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1:o. Länets Allmänna beskaffenhet. 

Då Länels Indelning, vidd och beskaffenhet samt jordmanens olika art och 
bördighet, sa väl å slättlandet och i Skogsbygden, som vid Sjukasten, blifvit 
uti de Aren 1822 och 1826 afgifne Underdånige Berättelser beskrifnc, bar 
Kders Kongi. Maj:ls Befallningshafvande ansett ett återupprepande af dessa 
någon förändring icke underkastade omständigheter vara öfverflödigt, liva rinn: 
Kdcrs Kongl. Maj:ls Befallningshafvande far JNåden underdånigst åberopa 
livad berörde berällelser derom innefatta. 

2:o. Innevånare. 

Enligt Mantals och Skatlskrifniugarnc vid I 8 3 I års slut uppgick folk
mängden till 87,858 personer, af hvilka 47.774 erlägga Skatt och 4o,o8/j äro 
derifrfin af hvarjehanda orsaker befriade. — Tillökningen under dessa sed-
narc Fem Åren från och med 1827 till och med I 8 3 I belöper sig till 
2,1 o5 personer eller 421 om året. 

Allmogen tilltager i bildning och deras moralitet är i allmänhet god.— 
Folklynnet är berömvärdt. 

Af brottmål förekomma väl mänga stölder, men de flesta föröfvas af 
personer, som från andre Län vandia genom Halland. 

Åtal för Föräldrars och Svärföräldrars missfirmandc och förfördelande, 
inträffar nog ofta och härleder sig från det allmänt rådande Undanlags-
systemet. 

Allmogen och den Ijenandc klassen har alltid gjordt sig känd för ett 
nyeklert och stilla uppförande, särdeles vid Allmänna sammankomster så
som Marknader, Uppbörds-möten, Auclioner och andre tillfällen. 

Böjelsen för njutandet af Bränvin har i sednare åren icke tilltagit, ulan 
deremot snarare minskats, hvilket till någon del torde vara föranledt af de 
sista årens klena skördar och missväxter, hvarigenom priset a Bränvin blif
vit högt uppstcgral och hvilket åter bidragit till ett inskränlare begagnande 
deraf. 

I hela Liinet har Ilällsbjuls ägt rum blolt vid Gäslgifvaregårdarne 
Backa och Åsa, men den har, sedan förra Femårs-Berällelsen afgafs, blifvit 
indragen. — Det är onckeligt, all denna omständighet mycket verkar till 
ett nyeklert ock sedligt förhållande bland Allmogens Söner och Drängar, 
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hvilka sämedelst äro betagne tillfället att i och för Hållskjulscn fördrifva 
hela dagen a Gäslgifvaregården i lättja muler förtalande af Bränvin och 
idkande af Spel. 

Ti l l befrämjande af uyckleihot och sedligt uppförande, hafva i liera 
församlingar öfverenskommclser hlifvit vid Allmänna Sockneslämmor in-
gångne, om en sparsam utdelning af Bränvin vid Biö l lopp, Barndop och 
Begrafningar. 

3:o. Näringar. 

Jordbruk: Lhiiru brukningssältet i a l lmänhet , eller bland Allmogen, 
har mångfaldiga br is ter , och ehuru förbättringar derul innan långsamt fram
skrida, är likväl odlingen i ett jeml tilltagande. 

Upprensning af mindre Aar verkställes årligen, till förekommande af 
Agornes öfversvämmande; Men till något lörelag i större scala i denna del 
saknar Allmogen förmåga. 

Den genom inträffade missvevter uppkonme medellöshet bar betagit 
Allmogen tillfälle att fullfölja påbörjade odlings-fölclag. — Ä de större 
Lgeiulotnarne är eiioulations-bruk inluidl. — Åkerbruket skötes der med 
drift orlt odlingarne fortgå allljeml. 

Med hvarje år ökes odlingen af Polalcr och tillgången af denna ve \ l 
minskar den annars större åtgången af Säd lill biödloda. — Utom \ id in
fallande högst klena skördar eller vid inissvexL har Länet ej behof alt köpa 
Säd från andra orter. 

Lin-enl turen är jifvcu väl i tilltagande. — Laga Skriften pågå allmänt 
der localen så medgifver. 

