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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

Den af Eders Kongl. Maj:t Nådigst an-
befalte Fem-Års-Berättelse för det mig i 
Nåder anförtrodde Hallands Län, med till
hörande Tabeller, serskilt för Städerne och 
serskilt för Landet, jemle bilagor N:s i & 
2, samt uträkning som visar medelpriset af 
i8r>2, 1823, 1824, l8a5 och 1826 arens 
Markegängs-Taxor, har jag Nåden härhos 
tinderdånigst aflämna. 
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Med djupaste undersåtlig vördnad, nit 
qch trohet \ framhärdar 

Stormägtigste Allernådigste Konung 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste tropligtigste 
Tjenare och Undersåt« 

C. VIRGIN. 

A. Olson. 

Halmstads Slott afLands-Cancelliet d. \5 Aug. 1&2& 
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Underdånig Berättelse om 
Hallands Län. 

1 §. Länets allmänna beskaffenhet. 

H ullands Lan utsträcker sig på Sveriges 
vestra kust mellan 56 grader 18 minuter 
och 5"] grader 38 minuter latitud samt mel
lan 29 grader 3 minuter och 31 grader 
Longitud. Det utgör i längd 14 och i bredd 
från i till 5 mil, samt begränsas i väster 
af Kattegat, i söder af Hallands-Ås och 
Skåne, samt i öster och norr af Smaland, 
"Weslergöthland ocli BoJiu.s Län. Areala 
innehållet är 4^>24 qvadralmil, Iiraiaf4>a0 
Insjöar, Strömmar och Mossar. 

Landet är lågt mot slrändcrne af Kat
tegatt, men höjer sig mot öster. Norra de
len är mer bergig, mer sönderdelad i skar
pa partier och mer skogig än södra delen. 
Vrån Småland och Westergölhland inskju
ta flera hergslräckningar, som under deras 
lopp genom Halland sänka sig så smånin
gom mot hafsslranden till mindre sidogre
nar och antaga omsider stämpeln af ett slii-
t;ne land. Kust-Landet är bördigast och 
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består dels af Ler eller Sandmylla, dels 
hafssand. Närmare Småländska och "West-
götha gränsorne aftager bördigheten; och 
jordmånen i dessa trakter är grus och klap
per blandad sand, betäckt med en tunn 
yta af matjord. Åkervidden är inskränkt 
och ängarne obetydlige. På de vidsträckta 
Hedar som utgöra ßetesmarkerne upptäckes 
sällan något träd eller någon annan vege
tation än ljung. 

Fyra större strömmar genomskära Hal
land i vestlig rigtning och dela provinsen i 
5 delar samt utfalla i hafvet, nemligeii; 

Lagan, upprinner öster om Taberg i 
Jönköpings Län och utfaller vid Laholm, 
efter ig mils lopp, i hafvet. Öster om La
holm billdar denna flod det sköna vatten
fallet vid Kassafors, 

Nissan uppkommer äfvenledes vidTa-
berg och faller, efter 15 mils lopp, i hafvet 
vid Halmstad, 

Atrant som delar landet uti norra och 
södra Halland, upprinner i Elfsborgs Län, 
utfaller i hafvet vid Falkenberg, efter ao 
mils lopp, 

Wiskan, lommande från Westergöth-
land utfaller i hafvet vid Ahs Klosters 
Kungsgård efter u mils lopp. 
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Dessa 4 »trömraar äro ej segelbara och 

således utan nytta för inre conimunica-
(ionerne. 

Utom sjön Lygnarn, hvaraf en del lig
ger i Elfsborgs Län, finnes i Lånet inga 
betydliga insjöar. 

2 §. Invånarne. 

Vid Mantals- och Skattskrifningar för 
Jr 1827 utgjorde folkmängden i Hallands 
Län 85,7^3 personer, hvaraf /\6,83o äro 
mantalsskrifne och 38,t)23 mantalsfria. Folk
mängden, som utgör nära 2200 personer på 
ayadratinilen, har således på 5 är ökats i Lä
net med 4,987 personer eller nära looomenni-
skor om året, ehuru i Norra Halland en mängd 
ynglingar årligen utgå som sjömän, hvaraf 
minst ^ ej återkomma till hembyggden, 
samt från Södra Halland mycket tjenslfolk 
utvandra till det fruktbarare Skåne. 

