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

ÅREN 

1896—1900. 

M A L M Ö H U S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

U nder ifrågavarande period hafva gränserna för länet icke för
ändrats; och frånsedt en och annan jordvinning, som uppstått 
genom utförandet af vattenafledningsföretag af mindre betydenhet, 
är ej heller någon förändring att anmärka beträffande länets 
areal, hvarom i föregående femårsberättelse uppgifvits, att den 
utgjorde 47-90 kvadratmil, däraf 46-90 kvadratmil land och 1 
kvadratmil vatten. 

Inom länet hafva följande regleringar egt rum till undan
röjande af oregelbundenheter i länets indelning. 

En till Rönnebergs härad hörande del af Saxtorps socken, 
eller kyrkojordarna n:r 12 och 13 Södra Möinge, skattesäteriet 
2 mantal n:r 1 Tågerup samt skattehemmanen 3/ mantal n:r 7, 
1 mantal n:r 8, 3/4 mantal n:r 9, 5/8 mantal n:r 10 och 3/s 
mantal n:r 11 Södra Möinge samt 1/i mantal n:r 6, 1/4 mantal 
n:r 8 och 1/4 mantal n:r 13 Qvärlöf, har jämlikt nådiga brefvet 
den 5 februari 1897 med ingången af år 1898 öfverförts till 
Harjagers härad. 

Enligt nådigt bref den 5 februari 1897 hafva de hemman 
och lägenheter, som förut utgjort den till Rönnebergs härad 
hörande delen af Annelöfs socken, eller gatehusen n:r 10, 11, 
12 och 14 samt hemmanen 1 mantal n:r 1, 1/i mantal n:r 2, 

s/s mantal n:r 3, /s mantal n:r 4, / mantal n:r 5, 72 mantal 
n:r 7, V3 mantal n:r 9 och i/s mantal n:r 13 Qvärlöf, blifvit 
med 1898 års ingång förlagda till Onsjö härad. 

Med ingången af år 1899 har på grund af nådigt bref den 
16 september 1898 l/s2 mantal af Marsvinsholms säteri i kyrk
ligt och kommunalt hänseende samt i jordeboken öfverflyttats 
från Balkåkra socken till Skårby socken; hvarjämte nämnda 
hemman enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegii beslut 
den 9 maj 1899 i jordeboken införts under benämningen Borrsjö 
nu- 1. 

Härförutom har ett område om 248 kvadratmeter af Lunds 
landsförsamling genom egoutbyte den 7 november 1899 utbytts 
mot ett område om lika areal af egor till Lunds stad. 

Den judiciella indelningen af länet har ej undergått annan 
förändring än att Torna och Bara härad, utgörande en domsaga, 
enligt nådigt bref den 26 maj 1899 sammanslagits till ett tingslag 
från och med år 1900, hvadan hvarje af länets sju domsagor 
numera omfattar ett tingslag. Länets städer hafva hvar sin 
jurisdiktion. 

I fråga om länets administrativa indelning må nämnas, att 
länet räknar 7 städer, 2 köpingar, 13 härad och 241 lands-
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kommuner samt är, hvad landsbygden beträffar, indeladt i 6 
fögderier och 26 länsmansdistrikt. Af de två köpingarna, Es-
löfs köping och Hörby köping, utgöres den sistnämnda af förut
varande Hörby municipalsamhälle, som enligt nådigt bref den 
15 december 1899 erhållit köpingsrättigheter, hvilka med 1900 
års ingång trädt i tillämpning. 

Den ecklesiastika indelningen af länet har så till vida för
ändrats, att, jämlikt nådigt bref den 31 maj 1878, Qvistofta och 
Glumslöfs församlingar, som bildat ett pastorat, kommit att 
efter pastoratsinnehafvarens år 1896 inträffade död utgöra hvar-
dera ett pastorat. Länet tillhör Lunds stift och är indeladt i 
137 pastorat, hvilka utgöras af 10 stadsförsamlingar och 242 lands
församlingar, omfattande tillsammans 12 kontrakt eller prosterier. 

Länet med undantag af Malmö stad utgör ett landstings
område. 

För utseende af riksdagsmän i Andra kammaren bilda stä
derna Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona och Ystad hvar 
för sig en valkrets, städerna Trelleborg, Skanör med Falsterbo 
jämte städerna Simbrishamn och Engelholm i Kristianstads län 
en valkrets samt landsbygden elfva valkretsar. Vid val af 
riksdagsman i Andra kammaren har tillämpats det omedelbara 
valsättet inom länets samtliga valkretsar med undantag af Bara 
härad, där medelbart valsätt användts. Vid slutet af femårs
perioden var länet i Riksdagen representeradt i Första kam
maren af 12 ledamöter, eller 2 från Malmö stad och 10 från 
öfriga delen af länet, samt i Andra kammaren af 20 riksdags
män, nämligen 9 från städerna och 11 från landsbygden. 

Beträffande den militära förvaltningen tillhör den inom länet 
förlagda militärstyrkan första arméfördelningen. Denna militär-
styrka består af Kronprinsens husarregemente, en del af Kungl. 
Skånska dragonregementet, en del af Kungl. Skånska husar
regementet, Kungl. Vendes trängbataljon, en del af Kungl. Norra 
Skånska infanteriregementet och en del af Kungl. Södra Skånska 
infanteriregementet. I följd af särskilda nådiga beslut hafva 
Kronprinsens husarregemente, däraf halfva styrkan varit förlagd 
till Helsingborg, i sin helhet förlagts till Malmö, Kungl. Skånska 
husarregementets skolor förflyttats från Herrevadskloster till Hel
singborg, Kungl. Skånska dragonregementets skolor förlngts från 
Herrevadskloster till Ystad, Kungl. Vendes trängbataljon fått 
sin förläggningsort i Landskrona samt den afdelning af Kungl. 
Vendes artilleriregemente, hvilken varit förlagd till Landskrona, 
förflyttats till Kristianstad. 

Någon ändring af länets indelning i och för värnpliktiges 
inskrifning har icke förekommit, utan omfattar länet i sådant 
afseende fortfarande större delen af Kungl. Södra Skånska in
fanteriregementets inskrifningsoinråde med två bataljoner och 
Kungl. Norra Skånska infanteriregementets andra inskrifnings
oinråde med ett bataljonsområde. 

I fråga om hälsovården är länet deladt i fem provinsial
läkardistrikt, nämligen Malmö, Helsingborgs, Anderslöfs, Hörby 
och Asums, saint i tolf oxtra provinsialläkardistrikt, eller Trelle
borgs, Eslöfs, Hvellinge, Löberöds, Teckomatorps, Svedala, Sku-
rups, Höganäs, Bjufs, Veberöds, Limhamns och Keflinge. 

Länet tillhör södra distriktet af rikets fem tjänstgörings
distrikt för yrkesinspektörer. 

Hvad tullväsendet beträffar, tillhör länet Södra tulldistriktet 
med tullkammare i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, 
Ystad och Trelleborg samt tullstationer i Skanör och Höganäs. 

I afseende å förvaltningen af de allmänna skogarna utför 
länet ett revir inom Södra distriktet. 

Före den femårsperiod, hvarom nu är fråga, hafva genom 
särskilda nådiga beslut förordnats, att ordningsstadgan, byggnads
stadgan och brandstadgan för rikets städer samt hälsovårds
stadgan för riket, i hvad den afser stad, skola i tillämpliga delar 
gälla inom åtskilliga områden å länets landsbygd. De sam
hällen, inom hvilka sålunda införts municipalordning, äro Lim
hamns, Råå, Höganäs, Helsingborgs landsförsamlings, Vestra 
Sal) erups och Skurups municipalsamhällen. Till municipalsam-
hällena har äfven hört ett område af Hörby socken, benämndt 
Hörby municipalsamhälle, hvilket emellertid, såsom ofvan nämnts, 
undfått köpingsrättigheter. Vidare har jämväl före den tid, 
hvarom denna berättelse handlar, nådiga beslut meddelats om 
tillämpning af ordningstadgan för rikets städer och hälsovårds
stadgan för.riket, i hvad den afser stad, inom viss del af Bjufs 
socken eller Bjufs municipalsamhälle samt af sistberörda stadga 
i angifna omfattning inom Köpinge by af Råhus socken. 

Under förevarande period har Kungl. Maj:t fövordnat, att 
samtliga ofvan nämnda förordningar skola i tillämpliga delar 
vara gällande: 

dels, enligt nådiga bref den 21 och 28 februari 1896, inom 
visst område af Vestra Skreflinge socken, benämndt Sofielunds-
husens municipalsamhälle; 

dels, enligt nådiga bref den 2 och 22 april 1898, inom visst 
område af Sjöbo by i Södra Asums socken, benämndt Sjöbo 
municipalsamhälle; 

dels, enligt nådiga bref den 17 mars och den 5 maj 1899, 
inom visst område vid Arlöfs järnvägsstation i Burlöfs socken, 
benämdt Arlöfs municipalsamhälle; 

dels, enligt nådiga bref den 26 maj och den 21 juli 1899, 
inom visst område af Löberöds stationssamhälle inom Högseröds 
och Hammarlanda socknar, benämndt Löberöds municipalsam
hälle ; 

dels, enligt nådiga bref den 7 juli och den 15 december 
1899, inom visst område af Svedala socken, benämndt Svedala 
municipalsamhälle; och 

dels, enligt nådigt bref den 12 september 1900, inom visst 
område vid Lomma järnvägsstation i Lomma socken, benämndt 
Lomma municipalsamhälle, dock att municipalordning inom 
sistnämnda samhälle skall tillämpas först med ingången af ar 
1901. 

För två af omförmälda municipalsamhällen har ifrågakoinmit 
utvidgning af samhällenas områden. Sålunda har i följd af 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes beslut den 13 januari 1900, 
hvilket blifvit af Kungl. Maj:t gilladt enligt nådigt bref den 22 
därpå följande juni, genomförts sådan utvidgning af området 
för Skurups municipalsamhälle, att detta, som ursprungligen 
hade en areal af 38 hektar 51 ar 20 kvadratmeter, numera om
fattar i ytinnehåll 134 hektar 75 ar 30 kvadratmeter. Genom 
beslut den 22 november 1900, hvilket blifvit underställdt Kungl. 
Maj:ts nådiga pröfning, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
förklarat, att området för Limhamns municipalsamhälle, 130 
hektar, skulle utvidgas i sådan omfattning, att detsamma komme 
att innehålla i areal 690 hektar 98 ar 30 kvadratmeter. 

I följd af bestämmelserna i nådiga bref af den 26 maj och 
den 15 december 1899 har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, 
med upphäfvande af tidigare utfärdade ordningsföreskrifter, fast-
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ställt nya sådana för Limhamns, Råå, Höganäs, Helsingborgs 
landsförsamlings, Bjufs, Vestra Sallerups, Skurups och Sofie-
lundshusens municipalsamhällen. Dessutom hafva af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande utfärdats ordningsföreskrifter för Ar-
löfs municipalsamhälle den 9 september 1899, för Löberöds muni-
eipalsarohälle den 30 i samma månad, för Sjöbo och Svedala 
municipalsamhälleri den 13 januari 1900 samt för Lomma muni
cipalsamhälle den 13 november sistnämnda år. 

Med tillämpning af föreskrifter, som af Kungl. Maj:t med
delats, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställt byggnads
ordning den 30 januari 1896 och brandordning den 15 september 
samma år för Skurups municipalsamhälle, brandordning den 12 
mars 1896 för Vestra Sallerups municipalsamhälle, byggnads
ordning och brandordning den 18 november 1898 för Sjöbo muni
cipalsamhälle, brandordning den 24 maj 1898 och byggnads
ordning den 5 november samma år för Sofielundshusens muni
cipalsamhälle, brandordning den 17 mars 1900 för Limhamns 
municipalsamhälle, därvid förut fastställd brandordning för sam
hället upphäfts, samt byggnadsordning och brandordning den 11 
augusti 1900 för Löberöds municipalsamhälle. Enligt tidigare 
meddelade beslut tillämpas byggnadsordning inom Limhamns 
municipalsamhälle, byggnadsordning och brandordning inom Råå 
municipalsamhälle, byggnadsordning inom Höganäs municipalsam
hälle, byggnadsordning och brandordning inom Helsingborgs lands
församlings municipalsamhälle samt byggnadsordning inom Vestra 
Sallerups municipalsamhälle. 

Beträffande municipalsamhällena får Kungl. Maj:tsBefallnings-
hafvande i öfrigt meddela de uppgifter, som innefattas i tabell A. 

I fråga om städerna lämnas följande redogörelse. 
Malmö. Stadens gränser mot intill liggande kommuner 

hafva icke undergått någon förändring. Förslag om inkorpo
rerande af Sofielundshusens municipalsamhälle med staden har 
väckts, men emellertid icke vunnit Kungl. Maj:ts nådiga bifall. 

Tab. A. Municipalsamhällena i Malmöhus län år 1900. 

1 afseende å stadens kyrkliga indelning har Kungl. Maj:t i 
nåder medgifvit, att en ny församling, benämnd S:t Johannes 
församling, finge bildas. Denna församling skall utbrytas från 
S:t Petri och S:t Pauli församlingar, och är utbrytningen afsedd 
att verkställas med utgången af april månad år 1904. .Den nya 
församlingens kyrka kommer att förläggas å Magistratsvången 
öster om Pildamsvägen. 

I stadsplanen hafva af Södra Förstadens område intagits den 
söder om Regementsgatan belägna delen af Hästhagen samt den 
del af Magistratsvången, som begränsas af Södra Förstadens 
äldre planlagda del, Malmö-Ystads järnväg, Rönneholmsvägen 
och Villagatans förlängning åt söder. Inom stadsplanen hafva 
nya gator blifvit utlagda och byggnader därinvid uppförda, näm
ligen i Rörsjöstaden Kommendörs-, Löjtnants-, Stenbocks- och 
Sturegatorna samt i Södra Förstaden Smedje- och Slöjdgatorna. 
Gatuutvidgning har fastställts för Engelbrektsgatan samt dess 
fortsättning Gråbröders- och Vestra Hamngatorna från 7 å 8 
meters till 12 meters bredd äfvensom för den del af Drottning
gatan, som förut benämnts Norra Tvärgatan, till 18 meters bredd. 
Utanför fastställd stadsplan hafva utlagts genom styckning till 
villatomter af egendomen Fridhem två nya vägar samt för styck
ning af gård till byggnadstomter två nya gator, nämligen Mellan-
gatan å Östervärn och Hagagatan å Södervärn. Efterhand som 
kvarter och gator utlagts och byggnader vid desamma uppförts, 
har numrering af tomterna egt rum. Regementsgatan har i sin 
förutvarande bredd, 18 meter, framdragits till Fridhemsområdet, 
och Limhamnsvägen har å sträckan från staden till Ribersborg 
utvidgats till 12 meters bredd. 

Fastigheterna å Lilla Torg hafva blifvit af staden inlösta i 
afsikt, att en saluhall därstädes skall uppföras. Samtidigt har 
härmed en mindre reglering af torget blifvit fastställd. Af kvar
teret n:r 1 Husaren har tomten n:r II, förut inrymmande Kron
prinsens husarregementes kasern och stallar, blifvit styckad i 
tomter. Drottningtorget har upplåtits till salutorg. 

Under perioden hafva för staden fastställts, förutom mindre 
ändringar i förut gällande stadgar, ny ordningsstadga för Malmö 
vattenverk, ordningstadga för enskilda kloakledningar, ordnings
stadga för anläggning och begagnande af elektriska ledningar, 
reglemente och taxa för stadsmätarne samt taxor för åkare, för 
kontrollant öfver elektriska ledningar och för stadsingeniören 
äfvensom taxa för bortforsling af orenlighet i staden. 

Lund. Vid egoutbyte den 7 november 1899, fastställdt af 
magistraten den 5 februari 1900, har ett område om 248 kvadrat
meter af Gamla Vallvägen blifvit utbytt mot ett till Lunds 
hospitalsgård och Gernandtska lyckan inom Lunds landsförsam
ling hörande område, hvilket enligt nådigt brefden31 maj 1895 
intagits i stadsplanen. Under perioden hafva fastställts regle
ringar beträffande Bantorget samt följande gator, nämligen Gas
verksgatan, Stora Kyrkogatan, Stora Fiskaregatan, S:t Petri 
Kyrkogatan, Laboratoriegatan samt Lilla Södergatan; hvarjämte 
tre förut icke benämnda gator hafva åsatts namn, nämligen 
»Karl XLsgatan», »Nils 13jelkesgatan» och »Fredsgatan». j 

Antalet af de i församlingen tjänstgörande präster har ökats 
med en, i det att Kungl. Moj:t genom nådigt bref den 29 juni 
1900 medgifvit, att af lönemedel, som enligt regleringen skolat 
utgå till komministrarne, ett belopp af 1,800 kronor, hvilket, i 
den mån komministraturerna blifva lediga, kommer att ökas till 



4 Malmöhus län. Städerna. Temperatur. Nederbörd. 

2,000 och 2,200 kronor, finge utgå till aflöning af en e. o. präst
man; och tjänstgör denne från och med den 1 december 1900 
såsom kyrkoadjunkt. Kyrkorådsledaniöternas antal har genom 
kyrkostämmobeslut den 28 december 1899 ökats till åtta. Dess
utom hafva från och med år 1900 två kyrkovärdar blifvit utsedda. 

Af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hafva fastställts år 
1896 reglemente och taxa för stadsbuden och vissa ändringar 
i stadga angående uppsamling och bortforsling af afträdesorenlighet 
m. m., år 1898 reglemente och taxa för åkarne, år 1899 byggnads
ordning för staden, taxa för stadsarkitekten och taxa för stads-
ingeniören samt år 1900 stadga angående åkning å velociped inom 
staden och dess område, stadga angående ordningen å stadens ut-
skänkningsställen äfvensom ändringar och tillägg till stadgan för 
stadens vattenledningsverk. 

Landskrona. Under perioden har stadsplanen icke under
gått någon förändring. Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har 
år 1899 meddelat fastställelse å ny renhållningsstadga för staden 
och en särskild ordningsstadga i afseende å färdande med velo
ciped inom staden och dess område. 

Helsingborg. Genom nådigt bref den 18 november 1898 
har Kungl. Maj:t fastställt den ändring af stadsplanen, att Stora 
Torget förlängts i öster genom tilläggandet af delar utaf kvar
teret Kärnan, i sammanhang hvarmed godkänts förslag till ut
läggning till terrass och park af andra delar af nämnda kvarter 
jämte ett område af villatomten n:r 21. Vidare har Kungl. 
Maj:t, sedan stadsfullmäktige beslutit att å västra delen af Sunds
torget anlägga en saluhall, enligt nådigt bref den 29 september 
1899 fastställt ändring af stadsplanen, hvarigenom från kvar
teret Oscar I I till torget lagts ett område om 890 kvadratmeter, 
motsvarande den mark, som för saluhallen kommer att tagas i 
anspråk. 

Ar 1898 har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fastställt 
ny byggnadsordning för staden jämte instruktion och taxa för 

stadsarkitekten. Under perioden hafva för staden vidare till
kommit renhållningsstadga, fastställd af Kungl. Maj:t år 1899 
samt ny taxa för sötare äfvensom nytt reglemente och taxa för 
åkare. 

Ystad. Någon ändring af stadsplanen har under perioden 
icke ifrågakommit. Kvarteret Göken, tillhörande den del af 
Östra Förstaden, som år 1888 indelats i tomter, har delvis blifvit 
bebyggdt som stad. Åtskilliga gator hafva till hela sin utsträck
ning eller delvis omlagts och försetts med gångbanor. 

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har år 1898 meddelat 
fastställelse å ordningsföreskrifter rörande velocipedåkning samt 
år 1899 fastställt reglemente och taxa för dragarlag. 

Trelleborg. Angående den fastställda stadsplanen, som om
fattar stadens hela egovidd, är för perioden ej någon förändring 
att anmärka. Af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har under 
perioden meddelats fastställelse å ändring af stadens byggnads
ordning. 

Skanör med Falsterbo. Fem af kvarteron i Skanör utgöra 
gammal stadsdel, hvaremot inom stadens område i öfrigt genom
förts ny stadsplan. I Falsterbo har, efter det samhället år 1896 
hemsöktes af en större eldsvåda, därvid flere boningshus ned-
brunno, ny stadsplan genomförts för fyra kvarter. Under perioden 
har i Falsterbo, som synnerligast för de bad, som där erbjudas, 
besökes af ett stort antal resande, uppförts ett hotell, och i följd 
af såväl berörda eldsolycka som begärligheten efter sommar
bostäder har byggnadsverksamheten inom samhället varit för 
dess förhållanden liflig under perioden. 

Angående länets naturliga beskaffenhet har Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande ej något af vikt att tillägga utöfver! livad 
i sådant afseende anförts uti föregående femårsberättelser. 

Om medeltemperaturen och nederbörden under perioden åbe
ropas den från Akademiska Observatoriet i Lund meddelade öfver-
sikten i tabell B. 

Tab. B. Medeltemperatur och nederbörd i staden Lund åren 1896—1900. 



Folkmängdsförändringar. Malmöhus län. 5 

2. Invånare. 
Länets folkmängd den 31 december 1900 utgjorde enligt 

prästerskapets uppgifter, tabell 1, 409,304 invånare, däraf 199,295 
manliga och 210,009 kvinnliga, medan den mantalsskrifna be
folkningen samtidigt uppgick till 405,632, nämligen 197,223 män 
och 208,409 kvinnor. Den kyrkoskrifna befolkningen är sålunda 
något större än den mantalsskrifna, och skillnaden utgör 3,672. 
Förhållandet är öfverensstämmande med hvad förut plägat före
komma, nämligen att, åtminstone för hela länet, den kyrkoskrifna 
folkmängden håller sig något öfver den mantalsskrifna. Omkring 
hälften af skillnaden kommer på landsbygden. Men jämväl i 
städerna Malmö, Helsingborg och Ystad öfverstiger den kyrko
skrifna befolkningen den mantalsskrifna, under det att i de öfriga 
städerna förhållandet är omvändt, dock så att öfverskottet hufvud-
sakligen faller på kvinnkönet. Af de kyrkoskrifna invånarne äro 
på landet boende 278,925 och i städerna 130,379. 

Folkmångdstätlieten eller det tal, som angifver, huru många 
människor öfver hufvud taget bo på en viss ytenhet, beräk
nades år 1895 hafva för hela riket utgjort 11 på 1 kvadrat
kilometer och för Malmöhus län 81 på samma ytenhet. Folk
tätheten för år 1900 var för hela länet 82, och för landsbygden 
särskildt 57. I de särskilda häradena belöper sig på hvarje 
kvadratkilometer följande antal invånare: 

I afsoende på de förändringar, som folkmängden under peri
oden undergått, bemärkes, att länets folkmängd, som vid slutet 
af år 1895 upptogs till 383,203, nämligen 267,054 på lands
bygden ock 116,149 i städerna, ökats på landsbygden med 11,871 
personer och i städerna med 14,230, motsvarande en ökning för 
hela länet med 6-8 %, för landsbygden med 4-4 % och för stä
derna med 12-2 %. Motsvarande procenttal voro under förra 
femårsperioden 3-9, 2-3 och 7-7. På länets landsbygd har folk
stocken minskats i Rönnebergs, Onsjö, Frosta, Färs, Vemmen-
högs, Ljunits och Herrestads härad med inalles 2,474 invånare, 
men ökats i de öfriga med tillsammans 14,345, fördelade sålunda: 

Det framgår, att ökningen företrädesvis belöper på de härad, 
inom hvilka industriella inrättningar äro belägna, och äro sär
skildt vissa socknar i dessa härad att bemärka. Så har t. ex. 
folkmängden ökats inom Oxie härad för Hyllie socken (Lim
hamns municipalsamhälle) med 2,450 och för Vestra Skreöinge 
socken (Sofielundshusens municipalsamhälle) med 2,339, inom 
Skytts härad för Trelleborgs landsförsamling med 1,208, inom 
Luggude härad för Råhus socken (Råå municipalsamhälle) med 
1,824, för Helsingborgs landsförsamling med 542, för Ekby 

socken (Skromberga fabrik) med 881, för Höganäs bruksför
samling med 618, inom Harjagers härad för Vestra Sallerups 
socken (Vestra Sallerups municipalsamhälle) med 357, för Es-
löfs köping med 267, för Keflinge socken (Keflinge municipal
samhälle) med 492, inom Torna härad för Lackalänga socken 
(Furulunds stationssamhälle) med 339 samt inom Bara härad för 
Lomma socken med 368 personer. 

