antal personer, nämligen år 
1901 af 3,879, år .1902 af 5,275, år 1903 af 5,111, år 1904 
af 3,745 och àr L905 af 3,696, eller tillhopa 21,706 personer. 
Af årsberättelserna för Köpenhamns polisväsende inhämtas, 
att följande antal svenskar befordrats öfver Köpenhamn 
till främmande världsdel, nämligen 1,037 under år 1901, 
1,982 under år 1902, 2,166 under år 1903, 1,248 under år 
1904 och 1,280 under år 1905. Af samma berättelse framgår 
ock, att följande antal svenskar af polismyndigheten i Kö
penhamn erhållit s. k. »opholdsbog», nämligen 642 år 1901, 
750 år 1902, 695 år 1903, 515 år 1904 och 454 under år 1905. 
Äfven om af de sistnämnda ett antal verkligen framdeles 
kvarstanna i Danmark, kunna de dock ej i egentlig mening 
anses som utvandrare, ty det öfvervägande flertalet har 
från början haft för afsikt att endast en kortare tid uppe
hålla sig i landet för sökande af arbete eller utbildning i sitt 
yrke. — Utvandringen öfver sjöstäderna i länet förmedlas 
genom utvandrareagenter, antagna enligt nådiga förordnin
gen den 4 juni 1884. Under år 1905 funnos inom länet 29 
ombud för 11 dylika agenter. 

Under femårsperioden hafva till länet invandrat : 
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invandringen. Såsom förnämsta orsaken till emigrationen 
iorde fortfarande få anses de ungas sträfvan och förhoppning 
att i främmande land fortast möjligt uppnå en ekonomiskt 
tryggad ställning. 

Om man frånser från ett antal danskar och tyskar, hvilka 
vanligen vunnit anställning vid industriella anläggningar 
och hvilka, om de här kvarstanna, småningom, och åtminstone 
i andra generationen, till språk och seder sammansmälta med 
kringboende befolkning, finnes inom länet intet annat främ
mande befolkningselement än det judiska. Mosaiska fursam
lingen i Malmö, för hvilken ny ordning fastställts af Kungl. 
Maj:t den 10 mars 1905, bestod vid periodens slut af 316 
personer, kyrkoskrifna i Malmö, samt af åtskilliga å andra 
orter boende, däribland 44 i Landskrona och 818 i Lund. 
Församlingen har å tomt i Malmö, som af staden kostnads
fritt upplåtits, uppfört egen synagoga för en kostnad af 
omkring 64,000 kronor samt äger egen begrafningsplats med 
likkapell. För religionsundervisningen äro anställde en rabbin 
och en kantor, den senare tillika rituell slaktare. Mosaiska 
trosbekännarne i Lund hafva bildat en särskild förening, hvil
ken förhyr lokaler för gudstjänst och undervisning af bar
nen samt aflönar 2 lärare, hvilka tillika äro rituella slaktare. 
Föreningen har under perioden sökt tillstånd att bilda egen 
församling, hvilken ansökning dock ej vunnit nådigt bifall. 
Flertalet af de mosaiska bekännarne äro ryska undersåtar 
och försörja sig med handel. 

Den liatolska församlingen i Malmö, hvilkens styrelse 
utgöres af apostoliske vikarien i Stockholm, församlingens 
pastor i Malmö och två kyrkovärdar, räknade vid periodens 
slut 250 medlemmar, af hvilka 167 voro boende i Malmö, 47 
i öfriga delar af länet och 36 utom länet. Dess fasiigheter 
utgöras af en kyrkobyggnad och en skolbyggnad, i hvilken 
senare församlingens barn undervisas uti vanliga skolämnen. 

Teosofiska samfundet i Lund hade vid periodens slut 45 
medlemmar. Samfundet har regelbundna möten hvarje vecka, 
dels öppna för allmänheten och dels slutna. Det äger ett, 600 
band omfattande, för allmänheten tillgängligt bibliotek och 
anordnar några gånger årligen offentliga föredrag. I Häl
singborg finnes en år 1893 bildad afdelning af samfundet, 
benämnd Centrum n:r 2 Katherine A. Tingley. 

Företeelserna på det religiösa och kyrkliga området kun
na i stort sedt sägas hafva tett sig ungefär på samma sätt som 
under närmast föregående femårsperiod, åtminstone så till 
vida som den inre utveckling, som äfven inom detta område 
otvifvelaktigt ägt rum, tillsvidare icke föranledt mera be
tydelsefulla yt tre omgestaltningar. Statskyrkan är fortfaran
de den kyrkoform, som genom mängden af sina medlemmar till 
den grad öfverträffar sekterna, att dessas anhängare måste 
räknas såsom de mera sällsynta undantagen. Hvad i före
gående femårsberättelse nämndes om statskyrkans betydelse 
såsom folkkyrka äfven i andra afseenden, såsom t. ex. genom 
dess starka intresse för och inflytelserika insats uti utveck
lingen af äfven det rent humana samfundslifvei, dess omvård
nad om folkundervisningens kristliga bedrifvande m. m., kan 
äfven nu sägas till hennes berömmelse. Därtill bör ock nu 
läggas, att det statskyrkliga prästerskape t under senare tid 
synes på ett prisvärdt sätt hafva begynt inrikta särskildt 
stor kraft på ungdomsvården eller ungdomens både religiöst 
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sedliga och kulturella fostran efter konfirmationsåldern, i den 
riktiga insikten om den stora vikten för ett folks framtid 
af dess ungdoms godartade utveckling och särskildt det 
förhållandet, at t den kyrkliga församlingsvården, under all 
sin månhet om barnen genom skolorna och om de mognade 
äldre genom särskildt för dem anpassad förkunnelse vid de 
offentliga gudstjänsterna, dock länge haft sin svaga punkt 
just i vården af ungdomen, i all synnerhet den manliga ung
domen. Ofver hufvud torde i det statskyrkliga prästerska
pets verksamhet en stegrad intensitet vara märkbar, framkal
lad som den är, utom af känslan af ansvar inför anblicken 
af alltmera påträngande onda tidsströmningar, äfven af på
kommen prästbrist med åtföljande större arbetsbörda för det 
förefintliga prästerskapet. 

Den nämnda prästbristen, som ingalunda tyckes vara 
stadd i aftagande, håller Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
för att vara en ganska oroväckande företeelse. Ty må vara, 
att stegrad anspänning i det funktionerande prästerskapets 
arbete tillsvidare kunnat någorlunda ersätta bristen på stån
dets vederbörliga och behöfliga rekrytering, öfver ett visst 
mått kan naturligtvis den tillgängliga prästerliga kraften 
icke spännas, och redan har det ej sällan inträffat, att man 
från församlingar framburit bevekliga önskningar att få 
sina behof af ökad prästerlig kraft tillfredsställda, utan att 
kyrkostyrelsen ägt förmåga att gå dessa önskningar till 
mötes. Det synes kunna befaras, at t oemotsvarigheten mel
lan tillgång och efterfrågan i nu berörda afseende slutligen 
kan medföra, att efterfrågandet aftager, och det religiösa 
och kyrkliga intresset af brist på vederbörlig herdavård 
afslappas, hvilket enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvan-
des mening vore så mycket mera att beklaga, som hela det 
humana samfundslifvet för sin sunda utveckling naturligt
vis behöfver uppbäras af religiös-sedlig grund, och det icke 
synes Kungl. Maj:ts Befallningshafvande vara at t vänta 
af de religiösa samfundsbildningar, som för närvarande exi
stera bredvid statskyrkan, att de skola kunna ersätta henne 
i hennes verksamhet till hela samfundslifvets bästa. 

Att söka angifva den eller de djupast liggande grun
derna till den rådande prästbristen torde ligga utanför Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes uppgift. Men en för iakttagel
sen alldeles omedelbart till hands liggande anledning ti l l 
densamma är tydligen den efter tidsförhållandena mycket 
otillräckliga aflöning, det extra ordinarie prästerskapet hit
tills åtnjutit, och hvilken gjort det yt ters t svårt för den 
obefordrade prästen att draga sig fram utan sådan försa
kelse, som måste inverka menligt på hans ämbetsgärning. 
Denna det obefordrade prästerskapets klena aflöning torde 
för det stifts vidkommande, till hvilket Malmöhus läns om
råde i kyrkligt afseende hör, hafva verkat så mycket mera 
afskräckande på unga, för inträde i prästämbetet eljest hu
gade män, som utsikten att inom rimlig tid erhålla be
fordran till ordinarie prästerlig befattning i följd af kom-
ministraturernas fåtalighet inom detta stift är vida mindre 
än inom öfriga stift, och möjligheten att länge få uthärda 
den för upprepade nya missiv utsatte pastorns hemlöshet 
i motsvarande mån större. Genom beslut vid prästmöte detta 
år har emellertid det extra ordinarie prästerskapets inom 
Lunds stift ekonomiskil s t ä l ln ing i afsevärd man förbätt-

2 
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ra ts ; dock har tillgäng saknats till sådan förbättring, a t t 
ställningen kan anses fullt tillfredsställande. 

Med afseende på de religiösa sekterna må följande an
föras. 

S:t Marcus metodistförsamlingen i Malmö räknar för 
närvarande 212 medlemmar och har där förvarfvat sig egen 
lokal. Metodisternas antal för öfrigt uppgifves vara i Lund 
80, i Landskrona 73, i Hälsingborg 240, i Limhamn 190, 
i Bjuf 11, i Råhus 11, h varjämte metodister lära finnas i 
vissa delar af Pärs härad. 

Baptistförsamlingen i Malmö räknar 290 där bosatta med
lemmar och har egen gudstjänstlokal, uti hvilken offentliga 
sammankomster pläga hållas två gånger i veckan. En inom 
församlingen bildad söndagsskola räknar ungefär 200 barn 
och en ungdomsförening omkring 150 medlemmar. För öfrigt 
finnas baptistförsamlingar i Lund med 29 medlemmar, i Häl
singborg med 173 och i Trelleborg med 32 medlemmar, hvar-
jämte baptister, tillsammans 154, äro boende i Färs härad, 
i Bjuf, i Råhus socken samt i Trelleborgs landsförsamling. 

En förening af kväkare lär finnas i Ystad. 
Det s. k. utilistiska samfundet har icke under perioden 

låtit sig afhöra. 
Tyngdpunkten af frälsningsarméens verksamhet hartvif-

velsutan alltmera öfverflyttats från det religiösa till det 
sociala området, inom hvilket den torde vara till ganska 
stort gagn ej blott genom rent yt tre hjälpbevisning utan 
äfven genom det exempel på kristlig kärlek, hvarmed den 
möter många bland de mest elända, som eljest törhända 
skulle fått vara utan erfarenhet af sådant, och hvarmed 
den väcker de burgnare klasserna till uppmärksamhet på, 
hvar välgörenhet är särskildt af nöden, samt eggar dem 
till välgörenhets utöfning. Frälsningsarméen har i Malmö 
två så kallade kårer med särskilda möteslokaler, där sam
manträden hållas nästan dagligen. Antalet kårmedlemmar 
är 55 manliga och 190 kvinnliga. Arméen äger och uppe
håller ett härbärge för män med 100 sängplatser och i sam
band med härbärget en varmbadinrättning. Vidare äro af 
arméen inrättade en så kallad slumstation, en barnkrubba 
och ett räddningshem för fallna kvinnor med utrymme för 
20 skyddslingar. Fasta kårer finnas dessutom upprättade i 
Lund med 36 medlemmar, i Landskrona med 58, i Hälsing
borg med 135 och i Ystad med 41 äfvensom i Eslöf, på ön 
Hven, i Höganäs, Rå fiskeläge, Sofielund och Limhamn. 
Tillslutningen till denna sektform synes icke hafva ökats; 
från några ställen förmäles det, at t medlemsantalet nedgått. 

Mormonförsamlingen, som räknar medlemmar inom Mal
möhus, Kristianstads och Blekinge län, består för närvaran
de af 105 män, 217 kvinnor och 39 barn (under 8 år), af 
hvilka inom Malmö stad äro boende 33 män, 60 kvinnor och 
10 barn Efter åtskilliga tecken att döma har propagandan 
för mormonismen under denna tid varit lifligare än under 
de närmast föregående åren. Det förmäles, att fjorton s. k. 
äldste från Utah äro inom församlingen verksamma. 

De waldenströmska s. k. friförsamlingarna hafva fort
farande förblifvit inom statskyrkan, oaktadt de icke god
känna densamma utan anse sig böra motarbeta henne i väsent
liga stycken. Af detta oklara förhållande, tvifvelsutan från 
statskyrkans sida förklarligt endast genom en viss afmatt-

ning i dess organs reaktionsförmaga, torde icke blott stats
kyrkan lida utan äfven de waldenströmska församlingarna, 
inom hvilka eljest goda krafter allt fortfarande äro verk
samma i riktning mot goda ej blott religiösa utan äfven sed
liga, sociala och allmänt humanitära syften. "Waldenströmar
ne torde i afseende på antalet af anhängare vara bland 
sekterna de mest betydande. De bilda särskilda s. k. för
samlingar i Malmö, Lund och Hälsingborg och förfoga dess
utom öfver samlingslokaler i Landskrona, Ystad, Limhamn 
m. fl. ställen. I Lund hafva de upprättat en söndagsskola, 
där omkring 100 barn undervisas. 

Den riktning inom kyrkan, som har sitt mest typiska 
uttryck i den Eva ti (/eliska fosterlandsstiftelsens verksamhet, 
är inom detta län ganska allmänt förefintlig, särskildt in
om länets norra delar. Dess medlemmars religiösa nitälskan 
synes i allmänhet vara särdeles både allvarlig och varm, 
och deras anslutning till kyrkan och dess prästämbete och 
nådemedelsförvaltning framträder på de flesta håll såsom 
fullt uppriktig. Dock torde den under inga förhållanden kun
na undvara vare sig konventikelns gudstjänstform bredvid 
den i egentlig mening kyrkliga eller lekmannaförkunnelse 
af Guds ord bredvid den af prästämbetet uppburna. Pä 
senare tider synes förhållandet både mellan denna riktning 
och den waldenströmska — hvilka förut stått i skarp läro
motsats till hvarandra — och emellan båda dessa riktningar 
ä ena sidan samt de mera gammalortodoxa bland de i egent
lig mening kyrkliga å andra sidan hafva utjämnats genom 
gemensam motsats till en på mera modern riktning inom teo
logien grundad kristendomsuppfattning, hvilken hufvudsak-
ligen utgåt t från universitetens teologiska fakulteter. 

öfver hufvud taget torde de motsatsförhållanden in
om det religiösa lifvet, hvaruti detta lifs utveckling har 
sina kraftigaste uttryck, hafva i betydlig mån ändrats, i 
vissa afseenden äfven fördjupats. Förut rörde sig utveck
lingen mera uteslutande kring begreppen högkyrklighet och 
lågkyrklighet såsom hvarandras motsatser samt kring me
ningsbrytningar rörande jämförelsevis mindre väsentliga 
ställen i den kristna läran. Numera tyckas å ena sidan de 
stora sociala frågorna inom det världsliga samhällslifvet 
begynna blifva ett jäsningsämne äfven inom kyrkan, och 
å andra sidan hafva för kristendomslifvet mera grundväsent
liga frågor börjat ställas under diskussion. Framträdandet 
af dessa starkare och djupare motsatser inom det kyrkliga 
lifvet tyckes i och för sig icke vara att beklaga, och det 
är att hoppas, att genom deras inbördes friktion och därefter 
eventuellt följande försoning en utlösning af för det mänsk
liga samhällslifvet välsignelsebringande krafter skall kom
ma att ske, äfven om naturligtvis motsatsernas skärpning 
tills vidare måste göra ställningen kritisk och lämna ut
rymme, ej blott för förhoppningar utan äfven för farhågor. 

Bland sträfvanden på det religiösa området, böra ock 
nämnas åtgärder, som afse att främja kristendomens utbre
dande bland icke kristna folk. I detta syfte verka s. k. 
syföreningar på åtskilliga orter, hufvudsakligen på lands
bygden Den yttre missionen understödjes äfven af Evangeli
ska fosterlandsstiftelsens missionsföreningar. Lunds missions
sällskap har af sina under perioden hopsamlade inkomster 
utdelat omkring 30,000 kronor dels såsom understöd åt Sven-
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ska kyrkans mission och sällskapets enskilda missionärer 
och dels såsom stipendier åt unga män och kvinnor, som 
ägnat sig ät missionskallet, samt för uppfostran af hedna-
barn vid missionärernas skolor. Sällskapet utgifver sedan 
längre tid tillbaka Lunds missionstidning. Härutöfver sy
nes i staden Lund hafva bedrifvits en liflig verksamhet 
för missionens sak. Enskilda personer hafva sammanslutit 
sig för särskilda grenar af missionen: en krets har under-
slödt ett flertal missionsfält, en annan har arbetat för svenska 
kyrkans missions julkistor, en tredje har understödt en »bi
belkvinna», som anställts för att arbeta bland judiska kvin
nor och barn. Vidare omnämnas såsom föremål för dylika 
sammanslutningars verksamhet undervisning af lapparnes 
barn, understödjandet af en kyrklig mission i Indien, åstad
kommandet af en fond till byggande af kyrka och under
häll af präst ät svenskarne i Johannesburg. 

För ungdomens förkofran i fysiskt, intellektuellt och 
sedligt afseende utöfva kristliga föreningar af unge män 
och kvinnor en särdeles nitisk och uppoffrande verksamhet. 
Itylika föreningar finnas i de flesta af länets städer och 
arbeta med mera eller mindre framgång. Medlemsantalet 
uti dessa föreningar i Lund uppgifves sålunda: kristliga 
föreningen af unge män 63, dess ynglingaafdelning 45 och 
dess gossafdelning 53; kristliga föreningen af unga kvinnor 
50 medlemmar. 

1 samma syfte som nu omnämnda föreningar verka s. k. 
ungdomsföreningar med kristlig tendens, af hvilka tre finnas 
i Limhamn med omkring 160 medlemmar. 

En nämnda föreningar närstående är det i Lund inrätta
de Lunds församlingshem, som, uppfördt under år 1901 å 
en af staden skänkt tomt, afser att bereda lokaler för hållan
de af religiösa och allmänbildande föredrag, för samman
komster med ungdomen m. m. 

Kan det sålunda sägas, att det religiösa intresset, där 
det finnes, ingalunda aftagit i intensitet, så måste å andra 
sidan äfven medgifvas, att irreligiositeten, särskildt i den 
materialistiska egoismens form, utvecklats, utpräglats och 
utbredt sig. Särskildt en del af den manliga ungdomen 
tyckes rent af hafva begynt så att säga göra gudlösheten 
till sin religion och organisera sig kring denna idé. Hos 
ej alldeles få medlemmar af folket — och det inom alla 
klasser — synes det religiösa organet af brist på använd
ning hafva börjat förtvina och förlora sin brukbarhet. At t 
hoppas är, att motsatsen mellan det stegrade religiösa lifvet 
och lifsintresset å ena sidan och gudlösheten å den andra 
må just genom sin skärpa leda till en afgörande kamp med 
seger för den bättre delen. 

Den sociala utvecklingen har under denna liksom under 
den närmast föregående femårsperioden medfört skarpa eko
nomiska intressemotsatser och tvister, för hvilkas utkäm
pande till seger för den s. k. arbetsklassen medlemmarne af 
denna klass sammanslutit sig i allt mera omfattande och 
strama fackföreningar, lämnande den enskilde medlemmen 
mycket litet rum för eget bestämmande, gent emot hvilka 
i sin ordning arbetsgifvareföreningar bildat sig. Strejker 
och lockouter af för näringslifvet ofta ytterst kraftkräfvande 
art hafva städse förekommit. Bland strejkerna må först 
nämnas den s. k. storstrejken, hvilken emellertid icke gällde 

någo^i ekonomisk angelägenhet utan afsåg en opinionsyttring 
till förmån för allmän rösträtt. Den pågick den 15, 16 och 
17 maj 1902 och omfattades af ett stort antal arbetare i 
städerna och landsbygdens industrisamhällen. Deltagarnes 
antal uppgifves hafva varit i Malmö 12- à 13,000, i Lund 
2,000, i Hälsingborg 4,134 samt inom Oxie och Skytts härad 
1,000. Under ifrågavarande dagar företogos dagligen ett 
eller flera demonstrationståg. Den yt tre ordningen kan ej 
sägas hafva under dessa dagar blifvit i nämnvärd mån störd. 
Af öfriga mera betydande arbetskonflikter kan framhållas 
en i mars 1905 hos några byggmästare i Malmö utbruten 
strejk af ett sextiotal murarhandtlangare, hvilken strejk 
emellertid snart öfvergick till allmän lockout i byggnads
facket,, så att slutligen samtliga murare, timmermän och 
andra handtverksarbetare, som sysslade med dithörande ar
beten, blefvo i konflikten indragna. Konflikten bilades först 
i februari 1906. En annan konflikt, jämväl inom byggnads
facket, omfattade såväl Malmö som Lunds städer och räckte 
frän maj till oktober 1902. Af betydelse har äfven varit 
en verkstadskonflikt, som, börjande med strejk under maj 
månad år 1905, slutligen åtföljdes af lockout från samtliga 
till verkstadsföreningen hörande verkstäder och bilades i 
november månad samma år. Strejker hafva dessutom före
kommit i Hälsingborg vid därvarande sockerfabrik, bland 
skrädderiarbetarne, handskmakarne, järnarbetare, skoarbe
tare, linnesömmerskor, grufarbetare samt järn- och trävaru-
arbetarnc vid kopparverket, i Malmö bland måleriarbetarne, 
i Klagshamn vid därvarande kalkbrott och cementbruk, i 
Limhamn vid Skånska superfosfataktiebolagets fabrik samt 
i Arlöf vid därvarande mekaniska verkstad, hvilken räckte 
omkring ett hälft år. För öfrigt torde längre eller kortare 
arbetsinställelser hafva förekommit uti snart sagdt alla till 
fabriksverksamheten och handt verkeriet hörande grenar, 
ehuru dessa på grund af sin ringare omfattning ej ådragit 
sig större uppmärksamhet. 

För första gången har under denna period förnummits, 
at t fackföreningsrörelsen utbredt sig jämväl till landsbygden 
bland de vid jordbruket sysselsatte arbetarne. Ar 1904 synes 
det s. k. skånska landtarbetareförbundet med socialdemokra
tisk tendens hafva bildats, och samma år ägde rum en liflig 
agitation för jordbruksarbetarnes anslutning till samma för
bund, hvilken agitation särdeles på vissa orter visade sina 
verkningar, ity att på åtskilliga gårdar såväl statfolk som 
andra tjänare framställde yrkanden om förhöjd aflöning och 
förbättrade villkor för öfrigt. Strejker förekommo äfven på 
flera större egendomar, visserligen, med undantag för en 
egendom, af kortare varaktighet, men dock af den omfatt
ning och art, at t arbetsgifvarne vållades åtskilliga svårig
heter att kunna få de mera trängande arbetsbestyren utförda. 
Denna rörelse har måhända ännu icke medfört den verkan, 
som med agitationen åsyftats, och emellertid mött kraftig 
motvikt genom en ganska allmän sammanslutning från arbets-
gifvarnes sida. Dock har rörelsen föranledt, att på alla orter 
statfolkets och öfriga tjänares vid jordbruket villkor blifvit 
förbättrade, och Skånska landtarbetareförbundet existerar 
fortfarande som organisation, står under ledning af utsedd 
förtroendeman och håller tid efter annan sammankomster. 
Angående denna rörelse må i öfrigt framhållas såsom egen-
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domligt, att agitationen riktas ej blott pä landtarbetarne i 
egentlig mening utan äfven på de mindre jordbrukarne. ' 

À ena sidan måste nog medgifvas, att, så länge det 
ekonomiska lifvet i det stora hela uppbäres af den abstrakta 
egoismen, så länge måste strejk och lockout betraktas nästan 
som tvenne samhällslifvets oumbärliga institut för skipande 
af ekonomisk rättvisa. Men det vore att hoppas, att under 
deras användning det måtte gå allt klarare upp för de stri
dande parterna, att äfven inom det ekonomiska området den 
rätta och äfven mest lönande egoismen är att söka samman
sluta och harmonisera det egna intresset med andras. 

Den iakttagelse, man gjort, att ej blott den inre 
sedligheten utan äfven den yt tre sedligheten och anständig
heten äro djupast beroende af det religiösa lifvets äkthet 
och uppriktighet, vinner fortfarande sin bekräftelse inom 
folklifvet. Uppenbart är, at t inom sådana områden af länet 
och inom sådana lager af befolkningen, där det religiösa lifvet 
antingen bevarats i kraftig gammal form eller företer en 
sund utveckling, minst utrymme lämnats för anmärkningar 
i fråga om tukt och ordning. Förnekas må emellertid icke 
heller, at t äfven inom kretsar, där religionslöshet gjort sig 
gällande på ett ganska bjärt sätt, den yt t re sedligheten i 
många afseenden, synnerligast om icke ekonomiska fackin
tressen spelat in, visat sig vida bättre, än man vågat vänta 
under förhandenvarande förutsättningar, ett förhållande som 
enligt Kungl. Maj :ts Befallningshafvandes mening gifver 
ett godt intyg om folkets rent naturliga andliga sundhet. 
Utsväfningar och råheter må visserligen förekomma och det 
i mycket brutala former. Men om man härutinnan t. ex. 
endast bemärker den kroppsarbetande klassen, så är det 
oförnekligt, at t den arbetarnes inbördes solidaritet, som allt 
mera trängt genom, låt vara att den har sina skuggsidor, 
i många fall visat sig utgöra ett åtminstone tillsvidare 
ingalunda föraktligt surrogat för den samhällsbevarande och 
samhällsutvecklande sedlighet, som förmår uppväxa allenast 
på religiös grund. Denna solidaritet har förmått samla ar
betareskarornas uppmärksamhet för och deras kraft å sträf-
vandet hän emot äfven andra syften än de rent privat
egoistiska, syften som äga betydelse för hela deras klass 
och för hvilka de på et t berömvärdt sätt offrat mycket. Den 
har ock visat icke ringa förmåga att uppfostra till själf-
disciplin. Dock framträder som en ofullkomlighet hos denna 
solidaritetskänsla hos arbetarne, lika som där den förekom
mer inom öfriga samhällsklasser, at t den ännu icke för
mått rät t grundligt häfva sig ut öfver klassegoismens trång
synthet till att omfatta samhällslifvet i dess helhet. 