Folket saknar ej bildning, hvartill lan
dets belägenhet vid sjökusten äfven torde 
l"lraga. Lynnet hos Allmogen är olika i 
Norra och Södra Halland. Hos Norr-Hal-
ländningen röjes mer sjelfständighet och 
tilltagsenhet än hos SödeivIIaliändningcn. 
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Sedligheten hos Halländska Allmogen 
är utmärkt och berömvärd. Stölder och 
grö Fre brott äro högst sällsynte och må hän
da fins ingen Provins i Riket der brottmå
lens antal åro så ringa som här i Länet. 
På 8 år, har ingen undergått dödsstraffin
om provinsen. 

Föräldrars och Svärföräldrars missfir-
mande fortfar likväl och förekommer ofta 
vid Domstolarne. 

Allmogens näringsflit är berömlig, ser-
deles i de trakter som äro ofrugtbarast i 
Länet. Verkelig välmåga är sällsynt hos 
allmogen. Missväxtåret i8a6 har skulld-
satt den, och fattigdom samt Pänningebvist 
hafva tilltagit. 

Äfven här i Länet har de sednare 
åren en öfverdrifven Bran vins- bränning 
befordrat osedlighet och armod hos allmogen. 

På arbetare är ingen brist, omkring 
20 sk. är vanliga dagsverks-priset på 
Landet, 

3 §. Näringar. 

Jordbruk. Hos allmogen är Ensädet 
det mest brukliga och trädet begagnas en-
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dnsl vid de större Egendomarnc, några 
prostgårdar och boställen, men sällsynt af 
bönder. De brukliga sädesslagen äro: obe
tydligt hvete, vinter-råg, vår-råg, korn, 
blandsäd, bestående af hafre och råg eller 
korn, hafre och potates. I Norra Halland 
sås ärter och bönor. Korn och hafre äro 
de rådande siidesslagen i Provinsen. All
mogens brukriingssalt är vanligen att god-
sis' till korn och polates, hvareftcr sås vin
ter-råg och sedermera blandsäd och hafre, 
livarmed varieras tills åkern åter är i till
fälle att gödslas. 

Potates-odl ingen fortfar att utvidgas och 
Bränvinstillverkningen i samma mon. — 
Odlingen af trägårdsväxler liar tilltagit, så 
att afsätliiingen deraf, särdeles i södra delen 
af Länet, är svår. Goda frugtträd finnas, sär
deles uti strandbygden hos allmogen. —• 
Hampa odlas till allmogens gröfre väfnads 
behof, och Linodlingen fortfar i tilltagande, 
särdeles i norra delen af Länet. Linet af-
Jtiras på marknaderne och säljes äfven till 
ÄYeslgölar oberedt på åkern. Öuskeligt vore1, 
all linförädlingen i Länet uppmuntrades, 
deritrenom att det af Kammarjunkaren Wohl-
fradt anlagde Institut för linförädlingen ut
vidgades och bibringade allmogen mera bug 
föv denna binäring. Humlegårdar finnas väl 
» Länets skogstrakter, men skörden är sä 
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ringa, att behofvet får fyllas från Smålands 
skogsbygder. Vid kusten kan svårligen hum
legårdar anläggas för de s vare vindarne. 

Sades productionen har mycket till
tagit och är, genom den ökade potates-od-
lingen, tillräcklig för Länets behof, utom i 
missväxtår. 

Odlingarne tilltaga årligen, synnerligen 
vid kustlandet. Ulom de i förra fem-års
berättelsen omnàmde possesionater.som verk
ställt de största odlingarne, må nu näm
nas Herr Coiumerce-Rådet Hammar och 
Arrendatorn af Lindhof Kungsgård Sand
berg, samt för moss-odlingar Herr Major 
Ekenstein och Landtmätaren Delin. 

Af förbättrade åkerbruks redskap, må 
nämnas den sä kallade Engelska plogen, 
som mer och mer vinner förtroende; och 
bland mechaniska inrättningar till bespa
rande af arbetskraft, är tröskverk, som på, 
åtskilliga egendomar äro anlagde. 

Boskaps-skjötsel: 

Fodertillgångcn är i allmänhet, mot 
den i bruk varande åkervidden, otillräck
lig. Bristen i fodertillgången ärsättes ge
nom betet som klimatet tillåter att begag-
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na sent på året och tidigt om våren. Den
na skadliga ovana hos allmogen år ännu ej 
utrotad, men jag hoppas, att med tiden de 
inse sin verkliga nytta af foderväxters od
ling och förminskning af betet, som är högst 
skadligt så val för jordbruket som för skogs
tillväxten. Genom enskiftenas fortgång, kom
mer äfven allmogen att bättre begagna sine 
egor på förmånligaste sättet, Blott på någ
ra Herregårdar begagnas stallfodring, men 
ej hos allmogen. Betesmarkerna äro vid-
lyftige ineu ljungbeväxte och magra. Hä
star finnas tillräckligt utom i Länets skogs
trakter, der mera oxar användes. Handeln 
med Danska hastar har betj'dligt aflagit. 
Hästracen som finnes i Länet är temligen 
god och åtgärd är vidtagen att frän Fliinge 
Stuteri årligen ärhålla 2:11e hingstar till ra
cemes förädling. 