Uti samtliga länets städer har invånarantalet under peri
oden ökats, med undantag för Skanör och Falsterbo, där folk
mängden något minskats. Förhållandet med städernas folk
mängd framgår för öfrigt af följande jämförande tabell: 

Det sedan längre tid tillbaka iakttagna förhållandet fortfar 
således, nämligen att folkökningen på landsbygden är ringa eller 
ingen, men att däremot städernas invånarantal är i stadig till
växt. Detta är, såsom i tidigare femårsberättelser anmärkts, 
hufvudsakligen att tillskrifva en stegrad utflyttning till städerna, 
särskildt af yngre personer af arbetsklassen, för hvilka de i 
städerna gällande skenbart höga arbetsprisen innebära en lockelse, 
äfvensom af pensionerade ämbets- och tjänstemän, änkor och 
äldre personer, hvilka icko längre af sin sysselsättning äro bundna 
vid en viss plats och hvilka af en eller annan anledning, t. ex. 
för barnens uppfostran och studier, finna det fördelaktigt att 
bosätta sig i en stad. 

Såsom bidragande orsak till denna städernas tillväxt på be
kostnad af landsbygden torde äfven kunna anses, att den till 
staden inflyttade arbetaren vanligen ingår äktenskap tidigare än 
på landsbygden, synnerligast när han vinner anställning vid 
industriella inrättningar eller handtverk, enär hans aflöning anses 
tillräcklig för en familjs försörjning. Tillika bör i detta sam-
mauhang nämnas, att det är ytterst sällsynt, att en till staden 
inflyttad person åter bosätter sig på landsbygden. Han invänjes 
vanligen så fullständigt i städernas förhållanden, att ett åter
vändande till landet ej innebär något lockande. 

Nativitets- och mortalitetsförhållandena under perioden er
bjuda intet egendomligt, och icke heller har emigrationen och 
immigrationen haft någon afgörande inverkan på folkmängden, 
utan torde den viktigaste faktorn vara den inrikes in- och ut
flyttningen. Enligt den officiella statistiken utvandrade från 
länet 1,561 personer år 1896, 1,217 år 1897, 1,341 år 1898, 
1,382 år 1899 och 1,825 år 1900. Af dessa utvandrade år 1896 
till Nordamerikas Förenta Stater 754 personer och till Danmark 
656, år 1897 till Nordamerikas Förenta Stater 535 och till Dan-
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mark 548, år 1898 till Förenta Staterna 586 personer och till 
Danmark 573, år 1899 till Förenta Staterna 637 personer och 
till Danmark 563, år 1900 till Förenta Staterna 988 personer och 
till Danmark 632. För öfrigt hafva utvandrarne till mål Tysk
land samt till ringa antal Norge, Finland och Ryssland samt 
andra orter inom och utom Europa. Beträffande emigranternas 
lefnadsyrken förekomma jordbruks-, fabriks- och handtverks-
arbetare, arbetare af obestämdt slag samt tjänstehjon såsom de 
öfvervägande, nämligen tillsammans 1,319 år 189G, 1,042 år 1897, 
1,137 år 1898, 1,166 av 1899 och 1,537 år 190Ö. Flertalet 
emigranter kominer på landsbygden. Med afseende på ålder, civil
stånd och kön är kvinnokönet talrikast, och de flesta utvandrarne 
äro öfver 15 år samt ogifta. 

En ej obetydlig del af utvandringen från riket går öfver 
Malmö. Härför redovisas närmare i tabell C. Den utvandring, 
som i denna tabell afses, äfvensom den, som eger rum öfver 
öfriga sjöstäder i länet, förmedlas genom utvandraragenter, an
tagna enligt nådiga förordningen den 4 juni 1884. Under år 
1900 funnos inom länet 25 ombud för 8 olika utom länet boende 
utvandraragenter. 

Emellertid bemärkes, att åtskilliga utvandrare föredraga 
danska och tyska hamnar som utfartsort. Med de anförda upp
gifterna angående utvandringen öfver Malmö må därför jäm
föras livad af ämbetsberättelserna från Köpenhamns polisväsende 

Tab. C. Antal personer, som åren 1896—1900 i Malmö före
tett kontrakt om befordran till främmande världsdel, samt 

deras fördelning. 

inhämtas angående antalet svenskar, som öfver Köpenhamn be
fordrats till främmande världsdel. Deras antal utgjorde 1 050 
år 1896, 1,100 år 1897, 581 år 1898, 582 år 1899 och 684 år 
1900. Af samma ämbetsberättelse framgår ock, att följande 
svenskar i Köpenhamn erhållit »opholdsbog», nämligen 657 under 
år 1896, 805 år 1897, 825 år 1898, 884 år 1899 och 958 år 
1900. Af dessa sistnämnda kunna dock icke alla anses såsom 
utvandrade till Danmark, utan ett stort antal torde vara sådana 
som åtminstone från början haft för afsikt att endast en kortare 
tid uppehålla sig i Danmark för sökande af arbete eller utbild
ning i yrke, äfven om vistelsen i landet sedermera mer eller mindre 
förlänges. 

Beträffande invandringen till riket från främmande land 
befinnes det, att till länet invandrat: 

Hvad de invandrande angår, äro bland dem männen flere 
än kvinnorna, och de flesta immigranter hafva varit öfver 15 
år och ogifta. 

Det framgår, att utvandringen till främmande land, om än 
fortgående, dock icke är ansenlig och att den är ringa i jäm
förelse med förhållandet för några tiotal år tillbaka. När härtill 
kommer, att icke obetydlig invandring utrikes ifrån eger rum, 
torde vara bestyrkt det ofvan angifna förhållandet, att ut
vandringen eger ringa inflytande på folkstockens växling. 

Erfarenheten bekräftar för öfrigt det förut i Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelse uttalade omdömet, att ut
vandringens orsaker väsentligen äro af ekonomisk art och att 
densammas frekvens står i det närmaste samband med kon
junkturerna i det land, som utvandringen afser. Däremot kan 
det icke påvisas, att den ökade värnplikten eller andra politiska 
eller sociala förhållanden härvid ega inverkan. Det framhålles 
stundom, att ett icke obetydligt antal manspersoner i värn
pliktsåldern eller kort innan de uppnått denna påträffas bland 
emigranterna, men härvid är att märka, att denna ålder är den, 
då lefnadslusten är lifligast och på samma gång hågen att under
kasta sig de med en utvandring förknippade äfventyr mest na
turlig. Undantagsvis kan som anledning till emigration före
komma försök att därigenom undslippa borgerligt straff eller 
att efter en här i landet urspårad lefnad söka i främmande land 
bryta sig en ny bana eller släktskaps- och vänskapsförbindelser 
med förut utvandrade personer, hvilka Iofva att med råd och 
dåd bistå den nykomne emigranten. Det uttalade allmänna 
omdömet om driffjädern till emigrationen bestyrkes för öfrigt af 
det förhållandet, att åtskilliga utvandrare efter längre eller 
kortare tid återvända till hemlandet efter att hafva förvärfvat 
sig en förmögenhet, som anses tillräcklig för betryggandet af 
den återstående lifstiden. 

Flertalet till riket inflyttade torde utgöras af svenskar, som 
förut emigrerat; gällande detta synnerligast de från Nordamerika 
inflyttade. Antalet af dem, som efter inflyttning upptagas till 
svenska medborgare, är icke stort, och under perioden hafva 
endast 70 personer inför Kungl. Maj:ts Befallningshafvande aflagt 
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tro- och huldhetsed. Detta ringa antal är anmärkningsvärd t i 
förhållande till antalet under perioden från utlandet till länet 
inflyttade, hvilka, enligt hvad ofvan är visadt, utgöra 4,640. 
Äfven om man till talet af till svenska medborgare upptagna 
lägger deras hustrur och barn, hvilka järnte mannen kommit i 
åtnjutande af medborgarrätten, kvarstår dock en afsevärd skill
nad. Härvid är dock att bemärka, att, såsom redan blifvit 
sagdt, största delen af de invandrande utgöres af svenskar, som 
förut utvandrat, och att särskildt de från Nordamerika åter-
invandrande enligt 1871 års konvention, jämte därvid fogade 
protokoll, äfven om de vunnit medborgarrätt i Amerika, anses 
hafva afstått från denna rätt ensamt af den anledning, att de 
å nyo bosätta sig i hemlandet utan afsikt att återvända till 
Amerika, hvilken afsikt anses vara gifven tillkänna, när de uppe
hållit sig i Sverige mera än två år. Men äfven om denna om
ständighet tages i beräkning, måste det kvarstå, att ett bety
dande antal utlänningar inflytta utan att här vinna medborgar
rätt. Det kan till och med antagas, att åtskilliga inflyttningar 
ega rum, utan att de i den allmänna statistiken tagas i beräk
ning, åtminstone ej för det år, då inflyttningen sker, ity att 
synnerligast utländska fabriks- och handtverksarbetare stundom 
inkomma i landet och taga anställning på kortare tider, än här 
och än där, utan att blifva kyrkoskrifna. Stundom återvända 
de efter kortare eller längre tid till hemlandet och stundom 
kvarstanna de, men blifva först efter flerårig vistelse här kyrko
skrifna och vinna ej medborgarrätt. Rörande dylika personers 
undersåtliga ställning råder ofta ovisshet, helst sedan de genom 
språk och seder fullkomligt sammansmält med den kringboende 
befolkningen, och måste detta i ännu högre grad vara fallet 
med deras efterkommande. Emellertid hafva dessa förhållanden, 
hvad afkomlingarne angår, blifvit afhulpna genom lagen om 
förvärfvandet och förlust af medborgarrätt den 1 oktober 1894, 
enligt hvilken i riket född utländsk man eller ogift kvinna, som 
i riket oafbrutet haft sitt hemvist intill tjugutvå års ålder, 
blifver svensk medborgare, därest han eller hon icke under sista 
året hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom, skriftlig för
klaring afsagt sig rättigheten att varda svensk medborgare och 
därvid tillika styrkt sig ega medborgarrätt i annat land. Någon 
sådan afsägelse, som nyss är nämnd, har ej under perioden hos 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande egt rum. 

Om man bortser från de fåtaliga utlänningar af dansk, 
tysk, fransk eller engelsk nationalitet, hvilka, om de här i lan
det någon längre tid kvarstanna, snart i språk och tänkesätt 
sammansmälta med den svenska befolkningen, finnes i länet 
intet annat främmande befolkningselement än det judiska. Vid 
periodens slut funnos i Malmö 266 judar, i Lund 159 och i 
Landskrona 53. Mosaiska församlingen i Malmö har egen be-
grafningsplats med likkapell, underhåller synagoga i förhyrd 
lokal och aflönar religionslärare, hvilken lämnar församlingens 
skolpliktiga barn behöflig religionsundervisning, äfvensom kantor, 
som biträder vid andaktsöfningarna. 

Bland de icke protestantiska kyrkosamfunden må vidare 
nämnas det romersk-katolska, som i Malmö har egen kyrka, 
skola och föreståndare med civilregistreringsmyndighet. Af sam
fundets medlemmar äro 121 boende i Malmö, 23 annorstädes i 
länet och 33 utom länet. 

1 Lund finnes sedan år 1891 ett teosofiskt samfund ined 
ett trettiotal medlemmar. 

Hvad det kyrkliga området för öfrigt angår, har statskyrkan 
tydligtvis den ojämförligt största tillslutningen och kan för den 
skull fortfarande med all rätt benämnas folkkyrkan, så mycket 
mera som hon härtill berättigas äfven genom andra omständig
heter, t. ex. att hon i jämförelse med de s. k. sekterna har ett 
vida starkare intresse för samfundslifvet såsom sådant, att hon 
äger för den allmänna folkundervisningens kristliga bedrifvande 
en knappast öfverskattbar betydelse samt att hon ännu har bi
behållit det stora flertalets tillgifvenhet. 

I Malmö och Lund hafva under perioden anordnats s. k. 
barngudstjänster med predikan lämpad efter barnens fattnings
förmåga, och äro dessa gudstjänster talrikt besökta. 

Med afseende på de bredvid och i mer eller mindre öppen 
opposition mot statskyrkan verkande sekleriska religiösa riktnin
garna må följande anmärkas. 

Metodismen är, äfven om den icke inom länet är betydande 
genom antalet af sina anhängare, måhända mer än de andra 
dissentevsriktningama respektingifvande icke blott genom stilla 
och grundlig verksamhet utan äfven genom lojalitet gentemot 
all mänsklig ordning. Metodister finnas i Malmö, där antalet 
uppgifves vara 161, i Lund till antal af 85 och i Landskrona 
till antal af 88, hvarjämte sådana finnas i Helsingborg samt i 
Arlöf, Råhus och Bjuf. 

Baptismen synes i högre grad än någon annan sekt ten
dera till ensidig individualism, i det att den gärna splittrar sig 
i ytterst begränsade och af hvarandra högst oberoende små af-
delningar. Den synes ock påverka sina anhängare i riktning 
af likgiltighet för, ja ovilja mot det borgerliga samfundslifvets 
världsliga kraf. Inom detta län har dock icke såsom i grann
länet (Kristianstads län) någon Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes åtgärd påkallats för att stäfja af baptistisk åskådning 
föranleddd brytning af kyrkolags föreskrift. Baptisternas antal 
uppgifves vara i Malmö 203 med egen kyrka och skola, i Lund 
18, i Landskrona 24 och i Trelleborg 30, hvarjämte de före
komma i Helsingborg samt här och livar på landsbygden, dock 
endast till ringa antal. 

Mormonförsamling finnes endast i Malmö, där den räknar 
132 manliga och 262 kvinnliga medlemmar, af hvilka 62 bo i 
Malmö, 119 i länet utom staden, 130 i Kristianstads län och 
83 i Blekinge län. För sin gudstjänst hyr församlingen lokal 
i Malmö, där predikan hålles 2 gånger i veckan. 

Frälsningsarmén torde det lända till beröm, att densamma 
i de större städerna lyckats bringa religiösa intryck, dit sådana 
eljest mindre lätt skulle hafva framträngt, samt att den utöfvar 
mycken välgörenhet bland de mest behöfvande. A andra sidan 
kan det icke förnekas, att de religiösa intrycken från frälsnings-
armén såsom öfvervägande känslointryck nog lätt förflyktigas 
samt att dess verksamhet synes verka mera uteslutande till blott 
väckelse, i mindre grad till utbildning af den kristliga karak
tären. Frälsningsarmén har fasta stationer i samtliga länets 
städer utom Skanör äfvensom i Hörby köping, Kslöfs köping, 
Hven, Råå, Bjuf, Höganäs och Hasslarp. Afdelningen i Lund 
förfogar från år 1900 öfver egen nyuppförd byggnad. Arméns 
verksamhet i den lidande mänsklighetens tjänst synes alltmera 
utsträckas, och det är den s. k. slumafdelningen, åt hvilken 
denna verksamhet särskildt är anvisad. I Malmö bar armén 
sedan åtskilliga år ett af stadsfullmäktige undorstödt härbärge 
för husvilla, och den har under perioden i samma stad upp-
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rättat ett räddningshem för fallna kvinnor, inrymdt uti en af 
frälsningsarmens förlagsaktiebolag inköpt fastighet vid Lunda
vägen. Det förspörjes numera mycket sällan, att frälsnings-
arméns sammankomster föranleda oordningar. De, som besöka 
sammankomsterna, torde numera i regeln dragas dit af intresse 
för frälsningsarmen och icke såsom förr af nyfikenhet eller af 
åtrå att störa och förlöjliga de uppträdande. 

Det s. k. utilistiska samfundet har icke under perioden 
låtit sig i vidare mån afhöra, än att år 1896 i Malmö hållits 
fyra utilistiska föredrag. 

Den s. k. waldenströmianismen fortfar att intaga sin egen
domliga lialfva och tvetydiga ställning till statskyrkan, i det 
att den, ehuru statskyrkans motståndare i väsentliga stycken 
och ehuru den eger talrika anhängare, dock icke träder ut ur 
densamma för att bilda af staten erkänd dissentersförsamling. 
Tvifvelsutan bidrager detta waldenströmianismens förhållande till 
statskyrkan till den senares försvagande, liksom det verkar reli
giös och sedlig oklarhet på många håll. Ehuru denna walden
strömianismens ställning till statskyrkan fortfarande synes mindre 
väl vald, kan waldenströmska riktningen icke rättvisligen för
menas det erkännandet, att den visar och verkar religiös lif-
aktighet, att den är genomträngd af nitälskan för sådana be
römvärda syftemål som arbetsklassens höjande i ekonomiskt och 
intellektuellt afseende, barnens fostran till sedighet samt för 
nykterheten, särskildt i absolutismens form, en nykterhets
form som ju i många fall måste erkännas hafva sitt berät
tigande. Waldenströmianismen är i anseende till antalet af 
sina anhängare den ojämförligt mest betydande bland sek
terna. Waldenströmarne förfoga öfver lokaler för andaktsöf-
ningar i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ystad, Lim
hamn m. fl. ställen, och predikanter tillhörande denna riktning 
uppträda då och då på landsbygden uti för tillfället upplåtna 
samlingsrum. 

Huruvida den s. k. evangelisk-luterska lekmannaverksam
heten till befordrande af inre och yttre missionen är att anse 
som en verkligt kyrklig rörelse eller som i någon mån besläktad 
med sektväsendet, ligger utanför Kungl. Maj:ts befallningshaf-
vandes uppgift att bedöma. Denna verksamhet, som inom länet 
företrädes af ombud för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och 
andra med densamma likasinnade sällskap, angifver sig själf 
såsom fullt kyrklig, äfven om den icke är rättsligt inordnad 
inom statskyrkan. Uppenbart är ock, att rörelsens målsmän 
vunnit mycket förtroende hos många präster, att den alltjämt 
sträfvar efter fullt samförstånd med kyrkans tjenare och att 
densamma på många håll förmått verka till mycken uppbyg-
gelse för äfven den verkligt kyrkligt sinnade allmänheten. Det 
kyrkliga fromhetslifvet torde af denna verksamhet hafva skördat 
vinst i synnerhet genom det tillskott af religiös intensitet, som 
densamma fört med sig. Denna riktning har måhända före
trädesvis gjort sig gällande i länets norra delar, om ock rikt
ningen äfven i de södra numera knappast någonstädes är all
deles okänd. Den evangelisk-luterska lekmannaverksamheten är 
representerad i samtliga länets städer, och för densammas verk
samhet afsedda böne- eller missionshus finnas i ett stort antal 
socknar. 

Såsom betecknande för den sekteriska rörelsens omfattning 
må nämnas, att i Luggude härad, som räknar 28 socknar, fin
nas 30 bönehus. 

På åtskilliga orter verka s. k. syföreningar med hufvud-
saklig uppgift att samla medel till förmån för den yttre mis
sionen. 

Öfver hufvud torde det kunna sägas, att spänningen mellan 
de olika religiösa riktningarna äfven under denna femårsperiod 
aftagit. Tre omständigheter kunna antagas därtill hafva sam
verkat. Dels torde blicken för det uti all kristendom väsent
liga och gemensamma i motsats mot det mindre väsentliga, som 
åtskiljer, hafva fortfarande skärpts inom de olika lägren och 
låtit fördragsamhetens idé tränga längre fram. Dels torde väl 
äfven den förslappande religiösa indifferentismen, som under se
nare tid gripit kring sig i synnerhet bland städernas arbetar
skaror och jämväl bland de s. k. bildade klasserna, hafva något 
aftrubbat motsatserna äfven hos de religiöst intresserade genom 
att äfven på dem verka andligt bedöfvande. Dels har tvifvels
utan äfven medvetandet om att ega en gemensam fiende uti den 
alltjämt framträngande materialismen, hvilken följt i den reli
giösa indifferentismens spår, i sin mån bidragit till att ena alla 
dem, som ännu fasthålla de kristliga idealen. Denna tilltagande 
fridsamhet mellan de olika kyrkliga eller okyrkliga denomina-
tionerna, om ock delvis föranledd af i och för sig mindre gläd
jande orsaker, har verkat välgörande på samfundslifvet i det 
stora hela. 

Hvad som däremot icke alstrat vare sig fridsamhet eller 
annan båtnad för samfundslifvet är den nyss nämnda alltjämt 
kring sig gripande materialismen. Just såsom representerande 
irreligiositeten i hög grad bör denna här hafva sitt särskilda 
omnämnande i sammanhang med hvad soin nämnts om det reli
giösa lifvet af positiv art, så mycket mera som materialismen, 
i medvetenheten om sin makt öfver mängden, numera uppen
barligen proklamerar sig såsom den riktiga lifsåskådningen äfven 
ifråga om samfundsförhållandena. Det är i synnerhet på det 
ekonomiska området, som denna uppfattning visat sig alstra 
spänning och oro. Den abstrakta egoismen, materialismens kon
sekvens, tillämpadt t. ex. på förhållandet mellan arbetare och 
arbetsgifvare,. har icke minst inom detta län med sin jämförelse
vis stora rikedom på industriella verk och inrättningar icke blott 
på åtskilliga håll rubbat det för god samverkan nödvändiga 
ömsesidiga förtroendet, utan framkallat öppna brytningar till 
skada för alla parter. Om det gäller, att vid dylika tvister 
träda förmedlande emellan, vinnes icke alltid ett önskvärdt re
sultat, emedan oftast kräfves att från två håll framkalla efter
gifter, hvilka i egoismens belysning synas båda parterna obe
rättigade. Öfver hufvud synes en af förutsättningarna för att 
den nuvarande spänningen mellan åtskilliga det ekonomiska 
lifvets personliga faktorer skall kunna bringas till lösning vara 
den, att man på ömse håll mera allmänt kommer till insikt 
om, att den abstrakta egoismen icke ens inom det ekonomiska 
området duger såsom högsta grundsats. 

Rörande befolkningens sedliga ståndpunkt bör, utom hvad 
som i sammanhang med det föregående redan därom yttrats, 
allra först nämnas, att förhållandena i detta afseende mest synas 
innebära endast en utveckling af hvad som förut var för han
den. Under samhällsklassernas alltjämt pågående nivellenng 
lämnas allt mindre rum för det patriarkaliska förhållande, som 
kan finnas endast mellan verkligt öfver- och underordnade, samt 
för. de sedliga förpliktelser, som däri hafva sin rot. I stället 
har det sociala lifvet alltmera iklädt sig det på gemensamma 
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materiella intressen grundade föreningsväsendets form, hvilken 
oenom sin starka, tvingande sammanhållighet för vissa åt de 
däri innefattade individerna gifvit en större ekonomisk trygghet 
gent emot andra sammanslutningar eller motsatta intressen, men 
å andra sidan beröfvat många bland dem den förädlande infly
telsen af ett mera omedelbart, fritt och personligt förhållande 
mellan medlemmar af de olika samhällsklasserna samt beröfvat 
hela det sociala lifvet mycket af den etiska prägel det förut 
egde. Denna prägel bar numera genom den rådande tidsrikt
ningen utplånats äfven där, hvarest man skulle kunna tycka, 
att den mera obehindradt skulle kunnat kvarstå, nämligen på 
landsbygden i förhållandet mellan husbönder och tjenare. De 
förra sakna sålunda numera på inånga håll det personliga in
tresset för sina tjenare och anse sig icke vara dem skyldiga 
någon sedlig omvårdnad, och tjenarne å sin sida undvika gärna 
det mera personliga, beroende förhållandet till husbönderna genom 
att arbeta mot daglön i stället för att taga stadig tjänst. Och 
då de taga sådan, synas de flesta finna trefnad uti täta tjänste
ombyten. 