Kungl. Maj :ts Befallningshafvande kan icke finna annat, 
än att den reaktion mot vårt folks gamla skötesynd drycken-
skåpen, som särskildt den absolutistiska nykterhetsverksam
heten utöfvat, under de senare åren — åtminstone då fråga 
varit om ^personlig, uppfostrande påverkan och icke om fram
manande af restriktiva åtgärder från samhällets sida — 
tyckes i någon mån hafva slappats eller åtminstone för
lorat något af sin första ungdomliga hänförelse. Icke så 
som om denna, verksamhet icke allt fortfarande uträttade 
ofantligt mycket godt; men det synes Kungl. Maj :ts Befall
ningshafvande, som om den stegrade ifver, hvarmed hos 
arbetareklassen de direkt ekonomiska klassintressena skjutits 

i förgrunden, åstadkommit, att nykterhetsarbetets sedliga 
och pä samma gang, ehuru mera indirekt, äfven ekonomiska 
intresse något förts i bakgrunden. Denna Kungl. Maj :ts Be
fallningshafvandes uppfattning vinner stöd bland annat i 
det kända förhållandet, att sådant nykterhetsarbete, som 
burit kristlig karaktär, t. ex. det af kristliga föreningar af 
unge män utförda, icke af det stora flertalet upptagits 
med sympati. Kungl. Maj :ts Befallningshafvande tilltror 
sig ock uttala, at t dryckenskapen, om den än icke tilltagit, 
icke aftagit, i den mån man af nykterhetssträfvandenas första 
stora ansats och därefter följande utveckling haft anledning 
vänta, och Kungl. Maj:ts Befallningshafvande skulle till 
och med vara böjd antaga, att förtäringen af maltdrycker 
något ökats. 

Under år 1905 af verkades vid skattepliktiga brygge
rier inom länet 3,212,100 kg. malt, och utgjorde samman
lagda skattebeloppet 216,747 kronor. Motsvarande siffror 
för år 1904 voro 3,264,455 och 241,393. Till jämförelse med
delas, att den till förtäring disponibla kvantiteten brännvin, 
hvilken i det närmaste anses motsvara förbrukningen, ut
gjorde för hela riket under perioden 1896—1900 8-i liter 
per invånare och under denna period 7'6 liter per invånare. 

Nykterhetsföreningar till stort antal äro verksamma 
i samtliga länets städer och på åtskilliga orter af lands
bygden. De organiserade nykterhets vännernas antal upp-
gil'ves vara i Malmö 3,000, i Lund 1,437, i Landskrona 1,800, 
i Hälsingborg 2,239, i Ystad 777, i Trelleborg 448, i Oxie 
fögderi 970, tillhörande 10 föreningar, och i Jtönnebergs fög
deri omkring 1,000, sammanslutna under 16 föreningar. 
Uti städerna Malmö, Lund och Hälsingborg understödjes 
nykterhetsverksamheten genom årliga anslag från stadens 
sida, afsedda för anordnande af nykterhets föredrag, sprid
ning af nykterhetsskrifter samt hyreshjälp åt nykterhets
föreningarna. — Bland nykterhetsföreningarna märkas så
dana vid Lunds universitet, folkskolelärareseminariet, flere 
läroverk, bland järnvägsmän, poliskårer, post- och tull-
betjänte m. m. Malmö världsgodtemplares byggnadsaktie
bolag har i nämnda stad genom köp förvärfvat egendomen 
Concordia med tillhörande trädgård samt anordnat densamma 
till ett talrikt besökt förlustelseställe med så kallad alkohol
fri restaurant. 

I nykterhetens intresse hafva i städerna Malmö, Lund 
och Hälsingborg anställts särskild af staden aflönad in
spektör, med åliggande att utöfva tillsyn öfver såväl sprit-
som maltdrycksförsäljningen, tillse ordningen på försälj
ningsställena samt öfvervaka, att dessas innehafvare följa 
dem i sedlighetens och ordningens intresse gifna föreskrifter. 
För öfrigt föreskrifvas numera vid beviljande af rättigheter 
till försäljning af sprit- och maltdrycker åtskilliga inskränk
ningar, afseende att i möjlig mån förekomma missbruk och 
verkningarna däraf, hvarjämte de bolag, ål hvilka sprit
försäljningen i Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg, 
Ystad, Trelleborg samt Eslöfs och Hörby köpingar är an
förtrodd, låta sig angeläget vara att genom särskilda an
ordningar, såsom tillhandahållande å försäljningsställena af 
friskt vatten, mjölk och lagad mat, lokalernas snygghet och 
rymlighet m. m., så vidt görligt är, förtaga demoraliserande 
verkan af handteringen. Från år 1902 är i Lund verksamt ett 
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nytt spritbolag, benämndt »Aktiebolaget Göteborgssystemet 
i Lund», hvilket satt sig till uppgift att handhafva sprit-
lorsäljningen med strängt iakttagande af de moderna prin
ciper, som för dylikt bolags verksamhet anses ändamålsenliga. 

Under försäljningsåret 1904—05 funnos inom städerna 
samt Eslöfs och Hörby köpingar 32 rättigheter till minut
handel med och 79 rättigheter till utskänkning af brännvin 
samt å landsbygden 2 rättigheter till minuthandel med och 
18 rättigheter till utskänkning af brännvin. Af de sistnämnda 
utöfvades 12 på grund af gästgifveriprivilegier. Samtidigt 
funnos i städerna och i köpingarna 110 och å landsbygden 
47 rättigheter till utskänkning af vin eller maltdrycker. 

Hvad förhållandet mellan könen beträffar, anser sig 
Kungl. Maj :ts Befallningshafvande i fråga om de på den 
sociala skalan lägre stående klasserna icke kunna konstatera 
någon märkbar förändring hvarken till förbättring eller 
försämring. At t befara är dock, att det menliga inflytande 
på familjelifvet, som industrialismen på många håll utöfvar 
genom att taga ej blott barn utan äfven mödrar i sin tjänst 
och sålunda beröfva många hem deras sammanhållande 
centrum, slutligen, om det icke genom lagstiftning eller på 
annat sätt hämmas, skall komma att verka äfven i riktning 
af stegrad sedeslöshet i detta ords mest egentliga betydelse. 
Hvad samhällets öfre lager angår, vågar Kungl. Maj^ts Be
fallningshafvande icke för sig själf fördölja, att framför 
allt iixrm dem den innevarande tiden visat sig vara en kritisk 
tid i afseende på förhållandet mellan könen. Den moderna 
kulturen har inom dessa klasser i berörda afseende i viss 
mån framkallat en stark idealitet, i det att man inom äkten
skapet fordrar på samma' gång fullständig samstämmighet 
mellan de båda kontrahenterna och tillika fullständig rä t t 
för dem båda till hvad man kallar personlig själfhäfdelse. 
Men i spåren af sträfvandet att uppnå denna idealitet har 
på många håll följt ej mindre en stark öfverkänslighet för 
allt, som synts kränka densamma, än ock det idealas raka 
motsats, i det att man icke haft sedlig uthållighet nog 
att under själföfvervinnelse och trofasthet sträfva hän mot 
idealets successiva förverkligande, utan kastat sig i äkten-
skapssplit och skilsmässa för att ej nämna uppenbar otro
het, allt under förevändning af riktigheten af satsen »allt 
eller intet». 

Det i föregående femårsberättelse omnämnda söndags
arbetet har icke aftagit. Snarare har det tilltagit genom att 
frän åtskilliga industrialismens härdar, där det på grund 
af verksamhetens natur icke torde kunna helt och hållet 
undvikas, tränga ut på landsbygden. Det har på åtskilliga 
egendomar blif vit brukligt, at t torpare och statare, som under 
vissa veckans arbetsdagar fullgöra sina dagsverken å gården, 
endast å sön- och helgdagar utfå gårdens hästar för bered
ning af sin jord för skörd m. m. och på det sättet tvingas 
till söndagsarbete. En förklaring till detta förhållande och 
i sin mån en ursäkt ligger däri, a t t gårdsägarne ofta hafva 
svårt för att få tillräckligt arbetsfolk för gårdens häfdande 
och därför önska, att torparne och statarne skola arbeta 
under gården å söckendagarne, samt att de icke anse sig 
hafva råd att hålla flera hästar än just det antal, som be-
höfves för skötsel af den under gården omedelbart liggande 
jorden. Fråga torde dock vara, om icke den ekonomiska 

fördel, som vin nes genom nämnda arrangement, i hög grad 
motväges af den stigande okultur, som lätt nog utvecklar 
sig inom en klass af människor, som nästan aldrig hafva 
tillfälle att njuta en hvilans och stillhetens eller en rekrea
tionens dag. 

Angående fackföreningsväsendet och socialismen må föl
jande anföras. Det socialistiska arbetarepartiet i Malmö ut-
göres af fackföreningarna, socialdemokratiska föreningen, 
socialdemokratiska ungdomsklubben, kvinnliga diskussions
klubben samt enskilda medlemmar. Antalet föreningar och 
medlemmar därmom, hvilka äro anslutna till partiet, har 
stigit, så att föreningarnas antal är 56 och sammanlagda 
medlemsantalet 9,000. De största af föreningarna äro grof-
och fabriksarbetareförbundets af delning med öfver 1,600 med
lemmar samt metallarbetareförbundets afdelnrng med öfver 
1,000 medlemmar. Antalet dylika föreningar utgör i Lund 
28 med 2,015 medlemmar, i Landskrona 31 med 1,900 med
lemmar, i Hälsingborg 35 med 3,289 medlemmar, i Ystad 
23 med 1,231 medlemmar samt i Trelleborg 19 med 720 
medlemmar. Fackföreningsväsendet har ock i ganska stor 
omfattning vunnit insteg inom industrisamhällen på lands
bygden. Föreningarnas antal uppgifves vara inom Oxie fög
deri 35 med 2,170 medlemmar, och i Käflinge lära finnas 
300 fackföreningsmedlemmar samt i Eslöf 400. Om det s. k. 
landtarbetareförbundet är förut nämndt. Härförutom har 
bildats en uteslutande facklig förening, benämnd Svenska 
arbetareförbundet, hvilken emellertid ännu torde räkna en
dast ett fåtal medlemmar. Socialismens framsteg skönjas 
nogsamt vid det socialistiska partiets deltagande i riksdags-
mannaval. I detta afseende betecknande må åberopas, a t t 
vid senaste, år 1905 förrättade, val af riksdagsmän i Andra 
kammaren partiets kandidater blifvit valda i städerna 
Malmö, Lund, Hälsingborg och Ystad äfvensom i Oxie hä
rads valkrets, att i Bara härads valkrets det borgerliga 
partiets röstetal föga öfversteg arbetarepartiets, a t t i Oxie 
härads valkrets arbetarepartiets kandidat valdes med 1,053 
röster, under det jordbrukarnes uppnådde 902, samt at t i 
Malmö det socialdemokratiska partiets lista omfattades af 
omkring 3,400 valmän, under det att de borgerliga partiernas 
lista ej uppnådde mera än omkring 1,800 röster. 

De till partiet hörande föreningar pläga på hvarje ort, 
där medlemmarnes antal anses vara tillräckligt, vara sam
manslutna i en organisation, benämnd arbetarekommun, hvil
ken åter uppgår i den hela landet omfattande landsorgani
sationen och sänder ombud till dess kongresser. En parti
styrelse, vald af kongressen, handhafver ledningen af hela 
den socialistiska arbetarerörelsen inom landet. 

Inom den socialistiska arbetarerörelsen hafva de så kal
lade ungdomsklubbarna ådragit sig särskild uppmärksamhet 
på senaste tiden. Ursprungligen bildades de socialistiska 
ungdomsklubbarne under anslutning till ett hela landet om
fattande socialistiskt ungdomsförbund, men sedan vid en i 
Stockholm år 1903 hållen kongress det beslutits, at t förbundet 
skulle vara så kalladt försvarsnihilistiskt, och detta icke 
gillats af åtskilliga ungdomsklubbar, ombildades förenin
garna, åtminstone de i Skåne, på allmänt socialdemokratiskt 
program och kallade sig »socialdemokratiska» ungdomsklub
bar, hvilkas ändamål enligt stadgarna angifves vara bland 
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annat ati bibringa medlemmarne tidigast möjligt de socia
listiska idéerna. Under den först antagna benämningen »so
cialistiska» ungdomsklubbar existera emellertid ännu en och 
annan ungdomsklubb med ett färre antal medlemmar, hvilka 
anses intaga en än mera radikal hållning än de öfriga 
klubbarne. Vissa af dem angif va sig till och med ansluta sig 
till anarkistiska åsikter. Dessa båda fraktioner af ungdoms
klubbar hafva hvar för sig olika tidningsorgan. — En särskild 
utbrytning ur det socialistiska arbetarepartiet synes hafva 
ägt rum genom de sä kallade ungsocialisternas framträdande, 
hvilket utmärker sig genom ett ytterst utmanande och poc
kande maner samt genom en ohöljdt materialistisk och irre-
ligiös tendens. Åtskilliga yt tr ingar af råhet och hänsyns
löshet från ungsocialisternas sida synas ogillas af det socia
listiska arbetarepartiets flertal. Emellertid hafva ungsocia
listerna kommit mycket buller åstad. Särskildt beklaglig är 
den från deras grupp utgående agitation, som går ut på 
att hos den värnpliktiga ungdomen väcka ovilja mot värn
pliktens fullgörande och som, låt vara att den i allmänhet 
stött på likgiltighet och motstånd, dock tyvärr rönt till
räckligt »mycken framgång för att tvinga till att betrakta den 
såsom uttryck för förhandenvarande ofosterländskhet. 

Inom folknöjenas gebit har under senare åren såväl 
i städerna som å vissa orter å landsbygden framträdt så
som konstant institution en folkpark med tillhörande för
lustelselokaler, i allmänhet kallad »Folkets hus», och afsedd 
för arbetsklassens rekreation. Tvifvelsutan har därigenom 
ett verkligt behof tillfredsställts. Men äfven inom arbetare-
klassen själf anse många af de mera besinningsfulla det i 
hög grad önskvärdt, at t de prestationer af konstnärlig, in
tellektuell och annan art, som i »Folkets hus» bjudas, borde 
höjas i värde och förmåga att gifva bildningsfcrment. Rik
tigheten af denna önskan torde böra understrykas, likasom 
ock det. synes Kungl. Maj :ts Befallningshafvande önskvärdt, 
at t »Folkets hus» utvecklas därhän, att klasskampens vågor 
där icke förnummes och att alla samhällsklasser med demo
kratiska tendenser kunde där trifvas. Endast på det sättet 
torde »Folkets hus» kunna komma att rä t t fylla sin upp
gift a t t gifva rekreation. 

Den verksamhet, som afser anordnandet af s. k. koloni
trädgårdar, har fortgått i utsträckt omfattning. Malmö 
planteringsförening har invid ös t ra Förstaden i Malmö upp
låtit ett nyt t område för anläggning af dylika trädgårdar och 
har under år 1905 för denna gren af sin verksamhet utbe
talt mera än 5,000 kronor. Enligt ett af stadsfullmäktige 
i Lund år 1904 fattadt beslut kommer en öster om staden 
bolagen fäladslott om 2 tunnland att utläggas i 60 par
celler, af hvilka hvar betingar en årlig hyresafgift af 10 
kronor. I Landskrona hafva under perioden anordnats öfver 
600 koloniträdgårdar, af hvilka de flesta äro belägna på 
stadens mark. Arsafgiften därstädes utgår med 2 à 3 öre 
per kvadratmeter. I nämnda stad hafva trädgårdarna an
lagts med större areal, än som vanligen användes. Under 
det koloniträdgårdar i regel pläga utläggas ej större än 
100, högst 200 kvadratmeter, uppgå de i Landskrona till 
300 och till och med 600 kvadratmeters areal, hvarigenom 
tillfälle beredes jämväl till någon odling af köksväxter. Ät 
en i Hälsingborg för ändamålet år 1905 bildad förening 

hafva stadsfullmäktige utarrenderat ett område om 8 à 9 
tunnland, hvara redan samma år anlagts ett betydligt antal 
koloniträdgårdar. 

Skytterörehen har under perioden på ett synnerligt lif-
ligt sätt främjats dels genom uppoffringar från kommuner
nas sida i form af kostnadsfri upplåtelse af erforderlig mark 
samt penningeanslag och dels genom enskildes af nit för saken 
förestafvade villighet att ställa sin personliga tjänst och er
farenhet till förfogande. Flerc nya skyttegillen hafva bil
dats. Såvidt till Kungl. Maj :ts Befallningshafv.mdes känne
dom kommit, finnas följande skyttesällskap, nämligen Malmö 
skyttegille med 189 medlemmar, skytteföreningen Malmö
hus i Malmö med 111 medlemmar (nybildad), Malmö foster
ländska skytteklubb med 50 medlemmar (nybildad), Malmö 
läroverks skytteförening med 92 medlemmar (nybildad), 
Lunds skyttegille med 150 medlemmar, Lunds realskolas 
skyttegille med nära 200 medlemmar, Lunds studenters skyt
tegille med 50 medlemmar, Landskrona skyttegille, Hälsing
borgs skyttesällskap med 163 medlemmar, allmänna läro
verkets i Hälsingborg skytteförening med 115 medlemmar, 
Ystads skyttegille med 205 modlemmar, Trelleborgs skytte
förening med 60 medlemmar, samt på landsbygden skytte
föreningarna i Limhamn, Klagshamn, Månstorp, Svedala, 
Hököpinge, Kvarnby, Oxie, Gislöf, Alstad, Kämpinge (de sex 
sistnämnda nybildade), Kyrkheddinge, Veberöd, Dalby, Hälle
stad, Nefvishög, Staffanstorp, Södra Sandby, Hyby, Gud-
muntorp, Hurfva, Fulltofta, Munkarp, Norra Rörum, Södra 
Rörum, Östra Espinge, Herröd, Hörby, Löberöd, Satserup, 
ös t ra Sallerup, Vollsjö, Yästerstad, Ostraby, öved, Löfvestad, 
Rödinge, Ramsåsa, Sjöbo, Skifarp, Skurup, Söfvestad, Stora 
Herrestad, Stora Köpinge, Lilla Bedinge, Väsby, Flenninge, 
Råhus, Billesholm, Kågeröd, Kropp, Ekby (de två sistnämn
da nybildade), Ask, Billinge, Dagstorp, Barsebäck, Eslöf, 
Glumslöf, Hallaröd, Kellstorp, Marieholm, Röstånga, Stehag, 
Norra Svalöf, Trolleholm och Tågarp. Tnom Eslöf, hvarest 
årligen förbundstäflingar äga rum, har inköpts ett ganska 
stort område, hvarå uppförts en större skyttepaviljong och 
inrättats skjutbana. Zoologiska jägarsällskapet i Lund, som 
jämväl har målskjutning till ändamål, fortsätter sin verksam
het och räknade vid periodens slut 200 medlemmar. 

Intresset för idrott till uppehållande af själens och krop
pens jämvikt är fortfarande lifligt. Aktiebolaget Malmö 
idrottsplats och Föreningen för friluftslekar, båda i Malmö, 
äro i sådan riktning verksamma och åtnjuta understöd af 
staden. Föreningen Lunds idrottsplats har till sitt förfo
gande ett af stadsfullmäktige upplåtet område af nära 5 
tunnland. I enlighet med träffade anordningar få idrotts
platserna i Malmö och Lund dagligen under vissa tider af-
giftsfritt användas af städernas folkskoleungdom. — Flere för
eningar och klubbar äro bildade för främjande af särskilda 
slag af idrott, och dylika föreningar förekomma undantags
vis jämväl på landsbygden. Vid de flesta allmänna läro
verk är bland lärjungarne bildad en eller annan idrotts
förening. 

Användandet af velocipeden såsom fortskaffningsmedel 
har alltjämt tilltagit. Det är ganska vanligt, at t personer 
af den kroppsarbetande och tjänande klassen hafva, egna 
velocipeder. Förhållandet beror, förutom på förbättrade lef-
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nadsvillkor för nämnda klasser, jämväl därpå, att priset pä 
velocipeder betydligt nedgått samt att åtskilliga handels
firmor afyttra velocipeder med rä t t för köparen at t erlägga 
likvid genom afbetalningar under längre tidsperiod. I samma 
mån som bruket af velociped blifvit allmänt, hafva de till-
förene ganska vanliga olägenheterna af densamma för den all
männa samfärdseln nästan upphört, och förvecklingar mel
lan velocipedåkare och andra trafikanter förspörjas sällan. 
Motorcykel och automobil börja småningom komma i bruk, 
dock ej i någon större utsträckning. 

Hälsotillståndet har under perioden icke företett något 
särskild! anmärkningsvärdt. De allmännare infektionssjuk
domarna hafva visserligen uppträdt här och hvar, men dock 
ej med den häftighet, at t särskilda administrativa förfo
ganden behöft vidtagas, om det frånses, att i en och annan 
kommun skolorna mast för kortare tid i n s t ä l l s . En ganska 
svår nervfeberepidemi förekom i Lund år 1905, uti hvilken 
293 personer insjuknade, och 22 fall ledde till dödlig utgång. 
Angående förekomsten af infektionssjukdomar lämnas när
mare; redogörelse uti tabell C. 

Beträffande den ekonomiska ställningen torde såsom to
talomdöme kunna sägas, att den varit god. Penningtillgån
gen har emellertid ej varit så stor som under första hälften 
af förra perioden, beroende utan tvifvel i väsentlig mån på 
den utländska penningmarknadens läge samt beträffande se
nare delen af perioden jämväl därpå, att penningverken för 
sitt behof af utvidgning dragit till sig betydligt kapital 
genom nya aktieemissioner. Bäntefoten har i allmänhet varit 
hög, hvilket förhållande, sammanställdt med den rådande 
osäkerheten på arbetsmarknaden, torde förklara, att en viss 
obenägenhet att placera penningar i näringsföretag låtit sig 
förnimma. 

Hvad landtbruksnäringen beträffar, hafva skördeförhål
landena i allmänhet varit gynnsamma, om man frånser från 

Tab. C. Öfversikt af infektionssjukdomarnas förekomst i 

Malmöhus län åren 1901—1905. 1) 

Af smittkoppor, påssjulta och rödsot intet fal] uppgifvet. 

vissa trakter af länet med sandig jordman, där de senare 
årens torka måhända i icke ringa mån nedsatt afkastnin-
gen. Men arbetslöner och driftkostnader för öfrigt hafva 
stigit högst betydligt, hvilket emellertid i viss mån mot-
väges däraf, att landtbruksprodukter och kreatur jämväl be
tinga högre värde. Särskildt hafva prisen på fäkreatur, af-
sedda till afvel, sam! på svin uppnått en höjd motsvarande 
nära dubbelt mot hvad för 10 år sedan betingades. Tillika 
kan jordbrukaren på grund af år 1905 träffad öfverenskom-
melse med sockerbruken angående grunderna för betalning 
af sockerbetor påräkna vida högre afkastning än förut af 
betskörden, hvilken inom detta, län intar ett högst bety
dande rum. Det synes Kungl. Majrts Befallningshafvande 
alltså vara anledning antaga, att under denna period landt-
männen, där tillräcklig kapitalresurs förefunnits för uppsätt
ningen, antingen det gällt arrendatorn eller den själfägande 
jordbrukaren, icke befunnit sig i någon ogynnsam ekono
misk ställning. Däremot tryckes jordbruksnäringen af svå
righeterna att erhålla arbetskraft för jordens häfdande. Det 
klagas allmänt öfver, at t lagstadda drängar öfver 17 à 18 
år knappast stå att erhålla, enär män vid den åldern icke 
vilja underkasta sig det med årstjänst förenade tvång utan 
hellre vilja vara lediga för att kunna åtaga sig tillfälligt 
arbete eller söka anställning vid de i orten befintliga indu
striella verken. Jämväl förmärkes hos den kvinnliga befolk
ningen en synnerlig obenägenhet att. åtaga sig gröfre landt-
brukssysslor och mjölkning. Vidare klagas från landtmän-
nens sida öfver, att mindre arbete än förr utföres, at t detta 
utföres oordentligt samt att arbetarnes uppförande i allmän
het i synnerlig grad förbittrar landtmannens lif. 

Kroppsarbetarnes löneförhållanden hafva år från år 
stigit, synnerligast byggnads- och industriarbetarnes. Emel
lertid hafva till väsentlig del just därför lefnadsomkostna-
derna jämväl ökats, hvarjämte anspråken på trefnad och 
nöjen blifvit större. Härti l l kommer, att de s. k. organiserade 
arbetarnc städse måste underkasta sig af sevärda af gifter 
till strejk- och understödskassor. Det kan därför ifrågasät
tas, huruvida, där icke håg för sparsamhet och omtanka varit 
dess mera framträdande, kroppsarbetarnes ekonomiska ställ
ning, om man afser en sådan, som förmår lämna trygghet 
för framtiden, i motsvarande grad förkofrats. De ökade, 
arbetsinkomsterna hafva dock obestridligen medfört, a t t 
kroppsarbetarne i allmänhet lefvat, bott och kläd! sig be
tydligt bättre än förut. 