Boskapen är i strandbyggden större 
än i skogsbyggden, der den är svagare och 
mindre. 

Förhållandet med fåren är lika som 
vidsednasle fem-års-berättelsen. Den der om-
nämde Jämtländska racen har sedermera ej 
funnit träfnad utan utgAtf, äfvensom de år 
1824 af Kongl. Maj:t till hushålls-sällskapet 
förärade 8 st. Isländska får hafva af sjuk
domar och vanlreihad utdödt. 
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Ladugårds-afkastningen anses med sat 
lernet såsom tillräcklig för Länet, med un
dantag af Städernes behof af talg, som mer-
ändels upphandlas från Småland och We-
stergötland. Déremot afsätles från Länet 
ej obetydligt af Ladugårds-producter till 
Götheborg. 

Skogar i Länet äro få och medtagne. 
Under Danska tiden förstördes skogarne och 
under påföljande tid har skogs-återväxten 
ej blifvit befordrad. Det efterdöme Baron 
Wrangel, genom värkställde nu tillväxte 
sköna planteringar, åstadkommit, skall, tilli
ka med flere possessionaters visade vård om 
skogar och plantering, säkerligen åstadkom
ma akogarnes återväxt. Hvad som särdeles 
hindrar trädväxterne, arbetet af kreaturen. 
Erfarenheten har visat, att, så snart någon 
mark fredas för bete, uppväxer genast plan
tor af både Fur och Löfträn, särdeles af 
AH1 på sidlänta trakter, och Björk, h vars 
hembygd Länet synes vara. Genom Kro-
no- och Jägeri-betjeningen, har Eders Kongl. 
Maj: t s Befallniiigshafvande ålagt Krono-
Hemmans Åboerne, att verkställa de plan
teringar som de, enligt städjobrefven, åligga 
att årligen fullgöra, äfvensom att återplan-
tering skall verkställas för ärhållne utstämp-
lingar. I allmänhet synes äfven allmogen 
mera vårda sig om skogshushållningen än i 
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förra tider. Ljungbränningarne som Eders 
Kongl. M«'ij:ts ßefallningshafvande bemödat 
sig alt, såsom högst skadliga för skogsåter-
-växten, förekomma, hafva àfven något af-
tagit. 

Tillgängen pä bränntorf ar hittills nå
gorlunda tillräcklig, ehuru bi-änvmsbrännin-
gen ökat behofvet deraf. En bättre hus
hållning med torfmåssarne förmodas bli en 
följd, genom måssarnes delning vid enskif-
ten, dâ h var och en ägare af torf-it.âssar 
kommer i tillfälle att sparsammare använ
da dem. 

I afseende â förbättringen i byggna
der, har Allmogen i Länet börjat alimän-
neligen vid sina byggnaders uppförande gif-
va dem ett varaktigare och ändamålsenli-
gare utseende än fordom, samt med sten-
hugnåder förse sina så väl in- som utägor, 
hvilket sednare besparar betydligt den rin
ga skogstillgångcn. 

Bergrörelse: finnes ingen i Länet. 

Fabriker: de 2:11e i förra Fem-Års-
Berättelsen omnämnde Klädes-Fabriker äro 
nedlagde, såsom ej lönande. Deremot har i 
Halmstad nyligen blifvit anlagd en Klädes
fabrik, bestående af 3 Väfstolar, 2 Kard-
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machiner, 3 Öfverskärare-«axar, 4 Spinn-
machiner, hvarjemte fir förenadt Färgeri 
med a kypar och 3 kjettlar samt stamp. 
Denna inrättning sysselsättef omkring 3o 
personer. 

Utom Stjernarps Pappersbruk, har ny
ligen vid Marbeck i Snöstorp Socken, blif-
vil anlagdt ett Pappersbruk, som sysselsätt 
ter i o personer. 

Vid Ryde nedlagd« Jernbruk, har å-
garen nyligen ärhållit Kongl. Commerce-
Collegii tillstånd att anlägga ett Engelskt 
GarfYeri. 

Af Länets i Tegelbruk firo de riå 
Stensjö och Falkenberg mast betydande och 
afsäUa både Tak och Murtegel i Skåne oeli 
särdeles i Malmö Stad. 