Det vore emellertid förhastadt att anse denna förändring 
af de sociala förhållandena, som under senare tiden inträdt, så
som något, hvilket inom det. sedliga området blott ledt till sjun
kande. Förglömmas må nämligen icke, att det höjande af den 
s. k. arbetsklassens ekonomiska villkor, som åstadkommits genom 
bland annat det nyssnämnda föreningsväsendet, äfven bidragit 
till att hos denna klass öka själfständighetskänslan och höja 
nykterhetsintresset in. m., liksom det obestridligen ländt den 
andra samhällsklassen, hvilken numera med mindre rätt än förr 
benämnes öfverklassen, till större anspråkslöshet och större hu
manitet, och att den s. k. arbetaren vida mera än förr har 
tillfälle att göra sina intressen gällande. 

Inom alla klasser tyckes dri/ckenskapen, om ock sakta, af-
taga. Berömmelsen härför tillkommer otvifvelaktigt närmast 
de absolutistiska nykterhetssträfvandena. Om ock ensidiga och 
tiirhända i sina yttersta konsekvenser, ifall dessa skulle förall
mänligade tillämpas iifven på andra områden än de dietiska, 
icke helt och hållet ofarliga, torde dock dessa sträfvanden bafva 
varit den enda form för nykterhetsarbetet, hvilken haft nog kärf-
liet till att förmå framkalla en verklig reaktion mot det rådande 
superiet. Och att en sådan brytning inträdt i det hela sam
tidigt med det ekonomiska uppsving, som under förra seklets 
senare del egt rum inom näringslifvet, är så mycket mera tack
nämligt, som i motsatt fall de rikligare tillfällena och utvägarna 
att tillfredsställa njutningslystnaden sannolikt skulle hafva gifvit 
dryckenskapslasten ytterligare tillfälle och dragit oberäkneligt 
fördärf öfver vårt folk. 

Under försäljningsåret 1899 — 1900 funnos inom städerna 
och köpingen Eslöf 26 rättigheter till minuthandel med och 80 
rättigheter till utskänkning af brännvin samt å landsbygden 3 
rättigheter till minuthandel med och 25 rättigheter till utskänk
ning af brännvin. Af de sistnämnda utöfvades 15 på grund af 
gästgifveriprivilegier. Samtidigt funnos i städerna och i köpin
gen 124 och på landsbygden 63 rättigheter till utskänkning af 
vin och maltdrycker. Under perioden hafva 61 personer i lands
kommuner erhållit tillstånd att försälja vin och maltdrycker till 
afhämtning i mindre mängd än 10 liter, och åt en person har 
meddelats rättighet till kringföring af maltdrycker till mindre 
än nämnda mängd. 

Angående föreningar för främjande af nykterheten må 
nämnas följande. I Malmö räknar Independentorden af good-
templars 11 loger med tillsammans 900 medlemmar. Orden 
eger en till 27,100 kronor värderad fastighet, där 8 af logerna 
hålla sina möteri, under det att 3 loger arbeta i förhyrda loka
ler. Orden eger dessutom inventarier och penningmedel för 
tillsammans 6,000 kronor. Inom orden finnas 3 sjuk- och be-
grafningskassor och en själfhjälpsförening. För nykterhetsmis
sionen utbetalar orden årligen 500 kronor. Dessutom finnas i 
Malmö dels Nationalorden, dels Templarorden och dels Verdandi-
orden, alla tre utgångna från Goodtemplarorden och arbetande 
efter ungefär samma program. Deras sammanlagda medlems
antal är omkring 700. Sedan någon kortare tid tillbaka be-
drifves gemensamt arbete af dessa fyra föreningar genom en 
kommitté, kallad Malmö nykterhetsföreningars centralkommitté. 
I Lund arbeta 9 loger med tillsammans 600 medlemmar, af 
hvilka 200 tillhöra de s. k. barntemplen. Lunds allmänna nyk
terhetskommitté, sammansatt af ombud för samtliga stadens 
nykterhetsföreningar, åtnjuter af stadsfullmäktige ett årligt an
slag af 600 kronor för anordnande af nykterhetsföredrag och 
spridande af skrifter. Antalet i Landskrona arbetande loger af 
Goodtemplarorden uppgifves vara 11 med 1,1G7 medlemmar. 
Ordenshuset, uppfördt på en af staden upplåten tomt, har ett 
värde af 36,000 kronor. I Helsingborg arbeta 10 goodtemplar-
loger med 1,151 medlemmar. Goodtemplarlogerna i Ystad, som 
under perioden förskaffat sig en till 61,205 kronor bokförd fastig
het, räkna 869 medlemmar. I Trelleborg äro verksamma 2 
goodtemplarloger med 410 medlemmar och en blåbandsförening 
med 60 medlemmar. Dessutom uppgifvas goodtemplarloger finnas 
i Skurups, Stora Köpingo, Sjörups, Stora Herrestads, Säfve-
stads och IJjerresjö socknar äfvensom i Luggude härad, där loger
nas antal är 44 med 1,955 medlemmar förutom 12 ungdoms
tempel med 400 personer. 

För nykterhetens främjande äro ock verksamma Kristliga 
föreningen af unge män och Kristliga föreningen af unga kvin
nor. Dessa föreningar, som äro representerade i Malmö, Lund, 
Landskrona, Helsingborg och Ystad, söka äfven att genom an
ordnande af föredrag i religiösa och allmänbildande ämnen, dis
kussioner, bibelsamtal, mänadssamkväm, gymnastik samt till
handahållande af lämplig litteratur verka för medlemmarnes 
bästa i sedligt, intellektuellt och fysiskt afseende. 

I föregående femårsberättelsen framfördes klagomål öfver 
en ganska allmänt rådande löslighet i uppfattningen af äkten
skapet och öfver hufvud i förhållandet mellan könen. Utan att 
vilja påstå, att ställningen i detta afseende förvärrats, måste 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande dock vidhålla, att anledning 
till sådant klagomål ännu förefinnes. Så utgjorde t. ex. enligt 
den ämbetsberättelse, som vid prästmötet i Lund år 1900 afgafs 
af Lunds stifts biskop, antalet af de bevisligen i orenhet in
gångna äktenskapen 30 % af samtliga ingångna äktenskapsför
bindelserna och medelprocenten af de oäkta födda barnen 9 °',. 
Om till följd af åtskilliga omständigheter det otillfredsställande 
tillstånd, som dessa siffror angifva, företrädesvis rör allmoge
klassen och arbetarklassen, så träffar förvisso klagomålet öfver 
de tidt inträffande äktenskapliga skilsmässorna närmast de s. k. 
bildade klasserna. 

I ett för samfundslifvet betydelsefullt afseende har tvifvels-
utan en försämring inträdt: söndag sarhclet har tilltagit. En 
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anledning härtill • är helt visst att söka uti den industrialism, 
som vuxit upp under senare tid och som synes göra det svårt 
att alldeles undvika söndagsarbetet, hvilket förhållande medfört, 
att man på många håll alldeles icke undviker det, äfven när 
sådant jämförelsevis lätt kunnat ske. En annan anledning till 
söndagsarbetets tilltagande ligger säkerligen i den förut nämnda 
materialistiska uppfattning, som gripit kring sig och föranledt 
till öfverskattning af arbetets betydelse likasom också till nervös 
oro för att tiden icke skall kunna räcka till. Det torde ock 
vara obestridligt, att själfva det borgerliga samhället' såsom så
dant gifver söndagsarbetet anledning genom att på sådana om
råden som t. ex. kommunikations- och postväsendets ej blott 
tolerera utan till och med påbjuda söndagsarbete i vida högre 
grad, än som från början varit nödvändigt. Orsakerna till att 
folket allt mera äfven i rent yttre måtto måste umbära sabbats-
hvila må emellertid vara hvilka som helst, visst är, att för
hållandet innebär en fara, som icke bör förbises. 

Att här ofvan det i sedligt afseende mera otillfredsställande 
blifvit företrädesvis omnämndt, har tydligen sin lätt funna för
klaring däri, att det är detta, som väcker den större uppmärk
samheten. Det vore sålunda förhastadt, om man ville draga 
den slutsatsen af hvad som ofvan sagts, att en tillbakagång egt 
rum i sedligt afseende. Ett afgörande af det spörsmålet tilltror 
sig Kungl. Maj:ts Befallningshafvande icke. Men hvad som kan 
med glädje konstateras är, att den allmänna yttre hyfsningen 
stigit. Svärjandet har exempelvis mycket aftagit, likasom den 
tilltagande nykterheten gjort, att mindre ofta än förr oordent-
ligheter förekomma ute på offentliga platser. 

Beträffande befolkningens lefnadssätt och klädedräkt kan i 
allmänhet sägas, att det ena som det andra återspeglar den allt
jämt fortgående nivelleringen samhällsklasserna emellan, som 
förut omnämnts. Allmoge- och arbetsklassens villkor hafva i 
dessa stycken afgjoidt och på ett glädjande sätt förbättrats. 
Måhända har å andra sidan den s. k. öfverklassen på grund af 
de ekonomiska förhållandenas tvång måst sänka sina fordringar 
på lefnadskomfort åtminstone öfver hufvud taget. Snart nog 
torde i afseende på lefnadssätt och klädedräkt åtskillnaderna, 
oberoende af samhällsklassernas ställning af att vara öfver- eller 
underordnade, bero uteslutande på dels individuella ekonomiska 
villkor, dels de särskilda lefnadskraf, som betingas af de sär
skilda lefnadskallelserna. 

Folknöjena hafva så småningom fått en annan prägel genom 
dels den aftagande naiviteten, dels den tendens till samman
slutning i större massor, som gjort sig gällande hos arbetsklas
sen, dels den nervositet, som, måhända mest framkallad af in
dustrialismen, tyckes ligga i tidsandan. De gamla julstugorna 
hafva merendels upphört; danstillställningarna tendera till att 
hos allmoge och arbetarklassen blifva alhnänningar i stället 
för familjefester; hvilans ro i hemmen synes på många håll 
locka mindre än söndagsresor och offentliga föreställningar. 

Ett för den senare tiden egendomligt förhållande är, att 
tidningslitteraturen hos allmänheten alltmera tyckes undantränga 
lusten för läsning af böcker — åtminstone af mera gediget 
innehåll. Den dagliga kallelsens ansträngning tyckes icke som 
förr lämna tid och kraft öfrig för det arbete, som ett verkligt 
studium innebär. Gifvet är, att en viss ytlighet i tänkesättet 
därigenom frammanas. Ty lika visst som dagspressen icke har 
till uppgift att gå till djupet med de föreliggande sakerna, upp

fordrar den icke heller till grundlighet. Man må likväl hoppas 
att den fara, som ligger häri, i vår tid må uppvägas hos den 
läsande allmänheten af det mycket mera än förr intensiva för
djupandet uti den speciella kallelseuppgiften, hvilket eger rum 
hos den genuina nutidsmänniskan och hvilket ingalunda kan 
förnekas innebära en verklig grundlighet. Dessutom kan det 
dagspressen till berömmelse, i vår tid icke förnekas, att den 
sammanför människorna mera än förr kring gemensamma stora 
intressen, framkallar vakenhet för hvad som sker, lämnar till
fälle mycket mera än förr till tankeutbyte (ej mindre än till 
varuutbyte), låter öfver hufvud den enskilde lefva mera med i 
det allmänna än förr samt genom sin opinion utöfvar en nyttig 
restriktiv verkan på allsköns ofog. I sammanhang med hvad 
som här ofvan sagts om tidningsläsandets tillväxt på det mera 
bokligas bekostnad må anmärkas, att sockenbiblioteken synas 
mindre än för några år sedan vara omhuldade och anlitade. 

Byggnadsverksamheten har under de 3 första åren af perio
den varit betydande, men aftagit under de 2 sista åren, be
roende på inträdd knapp penningtillgång och däraf beroende 
hög räntefot. Exempelvis må nämnas, att antalet hos bygg
nadsnämnden i Malmö anmälda byggnader var 64 år 1896, 
79 år 1897, 82 år 1898, 30 år 1899 och 41 år 1900. Bland 
mera omfattande byggnadsföretag må nämnas i Malmö apote
karen J. Teschs byggnadskomplex vid Stortorget med ett brand-
försäkringsvärde af 730,000 kronor, aktiebolaget Hippodromens 
byggnader, afsedda för cirkus- och restaurationslokaler och brand-
försäkrade för mera än en million kronor, 2 stora folkskolor, 
ny arbetsinrättning, nytt gasverk, renhållningsverk, en byggnad 
med mera än 100 lägenheter, uppförd af statens järnvägars tra-
fikafdelnings änke- och pupillkassa att uthyras till statens järn
vägar till beredande af bostäder åt järnvägsbetjening, och en 
villastad med 22 villor å Fridhemsområdet; i Lund ett nytt 
hotell, ett sparbankshus, anatomiska institutionen och försam
lingshemmet; i Landskrona ett länslasarett; i Helsingborg nytt 
rådhus och en ny kyrka (Gustaf Adolfskyrkan), Helsingborgs 
sparbanks hus och Skånes enskilda banks byggnad; i Ystad 
Odd Fellowlogen Linnéas byggnadskomplex. Dessutom äro upp
förda nya kyrkor i Hyllie, Bunkerio, Burlöf och Norra Nöbbe-
löf. — Allmänneligen förmäles, att byggnaderna uppföras solidt 
och anordnas med bekväm inredning samt att synnerligast i 
städerna man jämväl tillgodoser rimliga anspråk på prydlighet. 
Brändt tegel användes allt mera såväl till boningshus som ut
husbyggnader, under det ler- och korsvirksväggar komma ur 
bruk. I städerna användas i fasader ofta granit, kalksten och 
andra hårdare stenarter äfvensom fasadtegel från Skromberga, 
Börringe och andra tegelbruk. Spån och halm till taktäcknings-
ämnen användas numera icke ofta, emedan spån befunnits mindre 
hållbart och halmen anses kunna lämpligare användas som ut-
fordringsämne. Däremot äro synnerligast på landsbygden tak 
af papp mycket vanliga. I städerna användas till taktäcknings
ämne jämväl skiffer och cementplattor. 

Den 28 juni 1896 aftäcktes i närvaro af H. K. H. Kron
prinsen Karl X Gustafs minnesstod, uppförd å Stortorget i 
Malmö efter skiss af bildhuggaren John Börjeson. 

Föreläsnings förening ar finnas i Malmö, Lund, Landskrona, 
Helsingborg, Ystad, Trelleborg, Svalöf, Lackalänga, Hör, Kef-
linge, Barsebäck, Arlöf, Hörby, Eslöf, Ekeby, Stehag, Dalby, 
Sjöbo, Höganäs, Farhult, Saxtorp, Kågeröd, Billeberga, Vestra 
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Karaby, Svedala, Veberöd, Herslöf, Bara, Brågarp, Löberöd, 
Billesholm, Limliaran, Kyrkheddinge, Löddeköpinge, Hasslarp, 
Billinge, Röstånga, Vollsjö, Brunnby, Bårslöf och Råhus. Före-
läsningsföreningarna i Malmö hafva dessutom anordnat af stads
fullmäktige understödda läslokaler, där tidningar och böcker 
hållas tillhanda och inträdet är afgiftsfritt. Det förmäles, att 
dessa lokaler flitigt besökas. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda Malmö plante
ringsförening har under perioden utvidgat sin verksamhet för 
upplåtande af s. k. koloniträdgårdar, och jämväl enskilda per
soner hafva å Malmö stads område inrättat dylika trädgårdar. 

Intresset för förkofran i skjutskicklighet har varit ytterst 
lifligt, och åtskilliga nya skyttegillen liafva bildats. Sådana 
finnas nu i Malmö, Lund (till antalet 4, af hvilka Lunds stu
denters, Lunds katedralskolas och Lunds realskolas skyttegillen 
tillsammans omfatta 200 medlemmar), Landskrona, Helsingborg, 
Ystad, Trelleborg, Limhamn, Klagshamn, Månstorp, Svedala, 
Veberöd, Dalby, Hellestad, Nefvishög, Lackalänga, Hörby, Gård
stånga, Herröd, Hör, Löberöd, Löfvestad, Satserup, Sjöbo, Öved, 
Långaröd, Tågarp, Svalöf, Mariehohn, Ask, Röstånga, Billinge, 
Hallaröd, Stehag, Saxtorp, Dagstorp, Barsebäck, Eslöf, Lilla 
Bedinge, Skurup, Slimminge, Skifarp, Mossby, Väsby, Flen-
ninge, Råhus och Kågeröd. Dessutom fortsätter Zoologiska jägar-
sällskapet i Lund, som har till ändamål jaktvård och målskjut
ning, fortfarande sin verksamhet och räknade år 1900 omkring 
200 medlemmar. 

Kroppsöfningars betydelse för uppehållande af kroppens och 
själens krafter synes vara allmänt beaktad, hvilket visar sig 
uti bildandet af föreningar och klubbar för hvarjehanda idrott 
och uti anordnade af idrottstärlingar. Aktiebolaget Malmö idrotts
plats och Lunds idrottsföreningar förfoga numera öfver rymliga 
idrottsplatser med anordningar för särskilda slag af idrott, jäm
väl sådan som öfvas vintertid. 

Bruket af velocipeder såsom fortskaffningsmedel och för 
sportändamål är i ständigt tilltagande. De af Kungl. Maj:ts 
befallningshafvande den 30 juni 1894 utfärdade ordningsföre
skrifter för färd med velociped å landsbygden hafva funnits 
vara af behofvet i hög grad påkallade, och förhållandet mellan 
velocipedåkare och andra trafikanter har ännu ej så stadgats, 
att förvecklingar alltid undvikas. Jämväl för flere af länets 
städer och municipalsamhällen hafva antagits ordningsstadgar 
för denna trafik, hvilka blifvit af Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande fastställda. — Undantagsvis förekommer automobil så
som fortskaffningsmedel. 

Hälsotillståndet har under perioden varit tillfredsställande. 
Visserligen hafva influensa, difteri, scharlakansfeber, mässling 
m. fl. sjukdomar uppträdt här och hvar, men ej med större 
spridning eller mera elakartad karaktär. Några särskilda admi
nistrativa förfoganden har sjukligheten ej föranledt. Närmare 
redogörelse öfver sjukdomarna lämnas i tabell D. 

Beträffande den ekonomiska ställningen kan sägas, att den 
under förra perioden rådande goda tillgången på penningar och 
låga räntefoten fortfarit under första hälften af denna, hvare-
mot under senare delen af perioden räntefoten betydligt stigit, 
i samma mån som penningtillgången blifvit knappare. Den rika 
penningtillgången och penningverkens däraf betingade bered
villighet att lämna kredit hade emellertid framalstrat företag, 
hvilkas ekonomiska underlag kunde synas tvifvelaktigt, likasom 
ock personer lockats att inlåta sig i handel om värdepapper 
utan att därför ega förutsättningar i kapitaltillgång och hvilka 
förty, beträffande möjligheten af att lyckas i sina spekulationer, 
uteslutande vore beroende af att penningmarknadens läge ej 
ändrades. Åtskilliga hotande tecken gåfvo ock anledning be
fara, att penningtillgångens minskning skulle för nämnda arter 
af företag blifva ödesdiger. Emellertid blefvo dessa farhågor 
endast i jämförelsevis få undantagsfall besannade. Det torde 

Tab. D. Sjukdoms- och dödsfall i vissa sjukdomar i Malmöhus län åren 1896—1900. 
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kunna sägas, att handel, industri och handtverk, åtminstone då 
näringen varit sundt planlagd och med omsorg ledrifvcn, varit 
ganska oberörda af peimingfluktuationen, så att någon mera 
omfattande minskning i produktion och omsättning ej förmärkts. 

För landtbruksnäringen har denna period varit så till vida 
gynnsammare än den förra, att skörden varit god och prisen på 
spannmål, kreatur och sockerbetor högre. Däremot lider jord
bruket fortfarande under trycket af höga arbetspris, hvilka obe
roende af konjunkturförändringar alltjämt hålla sig uppe eller 
stegras. Tillika spörjes klagan öfver, att jordbrukaren, jämte 
det att. han får högt betala det arbetsbiträde han i sin näring 
behöfver, tillika är utsatt för svårigheten att erhålla sådant 
och får vidkännas olägenheten af att arbetet utföres oordent
ligt samt att hans tillhörigheter under arbetet illa medfaras. 

Angående inkomna lagsökningar och konkursmul lämnas 
dessa uppgifter: 

De kroppsarbetande klassernas ställning kan sägas hafva 
jämväl under denna period varit stadd i framåtskridande till 
det bättre. Öfver hufvud gäller det, att nedsättning af arbets
lönerna mycket sällan eger rum, äfven om konjunkturförhållan
dena kunna synas rättfärdiga sådant; och på de flesta arbets
områdena torde stegring af arbetslönerna kunna påvisas. Att 
en sådan fortgående förbättring i arbetsklassens ställning eger 
rum, röjer sig i flere afseenden. Arbetslönen är stundom högre 
än den, som statens och kommunernas tjänstemän kunna på
räkna, äfven sedan de uppnått framskriden ålder och måst offra 
tid och penningar på sin utbildning. Förbättrade bostadsför
hållanden, de höga bidrag, som ingå till hvarjehanda associa
tioner, frekvensen på de förlustelseställen, som företrädesvis be
sökas af arbetsklassen m. m. vittna ock om bättre ekonomiska 
resurser. Hvad som emellertid är egnadt att reducera kropps
arbetandes villkor är dels den stagnation i arbetsinkomst, som 
uppstår på grund af konflikter mellan arbetsgifvare och arbets
tagare, och dels den arbetslöshet, som stundom är en följd af 
tryckta konjunkturer och stundom härrör af yrkets natur att 
ej kunna under viss tid af året bedrifvas. Mot dessa afbrott i 
arbetsinkomstens jämnhet kan af flerehanda skäl arbetsklassens 
motståndskraft ej vara stor oaktadt höjningen i den ekonomiska 
ställningen. 

För ömsesidigt stöd vid arbetslöshet, sjukdoms- och döds
fall äfvensom i ändamål att tillhandahålla sunda och billiga bo
städer samt lifsförnödenheter af skilda slag äro bland arbets
klassen bildade åtskilliga kassor och föreningar, hvilkas antal 
och förkofran ständigt ökas (strejkkassor, understödskassor, sjuk
kassor, begrafningskassor, bostadsföreningar, bageriföreningar, 
bryggeriföreningar, kooperativa föreningar m. m.). Ar 1898 
bildades i Malmö kooperativa handelsföreningen »Pan», livars 
andelar utgöra 10 kronor. Handelskapitalet utgör 10,000 kronor, 
och omsättningen utgjorde år 1900 134,000 kronor. Vidare har i 
Malmö bildats en mindre kooperativ skofabrik. I Lund bildades 
år 1900 kooperativa handelsföreningen »Thor» med 400 medlemmar. 