I städerna och de flesta orter på landsbygden, hvarest 
större industriella anläggningar finnas, äro bland arbetarne 
bildade kassor och föreningar till betryggande af arbetarnes 
och deras familjers ställning å ålderdomen samt vid sjuk
doms- och dödsfall, hvarjämte genom kooperativa föreningar 
och därmed likartade sammanslutningar kroppsarbetarne söka 
bereda sig billiga bostäder och lifsförnödenheter. Antalet af 
dylika sammanslutningar ökas städse. Bland de mera bety
dande sådana nämnas: Föreningen arbetarepartiets skofabrik 
utan personlig ansvarighet, Andelsföreningen arbetarnes trä-
toffelfabrik u. p. a., båda i Malmö, Malmö fackföreningars 
bageri förening, Lunds arbetares bageriförening u. p. a., som 
äger en till 103,500 kronor bevillningstaxerad fastighet och 
vid 1905 års slut en kapitalbehållning af 27,282 kr. 71 öre. 
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Byggnadsverksamheten har under perioden varit ganska 
liflig och, i den mån den ej måst på grund af de förut 
omtalade arbetskonflikterna inom byggnadsfacket af bry
tas, fortgått under hela perioden. I Malmö hafva, förutom 
ett antal mindre byggnader såsom stallar och dylikt, 
uppförts nybyggnader till boningshus, fabriker, verkstäder 
och lagerbyggnader till ett antal af 56 år 1901, 64 år 1902, 
57 år 1903, 76 år 1904 och 72 år 1905. Stadens egen bygg
nadsverksamhet har omfattat en kyrka, en saluhall, ett 
offentligt slakthus, fem paviljonger såsom tillbyggnad till 
allmänna sjukhuset och en paviljong till stadens arbets-
och försörjningsinrättning. Vidare märkas Postverkets ny
byggnad å hamnområdet samt Oxie och Skytts härads tings
hus i Rörsjöstaden, Skånska handelsbankens, Sydsvenska kre
ditaktiebolagets, handelsfirman Evald Larsens nybyggnader 
vid Stortorget, byggnader uppförda af aktiebolaget Vallhalla, 
aktiebolaget Malmö lyceum för flickor, Odd Fellow orden 
och. Föreningen för ett tjänarinnehem samt mosaiska försam
lingens synagoga och Dahlgrenska stiftelsens byggnad. Be
byggandet har hufvudsakligen ägt rum såväl i den egent
liga staden som särskildt i Rörsjöstaden och Möllevångssta-
den, Fridhems- och Rosenholmsområdena. — I Lund hafva 
inom det planlagda området uppförts 55 nya boningshus, 
däraf 30 å förut obebyggda tomter. Af större nybyggnader 
nämnas universitetsbiblioteket och Lunds privata elementar
skola samt en byggnad afsedd till bostäder åt statens järn
vägspersonal. — Bland nybyggnader i Landskrona märkas 
lärarinneseminariets byggnad, nybyggnader för vattenver
ket, en större folkskola, en ny brandstation, byggnader upp
förda af byggnadsaktiebolaget Urania, Skånes enskilda bank 
och Skånska sockerfabriksaktiebolaget samt en tidsenlig tea
terbyggnad, uppförd i den s. k. Teaterparken. — I Hälsing
borg har uppförts ett stort antal nya byggnader, bland hvilka 
nämnas Postverkets och Bankaktiebolaget Södra Sveriges ny
byggnader vid Stortorget, en å Ringstorpshöjden uppförd hög
vattenreservoar och den år 1903 fullbordade terrassbyggnaden, 
benämnd Oscar I I terrass. Den 3 december 1901 af täcktes 
högtidligen en minnesstod af fältmarskalken Magnus Sten
bock. — I Ystad hafva uppförts en större tingshusbyggnad 
för Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads tingslag 
samt en fyra våningars byggnad för ett högre läroverk för 

flickor. - I Falsterbo har byggnadsverksamheten varit syn
nerligen liflig och hufvudsakligen afsett uppförandet af villa
byggnader för sommarvistelse. 71 sådana byggnader hafva 
under perioden blifvit uppförda. Tillika är att framhålla 
den byggnadsverksamhet, som ägt rum å Stora Hammars 
och Rengs strandmarker. Aktiebolaget Ljungskogens strand
vad har nämligen inköpt ett område af 220 hektar af nämnda 
strandmark i ändamål at t anordna detsamma för villaanlägg
ningar för sommargäster. 350 villatomter äro utlagda, af 
hvilka 20 blifvit bebyggda. Å angränsande strandmarksom
råden äro uppförda 30 villor. För öfrigt framträder benägen
heten hos befolkningen att söka bereda sig ett efter en 
hvars förmögenhetsvillkor afpassadt eget hem. Anläggningar 
af dylika egnahemsområden, ehuru hittills i jämförelse
vis ringa omfattning, omtalas från flera städer och indusiri-
samhällen å landsbygden. 

Såsom allmänt omdöme om nybyggnaderna torde kunna 
påstås, ati de uppföras solidt och inredas ändamålsenlig!, 
och detta äfven i de fall, då myndigheternas kontroll ej 
är för handen. Som byggnadsmateriell användes vanligen 
brändt tegel på granitgrund under tak af plåt, skiffer och 
cementplattor. I fasader användas vanligen särskildt fasad-
tegel, ofta med ornament af granit, sandsten, kalksten, cement 
eller glaseradt tegel. Under senare åren har man till fasader 
och ytterväggar börjat använda kalksandsten, hvilken visat 
sig med ett prydligt utseende förena hållbarhet. I allmänna 
byggnader användas oftast järnkonstruktioner. Centralupp
värmning anordnas i de flesta större nybyggnader. Det så
lunda sagda gäller hufvudsakligen byggnadssättet i städer
na. Äfven på landsbygden användes företrädesvis tegel. Af 
trä byggas endast ekonomihusen. Undantagsvis göras väg
garna af s. k. gjutmur, bestående af grus och cement samt i 
närheten af stenkolsgrufvor af s. k. asktegel. Såväl halm-
som spåntak äro numera beträffande nybyggnader nästan 
utträngda. Allmännast förekommer papptak på landet. För
sök hafva blifvit gjorda att uppföra s. k. pappbyggnader, 
d. v. s. byggnader med både väggar och tak af papp. Väg
garna bestå af en trästomme, som på båda sidor beklädes med 
papp. öfver pappet spikas träribbor, hvarefter väggarna 
ut- och invändigt rappas med cement. Detta byggnadssätt 
har afsett at t nedpressa byggnadskostnaden, men som det 
åtminstone hittills visat sig, att arbetskostnaden för en dylik 
byggnad ställer sig rät t hög, kan byggnadssättet åtminstone 
tillsvidare endast betraktas som ett försök. 

Bland anstalter för den intellektuella odlingens främ
jande märkas föreläsningsföreningarna, hvilka vid slutet 
af förra perioden utgjorde 41 och nu uppgå till 47. De äro 
följande: Malmö biblioteks- och föreläsningsförening, Lunds 
arbetareinstitut, Landskrona, Hälsingborgs och Ystads före
läsningsföreningar, Trelleborgs föreläsningsanstalt, Höganäs, 
Billesholm-Bjufs, Hörby, Eslöfs, Arlöfs, Limhamns, Hörs, 
Lackalänga, Käflinge, Ekby, Herslöfs, Svedala, Norra Svalöfs 
föreläsningsföreningar, Dalby föreläsningsanstalt, Barsebäck-
Hofterups, Sofielunds, Sjöbo, Reslöfs, örtofta, Stehags, Far-
hults och Jonstorps, Saxtorps, Billeberga, Västra Karleby före
läsningsföreningar, föreläsningsföreningen Union Hasslarp, 
Bara och Mölleberga, Röstånga, Kyrkheddinge, Lomma, 
Råhus, Brunnby, Jordberga, Sireköpinge, Ottarps och As-

I Limhamn funnos vid periodens slut 13 föreningar af fö
revarande art med sammanlagdt 1,527 medlemmar. Koope
rativa handelsaktiebolaget därstädes med ett aktiekapital 
af 7,500 kronor, fördelade i aktier å 15 kronor, har år 1905 
haft en omsättning af 167,448 kronor. Kooperativa bandels-
föreningen i Sofielund, kooperativa handelsföreningen Pan 
i Malmö och kooperativa föreningen Thor i Lund hafva 
befunnits ej äga ekonomisk bärighet, och de två sistnämn
da hafva under perioden upplösts. 

Angående inkomna lagsökningar och konkursmål lämnas 
dessa uppgifter: 
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mundtorps föreläsningsförening, Anderslöf-Grönby, Kåge-
röds, Billinge, Löddeköpinge-Borgeby, Hvellinge, Hököpinge, 
Skifarps och Löberöds föreläsningsföreningar. Dessa före
ningar åtnjöto under år 1905 statsbidrag med tillsammans 
17,805 kronor. 

I Malmö handhar föreläsningsföreningen jämväl stads
biblioteket, hvarti l l staden anslagit 6,000 kronor årligen, 
och en läslokal för arbetare. Lunds stadsbibliotek åtnjöt år 
1905 af stadsfullmäktige ett anslag af 1,500 kronor; dess 
bokförråd omfattar nära 4,000 nummer. Antalet af dem, 
som under perioden begagnat biblioteket, uppgick till öfver 
500, mot 200 under näst föregående period. Lunds allmänna 
läslokal har under perioden åtnjutit årligt anslag af 1,000 
kronor af stadsfullmäktige och 900 kronor af arbetarekommu
nen; i läslokalen hafva varit tillgängliga omkring 90 olika 
tidningar och tidskrifter. Antalet besökande beräknas hafva 
uppgått till 100 i medeltal per dag. Arbetarebiblioteket i 
Lund har under perioden underhållits af arbetarekommunen 
och omfattar nu 1,800 band. Boklånarnes antal under pe
rioden uppgifves till 600. Centralbyrån i Lund för popu
lära vetenskapliga föreläsningar, bildad år 1898, har till 
uppgift at t mottaga anmälningar af personer, som äro villiga 
hålla föreläsningar, a t t åt föreläsningsföreningar och arbetare
institut lämna anvisning på lämpliga föreläsare samt att, 
där sådant anses lämpligt, söka åstadkomma föreläsningar 
äfven på orter, där föreläsningsföreningar eller arbetarein
stitut ej finnas. Från sin tillkomst till slutet af år 1905 
har byrån förmedlat 6,048 föreläsningar, däräf 1,199 under 
år 1905. Vederbörande föreläsningsföreningar erlägga före
läsarehonoraren till byrån, som i sin ordning ersätter före
läsarne. Ar 1905 utbetalade byrån i honorar 38,608 kr. 50 
öre. Arbetarekurserna i Lund, anordnade af Lunds arbetare
kommun samt studentföreningen D. Y. G-., hafva ägt rum 
till ett antal af 50 hvarje vinter och omfattat sammanhän
gande framställningar af hufvudsakligen populärvetenskap
ligt innehåll. Studentföreningen D. Y. G. i Lund har be-
drifvit folkupplysningsarbete under form af lektioner, sön
dagsskola, aftonunderhållningar och föredrag i södra Sveriges 
socialdemokratiska ungdomsklubbar. 

Sockenbibliotek finnas i de flesta socknar. Inom Eslöfs 

köping har bildats en så kallad lässtuga med uppgift a t t 
afgiftsfritt tillhandahålla allmänheten tidningar och tid
skrifter i en därtill upplåten lokal. 

Trots alla bemödanden, som sålunda göras både från 
det allmännas sida och från mera enskildt håll att hos folket 
i gemen framkalla intellektuell utveckling eller åtminstone 
intellektuella intressen af mera djupgående art, torde dock 
ett ansenligt flertal, om man bortser från hvad den direkta 
skolundervisningen förmått åstadkomma i folkskolor, folk
högskolor, högre folkskolor, fackskolor m. m., ännu kunna 
sägas tillfredsställa sin vetgirighet hufvudsakligen genom 
tidningsläsning. Folkbiblioteken torde ännu icke hafva med
fört djupgående verkningar, och de populära föreläsningarna, 
om de än utan tvifvel u t rä t ta t mycket godt, äro mången
städes långt ifrån så flitigt besökta, som de i allmänhet för
tjäna att vara. Orsaken därtill har man sökt däri, at t exempel 
icke saknats, at t tidningar, hvilka företrädesvis läsas af 
kroppsarbetare, uppmanat arbetarne att icke besöka före
läsningarna, dels däri att föreläsningarna stundom skulle 
vara väl mycket akademiskt anlagda och för at t kunna 
njutas ställa väl höga fordringar på åhörarnes förkunskaper, 
dels däri att de stundom skulle vara så till vida mindre väl 
planlagda, a t t deras ämnen äro för olikartade för a t t kunna 
gifva sammanhängande kunskaper, och dels slutligen däri 
att arbetsklassens medlemmar, för hvilka dessa föreläsningar 
väl närmast äro afsedda, för det mesta efter dagsarbetets 
slut föredraga hvilan i hemmet eller ock mera lättnjutna 
nöjen framför den tankeansträngning, som uppfattandet af 
en föreläsning kräfver. Tidningsläsningen är så allmän, at t 
snart sagdt hvarje person äfven bland arbetsklassen håller 
sin egen tidning eller åtminstone har tillfälle att läsa en 
sådan. Som emellertid kroppsarbetarne sällan läsa andra 
tidningar än sådana, som hafva till speciell uppgift at t 
bevaka arbetsklassens intressen och i hvilka de behandlade 
frågorna ofta skärskådas och behandlas i en ensidig och 
stundom tillika bitter form, är det a t t antaga, a t t dessa, 
tidningsläsare ock bibringas ensidiga uppfattningar samt till
lika insupa det klasshat, som synes vinna allt större sprid
ning. 

3. Näringar. 

A) Jordbruk. Väderlek och årsväxt. Efter en blid vin
ter, gynnsam för höstsädesfälten, inträffade nyåret 1901 
fjorton dagars barvinter med stark rimfrost, hvilken alldeles 
ödelade en stor del af höstsädesfälten, som till största delen 
måste upplöjas och ånyo besås. Till följd däraf at t väder
leken starkt växlade under året, kunde stråsäden ej ut
veckla sig normalt, hvaremot rotfrukterna på hösten gyn
nades af lämplig väderlek. 

Aret 1902 utmärkte sig genom en långvarig regnperiod 
i maj månad, som efterföljdes af en period med låg tempera
tur och ringa nederbörd, hvilket allt vållade, att säden 
och rotfrukterna, i synnerhet sockerbetorna, kommo ojämnt 
upp och icke uppnådde någon kraftigare utveckling under 

K. MajUt Befallningshafvandes femårsberättelser 1901—1905. Malmöhus län. 

sommaren. Mognaden inföll sent såväl för säden som för 
rotfrukterna, och försvårades upptagningen af sockerbetorna 
genom regnväder. Som denna i det längsta uppsköts i för
hoppning at t betorna skulle kunna växa ut till normal 
storlek, råkade stora arealer af sockerbetor att bortfrysa. 

Äfven året 1903 kännetecknades af mycket växlande vä
derlek. Efter en blid eftervinter, då höstsäden och klöfvern 
fingo tillfälle at t kraftigt rota sig, och en del försummad plöj
ning medhanns, inträffade i medio af april en köldperiod med 
mycken snö och annan nederbörd och därefter en varm och 
drifvande temperatur, som gynnade en kraftig utveckling 
af växterna. I midten af juni inträffade ett jämnt och rik
ligt regn, som, mycket efterlängtadt, tillförde växtligheten 

3 
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ny kraft och ökade förhoppningarna om en god gröda. Då 
sädesgrödan skulle bärgas, vidtog emellertid en regnperiod, 
som i långvarighet och häftighet söker sin like. Tack vare 
blåsten undgick på de öppna slätterna den afmejade säden 
at t fördärfvas, om ock mycken spillsäd gick förlorad. Sep
tember åter var varm och torr, men regnet började ånyo i 
oktober och försvårade i hög grad sockerbetornas upptagning. 

1904 åter var ett mycket torrt år. Visserligen kunde 
vårarbetet tidigt påbörjas efter en mild vinter, men måste 
i «april afbrytas till följd af regn, som försatte jorden i 
ett ännu otjänligare skick än det, hvari den befann sig 
vid vinterns slut. Månaderna maj, juni och juli medförde 
mycken värme, men ytterst liten nederbörd. Stråsäden ut
härdade förvånande väl den intensiva torkan, men kunde 
den gifvetvis icke uppnå en tillfredsställande utveckling. 
För sädesbärgningen var torkan mycket fördelaktig, men 
höstsädessådden måste på många ställen uppskjutas i af-
vaktan på nederbörd, som icke kom förrän i oktober, och det 
ganska sparsamt. Detta år har varit det torraste under 
senare tider. 

1905 års början företedde omväxlande frost och töväder, 
regn och snö. Vårarbetet påbörjades i slutet af mars, men 
försenades af kyligt väder, med snö i början af april. Först 
i inidten af maj af slutades vårbruket. Med undantag af 
några dagar i maj, den 21 och 22, då temperaturen sjönk be
tydligt, var denna månad äfvensom början af juni torr och 
varm. För växternas utveckling hade väderleken på för
sommaren till följd af sin ringa nederbörd varit mindre 
gynnsam, och som eftersommaren medförde väl mycket däraf, 
blef sädesgrödan ej fullt tillfredsställande, i synnerhet be
träffande halmen. Däremot uppnådde rotfrukterna en ut
veckling, som icke på flera år upphunnits, och gåfvo en 
mycket god afkastning. 

Beskaffenheten af skördarna framgår af den i tabell D 
meddelade sammanställningen af korntal och hektolitervikt, 

hämtade ur Kungl. Maj.ts Befallningshafvandes årsväxt
berättelser. 

På den odlade marken hafva under periodens olika år 
skördats de mängder säd och andra jordens alster, som fram
gå af tabell E (sid. 19). 

Den till trädgårdar och åker använda arealen har något 
ökats, hvaremot en minskning ägt rum beträffande ängs-

och skogsmarken. Den odlade och icke odlade ägoviddens 
användning framgår af tabell F (sid. 19). 

Under perioden har vid Landskrona på bekostnad af 
enskild person inrättats en försöksanstalt, benämnd Espe-
ranza, för odling af växter till medicinskt och tekniskt bruk 
samt af sedd jämväl at t bibringa allmänheten kännedom om 
medicinalväxterna, deras utseende och förekomst, tiden för 
deras insamling m. m. 

Landtbruksingenjörens förrättningar hafva gällt| a t t 
skaffa hufvudaflopp af sådan beskaffenhet, at t ändamålsenlig 
torrläggning kan verkställas, at t upprätta förslag till öppen 
afdikning eller till täckdikning m. fl. vattenafledningsplaner. 
Bland de ansenligaste vattenafledningsföretagen märkes för
slag till en ytterligare sänkning af Ringsjön, hvarigenom 
1,233 har, däraf 705 har åker och 528 har odlingsmark, 
skulle vinnas. Den jordförbättring, som härigenom beräknas 
blifva en följd, uppskattas till ett värde af 190,261 kronor. 
Kontroll har utöfvats vid Höjeåns reglering vid trakten 
af Lund, och Oderbäcken och dess tillflöden hafva nygräfts. 
Detta företag, som utförts medelst lån från odlingslånefon
den, blef under november 1904 vederbörligen afsynadt och 
godkändt. 

Växtföljden på den odlade marken är i allmänhet ett 
7-skiftes växelbruk, ehuruväl äfven andra skiftesbruk, 5-
till 10-skiftesbruk, ej sällan förekomma. På större gårdar 
i sockerbruksdistrikten har den 4-åriga norfolkcirkulationen 
vunnit utbredning. I närheten af de större städerna har ge
nom en ganska vidsträckt odling af handelsväxtcr, såsom 
lök, kål m. m., ett friare brukningssätt af åkerarealen blifvit 
nödvändig. 

Tillgången på jordbruksarbetare var vid slutet af förra 
femårsperioden, till följd af industriens försämrade konjunk
turer, ganska god, men i samma mån nya industriella an
läggningar grundats eller förut befintliga utvidgats, hafva 
dessa dragit till sig arbetare från landtbruket. Däraf hafva 
landtarbetarne begagnat sig, i det a t t de under påverkan 
af socialistisk agitation bildat fackföreningar, som sedan 
sammanslutit sig till Skånska landtarbetareförbundet, hvil-
ket här och hvar ti l lställt och understödt lokala strejker. 
Såsom motvikt mot denna organisation hafva jordbrukarne 
tvungits a t t sammansluta sig till Skånska landtmännens 
arbetsgifvareförening och understödsförening, hvilken har 

Tab. D. Skördeutfallet i Malmöhus län åren 1901—1905. 
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till uppgift at t hjälpa medlemmar, som blifva utsat ta för 
strejk samt att i öfrigt genomföra likartade lönetaxor och 
arbetsaftal. Genom dessa strider hafva landtarbetarnes vill
kor under perioden afsevärdt förbättrats, i det a t t den kon
tanta lönen höjts och naturaförmånerna dels ökats, dels 
fått ett högre värde genom en allmän värdestegring, som 
inträffat de sista åren, hvarjämte arbetstiden något för
kortats. Statkarlarnes aflöningsförmåner äro numera i all
mänhet följande: kontant 250 à 300 kronor, mjölk- 2 1. söt 
och 2 1. skummjölk dagligen, råg 600 kg., korn 600 kg., 
potatis 5 hl. uppmätta och 3/4 hl. satta, kol 18 à 20 hl., 
ved 2 lass bakris, äfvensom husrum. 

Mjölkningsarbetet, som å de större gårdarne utföres af 
stathustrurna, betalas med 50 öre om dagen för två gångers 
mjölkning och 75 öre för tre gångers mjölkning, utgörande 
15 à 25 kr. i månaden, eller ock med omkring 50 öre per 
100 liter i ackord. 

Likväl har tillgången på arbetsfolk, i synnerhet stat
karlar, visat sig otillräcklig, och bristen har måst fyllas ge
nom anställandet af tillfälliga daglönare, hvilket gjort, a t t 
'arbetsbesparande maskiner, i synnerhet själfbindare och ång-
tröskverk med halmpressar, allt mera kommit i bruk. Sedan 
sockerbetsodlingen i öster- och Västergötland kommit i 
gång, har en stor del af de småländska arbeterskorna rest 
till dessa landskap, och bristen i Skåne har fyllts genom 
införandet af galiziska arbetare till sockerbetsfältens skötsel. 
Det visar sig vara allt mera svårt att erhålla dugliga mjöl-
kerskor, ehuru såväl dessas som andra tjänares aflöning 

höjts ganska betydligt under de sista åren, hvilket framgår 
af nedanstående tabell, som äfven i öfrigt ådagalägger den 
genomgående ökningen af landtmännens utgifter till aflöning 
åt sitt arbetsfolk. 

För at t höja landtbruket och dess afkastning är Hushåll
ningssällskapet verksamt i många riktningar, såväl genom 
understöd åt institutioner som genom vidtagande af särskilda 
åtgärder, som åsyfta landtbrukets lyftning. 

Landlbruksskolan å Västraby understödjes med ett års-
anslag af 2,400 kr., landtmannaskolan på Hvilan uppbar de 
tre sista åren äfvenledes 2,400 kr., hvartill anslaget höjts 
från 1,800 kr., som skolan uppbar de tvenne första åren 
af innevarande period. Landtmannaskolan på Fridhem er
höll hvartdera af de tre första åren 1,000 kr., hvilket an
slag sedermera höjdes till 1,500 kr. och nu senast till 2,400 

T a b . E. Skördens mängd i Malmöhus län åren 1901—1905. 

Tab. F . Jordarealen och dess användning i Malmöhus län åren 1901—1905. 
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kr. Förutom de ordinarie kurserna hafva på Hvilan och 
Fridhem pågått kurser för utbildning af kontrollassistenter, 
sommarkurser för landtmän och småbrukarekurser, allt med 
bidrag från Hushållningssällskapet. 

Frökontrollanstalten i Lund har flitigt anlitats dels 
af landtmän, dels af större affärsfirmor, som därstädes låtit 
analysera diverse frövaror. Hushållningssällskapets anslag 
till anstalten har ökats från 1,450 kr. till 2,100 kr., hvarjämte 
statens bidrag utgår med 900 kr. årligen. 

À kemiska stationen å Alnarp hafva under femårsperio
den utförts 396 analyser å jordarter, 167 å jordf örbättringsme-
del, 965 å gödselmedel, 1,820 å fodermedel, 155 å vatten, 
19,213 å mejeriprodukter, 140 å matvaror och 1,040 å di
verse produkter. Sedan kontrollföreningarnas tillkomst hafva 
profven å mejeriprodukterna aftagit, eftersom kontrollassi
stenterna numera själfva utföra dessa prof. Däremot hafva 
gödsel- och fodermedelsprofven betydligt ökats. Anstalten 
uppbär ett årsanslag från Hushållningssällskapet af 2,000 
kr., hvarti l l det höjts från 1,000 kr. vid femårsperiodens 
början. Anstaltens föreståndare har dessutom varit ledare 
för de alltsedan år 1899 anordnade lokala gödslingsförsök, 
hvilka, företagna på de olika skiftena å en egendom, afse 
at t utröna de gödslingsmedel, som för ett visst stycke jord 
och ett visst slags gröda äro de lämpligaste. Dessa försök 
hafva med stort intresse omfattats af länets landtmän, och 
anmälningarna att däri få deltaga hafva år för år tilltagit. 
Också har sällskapets anslag, som i början utgjort 1,400 
kr., måst höjas till 3,000 kr. Försökens antal hafva årligen 
ökats, från 40 försök år 1901 till 96 försök år 1905. Dessutom 
hafva år 1904 af Hushållningssällskapet anordnats potatis
odlingsförsök, dels omfattande sortförsök, dels kulturförsök, 
och under år 1905 har, på framställning af Skånes betodlare
förening, därtill kommit sockerbetssortförsök till utrönande 
af den för Skåne lämpligaste sorten sockerbetor. 

Det mindre jordbruket har under den nu förgångna 
femårsperioden haft att glädja sig åt ett lifligt intresse af 
landtbrukets målsmän i länet, bland annat genom anord
nandet af premiering af mindre jordbruk och studieresor 
till Danmark för innehafvare af dylika. Premieringsnämn-
den afser härvid ej blott att utdela belöningar för redan 
verkställda förbättringar utan minst lika mycket at t söka 
rikta småbrukarnes uppmärksamhet på nya sådana, hvilka i 
sin ordning kunna möjliggöra nya framsteg. Inseende, a t t en 
god gödselvård är en af de viktigaste förutsättningarna för 
landtbrukets främjande, har nämnden i första hand sökt 
genomföra behöfliga förbättringar för att möjliggöra en 
dylik, nämligen genom utdelande af premielån för uppfö
rande af urinbrunnar och gödselhus. Genom villkorspremie 
söker nämnden at t sporra till nya ansträngningar, och till 
uppmuntran af nyodlingar hafva utdelats odlingspremier. 
De förhoppningar, man vid detta premieringssystem knutit, 
hafva icke heller svikits. Al l t större antal anmälningar ingår 
årligen, och allt flere och högre priser ser nämnden sig 
föranlåten att utdela. Anmärkta brister hafva nästan alltid 
vari t undanröjda vid förnyad besiktning. Antalet belöningar 
har uppgått till 487 under de senast förflutna åren. 

Under sakkunnig ledare hafva årligen företagits studie
resor till Danmark för mindre jordbrukare. Omkring 20 

personer hafva hvarje år deltagit däri, och har husmans
bruket på Fyen m. fl. ställen särskildt varit föremålet för 
studieresorna. Till landtbruksmötet i Hälsingborg år 1903 
var äfven en dylik studieresa anordnad, hvari omkring 200 
af länets småbrukare med understöd af Hushållningssällska
pets kontraktskommittéer deltogo. 