Binäringart Jagten är ringa. Rådjur 
och Tjäder äro sällsynte, men Orre och 
Rapphöns mera ymnigt. Fisket idkas gan
ska litet, ehuru det borde utgöra en bety
dande binäring. Vid Warberg är väl ett 
skattlagt fiskeläge, men innehafvarnes oför
mögenhet att förse sig med nödige redskap 
gör fiskeriet derslüdes föga lönande. De 
skäl som i förra Fem-Års-Berättelsen äro an
förde orsaka att intet fiske företagetsdju-
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pet. Endast Strand-Allmogen begagnar fi
sket med små bålar och svag redskap, men 
ärhålla dock Torsk, Koljor, llvarf och Flun
dror samt något Hummer om sommaren, 
som säljes i Städernc. Laxfisket är mer 
lönande vid utloppet af de ^ hufvud-
strÖJiUnarne.- Vid Falkenberg och Âhs Klo
ster århålles deli tidigast på Våren och är 
derföre förmånligast, t allmänhet förmo
das att Laxfisket på alla ställen betydligt 
aftagit, h vilket torde tillskrifvas strömmur-
nes uppgrundning vid utloppen. 

Kolning verkställes obetydligt och nä
stan endast i Elfsâkers Socken af Fjäre 
Fögderi. 

Pottaska tillverkas i skogsbygden för 
2:ne i Halmstad varande Såpbruk. 

Salpeter-tillverkningen, som i anse
ende till skogsbristen ej med fördel kan 
drifvas på andra stallen än i Länets skogs
orter, har, efter medium af 5 år , uppgått 
endast till omkring i4o Lispund om året. 

Utvandringen af Landets ungdom på 
tröskarbete till Skåne har lyckligtvis afta
git betydligt, men fortfar dock, så att un
gefärligen 3oo ynglingar ditvandra, hvaraf 
en del där qvarstadna i tjenst och de fle-
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ste återkomma med ringa behållning af si
na inkomster. Att de bortgå från hembyg
den just den årstid då Landtmannen är i 
tillfälle verkställa sina odlingar, kan aldrig 
vara gagneligt för provincen. Få orter 
hafva de lägenheter till odlingar som Hal
land, där mer än hälften af ägo vidden ut-
göres af onyttiga utmärker, som ofta med 
ringa möda kunna göras frugtbärande eller 
genom steninhägnader upfredas till skog. 

Sjöfarten från Länets 5 Städer, syssel
sätter ett ringa antal folk, men från Fjäre 
Fögderi idkas sjöfart dels af hemmansäga
re i Omala, Valida och Släps Socknar, 
hvilka som Coopvaerdie-Skeppare föra far
tyg på utrikes orter, dels från de ofri ge 
socknarne i nämde Fögderi, med så kallade 
Nordbåtar på inrikes orter. Under desse 
sednare år, har sjöfarten aftagit; dock kan 
behållna förtjensten beräknas att uppgå till 
Krono-Utskyldernes belopp för sädane sjö
farande Hemmansägare. Från nämde Fög
deri utgå till Götheborgs Sjömanshus årli
gen på utrikes sjöresor såsom förhyrde en 
mängd ynglingar, hvaraf en ej obetydlig 
del icke återkomma. 

Slöjder: häruti utmärka sig Lindorms 
Sockens invånare, som tillverka meubler af 

alla 
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slag i smakfulla faconer. Dessa afsättas för
nämligast till Möbelhandlaré i Götheborg» 
sàmt en del i Skåne, Elfsborgs och Malmö 
Län. — Så väl i Lindorne som Elfsåkers 
Sockndr idkas smide af liar och andre ägg-
iern. Af de förra omkring « 6>ooo, och for-
tjensten deraf anses uppgå till i.ooo Ridr 
Banco. 

Linförädlingen fordrar uppmuntran » 
enligt hvad jag förut i underdånighet an
fört. Blott i Fjärås Pastorat har linne-
räfnader hunnit någon höjdj och idkas i 
nästan hvarje hushåll» samt försäljes dessa 
väfnader i Götheborgs och Elfsborgs Län» 
och anses förtjensten deraf utgöra för h varje 
hushåll to K:dr Banco-, 

Ylleväfnaderne eller tillverkningarne 
af Vadmal, Täcken af alla slag, Mattor och 
Strumpor utgöra allmogens förnämsta binä
ring. Genom denna qvinkönets berömvärda 
arbetsflit, näres många hushåll, och medel 
anskaffas till erläggande al de betydlige 
Krono-utskylderne. Hittills hafva dessa 
konstflitens tillverkningar funnit begärliga 
afnämare uti Borås handlande, som uppköpt 
4essa effeeter, men efter de« Borås Stad 
senast öfvergangne svåra brand > har afsätt-