Angående fackföreningsväsendet och socialismen må nämuas 
att det socialistiska arbetarpartiet i Malmö består af fackför
eningarna, socialdemokratiska föreningen och socialistiska ung
domsklubben äfvensom af enskilda medlemmar. Vid periodeus 
slut bildades dessutom »kvinnliga diskussionsklubben», som äfven 
tillhör partiet. Den gamla formen Malmö samarbetande fack
föreningar med ett af 7 personer bestående fackutskott, som 
hade att pröfva lönefrågor ni. ni., har bibehållits till periodens 
slut. Genom fackutskottets åtgöranden blefvo år 1897 löne
förhållandena inom 12 fack förbättrade utan strejker, år 1898 
inom 20 fack samt åren 1899 och 1900 inom 10 fack. Vid 
1896 års början funnos i Malmö 27 fackföreningar med 2,500 
medlemmar. Vid slutet af perioden utgjorde fackföreningarnas 
i staden antal 40 med 5,400 medlemmar. Socialdemokratiska 
föreningen med omkring 400 medlemmar, till största delen fack
föreningsmedlemmar, har under perioden, tillika med södra distrikt
styrelsen, omhänderhaft den politiska agitationen. Fackförenin
garnas i Lund antal uppgifves vara 23 med tillsammans 1,541 
medlemmar, i Landskrona 24 med 1,300 medlemmar och i Ystad 
4 med 607 medlemmar. Dessutom äro fackföreningar bildade 
vid de flesta större industriella verk på landsbygden. I fråga 
om socialistiska partiets verksamhet må nämnas, att det i Malmö 
deltagit i riksdagsmannavalen till Andra kammaren åren 1896 
och 1899, att partiets kandidat vid förra tillfället erhållit 368 
röster, under det att partiet år 1899 ansetts förfoga öfver om
kring 700 röster och den med lägsta röstetalet valde undfått 798 
röster, samt att i nämnda stad partiet tillika år 1900 deltagit 
i stadsfullmäktigeval och ansetts förfoga, öfver 9,000 röster, under 
det att den med lägsta röstetalet invalde erhållit 23,358 röster. 

Angående de under perioden inträffade strejker meddelas, 
att dessa i Malmö varit till antalet 24 och omfattat omkring 
2,000 arbetare och räckt i medeltal 28 dagar samt att i 18 
fall arbetarne afgått med seger, i 5 arbetsgifvarne och i ett fall 
tvistefrågan afgjorts genom kompromiss. Ar 1898 egde strejk 
ruin vid Svedala sockerbruk, hvilken fortfor under 14 dagar 
och omfattade 274 arbetare. Strejken medförde ökade löneför
måner åt arbetarne, hvilken ökning dock förut blifvit arbetarne 
erbjudna, men af1 dem afvisats. Denna strejk föranledde exces
ser i Lund, ity att ett antal studenter deltagit i arbetet för 
skyddandet af maskiner, apparater och råmaterialier vid fabri
ken, som genom den brådstörtade arbetsnedläggelsen blifvit 
utsatta för förstörelse, hvilket studenternas inskridande väckt 
ovilja från arbetarbefolkningens sida. Ordningsstörande upp
träden egde rum, till hvilkas bekämpande militär måste anlitas. 
År 1900 förekom strejk vid Klagshamns kalkbrott, hvilken slä
tade därmed, att nya arbetare antogos. Ar 1898 utbröt strejk 
vid yllefabriken å Furulund, som fortfor 3 månader. Uti den
samma deltogo 250 personer. Strejken, som rörde sig angående 
arbetarnes medlemskap i fackföreningar, slutade därmed, att nya 
arbetare efter hand antogos. För dämpande af oroligheter, som 
strejken medförde, måste militärhandräckning anlitas. Vidare 
har strejk förekommit år 1898 bland garfveriarbetarne i Lands
krona, hvilken fortfor under 6 månader och medförde ökade 
löneförmåner åt arbetarne. Slutligen hafva kortvariga strejker 
förekommit år 1898 vid Höganäs stenkolsverk och år 1900 vid 
Skromberga grufva. 
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3. Näringar. 

A) Jordbruk. Följande af statsmedel understödda vatten-
afledningsjvretag, afsecnde att vinna odlingsbar mark, liafva 
under perioden blifvit godkända, nämligen: 

afdikning och odling af mark till Ageröds säteri i Munk-
arps socken, utgörande den vattenbefriade arealen 315"29 hektar; 

sänkning af Krankesjön och uttappning af Silfåkrasjön samt 
afdikning och odling af mark, tillhörande Silfåkra och Qvinne-
vad i Silfåkra socken, Vestra Tvet, Hellestad och Skrifvare-
möllan i Hellestads socken samt Refvinge i Refvinge socken 
jämte därmed sammanhörande Silfåkra kyrkoherdeboställe och 
annexhemmanet n:r 16 Refvinge i Silfåkra och Refvinge sock
nar; den vattenbefriade arealen utgör 806'59 hektar. 

Rörande väderleksförhållandena under den nu förflutna fem
årsperioden samt dessas inflytande på skörderesultaten lämnas 
följande öfversikt. 

Aret 1896 var med afsecnde på väderleksförhållandena på 
det hela taget gynnsamt för årsväxten. På en mild vinter med 
ringa nederbörd följde en tidig vår med. en för vårbruket väl
görande regnperiod i mars månad. Sommarens nederbörd var 
synnerligen riklig, men då den omväxlade med perioder af torr 
och varm väderlek, fick flertalet odlade växter en frodig ut
veckling samt lämnade god afkastning. 

Efter en mild vinter blef våren 1897 kall och våt, hvar-
igenom vårbruket i hög grad försenades och försvårades. Under 
förra delen af sommaren rådde fullständig torka, som i hög grad 
hämmade vårsädens utveckling, men efter denna torrperiod kom 
en långvarig regnperiod, som visserligen gaf ökad fart åt växt
ligheten, men som på samma gång försvårade sädens bergning. 
En vacker höst inverkade gynnsamt på rotfrukternas utveck
ling och höstsädesfältens grönska. 

Aret 1898 var ett våtår, under hvilket visserligen stråväx-
terna erhöllo en yppig utveckling, men ej af bästa beskaffenhet, 
och rotfrukterna, särskildt de för länet så ytterst viktiga sockor-
betorna, blefvo betydligt tillbakasatta. De egentliga vintermå
naderna utmärkte sig för en jämförelsevis hög temperatur med 
måttlig nederbörd, men våren medförde i stället mindre värme 
och mera nederbörd. Fuktighet och kyla voro rådande ända ut 

i augusti, och först därefter, ehuru för sent, höjde sig tempe
raturen något, samtidigt med att nederbörden aftog. 

Aret 1899 var ett torrår, under hvilket ingen gröda kom 
till sin fulla utveckling. Afven denna vinter var rätt blid, men 
vid den tid, då de första körslorna i jorden skulle begynna, 
kom en skarp eftervinter, som efterföljdes af en kall vår. Redan 
i juni månad fick man känning af den torka, som utan afbrott 
fortfor, ända tills säden i september månad blifvit inbergad. 
Kärnan blef outvecklad och lätt, halmen ringa och rotfruk
terna små. 

Efter de båda föregående abnorma åren 1898 och 1899 kom 
året 1900 med mera normala och gynnsamma väderleksförhål
landen, hvarigenom en del af de förluster, som under de före
gående åren tillskyndats landtmännen, kunde godtgöras. Vintern 
blef visserligen långvarig, men sedan vidtog en för växternas 
utveckling gynnsam väderlek med omväxlande fuktighet och 
torka, under hvilken alla växter antogo ett frodigt utseende, 
dock med undantag af första årets klöfver, som till följd af förra 
årets torka till betydlig del gått ut. 

Beskaffenheten af skördarna framgår af den i tabell K med
delade sammanställningen af korntal och hoktolitcrvikt, hämtade 
ur Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser. 

På den odlade arealen liafva under periodens olika år skör
dats de mängder säd och andra jordens alster, som framgå af 
tabell F (sid. 14). 

I länets egovidd har under perioden inga större förändringar 
egt rum. Visserligen tyckas Hushållningssällskapets berättelser 
gifva sådant vid handen, alldenstund hela egovidden utom vatten 
år 1896 upptogs till 45-6368 kvadratmil och år 1900 till 47"2264 
kvadratmil, men denna skillnad har framkommit såsom följd 
af revision af arealnppgifterna, företagen med anledning af de 
arealbestämningar, som utförts vid Generalstabens Topografiska 
Afdelning. Den odlade och icke odlade egoviddens användning 
framgår af tabell G (sid. 14). 

Växtföljden på den odlade jorden är i allmänhet 7- eller 
8-årigt skiftesbruk, ehuruväl äfven andra skiftesbruk, såsom 5-
och 9-skiftesbruk, ej sällan förekomma. På större gårdar i 

Tab. E. Skördeutfallet i Malmöhus län åren 1896—1900. 



14 Malmöhus län. Jordbruksarbetare. Hushållningssällskapets verksamhet. 

sockerbruksdistrikten har den 4-åriga Norfolkscirkulationen- bör
jat användas, hvilket skett med stor fördel på alla sådana går
dar, som haft till sin disposition naturliga ängar. 

Tillgången på jordbruksarbetare var vid periodens början 
mycket knapp, beroende på de gynnsamma konjunkturer, som 
vid den tiden råddo för industrien, hvarigenom en stor del af 
den arbetskraft, som eljest finnes tillgänglig på landsbygden, 
drogs till städerna och de större industricentra. Allt eftersom 
emellertid konjunkturerna för industrien försämrades, ökades ock 
tillgången på jordbruksarbetare, så att vid periodens slut bristen 
på sådana var mindre kännbar. Aflöningsförhållandena för jord
bruksarbete hafva naturligtvis i viss mån rättat sig efter den 
större eller mindre arbetartillgången, men för Öfrigt företett en 
påfallande tendens att stiga, såsom nedanstående, efter Hushåll
ningssällskapets berättelser upprättade tabell utvisar: 

För att höja jordbruket och dess afkastning är Hushåll
ningssällskapet verksamt i flere riktningar såväl genom under
stöd åt institutioner som genom vidtagande af särskilda åt
gärder, som åsyfta landtbrukets lyftning. 

Landtbruksskolan på Vestraby understödjes med ett anslå» 
af 2,400 kr., landtmannaskolan å Hvilan uppbär 1,500 kr. och den 
nyinrättade Iandtmannaskolaif å Fridhem 1,000 kr., allt årligen. 

Frökontrollanstalten i Lund har betydligt utvidgat sin verk
samhet, så att den nu kan sägas vara en mönsteranstalt i sitt 
slag. Den kemiska stationen har vunnit ett betydligt ökadt 
förtroende från landtmännens sida, hvilket framgår däraf att 
vid anstalten år 1900 utförts ej mindre än 786 analyser, för
utom mjölkprof, mot 286 analyser år 1896. Anstaltens före
ståndare har dessutom varit ledare för de allt sedan år 1899 
anordnade lokala gödslingsförsök, hvilka, företagna på de olika 
skiftena å en egendom, afse att utröna de gödslingsmedel, som 
för ett visst stycke jord och ett visst slags gröda äro de lämp
ligaste. 

För upphjälpande af det mindre jordbruket har Hushåll
ningssällskapet genom reseunderstöd satt ett antal mindre jord
brukare i tillfälle att under erfaren persons ledning bese hus-
uiaiisbruken i Danmark. 

Den i Hushållningssällskapets tjänst anställde ängsmästaren 
har varit i flitig verksamhet för att genom konstgjorda vatten
byggnader föröka afkastningen af de naturliga ängarna. 

Sveriges utsädesförening och Svenska mosskulturföreningen 
hafva understödts af Hushållningssällskapet, den förra med ett 
årligt anslag af 3,000 kr., den senare med ett anslag af 600 kr. 

Tab. F . Skördens mängd i Malmöhus län åren 1896—1900. 

Tab. G. Jordarealen och dess användning i Malmöhus län åren 1896—1900. 
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B) Boskapsskötsel. Nedanstående tabell lämnar en öfver-
sikt öfver kreatursstockens storlek inom länet, sådan den i Hus
hållningssällskapets berättelser uppgifvits: 

Det framgår, att antalet hästar år ifrån år ökats, under 
det att nötkreaturen till antalet hållit sig på samma punkt 
som förut samt får och getter oafbrutet gått tillbaka. Svin
besättningarna hafva under periodens sista år blifvit utsatta för 
tämligen stark reduktion, medan däremot fjäderfänas antal be
tydligt stegrats till följd af det ökade intresse, som kommit 
särskildt hönsskötseln till del. 

Det ökade antalet hästar sammanhänger med ett stegradt 
intresse för hästafvelns rationella bedrifvande. Detta visar sig 
särskildt vid den med statsmedel understödda premieringen, som 
blifvit föremål för ökad tillslutning från allmänhetens sida, så
som framgår af följande tabell: 

Det ökade antalet premierade hästar under periodens sista 
ar torde dock äfvenledes böra tillskrifvas den höjning i stats
anslaget, hvilken med nämnda år inträdde och hvarigenom det 
blef möjligt för nämnden att premiera alla djur, som därtill 
voro värdiga. 

llufviidintresset inom hästafveln i detta län knyter sig till 
den ädla afveln, och denna har otvifvelaktigt gått framåt med 
stora steg. Därvid har gifvetvis Flyinge hingstdepot utöfvat det 
största inflytandet, men äfven de båda föreningar för inköp af 
ädla stoföl från utlandet, hvilka inom länet verka, nämligen 
»Hannoveranska fölbolaget», som köpt sina föl från Hannover, 
och »Föreningen för hästafvelns befrämjande i Vemmenhögs 
härad», som infört sina föl från Ostpreussen, hafva i icke ringa 
grad bidragit till detta raska framåtskridande. 

Ett märkesär för den ädla hästafvelns utveckling inom länet 
har året 1900 varit, därigenom att produkter af denna afvel för 
första gången visades i samling vid landtbruksmöte i utlandet. 
Hushållningssällskapet lät nämligen vid 18.e Landmansforsam-
lingen i Odense framvisa en kollektion af 20 st. hos mindre 
jordbrukare födda och uppfödda hästar, hvilken kollektion vid 
nämnda utställning väckte allmänt och berättigadt uppseende. 

Men äfven den kallblodiga hästafveln har under perioden 
gjort märkbara framsteg. Särskildt gäller detta om ardenner-
afveln, hvilken nu fått fast fot inom länets norra och östra 
härad, hufvudsakligen tack vare de målmedvetna sträfvanden, 
för hvilka »Föreningen för ardennerhästen inom Malmöhus län» 
gjort sig till tolk. Clydesdaleshästens intressen tillvaratagas af 
»Föreningen för clydesdaleshästen i Skåne», hvilken har sin 
verksamhet förlagd hufvudsakligen till Oxie, Torna och Vem
menhögs härad. Af öfriga kallblodiga hästslag finnes intet, som 
eger afsevärd betydelse för arbetshästafveln eller som hålles i 
större utsträckning. 

För hästafvelns konsolidering har under de två senaste fem
årsperioderna ett arbete pågått under ledning af en särskild 
stuteribokskommitté, afseende att i stambok införa det häst
material, hvilket på grund af sin härstamning kunde anses sär
skildt lämpligt för afvel. Detta arbete föreligger uti ett under 
år 1900 utkommet hufvudband af Stuteribok för Malmöhus och 
Kristianstads län. 

Hushållningssällskapets hingstfond har ökats från 30,000 
kr. till 50,000 kr. Under perioden har från denna fond utläm
nats lån till ett sammanlagdt belopp af 28,250 kr., hufvudsak
ligen till inköp af ardenner- och clydesdaleshiugstar. 

Ilofbeslagsskolan å Alnarp har åtnjutit ett årligt anslag 
från Hushållningssällskapet af 2,205 kr., utgående med 175 kr. 
för hvarje under året undervisad civil hofslagarlärling från 
Malmöhus län. En i Malmö inrättad körskola har likaledes 
åtnjutit Hushållningssällskapets understöd genom ett årsanslag 
af 1,000 kr. för aflönande af körmästare. 

Äfven om nötboskapen ej kan framvisa något, egentligt fram
steg i anseende till antalet, är dock att anteckna en så mycket 
större utveckling i kvalitativt hänseende. Från det att rasbe
greppen vid periodens början voro rätt osäkra, hafva de vid 
periodens slut blifvit bestämdt fastslagna. Afvelsarbetet har 
samlat sig omkring tvenne raser, nämligen den ostfriesisk-hol-
ländska, eller, såsom den med ett gemensamt namn benämnes, 
»låglandsraseiw, uti den bördigaste delen af länet och ayrshire-
rasen uti den mindre bördiga, och emellan dessa båda rasers 
utbredningsområden är en ungefärlig gränslinie angifven, hvilken 
tankes dragen mellan Helsingborg och Ystad. Antalet stammar 
af andra raser har i afsevärd grad minskats och i allmänhet 
efterträdts af låglandsrasen. Men äfven inom de båda nämnda 
raserna har en betydelsefull konsolidering gjort sig gällande. 
Sålunda har inom låglandsrasen den svartbrokiga typen vunnit 
ökad utbredning, under det att den röd- eller blackbrokiga typen 
i likhet med den hjelmiga (1'ottertypen) sett sin användning 
förminskad. Inom ayrsbirerasen liar det gamla skånska blodet 
kommit till sin fulla rätt, och de försök att med från Skott
land importerade tjurar införa nytt blod i länets ayrshirestani-
niar, hvilka försök vid periodens början voro rätt allmänna, 
hafva nu helt och hållet upphört. En anmärkningsvärd fram
gång kan äfven skönjas i fråga om de till afvel använda djurens 
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exteriör och afkastning, hvarjänite större vikt än fordom börjat 
läggas vid deras härstamning. 

Dessa resultat hafva hufvudsakligen uppnätts genom den 
med statsmedel understödda nötboskapspremieringen, hvilken allt 
sedan år 1892 varit inom länet anordnad. Tillslutningen till 
premieringen framgår af nedanstående tabell: 

Till utgifterna har staten bidragit med 4,000 kr. årligen, 
medan Hushållningssällskapet bestridt återstoden. 

I samband med premieringen hafva stamböcker upprättats 
för låglands-, ayrshire- och korthornsraserna. Dessa blefvo med 
utgången af år 1899 slutna, så att efter den tiden inga andra 
djur kunde införas än sådana, som voro fallna efter i stamboken 
införda föräldrar. Samtidigt upplades emellertid förberedande 
afdelningar till stamböckerna öfver låglands- och ayrshireraserna, 
hvarigenom djur, som vore resultat af sex generationers korsning 
med tjurar af samma ras, skulle kunna erkännas såsom rena. 
Vid periodens slut omfattade låglandsstamboken 618 han- och 
3,623 hondjur samt ayrshirestamboken 325 han- och 2,178 
hondjur. 

För utrönande af produktionsförmågan hos mjölkkor hafva 
s. k. kontrollföreningar bildats. Den första föreningen bildades 
efter danskt mönster å Hvilan år 1898, och sedan hafva för
eningarna raskt tilltagit uti antal, så att de vid utgången af 
år 1900 uppgingo till ett antal af 19, förlagda till skilda delar 
af länet, flvarjc förening med minst 500 kor åtnjuter ett. orga
nisationsanslag af 150 kr. och ett årligt anslag af 100—200 kr., 
allt efter föreningens koantal. Under ofvannämnda år utgjorde 
Hushållningssällskapets anslag till kontrollverksamhetens under
stödjande 2,400 kr. 

Till en fond för räntefria lån för uppköp af tjurar har 
Hushållningssällskapet afsatt 10,000 kr., att utgå med högst 
600 kr. föv hvarje inom landet köpt tjur. 

Länet har under perioden varit förskonadt från smitto-
samma husdjurssjukdomar i större omfattning. För kreaturs
tuberkulosens utrotande bedrifves ett energiskt och framgångs
rikt arbete med tillhjälp af tuberkulinet inom några få af länets 
stammar, men inom det stora flertalet stammar äro ännu inga 
åtgärder vidtagna på grund af de svårigheter, som möta för en 
effektiv isolering under do inom länet rådande säregna förhål
landena. 

Mejerihandteringen intager fortfarande samma dominerande 
ställning inom landthushållningen som hittills, och någon för
skjutning inom dess olika grenar har ej heller inträdt. Smör
tillverkningen är hufvudsaken, och endast vid ett fåtal hcrr-
gårdsmejerier bedrifves osttillverkning vid sidan af smörbered
ningen. Andelsmejerierna undantränga alltmer herrgårds- och 

uppköpsmejerierna, hvaraf följden blifvit, att mejeriernas antal 
minskats, men deras storlek och afverkning ökats. Sålunda var: 

medan invägda mjölkmängden för år och mejeri år 1900 var 
1,711,902 kg. mot 1,139,514 kg. år 1895. Den i samtliga meje
rierna invägda mjölkmängden utgjorde år 1900 202,004,478 k". 
mot 159,531,972 kg. år 1895. Af denna mjölkmängd tillverka
des förstnämnda år 7,030,831 kg. smör mot 5,927,857 kg. sist
nämnda år. 

Smörets kvalitet har i hög grad förbättrats genom in
förande af pasteuriseringsapparater och användande af renkulturer 
vid gräddens syrning. Smörmarknaden har under hela perioden 
varit fast och tillfredsställande. 

För mejeriundervisningen inom länet är väl sörjdt dels genom 
statens till Alnarp förlagda högre och lägre mejeriskolor, dels 
genom Hushållningssällskapets mejeriskola för kvinnor, från hvil
ken senare årligen 6 elever utexaminerats efter att hafva åt
njutit 2-årig teoretisk-praktisk kurs dels på läromejerier och 
dels på Alnarp. Den i Hushållningssällskapets tjänst anställde 
mejeri läraren har varit mindre anlitad än förut, hufvudsakligen 
till följd af det ökade antalet andelsmejerier, hvilka i allmänhet 
icke behöft anlita hans hjälp. 

Till svinafvelns främjande har Hushållningssällskapet låtit 
upprätta 5 svinafvelsstationer, däraf 2 för stora yorkshirerasen 
och 3 för skånsk landtras. Genom upprättande af dessa sta
tioner hoppas man kunna höja fläskets kvalitet, så att det kom
mer att motsvara engelska marknadens fordringar, ty genom att 
använda yorkshireornar till landtrassuggor vinnes just det inar-
morerade kött, som af engelsmännen skattas så högt, på samma 
gång som korsningsproduktens tidiga utbildning gör svinafveln 
under förhandenvarande förhållanden lönande. Bristen på billigt 
och lämpligt svinfoder har emellertid gjort,- att svinafveln med 
de låga pris, som under periodens första år voro rådande, blef 
en ofta nog förlustbringande affär, hvaraf följden blef, att svin
besättningarna starkt förminskades eller rent af upphörde, tills 
under periodens sista år, med då inträdande höga pris, de ånyo 
började tillväxa i antal och storlek. 

Fårskötseln är stadd i en stadig och jämn tillbakagång, 
och föga göres för att upphjälpa densamma.. Den bedrifves en
dast i de magrare trakterna samt å några få större egendomar, 
från hvilka i sådant fall försäljning af afvelsdjur eger rum. 