Hushållningssällskapet har vidare anordnat åtgärder för 
jordbruksstatistiken, hvarti l l anslagits bidrag, 1,500—2,000 
kr. årligen. 

Den i sällskapets tjänst anställde ängsmästaren har 
varit upptagen under 503 förrättningsdagar, under hvilka 
han utfört ängsvattningsanläggningar, upprät tat dränerings
planer samt undersökt torfmossar med afseende på deras 
lämplighet för torfberedning. 

Till en fond för ollonborrarnes utrotande hafva årligen 
afsatts 2,000 kr., men då svärmningen, som väntades år 1903, 
uteblef, hafva dess bättre inga medel behöft anlitas för 
detta ändamål. För kråkornas utrotande har genom utbe
talning af skottpenningar, utgående med 15 öre per stycke, 
bidragits med 660 kr. 

Sveriges utsädesförening och Svenska mosskulturförenin
gen hafva årligen understödts af Hushållningssällskapet, den 
förra med 3,000 à 4,500 kr. och den senare med ett anslag 
af 600 kr. 

Såsom belöning för framstående skogsodling och jord
bruk har Hushållningssällskapet flere gånger utdelat sin 
större silfverpokal. 

En rörelse, som är af den största betydelse för det eko
nomiska utbytet af landtbruket, har under femårsperioden 
uppstått och afser landtmännens sammanslutning i förenin
gar. Vid inköp af för landtbruket behöfliga förnödenheter 
samt vid afyttrandet af dess produkter är ett gemensamt 
uppträdande af största vikt, enär vid större order betydliga 
lättnader i köpevillkoren kunna påräknas, och afsättningen 
af landtbrukets alster kan ändamålsenligt ordnas, då produ
centerna såvidt möjligt med undvikande af mellanhänder ge
nom sina föreningar själfva träda i direkt förbindelse med 
köparne. Dessa föreningar hafva blifvit kraftigt stödda af 
Hushållningssällskapets ledande män. Den betydligaste af 
dessa föreningar är Skånska landtmännens centralförening, 
som har till ändamål att inköpa foder och gödselmedel till 
sina medlemmar samt förmedla försäljningen af deras spann
mål. Föreningen, som bildades år 1904, räknade vid femårspe
riodens utgång 18 direkta medlemmar och 56 lokalföreningar, 
representerande 1,200 landtmän och 30,000 hektar åker; 
dess omsättning var första året 1,034,000 kr. 

En annan betydelsefull sammanslutning är Skånska 
landtmännens andelstorfströförening, som har till uppgift 
at t efter inköp af lämplig torfmosse bedrifva tillverkning af 
torfströ åt sina medlemmar. Föreningen bildades i början 
af år 1905 och omfattades genast med så stort intresse, a t t 
vid årets slut voro tecknade 30,000 andelar à 10 kr. af 3,000 
personer. Föreningen har under sitt första år levererat 117,000 
balar torfströ. 

Vidare har bildats en Skånsk betodlareförening med 
underföreningar omkring de olika fabrikerna, och hafva dessa 
till syfte att tillvarataga landtmännens intresse vid leveran
sen af sockerbetorna. Föreningen genomförde under förhand-
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lingar med fabrikerna en öfverenskommelse, enligt hvilken 
priset på sockerbetorna höjdes till 2 à 2-zo kr. pr 100 kg. 
såsom grundpris med tillägg eller afdrag af 1 öre för hvarje 
0#i °/o sockerhalt utöfver eller under 14 °/° samt med tillägg 
eller afdrag af 1 öre för hvarje 40 öre, hvarmed raffinad-
priset öfver- eller understiger 15-35 kr. 

Till landtmannaföreningar äro äfven at t räkna de under 
afdelningen Husdjursskötsel omnämnda kontrollföreningar 
samt tjurföreningar, de sistnämnda bildade till anskaffan
de af förstklassiga afvelstjurar för gemensam räkning, hvil-
ket anskaffande betydligt underlättas genom de af Hushåll
ningssällskapet anordnade afvelsdjursauktionerna, på hvilka 
årligen många värdefulla afvelsdjur, mest af låglandsras, 
byta ägare. 

Sedan Hushållningssällskapet år 1904 åtagit sig för
medlingen af egnahemslån och för detta ändamål ti l lsatt en 
af fem personer bestående egnahemsnämnd, hafva under år 
1905 beviljats 22 lån för jordbrukslägenheter å tillhopa 71,375 
kr. samt ett lån till bostadslägenhet à 1,200 kr. Lånen hafva 
endast utlämnats för inköp af jord för uppförande af nya 
egnahemslägenheter samt till sådana skötsamma och dug
liga arbetare, som haft tillräckligt sparadt kapital af unge
fär V6 af lägenhetens värde. 

B) Husdjursskötsel. Nedanstående tabell lämnar en 
öfversikt af kreatursstockens storlek inom länet, sådan den i 
Hushållningssällskapets berättelser uppgif vits : 

Antalet hästar är någorlunda konstant utom beträf
fande år 1905, då såväl antalet hästar som antalet öfriga 
större kreatur är mindre än året 1904, troligen beroende på 
torkan detta året. Nedanstående tabell visar, huru många 
hästar, som blifvit vid den med statsmedel understödda 
premieringen godkända: 

De premierade hingstarnas antal har för såväl äldre 
som yngre aftagit, då däremot fölstonas och i synnerhet 
ungstonas antal betydligt ökats, hvilken ökning mest kom
mer på de varmblodiga fölstona. Kvaliteten af sistnämnda 
hästar har betydligt förbättrats, så at t det icke varit svårt 
att utleta lämpliga djur att kollektionsvis uppvisa vid landt-
bruksutställningar, hvilket skedde i Gäfle år 1901, där 20 
stycken, hos mindre jordbrukare uppfödda, hästar eröfrade 
2,000 kr, i pris, och i Köpenhamn år 1905. Efterfrågan 
och afsättningen af varmblodiga hästar hafva tilltagit, och 
hafva uppfödarne icke svårt a t t uppnå tillfredsställande 
priser. 

Föreningen för hästafvelns befrämjande i Vemmenhögs 
härad och Hannoveranska fölbolaget ombesörja import och 
försäljning af i utlandet uppfödda, ädlare afvelshästar, hvil
ket äfven Föreningen för clydesdalehästen i Skåne och Före
ningen för ardennerhästen i Malmöhus län göra beträffande 
afveln af kallblodiga hästar. Under femårsperioden har för
hållandet mellan premierade varmblodiga och premierade 
kallblodiga hästar varit ganska jämnt. De förra hafva ut
gjort omkring 88 o/0 och de senare omkring 12 % af hela 
antalet premierade. 

Från hingstlånefonden, som uppgår till 50,000 kr., hafva 
13 räntefria amorteringslån utlämnats till inköp af 5 ol-
denburger-, 3 ostpreussiska, 2 clydesdale- och 2 engelska full
blodshingstar samt 1 ardennerhingst. Lånebeloppen uppgingo 
under denna tid till 53,400 kronor. 

Till stuteribokens utgifvande anslår sällskapet årligen 
1,200 kr. Stamboksföreningen för Svenska ardennerhästen 
erhåller 200 kr. och hofbeslagsskolan på Alnarp årligen 
2,625 kr. Jockeyklubben, Skånska fältridtklubben och Malmö 
ridhus- och hyrkuskverk hafva hvardera erhållit årliga an
slag, hvarigenom sällskapet velat bidraga t i l l hästafvelns 
befrämjande. 

E t t betydelsefullt arbete i afsikt a t t främja nötboskaps-
afveln inom länet har under femårsperioden nedlagts för ord
nandet af premieringen och stamboksf öringen. Beträffande 
premieringen hafva genomgripande förändringar vidtagits i 
tillämpningen däraf. Densamma verkställes alternativt i 
norra och södra distriktet, i det tjurarne premieras i det 
ena och allmän premiering äger rum i det andra distriktet 
årligen. Intresset för korthornsrasen har så aftagit, a t t 
den numera ej utgör föremål för premiering inom länet; 
däremot har intresset för låglandsrasen till den grad ökats, 
at t låglandsdjuren numera alldeles dominera öfver de jäm
förelsevis fåtaliga ayrshiredjuren, hvilkas afvel dock fort
farande uppmuntras på bästa sätt. Villkoren för erhållande 
af premie hafva årligen skärpts. Icke desto mindre är antalet 
uppvisade djur icke i aftagande. Tilloppet har varit så 
stort, at t sällskapets medel utan en företagen reduktion af 
penningeprisen ej skulle räckt t i l l premiering af alla därtill 
kvalificerade djur. Jämte exteriören och härstamningen 
fästes numera stor vikt vid djurens afkastning beträffande 
såväl mjölkmängd som mjölkens fetthalt, i afsikt att få 
fram en afvel af framstående djur med mjölktyp. Då till
gången på tjurar af ren ras tillfredsställer efterfrågan, har 
all premiering af tjurar af blandad ras bortfallit. Egendomar 
med taxeringsvärde öfverstigande 50,000 kr. hafva uteslutits 
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från premieringsrätten, och premieringsåldern för kviga har 
höjts från 1 Vä till 2 år. Kontrollföreningarnas uppgifter 
angående mjölkmängden och fetthalten hafva varit en säker 
ledtråd vid bedömandet af djurens afkastningsförmåga, och 
kontrollföreningarna själfva hafva, på grund af a t t dylika 
uppgifter skola företes, haft a t t glädja sig åt en ofantlig 
tillslutning. Vid utgången af år 1905 voro icke mindre 
än 80 kontrollföreningar med sammanlagdt 31,000 kor i 
verksamhet. Sedan stambokens hufvudafdelning stängts för 
intagning af djur, som ej härstamma från förut där upp
tagna föräldrar, kunna lämpliga afvelsdjur intagas i en 
af de fem klasserna af en förberedande stambok, hvarefter 
deras afkomma efter sex generationer intagas i hufvudaf-
delningen. Denna åtgärd jämte sträfvan efter frisedlar, 
båda omfattade med oväntadt intresse af i synnerhet de 
mindre jordbrukarne, har yidmakthållit och ökat intresset 
för premieringen. 

Genom kontroll- och afvelsföreningarna hafva landt-
männen fått ett större intresse än förut för ladugårdsskötsel, 
i det att särskildt kontrollföreningarna fäst uppmärksamhe
ten på en lönande utfodring och på de bästa individerna inom 
en besättning, medan afvelsföreningarna satt dem i till
fälle att genom framstående tjurar ytterligare förkofra be
sättningens afvelsvärde. På samma gång afvelsvärdet blifvit 
högt skattadt, har äfven födts ett behof att få detta en be
sättnings förnämsta värde tillvarataget genom inregistre
ringar i stamböckerna. Bedömning af äldre tjurar med af
komma äger rum i större utsträckning, hvilket har sin stora 
betydelse för afveln, då därigenom de äldre goda tjurarne 
längre kvarhållas till afvel. Under femårsperioden hafva 
13,174 djur uppvisats vid premieringarna och i kontanta 
penningepris utdelats 16,475 kronor, hvarjämte 49,965 kro 
nor användts till inlösen af frisedlar, såsom närmare framgår 
af följande öfversikt: 

Till dessa omkostnader har Hushållningssällskapet bi
dragit med 81,681-87 kr., medan Staten bidragit med 20,300 
kr. Från tjurfonden hafva under perioden utlämnats 37 ränte-
fria amorteringslån till ett belopp af 21,800 kr. Som biträde 
vid premieringen har anställts en brännmästare, som förutom 
märkning af premierade djur, verkställt afverkning å klöf-
varna på kor och tjurar. A t t detta varit välbehöfligt, synes 
däraf, a t t han på 34 år varit sysselsatt under 200 förrätt
ningsdagar. Premieringsnämnden har låt i t sig angeläget vara 
at t sätta djurägarne i tillfälle at t draga nyt ta af sin boskaps-
afvel genom anordnande af afvelsdjursauktioner, hvilka 
lockat köpare från när och fjärran. 380 tjurar hafva där

vid försålts till ett medelpris af omkring 600 kronor, och 
många däraf till Östergötland, Västergötland och Stockholms
trakten. Äfven kvigor af låglandsras samt några tjurar af 
ayrshireras hafva på dessa auktioner blifvit försålda. 

Kreaturstuberkulosens härjningar inom länets besätt
ningar motarbetas genom afskiljande af sådana djur, som 
vid tuberkulinprofningar befinnas ej reagera, i förhoppning 
at t småningom kunna erhålla besättningar, där tuberkulosen 
är fullständigt utrotad. 

Inom mejerihandteringen hafva inga större förändringar 
ägt rum, dock har vidtagits den ändring i mejerikonsulentens 
verksamhet, at t han utan särskild kallelse besöker de meje
rier, som sådant önska, för at t granska dessas verksamhet 
och söka åstadkomma enhetliga arbetsmetoder och utarbeta 
en smörprisstatistik. På grund af de otillfredsställande pris, 
som, i jämförelse med de danska, erhöllos vid slutet af året 
1905 för det svenska smöret, beslöt en del af länets meje
rier att inträda ut i en skånsk smörexportförening, som kon
stituerades i början af år 1906 med 70 mejerier i Skåne. 
Ostproduktionen är fortfarande af ringa betydelse för länet. 
Svenska smörprofningarna i Malmö hafva af Hushållnings
sällskapet åtnjutit ett understöd af 3,500 kronor, förutom 
det att källarvåningen i sällskapets hus varit åt dem hyres-
fritt upplåten. Tvenne mjölkmjölsfabriker hafva anlagts, 
nämligen en i Hälsingborg och en i Eslöf, och en mjölk
sockerfabrik i Hörby. Hushållningssällskapets mejeriskola 
å Alnarp har ombildats till en uteslutande praktisk-teoretisk 
kurs å Alnarp under sex månader. Sällskapets understöd 
har utgjort 3,100 kr. årligen, och hafva 6 frielever äfven-
som några betalande deltagit i kursen och sedermera vunnit 
anställning som mejerskor. 

Med ett årligt anslag af 2,600 kr. söker Hushållnings
sällskapet befrämja svinafveln i länet, till hvilket ändamål 
fem svinafvelsstationer. däraf dock två sedermera nedlagts, 
upprättats, en för afvel af yorkshire- och två för afvel 
af svin af landtras. Då emellertid försäljningspriserna för 
svin kunna variera ofantligt och ett utmärkt svinfoder genom 
majstullen blifvit fördyradt, är svinskötselns rentabilitet 
svår att beräkna, och är den ofta föga vinstgifvande. Sedan 
emellertid norra Sverige börjat konsumera betydliga mängder 
fläsk, kan möjligen en ökad produktion finna en jämn och 
lönande afsättning därstädes. 

Fårskötseln omfattas med mycket ringa intresse, då 
däremot fjäderfäskötseln tagit jättesteg under den förflutna 
femårsperioden. Rät t skött, lämnar denna ett afsevärdt bidrag 
till inkomsterna, i synnerhet hos de personer, som själfva 
kunna sköta sina fjäderfän utan att behöfva anlita lejda 
krafter därtill. Kunskapen angående denna näringsgren spri-
des fortfarande genom tidskrifter och demonstrationskurser, 
premiering af välskötta hönsgårdar och spridning af afvels-
ägg m. m. Förutom åt dessa uppgifter har Malmöhus läns 
fjäderfäafvelsförening ägnat sig åt bildandet af afvelscentra 
och åt främjandet af försäljning af slaktadt fjäderfä. Före
ningen understödjes af Hushållningssällskapet med ett årligt 
anslag af 1,000 kr. ; dessutom har föreningen erhållit ytter
ligare hjälp vid föranstaltandet af utställningar. I länet 
finnas omkring 55 äggförsäljningsföreningar, som genom sin 
gagnande verksamhet i hög grad lä t ta t afsättningen af den 
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ökade äggproduktionen, hvilken vunnit villiga köpare dels 
i England och dels i stigande mängd i Stockholm. 

Då den förutvarande anordningen af distriktsveterinär
väsendet från mer än en synpunkt var otillfredsställande, 
hafva såväl Landstinget som Hushållningssällskapet beslutit 
ordna veterinärväsendet på ett mera lämpligt sätt. Till 
detta ändamål fördubblades antalet distriktsveterinärer, så 
a t t de numera utgöra 16, och bestrides dessas aflöning nu
mera med 400 kr. af Landstinget, 400 kr. af Hushållnings
sällskapet och minst 200 à 630 kr. af distriktet själft. Di
striktsveterinärväsendet handhafves af en för länet gemen
sam styrelse. 

C) Jordbrukets binäringar. Trädgårdsskötseln inom 
länet har ej fullt mäktat tillgodogöra sig de naturliga 
betingelser, som äro för handen. Dels utfalla skördarna 
ojämnt från det ena året till det andra, dels är af sättningen 
icke ordnad att mottaga och konsumera en större mängd 
frukt på kortare tid. Då tillika många olika sorter af stun
dom lågt handelsvärde odlas, kan en ordnad export endast 
med svårighet åvägabringas. Hushållningssällskapet har ta
git denna sak i öfvervägande och förberedt bildandet af 
fruktodlareföreningar. En af sällskapet anställd och aflö-
nad länsträdgårdsmästare har tillhandagått med biträde vid 
trädgårdsanläggningar, beskärning och gallring m. m. samt 
hållit föreläsningar vid landtmannaskolorna i länet, bland 
annat vid trädgårdsskolan på Alnarp, som af Hushållnings
sällskapet årligen uppbär 1,640 kr. Skånska trädgårds
föreningen har uppburit ett årsanslag af 600 kr., med vill
kor att föreningens tidskrift tillställes samtliga sockenbiblio
tek inom länet. 

Tvenne biodlareföreningar understödjas af Hushållnings
sällskapet, nämligen Nordvästra Skånes och Sydvästra Skånes 
biodlareföreningar, hvardera med 250 kr. årligen. Dessa 
föreningar anordna undervisningskurser i biskötsel, som be
sökas af många biodlare. Dessutom hafva de importerat bi
samhällen af förädlade raser, anskaffat redskap för sina 
medlemmar och lämnat dessa sin facktidskrift till nedsatt 
pris. Föreningens biskötareskola å Gåsebäck åtnjuter ett år
ligt anslag af 250 kr. af Hushållningssällskapet. 

Utställningar. Förutom smärre kontraktslandtbruksmö-
ten hafva årligen afhållits maltkornsutställningar, en hvete-
utställning och en skånsk utsädesutställning, hvarjämte 
Malmöhus läns fjäderfäafvelsförening föranstaltat en fjäder
fäutställning och en utställning, på hvilken hönsskötselns 
produkter hufvudsakligen voro utställda. År 1903 af hölls 
i Hälsingborg provinsens tjuguförsta allmänna landtbruks-
möte, som, hvad de utställda djurens jämnhet och höga kva
litet beträffar, var synnerligen lyckadt och utvisade den höga 
ståndpunkt, som jordbruket och hvad därmed sammanhänger 
för närvarande intager i Skåne. 

D) Skogshushållning. Hushållningssällskapets årliga 
anslag till skogshushållningens befrämjande har utgjort 2,000 
kr., däraf 1,000 kr. till fortsatta skogsundersökningar, hvilka 
alltsedan år 1897 pågått inom 9 af länets större jordägares 
skogar och blifvit inom femårsperioden afslutade. Återsto
den, 1,000 kr., har användts till kostnadsfritt utförande af 

skogsplanteringar och skogssådd hos länets skogsodlare; t i l l 
dessa senare åtgärder har Landstinget bidragit med 1,000 
kronor samt staten med omkring 3,000 kronor årligen. Dessa 
anslag hafva åtgått at t tillhandahålla länets skogsodlare 
plantor och frön af de vanligaste trädalagen äfvensom att 
lämna fri planteringshjälp åt dem, som sådant önska. Om
kring 140 personer hafva årligen däraf begagnat sig, och 
till dem äro årligen lämnade i medeltal 824,818 plantor och 
63 kg. frön. Förhållandena under periodens särskilda år 
framgå af följande: 

Med ett anslag af 400 kr. har Hushållningssällskapet för
anstaltat en fackmässig besiktning af de skogsodlingar, som 
under senare hälften af 1890-talet på statens, Landstingets 
och Hushållningssällskapets bekostnad utförts. Med till
fredsställelse har därvid konstaterats, a t t dessa odlingar i 
allmänhet väl frodats och vårdats samt följaktligen väl ut
vecklat sig. Fördelningen af plantorna har utförts af säll
skapets öfverplantör med biträde af 3 plantörer. 

Med 1905 års ingång hafva t rädt i tillämpning nådiga 
förordningarna den 24 juli 1903 angående skogsvårdsstyrel
ser och angående skogsvårdsafgifter, men angående verknin
garna af dessa lagar är Kungl. Maj :ts Befallningshafvande 
ej i tillfälle at t meddela några uppgifter. 

Planteringarna vid flera af länets städer hafva vari t 
föremål för icke obetydliga uppoffringar för deras utvidg
ning och förskönande. 

E) Jakt och djurfångst. Angående jakten är för 
perioden ej annat af betydelse at t omnämna, än at t tillgången 
på hare och jämväl rapphöns under de senare åren synes 
hafva ökats, gällande detta synnerligast den s. k. tyska 
haren, hvilken i de sydligare delarne af länet nästan full
komligt ut t rängt den ursprungliga svenska harstammen. 

Fisket vid länets kuster har under femårsperioden ut
fallit betydligt bättre än under närmast föregående år, 
om ock 1903 måste kallas ett dåligt år, enär sillfisket, som 
för länet har den största betydelsen, slog fel. Förhållandena 
under perioden belysas af efterföljande tabell: 

') Enligt af ny fiskeritilUyningsman företagen noggrann undersökning för detta är. 
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Periodens första och femte år uppvisa största brutto
värde af fångad fisk, däribland, som nämndt är, sillen in
tager första rummet och därnäst torsk, ål och flundra. Brutto
värdet af fångad hafsfisk har i medeltal uppgått till 650,000 
kr. och af sötvattensfisket till 37,000 kr. årligen. Hafsfisket 
bedrefs år 1905 af mer än 4,000 personer, förfogande öfver 
nära 900 båtar. Redskapens och båtarnes värde har icke 
nedgått, fastän antalet använda båtar minskats, beroende 
därpå, a t t dessas värde genom insättande af motorer ökats. 
Genom denna åtgärd sättas fiskarena i stånd att uppsöka 
bättre fångstplatser i Kat tegat t och Nordsjön, då fisket vid 
kusterna visar sig mindre gifvande. 

Värdet af den i Öresund och i Östersjön infångade fisken 
beräknas hafva utgjort: 

kr. 

Därjämte har fiskeristyrelsen låt i t utföra undersöknin
gar angående vissa märgelgrafvars lämplighet för karp-
och sutareodling samt vidtagit åtgärder för utarbetande af 
fiskeristadga för länet. 

Sedan styrelsen af Hushållningssällskapets förvaltnings
utskott utverkat ett anslag af 500 kr. t i l l stipendier åt fis
kare, som önskade besöka fiskeriutställningen i Marstrand, 
utsagos från skilda fiskelägen inom länet 30 fiskare, som 
erhöllo 16 kr. hvardera och befordrades till utställningen 
med kanonbåten Svensksund. Detta besök torde säkerligen 
utöfvat ett stort inflytande på fiskets utveckling. I Rå 
och Limhamn hafva anordnats undervisningskurser för fiska
re och utarbetats förslag till stadgar för lokala försäkrings
föreningar, i syfte att hjälpa fiskarena vid förluster af båtar 
och redskap. 

En anmärkningsvärd yt tr ing af fiskeribefolkningens ny
vaknade intresse för ett rationellt utnyttjande af hafsfiskets. 
alla möjligheter har visat sig uti de många lån för an
skaffande af motorbåtar, motorer för insättning uti äldre 
båtar eller dyrbara redskap, som Hushållningssällskapet för
medlat ur fonden för fiskerinäringens befrämjande. 44 dylika 
lån till ett belopp af 139,100 kr. har sällskapet åtagit sig 
att förmedla; dock har Landtbruksstyrelsen ej kunnat bi
falla alla i brist på tillgängliga medel. 

F) Bergs- och brukshandtering samt fabriker, ma
nufakturer och haudtverk. De grufvor inom detta 
län, därifrån upptagning af stenkol ägt rum, hafva varit 
Skromberga, Boserup, Höganäs, Billesholm, Bjuf och Stabb-
arp. Vid den sistnämnda grufvan har emellertid stenkols
brytning ägt rum endast under åren 1901 och 1902, och detta 
i mycket ringa omfattning. 

Koncession at t i enlighet med lagen den 28 maj 1885 
eftersöka och bearbeta stenkolsfyndigheter har jämlikt nå
digt bref den 5 september 1902 beviljats grosshandlanden 
O. Flensburg i Gäfle, landtbrukaren R. Christiansen i Bunke-
tofta och ingenjören E. Ulffers i Hälsingborg för ett om
råde, beläget inom Flenninge, Kropps och Mörarps socknar. 

Angående produktionen vid ofvannämnda grufvor af 
stenkol, eldfast lera och klinkerlera meddelas följande öf-
versikt: 

Dessa siffror angifva någon, ehuru ej betydlig, ökning 
i mängden af upptagna stenkol, men däremot någon minsk
ning i mängden af upphämtad lera, allt i jämförelse med 
näst föregående period. 

Af de vid grufvorna anställde arbetarne, hvilka med få 
undantag äro manliga, äro mera än 8/4 sysselsatte under 

Ofvanstående uppgifter jämte fullständig statistik an
gående fisket samlas genom af Hushållningssällskapet an
ställde fiskeritillsyningsmän, hvilka därjämte hafva att ut
betala premier till dödande af själar. Af dessa för fisket 
synnerligen skadliga djur dödas årligen omkring 350. För 
hvarje själ utbetalas 5 kr., hvaraf staten bidrager med hälf
ten, medan Landstinget och Hushållningssällskapet betala 
återstoden. Fiskeritillsyningsmännen hafva därjämte skyl
dighet att öfvervaka efterlefnaden af för fisket gällande 
stadgar och föreskrifter. För hafsfisket äro 11 och för söt
vattensfisket 4 sådane anställde. Som förman åt dessa är 
en fiskeriöfvertillsyningsman anställd, som tillhandagår lä
nets fiskevattensägare med råd och upplysningar angående 
fiskets bedrifvande. Vidare har Hushållningssällskapet be
slutat att t i l lsätta en fiskeristyrelse, med skyldighet att 
taga initiativ uti fiskerifrågor, och att afsätta 10,000 kr. 
till en fiskodlingsfond, från hvilken räntefria lån må kunna 
utlämnas till understödjande af fiskodlingar och därmed 
jämförliga företag, samt at t låta föranstalta om en praktisk
vetenskaplig undersökning af länets samtliga sötvattens-
fisken, hvilka undersökningar hafva afslutats under perioden. 