Ëfaliands Län. 2 
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ningen betydligt aftagit och priserne ned
fallit till hälften af hvad förut erhållits for 
dessa tillverkningar. För denna Länets vig
liga binärings förkofran och bibehållande, 
vore derföre af angelägenhet, att Borås Hand
lande åter måtte bli satte i fillfàlle, att upp
handla desse ortens producter, så att all
mogens arbetsflit, genom en lifvad afsätt-
ning, måtte, för dess fortfarande bärgning, 
underhållas. Sknlle denna näringsgren af-
taga, vågar jag underdånigst försäkra, att 
fattigdom och obestånd skulle taga öfver-
hand i detta Län, bvarest jorden ej med 
samma frikoslighet som i Rikets öfriga pro
vinser belönar sine odlare. 

Då, i senaste Fem-Års-Ber åt telscn, be
hållna vinsten för Länets ylle-tillverkningar 
calculerades till 5o,ooo R:dr Banco, öfver-
stiger den nu troligen ej 20,000. 

Handel med Landtmanna-varor består uti 
de ringa skogsproducter, som afsättas i Länets 
Städel-, samt å marknaderne så väl i Stä-
derne som å Landet med kreatur och di
verse varor. Sjö-communicationen felar ej. 

Flygsand. Mer än 8000 tunneland 
äro öfverhöljde af flygsand i södra delen af 
Länet utmed kusten. 
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Sedan år 1824 äro ungefärligen hälften 
liäraf inhägnade och till en del besådde med 
Furukottar, Björk- och Ahl-frö samt något 
Sundhafre, äfvensom flere tusende Piltelnin
gar blifvit planterade. Jag äger den till
fredsställelsen att, som jag haft nåden an
föra i mina årliga underdåniga Berättelser, 
viltsorda framgången af bemödandet i detta 
afseende. Åtskilliga af de vidlyftiga flyg
sandsfälten äro redan öfverväxte af gräslag 
och plantor. Genom den vårdade hägnaden 
och freden har blott på dessa 4 år e n för-
undransvärd och välgörande verkan åstad
kommits, och jag hoppas att planteringen 
af Sandrör, livars frön blifvit i år insam
lade, skall hafva god verkan å flygsands-
drifvorne. 

Lika med livad i senaste Fem-Ârs-
Berättelsen omnänmes, får jag äfven i un
derdånighet framställa behofvel af ett större 
Stats-anslag för detta ändamål, sa fram t' 
Botemedlet för flygsandens härjningar skall 
kunna fortsättas. Af de i Nåder erhåll ne 
5ooo B:dr B:co, äro vid delta års slut f 
använde. 

4 §. Politisk Författning. 

Kammarverk. Uti Länet hafva på 
sislföriluine Fem år 17 särskille Hemman 
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ånyo blifvit skattlagde. Intet Hemman från 
öde upptaget eller till ödesmål förfallit. 

Nybyggen uppkomma ej annorlunda, 
än på förut skattlagd jord, då inga Allmän-
ningar eller Krono-parker finnas i Länet. 

Enskiftena, som böra värka till ett för-
bättradt jordbruk och och ökadt välstånd» 
hafva icke haft den framgång i Länet, som 
man haft skäl att vänta. Orsaken härtill 
är förnämligast oförmögenheten att utan bi
drag verkställa utflyttningarne Och de öfri-
ge känbara kostnader Enskiftena medföra. 
Jag förnyar derföre i underdånighet den 
anmälan min företrädare i senaste Fem-Ârs-
Berättelsen gjort, att, likasom för Skåne och 
Skaraborgs Län, ett anslag i Nåder måtte 
beviljas vid Enskiftens utflyttningar i detta 
Län. 

Antalet af Hemman och deras särskil-
ta natur upptager Tabellen. Förhållandet 
emellan sjelfägande Jordbrukare, Arrenda-
torer och Brukare är följande: 

Hemman som brukas af Ägarne, h varibland 
Boställen och Krono-Hemman äro in-
begripne 2 i 3 8 ^ ä 

Transport, 3138T^ 
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Transport a 138 £ 
Hemman som brukas af Arrenda-

torer med bestämda Arrende
summor i penningar, spanne
mål och persedlar: 

Post-Hemman Uro 18. 