Fjäderfäskötseln har lika litet varit föremål för något in
tresse från allmänhetens sida, ända tills under de senaste aren 
hönsskötseln börjat taga ett mäktigt uppsving genom bildande 
af ett större antal äggförsäljningsföreningar. Dessa förening»1-

afse att direkt från producenterna insamla de nyvärpta äggen 
och att under garanti för friskhet samt utan mellanhänder söka 
realisera äggen till högsta möjliga pris. Orsakerna till dessa 
föreningars uppträdande torde, utom i exemplet Från Danmark, 
vara att söka i den massimport af utländska ägg, som undei 
den gångna femårsperioden egt rum till vårt land. 
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Veterinärväsendet är ordnadt på samma sätt som under 

närmast föregående perioden. Endast 8 veterinärdistrikt finnas, 
och de inom desamma anställda distriktsveterinärerna åtnjuta 
en aflöning af 1,000 kr., hvaraf 250 kr. betalas af Landstinget, 
250 kr. af Hushållningssällskapet och återstoden af distriktet. 
Emellertid har Hushållningssällskapet tagit initiativ till en tids
enlig organisation af veterinärväsendet, hvilket resulterat däruti, 
att Landstinget och Hushållningssällskapet gemensamt tillsätten 
kommitté för afgifvande af förslag därutinnan. 

C) Jordbrukets binäringar. Trädgårdsskötseln omhuldas kraf
tigt från allmänna institutioners och enskilda personers sida. Så
lunda underhåller Hushållningssällskapet en trädgårdsskola å 
Alnarp, vid hvilken G elever från länet få genomgå 2-årig teo-
retisk-praktisk kurs i trädgårdsskötsel. Skånska trädgårdsför
eningen uppmuntrar genom utdelande af premier de mindre 
jordbrukarne till att omkring sina boningshus anlägga snygga 
trädgårdar samt utdelar dessutom sin tidskrift till hvarje socken
bibliotek inom länet, hvarigenom allmänheten får lätt tillgång 
till läsvärd trädgårdslitteratur. Länsträdgårdsmästaren meddelar 
råd vid och uppgör planer till trädgårdsanläggning samt biträder 
vid fruktträds beskärnirig. Härför aflönas han af Hushållnings
sällskapet med 1,500 kr. årligen. Af stor betydelse för träd
gårdsskötselns framtida utveckling inom länet torde förvisso den 
första nordiska trädgårdsutställningen liafva varit, hvilken år 
1900 afhölls i Malmö. 

Biskötseln visar ingen framgång utan snarare en tillbaka
gång. Då emellertid denna binäring till jordbruket torde kunna 
vara af stor betydelse för de många småbrukarne och husmän
nen på landet, har Hushållningssällskapet genom anslag till en 
biskötarskola i Gåsebäck beredt tillfälle för inom länet bosatta 
personer att få genomgå kostnadsfri kurs i binas skötsel och vård. 

D) Skogshushållning. Liksom under föregående femårsperiod 
har den inom länet befintliga skogbärande marken, att döma 
af de statistiska uppgifter, som genom Hushållningssällskapet 
insamlats, visat en tendens att ökas. Sålunda uppgifves skogs
arealen år 1896 till 60,552 har, medan den år 1900 upptagits 
till 65,002 har, eller 4,450 har mera än förstnämnda år. Ar 
denna ökning med verkliga förhållandet öfverensstämmande — 
något som med det sätt, hvarpå uppgifterna om skogsarealen in
samlas, ej kan med säkerhet afgöras — skulle däraf framträda 
ett synnerligen godt resultat af Hushållningssällskapets och Lands
tingets förenade ansträngningar för skogsskötselns främjande. 
Allt sedan år 1895 hafva de nämnda korporationerna anslagit 
hvardera 1,000 kr. till skogsodlingar, till hvilka dessutom bi
drag åtnjutits af statsmedel. De skogsodlingsarbeten, som för 
dessa anslag under ledning af Hushållningssällskapets öfver-
plantör utförts under perioden, framgå af följande tabell: 

Utöfver anslaget till skogsodlingarna har Hushållningssäll
skapet allt sedan år 1897 lämnat ett anslag å 1,000 kronor 
till utförande af skogsundersökningar inom länet, för att där
igenom utröna de resultat, som uppnåtts vid redan utförda skogs
odlingar såväl å kalmarker som under gamla bestånd. Dessa 
undersökningar hafvp, verkställts hos 9 större skogsegare inom länet. 

E) Jakt och djurfångst. Fiskerinäringen spelar en inga
lunda obetydlig roll i länets ekonomiska lif. Fisket bedrifves 
dels vid insjöarna, såsom Ringsjön och Vombsjön, där särskildt 
ålfisket är af rätt stor betydelse, dels och hufvudsakligast vid 
kusterna. 

Kustfisket har under den gångna femårsperioden varit något 
mera gifvande än under närmast föregående period, Särskildt voro 
åren 1896 och 1897 gynnsamma för fiskets utöfvande på grund 
af den rikliga tillgång på sill, som då förefanns. Allteftersom 
sillen mot slutet af perioden aftog, minskades också bruttoafkast-
ningen af fisket, i sammanhang hvarmed färre antal personer 
kunde genom fisket förtjena sitt uppehälle. Dessa förhållanden 
belysas af nedanstående tabell, som äfven anger fiskeriinventa-
riernas värde och båtarnas antal: 

Kustfiskets medelafkastning under femårsperioden 1896—1900 
blifver sålunda 682,826 kr. mot 660,376 kr. under perioden 1891 
—1895. 

De olika fisksorternas betydelse för fisket i Öresund och i 
Östersjön framgår af nedanstående tabell, som anger värdet af 
den under åren 1896, 1897, 1899 och 1900 infångade fisken. 
Uppgifter för år 1898 hafva ej stått Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande till buds. 

I denna sammanställning är icke medtaget värdet af de 
flundrefiskar, såsom rödspotta, flundra, piggvar, slätvar och tunga, 
hvilka länets fiskare infångat i Kattegat. 
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Det villebråd, som jakten inom länet omfattar, är kron
hjort, dofhjort, rådjur, hare, rapphöns, fasan, morkulla, beckasin, 
gräsand, vildgäss, åtskilliga roffåglav och svan samt undantags
vis tjäder och orre. 

Kronhjorten har sitt egentliga tillhåll i Häckeberga skogar, 
men förekommer jämväl ehuru sparsamt å Näsbyholm, Börringe, 
Söfdeborg, Övedskloster och Lyckas. Trots det att skottlistorna 
visa, att ett ganska stort antal djur årligen skjutes, och oaktadt 
den afsevärda skada, som detta ädla villebråd åstadkommer, har 
stammen dock icke minskats, utan synes snarare alltjämt ökas. 
Sannolikt kan orsaken härtill delvis sökas däri, att de alltmera 
uppväxande granplanteringarna lämna hjorten en för jägaren 
mycket svåråtkomlig tillflyktsort. Antalet skjutna djur uppgick 
år 1900 till 37. 

Dofhjorten har vunnit ytterligare spridning, och en hårdare 
beskjutning har till och med påyrkats på grund af den skada, 
som äfven denna hjort förorsakar. , År 1900 skötos inom länet 
43 exemplar. Dofhjortens hufvudsakliga tillhåll är å Skabersjö, 
Näsbyholm, Vrams-Gunnarstorp och Övedskloster. Beträffande 
stammen af rådjur visa skottlistorna en stegring af antalet fällda 
djur, hvilket bör tyda på ökad tillgång. Antalet fällda djur 
uppgick år 1896 till 428 och år 1900 till 593. 

Den svenska haren har på flere ställen varit utsatt för 
sjukdom, dock ej under denna period i någon högre grad. Den 
kommer sannolikt förr eller senare att utträngas af den tyska 
haren, åtminstone inom de södra och västra delarna af länet, 
där den senare nu vunnit fast fot och med hjälp af den frid
lysning, som för densamma varit gällande, ökat sig i afsevärd 
grad. Jakt efter tysk hare har nämligen varit förbjuden från 
den 26 oktober 1896 till den 1 januari 1899, hvarjämte seder
mera stadgats, att under åren 1899 och 1900 jakt å tysk hare 
skulle få ega rum endast under november månad. Den tyska 
haren synes trifvas företrädesvis på slättbygden och utbreder sig 
endast mycket långsamt åt skogstrakterna. 

Oaktadt den omvårdnad, som åtminstone å områden, hvilka 
äro i verkliga jägares ego, egnas rapphönsen, har denna fågelart 
visat klen tillgång, sannolikt till någon del beroende af en sjuk
dom, »vårtor» å hufvud och ben, däraf ett stort antal skjutna 
exemplar funnits angripna. Sannolikt hafva ock kalla vårar och 
försomrar varit egnade att nedbringa stammen, hvilken tillika 
företer tecken till svaghet i den grad, att inplanterandet af rapp
höns från utlandet anses nödvändigt för stammens upphjälpande. 

Tjäder har tillhåll endast på få ställen i länets norra delar, 
men synes vilja sprida sig söderut och har blifvit iakttagen å 
platser, där den ej tidigare förekommit. 

Tillgången på orre har ökats såsom följd af bättre om
vårdnad och framför allt genom hönans fredande. 

Försök har gjorts med inplanterandet af vaktlar från Ka
nada, men hafva dessa försök hittills ej slagit väl ut. 

Tack vare de senare årens milda vintrar och andra gynn
samma omständigheter synes gräsanden vara stadd i ökning, 
hvartill jämväl bidragit, att andgårdar här och där blifvit an
lagda och att man på en del ställen utlägger foder åt ville
brådet. Ett stort antal plägar numera öfverviutra i Skåne, uppe
hållande sig, sedan sjöarna tillfrusit, i mindre bäckar och källdrag. 

Fasan, som sedan många år funnits vid Näsbyholm, har 
betydligt ökats, sedan fasaneri anlagts såväl vid nämnda egen
dom som vid Skabersjö. Vid Boserup hafva utsläppts 26 från 

Danmark införskrifna fasaner. Från fasanerierna hafva fasa
nerna utflyttat till angränsande egendomar, där de trifvas väl 
och synas hafva aklimatiserats, så att flerstädes kullar blifvit 
utkläckta och uppdragits på fri vildtbana. Skottlistan för år 
1900 angifver antalet skjutna fasaner vid Näsbyholm och Ska
bersjö till 357. 

Skottpenningar för dödande af skadedjur äro ej af Lands
tinget eller Hushållningssällskapet anslagna. 

F) Bergs- och brukshandtering samt fabriker, manufakturer 
och handtverk. Den svenska stenkolsindustrien är begränsad till 
några socknar i Luggude och Onsjö härad af detta län samt 
Vestra Broby socken i Kristianstads län. De grufvor i detta 
län, därifrån upptagning af stenkol egt rum, hafva varit de
samma som under näst föregående period, nämligen Höganäs 
grufva i Höganäs, Väsby ni. fl. socknar, Bjufs grufva i Bjufs 
socken, Billesholms grufva i Södra Vrams socken, Skromberga 
grufva i Ekeby socken, Boserups grufva i Risekatslösa socken, 
Ljungsgårda gruffält i Södra Vrams socken och Stabbarps grufva 
i Näs socken. 

Koncession att i enlighet med lagen den 28 maj 1886 efter
söka och bearbeta stenkolsfyndigheter har under perioden be
viljats jämlikt nådigt bref den 23 september 1898 åt Hyllinge 
stenkols- och lerindustriaktiebolag å ett område inom Luggude 
härad, jämlikt nådigt bref den 23 januari 1899 åt grosshand
landen Oscar Flensburg och landtbrukaren R. Christiansen å 
ett område inom Mörarps socken samt jämlikt nådiga bref den 
28 april 1899 dels åt konsuln N. Persson, handlanden Aug. 
Sylvan och P. Paulsson i Ekeberga å ett område inom Norra 
Vrams socken och dels åt Skånska kolbrytningsaktiebolaget å 
ett område inom Norra och Södra Vrams socknar, hvarjämte 
genom nådigt bref den 27 maj 1898 och i enlighet med samma 
års riksdagsbeslut den rätt, som på grund af privilegier kunnat 
tillkomma Höganäs sténkolsbolag att inom Luggude och Rönne-
bergs härad eftersöka och bearbeta stenkolsfyndigheter, emot det 
att bolaget tillerkänts den för öfriga bergverk medgifna tionde
frihet, blifvit inskränkt till ett mindre område med fastställda 
gränser. 

Vid stenkolsgrufvorna upphämtas äfven en betydlig mängd 
eldfast lera, hvilken användes vid grufbolagen för tillverkning 
af tegel och finare lergods, äfvensom s. k. klinkerlera. 

Angående produktionen vid ofvannämnda sju grufvor af sten
kol och eldfast lera samt angående antalet sysselsatta arbetare 
meddelas följande öfversikt: 

Af arbetarne, hvilka med få undantag äro manliga, syssel 
sättes omkring en fjärdedel under jord. 

Angående förhållandena vid dessa grufvor må vidare nåm 
nas /Viljande. 
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Vid Höganäs grufva finnas 71 af grufbolaget pensionerade 
f. d. arbetare. Medelförtjänsten vid grufvan per dag utgör: vid 
grufdriften för yrkesarbetare 3 kr. 73 öre, för öfriga arbetare 
öfver 19 år 2 kr. 30 öre och för dem under 19 år 1 kr. 40 öre; 
vid fabriksdriften: för yrkesarbetare 2 kr. 66 öre, för öfriga 
arbetare öfver 19 år 2 kr. 10 öre och för dem under 19 år 1 kr.; 
vid öfriga afdelningar 2 kr. 19 öre. 245 gifta arbetare bo kost
nadsfritt uti bolaget tillhöriga lägenheter, och 439 gifta arbetare 
åtnjuta hyresbidrag med 50 kr. per år. Af de sistnämnda bo 
170 i hus, belägna på bolagets mark, och de öfriga på fri grund. 
Arbetarne erhålla för sig och familjer fri läkarvård och medi
cin. Till arbetarnes konsumtionsförening hafva lokaler upplåtits, 
delvis afgiftsfritt. För arbetarnes trefnad och förströelse är 
sörjdt genom bildandet af musikkår, sångförening, förlustelsepark, 
samlingssal, bibliotek och läselokaler. 

Vid Billesholms grufva utgör medelaflöningen per dag: för 
stenarbetare 3 kr. 90 öre, för kolhuggare 3 kr. 60 öre, för dags-
verkare i grufvan 2 kr. 33 öre, för dragare 1 kr. 95 öre, för 
yrkesarbetare ofvan jord 2 kr. 25 öre, för vanliga daglönare 1 kr. 
93 öre och för tegelbruksarbetare 2 kr. 50 öre. Därjämte har 
hvarje gift arbetare antingen fri bostad eller hyresersättning med 
4 kr. per månad, 63 hektoliter stenkol årligen samt fri läkar
vård och medicin. Hvarje ogift arbetare öfver 21 år har 2 kr. 
50 öre i månatlig hyresersättning men stenkol endast till hälf
ten mot gift arbetare. Ett bibliotek för arbetarne har inrättats, 
hvarjämte byggts ett samlingsrum, afsedt för teater- och musik
föreställningar. • Under år 1900 har anställts en grufpredikant, 
som alternerande predikar vid Bjufs och Billesholms grufvor, 
hvilka egas af samma bolag. 

Vid Bjufs grufva och fabrik har medelförtjänsten varit 
för kolhuggare och stenarbetare 4 kr. 2 öre, för dagsverkare 
i grufvorna 2 kr. 10 öre, för dragare 2 kr., för ofvanjords-
arbetare vid grufvan 1 kr. 93 öre, för tegelbruksarbetare 2 
kr. 50 öre; hvarjämte samma förmåner åtnjutits som vid Bil— 
lesholm. 

Vid Skromberga stenkols- och lerindustriverk är medelför
tjänsten för kolhuggare 3 kr. 33 öre, för dragare 2 kr. 84 öre, 
för gamsare 2 kr. 74 öre, för öfriga arbetare vid grufdriften 2 
kr. 25 öre, för rörputsare 3 kr. 47 öre, för arbetare vid ler-
beredning 2 kr. 80 öre, för ugnsarbetare 3 kr. 35 öre, för öfriga 
arbetare vid rörfabriken 2 kr. 20 öre, för klinkerpressare 3 kr. 
28 öre, för arbetare vid lerberedning 3 kr. 21 öre, för öfriga 
arbetare vid trottoarstens- och klinkerfabriken 2 kr. 25 öre, för 
maskinister 2 kr. 50 öre, för smeder 2 kr. 54 öre, för snickare 
2 kr. 50 öre, för brännare 2 kr. 32 öre, för eldare 2 kr. och 
för lastningsarbetare 2 kr. 56 öre. Endast kolhuggarne erhålla 
antingen fri bostad eller en årlig hyresersättning af 52 kr. Sten
kol för eget behof tillhandahållas arbetarne för ett pris under
stigande med 30 % det i allmänhet gällande. Af arbetarne bo 
66 i bolagets bostäder, under det att 312 hafva egna hem. 
Läkare, sjukvård och medicin bekostas af bolaget.. Till en fond 
för pensionering af arbetare afsätter bolaget årligen 10,000 kr., 
och uppgår fonden för närvarande till 60,891 kr. 62 öre. En 
bolaget tillhörig diversehandel finnes, och den därpå årligen 
uppkommande vinsten fördelas i mån af inköp. 

Vid Boserups grufva uppgår medelaflöningen per dag till 
2 kr. 50 öre. Arbetarne erhålla dessutom fri läkarvård och 
medicin samt bränsle til] nedsatt pris. 

Bland öfriga till bruks- och bergshandteringen hörande före
tag må nämnas Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriken och 
därmed förenade Helsingborgs kopparverk, som lär hämta sin 
malm från grufvor, belägna å norska sidan af berget Sulitelma. 
Vid detta verk bereddes år 1900 1,300 kilogram silfverprecipitat 
med 8 ^ silfver till ett värde af 6,000 kronor, 660,000 kilo
gram cetnentkoppar med 80 >/• koppar till ett värde af 680,000 
kronor mot 1,226,283 kilogram med ett värde af 963,389 kr. 
för hela riket, vidare 152,289 kilogram alun med ett värde af 
16,000 kronor mot 167,179 kilogram med ett vävde af 17,610 
kronor för hela riket. Vid verket äro sysselsatta 96 ar
betare. 

Ehuru den bergshandteringen närstående stenindustrien inom 
länet eger föga betydelse, må dock anmärkas, att Övedsklosters 
sandstensbrott utvidgat sin verksamhet och att dess produkter 
rönt liflig efterfrågan för användning vid större byggnader. Sten-
brytningen vid brottet har under senare åren för undvikando 
af de med jordlagrets undanskaffande förenade kostnader skett 
uti schakt likasom vid grufarbete. Under år 1900 afyttrades 
1,932,280 kilogram sandsten. Som emellertid omkostnaderna sär-
skildt för stenens transport till järnvägsstationen varit betyd
liga, har verksamheten ej ännu lämnat någon större nettobehåll
ning. Vid Klinta inom Bosjöklosters socken har under senare 
åren brutits röd sandsten, som likväl icke torde hafva varit af 
så god beskaffenhet som Övedsklosters sten, enär någon försälj
ning däraf ej ännu egt rum. Däremot har vid Stanstorp, jäm
väl inom Bosjöklosters socken, brutits livit sandsten, bearbetad 
till kvarnstenar och slipstenar, hvilken rönt ganska stor efter
frågan. Vid Bökebolet i närheten af Mölle fiskeläge är fort
farande i bruk ett stenbrott, vid hvilket vid foten af Kullaberg 
utbrutits sten, som krossats till makadam och utskeppats till 
Danmark. 

De i förra femårsberättelsen omnämnda sandstensbrotten 
inom Jonstorps och Allerums socknar samt Helsingborgs lands
församling bearbetas numera icke eller endast i ringa om
fattning. 

Ett framstående rum bland länets näringar intager cement-
och lerindustrien äfvensom brytningen af kalk och krita. Kalk
brukens antal är 14 med ett tillverkningsvärde under år 1900 
af 428,599 kronor, och kritbruken voro samma år till antalet 9, 
hvilkas tillverkningsvärde uppgick till 217,445 kronor. Torkadt 
och söndermalet kalkmaterial har under senare åren vunnit ökad 
användning för jordbruksändamål, och äfven för sockerbruken 
och cementtillverkningen har kalk i ökad mängd tagits i anspråk. 

Cementfabrikerna vid Lomma och Limhamn tillverkade år 
1900 för ett värde af 2,047,391 kronor, under det hela rikets 
tillverkningsvärde samma år uppgick till 4,213,878 kronor. 
Cementgjuterierna äro till antalet 4, nämligen 2 i Malmö och 
2 på landsbygden. Deras tillverkningsvärde år 1900 utgjorde 
253,075 kronor. 

Sten- och lergodsfabrikerna voro år 1900 3, nämligen 1 i 
Helsingborg och 2 på landsbygden. Tillverkningsvärdet utgjorde 
1,146,711 kronor. 

Tegelbrukens antal år 1895 uppgick till 75 med ett till
verkningsvärde af 2,937,026 kronor. Är. 1900 utgjorde dessa 
bruks antal 78, af hvilka 73 voro belägna på landsbygden. 
Deras tillverkningsvärde hade stigit till 4.498,033 kronor, eller 
nära hälften af hela rikets tillverkning. 
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Bland nytillkomna fabriker och därmed likställda anlägg
ningar må nämnas följande: i Malmö 3 trikåfabriker, nämligen 
Malmö mekaniska trikåfabrik, G. Zätterströms trikåfabrik och 
Svenska trikåfabriken, margarinfabriken Zenith, med fastighet 
bevillningstaxerad till 300,000 kronor, Malmö läderfabrik, med 
fastighet bevillningstaxerad till 330,000 kronor, aktiebolaget 
Svensk-engelska gummifabriken, med byggnader brandförsäk-
rade för 240,000 kronor, hvilken fabrik beräknats kunna till
verka 600,000 par galoscher om året, Malmquists bryggeriaktie
bolag äfvensom maskinfabriksaktiebolaget Scania; i Landskrona 
en pressjäst- och foderämnesfabrik, Skånska marmorfabriken, 
Svenska velocipedfabriken, Skandinaviska fotografiplåtfabriken, 
Landskrona väfverifabrik, Henning Schlasbergs fabrik för till
verkning af manskläder, Lundstedts ångtvättanstalt, Ernst Hjorts 
sågverk; i Helsingborg en jutefabrik, en konst- och svinister-
fabrik, ett talgraffinaderi; i Trelleborg en ångkvarn, en gummi-
fabrik; i Limhamn en fabrik för tillverkning af gips samt 
byggnadsmaterial af gips och cement, en kolsyrefabrik, en fabrik 
för tillverkning af tågvirke, ett glasbruk, en mekanisk verkstad 
med gjuteri; i Kyrkoköpinge en snickerifabrik, en möbelfabrik 
och ett cementgjuteri; i Hörby köping ett brännvinsbränneri; i 
Arlöf en mekanisk verkstad för tillverkning af järnvägsvagnar 
och vågar, en pianofabrik och en jästfabrik; i Stora Köpinge 
en stärkelsefabrik; i Keflinge en handsk- och glacéläderfabrik. 

Å västra hamnarmen af Malmö hamns område har åt syd
svenska petroleumsaktiebolaget upplåtits ett område af 7,680 
kvadratmeter under 25 år, därå uppförts 3 järncisterner, hvar-
dera rymmande 10,800 fat petroleum. A området äro tillika 
uppförda byggnader för oljans tappning och lagring äfvensom 
en del verkstäder. Oljan föres till platsen uti för sådant ända
mål särskildt inredda tankångare, från hvilka oljan i under
jordisk ledning pumpas in i cisternerna. Anläggningen har 
kostat omkring 210,000 kronor. Bolagets aktiekapital utgör 
365,000 kronor. 

I Malmö har uppförts ett nytt, tidsenligt anordnadt gasverk 
som blef färdigt år 1898 och kostat omkring 1,000,000 kronor. 
Vidare, har staden anlagt nytt elektricitetsverk, som dock ej ännu 
är fullbordadt. 