En af fiskeristyrelsens första åtgärder var att insamla 
bidrag till lindrandet af de svåra förluster, som den hemska 
julstormen 1902 tillskyndade fiskarebefolkningen. Det t i l l 
detta ändamål insamlade beloppet uppgick till öfver 6,000 
kronor. 

En motorbåtsutställning i Limhamn, äfven föranstaltad 
af nämnda styrelse, besöktes af ett stort antal intresserade 
fiskare, som lärde sig inse fördelen af maskinkraftens an
vändande i fiskets tjänst. 
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jord. Angående arbetarnes ställning vid grufvorna och de i 
samband med grufdriften inrättade lerindustrifabrikerna med
delas följande. 

Vid Höganäs stenkolsgrufvor och fabrik funnos under 
år 1905 af grufbolaget pensionerade 92 f. d. arbetare. Sam
ma år utgjorde medelförtjänsten per dag: vid grufdriften 
för yrkesarbetare 4 kr. 27 öre, för öfriga arbetare öfver 
19 år 2 kr. 47 öre, för dem under 19 år 1 kr. 50 öre; 
vid fabriksdriften för yrkesarbetare 3 kr. 1 öre, för öfriga 
arbetare öfver 19 år 2 kr. 65 öre, för dem under 19 år 
1 kr. 17 öre; vid mekaniska verkstaden för yrkesarbetare 
3 kr. 8 öre, för öfriga arbetare 2 kr. 70 öre; vid diverse-
afdelningen för yrkesarbetare 3 kr. 5 öre, för öfriga ax-
betare 2 kr. 35 öre. 239 gifta arbetare bo kostnadsfritt 
uti bolaget tillhöriga hus och 456 gifta arbetare åtnjuta hy
resbidrag af i medeltal 50 kr. per år. Af dessa bo 197 
i egna hus, belägna på bolagets grund, och 145 i egna hus på 
friköpt jord. Arbetarne åtnjuta för sig och familjer fri lä
karevård och medicin. För arbetarnes trefnad och förströelse 
äro anordnade varmbadhus, förlustelselokaler, bibliotek, läs
rum, samlingsrum, musikkår och sångförening. 

Vid Billesholms grufvor och fabrik utgör medel förtjän
sten per dag: vid grufdriften för kolhuggare 4 kr. 18 öre, 
för stenarbetare 4 kr. 11 öre, för dagsverkare i gruf van 3 kr. 
3 öre, för dragare 2 kr. 59 öre, för yrkesarbetare ofvan jord 
2 kr. 65 öre, för vanliga daglönare 2 kr. 30 öre ; vid fabriks
driften för yrkesarbetare 3 kr. 30 öre, för öfriga arbetare 
2 kr. 30 öre; vid diverseafdelningen för yrkesarbetare 2 kr. 
65 öre, för öfriga arbetare 2 kr. 30 öre. Bolaget äger ett 
femtiotal arbetarebostäder, hvardera innehållande ett fler
tal lägenheter om 2 à 3 rum, och i dessa hafva gifta ar
betare fri bostad, öfriga gifta arbetare, som varit ett år i 
bolagets tjänst, erhålla en hyresersättning af 4 kr. per månad. 
Ogifta arbetare, som varit 2 år i bolagets tjänst och fyllt 21 
år, erhålla hyresersättning med 2 kr. per månad. Vissa ar
betare erhålla dessutom fria stenkol. För sig själfva och 
familjer åtnjuta arbetarne fri läkarevård och medicin. En 
sjukkassa bland arbetarne understödjes af bolaget. Vid under 
arbetet inträffade olycksfall och däraf uppkommande sjukdom, 
invaliditet eller dödsfall utgår ersättning från en af vinst
medel afsatt fond. För öfrigt finnas änke- och pupillkassa 
samt pensionsfond, båda förvaltade af bolaget. Egnahemsidén 
har sedan lång tid bland arbetarne realiserats i stor omfatt
ning. Dels har nämligen ett flertal arbetare, som ej bebo 
bolagets lägenheter, byggt egna hus på fri grund och dels 
har ett mindre antal uppfört hus på bolaget tillhöriga tom
ter, hvilka af bolaget utlämnas på 50 års tid, jämte det bygg
nadslån lämnas. Under år 1904 uppfördes ett tidsenligt folk
badhus med karbad och badstu samt kallvattensbassäng. 
Sammanslutningar för skyttesakens främjande samt för öf-
vande af gymnastik och idrott understödjas af bolaget. Gruf-
predikant aflönas af bolaget. Flere kooperativa föreningar 
finnas för inköp af lifsmedel m. m. 

Vid Bjufs gruf va och fabrik finnas 18 pensionärer. 
Medelförtjänsten per dag utgör: vid grufdriften för yrkes
arbetare 4 kr. 34 öre, för öfriga arbetare öfver 19 år 2 kr. 
59 öre, för dem under 19 år 1 kr. 60 öre; vid fabriks
driften för yrkesarbetare 3 kr. 40 öre, för öfriga arbetare 
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öfver 19 år 3 kr. 30 öre, för dem under 19 år 1 kr. 80 
öre; vid reparationsverkstäderna för yrkesarbetare 2 kr. 70 
öre, för öfriga arbetare 1 kr. 70 öre; vid diverseafdel
ningen för yrkesarbetare 2 kr. 55 öre, för öfriga arbetare 
2 kr. 40 öre. 183 arbetare bo kostnadsfritt i bolaget till
höriga bostadslägenheter och 365 åtnjuta årligt hyresbidrag, 
de gifta med 48 kronor och de ogifta med 24 kronor. Om
kring 20 procent af arbetarne äro husägare, i det att 12 fa
miljer bo på bolaget tillhörig mark och de öfriga på fri
köpt jord. Förutom fri läkarevård och medicin åtnjuta ar
betarne förmånen att mot billig afgift begagna ett af bo
laget upplåtet sjukhus. Fr ia varma bad hafva serverats 
arbetarne uti nyuppfördt större badhus. 

Vid Skromberga stenkols- och lerindustriaktiebolag utgör 
medelförtjänsten per dag: vid grufdriften för yrkesarbetare 
3 kr. 54 öre, för öfriga arbetare öfver 19 år 2 kr. 81 öre, 
för dem under 19 år 1 kr. 75 öre; vid fabriksdriften för 
yrkesarbetare 3 kr. 30 öre, för öfriga arbetare öfver 19 år 
2 kr. 90 öre, för dem under 19 år 1 kr. 30 öre; vid. me
kaniska reparationsverkstaden för yrkesarbetare 2 kr. 97 
öre, för öfriga arbetare 2 kr. 12 öre; vid diverseafdelningen 
2 kr. 12 öre. Förmåner utgå för nuvarande och f. d. kol
huggare med 2 kr. per tur (52 kr. per år), nämligen 1 
krona i kolpengar och 1 krona i hyrespengar (eller fri bo
stad) för gifta kolhuggare samt för ogifta med 1 kr. per 
tur (26 kr. per år). Alla arbetare hafva fri läkarevård och 
medicin äfvensom sjukhjälp med 25 öre per sjukdag. Dess
utom erhålles stenkol till 30 procent lägre pris än det 
gällande försäljningspriset. Af arbetarne bo 60 i bolagets 
bostäder. 331 hafva egna hus med ett sammanlagdt taxerings
värde af 448,600 kronor. Till pensioneringsfond afsätter bo
laget årligen 10,000 kronor. En bolaget tillhörig diverse
handel finnes, och den därpå uppstående vinsten fördelas på 
köparne i förhållande till de gjorda inköpen. 

Vid Boserups gruf va utgör medelaf löningen per dag: 
för kolhuggare 3 kr. 44 öre, för dragare 2 kr. 16 öre, 
för dagsverkare i grufvan 2 kr. 12 öre, för sådana ofvan 
jord 2 kr. 25 öre, för gamsare 2 kr. 30 öre. 

Till bruks- och bergshandteringen är ock hänförlig den 
verksamhet, som bedrifves af Skånska superfosfat- och svaf-
velsyrefabriken samt Hälsingborgs kopparverk, vid hvilka 
inrättningar år 1905 tillverkades 4,023 kilogram silfver-
precipitat med 4-OT O/0 silfver till ett värde af 12,000 kronor, 
2,285,732 kilogram cementkoppar till ett värde af 2,847,000 
kronor — mot 2,835,452 kilogram till ett värde af 3,275,278 
kr. för hela riket — 1,253,076 kilogram raffinadkoppar till 
ett värde af 1,694,000 kronor — mot 1,385,098 kilogram till 
ett värde af 1,871,387 kr. för hela riket — samt 137,400 kilo
gram alun till ett värde af 13,053 kronor — mot 138,850 kilo
gram till ett värde af 13,163 kronor för hela riket. Vid 
verket voro år 1905 anställde 250 arbetare. 

Beträffande den bergshandteringen närstående stenin
dustrien anmärkes, a t t grufdriften vid övedsklosters sand
stensbrott betydligt utvidgats, så att grufvans djup för när
varande är omkring 150 fot. Gruf området upplyses med 
elektricitet, likasom ock grufspel och pumpar drifvas med 
sådan kraft. Stenborrar och maskiner för löshuggning af 
block drifvas med komprimerad luft. Den synnerliga vackra 
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sandstenen har blifvit mycket efterfrågad i både in- och 
utlandet. Vid åtskilliga större offentliga och enskilda bygg
nader i skilda delar af riket har denna sandsten blifvit 
använd. — De röda sandstenslagren vid Klinta inom Bosjö-
klosters socken hafva visat sig vara mycket svårtillgängliga 
för bearbetning, enär de sträcka sig under Ringsjöns vatten
nivå. Bearbetningen har därför afstannat. Däremot har den 
hvita sandstenen vid Stanstorp, jämväl i Bosjöklosters socken, 
h vilken visat sig synnerligen lämplig för slipnings- och mal-
ningsändamål, rönt stor efterfrågan till slipstenar för järn-
slipning, kvarnstenar och s. k. defibrörstenar, hvilka senare 
användas för sönderslipning af t rä t i l l massa för pappers
fabrikation. De uti förra femårsberättelsen omförmälda sand
stensbrotten inom Jonstorps och Allerums socknar samt Häl
singborgs landsförsamling bearbetas numera icke. Likaledes 
är det stenbrott, som funnits vid Bökebolet vid foten af 
Kullaberg, nedlagdt. 

E t t betydande rum bland näringarna intaga cement-
och lerindustrien samt brytningen af kalk och krita. Vid 
cementfabrikerna i Lomma, Limhamn och Klagshamn upp
gick tillverkningsvärdet år 1904 till 2,505,073 kronor, ut
görande mera än hälften af hela rikets tillverkning. Klags-
hamns cementfabrik har inköpt ett hemman i Lyngby socken, 
hvarest finnes för cementtillverkning lämplig lera. Denna 
lera transporteras på järnväg till Klagshamn; mängden, som 
år 1905 för ändamålet användes, utgjorde 1,446 vagnslaster. 
Cementgjuteriernas antal utgör 7, nämligen 4 på lands
bygden, 2 i Malmö och 1 i Hälsingborg. Sammanlagda till
verkningsvärdet var år 1904 706,919 kronor. 

Sten- och lergodsfabrikerna voro år 1904 6, nämligen 1 
i Hälsingborg och 5 på landsbygden. Tillverkningsvärdet 
för år 1904 utgjorde 1,036,499 kronor. 

År 1904 funnos å länets landsbygd 9 kritbruk, hvil-

kas tillverkningsvärde uppgick till 251,647 kronor, mot 
260,847 kronor för hela riket. 

Tegelbrukens antal uppgick år 1904 till 68 på lands
bygden och 5 i städerna. Deras tillverkningsvärde besteg 
sig till 4,870,251 kronor, eller ungefär en tredjedel af hela 
rikets tillverkning. 

Bland nytillkomna fabriker och därmed likställda inrätt
ningar må nämnas: i Malmö aktiebolaget Svenska konstgöd
nings- och svafvelsyrefabrikernas fabriksanläggning å östra 
hamnområdet med ett taxeringsvärde af 600,000 kronor, 
äfvensom utvidgning och fullbordande af stadens gas- och 
elektricitetsverk för en kostnad af tillsammans 1,040,000 
kronor; i Landskrona en borst- och penselfabrik, hvars till
verkningsvärde år 1905 utgjorde 300,000 kronor, ett hol
ländskt kafferosteri, som år 1905 hade en omsättning af 
675,000 kronor, en hartslimsfabrik för tillverkning af harts
lim till pappersfabrikation med en omsättning år 1905 af 
424,000 kronor, aktiebolaget J . Aug. Olssons handelsaffär och 
kvarn med en omsättning år 1905 af 3,575,000 kronor samt 
en kakaofabrik; i Hälsingborg en piskfabrik, en band- och 
snörfabrik, en linne- och utstyrselfabrik, en skjortfabrik samt 
utvidgning af stadens gas- och elektricitetsverk; i Limhamn 
en fabrik för tillverkning af gödningsämnen, en fabrik för 
tillverkning af oljor och ett gasverk; i Sofielund en fil
fabrik och en listfabrik ; i Svedala ett s. k. försökstegelbruk, 
en fabrik för tillverkning af automobiler och gasmotorer; 
i Klagshamn en cementfabrik och en fabrik för tillverkning 
af natron; i Hvellinge en spritfabrik och en mekanisk verk
stad med gjuteri; i Roslätt ett elektricitetsverk; i Trelle
borgs landsförsamling en möbelfabrik; i Hörby köping en 
mekanisk verkstad och ett elektricitetsverk. 

Angående ofvannämnda försökstegelbruk må nämnas, 
att detsamma på initiativ af Sveriges tegelmästareförening 

Tab. G. Sockerbrukens i Malmöhus län tillverkningsmängd, vid dem sysselsatte arbetare samt vid inköp af sockerbetor ut-
betalda belopp åren 1901 och 1905. 

') Nettobelopp. Afdrag gjordt för frakt och smuts. — a) Fabriken började sin »erkiamhet den 1 oktober 1901. 
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uppförts af ett för ändamålet bildadt bolag, a t t tegelbruket, 
vid hvilket jämväl tillverkas tegelprodukter och särskildt 
taktegel, hufvudsakligen har till uppgift dels att utbilda 
tegelmästare och dels att såväl anställa allahanda försök 
med till detsamma insända materialier som ock verkställa 
begärda undersökningar på olika platser i riket. Skolan är 
företrädesvis afsedd för sådana elever, hvilka fylla vissa af 
Sveriges tegelmästareförening uppställda fordringar, men 
äfven extra elever kunna antagas. Första kursen tog sin 
början den 15 januari 1905. Hvarje kurs pågår under tre 
månader och omfattar föredrag i tegeltekniska ämnen, prak
tisk undervisning i tegeltekniken samt elevernas fortsatta 
öfning på egen hand. Bruket har hufvudsakligen varit besökt 
af svenskar, men äfven finnar, danskar och norrmän hafva 
utgåt t därifrån som tegelmästare. 

Elektricitetsverket vid Roslätt uppfördes år 1904 af 
grefve T. Thott på Skabersjö. Den elektriska strömmen fram-
ställes genom användande af bränntorf. Kraftmaskinerna ut
göras af s. k. torfgasmotorcr, hvilka beräknas frambringa 
omkring 300 hästkrafter. Driftkostnaden ställer sig sär
deles billig, då endast 1"2 kilogram torf användes för hvarje 
hästkrafttimme. Kostnaden för torftillverkningen utgör 
3 kr. 94 öre per ton. Elektricitetsverket användes dels för 
belysning och dels för drifvande af industriella verk, huf
vudsakligen inom Svedala socken. 

En ny råsockerfabrik har under perioden tillkommit, 
nämligen Skifarps, hvilken år 1901 trädde i verksamhet. Be
träffande denna näringsgren bemärkes, a t t genom allt mera 
fullkomnade maskiner och öfriga anordningar det numera 
gör es möjligt att på vida kortare tid än förut af sluta af verk
ningen, därigenom dels afverkningskostnaden nedbringas och 
dels vinnes, att sockerbetorna bättre bibehålla sin socker-
halt. Vid de flesta sockerbruken plägar af verkningen vara 

Tab. H. Antalet fabriker och fabriksarbetare samt handt-
verkare och handtverksarbetare i Malmöhus län åren 1900 

och 1904. 

afslutad före årets utgång. — Angående sockerbrukens till
verkningsmängd m. m. lämnas närmare uppgifter i tabel
len G (sid. 26). 

År 1904 uppgick tillverkningsvärdet inom nedan nämnda 
fabriksgrenar till följande belopp: kvarnindustrien 21,884,727 
kronor, tobaksfabriker 2,402,440 kronor, väfverier 8,245,232 
kronor, spinnerier 7,257,223 kronor, garfverier 4,855,274 kro
nor, tegelbruk 4,870,251 kronor, gjuterier samt järn- och 
stålvarufabriker 3,207,666 kronor samt mekaniska verk
städer 4,304,848 kronor. En jämförelse med förhållandet 
år 1900 påvisar stegring för samtliga nämnda industrigre
nar, hvilken dock är mycket ringa utom beträffande kvarn
industrien, för hvilken ökningen utgör omkring 5,000,000 kro
nor, väfverier och spinnerier, där ökningen för hvardera utgör 
omkring 2,000,000 kronor, samt garfverier, där den uppgår 
till mera än 2,000,000 kronor. Inom hela länet funnos; då 1,177 
fabriker, mot 999 år 1900, hvilka sysselsatte 31,619 arbe
tare, mot 27,210 år 1900, och hade ett sammanlagdt till
verkningsvärde af 201,548,430 kronor, mot 162,982,536 kro
nor år 1900. Med hänsyn till produktionsvärdet intog Malmö
hus län första rummet, lämnande 17-o7 °/o af hela rikets till
verkningsvärde, medan Stockholms stad samt Göteborgs och 
Bohus län, hvilka intogo andra och tredje rummen, uppnådde 
respektive 138,24,5589 kronor, eller U T I <y0 och 119,514,675 
kronor, eller 10-i2 o/o. Bland rikets städer intog Stockholm 
första rummet" med nyssnämnda tillverkningsvärde, Malmö 
andra rummet med 65,936,897 kronors tillverkningsvärde, 
Hälsingborg femte (25,040,784 kr.), Landskrona nionde 
(14,103,754 kr.), Ystad tionde (12,458,658 kr.) och Lund fjor
tonde rummet (10,577,951 kr.). Antalet vid länets fabriker 
sysselsatte arbetare motsvarade 74 per 1,000 invånare. 

Angående fabrikernas och handtverkeriernas fördelning 
på de särskilda städerna och på landsbygden åberopas ta
bell H. 

En jämförelse mellan åren 1900 och 1904 beträffande 
den bevillning, som påförts fabriksidkare och handtverkare, 
företer följande siffror: 
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Af de åberopade siffrorna framgår, att, ehuru såväl 
antalet fabriker och vid dem sysselsatte arbetare som äfven 
fabrikernas tillverkningsvärde icke obetydligt ökats, stegrin
gen i den fabrikerna påförda bevillningen är ganska ringa, 
hvilket skulle angifva, att vederbörande ägares behållning af 
fabriksdriften varit i nedgående. Sifferuppgifterna angående 
handtverkerierna utvisa något, ehuru ej betydligt, framåtgå-
ende för denna näringsgren. Emellertid må bemärkas, att uti 
handtverkerierna inräknas de flesta af de arbetsfack, som 
komma till användning inom byggnadsverksamheten, såsom 
murare, snickare, timmermän, målare, kakelugnsmakare 
m. m., och som byggnadsverksamheten under perioden varit 
ganska liflig, torde stegringen beträffande handtverkerierna 
sålunda kunna förklaras. Frånräknas nämnda arbetsgrenar, 
skall förvisso framgå, att handtverksnäringen i egentlig me
ning är i nedgående, hvilket ock är en naturlig följd af 
näringslifvets utveckling, enär de alster, som handtverkerier
na åstadkomma, kunna erhållas vida billigare, om ock till 
mindre hållbar kvalitet, från fabrikerna, de in- och ut
ländska. 

Af de vid fabriksindustrien år 1904 sysselsatte arbetarne, 
tillsammans 31,619, voro 7,986 kvinnor, af hvilka 1,675 voro 
under 18 år. Af männen voro 1,979 under nämnda ålder. 
Af de vid handtverkerierna sysselsatte arbetarne, tillsam
mans 9,541, voro 893 kvinnor. 

Angående anstalter och åtgärder till industriens och 
handtverkeriernas höjande må nämnas Malmö industriföre
ning, Malmö handtverksförening, Fabriks- och handtverks-
föreningen i Lund, Olof Lundbergs reseunderstödsfond i Lund 
med ändamål att bereda reseunderstöd åt handtverksarbetare, 
hvilka önska efter slutad lärotid förkofra sig i sitt yrke 
genom resor i främmande land, vidare det genom Malmö indu
striförening anordnade Malmö industrilotteri samt Sydsven
ska konstindustrilotteriet i Lund, anordnadt af Kulturhistori
ska föreningen för södra Sverige, äfvensom den af sistnämnda 
förening inrättade konstslöjdsanstalten i Lund med facksko
lor för bildhuggeri, konstsmide och textilkonst m. m. 

Ar 1903 af hölls i Hälsingborg i samband med det tjugu-
förstä allmänna skånska landtbruksmötet en industri- och 
slöjdutställning, afsedd ursprungligen för provinserna Skåne, 
Halland och Blekinge, men omfattande i mån af utrymme 
äfven alster från andra platser i riket. Denna utställning 
betingade för byggnader, förvaltning m. m. en kostnad af 
353,266 kr. 88 öre. 

Genom lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för 
skada till följd af olycksfall i arbete hafva arbetarne inom 
vissa yrken tillförsäkrats rä t t att vid olycksfall i arbetet 
på arbetsgifvarens bekostnad erhålla någon ersättning för den 

uppkomna skadan. Den genom statens försorg inrättade Eiks-
försäkringsanstalten, som afser att öfvertaga arbetsgifvarnes 
sålunda stadgade ersättningsskyldighet, har ingalunda i den 
omfattning, som varit at t vänta, blifvit af arbetsgifvarne 
anlitad. Så förmäles t. ex. från Hälsingborg, att under år 
1905 endast 31 arbetsgifvare därstädes tagit försäkringar 
i Riksförsäkringsanstalten, och att antalet därigenom försäk
rade arbetare uppgick till 618. Orsaken därtill, a t t de 
enskilda försäkringsinrättningarna mera än Riksförsäkrings
anstalten anlitas, torde vara att söka däri, a t t de förra 
mindre än den senare äro i sin rörelse bundna af föreskrifter, 
hvilka icke tillåta någon jämkning. Härti l l kommer ock, 
att arbetsgifvarne pläga hafva sina arbetare olycksfalls-
försäkrade icke blott inom de yrken och till det omfång, som 
genom lagen är föreskrifvet, utan i vida större omfattning, 
beroende på, a t t arbetareorganisationerna i allmänhet vid 
löneaftalens träffande uppställa fordran på dylik fullstän
digare försäkring, hvilken hittills lättare ståt t at t erhålla 
uti enskilda försäkringsinrättningar. Mycket sällsynt är nu
mera, att arbetarne själfva olycksfallsförsäkra sig. 

Den i förra berättelsen omförmälda pensioneringen af 
Malmö stads arbetare har under perioden fortgått, och hafva 
därunder 22 arbetare blifvit efter fastställda grunder bevil
jade pensioner. Uti Lund pågår utredning angående beredan
det af pensionsrätt för magistratens ledamöter samt de i 
öfrigt i stadens tjänst varande tjänstemän, betjänte och ar
betare. Vid större industriella verk jämväl på landsbygden 
äro inrättade pensionskassor för arbetare, stundom bildade 
uteslutande genom arbetsgifvarnes tillskott, men stundom 
af arbetarne själfva, i hvilket sistnämnda fall arbetsgifvarne 
vanligen, då behållningen af verkets drift det medgifver, 
lämna årliga bidrag. 

För första gången är at t under denna period anteckna an
ordnandet af kommunala arbetsförmedlingsanstalter, med än
damål att skaffa arbetsgifvaren den bästa möjliga arbetskraft 
och arbetaren det arbete, hvartill han bäst lämpar sig. Dy
lika anstalter hafva inrättats år 1902 i Hälsingborg samt år 
1905 i Malmö och i Lund. Dessa anstalters organisation och 
verksamhet grunda sig hufvudsakligen på system, som an
vändes vid Köpenhamns kommunala arbetsanvisningskontor. 
För dessa anstalter gäller, at t arbetsförmedlingen är afgifts-
fri, att de med verksamheten förenade kostnader bestridas 
genom anslag af stadsfullmäktige, a t t styrelsen består af 
en ordförande, utsedd af magistraten, och af ledamöter, ut
sedde af stadsfullmäktige, samt at t bland ledamöterna före
komma representanter för såväl arbetsgifvare som arbets
tagare, och at t äfven kvinnor äro styrelseledamöter. Angåen
de dessa anstalters verksamhet hittills meddelas, a t t den 
utfallit gynnsamt. Genom anstalten i Hälsingborg hafva un
der år 1905 anskaffats 2,768 platser. 

Bildandet af sjuk- och begrafningskassor samt af före
ningar för ekonomisk verksamhet, genom hvilka åtgärder 
kroppsarbetarne åsyfta att bereda sig ekonomisk trygghet, 
har under perioden fortgått, och anslutningen till dylika 
kassor och föreningar har blifvit lifligare. Den tillförene 
iakttagna obenägenheten att låta registrera sjuk- och be
grafningskassor förspörjes numera icke. Antalet registrerade 
sjuk- och begrafningskassor inom länet var vid slutet af 
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perioden 296, mot 211 år 1900. Antalet hos Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande registrerade föreningar för ekonomisk 
verksamhet var vid periodens slut 289, nämligen 90 med be
gränsad personlig ansvarighet och 199 utan personlig ansva
righet. Motsvarande siffror år 1900 voro 130, 35 och 95. 
Den betydliga ökningen beror delvis på sammanslutningar 
mellan landtbrukare för försäljning af landtbruksprodukter 
samt för inköp af foder- och gödningsämnen äfvensom andra 
för jordbruksdriften erforderliga förnödenheter. Af de nytill
komna föreningarna för ekonomisk verksamhet märkas mera 
än 100 dylika föreningar, bildade af landtmän. Ganska van
ligt är det förhållandet, a t t en kroppsarbetare tillhör flere 
sjuk- och begrafningskassor samt ekonomiska föreningar. 