Stats-Bidrag. Enligt Bilagan N:o i , 
utgör Stats-Bidraget i Länet för Ar 1826, 
201,927 B:dr 13 sk. 6 r:st., eller 4f R:dr 
på hvarje under de olika åren inom Länet 
mantalskrifven person. Frän härvarande 
Landtränteri remitteras årligen omkring 
140,000 R:dr Banco och högst obetydligt 
qvarstadnar i Länet till aflöningar. Då 
härtill kommer, att 1826 års missväxt skuld
satte Innevånarne till Kronan för undsätt
nings-spannemål, till ett belopp af ^5,tiQ 
R:dr, h vara redan 23,622 R:dr äro betalte, 
så skall nödvändigt penningebristen vara 
slor i en Provins, som saknar exporter 
och har föga inkomst af sina bina-
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ringar. Också liar de senaste årens Sksitfer 
utgått med stor svårighet. Den i under
dånighet vidfogade Bilagan N:o 2 visar, att 
Jordbruket är tungt besKattadt, då, utom 
personella afgifterne, Jordskatten for t 
Mantal kan uppgå till 128 R:dr 29 sk. 7 r. 
Banco. Uti de frugtbärande Provinserne 
Skåne och Blekinge utbetalar Staten i aflö-
ningar vida mer än hvad dessa Provinser i 
Stats-Bidrag erlägga, h vilket har en fördel
aktig verkan för dessa Provinser, då der-
emot från det mindre fertila Halland om
kring i5o,ooo R:dr gå ur Landet. Trippi-
ska Godsets ränta af i3g | Hemman utgår 
till Holland. 

Med långväga forslande af Krono-Tionde 
är ej allmogen besvärad. Lefverencerne ske 
vid Halmstads och Warbergs Magaziner. 

Strandbygden är mast betungad vid 
durchmarcher. De östra Socknarne, mindre 
försedde me i hästar, lega merändels vid 
större Kungs-och Krono-skjutser, och upp
går legan ofta till 2 à 3 R:dr Banco för 
Paret, hvilket är ganska betungande. 

Indelte Båtsmännens underhåll är, efter 
5 års medium af Markegången, uträknadt 
till omkring 21 R:dr, då Torp- eller Hus
hyra m. m. tillägges. 
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Allmänna vägars underhäll sommar 
och vinter är högst olika i Fögderierne. 
Uti Tönnersjö Härad, der ny vägdclniug, 
väganiäggning och broar tillkommit, är 
denna kostnad störst, men våg-underhåll
ningen är beräknad efter i allmänhet å vii-
game använde dagsverken till «fver hufvud 
7 R:dr 4i sk. 4 »:st. Banco på h varje holt 
Mautal. 

Diverse onera och allmänna besvär: 
för publica byggnader och deras underhål
lande, brandstoder, skallgångar och inqVar-
lering äro, efter beräkning af 5 Ars medium, 
funne och, särskilt för Krono-brefbärningen, 
dertill ansiagne Hemman. 

Politie. Skolor och undervisningsan
stalter i Länet äro; 

Halmstads Lägre Lärdoms-Skola: 
har en Hector och ivenne Colleger, som 
undervisa 5o à Go ynglingar, hvaraf en 
fjerdedel äro från Landet. Denna Skola 
föiljenar ett rättvist lâford för sina Lära
res nilfulla bemödande. 

Warbergs Lägre Lärdoms-Skola: har 
en Rector och tvenne Colleger, samt fre-
qventeras af omkring 50 barn. Slädernc 
Kungsbacka, Falkenberg och Laholm hafva 
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Faedagogier med en Lärare h vardera ; i de 
förstnämnde undervisas 30 och den sist
nämnde 16 barn. 

Få Landet finnas inga Sockne-Skolor, 
utan Bestrides undervisningen af Amhula-
toriske Skolmästare, 

Ordningsmän äro i hvarje Bylag för
ordnade. Den närmare tillsynen och vår
den om folkets sedlighet torde tillhöra Re
ligions-Lärarne och Kyrko-Rådet, som har 
makt att bestraffa oseder. Passlösa perso
ners gripande och tiggeriets hämmande iakt-
tages vaksamt i Länet. 

Den vid Sperlingshohn inrättade Bell-
Lancasterska Skolan är hvilande. 

Helsovården har med de medel, som, 
författningarne föreskrifva, blifva iakttagen. 

Ingen smittosam sjukdom har ulbredt 
sig och tidiga rapporter om sådane sjukdo
mar hafva, då de yppat sigi blifvit till E-
ders Kongl. Majrts Befallningshafvande ge
nast insände, hvarefter Provincial-Läkarne, 
därom underrättade, skyndsamt uppfyllt 
sine åligganden. 