Angående råsocker fabriker anmärkes, att ett nytt socker
bruk tillkommit, hvilket redan under förra perioden var under 
uppförande, nämligen Lyckåkers, som, efter det eganderätten 
öfvergått i andra händer, nu benämnes Hasslarps sockerbruk. 
Ett nytt sockerbruk i Skifarp liar ock under perioden börjat 
anläggas. Angående sockerbrukens tillverkningsmängd och hos 
dem sysselsatta arbetare åren 1895 och 1900 meddelas uppgift 
i tabell H. 

Ar 1900 uppgick tillverkningsvärdet inom nedan nämnda 
industrigrenar till följaude belopp: kvarnindustrien 16,336,305 
kronor, tobaksfabriker 2,173,297 kronor, väfverierna 6,703,382 
kronor, spinnerierna 5,151,190 kronor, garfverierna 2,276,355 
kronor, tegelbruken 4,498,031 kronor, gjuterierna samt järn- och 
stålvarufabrikerna 3,070,854 kronor och mekaniska verkstäderna 
4,083,249 kronor. Inom hela länet funnos 999 fabriker, som 
sysselsatte 27,210 arbetare och hade ett tillverkningsvärde af 
162,982,536 kronor. Med hänsyn till produktionsvärdet intager 
numera detta län första rummet, under det Stockholms stad 
samt Göteborgs och Bohus län intaga andra och tredje rummen. 
Bland rikets städer intager Stockholm första rummet med ett 
produktionsvärde af 127,319,037 kronor, Malmö andra rummet 
med ett värde af 49,997,808 kronor och Göteborg tredje rummet 
med ett värde af 49,401,415 kronor, allt enligt den allmänna 
statistiken år 1900. 

Angående fabrikernas och handtverkeriernas fördelning på 
de särskilda städerna och på landsbygden åberopas tabell /(sid. 21). 

Den säkraste måttstocken för bedömandet af fabriks-och 
handtverksväsendets ståndpunkt erbjuda uppgifterna om den be
villning, som blifvit näringsidkarne påförd. En jämförelse här-
utinnan för åren 1895 och 1900 företer följande siffror: 

Tab. H. Sockerbrukens i Malmöhus län tillverkningsmängd och vid dem sysselsatta arbetare åren 1895 och 1900. 
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De här ofvan och i tabell I angifna siffertal bestyrka det 
sedan åtskilliga år iakttagna förhållandet, att fabriksverksam
heten är i ständigt framåtskridande, under det att handtverkeriet 
i städerna beträffande både handtverkarnes och arbetarnes antal 
företer ett stillastående, om icke tillbakagående, i utvecklingen. 
Endast Helsingborgs stad utgör i detta afseende ett undantag, 

Tab. I . Antalet fabriker och fabriksarbetare samt handtverkare 
och handtverksarbetare i Malmöhus län åren 1895 och 1900. 

i det handtverkarnes och deras arbetares antal där fördubblats 
sedan år 1895. Om än det iakttagna förhållandet med fa
briksverksamhetens tillväxt på bekostnad af handtverkeriet kan 
antagas vara en naturlig följd af näringslifvets utveckling, 
är det dock möjligt, att de åberopade siffertalen i någon mån 
äro missvisande, ity att, sedan maskiner allt mera kommit 
till användning jämväl inom handtverkeriet, åtskilliga handt-
verkerier sannolikt redovisas som fabriker, ehuru de ej med af
seende på vare sig omfång eller metod äro dit hänförliga. 

Beträffande fabriksverksamheten har det såsom egendomligt 
anmärkts, att ehuru användningen af velocipeder år för år ökats, 
så att förutsättning synts förefinnas för en god utveckling af 
denna industrigren, båda de fabriker, hvilka inom detta län 
sysslat ined denna fabrikation, måst nedlägga sin verksamhet, 
ett förhållande som man tillskrifvit import särdeles från Amerika 
i stort omfång af prisbilliga velocipeder, kort innan tullafgift på 
velocipeder trädde i tillämpning. Däremot har den verksamhet, 
som afsett reparation af velocipeder och försäljning af bestånds
delar till dylika, slagit väl ut. 

Arbetsgifvarne söka att genom olycksfalls- och lifförsäk-
ringar samt understöd åt arbetarnes sjuk- och begrafnings- samt 
pensionskassor betrygga sina arbetares ställning. Härutinnan 
må exempelvis nämnas, att i enlighet med stadsfullmäktiges i 
Malmö beslut år 1897 de personer, hvilka i egenskap af be-
tjente, förmän eller arbetare eller i annan motsvarande befatt
ning under en längre tid varit anställda i stadens tjänst eller 
vid dess allmänna arbeten samt till följd af ålder eller minskad 
arbetsduglighet icke längre kunna vid arbetet bibehållas, skola 
af stadens medel erhålla pension utan något tillskott af pensions-
tagare. För pensions erhållande fordras, att den pensionssökando 
uppnått en ålder af 65 år och under 30 år varit anställd i stadens 
tjänst, hvilka tider likväl under ömmande omständigheter kunna 
nedsättas till resp. 60 år och 25 år. Som regel gäller, att den, 
som under 5 år före pensioneringen uppburit en aflöning af minst 
1,200 kronor, erhåller 600 kronors pension, den, som haft minst 
900 kronors aflöning, får 450 kronor och den, som haft mindre 
än 900 kronors lön, i pension undfår 300 kronor. Efter dessa 
grunder utgingo vid 1900 års slut pensioner åt 10 personer. 

Bland åtgärder från arbetarnes sida att bereda sig ekono
misk trygghet må nämnas bildandet af sjuk- och begrafnings
kassor samt af föreningar för ekonomisk verksamhet enligt lagen 
den 28 juni 1895. Antalet sjuk- och begrafningskassor inom 
länet var vid 1900 års slut 291 mot 258 år 1895. Af dessa 
voro 188 registrerade mot 85 år 1895. Den i förra femårs
berättelsen omnämnda obenägenheten att genom registrering be
reda kassan förmånen af understöd af stadsmedel synes alltså 
hafva i väsentlig mån aftagit, sannolikt beroende dels därpå, 
att statsanslaget blifvit höjdt, och dels därpå, att omsider insikt 
vunnits, att registreringen, äfven om den medför i någon mån 
ökadt arbete genom meddelande af vissa uppgifter ni. m., dock är 
egnad att gifva stadga och trygghet åt kassan och dess förvaltning. 

Föreningar för ekonomisk verksamhet, då de bildas inom 
kroppsarbetarnes klass, afse vanligen att åt medlemmarne an
skaffa lifsmedel och andra förnödenheter eller att åt dem bo-
reda bostäder, hvaremot de bland den jordbrukande befolkningen 
vanligen hafva till syfte att afsätta alster af medlemmarnes 
verksamhet. Antalet hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande vid 
1900 års slut registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet 
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var 130, nämligen 35 med begränsad personlig ansvarighet och 
95 utan personlig ansvarighet. 

Bland anstalter och åtgärder i öfrigt till industriens och 
handtverkeriernas främjande må nämnas, att ur »Olof Lundbergs 
reseunderstödsfond» i Lund under perioden utbetalts reseunder
stöd åt 17 handtverksarbetare med 500 kronor till hvarje samt 
att fonden vid 1900 års slut uppgick till 78,423 kronor 80 öre. 
På grund af särskilda nådiga bref hafva Industriföreningen i 
Malmö och Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige jämväl 
under denna period anordnat konstindustrilotterier' till konst-
industriens^uppmuntrande. Kulturhistoriska föreningen för södra 
Sverige eger en synnerligen rikhaltig mönstersamling, och dess 
museisamlingar hafva af fackmän uppskattats till ett saluvärde 
af 278,300 kronor. Ar 1896 afhölls i'Malmö, i sammanhang 
med allmänna svenska landtbruksmötet därstädes, - en nordisk 

A) Landtkommunikationer. Tabellen 2 innehåller uppgifter 
om de allmänna vägarna, kostnaderna för desammas underhåll 
och förbättrande samt om skjutsningen. Af densamma framgår, 
att; de allmänna vägarnas längd utgör 2,290-802 kilometer. Yid 
beräkningen hafva, beträffande de härad, därinom vid periodens 
slut vägdelning enligt väglagen den 30 oktober 1891 trädt i 
tillämpning, nämligen Ljunits och Herrestads härads samt ön 
Hvens väghållningsdistrikt, tagits i betraktande de vägar, söm 
enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag angående ny 
vägdelning skolat i allmänna vägnätet ingå, hvaremot uti öfriga 
väghållningsdistrikt de lands-, härads- och socknevägar upptagits, 
livilka hittills ansetts såsom allmänna vägar och stått under 
kronobetjeningens tillsyn. 

Sedan inom samtliga väghållningsdistrikt begärts ny väg
delning, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande uti ämnet med
delat utslag med bestämmelser angående de vägar, som skola i 
vägdelningen ingå, samt de broar, som skola från vägdelningen 
undantagas. Emellertid har vägdelningens genomförande allt
jämt fördröjts därigenom, att klagan förts genom alla instan
serna såväl emot Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes nyss an
märkta utslag som ock öfver själfva vägdelningsförrättningen. 
Klagomålen hafva i allmänhet gått ut på, att vägar skulle hafva 
oriktigt uteslutits ur det allmänna vägnätet samt att vid själfva 
vägdelningen vägarnas underhåll uppskattats för lågt och väg-
lotterna förlagts på för långt afstånd från det hemman, som 
väglotterna till underhåll anvisats. De anförda besvären hafva 
endast i' ringa omfattning ledt till ändring i det öfverklagade 
beslutet. 

Såvidt verkningarna af nya väglagen hittills.gjort sig gäl
lande, synes densamma föranleda, att de allmänna vägarna och 
broarna hållas i bättre skick än förut och att snöskottningen 
ordentligare eger rum, detta såsom följd af en bättre tillsyn och 
mera tidsenliga föreskrifter angående väg- och brounderhållet 
men ock i väsentlig mån till följd däraf, att en del väghåll
ningsarbeten utföras och bekostas af vägstyrelsen. A andra sidan 
torde det hafva visat sig, att väghållningsbesväret föranleder vida 
högre kostnad än förut. En väsentlig anledning härtill torde 
vara den, att åtskilliga arbeten utföras genom vägstyrelsen och 

industri- och konstutställning. Denna, i hvilken de skandina
viska länderna i öfrigt, särskildt Danmark, deltogo och med 
hvilken var förenad en mindre konstutställning, anordnad af 
Södra Sveriges konstförening, betingade för byggnader, förvalt
ning in. m. en kostnad af 411,247 kronor 93 öre. 

Angående husslöjden förmäles från samtliga orter inom länet 
att den är ringa. Kläder och jordbruksredskap anskaffas till 
öfvorvägande del från fabriker eller handtvorkare. Kvinnlig 
hemslöjd öfvas emellertid här och livar på landsbygden, afseende 
tillverkning af sådana artiklar, som ej med fördel kunna köpas 
enär den fabriksmässigt tillverkade varan visat sig öfver en 
rimlig grad ovaraktig i landtmannens hvardagslif, t. ex. strumpor, 
tyg till arbetskläder, dynvar m. ni. Ingenstädes i länet utöfvas 
hemslöjd, som frambringar varor till afsalu och sålunda utgör 
en verklig binäring. 

således på beting, hvilket med rådande höga arbetspris måste 
betydligt bidraga till höjande af vägkassans utgiftsstat. Utan 
tvifvel göra sig dessa ökade kostnader för vägunderhållet mera 
kännbara under de första perioderna af väglagens tillämpning, 
då åtskilliga förut åsidosatta arbeten måste utföras. Möjligt är 
ock, att dessa kostnader i början anses så mycket drygare, som 
de framträda såsom motsats till det förut rådande förhållandet, 
att i det hufvudsakliga allt väghållningsarbete utfördes med eget 
folk och egna dragare, utan att direkta kontanta utgifter ifråga-
köimno. 

Bland utförda vågarbeten må nämnas omläggning och för
bättring vid den s. k. Såghusliden af landsvägen mellan Kåge-
röds kyrka och Knutstorps gård i Kågeröds socken, omfattande 
en sträcka af 0 -n nymil. Den beräknade kostnaden utgör 4,800 
kronor, därtill staten bidragit; med 3,200 kronor. Yid Jordberga 
inom Vemmenhögs härad har för en kostnad af 19,806 kronor 
30 öre anlagts en 3,495 meter lång väg, afsedd att underhållas 
som bygdeväg. Ar 1899 uppfördes öfver Sege å vid Görslöf 
inom Bara härad en ny bro för en kostnad af 1,300 kronor. 

Uti städerna hafva pågått omfattande gatuarbeten. I Malmö 
äro numera samtliga nya gator utom broarna makadamiserade, 
och utbytet inom själfva staden af fältsten mot tuktad sten fort
går. I Lund har en från staden mot Sandby ledande väg för
satts i tidsenligt skick. Omläggningen af stadens gator har fort
satts, och har kostnaden för samtliga gatuarbeten i staden under 
perioden uppgått till 123,059 kronor 19 öre. I Helsingborg hafva 
åtskilliga gator omlagts med tuktad sten och flere'vägar.blifvit 
iordningställda. I Ystad har anlagts en 1,970 meter lång kör
väg från fiskeläget Refhusen genom en del af stadens flygsands
plantering. 

Skjutsanstalternas antal inom länet utgör 37, nämligen 26 
gästgifverier och 11 skjutsstationer. Vid samtliga anstalterna 
uppehälles skjutsningen medelst entreprenad. 

Skjutsentreprenadbidrag hafva betingats vid 30 skjuts
anstalter, nämligen vid Malmö skjutsstation 500 kronor, Lunds 
skjutsstation 800 kronor, Landskrona gästgifveri 300 kronor, Ystads 
gästgifveri 600 kronor, Helsingborgs skjutsstation 400 kronor, 
Skanörs gästgifveri 150 kronor, Klörups gästgifveri 500 kronor, 
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Anderslöfs gästgifveii 395 kronor, Hvellinge gästgifveri 800 
kronor, Mörarps gästgifveri 400 kronor, Fleninge gästgifveri 400 
kronor, Tunneberga gästgifveri 50 kronor, Höganäs gästgifveri 
800 kronor, Dalby gästgifveri 450 kronor, Veberöds skjutsstation 
200 kronor, Efverlöfs gästgifveri 200 kronor, Hurfva gästgifveri 
400 kronor, Hörs gästgifveri 300 kronor, Östraby gästgifveri 400 
kronor, Sjöbo gästgifveri 500 kronor, Snöftarps skjutsstation 200 
kronor, Stora Herrestads skjutsstation 200 kronor, Skifarps gäst
gifveri 250 kronor, Vallåkra gästgifveri 500 kronor, Tågarps 
gästgifveri 600 kronor, Saxtorps gästgifveri 250 kronor, Lödde-
köpinge gästgifveri 330 kronor, Kjeflinge skjutsstation 400 kronor, 
Åkarps gästgifveri 500 kronor och Röstånga gästgifveii GOO kronor. 
Till gäldande af entreprenadbidragen utgingo af statsmedel åren 
1896 och 1897 6,950 kronor samt åren 1898, 1899 och 1900 
6,312 kronor 50 öre. På länets invånare hafva till gäldande af 
entreprenadbidragen utdebiterats under år 1896 H/g öre samt 
för åren 1897, 1898, 1899 och 1900 1 öre för hvarje krona be
villning af fast egendom samt af inkomst. 

Broafgift erlägges för öfverfart öfver den enskild person 
tillhöriga Ringsjöbron. 

Grindar öfver allmänna vägar förekomma endast i norra 
delen af Onsjö och Frosta härad i mycket ringa antal. 

En egendomlig företeelse är, att antalet från skjutsanstal
terna utgångna hästar under de senaste tre femårsperioderna 
varit i jämnt stigande. Så utgjorde antalet under perioden 1886 
-1890 50,023, under perioden 1891—1895 63,309 och under 
denna period 68,345. 

Såsom våglagningsåmnen användas krossad sten, stridt grus 
och s. k. strandmal. Särskildt har användningen af krossad 
sten tilltagit uti de mera stenfattiga orterna, där tillförene sten 
uppsamlades från åkrarna och under den från jordbruksarbetet 
mera lediga delen af året sönderhackades för hand till väglag-
ningsämne. Med nu rådande höga arbetspris ställer sig detta 
förfaringssätt för kostbart. Krossad sten köpes därför vid de i 
Dalby och flere andra ställen inrättade stenkrossapparaterna, 
därifrån stenen på järnvägen sändes ganska långa sträckor. 

Inom samtliga väghållningsdistrikten är vinterväghållningen 
ordnad medelst inrättande af s. k. ploglag. 

Angående järnvägarna inom länet lämnas följande redo- • 
görelffe. 

Vid förra femårsperiodens slut omfattade de för trafik öpp
nade enskilda järnvägarna en längd af 619-8 kilometer. Efter 
det under perioden staten' öfvertagit Skåne—Hallands järnväg 
med tvärbana Höganäs—Åstorp samt Malmö—Billesholms och 
Landskrona—Engelholms järnvägar, tillsammans motsvarande en 
sträcka af 129-c kilometer, återstod en järnvägssträcka af 490-2 
kilometer. Under perioden hafva ytterligare följande järnvägar 
öppnats för trafik, nämligen Tygelsjö—Vestra Klagstorps järnväg 
med en sträcka af 4-5 kilometer, öppnad den 29 september 1898, 
Eslöf— Hörby järnväg med en sträcka af 24 kilometer, Malmö — 
Kontinentens järnväg med en sträcka af 31-7 kilometer, öppnad 
den 1 oktober 1898, och Eslöf—Röstånga järnväg med en sträcka 
af 21-6 kilometer, Öppnad för trafik den 25 november 1898. De 
enskilda järnvägarnas längd är alltså 571-9 kilometer. Dessutom 
är koncession meddelad för utförande af följande järnvägsanlägg
ningar, nämligen: Ystad—Genarp, Skifvarp—Charlottenlund, 
Lund—Bjerred, Kjeflinge—Sjöbo samt Hvellinge—Skanör—Fal
sterbo. Järnvägarna Lund—Bjerred och Skifvarp—Charlotten

lund voro vid periodens slut i det närmaste fullbordade, hvar-
emot arbetet med byggandet af de tre öfriga ej ännu påbörjats. 

Angående de enskilda järnvägarnas verksamhet meddelas 
uppgifter uti tabell K (sid. 24 och 25). 

Spårvågen i Malmö har under perioden i så måtto utvid
gats, att ett dubbelspår anlagts på sträckan från Södervärn 
till Stortorget. Under år 1900 har i Limhamn till allmänhetens 
begagnande upplåtits en af aktiebolaget Stranden anlagd spårväg 
mellan Limhamns järnvägsstation och badanstalt. 

Såsom en utveckling af järnvägstrafiken kan omnämnas, 
att svenska staten anskaffat en ån g får ja att alternerande med 
den förut befintliga danska ångfärjan befordra resande och järn
vägsgods mellan Malmö och Köpenhamn. Färjan, livars turer 
började den 5 september 1900, har kostat 951,600 kronor och 
rymmer på 2 spår 18 järnvägsvagnar. Den är byggd med ända
mål att jämväl kunna användas som isbrytare. 

B) Sjökommunikationer. Angående anordningar på detta 
område må nämnas, att sedan, såsom i förra femårsberättelseri 
omnämnts, en storartad plan till Malmö hamns utvidgning upp
gjorts, men ännu ej bragts till utförande, så har under år 1896, 
enär behofvet af hamnens åtminstone partiella utvidgning be
funnits oafvisligt, ett nytt förslag på grundvalen af det förut 
antagna förslaget utarbetats, hvilket år 1897 blifvit af stads
fullmäktige godkändt och samma år börjat genomföras. Detta 
förslag afser närmast en ny bassäng österut från hamnen med 
särskildt utlopp och särskild inseglingsränna, dock med en kanal 
genom östra skeppsbron till vinnande af kommunikation mellan 
gamla och nya hamnen. Bassängen är i det närmaste färdig 
och har vid 1900 års slut kostat 1,378,351 kronor 64 öre, hvartill 
kommer kostnaden för nya inseglingsrännans uppmuddring, hvilken 
antages uppgå till 500,000 kronor. 

Vid Helsingborgs hamn har den under förra perioden på
började utläggningen mot söder af en vågbrytare fortsatts till 
en längd af 200 meter. Inseglingsrännan till yttre hamninloppet 
har utvidgats genom uppmuddring, hvarjämte för åstadkommande 
af bekvämare insegling till norra hamnen inloppet dit utvidgats 
genom borttagande af 20 meter från västra piren. 

Landskrona hamn har ytterligare utvidgats och förbättrats. 
Sålunda liar en del af kajen vid Nyhamn blifvit ombyggd. Vidare 
har ett varaskjul uppförts och en mudderlossningselevat-or an
lagts. Tillika har anskaffats en bogserbåt, jämväl afsedd till 
isbrytare. Utanför hamninloppet har uppförts en ledfyr. Är
ligen har utförts muddringsarbete för en kostnad af 25,000 kronor. 
Kostnaden för hamnens underhåll och för nybyggnader har för 
hela perioden uppgått till 708,582 kronor. 

Arbetet med förbättring och uppmuddring af hamnen i Trelle
borg har fortgått. 

Hvad beträffar hamnar å landsbygden, har en ny hamn 
anlagts vid Klagshamn inom Tygelsjö socken. Arbetet påbörjades 
år 1897 och kan anses nu vara afslutadt. Hamnen är betingad 
af det vid Klagshamn nyanlagda cement- och kalkbrukets behnf 
af sjökommunikation. Bäckvikens hamn har under perioden för
djupats och i öfrigt förbättrats. A Vikens hamn har verkställts 
fördjupning af hamnen samt förbättring och tillbyggnad till våg-
brytarna, allt för en kostnad af 120,241 kronor 50 öre,' däraf 
staten bidragit med 75,000 kronor. A Höganäs hamn hafva 
utförts flere större arbeten för förbättring af kajbyggnaderna, 
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förstärkning af bålverken och fördjupning af hamnen, allt för 
en kostnad af 46,642 kronor 55 öre. 

Under perioden har Malmö hamn aldrig fullständigt varit 
af is tillstängd, ehuruväl under hvarje år seglare och smärre 
ångfartyg tidtals icke utan hjälp af isbrytarfartyg kunnat bana 
sig väg. Helsingborgs och Ystads hamnar hafva utan afbrott 
varit tillgängliga, hvaremot Landskrona hamn under 12 dagar 
år 1897 varit fullständigt tillfrusen. 

Beträffande lotsvåsendet omnämnes, att vid lotsstationen i 
Skanör anskaffats en mindre ångare för förande af lotsarne från 

Tab. K. (Forts.) Enskilda järnvägar åren 1896—1900. 

stationen till fyrskeppet och de fartyg i farleden, som behöfva 
lotsbiträde. 

I afseende på fyranstalterna må anmärkas, att vid Råå vid 
den där befintliga fyren tillkommit två röda inseglingslyktor, att 
begagnas när fyren ej kan tändas för storm; att under år 1896 
vid Viken byggts en ny hamnfyr, hvilken hålles tänd året om 
från solens nedgång till dess uppgång; att vid Kullen det gamla 
fyrtornet nedrifvits och ersatts af en ny fyr af tuktad granit, 
hvärjämte fyren förändrats från spegelfyr till blixtfyr, hvilken 
tändes första gången den 8 sept. 1900; att under år 1898 upp
förts en ledfyr omkring 300 meter nedanför den större fyren å 
Kullen med växlande rödt och hvitt sken; att under år 1900 
mistsignalstationen vid Kullens fyr förändrats från signalering 
med kanon till signalering med knallsignaler, hvilka affyras med 
ett dynamobatteri livar femte minut; samt att å hamnfyren vid 
Mölle sedan år 1897 den förändring skett, att fyren hålles tänd 
hela året om från solens nedgång till uppgången. 