Sjukkasserörelsen har under perioden kännetecknats af 
en viss lifaktighet, hvilken bland annat y t t r a t sig ut i en 
allt mera ökad anslutning af nya medlemmar. Tillika har 
i några städer kommit till stånd ett sammanslutningsarbete 
mellan de särskilda sjukkassorna genom bildandet af sjuk
kassornas centralförsamling, hvilken har till ändamål at t 
verka för erhållande af bidrag från kommunerna samt at t 
gemensamt med landets öfriga sjukkassor söka utverka högre 
statsbidrag än det, som för närvarande utgår. Jämväl upp
taga dessa centralförsamlingars program frågan om bildan
det af »fortsättningskassor», med ändamål att vid långvarig 
sjukdom bereda medlem tillfälle till fortsatt sjukhjälp, då 
tiden gåt t till ända, efter hvilken understöd ej utgår från 
den sjukkassa, han tillhör. För öfrigt synes sjukkassornas 
sträfvan gå ut på att åstadkomma stora, om ock fåtaligare 
sjukkassor, med fasta årsinbetalningar och fondbildning. 

Husslöjden såsom näringsgren har fortfarande ringa 
betydelse. Den enda ort inom länet, där den som sådan idkas, 
är i norra delen af Frosta härad, där stora marker finnas be-

A) Landtkommunikationer. Tabellen 2 innehåller upp
gifter om de allmänna vägarna och skjutsningen med hvad 
dit hör. Af densamma framgår, a t t de allmänna vägarnas 
längd i städerna och på landsbygden utgör tillsammans 
2,565-89o kilometer mot 2,290-802 under förra perioden. Härvid 
är att märka, a t t ny vägdelning enligt lagen den 30 oktober 
1901 numera trädt i tillämpning inom samtliga väghållnings
distrikt med undantag af det, som omfattar Luggude härad, 
där vägdelningen ej ännu afslutats. Med det ätt ny vägdel
ning inom distrikten kommit till tillämpning, har åstad
kommits, at t de socknevägar, som ingått i allmänna vägnätet 
och hvilka under de senare åren mycket illa underhållits, 
nu genom vägstyrelsernas försorg försatts i tillfredsställan
de skick, innan de af de nya väghållningsskyldige öfver-
tagits. De sockne- och byvägar åter, hvilka ej ingått i väg
delningen, befinna sig i dåligt skick, enär dels det stun
dom är ovisst, hvem underhållningsskyldigheten åligger, och 
dels någon ordnad tillsyn öfver underhållet i allmänhet ej 
förefinnes. De allmänna vägarna, hvilka flerstädes slitas 
hårdt, i synnerhet genom transport af mjölk till och från 
mejerierna samt af betor till sockerbruken och betmassa 
från dessa, underhållas i allmänhet oklanderligt. Emeller-

vuxna med björk och en. En del af befolkningen på nämnda 
trakter försörjer sig genom tillverkning och försäljning af 
korgar, kvastar och dylika alster. Emellertid har under 
de senare åren en viss uppmärksamhet börjat ägnas åt hem
slöjden, med afseende på dennas såväl ekonomiska som upp
fostrande betydelse. Till främjande af denna verksamhet har 
bildats Malmöhus läns hemslöjdsförening, som i Malmö in
rät ta t en skola, afseende att verka för utbredning af väf-
nadsskicklighet i hemmen genom at t meddela undervisning 
i såväl enklare väfnad af äldre och nyare slag som konst-
väfnad i gammal och modern stil äfvensom at t utbilda lä
rarinnor i väfnad för slöjdskolor. Denna förening räknade 
vid slutet af femårsperioden 150 garantimedlemmar och 1,823 
andra medlemmar. Samtidigt med att föreningen öppnade 
sitt magasin, lät den genom Förening för svensk hemslöjd 
anordna en hemslöjdsutställning å Malmö rådhus, som besök
tes af öfver 4,000 personer. 

Till husslöjdens uppmuntran har Hushållningssällskapet 
anslagit 730 kr. till slöjdskola i Ystad för folkskolelärare 
från länet, och Föreningen för svensk hemslöjd har erhållit 
räntefritt lån å 1,000 kr. a t t användas till inköp, transport 
och annonsering af hemslöjdsalster. Kulturhistoriska före
ningen för södra Sverige har i 2 år åtnjutit ett anslag af 
1,000 kr. till sin hemslöjdsanstalt i Lund. Den betydelse
fullaste åtgärd, som Hushållningssällskapet vidtagit till hus
slöjdens fromma, har måhända varit beslutet att afsätta 
10,000 kr. till en fond för hemslöjdens befrämjande, hvarifrån 
räntefria lån kunna utlämnas till förening eller annan sam
manslutning, som bildats i syfte att försälja hemslöjdsalster, 
tillhandahålla mönster och utlämna råmaterialier. En följd 
af detta beslut var bildandet af nyssnämnda Malmöhus läns 
hemslöjdsförening. 

tid förmärkes icke sällan hos enskilde väghållare en viss 
ovilja eller oförmåga at t förstå de högre anspråk, som nu
mera ställas på vägunderhållet och som icke äro oberättigade 
särskildt från deras sida, hvilka icke utgöra vägunderhåll 
in natura, men få med afsevärda belopp bidraga till under
hållet. — Allmänna broar, hvilka underhållas på vägkassor-
nas bekostnad, befinna sig nästan utan undantag i fullgodt 
skick. 

Broafgift förekommer numera ingenstädes i länet. 
Grindar öfver allmänna vägar finnas endast i norra de

len af Onsjö och Frosta härad och i ringa antal. 
Såsom väglagningsämne användes hufvudsakligen kros

sad sten, men äfven stridt grus och s. k. strandmal. 
Inom samtliga väghållningsdistrikten är vinterväghåll

ningen ordnad medelst ploglag. Enär emellertid under perio
den snöfall mycket obetydligt ägt rum, har snöskottning 
på de allmänna vägarna knappast förekommit. 

Bland utförda vägarbeten må nämnas följande: 

1 närheten af Billesholms grufvas järnvägsstation i Luggode härad har ny
anlagts en vägsträcka om 386 meters längd för en kostnad af 3.300 kronor, hvar-
jämte vid samma station på Järnvägsstyrelsens föranstaltande omlagts en väg
sträcka af 371 meter. 

4. Kommunikationer och varuutbyten. 
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Inom Vemmenhögs härad har på en sträcka af 865 meter omläggning ägt 
rum af bygdevägen N. inom Tnllstorps och Östra Vcmmenhögs socknar, hvilket 
arbete kostat 3,480 kronor. 

Landsvägen vid den s. k. Svenstorps backe i Herrestads härad på en sträcka 
af 720 meter har omlagts och förbättrats för en kostnad af 12,069 kronor, däraf 
med statsbidrag gnidits 7,300 kronor. 

Enär en sträcka af omkring 1,000 meter af landsvägen vid Onnerup inom 
Bara härad år 1903 bortsköljts af hafvet, har ny väg anlagts längre inåt landet, 
hvilken blifvit försedd med strandskoning af större klufven granit. Detta arbete 
har kostat 12,530 kroöor. 

Ny bro öfver Löddeå uppfördes år 1901 för en kostnad af 24,573 kronor, 
däraf Torna och Harjagers härads vägkassor gnidit hvardera hälften. 

Vid Alnbodarnes hamn inom Rönnebergs härad, där på en sträcka af 350 
meter bygdevägen utsköljts af hafvet, har ny väg anlagts för en kostnad af 5,725 
kronor. 

Ar 1903 har nyanlagts bygdevägen mellan Västra Virestads by i Bösnrps 
socken till Fjärdingslöfs järnvägsstation i Gylle socken, upptagande en sträcka af 
2,180 meter. Till bestridandet af kostnaden, som uppgått till 12,820 kronor, har 
staten bidragit med 8,500 kronor. 

En sträcka af 4,190 meter af den inom Malmöhus län fallande delen af 
vägen mellan Lindcröd i Kristianstads län och Kilhult i Malmöhus län har an
lagts för en kostnad af 17,500 kronor, och har till bestridandet af kostuadeu 
statsbidrag utgått med 11,600 kronor. 

Skjiitsanstalternas antal inom länet utgör 37, nämligen 
26 gästgifverier och 11 skjutsstationer. Vid samtliga an
stalterna uppehälles skjutsningen medelst entreprenad. 
Skjutsentreprenadbidrag hafva betingats vid 33 skjutsanstal
ter och med följande belopp, nämligen: 

Till gäldande af entreprenadbidrag utgingo af stats
medel år 1901 6,462 kr. 50 öre, hvartdera af åren 1902 
och 1903 6,612 kr. 50 öre, år 1904 6,682 kr. 50 öre och 
år 1905 6,752 kr. 50 öre. På länets invånare hafva till gäldan
de af entreprenadbidragen utdebiterats under hvarje år 1 öre 
per krona bevillning af fast egendom och af inkomst. An
talet utgångna hästar från skjutsstationerna utgjorde under 
denna period 70,692, mot 68,345 under den näst föregående. 

Inom flera af länets städer hafva omfattande gatu-
arbeten under perioden utförts. I Malmö hafva gatusträckor 
inom broarna belagts med tuktad sten såsom utbyte mot fält
sten. Utom broarna hafva nya gator anlagts, därvid maka-
damisering efter en ny metod företrädesvis användts. 

Underhållet af vägarne inom det till Lund hörande om
rådet har förut hufvudsakligen ålegat innehafvarne af de 
s. k. fäladslotterna, men i den mån staden inlöst fälads-

lotterna, har det vid dem fastade vägunderhållet öfvertagits 
af staden. Ar 1905 har trädt i tillämpning ny fördelning af 
underhållet af vägarna, i den mån det ej påhvilar staden. — 
Åtskilliga af stadens gator hafva omlagts eller försetts 
med gångbanor, och har kostnaden för samtliga gatuarbeten 
under perioden uppgått till 126,799 kr. 50 Öre. 

Landskrona stads allmänna vägar, upptagande en längd 
af 5-3 kilometer, hafva genom årlig påfyllning af grus och 
sönderslagen sten underhållits i godt skick, och har kostna
den, som besfridts dels af stadskassan och dels af husägarne 
efter skedd uttaxering, uppgått till 36,961 kr. 27 öre. 

Å en ny gata framdragen genom kvarteret Karl X I i 
Hälsingborg har körbanan blifvit belagd med träkubb af 
svensk kärnfuru. Hälsovägen har omlagts för en kostnad 
af 60,772 kronor. Af Storgatan har en längd af 7,619 meter 
belagts med asfalt. Ar 1903 öppnades för allmän trafik Häl
singborgs stads elektriska spårvägar, upptagande en sträcka 
af 4-7éi kilometer. Anläggningskostnaden har uppgått till 
442,900 kr. 62 öre. Under år 1905 hafva inkomsterna för 
passagerarebiljetter uppgått till 131,135 kr. 60 öre, under 
det att driftkostnaderna utgjort 113,638 kr. 46 öre. 

I Ystad hafva sex gator till hela sträckningen eller del
vis omlagts med fältsten och tuktad sten samt en gata 
nyanlagts med makadam. 

I Trelleborg hafva 2,000 meter af stadens hufvudgator 
försetts med körbana af tuktad granit. 

Från och med år 1905 har efter öfverenskommelse mellan 
Malmö spårvägsaktiebolag driften å dess spårvägar öfverta
gits af Malmö stad, hvilken i löseskilling till nämnda bolag 
erlagt 512,375 kronor. Den 13 januari 1905 hafva stadsfull
mäktige anvisat 1,137,600 kronor för spårvägsnätets omord
nande för elektrisk drift. Spårvägspassagerareantalet upp
gick till 1,407,108 år 1901 och 2,056,545 år 1905. 

En mindre hästspårväg har af aktiebolaget Ljungskogens 
strandbad blifvit anlagd från Ljunghusens järnvägsstation 
till stranden utmed bolagets villaområde. 

Angående järnvägarne inom länet lämnas följande redo
görelse. Vid förra periodens slut omfattade de för trafik 
upplåtna enskilda järnvägarne en sträcka af 574-t kilometer. 
Under perioden hafva ytterligare följande enskilda järnvä
gar öppnats för trafik, nämligen Lund—Bjärreds järnväg 
med en sträcka af 11 kilometer, Skifarp—Charlottenlund 
med en längd af 11 •« kilometer och Hälsingborg—Eå—Kam
lösa järnvägs hamnspår i Rå, 0-4 kilometer, öppnade år 1901, 
Malmö—Genärps järnvägs bispar Bara—Bokskogen, lps ki
lometer, och Lund—Bjärreds järnvägs förbindelsespår med 
statsbanan vid Lund, 8-s kilometer, öppnade år 1903, Hvel-
linge—Skanör—Falsterbo järnväg, 17's kilometer, öppnad år 
1904, samt Lund—Refvinge—Harlösa järnväg, 24-6 kilome
ter, öppnad år 1905. De enskilda järnvägarnes längd är 
alltså 641 kilometer. Sedan, såsom förut blifvit nämndt, 
Malmö—Limhamns järnväg blifvit under stormen natten 
till den 26 december 1902 väsentligt skadad, har järnvä
gen i hela sin sträckning blifvit ombyggd, därvid banken 
höjts med en half meter och tillika erhållit en sådan bredd, 
att dubbelspår -i händelse af behof kan anläggas. I sålunda 
ombyggdt skick öppnades järnvägen åter för trafik den 3 
mars 1903. 
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Koncession är meddelad för utförande af följande järn
vägsanläggningar, nämligen Ystad—Genarp, Bjärred—Löd-
deköpinge, Käflinge—Barsebäck samt Oxie järnvägsstation 
—Arrie, den sistnämnda afsedd endast för transport af grus 
från ett grustag inom Arrie socken, lydande under Skabersjö 
egendom. Förberedande arbeten för anläggning af järnvägen 
Käflinge—Barsebäck hafva påbörjats, och järnvägen Arrie— 
Oxie var vid periodens slut i det närmaste färdigbyggd, 
hvaremot arbetet med byggandet af de två öfriga ej på
börjats. 

Angående de enskilda järnvägarnas verksamhet med 
delas uppgifter uti tabellen I (sid. 32). 

B) Sjökommunikationer. Den i senaste femårsberät
telsen omförmälda utvidgningen af Malmö hamn blef full
bordad år 1903, då den under sommaren högtidligen öppnades 
i närvaro af Hans Maj:t Konungen. Sammanlagda kostnaden 
för detta hamnarbete har uppgått till 2,512,150 kronor. Beslut 
är af stadsfullmäktige fattadt om anläggande af en torr
docka å y t t re västra hamnområdet, hvilket arbete beräknats 
kosta 1,453,000 kronor. Malmö hamns inkomster hafva under 
perioden i medeltal årligen uppgått till 922,927 kr. 51 öre 
och utgifterna till 1,050,480 kr. 15 öre. 

Landskrona hamn har under åren 1904 och 1905 blifvit 
tillökt med en 225 meter lång kaj af sten med träunderbygg
nad, hvilket arbete, sedan det blifvit fullständigt afslutadt, 
beräknats kosta omkring 200,000 kronor. Hamnens utgifter 
under perioden hafva i medeltal årligen uppgått till 166,416 
kronor. 

Den under förra perioden påbörjade anläggningen vid 
Hälsingborgs hamn af en vågbrytare söder om hamnen har 
fortsatts, hvarjämte inloppen utvidgats under år 1901 till 
norra hamnbassängen genom afskärning af västra hamnpiren 
och under år 1904 till södra hamnbassängen. Å norra hamnen 
uppfördes år 1902 en internationell signalstation. 

Vid Ystads hamn hafva under perioden endast utförts 
en del mindre väsentliga förbättringsarbeten. Förslag före
ligger angående hamnens ombyggnad. 

Vid Trelleborgs hamn hafva nya lastkajer anbragts och 
en ny lastbrygga uppförts, hvarjämte hamnbassängen för
djupats så, a t t den till mera än två tredjedelar af området 
håller ett djup af 6 meter. Tillika har inseglingsrännan för
djupats i inre delen till 6-s meter och i den yt t re till 7s 
meter. 

Städernas hamnar hafva icke under perioden varit af 
is tillstängda med undantag däraf, a t t Landskrona hamn en 
dag, den 23 februari 1901, varit tillfrusen. 

Beträffande hamnarna å landsbygden må omnämnas föl
jande där utförda arbeten. 

Vid Kå hamn hafva anlagts ny kajbyggnad och led-
arm, hvarjämte muddringar verkställts. Sammanlagda kost
naden har uppgått till 89,032 kr. 15 öre, hvaraf i stats
anslag erhållits 41,000 kronor. 

A Vikens hamn hafva utförts åtskilliga arbeten, af-
seende förstärkning och förbättring af hamnen. Kostnaden 
har uppgått till 48,892 kr. 36 öre, däraf som statsbidrag 
beviljats 38,200 kronor. 

A hamnen vid Lerberget hafva verkställts reparations
arbeten för en kostnad af 4,982 kr. 6 öre. Därjämte äro 
förbättringar af hamnen under arbete med understöd af 
statsmedel, hvilka arbeten vid periodens slut icke blifvit 
fullbordade. 

A hamnen vid Höganäs äro förbättrings- och reparations
arbeten verkställda för en kostnad, som uppskattats till 
55,507 kr. 

A Mölle hamn hafva under åren 1901—1904 utförts 
reparationer, uppskattade till 1,361 kr. 54 öre. För istånd-
sättande af hamnen i följd af skador, uppkomna genom jul
stormen år 1902, erhölls ett statsanslag af 21,000 kr., och 
för utförande af andra förbättringar har statsbidrag be
viljats till belopp af 28,700 kr. Dessa arbeten påbörjades 
i juni 1905 och fortgå ännu. 

För hamnarne vid Nyhamn och Lerhamn hafva er
hållits statsbidrag, för Nyhamn 3,000 kr. och för Lerhamn 
2,400 kr. Arbetena å dessa hamnar hafva under perioden 
pågått, men ej afslutats. 

Hamnen vid Arildsläge har förbättrats för en kost
nad af 6,223 kr. Under år 1905 förlängdes hamnarmen 15 
meter utåt sjön medelst en 20 meter bred stenbrygga. 

Limhamns och Klagshamns hamnar hafva under perio
den utvidgats och fördjupats, den förstnämnda för en kost
nad af 257,000 kr. och den sistnämnda för 14,000 kr. 

Hamnen vid Alabodarne har under åren 1904 och 
1905 iordningställts och förbättrats för en kostnad af 29,300 
kr., däraf staten bidragit med 20,600 kr. 

Arbeten för iordningställande af hamnarna vid Barse
bäck, Vikhög och Kyrkobacken hafva med bidrag af stats
medel under perioden fortgått, men ännu ej afslutats. 

De arbeten å landthamnarne, hvarom sålunda förmälts, 
hafva hufvudsakligen nödvändiggjorts af skador, som jul
stormen år 1902 förorsakat. 

Beträffande lotsväsendet och fyranstalterna omnämnes, 
a t t år 1901 anordnats en mistsignalstation på Hälsingborgs 
hamnarm och att år 1902 där inrättats en internationell signal
station. E t t nyt t fast sjömärke har år 1902 uppförts vid 
Limhamn. Vid Lomma hamn har år 1902 uppförts en fyr af 
6:e ordningen, visande fast, hvitt , rödt och grönt sken. 
Vid inseglingsrännan till Malmö har anbragts en lysboj 
och utanför Trelleborgs hamn är sedan år 1901 förlagdt 
ett fyrskepp. Det har iakttagits, a t t lotsningarna vid Öre
sunds södra lotsstation betydligt nedgått i antal. De ut
gjorde år 1901 513 och år 1905 endast 285, oaktadt Flinträn
nan sistnämnda år passerades af 1,541 segel- och 4,223 ång
fartyg. Minskningen anses hero dels därpå, a t t efter anlägg
ningen af Kaiser Wilhelms-kanalen mindre antal fartyg nu 
än förr passera Flintrännan och dels därpå, a t t redarne upp
mana sina fartygsbefälhafvare att, med afseende på de låga 
frakterna, om möjligt gå utan lots för att undvika de med 
lotsningen förenade kostnader. 

C) Post- och telegraf- samt telefonväsendet. Postan
stalternas antal inom länet utgjorde vid 1879 ars slut 95, 
vid 1885 års slut 108, vid 1895 års slut 164, vid 1900 
års slut 187 och vid slutet af år 1905 204, af hvilka sist
nämnda 10 voro postkontor och 194 poststationer. Antalet 
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Tab. I. Passagerare- och godstrafik å enskilda järnvägar i Malmöhus län åren 1901—1905. 
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invånare, fördeladt på hvarje postanstaJt i länet, utgjorde 
vid 1905 års slut 2,113. Antalet afsända postförsändelser 
inom länet belöpte sig år 1905 till 37,697,846, motsvarande 
i medeltal 87-s per invånare. Postföring å landsväg ägde 
rum år 1905 å en sträcka af 75-3 nymil. För öfrigt skedde den 
å järnväg eller med sjölägenhet. Postverket har i Malmö 

Tab. I (forts.). Enskilda järnvägar åren 1901—1905. 

uppfört ett större posthus vid öst ra Kajgatan, hvilket emel
lertid vid 1905 års slut ej var fullt färdigt att tagas i 
bruk. 

Telegrafstationerna inom länet äro till antalet 10, näm
ligen Malmö, station af första klass, med oafbruten tjänst
göring dag och natt, Eslöf, Hälsingborg, Höganäs, Hörby, 
Landskrona, Lund, Trelleborg och Ystad, stationer af andra 
klassen med hel dagstjänst, samt Sofiero, station af tredje 
klassen med inskränkt dagstjänst. Antalet afsända telegram 
från samtliga stationer under år 1905 utgjorde 86,680 in
ländska och 65,806 utländska, eller tillsammans 152,486, mot 
169,316 under år 1899. 

Jämväl för denna period är att anteckna en afsevärd ut
veckling af telefonväsendet. Så hafva nya växeltelefonstatio
ner inrättats i Annelöf, Asmundtorp, Billinge, Bjärred, 
Brunnby, Falsterbo, Gyllebo, Hven, Hyllie, Kulladal, Kungs-
hult, Löddeköpinge, Marieholm, Kvarnby, Stehag, Skanör, 
Södra Sandby, östraby och ös t ra Grefvie. 

Antalet telefonapparater vid följande stationer utgjorde 
vid slutet af periodens olika år: 

K. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberälteher 1901—JD03. Afalmöhtu län. 

Följande administrativa och tekniska anordningar af 
mera afsevärd betydelse hafva under perioden införts inom 
länet. Vid flere stationer har tiden för öppethållandet ut
sträckts. Vidare har nummeranrop vid samtalsbeställning 
i allt större omfattning föreskrifvits. På telefontoknikens 
område är att anteckna med framgång gjordt försök med 
automatiska växlar, genom användning af hvilka ända till 
tjugu abonnenter i ett samhälle kunnat betjänas mod en 
enda dubbelledning till den längre bort belägna hufvud-
stationen. Inom detta län är en dylik automatisk växel 
införd i Oxie, och anläggning af ytterligare sådana i Hindby 
och Arlöf är beslutad. 

Telefonväsendets snabba utveckling inom länet torde 
i viss mån bero på ökad folkmängd och vidgad insikt om tele
fonens nytta, men än mera därpå, att tillfälle till bil
ligare abonnemang beredts genom bostadstelefonens införande. 

D) Sjöfart och handel. Det nedgående i sjöfartsnärin
gens förmåga att förskaffa redarne inkomst, som utmärkte 
senare delen af år 1900, har icke under denna period efter-
trädts af uppsving. Allmänneligen klagas öfver, att rederi
rörelsen är föga lönande. Orsaken till den nedpressade frakt-
marknaden anses i ej ringa mån vara att tillskrifva de på 
grund af tillståndet i Ryssland rådande osäkra sjöfartsför
hållandena i Östersjön. Men andra omständigheter af ren 
finansiell natur lära jämväl medverka. Rederierna hafva. 
försökt att genom sammanslutningar framtvinga högre frak-

f> 
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ter, men några af se värda verkningar af dessa åtgärder h af va 
ännu icke låtit sig förnimma. 

Förhållandet med antalet för utrikes och inrikes sjö
fart använda svenska fartyg, tillhörande länets särskilda 
städer och landsbygd, framgår af följande öfversikt: 

Fartygsbesättningarna å de länet tillhörande i handels
sjöfart använda fartyg uppgick år 1904 till 3,101, däraf 340 
befälhafvare. Motsvarande siffror voro för år 1900 3,515 
och 444. 

Exporten af lefvande djur har, åtminstone beträffande 
hornboskap och svin, något ökats i jämförelse med exporten 
under förra perioden. Ar 1905 utfördes från hamnar i lä
net 2,730 hästar mot 1,377 år 1900, 12,137 hornboskap mot 
1,857 sistnämnda år, 2,173 får mot 2,049 år 1900, samt 557 
svin. Exporten har nästan uteslutande af sett Danmark. 

Beträffande handlande, deras betjäning och deras upp
skattade inkomst af handeln utvisar en jämförelse mellan 
åren 1900 och. 1904 följande siffror: 

Härti l l kommer för år 1904 ett antal af 1,025 utländska 
handelsresande, hvilka enligt kungl. kung. den 21 maj 1897 
erlagt bevillning till belopp af 119,000 kronor. 

Uti här ofvan upptagna handlande ingå för år 1900 
47 aktiebolag och 19 registrerade föreningar för ekonomisk 

verksamhet samt för år 1904 106 aktiebolag och 21 re
gistrerade föreningar. Antalet handlande har alltså ökats 
i städerna med 418 och på landsbygden, köpingarna inräk
nade, med 152. Fördelade på landsbygdens 241 landskom
muner och 2 köpingar belöpa sig på hvarje mera än 5 hand
lande. —- Fördelade på könen, utgöra af handlandenas an
tal männen nära dubbelt så många som kvinnorna, under det 
att bland betjäningen kvinnornas antal proportionsvis är 
något högre. 

