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Bilaga 1 Hallands Rusthålls fond 
 
Under då pågående krig mellan Ryssland och Finland bildades sen 21 februari 1940 i 
Halmstad Föreningen Hallands Rusthåll, vars ändamål enligt de därvid antagna stadgarna var 
att insamla medel och lämna understöd åt frivilliga kämpar för Finland från Hallands län samt 
deras familjer och anhöriga. 
 
Sedan fred mellan de krigförande slutits den 13 mars 1940, upplöstes föreningen enligt beslut 
å föreningsstämma den 5 juli 1940. Därvid beslöts, att av föreningens överskottsmedel ett 
belopp av TJUGUFEMTUSEN /25.000/ KRONOR skulle överlämnas till Kungl. Hallands 
regemente att såsom en bestående fond under namnet av ”Hallands Rusthålls fond” förvaltas i 
enlighet med följande bestämmelser: 
 
1/ Fondens medel skola i möjligaste mån vara placerade i räntebärande värdehandlingar, som 
skola förvaras hos banks notarieavdelning i Halmstad, som regementschefen bestämmer. 
Beslut om medlens placering och andra förvaltningsåtgärder skola fattas gemensamt av 
regementschefen, chefen för vederbörande bankkontor och av länsstyrelsen i Hallands län 
utsedd civil person. 
 
2/ Av årlig ränta skall en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden av räntan skall utdelas såsom 
understöd åt en eller flera i Hallands län mantalsskrivna värnpliktiga eller fast anställda av 
manskapet vid regementet, dock endast familjeförsörjare, där den understödjandes anhöriga 
kommit i behov av ekonomisk hjälp genom hans inkallelse till militärtjänstgöring. Understöd 
må ock tilldelas sådan värnpliktig eller fast anställd, gift eller ogift, som i tjänsten drabbats av 
olycksfall eller långvarig sjukdom, varigenom hans försörjningsförmåga väsentligt nedsatts. 
Understöd av sistnämnda slag må utgå under flera år i följd och även efter lämnad 
militärtjänst. 
Understöd, som här sagts, kan sökas av halländsk värnpliktig eller fast anställd av manskapet, 
tjänstgörande vid annat militärt förband än Hallands regemente. 
Understöd sökes hos chefen för Hallands regemente. 
 
3/ Finnes ej andledning att såsom understöd utdela tillgängliga medel enligt punkt 2/, kan 
räntan användas på annat sätt till halländska värnpliktigast eller fast anställdas av manskapet 
bästa, dock ej för ändamål, vilka andra medel stå till förfogande. 
 
4/ Anses något år ej tillräckliga skäl föreligga till användning av räntan på så sätt som ovan 
sagts, må den odisponerade räntan avsättas för att senare användas enligt föreståndarens 
bestämmelser. 
 
5/ Beslut om användning av den del av räntan, som ej skall läggas till kapitalet, fattas av 
regementschefen i samråd med den av länsstyrelsen i Hallands län utsedde civile personen. 
Utbetalningar av fondens medel skola ske mot kvitto av regementschefen och förenämnde 
civile person gemensamt. 
 
6/ Befintligheten av fonden skall genom regementschefens försorg på effektivt sätt bringas till 
de understödsberättigades kännedom. 
 

Halmstad den 5 juli 1940 
Föreningen Hallands Rusthåll 