C) Post- och telegraf- samt telefonväsendet. Postamtal-
ternas antal inom länet utgjorde vid 1879 års slut 95, vid 1885 
års slut 108, vid 1895 års slut 164 och vid slutet af år 1900 
187, af hvilka 10 voro postkontor och 177 poststationer. Antalet 
invånare, fördeladt på hvarje postanstalt i länet, utgjorde vid 
1900 års slut 2,189. Den hufvudsakligaste postbefoi-dringen eger 
rum medelst järnväg eller ångbåt. Postföring å landsväg egde 
år 1900 rum å postlinier upptagande tillsammans endast 89'8 
nymil. Postförbindelse med kontinenten öfver Trelleborg och 
Sassnitz öppnades den 1 maj 1897. 

År 1897 har Kungl. Postverket i Malmö stad inköpt en 
större tomt inom kvarteret yEgir därstädes, afsedd att användas 
till en större byggnad för postkontorets inrymmande. 

Telegrafstationerna inom länet äro 10, nämligen Malmö, 
station af första klassen med oafbruten tjänstgöring dag och natt, 
Eslöf, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Landskrona, Lund, Trelle
borg och Ystad, stationer af andra klassen, samt Sofiero, station 
af tredje klassen. Antalet afsända telegram från samtliga sta
tionerna under år 1899 utgjorde 169,316. 

Telefonväsendet har undergått en afsevärd utvidgning och 
förbättring. Så hafva under år 1900 gro f v a kopparledningar 
blifvit upplagda för linierna Malmö—Göteborg, Malmö—Köpen
hamn och Malmö—Stockholm. På de flesta stationer hafva s. k. 
maskininduktorer blifvit uppsatta, hvarigenom uppringning på 
längre distanser säkrare försiggår. De lokala telefonnäten äro 
ombyggda och växelborden tillökade eller ersatta med nya af 
bättre konstruktion. Alla abonnentledningar äro ombyggda till 
dubbelledningar. Telefonexpeditionen i Malmö har delats på två 
afdelningar, en interurban och en lokal, hvärjämte abonnentled
ningarna där i staden börjat framdragas i jorden. Antalet under 
perioden tillkomna telefonapparater utgör för hela länet 1,863, 
däraf 936 belöpa sig på Malmö. Följande nya växelstationer 
hafva tillkommit, nämligen Genarp, Håslöf, Kyrkheddinge, Kåge-
röd, Löfvestad, Mjöhult, Månstorp, Mölle, Oxie, Ramlösa, Ryds-
gård, Röstånga, Tygelsjö, Veberöd, Viken och Vollsjö. 

D) Sjöfart och handel. Sjöfarten, som under förra perioden 
och särskildt senare åren af densamma betecknades såsom ringa 
inbringande, led af samma tryck jämväl under början af denna 
period. Däremot inträdde för denna näringsgren gynnsamma 
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förhållanden under åren 1897, 1898, 1899 och början af år 1900, 
beroende på en betydligt stegrad omsättning på handelns och 
industriens område. Frakterna voro de högsta som på länge 
förekommit, och fartygen hade full sysselsättning. Segelfartygen 
hade väl ej lika goda inkomster som ångfartygen, men skäl till 
klagan öfver fraktinkomsterna anses icke hafva förekommit ens 
för rederierna för segelfartygen. Detta uppsving i sjöfarten med
förde bildande af flere rederibolag för idkande af ångbåtsfart och 
ökning af antalet fartyg hos de förut befintliga rederierna. Emel
lertid inträdde under slutet af perioden en försämring af kon
junkturerna, med påföljd att frakterna föllo lika hastigt som de 
förut stigit. Dock lära frakterna på aflägsnare farvatten förmått 
hålla sig bättre uppe. Orsaken till frakternas fallande är utan 
tvifvel att tillskrifva stagnation i näringslifvet efter den öfver-
produktion, som de penningrika åren af perioden medfört. 

Under år 1900 delades Öresundstrafihen mellan svensk och 
dansk flagga. Sedan Det Forenede Dampskibselskab beslutat 
upphöra med trafiken i Sundet, bildades ett konsortium af svenska 
och danska män, hvilka för bedrifvande af trafiken i sundet öfver-
togo 10 af de ångbåtar, hvilka Det Forenede Dampskibselskab 
för sådant ändamål användt. Af dessa såldes emellertid snart 
de 2, och de återstående 8 delades lika mellan den danska och 
svenska afdelningen, hvilka bildade aktiebolag hvar för sig i sitt 
land för vinnande af laglig form för sin existens. Dock ledas 
bolagen gemensamt af det ännu bestående konsortiet, som faktiskt 
eger båtarna. 

Förhållandet med antalet för utrikes och inrikes sjöfart an
vända svenska fartyg, tillhörande länets särskilda städer och 
landsbygd, framgår af följande öfversikt: 

Antalet vid sjömanshusen inskrifna befälhafvare och sjömän 
åren 1895 och 1900 var följande: 

Exporten af lej'vande djur, hvilken för ett tiotal år sedan 
var ganska ansenlig och till en öfvervägande del egde rum öfver 
hamnar här i länet, har ej utmärkts.af någon liflighet. År 1895 
utfördes från hamnar i länet 1,213 hästar, 12,353 hornboskap 
samt 3,158 får och svin. Ar 1900 exporterades 1,377 hästar 
1,857 hornboskap' och 2,049 får. Exporten har nästan uteslu
tande afsett Danmark. 

Beträffande handlande, deras betjening och af handlande er-
lagd bevillning utvisar en jämförelse mellan åren 1895 och 1900 
följande siffror: 

I antalet för år 1895 äro emellertid inräknade 1,034 ut
ländska handelsresande, som i städerna erlagt bevillning till be
lopp af 103,400 kronor. Med frånräkning af dessa siffror var 
för år 1895 antalet handlande i städerna 2,126 med en erlagd 
bevillning af 50,698 : kronor. Antalet utländska handelsresande 
var år 1900 986, och af dem erlagda bevillningsafgiften uppgick 
till 115,500 kronor. Uti antalet handlande för år 1900 ingå 47 
aktiebolag och 19 registrerade föreningar för ekonomisk verk
samhet. Antalet handlande har sålunda ökats sedan förra peri
odens slut i städerna med 847 och på landsbygden med 154. 
Fördelade på landsbygdens 241 kommuner, motsvara där bosatta 
handlande mera än 4 på k varje kommun. 

Landthandeln har den fördelen med sig, att den underlättar 
möjligheten för kringboende befolkning att erhålla sina förnöden
heter, och kan i sådant afseende anses vara behöflig. En skugg
sida är dock det från landthandeln oskiljaktiga utborgnings-
systemet, som vunnit häfd och ej synes kunna afskaffas, ehuru 
svårighet ofta i för landthandlanden möter att erhålla betalning 
för utborgade varor och systemet i många fall leder till hans 
ruin. Å andra sidan är en dylik utborgning demoraliserande 
för mindre bemedlade personer, hvilka stundom taga varor pa 
kredit utan att ega vare sig vilja eller förmåga att fullgöra be
talningen. Emellertid är utborgningen så inrotad, att en handels-
idkare icke kan frigöra sig från densamma. Därpå uppkom
mande förluster måste han alltså taga i beräkning dels vid grund
läggningen af rörelsen och dels under verksamhetens fortgång, 
bland annat genom en efter förhållandena lämpad höjning af 
prisen på handelsvarorna. 
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Antalet gåvdfarihandlande nedgår så småningom, i den mån 
denna handels uppgift med landthandelns utveckling upphör. 
Gårdfarihandlandena utgjorde 336 år 1888 och 146 år 1895. 
Rättighet till dylik handel meddelades år 1896 åt 141 personer, 
år 1897 åt 151, åi- 1898 åt 143, år 1899 åt 142 och år 1900 
åt 131. Härvid, anmärkes dock,; att den beviljade rättigheten 
ofta afsett endast vissa handelsvaror, t. ex. alster af hemslöjd 
eller af det handtverk; som- rättighetens innehafvare utöfvat. 
Antalet i ofvanståeude uppgifter inräknade rättigheter, som endast 
med sådan, begränsning beviljats, var 66 år 1896, 75 år 1897, 
81 år 1898. 71 år 1899 och 73 år 1900. 

Tillstånd till s. k. realisation enligt bestämmelserna i 
kungl. förordningen déri 23 september 1897, har beviljats år 

1896 i 1 fäll, år 1898 i 9 fall, år 1899 i 7 fall och år 1900 
uti 15 fall. 

Uti Malmö har under perioden fattats beslut om anordnande 
af 2 täckta saluhallar för handel med lifsmedel, och af dessa 
saluhallar har den ena, anordnad uti en af de utaf staden in
lösta byggnaderna till gamla husaretablissementet, blifvit år 1900 
färdigbyggd och upplåten till begagnande. 

Angående brånnvinsförsåljningen åberopas tabell L. 
Brännvinshandeln i städerna Malmö, Lund, Landskrona, 

Helsingborg, Ystad och Trelleborg äfvensom i Eslöfs köping är 
upplåten åt bolag. 

För köpmannanäringens främjande verka i Malmö en börs
förening, bildad år 1879, och en köpmannaförening, bildad år 1880. 

5. Kameralförhållanden. 

Tabellerna 3, 4, 5 och 6 innefatta redogörelser angående 
hemman och lägenheter på landet samt fastigheterna i städerna, 
egendomar af fideikommissnatur, egendomar tillhörande inhemska 
aktiebolag och egendomar tillhörande främmande makters under
såtar, allt för år 1900. 

Vid jämförelse med motsvarande uppgifter för förra perioden 
inhämtas hufvudsakligen, att å landsbygden det förmedlade man
talet bibehållit sig oförändradt och utgör 4,096-669, att antalet 
brukningsdelar, hvari hemman äro fördelade, nedgått från 30,946 
till 30,598 samt att taxeringsvärdet å jordbruksfastighet ökats från 
299,845,600 kronor till 304,275,000 kronor och taxeringsvärdet 
å annan fastighet från 46,287,400 kronor till 72,154,900 kronor; 
att i städerna- taxeringsvärdet å annan fastighet ökats från 
142,592,700 kronor till 201,574,900 kronor och å jordar nedgått 
från 6,762,400 kronor till 6,603,000 kronor samt att antalet 
nybyggda boningshus i städerna under förra perioden uppgick 
till 402, men under denna till 488. 

Följande 104 kronoegendomar' hafva under perioden i enlighet 
med därom utfärdade nådiga bref blifvit försålda ocb betingat 
den köpeskilling, som här angifves: 

Inalles 9781 kvm. af 9 tomter (u:r 21—29) vid Säbygatan i 
Landskrona 5,088'50 kr. 

3 lägenheter om tillhopa 44fi ar, hörande till indragna hospitals
hemmanet V» mantal n:r 19 Stäfvie (egofignrerna 104, 105, 
107 och 108 a kartan) 

Förra hospitalslägenhcten Oxie n:r 30, ett gatehus, i Oxie socken 

D:o >En jord i Vestra Vång n:r 2» i Trelleborgs landsförsam
ling 

D:o >En jord i Vestra Väng n:r 4> i d:o 

2 under förra trumpetarbostället u/u mantal Hvcllingc n:r 22 och 30 
i Hvellinge socken lydande gatehus n:r 35 och 49 Hvellinge 

De under d:o d:o lydande gatehuscn n:r 31, 32 och 33 

72 vid egostyckning å Nefvishögs kronobete i Nefvishögs socken ut
lagda lägenheter om tillhopa 43'9378 hektar, enligt en af förste 
landtmätaren C. M. Carlqvist år 1895 upprättad karta med 
beskrifning utgörande egofigurerna 1—10, 14—27, 29—49, 
5 1 - 5 5 , 57 -59 , 61 -82 , 84—98, 100-110, 112 och 113 . 

En jord i Vestra VSng n:r 1 i Trelleborgs landsförsamling . . . . 

En jord i Östra V&ng i d:o d:o . . . 

3 lägenheter om tillhopa 14'471 hektar ä indragna militicbostället 
V mantal n:r 1 LSngnröd i Röstänga socken 

Norra Vallösa n:r 11, ett gatehus, i Sjörups socken 

Tab. L. Minuthandel med och utskänkning af spritdrycker i Malmöhus län åren 1896—1900. 
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Förra hospitalslägenhcteu »En jord i Vestrn Vång n:r 3» i Trolle
borga landsförsamling, cgofignren lv.r 429 

D:o »En jord i Vestra Vång n:r 3» i d:o, egoöguren 435 . . . . 

D:o »En jord inom stadsvallen vid Ystad» 

Östra egolotten af kronobetet Örup n:r 9 i Eserups socken . . . . 

"Västra d:o af d:o i d:o . . . . 

V mantal Långaröd n:r 1 i Röstånga socken 

Förra hospitslslägenheten »En jord i Möllevången» ii Malmö stads 
område 

Jordområde om 57'6 ar, afsöndradt från °/i« mantal Bjuf n:r 8, in
draget militieboställe 

Samma ! 

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

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har under ifrågavarande 
fem år meddelat fastställelse å 1,604 a/söndringar, nämligen år 
1896 å 3, år 1897 å 173, år 1898 å 430, år 1899 å 545 och 
år 1900 å 453. Under förra perioden utgjorde antalet af-
söndringar, å hvilka fastställelse meddelats, 246. Den stora 
ökningen måste hufvudsakligen tillskrifvas stadgandet i lagen 
om hemmansklyfning, egostyckning och jordafsöndring den 27 
juni 1896, enligt hvilken med 1897 års ingång lagfart å afsön-
drad lägenhet ej må beviljas, förr än fastställelse å afsöndringen 
meddelats. 

Hemmansklyfningarna och jordafsöndringarna äro alltjämt 
i stigande, i synnerhet de senare efter tillkomsten af nyssnämnda 
lag. Härigenom har antalet lägenhetsinnehafvare ökats och till
fälle underlättats för mindre bemedlade att förskaffa sig egen 
fastighet och att därå uppföra husbyggnad. Dessa lägenhets
innehafvare försörja sig för öfrigt såsom arbetare eller yrkes-
idkare och befinna sig i allmänhet i bärgade villkor, hvilket torde 
utmärka, att samma lag, i den mån verkningarna af densamma 
redan kunnat skönjas, utöfvat ett fördelaktigt inflytande på den 
befolkning, som är närmast hänvisad att förskaffa sig mindre 
bostadslägenheter. 

Fideikommissegendomarnas sammanlagda taxeringsvärde upp
går till 32,533,900 kronor, motsvarande 5-56 procent af taxerings
värdet å samtliga fastigheter i länet. Om dem gäller fortfarande 
det i förra femårsberättelsen uttalade omdömet, att de äro före
mål för en rationell och omsorgsfull skötsel, hvilket särskildt 
föi-märkcs med afseende på fideikommissegendomarnas betydliga 
skogsområden. Såvidt kändt är, finnes inom länet intet penning
fideikommiss. 

Taxeringsvärdet å fastigheter, tillhörande inhemska aktie
bolag, utgör 60,522,200 kronor, mot 30,020,100 kronor under 
förra perioden, och å fastigheter, tillhörande främmande makters 
undersåtar, 4,944,600 kronor, mot 5,436,800 kronor, under förra 
perioden. 

Angående landtmåterivåsendet meddelas, att under perioden 
förordnanden utfärdats till 11 laga skiften, nämligen 3 år 1898 
5 år 1899 och 3 år 1900, samt till 852 andra förrättningar, näm
ligen 108 år 1896, 164 år 1897, 200 år 1898, 176 år 1899 och 
204 år 1900. Vattenafledningsförrättningar hafva förekommit 
till ett antal af 231, hvilka alla varit uppdragna åt landtbruks-
ingeniör. 

Landstingets räkenskaper för år 1900 utvisa följande ställning: 

Behållning från år 1899 . 

Inkomster år 1900: 

Landstingsmedel 

Bräunvinsmedel 

Skolafgifter af döfstumina barn 

Räntor 

Upptagna lån 

Utgifter år 1000: 

Löner. .• 

Aifvoden 

Sjukvård 

Undervisning och uppfostran . . . '. • . 

Upplysning, ordning och säkerhet 

Reseersättningar 

Afbetalning å skuld 

Distriktsläkame 

Distriktsveterinärerna 

Behållning till år 1901 

Häradskommunernas utgifter, hvilka oj hafva sammanhang 
med väghållningsbesväret, utan afse underhåll af tings- och 
fånghusbyggnad, aflöning af häradstjenare, inbindning af arkiv
handlingar och dylikt, hafva under perioden för särskilda härad 
uppgått till följande belopp: 

Luggnde härad 

Torna och Bara härad 

Frosta > 

Färs » 

Oxie och Skytts » 

Vemmenhogs, Ljunits och Herrestads härad . 

Rönnebergs, Onsjö och Harjagcrs » 

För år 1900 var förhållandet med länets 241 landskom
muners ekonomi följande: 
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Tillgångarna för år 1900 utgjorde 9,571,420 kronor mot 
8,500,674 kronor år 1895 och skulderna 3,516,595 kronor mot 
2,813,586 kronor år 1895. 

För städernas finanser meddelas en öfversikt i nedanstående 
tabell M. 

6. Politi. 

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

Nya anatomiska institutionen vid universitetet liar betingat 
en kostnad af omkring 150,000 kronor. Anslag af Riksdagen, 
staden Lund och sparbanken i Lund hafva beviljats för upp
förande af nytt bibliotekshus, hvilket kommer att förläggas till 
Helgonabacken. 

Allmänna läroverk finnas i samtliga länets städer utom 
Skanör, nämligen högre allmänna läroverk i Malmö, Lund och 
Helsingborg, lägre feinklassiga läroverk i Landskrona och Ystad 
samt lägre treklassigt läroverk i Trelleborg; varande dock tills
vidare läroverket i Ystad på stadens bekostnad utvidgadt till 
fullständigt läroverk. Angående lärjungeantalet vid de särskilda 
läroverken meddelas-följande uppgifter: 

Tab. M. Städernas i Malmöhus län finanser åren 1895 och 1900. 

Under perioden hafva nya läroverksbyggnader invigts i Lund, 
Landskrona och Helsingborg. Dessa byggnader hafva betingat en 
kostnad, den i Lund af 200,000 kronor, den i Landskrona af 
137,000 kronor och den i Helsingborg af 295,143 kronor 10 öre. 

Lunds privata läroverk med dimissionsrätt fortsätter sin 
verksamhet. Lärjungeantalet uppgick år 1896 till 73, år 1897 
till 96, år 1898 till 136, år 1899 till 145 och år 1900 till 164. 

Följande af staten understödda låroverk för flickor litöfva 
inom länet verksamhet, nämligen Malmö högre läroverk för 
flickor, med omkring 250 lärjungar, Tekla Åbergs högro läro
verk för flickor, likaledes med 250 lärjungar, hvilket sistnämnda 
från och med år 1900 åtnjuter dimissionsrätt, högre elementar
skolan i Lund för flickor med 130 lärjungar, Lunds fullstän
diga läroverk för flickor med 140 lärjungar, elementarläroverket 
för flickor i Landskrona, där lärjungeantalet höstterminen år 
1900 utgjorde 172, Högre elementarskolan för flickor i Helsing
borg, Ebba Lundbergs högre läroverk for flickor jämväl i Helsing
borg, Nya elementarskolan för flickor därstädes, de båda sist
nämnda nybildade under perioden, samt Högre läroverket för 
flickor i Ystad med 150 lärjungar. 

Under år 1900 funnos i länets städer 21 folkskolor och 18 
småskolor samt å landsbygden 427 folkskolor, 45 mindre folk
skolor och 447 småskolor. För folkundervisningen voro samma 
år tagna i anspråk i städerna 104 lärare och 301 lärarinnor för
utom 36 lärare och lärarinnor, som endast undervisade i öfnings-
ämnen och handaslöjd, samt å landsbygden 458 lärare och 645 
lärarinnor förutom 57 lärare och lärarinnor, sysselsatta uteslu
tande med undervisning i öfningsämnen och handaslöjd. Summan 
af undervisade barn i folkskolorna var samma år i städerna 
16,211 och ä landsbygden 44,267; hvarjänite utgifterna för folk
skoleväsendet bestego sig för städerna till 1,139,847 kronor och 
för landsbygden till 1,489,176 kronor. 

Fortfarande är att vitsorda församlingarnas intresse och 
offervillighet för folkskoleväsendet såväl beträffande lärarnes och 
lärarinnornas ekonomiska villkor som i afseende på folkskole-



30 Malmöhus län. Seminarier. Folkhögskolor. Fackskolor. 

byggnadernas tidsenliga och prydliga skick. . Under perioden 
hafva uppförts i Malmö 2 nya folkskolebyggnader för en kost
nad af tillsammans 630,000 kronor och i Helsingborg 1 ny 
folkskolebyggnad, afsedd för ett lärjungeantal af 1,500. I Lund 
har gjorts försök med införande af undervisning i matlagning 
såsom ämne i folkskolan, i det att ett särskildt skolkök an
ordnats, däruti dylik undervisning meddelats åt flickor, tillhö
rande folkskolans 5:e klass. För att hos barnen väcka och höja 
fosterlandskärleken och känslan af vördnad för stora minnen 
pläga i folkskolorna på vissa bemärkelsedagar anordnas för ända
målet lämpade fester. Bland åtgärder, som träffats för folk-
skolebaruens välbefinnande, må nämnas de s. k. skollofskolo-
nierna. En förening för anordnande af dylika kolonier finnes i 
Malmö, hvilkens verksamhet uppehälles uteslutande af frivilliga 
bidrag och som under perioden hvarje sommar utsändt två eller 
tre afdelningar af fattiga och sjukliga folkskolebarn till sundt 
belägna platser på landsbygden, där de under omsorgsfull vård 
hämtat hälsa och. krafter. 

Jämväl till folkskolebarnens fromma verka arbetsstugor, där 
obemedlade skolbarn några timmar dagligen, som ej samman
falla med tiderna för undervisning i folkskolan, erhålla hand
ledning i hvarjehända slöjd och tillika blifva bespisade. Sådana 
arbetsstugor, som omfatta såväl gossar som flickor, finnas in
rättade i Malmö, Lund och Landskrona. . . 

I Lund. och Helsingborg hafva under perioden anställts sär
skild inspektör öfver folkskoleväsendet. Sådan är jämväl sedan 
åtskilliga år anställd i Malmö. 

Två seminarier för utbildande af småskollärarinnor finnas, 
nämligen ett i Malmö, upprättadt af enskild person, och ett i 
Lund, inrättadt af Landstinget. Elevantalet vid sistnämnda 
anstalt utgör 30. I Landskrona är sedan år 1900 inrättadt 
ett statens seminarium för utbildande af folkskollärarinnor, af-
sedt för 30 elever. 

Drottning Josefinas hushållsskola i Malmö med ändamål 
att åt. äldre flickor i stadens folkskolor meddela undervisning 
och handledning i enklare matlagning och andra kvinnliga syss
lor, såsom bakning, tvätt m. m., fortsätter sin verksamhet. En 
af Landstinget och Hushållningssällskapet understödd enskild 
slöjdskola, som varit förlagd till Malmö, har flyttats till Ystad. 

Fem högre folkskolor finnas numera inom länet, nämligen 
i Allerum med 2 lärare och 15 lärjungar, i Brunnby med 1 
lärare och 53 lärjungar, i Kattarp med 2 lärare och 19 lär-

Tab. N. Antal lärare och lärjungar vid navigationsskolan i 
Malmö åren 1896—1900. 

jungar, i Väsby med 2 lärare och 28 lärjungar samt i Flenninge, 
hvilken sistnämnda nyligen inrättats. 