I samma mån som landsbygdens befolkning ser sig 
i tillfälle och slutligen förväntar att kunna få genom hand
lande i närheten tillgodosedda sina behof af allahanda för
nödenheter, har landthandeln blifvit allt mera oumbärlig 
och småningom, med afseende på handelsutöfvarnes person
liga kvalifikationer, vida höjt sig öfver den nivå, som för 
några tiotal år tillbaka betecknade denna näring. 

Gårdfarihandeln har i mån af landthandelns utveck
ling allt mera inskränkts at t omfatta alster af det handt-
verk, som gårdfarihandlanden utöfvar, eller af hemslöjd eller 
af vissa slag af handelsvaror, hvilka i regeln icke genom 
landthandlande tillhandahållas; gällande detta den gårdfari-
handel, som efter vederbörligt tillstånd utöfvas. Emel
lertid förekommer oloflig gårdfarihandel i icke ringa om
fång, och dylika gårdfarihandlande, hvilka mycket ofta äro 
mosaiska trosbekännare, utbjuda till salu alla slag af varor, 
s. k. korta varor, fickur m. m., oftast af underhaltig be
skaffenhet. Ehuru sådan oloflig gårdfarihandel mycket ofta 
beifras, synes det med nu gällande lagstiftning icke vara 
möjligt a t t stäfja densamma. Rättighet till gårdfarihandel 
beviljades år 1901 åt 127 personer, år 1902 åt 133, år 1903 
åt 127, år 1904 åt 12G och år 1905 åt 137 personer. De flesta 
af dessa rättigheter voro emellertid beviljade med sådan 
begränsning, h varom ofvan förmälts, nämligen 75 år 1901, 
83 år 1902, 75 år 1903, 88 år 1904 och 96 år 1905. 

Tillstånd till s. k. realisation enligt bestämmelserna i 
kungl. förordn. den 23 september 1897 har beviljats år 1901 
i 2 fall, år 1902 i 2 fall, år 1903 i 2 fall, år 1904 i 3 
fall och år 1905 i 3 fall. 

I Malmö har den 15 juni 1903 öppnats en ny saluhall 
vid Lilla Torg, inrymmande 97 försäljningsplatser förutom 
63 förvaringsrum i källare, och beslut är fattadt om upp
förandet af ytterligare en saluhall i kvarteret n:r 20 Ripan 
inom Södra förstaden. I Hälsingborg har år 1901 upplåtits 
till begagnande en saluhall uppförd å västra delen af Sunds
torget. 

Angående brännvinsförsäljningen åberopas tabellen K 
(sid. 35). Brännvinsförsäljningsafgifterna för hela länet under 
försäljningsåret 1904—05 öfversteg samma afgift under för
säljningsåret 1899—1900 med 176,798 kr. 54 öre. 

Brännvinshandeln i städerna Malmö, Lund, Landskrona, 
Hälsingborg, Ystad och Trelleborg samt i Eslöfs och Hörby 
köpingar är upplåten åt bolag. 

För köpmannanäringens främjande verka köpmannaför
eningar i Malmö, Lund och Hälsingborg samt en börsförening 
i Malmö. Sjöfartsföreningar finnas i Malmö och Hälsing
borg. Under perioden har i Malmö inrättats ett högre han
delsinstitut, hvilket stiftats af en inom Malmö köpmanna
kår bildad garantiförening och åtnjuter af staden ett års-
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anslag af 5,000 kronor. En dylik läroanstalt är jämväl 
år 1904 inrättad i Hälsingborg, åt hvilken staden kostnads
fritt upplåter undervisningsanstalter och därjämte ett år
ligt anslag af 4,000 kronor. Lunds handelsseminarium har 
fortsatt sin verksamhet, och 198 personer hafva under pe
rioden där genomgått en tre månaders kurs. 

Slutligen anser sig Kungl. Maj.is Befallningshafvande 
böra under denna afdelning lämna redogörelse för den under 
slutet af år 1905 bildade, för de båda skånska länen gemen
samma föreningen Skånes handels-, industri- och sjöfart skum
mare. Föreningen, som har sitt säte i Malmö, har till ändamål 
att genom en fast sammanslutning af provinsens näringsid
kare stödja och förkofra näringslifvet samt till uppfyllande 
af detta sitt ändamål dels med uppmärksamhet följa han
delns, industriens, handtverkets och sjöfartens ställning och 
behof samt föreslå åtgärder för dessa näringars främjande, 
dels, i den mån sådant kan ske, samla och bearbeta statistiska 
och andra uppgifter rörande handel, industri, handtverk, 
sjöfart och kommunikationer inom provinsen, dels på fram
ställning af myndigheter, kommuner, näringsidkare, före
ningar samt i vissa fall enskilda personer tillhandagå med 
upplysningar och afgifva råd och utlåtanden rörande handel, 

industri, handtverk, sjöfart, tullväsende, kommunikationer 
samt öfver hufvud sådana spörsmål, som röra näringarnas 
utveckling, dels att på begäran medla eller döma i tvister 
rörande affärsaftal, leveranser m. m. och dels årligen från 
trycket utgifva redogörelse öfver föreningens verksamhet 
under det gångna året. Föreningens angelägenheter hand-
hafvas af ett fullmäktigeråd, som benämnes »kammare» och 
består af 36 ledamöter och 18 suppleanter, så valda, att 
de olika näringarna äfvensom provinsens olika orter skola 
vara däri representerade. Kammaren väljer inom sig ett 
arbetsutskott, bestående af 5 ledamöter och 2 suppleanter, 
hvilket företräder kammaren mellan dess sammanträden. 
Kammaren har beviljats anslag från samtliga skånska städer 
samt af några köpingar. Af kommuner inom detta län be
viljade årsanslag uppgå till 7,450 kronor. För öfrigt är kam
marens ekonomi baserad på årsafgifter för medlemskap i den 
grund förening, som utser kammaren och utöfvar principal
makt öfver densamma. De hittills anmälda medlemskapen, 
hvaribland räknas aktiebolag, handelsbolag, affärsfirmor, en
skilda näringsidkare och föreningar af sådana, uppgå till 
nära 600. med årsafgifter till belopp af omkring 12,000 
kronor. 

5. Kameralförhållanden. 

Tabellerna 3, i, 5 och 6 innefatta redogörelser för hem
man och lägenheter å landet samt stadsjordar jämte hus, 
och tomter i städerna, vidare för egendomar af fideikommiss
natur, egendomar tillhörande inhemska aktiebolag samt egen
domar tillhörande främmande makters undersåtar. 

Vid jämförelse med motsvarande uppgifter för förra 
perioden inhämtas hufvudsakligen, att å landsbygden det 
förmedlade mantalet bibehållit sig oförändradt och utgör 
4,096'C68, att antalet brukningsdelar, hvari hemman äro för

delade, ökats från 30,598 till 31,022, att taxeringsvärdet 
å jordbruksfastighet stigit från 304,275,000 till 308,443,100 
kronor och taxeringsvärdet å annan fastighet från 72,154,900 
till 100,151,000 kronor, a t t i städerna taxeringsvärdet å annan 
fastighet ökats från 201,574,900 till 279,901,800 kronor och 
å jordar från 6,603,000 till 6,963,300 kronor samt att antalet 
nybyggda boningshus i städerna under förra perioden ut
gjorde 488 och under denna 980. 

Tab. K. Minuthandel med och utskänkning af spritdrycker i Malmöhus län åren 1901—1905. 
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Kungl. Majrts Befallningshafvande har under ifråga
varande fem år meddelat fastställelse å 2,251 af söndringar, 
nämligen år 1901 å 435, år 1902 å 451, år 1903 å 421, år 
1904 å 435 och år 1905 å 509. Under förra perioden utgjorde 
antalet af söndringar, därå fastställelse meddelats, 1,604. 

Det alltjämt stigande antalet hemmansklyfningar och 
jordafsöndringar betecknar ökad sträfvan att förskaffa sig 
egen fastighet och är utan tvifvel en följd af egnahems-
idéns fortskridande utveckling. Beträffande delningen af jord
bruksfastigheter af något ansenligare areal är ock att beakta 
å ena. sidan svårigheten att med nu rådande arbetsförhål
landen bedrifva ett större jordbruk på ett ekonomiskt till
fredsställande sätt och å andra sidan möjligheten att mera 
intensivt och inkomstbringande sköta en mindre egendom, 
i den mån brukaren är mera oberoende af främmande arbets
kraft. 

Fideikommissegcudontariias sammanlagda taxeringsvär
de uppgår till 32,445,400 kronor, motsvarande 3'32 procent 
af taxeringsvärdet å samtliga fastigheter i länet. Fidei-
kommissegendomarna skötas fortfarande väl, gällande detta 
icke minst dessa egendomars betydliga skogsområden. 

Taxeringsvärdet, â fastigheter, (Utkörande inhemska ak
tiebolag, utgör 87,680,964 kronor mot 60,522,200 kronor 
under förra perioden, och å främmande makters undersåtar 
tillhöriga fastigheter 4,002,100 kronor mot 4,944,600 kronor 
under förra perioden. 

Angående landtmäteriväsendet meddelas, a t t under pe
rioden förordnanden utfärdats till 9 laga skiften, nämligen 
3 år 1901, % år 1902, 3 år 1904 och 1 år 1905, samt till 
928 andra förrättningar, nämligen 183 år 1901, 195 år 1902, 
175 år 1903, 193 år 1904 och 182 år 1905. 

Vattenafledningsförrättningar under perioden hafva före
kommit till ett antal af 159, hvilka alla varit uppdragna åt 
landtbruksingenjören. 

Landstingets räkenskaper för år 1905 utvisa följande 
ställning: 

Häradskommunernas utgifter, hvilka ej hafva samman
hang med väghållningsbesväret utan afse underhåll af tings-
och fånghusbyggnad, aflöning af häradstjänare, inbindning 
af arkivhandlingar och dylikt, hafva under perioden för 
särskilda härad uppgått till följande belopp: 

Angående städernas finanser meddelas i tabell L (sid. 
37) öfversikt. 

Skatteköp hafva under perioden förekommit å följande 
mantal och lägenheter med här angifna brukningsdelar: 

Följande kronoegendomar hafva under perioden i enlig
het med därom utfärdade nådiga bref hlit'vit försålda och 
betingat den köpeskilling, som nedan angifves: 
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6. Politi. 

A) Undervisningsväsendet. Antalet studerande vid 
Lunds universitet hav varit: 

För universitetet har uppförts nyt t bibliotekshus, som 
till det yt tre var färdigt vid 1905 års slut. 

1 Malmö liar inrättats ett nyt t lägre allmänt läroverk. 
h vilket, började sin verksamhet med höstterminen 1902. Det 
är ännu inrymdt i hyrda lokaler, men beslut är af stads
fullmäktige fattadt om uppförande af en ny läroverksbygg
nad, och för ändamålet hafva anvisats 89,000 kronor förutom 
en tomt i stadsdelen Hästhagen. Det femklassiga elemen
tarläroverkets i Landskrona successiva ombildning till sex-
klassig realskola har under perioden fortskridit så långt, 
a t t den nya organisationen vid början af läsåret 1905—06 
trädde i tillämpning uti skolans femte klass. Det lägre 
allmänna läroverket i Ystad har utvidgats till realgymna-
sium, hvilket skedde från och med höstterminen år 1904. 
Som staden fortfarande bekostar latinlinjens upprätthållande 
i läroverkets högre klasser, är det ett å båda linjerna full
ständigt läroverk. 

Angående lärjungeantalet vid de särskilda allmänna läro
verken meddelas följande uppgifter: 

Lunds privata elementarskola, upprättad år 1848, hvil-
ken sedan år 1868 har dimissionsrätt, har till sin ursprung
liga uppgift lagt ytterligare den att uti en s. k. afslut-
ningsklass gifva manliga och kvinnliga lärjungar det kun-
skapsmått, som dels erfordras för att såsom elev vinna inträde 
vid Postverket (för manliga äfven vid järnväg) och dels 
kan vara till nyt ta inom det praktiska lifvets olika gre
nar. Ar 1903 har skolan tagit i bruk en för dess räk
ning uppförd ny byggnad vid Osira Vallgatan. Antalet lär
jungar vid skolan uppgick höstterminen år 1905 till 377. 

Eslöfs enskilda läroverk för gossar med dimissionsrätt 
till sjätte klassen af statens allmänna läroverk har under 
perioden fått ytterligare en klass, utgörande den s. k. real
skoleklassen. Lärjungeantalet vid skolan utgör 75. 

Följande af staten understödda läroverk för flickor ut-
öfva inom länet verksamhet, nämligen Malmö högre läroverk 
för flickor, Tekla Åbergs högre läroverk för flickor i Malmö, 
hvartdera med omkring 300 lärjungar, Anna och Eva Bunths 
läroverk för flickor i Malmö, nybildadt, med omkring 90 
lärjungar, Lunds fullständiga läroverk för flickor med 167 
lärjungar, högre elementarskolan för flickor i Lund med 
187 lärjungar, elementarläroverket för flickor i Landskrona 
med 188 lärjungar, högre elementarskolan för flickor i Häl
singborg med 155 lärjungar, Ebba Lundbergs läroverk för 
flickor i Hälsingborg med 144 lärjungar, nya elementarsko
lan för flickor därstädes med 155 lärjungar, högre läro
verket för flickor i Ystad med 180 lärjungar, Charlotte 
Jönssons högre flickskola i Trelleborg, nybildad, med 56 
lärjungar, Eslöfs högre flickskola med 79 lärjungar, Hörby 
samskola och Hörs samskola. 

Sedan höstterminen år 1905 är i Lund inrät tadt ett 
privat högre lärarinneseminarium, hvilket första terminen 
räknade 23 lärjungar. 

Vid slutet af år 1903 funnos i länets städer 59 folkskolor 
och 86 småskolor samt på landsbygden 442 folkskolor, 58 
mindre folkskolor och 455 småskolor. För folkundervisningen 
voro samma år tagna i anspråk i städerna 112 lärare och 
320 lärarinnor samt på landsbygden 465 lärare och 671 
lärarinnor, förutom lärare och lärarinnor, sysselsatta med 
undervisning i öfningsämnen och handaslöjd, hvilka i städerna 
uppgingo till 50 och på landsbygden till 66. Summan af 
undervisade barn utgjorde i städerna 17,091 och på lands
bygden 44,327, hvarjämte utgifterna för folkskoleväsendet 
belöpte sig för städerna till 1,123,911 kronor och för lands
bygden till 1,475,526 kronor. 

Tab. L. Städernas i Malmöhus län finanser åren 1900 
och 1905. 
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Det sedan ar 1900 i Landskrona inrättade statens folk-
skolelärarinneseininarium har, sedan erforderliga och i allo 
tidsenliga byggnader och anläggningar år 1903 blifvit fär
diga, vunnit fullständig organisation och omfattar fyra se-
niinarieklasser, en fullständig öfningsskola och en tvåklassig 
folkskolans högre afdelning. Landskrona stad har för an
stalten anvisat ett jordområde af 40,000 kvadratmeter, anlagt 
gata därinvid samt låtit anbringa nödiga rörledningar. I 
seminariet undervisas ärligen 105 elever. 

Folkundervisningen och dithörande anstalter äro före
mål för offervillig omvårdnad från kommunernas sida, syn
nerligas! i städerna. Folkskolebyggnaderna uppföras med 
rymliga och sunda lärosalar, lärare och lärarinnor bestås 
aflöningsförmåner, som äro at t beteckna såsom ganska till
fredsställande, åt barnens fysiska uppfostran ägnas omsorg 
genom ändamålsenliga gymnastiksalar och lekplatser, an
ordnande af idrottslekar, beredande af skolbad m. m. Fler
städes hafva vid folkskolorna inrättats skolkök för under
visning i huslig ekonomi. Från Lund omnämnes, att vid 
folkskoleväsendet därstädes sedan den 1 september 1903 in
förts särskild hjälpklassundervisning åt synnerligen svagt 
begåfvade lärjungar. — Enskilda föreningar äro i stor om
fattning verksamma till fromma för obemedlade folkskole
barn, såsom arbetsstugor, jultomtar, föreningar för skol-
lofskolonier samt för bespisning af fattiga skolbarn m. fl. 
Synnerligast föreningarna för skollofskolonier synas hafva 
alltmera utvidgat sin verksamhet. Det förmäles t. ex. an
gående en sådan förening i Malmö, att den sett sig i stånd 
att utsända 22 skollofskolonier med tillsammans 440 barn. 

Lagen den 13 juni 1902 angående uppfostran åt van-
artade och i sedligt afseende försummade barn har den 
1 januari 1903 trädt i tillämpning. Angående verkningar
na af samma lag är Kungl. Majrts Befallningshafvande 
ej i tillfälle at t afgifva något uttalande. De åligganden, 
som enligt samma lag tillkomma barnavårdsnämnden, full
göras på landsbygden i allmänhet af vederbörande skolråd. 
Beslut är fattadt om inrättande af ett för städerna Lund, 
Landskrona och Hälsingborg gemensamt skolhem i Ljunga
skog, afsedt för barn, hvilka enligt nämnda lag skiljas från 
föräldrar för at t till vård åt annan öfverlämnas. 

Sju högre folkskolor finnas numera inom länet, näm
ligen i Väsby, Allerum, Kattarp, Brunnby, Flenninge, Jons
torp och Råhus, af hvilka de tvä sistnämnda äro under perio
den inrättade. 

Folkhögskolorna ä Hvilan, a Fridhem vid Svalöf och i 
Skurup äro fortfarande i verksamhet och åtnjuta anslag af 
staten och landstinget. A Hvilan och Fridhem hafva under 
sommaren är 1905 varit anordnade s. k. husmodersskolor. 
A Hvilans folkhögskola har under vinterkurserna tillkommit 
en öfrc afdelning, där undervisning meddelas i främmande 
lefvande språk samt något utförligare än i folkhögskolan 
i matematik, fysik, zoologi och botanik; afseende denna af
delning at t bereda lärjungar för inträde i landtbruksinstitut. 

A t främjandet af den tekniska undervisningen ägna stads
kommunerna en berömvärd omsorg. Förutom tekniska ele
mentarskolan i Malmö med omkring 130 lärjungar finnas 
tekniska yrkesskolan därstädes med ett lärjungeantal höst

terminen 1905 af 719, tekniska skolan i Lund med 292 lär
jungar under höstterminen 1905, tekniska yrkesskolan i 
Landskrona med 166 lärjungar under slutet af perioden, 
Hälsingborgs lägre tekniska yrkesskola, hvarest under senaste 
läroåret lärjungeantalet varit 277, samt i Ystad en s. k. 
ritskola, grundad år 1856, hvilken underhålles af fondmedel 
och anslag af staden; lärjungeantalet har utgjort omkring 
90. Beslut är af stadsfullmäktige i Malmö fattadt om upp
förande af omfattande nybyggnader för tekniska elementar
skolan och tekniska yrkesskolan därstädes. 

Angående föreläsningsföreningarna har förut lämnats 
redogörelse. Till belysande af frekvensen af åhörare vid 
föreläsningarna i städerna kan exempelvis nämnas, att under 
år 1905 de af föreläsningsföreningen i Landskrona anordnade 
föreläsningar varit till antalet 21, hvilka bevistats af till
sammans 11,900 åhörare med ett medeltal af 566, samt att 
antalet kursföredrag utgjort 19 med medeltal åhörare af 
410. De på landsbygden anordnade föreläsningarna förmälas i 
regel vara fåtaligt besökta. 

E t t särskildt slag af föreläsningar hafva år 1904 
anordnats vid Lunds universitet under benämning sommar
kurser, hvilka hafva till uppgift at t för en större allmänhet 
genom föreläsningar och öfningar gifva dels kännedom om 
vetenskapens resultat och forskningsmetoder och dels med
dela mera elementärt vetande. Föreläsarne äro i allmänhet 
lärare vid universitetet. Afsedt är, at t dylika föreläsningar 
skulle anordnas h vartannat är. Vid 1904 års sommarkur
ser höllos 171 föreläsningar, uti hvilka deltogo 420 personer, 
hufvudsakligen bestående af lärare och lärarinnor vid folk
skolor. 

De i länet befintliga abnormskolorna äro Tredje döf-
stumskoledistriktets döfstumskola i Lund, Malmöhus läns 
idiotanstalt i Lund, Råby räddningsinstitut, Internatet i 
Malmö och Hemmet för vanföra i Skåne. Ar 1903 grundade 
Föreningen för vård af obildbara idioter inom Skåne en 
vårdanstalt å Nyhem inom Hälsingborgs stads område. 
Denna anstalt uppehälles genom enskilda bidrag och anslag af 
landstinget; där vårdades år 1905 8 obildbara idioter. 

Angående de i länet varande barnhemmen lämnas redo
görelse i tabellen 7. 

B) Kreditanstalter och sparbanker. Förutom af Riks
bankens afdelningskontor i Malmö utöfvas bankverksamhet 
af Skånes enskilda bank vid hufvudkontor i Malmö samt 
afdelningskontor i Lund, Hälsingborg, Landskrona, Trelle
borg, Eslöf och Höganäs, af Bankaktiebolaget Södra Sve
rige med hufvudkontor i Hälsingborg samt afdelningskontor 
i Malmö, Lund, Ystad, Limhamn och Eslöf, af Skånska 
handelsbanken med hufvudkontor i Malmö samt afdelnings
kontor i Hälsingborg, Landskrona, Trelleborg, Skurup och 
Hörby, af Sydsvenska kreditaktiebolaget med hufvudkontor i 
Malmö samt afdelningskontor i Lund, Hör, Sjöbo och Käf-
linge. Under perioden har en ny bank tillkommit, nämligen 
Aktiebolaget Malmö folkbank i Malmö, hvilken fått sin bo
lagsordning fastställd den 3 mars 1905 och börjat sin verk
samhet den 11 maj samma år med ett aktiekapital af 1,200,000 
kronor, hvilket sedermera höjts till 3,000,000 kronor. 

Dessutom utöfva 2 inteckningsaktiebolag rörelse, näm-
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ligen Skånska inteckningsaktiebolaget med säte i Malmö oeh 
Hälsingborgs inteckningsaktiebolag. 

Någon s. k. folkbank finnes ej inom länet. 

Malmö panlaktiebolag oeh Landskrona pantaktiebank 
fortsätta sin verksamhet i filantropiskt syfte. 

Vid 1905 års slut hade Skånska hypoteksföreningen 
0,071 delägare med ett egendomsvärde af 210,799,410, belå
ningsrätt af 81,466,850, begagnad lånerätt af 81,010,550 oeh 
återstående skuld af 71,823,000 kronor. 

Vid förra periodens slut funnos inom länet 53 spar
banker. Under denna period har tillkommit Billesholms spar
bank, som fått sitt reglemente fastställd t af Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande den 23 maj 1903 och öppnat rörelse 
påföljande år; sparbankens grundfond utgör 2,000 kronor. 
I länets sparbanker voro vid 1904 års slut insatta 161,938,536 
kr. 61 öre, mot 114,365,718 kr. 69 öre under år 1900, och 
sparbankernas egna medel utgjorde 10,650,102 kr. 94 öre, 
mot 9,349,060 kr. 78 öre under år 1900. Insättarnes antal 
utgjorde vid 1904 års slut 268,466. 

Angående postsparbanksrörelsen må nämnas, att vid 1904 
års slut funnos inom länet 347 sparmärkesförsäljningsstäl-
len samt at t på 32,706 insättningar insattes 277,729 kronor. 

C) Försäkringsväsendet; Riksförsäkringsanstalten, som 
har ombud på 19 platser inom länet, synes, såsom förut an-
tydts, icke ännu hafva blifvit anlitad i så stor omfattning, 
som det varit anledning vänta. Förutom nämnda anstalt 
finnas följande försäkringsinrättningar inom länet, nämligen 
Skånska lifränteanstalten i Lund, Lif- och brandförsäkrings
aktiebolaget Skåne, större ömsesidiga brandstodsbolagen Skån
ska brandförsäkringsinrättningen och Skånska städernas 
brandstodsförening till försäkring af lösegendom, två mindre 
ömsesidiga brandstodsbolag för Färs oeh Frosta härad, ett 
för Ljunits och Herrestads härad, ett för Luggude härad, 
ett för Oxie, Skytts och Vemmenhögs härad, ett för Rönne
bergs, Onsjö och Harjagers härad samt ett för Torna och Bara 
härad, sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund, mindre ömsesidiga 
sjöförsäkringsbolagen Kullens enskilda assuransförening och 
Syd-Sveriges assuransförening, ömsesidiga kreatursförsäk
ringsbolagen Allerums hästförsäkringsförening, Annelöfs soc
kens häst- och nötkreatursförsäkringsförening, Bosarps soc
kens hästförsäkringsförening, Brunnby sockens häst- och nöt
kreatursförsäkringsförening, Hvellinge häst- och nötkreaturs
försäkringsförening, Jonstorps och Farhults socknars häst-
och nötkreatursförsäkringsförening, Kvistofta och Glumslöfs 
socknars häst- och nötkreatursförsäkringsförening, Luggude 
härads häst- och nötkreatursförsäkringsförening, Mellersta 
Skånes gamla häst- och nötkreatursförsäkringsförening, Mel
lersta Skånes nya häst- och nötkreatursförsäkringsförening, 
Näs sockens hästförsäkringsförening, Reslöfs och Östra Kar-
leby socknars hästförsäkringsförening, Rönnebergs, Onsjö och 
Harjagers härads samt Landskrona stads kreatursförsäkrings-
förening, Sydvästra Skånes kreatursförsäkringsförening, 
Södra Skånes ladugårdsassuransförening, Torrlösa sockens 
hästförsäkringsförening samt Väsby och Vikens socknars häst-
och nötkreatursförsäkringsförening; vidare Skåne-Hallands 
ömsesidiga hagelskadeförening samt återförsäkringsaktiebo-

lagen Hermès för lif- och brandförsäkring och Aurora och 
Malmö för brandförsäkring. 