Fördelen af desamma, särdeles för framliden och kommande Generatio
ne r , är icke någon IvilVel undeikaslad, men obestridligt iir, alt en betydlig 
rubbning i den enskilda förmögenheten förorsakas genom dels de dryga 
kostnaderne ej mindre för Landlmäleri-förräl lningarne än ork for de uli lvl-
lande Åboerne all dana nya l lemniau oeh ilels den lid som erfordras för 
all bringa den oupphrnkade jorden lill afkaslning. 

Genom det anslag som nu mera af Lders Kongl. Maj:l i JNådcr är 
heslämdl lill understöd för de J lemmansegare, ii vilka verkställa ull lyKniug, 
har e!( slui i hinder lör fortgången at Laga skiften hlilvit uudauröjdt. 

Boskapsskötsel: . ikerviducu är in sk ränk t .— Ängarne ohclydeliga och 
Bctesm.nlci :;c magi a med föga annan vegetation än den sträfva Ljungen. — 
Hen i inga tillgången pä I lo och del dåliga betet på Llm.ii kerna, vålla att 
Ladugarden icke är i t le t. förhållande- till åkerbruket hvud den bor vara. 



5 

Ängarne blifva högst försämrade derigenom att Kreaturen dera uts läp
pas på bete så snart I löbcrgningen är verkställd. — Ännu bar ej Allmogen 
lär t sig inse fördelarne af ängs upplagande till äker , och åkers igenläggan
de till äng, oeli så länge det så förblilver, kan Boskapsskötseln icke vinna 
synnerlig framgång. — Dessutom äro Boskaps-Kreaturen klena och små, en 
följd deraf, alt de uppfödas dåligt. 

Belcsinarkerne i Södra delen af Läne t , bes lående till en del af jemn 
mark, men mest af Backar, bägge delar magra och beväxla med Ljung som 
q välver Gräsväxten, gifver ett uselt be le , bvilkel likväl förbättras på det 
sät t , att Ljungen, när den uppnått i ;del till i alns höjd. och deröfver , a lbrän-
n e s , hvarefler i några å r , till dess Ljungen åter lager öfverhand, växer ett 
kort gräs, som väl med begärlighet ätcs af Häst och Boskaps-Kreatur , men 
icke utgör någorlunda tillräckligt bete utan för F å r , för bvilka det äfveu 
är tjenligt. — Belcsinarkerne begagnas derföre förmonligast för dessa scd-
jiarc slags Kreatur . — I denna del af Länet har jemväl Fårskölselu ansetts 
för en hufvudsak, hvilket den ock så mycket heldre bör vara i anseende lill 
Allmogens belydeliga tillverkningar af Vadmal , S t rumpor , Tröjor med mera ; 
nieti Fårens skötsel bar varit och är öfver allt hos Bonden felaktig, fast mer 
och mindre . Fåren erhålla svag bida under Vin te rn , och utsläppas om Våren 
innan tjenligt bete ännu linnes, samt måste inpå sena eflerböslen hämta, 
sin föda på Marken. — Delta förorsakar svag afvel, äfvensom, vid ogynsaui 
och regnig väderlek, sjukdomar uppkomma, bvilka göra stor förödelse bland 
dem. 

Sedan förra Femårs-Berältelsen afgafs, bar efter 2:11c Våta Somrar en 
lorniin.skning i antalet af Fårkrea tur , al ('irra 5,000 Si. eller nära en tredje
del af det hela, ägl r u m , synnerligast genom vallensol och Skabb. 

Allmogen har häraf erfarit huru nödvändigt det är all iakttaga största 
jioggranliet i afseende å Fårens vård och skötsel , och börjat halva mera 
omsorg derom , samt viuläg^a sig om ett ändamålsenligare behandlingssätt i 
denna del. — Ladugårds-afkaslningen kan i del hela anses tilliäckclig för 
Inncvånarues behof. — Af Smör försäljes årligen något mindre parti till 
tjötheborg och Skånska oi lerne. 

Skogar: 1 Länet linnes icke några Krono-Parker eller Allmänningar. — 
1 anseende till del med hvarje år stigande pris å Trädvaror och Ned, en 
följd af de få och niedta^iic Skogar, liar Allmogen i senare åren böljat med 
sorgfiillighel vårda Skogaruc och all slänga omkring de skiftade Llmarker -
ne , hvarigenom uppväxande plantor af Tal l och Björk fredas frun Kreaturs 
åverkan och såmedelst befordrar Skogs-ålervcxl. 
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Länels Hushållnings-Sällskap liar uppmuntrat till trädplantering och 

äfvcn utdelat belöningar åt dem som derom i synnerhet sig vinlagt. — 
Bräntorf begagnas på de flesta ställena, men tillgången dera förslår ej till 
Ärliga behoiVet. 