Angående de tre folkhögskolorna i länet, nämligen Hvilans 
Fridhems i Norra Svalöfs socken och Skurups, meddelas att 
elevantalet under år 1900 utgjorde vid Hvilans folkhögskola å 
den manliga afdelningen 54 (landtmannaskolan 28) och å den 
kvinnliga 39, vid Fridhems folkhögskola å den manliga afdel-
delningen 24 (landtmannaskolan 13) och å den kvinnliga 17 
samt vid Skurups folkhögskola å den manliga afdelningen 27 
och å den kvinnliga likaledes 27. Samtliga dessa folkhögskolor 
hafva af Landstinget åtnjutit årligt anslag, som år 1900 för 
hvardera utgjorde 1,500 kronor för deri manliga afdelningen och 
750 kronor för den kvinnliga. 

Uti tabellerna N och O lämnas redogörelse angående an
talet 1 ärare och lärjungar vid navigationsskolan i Malmö samt 
tekniska elementarskolan och därmed förenade tekniska yrkes
skolan i Malmö. Förutom den i Malmö finnas 3 andra af sta
ten understödda tekniska skolor, nämligen lägre tekniska yrkes
skolan i Lund, hvilken år 1900 fått benämningen tekniska 
skolan i Lund och samma år hade 218 manliga och 62 kvinn
liga elever, undervisade af 12 lärare, vidare en i Landskrona, 
sedan år 1896 benämnd Landskrona tekniska yrkesskola, hvarest 
under år 1900 elevantalet varit 186 och lärareantalet 8, samt 
tekniska yrkesskolan i Helsingborg. Ar 1896 invigdes en ny, 

. prydlig och väl anordnad byggnad för tekniska skolorna i Malmö. 
De inom länet verksamma föreläsningsföreningarna äro 

förut omnämnda. Angående dessa må här ytterligare anföras, 
att undervisningen bedrifves dels genom allmänna föreläsningar, 
hvilka hvar för sig utgöra ett afslutadt helt, dels genom kurs
föreläsningar, omfattande kurser i särskilda ämnen, och dels 
genom elementära föredrag för undervisning i svenska språket, 
räkning m. m. Kungl. Maj:ts Befallningshafvande är i tillfälle 
meddela, att Malmö föreläsningsförening under år 1900 anordnat 
2 serier allmänna föreläsningar med 20 föredrag, 10 kurser 
kursföreläsningar med 60 föredrag och 13 kurser elementära 

Tab. O. Antal lärare och lärjungar vid tekniska elementar
skolan samt tekniska yrkesskolan i Malmö åren 1896—1900. 
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föreläsningar med 227 föredrag; att på föranstaltande af Lunds 
arbetarinstitut under hvarje år af perioden hållits 25 ä 30 
föreläsningar, att åhörarantalet, af hvilka de flesta tillhört 
kroppsarbetarnes klass, växlat mellan 57 och 160 på hvarje 
föreläsning och att institutet jämväl anordnat någi-a mycket be
sökta s. k. folkkonserter; att. föreläsningsföreuingen i Lands
krona under hvarje år af perioden anordnat 23 föreläsningar 
förutom elementära kurser och att åhörarantalet i medeltal på 
hvarje föreläsning utgjort 293 är 1890, 327 år 1897, 599 år 
1898, 659 år 1899 och 666 år 1900; samt att genom föranstal
tande af föreläsningsföreningen i Helsingborg år 1900 hållits 28 
föreläsningar, besökta i medeltal af 390 personer. Det eifares, 
att för hållande af föredrag kvalificerade personer beredvilligt 
ställa sig till föreläsningsföreningarnas förfogande. 

Såsom bidrag till blinda barns underhåll vid blindskolan 
i Vexjö och blindinstitutet vid Stockholm har Landstinget år
ligen beviljat ett anslag af 3,000 kronor. Landstingets bidrag 
till bestridande af utgifterna för dö fstumskoleunder visning en 
hafva utgjort för år 1896 19,063-27 kr., för år 1897 19,955-85 
kr., för år 1898 21,047-72 kr., för år 1899 22,070 kr. och för 
år 1900 22,529-58 kr., och bidragen från Malmö stad hafva ut
gått år 1896 med 2,925-59 kr., år 1897 med 3,211-oi kr., år 
1898 med 3,388-78 kr., år 1899 med 3,626 so kr. och ar 1900 
med 3,819'i8 kr. Tillika har Landstinget årligen beviljat ett 
mindre anslag för beredande af undervisning för öfveråriga döf-
stumma i Vadstena. 

Bland öfriga abnormskolor äro fortfarande verksamma 
Malmöhus läns idiotanstalt, Råby räddningsinstitut, Internatet 
i Malmö och Hemmet för vanföra i Skåne. Vid idiotanstalten 
hafva under perioden undervisats i medeltal 50 elever, och 
Landstingets anslag till anstalten har utgjort 7,000 kr. årligen. 

Vid räddningsinstitutet i Råby hafva antalet vårdade gossar 
och anstaltens behållna tillgångar vid hvarje årsslut utgjort: 

Föreningen för bistånd åt vanföra i Skåne, som har sitt 
säte i Helsingborg, har under perioden åtnjutit anslag af staten 
samt Malmöhus och Kristianstads läns landsting, af det först
nämnda med 2,000 kronor årligen. Antalet där vårdade utgör 
i medeltal 20. 

Följande barnhem finnas inrättade, nämligen ett i Malmö, 
hvarest vårdas 23 barn, 2 i Lund, nämligen Lunds barnhem 
och Arbetsklassens barnhem, ett i Ystad för vård af 12 barn, 
hvilka där erhålla uppfostran, tills de efter konfirmation vinna 
anställning som tjenarinnor, vidare Kellstorps barnhem för 
underhåll af 40 barn, Gåsebäcks barnhem samt friherrinnan 
Eva Tornérhjelms barnasyl. 

B) Kreditanstalter och sparbanker. Angående bankväsendet 
meddelas, att Riksbanken har afdelningskontor i Malmö, att 
bankverksamhet för öfrigt utöfvats af Skånes enskilda bank vid 
hufvudkontor i Malmö och afdelningskontor i Lund, Helsing

borg, Ystad, Landskrona, Eslöf och Höganäs samt af Kristian
stads enskilda bank, hvars hufvudkontor under periodeh flyttats 
från Kristianstad till Helsingborg och som har afdelningskontor 
i Malmö, Lund och Ystad. Vidare hafva tillkommit 2 nya 
bankaktiebolag, båda med hufvudkontor i Malmö, nämligen aktie
bolaget Skånska handelsbanken med ett aktiekapital af 5,000,000 
kronor och Sydsvenska kreditaktiebolaget med ett aktiekapital 
af 4,000,000 kronor. Skånska handelsbanken har afdelnings
kontor i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Skurup och Hörby i 
Sydsvenska kreditaktiebolagets kontor äro förlagda till Lund, 
Hör, Sjöbo, Tomelilla och Stockholm. 

Dessutom utöfva två inteckningsaktiebolag rörelse, nämligen 
Skånska inteckningsaktiebolaget med säte i Malmö och Helsing
borgs inteckningsaktiebolag. 

Någon s. k. folkbank, därå lagen den 29.juli 1892 är till
lämplig, finnes icke inom länet. 

Malmö pantaktiebolag fortsätter i filantropiskt syfte sin 
verksamhet. 

Sparbankerna i länet voro vid. förra periodens slut till an
talet 50. Sedermera hafva tillkommit 3 nya sparbanker, näm
ligen Hvellinge sparbank med en grundfond af 3,350 kronor, 
för hvilken sparbank Kuugl. Maj:ts Befallningshafvande fast
ställt reglemente den 12 april 1897, Höganäs sparbank med en 
grundfond af 4,223 kronor, å hvilken sparbanks reglemente Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande den 11 oktober 1899 meddelat fast-
ställclse, samt Raus sparbank med en grundfond af 9,400 kro
nor, varande fastställelse å sistnämnda sparbanks reglemente 
meddelad den 17 december 1900. I länets sparbanker med un
dantag för Raus sparbank voro vid 1900 års slut insatta 114,365,718 
kronor 69 öre, och sparbankernas egna medel utgjorde 9,349,060 
kronor 78 öre. Insättarnes antal var vid 1900 års slut 236,837. 
Af insatta medel kommo således på hvarje insättare nära 483 
kronor och på hvarje länets invånare nära 279 kronor. 

Såsom allmänt omdöme om sparbankerna i länet kan sägas, 
att de väl förvaltas och att vid de årliga inspektioner, som 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande låtit verkställa, full trygghet 
förefunnits för insättarnes fordran. Samtliga sparbanker åtnjuta 
ock allmänhetens förtroende. 

Angående postsparbanksrörelsen må nämnas, att vid 1900 
års slut funnos inom länet 301 sparmärkesförsäljningsställen, att 
under samma år på 24,609 insättningar insattes 253,245 kronor, 
att delegarnes på 7,127 motböcker innestående behållning ut
gjorde vid 1900 års slut 412,601 kronor 74 öre samt att medel
värdet på hvarje motbok utgjorde 57 kronor 89 öre. 

C) Försäkringsväsendet. Någon förändring beträffande de 
inländska försäkringsanstalterna är ej att omförmäla. Med af-
seende på utländska försäkringsinrättningar namnes, att Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande, med tillämpning af nådiga kun
görelsen den 22 oktober 1896, under perioden meddelat tillstånd 
för 4 personer att i egenskap af sysslomän drifva försäkrings
rörelse för utländska försäkringsbolag, nämligen år 1897 för 
»The Nonvich Union Life Ins. Society», år 1898 för sjuk- och 
olyckslallsförsäkringsaktiebolaget »Haand i Haand» i Köpenhamn, 
år 1899 för »Forsikringsaktieselskabet Mundus» i Köpenhamn 
samt år 1900 för »Kölner Glasversicherungs-Actien-Gesellschaft». 
Sysslomannen för försäkringsbolaget Mundus är boende i Lund, 
men sysslomannen för de 3 öfriga bolagen äro boende i Malmö. 
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För brandförsäkring af fast egendom anlitas i städerna 
hufvudsakligen Skånska brandförsäkringsinrättningen men jäm
väl de större brandförsäkringsbolagen Skandia, Svea, Skåne m. fl. 
Dessa sistnämnda bolag anlitas ock för försäkringar af fast egen
dom i köpingarna och stationssamhällena, hvaremot byggnader 
för öfrigt på landsbygden vanligen äro försäkrade i häradets 
ömsesidighetsbolag. 

I Lund har anordnats en fast brandkår på 20 man, för
lagda till en provisorisk station. Kostnaderna för stadens brand
väsende uppgick år 1900 till 12,566 kronor 60 öre. Jämväl i 
Trelleborg har en fast brandkår om 6 man inrättats. 

Någon större eldsvåda har ej under perioden härjat i länet. 

D) Rättsväsendet. Genom nådigt bref den 16 februari 
1900 har Kungl. Maj:t meddelat föreskrift om tillsättande af 
ytterligare en underfogde och en värderingsman i Malmö. 

Fastställelse å ny organisation af rådstufvurätten och magi
straten i Helsingborg har meddelats genom nådigt bref den 4 
november 1898, enligt hvilket poliskammare blifvit i staden in
rättad och rådstufvurätten fördelats på två afdelningar. Nytt 
rådhus för Helsingborg har under perioden färdigbyggts och tagits 
i bruk. 

Lunds stads poliskår har under år 1900 blifvit ökad med 
9 extra konstaplar. 

Under perioden har för Luggude härads domsaga uppförts 
ett nytt tingshus, som för sitt ändamål tagits i bruk den 8 de
cember 1896. 

Genom nådigt bref den 2 mars 1900 har fastställts, att, 
såsom Kungl. Maj:ts Befallningshafvande enligt utslag den 9 
oktober 1897 förordnat, Oxie och Skytts härads tingsstad skall 
förflyttas från Klörup till Malmö. 

Ett framsteg beträffande polisväsendet på landet kan anses 
vara vunnet genom lagen om fjärdingsmannabestyrets utgörande 
den 29 september 1899, enär såväl den föråldrade bestämmel
sen, att fjärdingsmanstjänsten kunde bestridas af hemmansinne-
hafvarne omgångsvis, upphört som ock föreskrift i nämnda lag 
inrymts, att lön åt fjärdingsmannen skall bestämmas å kom
munalstämma före valet, hvarigenom undanröjts möjligheten att 
utbjuda tjänsten åt den minstbjudande. Emellertid är dock 
polisuppsikten på landsbygden i många fall otillfredsställande, 
hvilket synnerligast gör sig gällande inom mera tätt bebyggda 
områden invid städerna samt inom andra mera tätt befolkade 
samhällen. 

För beredande af förstärkt polisuppsikt på landsbygden har 
af Kungl. Maj:t ställts till Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
förfogande ett årligt anslag, som utgjort år 1896 5,000 kronor, 
år 1897 5,000 kronor, år 1898 5,500 kronor, år 1899 5,400 
kronor samt år 1900 6,500 kronor. Detta anslag har hufvud
sakligen användts såsom bidrag till aflöning af polisuppsynings-
män inom stationssamhällen och dylika platser, hvilka polis-
uppsyningsmän blifvit af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande till
satta och för hvilka Kungl. Maj:ts Befallningshafvande utfärdat 
instruktion. Dylika polisuppsyningsmän, till hvilkas aflönande 
vederbörande kommuner bidragit, funnos vid 1900 års slut till 
ett antal af 30. Till deras aflöning hafva kommunerna under 
år 1900 bidragit med 10,540 kronor. 

Tillika har Landstinget under denna period likasom under 
åtskilliga föregående år beviljat ett årligt anslag af 3,000 kro

nor till aflönande af en länspolis med uppgift att efterspana 
brottslingar och för sådant ändamål företaga resor inom länet 

Ar 1900 har Landstinget beviljat ett anslag af 13,300 
kronor till uppsättning och underhåll under år 1901 af beriden 
polis för landsbygden af 4 man. För samma ändamål hafva af 
statsmedel utgått 2,000 kronor. Denna polis har till ändamål 
att patrullera å vägar samt att tjänstgöra vid tillfällen, då det 
är nödigt att förslärka den på en viss ort tillgängliga polisbe
vakningen, såsom vid större torgdagar, landtbruksmöten, folk
möten, förlustelseställen, arbetsinställelser, vid afspärrning af 
en smittad ort m. ni. Närmare redogörelse för denna polis och 
dess verksamhet faller emellertid ej inom gränsen för denna 
period. 

För bekämpande af lösdrifveriet på landsbygden har Lands
tinget årligen ställt till Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes för
fogande erforderligt belopp att användas till uppmuntran åt 
fjärdingsman och polisuppsyningsmän, som anhålla lösdrifvare. 

E) Hälsovård och fattigvård. De ansenliga uppoffringar, 
som kommunerna underkasta sig för åstadkommande af förbätt
rade hygieniska förhållanden, förbättring af de allmänna sjuk
vårdsanstalterna, lättare tillgång på läkarvård, förbättrad fattig
vård ra. m. visa, att detta område af den kommunala verksam
heten icke åsidosattes. I dessa afseenden är att meddela följande. 

Stadsfullmäktige i Malmö hafva år 1898 beslutit, att under
jordiskt vatten för fyllande af stadens behof af vatten skulle 
uppsamlas på lämplig plats i Grefvie och i järnrör ledas till 
det redan befintliga vattenverket vid Bulltofta. Till arbetets ut
förande anslogs ett belopp af 812,000 kronor. Anläggningen 
har under perioden ej hunnit fullbordas. 

För Malmö är af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 
20 juli 1896 fastställd en ny renhållningsstadga. Enligt den
samma skall afträdesorenligheten uppsamlas i själfverkande torf-
mullsklosetter och urin i urinkur på gård, som ej har aflopp 
till kloak, hvaremot sopor och orenlighet från kloakbrunn sam
las i särskilda kärl. Bortforsling af all orenlighet ombesörjes 
af stadens renhållningsverk, hvars förvaltning uppdragits åt en 
särskild renhållningsstyrelse. För uppförande af byggnader för 
renhållningsverket har anvisats ett belopp af 158,000 kronor 
förutom 50,000 kronor för inköp af inventarier. Renhållnings
verket trädde i verksamhet den 1 augusti 1898. För åstad
kommande af erforderlig torfmull och torfströ för renhållnings-
väsendet har staden inköpt 2 hemmansdelar i Stenbrohults socken. 

Sedan år 1899 vattenbrist yppat sig i Lund, har under år 
1900 för en kostnad af 46,000 kronor vid Rögle anlagts en ny 
vattenuppsamlingsbassäng. 

Stadens kloakväsen har under perioden i det närmaste full
bordats. 

I Lund har uppförts ett nytt barnsjukhus, hvilket öfver-
lämnats till länets landsting och förenats med dess sjukvårds
inrättningar i staden. Såsom ersättning för tomt till sjukhuset 
eger staden förfoga öfver 4 frisängar å detsamma. 

I Landskrona har år 1899 uppförts ett nytt lånslasarett, 
som betingat en kostnad af 204,497 kronor 1 öre. Det är af-
sedt för 60 patienter. 

Helsingborgs vattenverk har betydligt utvidgats. 
I Trelleborg hafva kloakledningar anlagts efter ett hela 

staden omfattande system. Därstädes har ock för en kostnad 
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af 17,984 kronor 79 Öre uppförts ett nytt epidemisjukhus med 
12 å 18 sängplatser, gemensamt för staden och Trelleborgs lands
församling. 

Genom nådigt bref den 3 augusti 1900 har medgifvits in
rättandet af ett själfständigt apotek i Bjuf, men apoteket hade 
vid periodens slut ej kommit i verksamhet. 

Enligt nådigt bref den 28 januari 1898 har tillerkänts rätt 
till tjänsteårsberäkning för 5 år åt en extra provinsialläkare 
i Limhamn, med tjäiis.tgöringsdistrikt omfattande Hyllie socken, 
inberäknadt Limhamns municipalsamhälle. Dylik förmån jäm
väl för fem år har enligt nådigt bref den 23 februari 1900 

Tab. P . Malmö allmänna understödsförenings verksamhet åren 
1896—1900. 

Tab. Q. Vid barnsjukhuset i Malmö vårdade barn åren 
1896—1900. 

medgifvits en extra provinsialläkare i Keflinge, med tjänstgörings
distrikt omfattande Keflinge, Högs, Lyddeköpinge, Barsebäcks, 
Hofterups, Vestra Karleby, Dagstorps, Söderhvidinge, Stora Harrie, 
Vestra Hoby, Lackalänga och Stäfvie socknar. Extra provin
sialläkare finnas för öfrigt i Trelleborg, Höganäs, Skurup, Eslöf, 
Teckomatorp, Hvellinge, Löberöd, Bjuf och Veberöd. 

Länets landsting har år 1898 beviljat anslag för anställande 
under åren 1899, 1900 och 1901 å bestämda stationer och med 
visst tjänstgöringsområde af 15 länssjuksköterskor med en års
lön af 500 kronor åt hvarje. Dessa sjuksköterskor stå under 
ledning af en utaf Kungl. Maj:ts Befallningshafvande förordnad 
förman, som är en provinsial-, extra provinsial- eller stads
läkare. Sjuksköterskorna tillsättas af Kungl. Maj:ts Befallnings-

Tab. S. Föreningen Malmö sjömanshems verksamhet åren 
1896—1900. 

Tab. R. Malmöhus läns förening till stöd för värnlösa och fallna, åren 1890—1900. 
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hafvande och hafva att ställa sig till efterrättelse en af Kung]. 
Maj:ts Befallningshafvande utfärdad instruktion. 

Hälsobrunnar finnas vid Ramlösa inom Råhus socken och 
Helsan inom Helsingborgs landsförsamling. Den sistnämnda har 
hållits öppen under år 1900, men kan anses numera hafva upp
hört såsom kuranstalt, sedan egendomen blifvit försåld till Hel
singborgs stad. 

Såsom i viss mån berörande det hygieniska området nam
nes, att ett nytt gasverk anlagts i Helsingborg och därvarande 
elektricitetsverk utvidgats samt att i Trelleborg för'stadens räk
ning uppförts ett elektricitetsverk, förenadt med en varmbad-
husinrättning. 

Angående fattigvårdsväsendet bör meddelas, att Malmö stad 
låtit för en beräknad kostnad af 540,000 kronor uppföra en ny 
arbets- och försörjningsinrättning, som togs i bruk den 18 okto
ber 1899. Inrättningen omfattar dels två paviljonger, en för män 
och en för kvinnor, dels kontors- och bostadshus och dels ekonomi
byggnader. Anstalten anses kunna mottaga 400 understödstagare. 

Deu 14 april 1899 hafva stadsfullmäktige i Lund antagit 
reglemente för stadens fattigvård, hvarigenom denna ordnats i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med det s. k. Elberfeldsystemet. 
Tillika hafva stadsfullmäktige under år 1900 antagit instruk
tion för kretsföreståndare och vårdare vid stadens fattigvård. 

Samtliga understödstagarnes antal i länet uppgick år 1900 
till 15,036, af hvilka 8,566 belöpte på städerna. Motsvarande 
siffror år 1895 voro 17,318 och 10,178. Antalet fattiganstalter var: 

Ökningen i antalet af fattiggårdar är anmärkningsvärd. 
Fattiggårdarna voro år 1890 endast 23. 

Värdet af en understödstagares fulla försörjning utgjorde år 
1895 för landsbygden lägst 59 kronor, högst 254 kronor och i 
medeltal 110 kronor och för Malmö stad i medeltal 278 kronor 
samt år 1900 för landsbygden lägst 59 kronor, högst 325 kronor 
och i medeltal 122 kronor samt för Malmö stad i medeltal 331 
kronor. 

Jämte den allmänna fattigvården verka enskilda välgören
hetsanstalter och föreningar med ändamål att hjälpande inskrida 
på områden och vid tillfällen, då den allmänna fattigvården 
saknar befogenhet härutinnan. Bland dylika anstalter och för
eningar nämnas Föreningen för barnasjukvård i Helsingborg, 
Malmö allmänna understödsförening, Föreningen för barnasjuk
vård i Malmö, Malmöhus läns förening till stöd för värnlösa och 
fallna och Malmö sjömanshem. Angående de fyra sistnämnda 
föreningarna lämnas uppgifter i tabellerna P, Q, K och «S (sid. 33). 
Den i förra fem årsberättelsen omnämnda gratisbespisningen liar 
upphört med sin verksamhet. 

Bland nytillkomna donationer må nämnas i Malmö dona
tioner efter framlidne M. M. Möller, Catarina Charlotta Thom
son, bagarmästaren Ludvig Bauer och hans hustru Beata Bauer 
samt handlanden Olof Perslow. Dahlgrenska stiftelsen, som en
ligt donators bestämmelse skulle träda i verksamhet, när stiftel
sens fond uppgått till 500,000 kronor, har under år 1899 af 
Malmö stad erhållit till bebyggande kvarteret n:r 17 Sofia inom 
Rörsjöstaden, hvarigenom stiftelsens förmögenhet uppnått nämnda 
storlek, och har stiftelsen därefter påbörjat uppförande af den 
byggnad, som i donationsbrefvet afsetts. 

För fromma stiftelser och därmed jämförliga inrättningar 
lämnas för öfrigt redogörelse i tabellen 7. 

Landshöfdingeämbetet: 

F R I T Z H A L L B E R G . G. V. E I S E R M A N . 
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Tab. 1. 

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

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

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll år 1900. 
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Tab . 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I MALMÖHUS LÄN ÅR 1900. 

I. Landsbygden. 
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Tab. 6. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I MALMÖHUS LÄN ÅR 1900. 
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