Fattigvården har väl med beredvillig
het blifvit af de lies te Pastorer omfattad 
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och har hvarje Socken och Församling å-
liggande att försörja sine åldrige och orkens-
lösa fattige, så att de ej med tiggeri skoja, 
betunga andra Församlingar. Dock iaktta
gen ej alltid denna föreskrift. 

Hvad som för detta Läns invånare, 
särdeles utmed stora Landsvägen från Gö-
theborg till Skåne, är ganska besvärande, 
är den mängd af Sjömän ooh Gesäller, 
8ora dageligen passera, Förlidet år aro på 
härvarande Lands-Cancolli uppviste och på
tecknade 82Q pass från andra orter, hvaraf 
460 voro Gesäller samt återstoden Sjömän 
och diverse kringstrykande personer. Väl
görande vore derföre om dessa främmande 
ofta packande tiggare, genom någon allmän 
författning, kunde förbjudas att kringstryka 
och betunga Landet. 

Gästgifvaregårdar äro 3 a i Länet, in-
heräknadt 5 i Städerne. Endast vid 2:ne 
Gästgifvaregårdar finnes hållskjuts. 

På Landet äro 32 tillåtna Krogar. 

Sockne-Magasiner och Sparbankar fin
nas ej i Länet, 

Till Odjurs utrotande är den allmän
naste anstalten, skallgång, Varggropar upp
fylla sällan ändamålet. 
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Till följe af Eders Kongl. Maj:ts Nå. 
diga Circulaire af den 19 Augusti 1823, 
liar i Tonnersjö Härad blifvit inrättade 3 
Skall-Lag, samt i Höks Härad 7 Skall-Lag, 
hvilka vunnit Eders Kongl. Maj:ts Nådiga 
stadfästelse. 

5 §. Städer. 

Kungsbacka. Länets nordligaste och 
minst folkrika Stad. En stor del Borgare 
äro på Landet boende Coopvserdie-Skeppare. 
Stadens alltförnara granskap af 2 3 mil till Gö-
theborg verkar, att handeln är ringa. Ex-
porterne äro obetydlige och sjöfarten likaså. 
Kalk och Spanmål hämtas från inrikes or
ter, hvarmed Allmogen från Länets nordli
gaste del och från Elfsborgs Län förses. 
Fabriker finnas ej. Endast ett Färgeri som 
anses inbringa 2000 R:dr. Stadens jord är 
inskränkt och användes till Åker och Äng. 

Staden har Pédagogie och Fattighus. 

Warberg. Stadens rörelse och nä
ringsfång grundas på Handel, Sjöfart och 
Handtvcrkerier. Exporlerne äro träd varor 
från Fagereds Socken och Elfsborgs Län. 
En ny väganläggning är ifråga till dessa 
orter, som skall förkorta coinniunicationeii, 
hvarigenom tillförsel af skogs-c/lecler, aska, 
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beck och stafver vida lättare än hittills 
skall iirliâllas och Landtmannen, i följd der-
af, skall påräkna en snarare afsättning af så 
väl Naturalister som Konstproducler, llani-
nen, som är öppen för alla vindar, ta rf var 
förbättring. Stadens Handlande äga tor 
närvarande 2 Skepp och 3 Skonerier samt 
nägra mindre fartyg, hvarmed idkas någon 
utrikes handel. Rörelsen med kringboende 
Allmoge är ej ringa, emedan en stor del 
af Westergöthland där har sin handel. 

Af Hamn- och Bropenningar åtnjuter 
likväl Stads-Cassan ingen inkomst, utan till
faller den ett Bolag, som har skyldigheten 
att rensa och muddra hamnen samt bygga 
och underhålla hamn-bryggan. 

Staden, som äger betydlig jord för ro 
Mantal, begagnar den till Åker och Ängsamt 
Betesmark. För den starka sjövinden , kan 
odling af saluväxler ej med fördel begagnas. 

En de scdnare åren anlagd Bad-luräIl
ning tillskyndar Staden ej obclydljg fördel. 
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Staden har en lägre lärdomsskola med 
3:ne Lärare. 

Hällsovården bestrides af Provinciai-
Läkaren i Norra Halland och en Stads-
Läkare. 

Fattighus finnes och har fattigvården,, 
genpm Eders Kongl. Maj:ts frikosttighet, 
blifvit försatt i ett förbättradt och samhället 
mindre betungande tillstånd. 