Bergsrörelse: Uti Länet linnes icke någon Grufva eller något Bruk. 
Fabriker. — Den i Halmstad inrättade Klädes-Fabrik bar nyligen blif-

vit myckel: utvidgad ocli beslår af 10 Vli (stolar, 5 Kard-Machiner, n Mecba-
niska Spinstolar och 3 dito llaspar, en Plys- och en Vulf-Maehiu. —- En 
öfvcrskärarc-Machiu med 8 Diskar och 12 Saxar. — Dermed, är förenadt 
ett större Färgeri. 

Vid denna Fabrik arbeta 48 äldre personer samt 3a minderårige och 
barn. 

Tillverkningen, beslående hufvudsakeligen i Commiss-Kläden, uppgeck 
år 1831 till 13,851 alnar Kläde och Boy, i värde ansedde till 2G,.\g.\ R:dr 
Baneo. 

I. Länet finnas nu 3:ne Pappers-Bruk, hvaraf det ena under de sista 
Fem åren blifvit aulagdt vid Hemmanet Rydc i Thorups Socken. — Vid 
(lcMiiiim.1 sysselsättas n'5 Personer, bvaribbind 27 Lumpsamlare. — Årliga 
tillverkningen uppgår till omkring 10,000 Ris finare Skrit- samt Tryck-
Cardns- och Grull-Papper, hvilket kan upptagas till ett ungefärligt värde af 
20,000 R:dr Dan ro. 

Vid Annestorp i Lindome Socken har ett större Mecbaniskt Bomulls
spinneri blifvit af Engelsmännen Lanceiield & Mays aulagdt. — Det har 
först nu i år kommit i gång. 

A Landet linnes 7 Tegelbruk och ålskillige Lädcr-Garfverier, dessa 
senare af mindre omfång oeh betydenhet. 

Binäringar: Jagt är högst obetydelig. 
Vid en och annan större Egendom finnas Rådjur och Rapphöns. — 

Dessa .senare hafva under de förra årens långvariga och stränga vintrar 
mycket förminskats. 

Utom Laxfiskena vid Halmstad, Laholm, Falkenberg och Ähs kloster, 
hvarest fångslen förledit och innevarande år varit ymnigare än förr, finneså 
hela kusten endast ett Skatllagdt fiske, beliigit vid Trässlöf nära Warbergs 
Siad. 

I anseende till den långgrunda kusten, kunna Strandboerna endast begagna 
smärre och platta båtar, med hvilka de ej töras bege sig ut i öppna Sjön. 

För de om hösten hastigt uppkommande svåra stormar våga de ej ut-
fiälta sina garn, af fruktan att förlora desamma. — Fiske idkas således af 
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Kust-Allmogen endast obetydligt och såsom en bisak då de med Jordbru
ket ej äro sysselsatte. — Fiskredskapet är äfven dåligt. 

Torsk, Koljor, Ilvarf, Hvcllling, Flundror, Tunga och äfven Hummer 
äro de vanliga Fiskslagen. 

Kolning verkslälles ganska litet och nästan endast i Fjärås Socken. 
Af Pottaska tillverkas ej nägon myckenhet. 
Uti nästgränsande Socknar till Halmstad har i senare aren tillverknin

gen ökats i anseende till större Lehol' deraf för de 2:11c vid Staden befuile-
ligc Såp-Bruk. 

Tillverkningen af Saltpeter äger, furmedelst brislen och dyrhelcn 5 
Bj7ggnads-Timmer och Bränsle, endast rinn hos en och annan Possessionat.— 
Lefvereringen deraf till Kongl. Maj:t och Kronan emot fastställd betalning, 
har utgjordt efter medium af de sista Fem åren Ett Hundradefem Lispund 
17 U. (i lod om Aret. — Sjöfarten har i sednare lider minskat sig säsom 
följd af mindre liflig rörelse i Handeln. 