Med 1904 års ingång hafva träd t i tillämpning lagen den 
24 juli 1903 om försäkringsrörelse och lagen af samma dag 
om utländsk försäkringsanstalts rä t t at t drifva försäkrings
rörelse här i riket, enligt hvilken sistnämnda lag det nu
mera icke tillkommer Kungl. Maj:ts Befallningshafvande utan 
Försäkringsinspektionen att bevilja tillstånd i berörda af-
seende för utländsk försäkringsanstalt. Generalagenter för 
följande utländska försäkringsanstalter bo inom länet, näm
ligen för olycksfallsförsäkringsbolagen Haand i Haand oeh 
Nordisk Olycksforsikringsaktieselskab i Malmö samt för 
Mannheimer Versicherungsgesellschaft, för sjö- och transport
försäkring, jämväl i Malmö. 

I Landskrona har inrättats en fast brandkår, bestående af 
brandchef och vice brandchef, 1 brandkorpral, minst 7 or
dinarie och 6 extra brandsoldater jämte en servis af 30 
man. 

Genom beslut å bolagsstämma år 1902 med delägarne i 
Skånska brandförsäkringsinrättningen har bestämts, att år
ligen ett belopp af 48,000 kronor af föreningens behållna 
medel skall utbetalas till provinsens städer såsom bidrag 
till fast aflönade brandkårer. 

Någon större eldsvåda har ej under perioden härjat 
i länet. 

-D) Rättsväsendet. Genom nådigt bref den 28 okto
ber 1904 har Kungl. Maj:t godkänt tillägg till gällande be
stämmelser angående organisationen af rådhusrätten och ma
gistraten i Hälsingborg, af innehåll a t t stadsnotarierna ålig
ger att vid riksdagsmanna-, stadsfullmäktige- och borgmä
stareval efter förordnande af magistraten biträda densamma 
såsom valförrättare, och att magistraten äger förordna jämväl 
andra till erhållande af nämnda tjänster behörige män at t 
vid dylika valförrättningar biträda. 

Polispersonalen i Malmö har under perioden ökats med 
15 man. 

Till underlättande af likvid af kommunalutskyldcr haf
va, enligt (beslut af stadsfullmäklige af den 15 september 1905, 
för staden Lund införts skattestämplar till valörer af 5 kro
nor, 1 krona och 25 öre. 

Under perioden hafva uppförts och tagits i bruk dels 
år 1904 nya tingshus för Oxie och Skytts domsaga i Malmö 
samt för Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs domsaga i 
Ystad och dels år 1905 nyt t tingshus för Färs domsaga i 
Sjöbo, hvarjämte Frosta domsagas tingshus i Hörby blifvit 
t i l lbyggd! år 1904. 

Om ock ett framsteg till det bättre beträffande polis
väsendet på landet vanns genom lagen om fjärdingsmansbe
styrets utgörande den 29 september 1899, i ty at t därigenom 
upphörde den föråldrade bestämmelsen om fjärdingsmans 
tjänstens bestridande omgångsvis af hemmansinnehafvarne, 
bär likväl landsbygdens polisväsende fortfarande en gam
malmodig prägel och motsvarar ingalunda tidsenliga kraf. 
I allmänhet äro fjärdingsmannen, äfven om därtill väljas 
yngre och kraftfulla personer, föga vuxna sin uppgift, enär 
de gemenligen sakna den därför erforderliga utbildningen 
och dessutom äro utan behörig tillsyn och ledning i sin 
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verksamhet. Mindre efterdömliga exempel saknas dessutom 
icke, a t t en och annan kommun vid val af fjärdingsman och 
bestämmandet af aflöningen för denne visat sig sakna känsla 
för nödvändigheten, att fjärdingsmanstjänsten besattes med 
lämpliga personer. 

Till af hjälpande af de brister, som landsbygdens polis
väsende sålunda företer, måste tid efter annan särskilda 
anordningar vidtagas för beredande af förstärkt polisbevak
ning. Sålunda har af Kungl. Maj:t af därför af Biksdagen 
anvisade medel ställts till Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes förfogande årligt anslag, som utgjort år 1901 10,200, 
år 1902 10,500, år 1903 10,500, år 1904 11,300 och år 1905 
13,000 kronor, allt at t hufvudsakligen användas som bidrag 
till aflöning af polisuppsyningsmän inom municipalsamhäl-
len och andra mera folkrika platser på landsbygden, hvilka 
polisuppsyningsmän blifvit af Kungl. Maj:1s Befallnings-
hafvande tillsatta och för hvilka Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande fastställt instruktion. Dylika polisuppsyningsmän 
funnos vid periodens slut till et t antal af 48. Till deras 
aflöning hafva kommuner eller industriella verk bidragit 
med minst hälften. 

Tillika har landstinget årligen anvisat medel till af
löning af en utaf Kungl. Maj.ts Befallningshafvande förord
nad länspolis med hufvudsaklig uppgift a t t söka uppdaga 
gröfre brott och för sådant ändamål företaga resor inom 
länet. Landstingets anslag uppgick år 1905 till 3,600 kronor. 

För bekämpande af lösdrifveriet pä landsbygden har 
landstinget årligen anvisat medel at t ställas till Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes förfogande för användande till 
uppmuntran åt fjärdingsman och polisuppsyningsmän, som 
anhålla lösdrifvare. Ersättningen har utgåt t med 10 kronor 
för hvarje med laga skäl anhållen lösdrifvare, och summan 
af de för sådant ändamål utbetalda ersättningsbeloppen upp
gick år 1905 till 2,040 kronor. Från flera fögderier förmäles, 
a t t lösdrifveriet aftagit, sannolikt i väsentlig mån beroende 
på, a t t polismännen hålla bättre uppsikt öfver kringstrykare 
och bettlare, hvarti l l emellertid ock kommer, att tillfälle 
till arbetsförtjänst lätteligen kunnat beredas den arbetsvil-
lige och till arbete förmögne. Emellertid finnas städse indi
vider, som äro omöjliga a t t hålla till ordentlig sysselsättning, 
och för hvilka alltså konjunkturerna på arbetsmarknaden 
sakna betydelse. Sådana personer äro ofta behärskade af ett 
nästan sjukligt begär at t s tryka omkring, och det synes 
dem vara i hög grad motbjudande at t kvarstanna någon 
längre tid på samma plats. En icke ringa del af lösdrif-
varne utgöres af kringstrykande utländingar, som föregifva 
sig vara yrkesmän eller taskspelare, men hvilkas förnämsta 
uppgift är att genom bettleri taga sig fram. 

Vid förlustelseställen på landet pläga ofta tjänstgöra 
extra, för tillfället förordnade polismän. 

Såsom i förra femårsberättelsen förmälts, beviljade 
landstinget år 1900 för första gången anslag till uppsätt
ning och underhåll under år 1901 af beriden polis på lands
bygden. Den 6 december 1900 fastställde Kungl. Maj:ts Be
fallningshafvande instruktion för denna polis, som benämn
des centralpolisen i länet. Denna polis har sin hufvudsta-
tion i Eslöf, som erbjuder ett centralt läge i länet, öfver-
inseendet öfver polisen, dess hufvudstation och dess per

sonal tillkommer närmast under Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande; kronofogden i Rönnebergs fögderi, hvilken sär-
skildt har befattning med ekonomien, utbetalning af |af-
löning, inköp af furage m. m. Närmaste befälet utöfvas af 
en förman, tillsatt af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande. 
Han har att. enligt meddelade föreskrifter anordna, leda, 
öfvervaka och kontrollera polispersonalens dagliga tjänst
göring. Hitti l ls har förmansbefattningen bestridts af polis-
uppsyningsmannen i Eslöfs köping. Från centralpolisens upp
sättning till och med år 1904 utgjordes pentralpolisen af 
4 man (2 förste konstaplar och 2 andre konstaplar), förde
lade på 2 patruller med en förste konstapel och en andre 
konstapel i hvarje. Sedan landstinget år 1904 beviljat an
slag till uppsättning af ytterligare en patrull, bief en sådan 
uppsatt, och har således centralpolisen från och med år 
1905 utgjort 6 man, fördelade på 3 patruller. Hästantalet 
utgjordes, så länge centralpolisen bestod af 4 man, af 5 
till 6 hästar, af hvilka 1 till 2 voro reservhästar. Där
efter ökades hästantalet till 8. För tillsyn af stallet och 
hästarnas skötsel, då dessa befinna sig på stationen, är an
ställd en hästskötare. Aflöningen för konstaplarne utgår för 
närvarande med 1,250 kronor för förste konstapel och 1,050 
kronor för andre konstapel, beklädnadsersättning och ål-
derstillägg inräknade, hvarti l l kommer för konstapel 2 kro
nor för hvarje tjänstgöringsdag. Kostnaden för underhåll 
af 3 patruller vid centralpolisen beräknades för år 1905 
till 19,180 kronor, däraf 3,000 kronor guldits af statsmedel och 
återstoden af landstinget. Centralpolisens ändamål är a t t 
patrullera å vägar samt att tjänstgöra vid tillfällen, 'då 
det är nödigt a t t förstärka den på en viss ort tillgängliga 
polisbevakningen, såsom vid större torgdagar, landtbruks-
möten, folkmöten, förlustelseställen, arbetsinställelser, af-
spärrning af en smittad ort m. m. Beträffande resultatet af 
centralpolisens verksamhet kan sägas, att detsamma i allo 
motsvarat förväntningarna, samt att institutionen är bland 
landsbygdens befolkning populär och numera torde anses 
som oumbärlig. Emellertid motsvarar centralpolisens nuva
rande styrka ingalunda behofvet, och fråga om densammas 
ytterligare tillökning torde inom en snar framtid blifva 
väckt. 

E) Hälsovård och fattigvård. I afseende â hälsovård 
och sjukvård äro följande anordningar a t t omförmäla. 

Genom nådiga brefvet den 10 maj 1901, hafva å stadslä
karen i Malmö öfverflyttats de åligganden, som eljest till
höra förste provinsialläkaren, hvarigenom staden sålunda 
i nämnda afseende utgör ett eget hälsovårdsdistrikt. För 
utvidgning af stadens allmänna sjukhus har upplåtits en areal 
af 25,241 kvadratmeter i Magistratsvången, hvarest upp
förts en administrationsbyggnad, en paviljong för kroniskt 
sjuka, en paviljong för sinnessjuka, ett begrafningskapell 
med obduktionsrum samt, ett maskin- och pannhus. För 
byggnadernas uppförande och utredning m. m. har anslagits 
ett belopp af 1,127,200 kronor. Utvidgningen var vid perio
dens slut ej i sin helhet fullbordad. Beslut är fattadt om an
läggande af ett helt nyt t epidemisjukhus för staden, för 
hvilket ändamål anvisats ett område söder om allmänna 
sjukhusets tomt och beviljats ett anslag af 738,000 kronor; 



endast förberedande åtgärder äro vidtagna for anläggningens 
utförande. En provisorisk sjukvårdsanstalt för tuberkulösa 
personer är under år 1903 anordnad i Östra förstadens f. d. 
lokal vid hörnet af Föreningsgatan och Sallerupsvägen. En 
barnpoliklinik för behandling af ögon-, hals-, näs- och svalg
sjukdomar samt tändernas sjukdomar är på stadens bekost
nad inrättad. 

För staden Malmö har under perioden införts köttbe-
siktningstvång och slakttvång enligt lagen den 22 decem
ber 1897. Dessa anordningar trädde i tillämpning under sep
tember månad 1904. Det offentliga slakthuset, det första 
inom landet och anlagdt på ett område öster om kvarteret 
Utställningen mellan Karlsgatan och Jörgen Kocksgatan, 
har kostat 1,187,398 kr. 84 öre, däruti dock inberäknad bygg
nadstomtens värde, 200,000 kronor. Anläggningen omfattar 
en administrationsbyggnad, en slakthall för storboskap, en 
för kalfvar oeh får samt en för svin. De tre sistnämnda 
byggnaderna äro sammanbyggda med kyl- och maskinhuset 
genom en större öfverbyggd öppen hall. Dessutom .finnes 
en byggnad innehållande laboratorium, besiktningsbyrå, öf-
verståndshallar, steriliseringsrum, salubod för försäljning 
af kokt kött samt sanitetsslakthus. Slakthusets inkomster 
under år 1905 uppgingo till 130,352 kronor och utgifterna 
till ungefär enahanda belopp. Antalet slaktade djur ut
gjorde åi 1905 28,405, däraf 8,629 storboskap, 3,172 göd-
kalfvar. 1,658 spädkalfvar, 7,225 får och lamm, 7,013 svin, 
30 spädgrisar samt 678 hästar. 

De i senaste femårsberättelsen omförmälda åtgärderna 
för beredande af ökad vattentillgång åt Malmö stad medelst 
ledande af underjordiskt vatten från Grefvie in till sta
dens vattenverk hafva under denna period fullbordats. Ut-
öfver förut anslagna medel, 812,000 kronor, hafva för kom
pletteringsarbetena anvisats ytterligare 497,000 kronor. 

En annan för Malmö stad viktig åtgärd har vidtagits 
genom införandet af ett nyt t kloaksystem, för hvars genom
förande anvisats ett belopp af 1,308,000 kronor. Detta system 
afser, a t t spillvattnet icke vidare, såsom hittills skett, skall 
utsläppas i kanalerna utan afledas i fem särskilda hufvud-
ledningar (afskärande ledningar), hvar för sig upptagande 
sidoledningar från visst område, hvilka hufvudledningar 
framdragas till en gemensam pumpbrunn inom det lägst 
belägna området i ös t ra förstaden. Härifrån pumpas kloak
vattnet genom två tryckledningar till Segeån å ös t ra för
stadens ytterområde, hvarjämte för det regnvatten, som ej 
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kan upptagas i dessa ledningar, en annan större tryckled
ning anordnas från pumpstationen direkt ut i Öresund. En
dast hufvudledningarna för de tre viktigaste stadsområdena 
skola för närvarande utföras. För det lägre liggande stads
området är med afseende på sidoledningarna det så kallade 
duplikatsystemet infördt, afseende att medelst särskilda led
ningar för regn- och spillvatten hindra vatten att intränga 
i djupt liggande källare. Denna nya kloakledning är en
dast delvis utförd. 

Genom nådigt bref den 15 september 1905 har Kungl. 
Maj:t förordnat om inrättande af ett femte apotek i Malmö, 
att förläggas i södra delen af staden. 

För staden Lund är a t t anteckna beslut från stadsfull
mäktiges sida om anslag dels till bidrag åt mindre bemedlade 
lungsiktiga personer, som ej åtnjuta fattigvård, för deras 
vård å svenskt lungsotssanatorium, dels för medellösa drin
kares intagande å alkoholisthem oeh dels till premier för 
utrotande af råttor. Som fara för vattenbrist i Lund före
legat, har såsom provisorisk anordning artesiskt vatten från 
sockerraffinaderiet Öresunds brunnar vid Höjeå inpumpats 
i stadens rörnät vissa tider af åren 1904 och 1905. Men 
sistnämnda år har beslut fattats a t t till utvidgning af 
stadens vattenverk anlägga vid Höjeå mellan hospitalet och 
Källby kvarn ett vattenuppfordringsverk för tillgodogörande 
af grundvattnet därstädes samt at t till förstärkande af tryc
ket i stadens vattenledning uppföra en högreservoar. Beslut 
är år 1905 fattadt om anläggning i staden af ett kommunalt 
elektricitetsverk, för hvilket ändamål anslagits 255,000 kronor. 

År 1904 har i Landskrona tagits i bruk ett ny t t vatten
verk, hvilken anläggning tillika med ledningar från den 

Tab. N. Föreningen Malmö sjömanshems verksamhet åren 
1901—1905. 
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2'5 kilometer från staden belägna Säby mosse kostat 375,277 
kr. 41 öre. 

Under perioden har Hälsingborgs stads vattenverk väsent
ligt utvidgats, för hvilket ändamål staden dels genom expro
priation förvärfvat stadskomministerns löningsjord, utgö
rande stadsfarmerna n:r 97 och 125, och dels inköpt V2 
mantal n:r 6, 39/m2 mantal n:r 8 Filborna samt 3/S2 mantal n:r 
10 därstädes jämte ä/3 af gatuhuset n:r 1 Brohusen, allt i 
Luggude härad; hvarjämte uppförts ny högreservoar. Vat
tenverkets bokförda värde vid 1905 års slut utgjorde 1,268,282 
kr. 85 öre. Under år 1904 har i Påarp inom Luggude härad 
för stadens räkning anlagts ett renhållningsverk. Den 9 maj 
1901 har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställt taxa 
för renhållningsafgifter i Hälsingborg samt den 28 augusti 
1905 godkänt tillägg till samma taxa. Den 27 november 
1905 har af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställts 
ny renhållningsstadga för staden. För att för allmänheten 
underlätta anskaffandet af sjuksköterskor har af föreningen 
för sjuksköterskehem i Hälsingborg inrättats hem för två 
sköterskor. Under år 1905 har för norra delen af Hälsingborg 
med stöd af nådiga bref vet den 31 december 1903 öppnats 
ett ny t t apotek, benämndt Björnen. 

I Ystad har kloakväsendet väsentligt utvidgats och för
bättrats. 

Jiloaknätet i Trelleborg har numera fullständigt ut
lagts i öfverensstämmelse med fastställd plan. Af staden 
har uppförts en desinfektionsugn, uppställd å hamnområdet, 
för desinfektion af från utlandet kommande gods. 

Beträffande landsbygden namnes, a t t apotek inrättats 
år 1902 i Limhamn och år 1904 i Käflinge, att genom nådigt 
bref den 15 september 1905 lämnats tillstånd till inrättande 
af apotek i Hvellinge samt att jämlikt nådiga brefvet den 
22 december 1905 medikamentsförrådet i Svedala skall för
ändras till själfständigt apotek. 

Vid länets allmänna sjukhus hafva under perioden gan
ska omfattande arbeten utförts dels för utvidgning af an
stalterna och dels för fullständigande af inredning och an
ordningar. 

De i förra femårsberättelsen omförmälda, af landstinget 
aflönade länssjuksköterskorna hafva ökats till 18, hvarjämte 
från och med år 1901 den förändring vidtagits, at t de endast 
tjänstgöra på landsbygden. 

För inrättande och framtida underhåll af ett sjukskö-

Tab. O. Vid barnsjukhuset i Malmö vårdade barn åren 
1901—1905. 

lerskehem i Lund bildades under år 1901 Södra Sveriges 
förening för sjuksköterskehem, och hafva under perioden 
tillika af för ändamålet bildade föreningar anordnats ett 
sjuksköterskehem i Malmö och ett i Hälsingborg. 

De hygieniska förhållandena på landsbygden omnäm
nas i förste provinsialläkarens årsberättelser vara på åt
skilliga ställen mindre tillfredsställande, hvilket torde vara 
att i viss mån tillskrifva hälsovårdsnämndernas motvilja at t 
med erforderlig skärpa inskrida, men än mera den omstän
digheten, att åtskilliga hälsovårdsfrågor icke äro genom lag
stiftningen reglerade annorledes än genom hälsovårdsstadgans 
i allmänna ordalag affattade anvisningar, hvarjämte i många 
fall hälsovårdsnämndernas verksamhet förlamas genom kom
munernas vägran att anvisa erforderliga medel, en vägran 
gentemot hvilken ett fullt effektivt rättsmedel icke är 
uti tydlig lag anvisadt. Tillika är a t t påvisa, hurusom 
den ordning, uti hvilken extra provinsialläkarne tillsättas, 
icke kan vara ägnad at t gifVa åt deras inskridande vid 
hygieniska missförhållanden tillbörligt eftertryck. At t i ett 
så tättbefolkadt län som detta större kraf, än som i glesare 
bebyggda orter kunna vara till fyllest, måste ställas på ord
ning och skick i hälsovårdsafseende, samt at t missförhål
landen härutinnan skola låta sig mera märkbart förnimma, 
ligger i sakens natur. Ganska ofta påkallas ock Kungl. 
Maj.ts Befallningshafvandes inskridande uti dylika ärenden. 
Mål af förevarande slag hafva i stor omfattning rört frå
gor om vattendrags förorening genom affall från sockerbruk 
och andra industriella verk. Emellertid kunna såsom följd 
af bristfällig lagstiftning Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vandes åtgärder ofta icke vidtagas med den skyndsamhet, 
som dylika saker ofta kräfva, och stundom icke heller med 
nödig effektivitet. Det kan tydligen icke vara till fyllest 
att, såsom i hälsovårdsstadgan finnes sagdt, helt allmänt 
pålägga Kungl. Maj:ts Befallningshafvande att vaka öfver, 
at t vederbörande fullgöra sina åligganden i afseende å all
männa hälsovården samt att, där missförhållanden härutinnan 
förefinnas, tillse, at t tjänliga åtgärder för det ondas af hjälpan
de vidtagas, utan att till Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
förfogande anvisas annat medel än rätten at t förelägga vite, 
ett medel hvars värde ofta är tvifvelaktigt och som för 
öfrigt, då det gäller kommuner, uppenbarligen saknar an
vändbarhet. Härti l l kommer, a t t hos Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande icke kan förutsättas den sakkunskap, som 
ofta är nödig för bedömandet af hälsovårdsfrågor. De bri
ster, som Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sålunda påpekat, 
äro af beskaffenhet at t kunna vålla högst betänkliga sanitära 
faror i detta län, där antalet tä t t bebyggda samhällen och indu
striella anläggningar ständigt ökas på landsbygden, samti
digt som i vattendragen vattenmängden småningom minskas. 

Angående fattigvårdsväsendet meddelas, a t t understöds-
tagarnes antal i länet uppgick år 1903 till 14,690, däraf 8,456 
belöpte på städerna. Motsvarande siffror voro 15,036 och 
8,566 år 1900 samt 17,318 och 10,178 år 1895. Antalet fattig
gårdar på landsbygden uppgick år 1903 till 63 mot 62 
år 1900. Värdet af en understödstagares fulla försörjning 
utgjorde år 1900 för landsbygden lägst 59, högst 325 och i 
medeltal 122 kronor, för Malmö stad i medeltal 331 kronor, 
samt år 1903 för landsbygden lägst 70, högst 500 och i 
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medeltiil 129 kronor samt för Malmö siad i medeltal 316 
kronor och i öfriga städer 158 kronor. 

Den allmänna fattigvården torde hvad städerna angår 
få anses i stort sedt vara ganska tillfredsställande ordnad, 
hvaremot å, landsbygden fattigvårdsväsendet utan tvifvel 
fortfarande lämnar åtskilligt öfrigt att önska. Landsbygdens 
brister härutinnan lära måhända mindre bero på fattigun
derstödens knapphet än i otillfredsställande tillsyn och om
vårdnad om de fattiga, hvaraf följer, at t understöden ofta 
illa användas, a t t understödstagarnes lefnadssätt förblifver 
oöfvervakadt och deras barns sedliga utveckling äfventyras. 
Härti l l kommer ock, a t t de fattighus, där de fattiga äro 
inrymda, mångenstädes äro illa anordnade och till utrymmet 
otillräckliga. Som emellertid klagan af understödssökande 
mimera mindre ofta förekommer, synes det tyda på, att de 
fattiges behof bättre än förut tillgodoses. E t t framskridande 
till det bättre är under alla omständigheter inrättandet i allt 
större omfattning af fattiggårdar. Vanligen är en mindre 
jordbruksrörelse förenad med fattiggården, hvarigenom fat
tighjonen kunna hållas till det arbete, som de äro i stånd 
att uträtta. I fattiggårdarna bo fattighjonen vida bättre 
än i fattighusen och äro där under ständig tillsyn. Till en 
början hyste fattighjonen stor motvilja mot fattiggårdarna på 
grund af det tvång, som de där i vissa afseenden voro under
kastade, men sedan de småningom blifvit vanda vid förhål
landena där, erkänna de själfva, a t t de hafva det bättre än 
i fattighusen. 

Bland anordningar rörande den allmänna fattigvår
den, hvilka under perioden vidtagits, må nämnas: att 
den under förra perioden nyuppförda arbets- och försörj
ningsinrättningen i Malmö blifvit i så måtto utvidgad, at t 
beslut fattats om uppförande för en beräknad kostnad af 
210,000 kronor af en ny sinnessjukpaviljong, afsedd att rym

ma 81 män, hvilken byggnad emellertid ej ännu är fullt 
färdig; a t t jämväl beslut fattats om uppförande för staden 
Lund af en ny fattigvårdsinrättning, hvilken byggnad, afsedd 
at t tagas i bruk under hösten 1907 och att rymma minst 
200 personer, beräknats kosta omkring 400,000 kronor; att 
inom fattigvårdsinrättningens i Landskrona område uppförts 
en ny sjukvårdsinrättning, benämnd Landskrona stads sjuk
hem, afsedd i främsta rummet för medellösa sjuklingar, men 
jämväl i mån af utrymme (70 sängar) för betalande patienter. 

Bland nytillkomna föreningar för enskild välgörenhet 
märkas föreningen för ett tjänarinnehem i Malmö, föreningen 
Mjölkdroppen därstädes med ändamål at t åt fattiga späda 
barn, som äro i saknad af modersmjölken, anskaffa för deras 
ålder lämpliga mjölkblandningar, föreningen Mjölkdroppen 
i Lund, föreningen Mjölkdroppen i Hälsingborg samt en så 
kallad barnkrubba i Ystad, afsedd at t under den kallare 
årstiden lämna vård och skydd åt däraf i behof varande 
späda barn samt måltider åt fattiga skolbarn. 

Angående den verksamhet, som utöfvats af Malmö all
männa understödsförening, Malmö sjömanshem, och Före
ningen för barnasjukvård i Malmö, lämnas, såsom vanligt 
varit, uppgifter innefattade tabellerna M, N och O (sid. 41 
och 42). 

Bland nytillkomna donationer märkas följande, hvilka 
äro ställda under förvaltning af direktionen för allmänna 
sjukhuset i Malmö, nämligen: Edvard och Eugenia Enge-
ströms donation å 25,000 kronor, Gunnar Aschans minne 
å 10,000 kronor samt Magna och Anton Gråbergs donations
fond å likaledes 10,000 kronor. 

Pör fromma stiftelser och därmed jämförliga inrättnin
gar lämnas för öfrigt redogörelse i tabellen 7. 

Malmö i landskansliet och landskontoret den 31 decem
ber 1906. 

Fritz Hallberg. G. V. Eiserman, 

G. TORNERHJELM. 
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Tab . 1. (Forts.) 
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Tab. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll 
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2. 

I MALMÖHUS LÄN ÅREN 1901—1905. 

samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I MALMÖHUS LÄN ÅR 1905. 

I. Landsbygden. 

II. Städerna. 
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