Falkenberg. Handel och rörelse är 
här ganska ringa. Handtverkerierne likale
des. Hamnen är uppgrundad af flygsand 
och Staden har nästan ingen sjöfart. En
dast Tunnor, Stäfver och Fjerdingar utgöra 
de få Exporterne till Gotheborg. Laxfisket, 
som i lotter är bortarrenderadt, sysselsätter 
en del af Invånarno och några laxhandiare, 
som göra flera resor om året till Stockholm 
ooh Gotheborg. Stadens ringa rörelse, har 
ej inflytande på Landet deromkring. Sta
dens jord är vidsträkt, men mindre bördig 
och salnväxter odlas ej. Barn-undervisnin
gen bestrides vid en Pedagogi. Stads-Lä
kare finnes ej och fattigvården bestrides ef
ter invånarnes förmåga. Fattighus finnes. 

Halmstad. Länels residence. Dess 
näringar af handel och handtverkerier äro i 
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äftagahde sedân Aère är tillbaka, då ett 
större antal handlande hade vida mer rö
relse än de få nuvarande. Hamnens upp-
grmidning, penningebri^t och exportemes 
förminskning är härtill medverkande orsa
ken. Exporterne beslå af timmer, trädkarl 
och något tjära och beck samt såpa. 

Hamnen har, enligt Strömrensnings-Com-
mittens uppdrag, blifvit af Öfverste-Lieute-
nanten Htlhlrötn uhdersökt och förslag till 
dess förbättring, genom paining vid Nissa-
Strömmens utlopp, afgifvet. Sedermera har 
Chefen för 3:dje afdelningen af Stor-Ami-
rals-Embetet ogillat detta förslag och upp-
gifvit planer till Hamnbyggnader vida kost
sammare oeh må hända mindre ändamåls-
enliga samt öfverstigande Stadens förmåga 
alt derlill bidraga. En oberäknelig fördel 
skulle tillskyndas Staden om Hamnen kun
de förbättras, samt Nissa-StrÖmmen kunde 
göras flottbar, då en betydande tillgång af 
timmer och skogseffecler, som äro expor
table , kunde från Småland lätteligen er
hållas. 

Utom Staden finnes ett Sâp-Bruk som 
drifves mod fördel, samt tillverkade förli-
del år 2,35o fjerdhigar, i värde ansedde till 
«G,45o R:dr. 
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Nyligen har ännu elt Såpbruk «if de 
handlande blifvit anlagdt vid Nissa-Ström-
men nära Staden, men det samma har ännu 
ej kommit i verksamhet. 

Staden äger en betydlig ägovidd, som 
blott till vanligt Landtbruk användes. 

Handtverkarne, med undantag af Färga
re och Garfvare, äro i svaga villkor. 

Undervisningen bestrides i en lägre 
Lärdomsskola. Sjukvården af Provincial-
Läkaren i Södra Halland, och Läkaren vid 
härvarande Läns-Lazarett. 

Fattigförsörgningen sker genom taxering 
å Invånarne, uppgående till circa /foo R:dr 
Banco årligen; och har Fattigvårds-Directio-
nen, genom Eders Kongl. Maj:ls utmärkt 
nådiga frikostighet, blifvit i tillfälle, att an
skaffa ett fattighus som hittills saknats. 

Laholm, har föga handel och rörelse. 
Dess handtverkare antal är större än avbets-
förtjensten. De handlande hafva endast en 
ringa bodrörelse för allmogens behof. Ham
nen, som af flygsand är uppgrundad, är nä
stan obrukbar. De svära eldsvådor, som 
öfvergått denna Stad, äro äfven ordsaken till 
dess Invånares obestånd och fattigdom. Fa
brikation och handeln med ullstrumpor är 
ej obetydlig. 

Staden har vidsträckt och magert ägo-
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murade. Ulmarken som odlas är bördigare. 
Saluväxter odlas ej. 

Slailcn liar Pedngogie och Fattighus. 

Länels Städer äro i allmänhet i afta-
gnnde. Af handtvcrkerierne äro färgerier 
och garfvcricr de ende som äro lönande. 
Den allmänna penningebristen tillåter ej 
Allmogen all på marknader, som fordom, 
tilUiandla sig silfver, koppar, tenn och mes
sing. De ölirige handtverkerierne förnSrmas 
af gärningsmän på Landet, som hcröfva 
dem en stor del af deras påräknade förljenst. 
Genom Slads-näringarnes aftagande hafva 
Slädernes Invånare mera hlifvil jordbrukare. 

I allmänhet och med skäl klagas öfver 
jienningehrist och minskad rörelse i Städer-
ne. Då ingen betydande handel existerar, 
liamnarnc äro otillgängliga och de varor 
som äro alt tillgå ej kunna exporteras, må-
sle älven Landtmannen lida af saknad af-
sättning. 

Halmstads Slott af Lands-Canzliet den 
i5:de Augusti 1828. 

G. W I R G I N . 

A. Olsson . 
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