Uti de vid Sjökuslen bclägne Socknar inom Fjäre Fögderi, der Folket 
har mycken hog och fallenhet för Sjöfart, idkas den af Hemmansegare, som 
antingen i egenskap af Coopvardi-Skepparc föra Fartyg för andra eller ock 
segla på Inrikes Orter med egne så kallade Nordbåtar för Frakt. 

Mänga Ynglingar låta inskrifva sig A Gölheborgs Sjömanshus och laga 
hyra till Sjöresor SÅ väl pä Inrikes som Utrikes Orter. 

Någon betydlig förljenst kan väl ej egenteligen deraf vara alt påräkna, 
då Uvrorne i allmänhet äro låga, men Folket har dock sin utkomst. 

Antalet af Allmogens Söner och Drängar, som hegifva sig till Skäne 
på Trö.sk-arbcte, har med hvarje år betydeligen aftagit, sa all nu knappast 
200 personer dit afgå. 

I anseende till de vid de flesle Egendomar inrättade Tröskverk och 
tillgången på Tröskare ibland gemenskapen vid de indelta Hegementerne, 
behöfvas nu mera ej Halländningarnc till delta arbete. 

Slöjder. Större delen af Allmogen i Lindome Socken förfärdiga alla 
slags Meubler, hvari de äga ovanlig skicklighet. — Meublerne, beslående af 
Soffor, Stolar, Bord, ChifTonierer, Bureanrer, Comoder, Sängar med mera, 
äro utmärkta både till arbetets godhet och för vackra faconer, samt säljas 
med fördel till åtskillige orter i Bikct. 

I förenämnde och Elfsåkcrs Socken tillverkas årligen emellan \i till i5,ooo 
Liar och Skaror hvilka afytlras till Allmogen i dessa och angränsande Socknar. 

Linväfnaden har i senare åren tilltagit i Fjärås Pastorat och uti en del 
Socknar af Varbergs Fögderi, hvarest Lin betydligen odlas och äfven aflåles 
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till andre orler i Länet. — Väfskedar af Rör förfärdigas i Hishulls och 
Knäreds Socknar af Allmogen, som försäljer desamma dels här i Riket och 
i Norrige och dels i Dannemark, hvarest de i anseende till sin godhet Unna 
lätt afsällniiig. — Med Ylie-lillverkniiignr af Vadmal, Strumpor, Sängtäcken 
eller Ryor, (Jolfmatlor och Hästtäcken sysselsätta sig på ett berömligt sätt 
Allmogens Hustrur, Döttrar och Pigor i Södra delen af Halland, och ådaga
lägga dcrvid mycken fallenhet och arbclsamhet. 

Försäljningen af dessa Fahricaler nlgör Allmogens nästan enda och 
})elvdligasle penninge-tillgang, hvarförulan den svårligen skulle kunna utgöra 
sina Krono-Uliagor. 

Uppköp af ifrågavarande tillverkningar sker till största delen af Borås-
llandlare. — Dcrntinnan uppkom, efter de i Borås limade Eldsvador, en 
stor stagnation till känbar förlust för Allmogen. — Men dessa senare 3:ne 
åren har upphandlingen åler blifvit Ulligare. 

Trög utsättning och låga priser A Allmogens tillverkningar, en följd af 
penuiiige-bristen, halva ett menligt inflytande på Industrien. — Ett motsatt 
förhållande skulle lifva Allmogens hog och fallenhet för llere slags handa
slöjder samt åstadkomma en nyttig verksamhet» hvarigenom Bondens om
ständigheter i merklig mohn blefvo förbättrade. — Dertill skulle i Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes tanka synnerligen bidraga om upphand
ling af Vadmal, Strumpor och Sängtäcken skedde för Kongl. Maj:ts och 
Kronans räkning i afseeudc å det deraf erforderliga behof för de å Fästnin
garna och Allmänna Corrections-Inriittningar varande Fångar och Correclio-
nister. 

Handel. Ålskillige Hemmansägare i Länets Södra del befatta sig 
med uppköp af Hästar och Tobak från Skåne, som de sedermera sälja här 
i Länet. — Någon annan Handel idkas ej än med de få Skogs-Producter 
som afsätlas till Städerne och med Landlmanna-producter, hvilka derstädes 
och å Marknader afytlras. 

Flygsand. Sedan den år 1828 afgifne Underdåniga Femårs-Berättel
sen, hav Flygsands-Planteringarne med oafbruten omsorg blifvit fortsatte 
och medfört en öjnskad framgång. — Under loppet af dessa 5 år har på 
flygsands-fälten blifvit utsådde 54o Tunnor Furu-Kottar, 3 Tunnor Björk
frö, 212 Tunnor Sandrör, Sandhafre och Sandgräs-ax, samt dessutom 5oo 
Sandrörs-rötter blifvit utplanterade å de större Sandfältens drifvor. 

Genom Sandplanteuren Bruhns bemödande att på alla sandfälten fort
planta den för flygsandens hämmande så nyttiga Sandväxten Arundo Arenaria 

(Sandrör) 
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(Sandrör), Elumus Arenarius (Sandhafre) och Cara Arenaria (Sandslör) 
liar dessa Grässlag de senare åren så tilltagit och förökat sig, alt tillgång 
dcrå uti linnes l\>v behofvet till de ännu ej besådda Flygsands-fälten. —-• 
På de förflutna AUa åren, eller sedan 1824, ^ a r Marken å de inhägnade 
Sandfälten nästan ötVerallt blifvit grönskande och öfverväxt. — Vid fältens 
infredande sistnämnde år , kunde någon vegetation ej upptäckas. — Nu fin
ner inan marken grönskande och, på de ställen, der Trädfröu först utsåd
des, Tallar af 2 alnars höjd, samt Ahlar 4 ^ 5 alnar höga. — Flygsands-
drifvorne hafva blifvit planterade med Sandrör och framvisa vid Kjellstörp 
och Willshärad grönskande Sandberg som synas troltsa wSlormarne. 

Eder Kongl. Maj:t har i Nåder, för flygsandens dämpande här i Länet, 
ytterligare från och med år i83o anslagit Et t Tusende JR:dr Banco årligen 
i Fem påföljande år. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga förordnande, är vid hvarje års 
slut underdånig Berättelse om fortgången af Planleringarne så väl som 
redogörelse för medlens användande afgifue. 

4:o. Politisk författning. 

Kammar-Verk. — Inga serskilta Hemman hafva på senaste Fem åren 
blifvit Skaltlagde. — Icke eller något Hemman af öde upptagit eller till 
ödesmål förfallit. 

De förändringar, hrilka i senare fem åren uppkommit uti Hemmanens 
Natur af In- och Utsockne, Frälse samt Krono- och Krono-Skatle, härleda 
sig dels från återgång till Insockne, i följd af Eders Kongl. Majrts Nådiga 
Kungörelse den 3r Öctober 1829, angående Rå och Rörs samt Insockne-
frihelens bibehållande, dels ock från Skalleköp å Krono-Hemman. 

Den Krono-Skatle Åboer förunte rättighet att lösa den befintelige 0-
stämplade Ekeskogen så väl som dispositionsrätt öfver uppväxande Ekeskog, 
är ett tillräckligt skäl för en del Krono-Hemmans-Åboer att köpa Hemmanen 
till Skattej Och i följd deraf hafva ett betydeligt antal Åboer dels redan 
erhållit Skatte-rätt, dels derom gjort ansökningar, som bero pfi afgörande. 

Då inga Allmänningar eller Krono>-Parker existera i Länet, kunna 
Nybyggen icke uppkomma annorledes än såsom Torp a enskiltas eller å 
Krono-Hemraan. 

Laga Skiften fortgå och utflyttningar verkställas mera nu än tillföre-
ne , sedan Eder Kongl. Maj:t beviljat anslag till understöd dervid. 

3 
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Antalet af Hemmanen af särskilla Naturer, så väl som af Kongs-
Gårdarne ar i Tabellen upptagit. 

Stats-Bidraget för år I 8 3 I uppgick till 333,o3<7 R:dr 32 Skill. 7 rst. 
Baucu, hvilket utgör på hvarje inom Länet Skattskrifven person G R:dr 
4G Skill. 7 rst. — Ungefärliga beloppet af Stals-och Riksgälds-Verkens me
del , som från härvarande Landt-liäuteri årligen remilieras, belöper sig till 
152,556 R:dr i5 Skill. 4 rst. 

Jordskatten utom personela ulskylder uppgår för £ l t Mantal Krono 
eller Skalle till ungefär 56 R:dr, och för Elt Mantal Frälse till i5 ll:dr. 

Ouekeligt är att Grund-liänlan faller sig högst tryckande för Jord
brukaren och skulle här i Länet aldrig kunna utgå, om icke Allmogens 
synnerliga fallenhet för handuslöjder och ihärdiga arbetsamhet i förening 
med en sparsam hushållning betedde utvägar dertill. 

Efter Femårs-mediuni af Markegångs-Taxorne, utgör Indelta Båtsman
nens underhall på Ett Mantal ungefärligen i5 R:dr 3G Skill. 8 rst., men 
då Torp- eller Hushyra nu mera dertill kommer, blir sammanlagda belop
pet för hvarje Ro te /J7 R:dr i\ Skilliug. 

Underhållningen af allmänna Vägar och Broar är olika i hvarje fög
deri , och kan för hela året efter derpå använde dagsverken beräknas till 
7 ii 8 R:dr för hvarje helt Hemman. 

Diverse Onera i afsccude å Allmänna Byggnader, Inkvarteringar, 
Skallgångar, Brandslod m. m. äro i Tabellen upptagne. 

Politie: De i hvarje Byclag tillsatte Ordningsmän bidraga i väsente-
lig måtlo till allmän ordnings bibehållande, Tiggeriers hämmande och kring
strykande passlösa personers fastlagande. 

Under förledet år, har uti Weinge Pastorat blifvit bragt till verk
ställighet en Bell-Lancaster-Skola, b vårrest 40 Barn i sender erhålla under
visning. 

Skolläraren, som åtnjuter fria Boningsrum i Skolhuset, lönes dels ge
nom afkaslningen utaf ett af allidne Kyrkoherden därstädes, Prosten Alsing 
för sarania ändamål doneradt Hemman, dels af elt anslag af Kyrko-Cassan, 
och dels medelst bidrag af Församlingarne med ett så kallat matskott af 
hvarje matlag, och dessutom viss Spannemål. 

JNrödi»e Skolböcker och Tabeller, samt Skrif- och Räknetaflor äro an
skaffade. 

Äfvenledes liar i Tölö Församling en Skola blifvit inrättad. — Skol
huset är uppfördt pa ett till Fattiga Barns undervisning doneradt Fjerde-
dels Hemman, och innehåller en Lärosal för i5o barn, jemte nödige rum 
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till Skolläraren och 2:11c rum for barn som iiro ailägsc boende från 
stället. 

Genom Biskopen och Commcndcurcn Doclor af Wingårds och ägaren 
af GAsevadsholuis Sätet i, Friherre Silfver.skjulds nilfnlJa bemödande och 
medelst bclydelige bidrag, sa väl af dem, som af andre for Barn-undervis
ningen nitälskande personer, har denna Skola liuslledil år kommit i full 
verksamhet. — Den är försedd med beböllige Skolböcker, Tabeller och 
Skrif-Tallor. — 4° a ^° ^;iin åtnjuta redan der undervisning. 

I öfrige Församlingar sker Skol-undervisningen såsom vanligt af Am-
bulaloriska Skolmästare. — En och annan, som der vid sig utmärkt, bar af 
Hushållnings-Sällskapet blifviC belönt. 

I afseende å Hälsovården hafva Länets 2:11c Provincial-Läkare vidta
git de åtgärder, som af behofvet varit påkallade. — Med undantag af den 
Nerffeber som i Norra Halland är 1801 var allmänt gängse, och, genom en 
kringstrykande Tiggerska från annat Län, spriddes i flera Socknar, har hälso
tillståndet dessa sista fem åren varit allmänneligen godl. 

NerlFrossor har i senare tider blifvit nog allmänna emot förr. 
Vid Länels i Halmstad varande Curhus och Lazaietl, hvarrest 28 Perso

ner kunna intagas, hafvu efter medeltal årligen 1Ö0 Patienter åtnjutit Läkare-
vård. 

Uti alla Socknar finnas Vaccinatörer som nitiskt besörja Vaccinationen. 
Smittkoppor har en och annan gång varit gängse, men modificerade, 

och ganska få personer hafva deraf dödl. 
Examinerade Barnmorskor äro antagne i alla Städer i Länet, och uti 

de fleste Laudl.församlingar. 
För närvarande linnes ej mer ån en Djurläkarc, sedan den andra i 

Norra Halland blifvit, af förekomne anledningar, endlledigad från sin be
fallning. — Någon annan har i slället ej kunnat antagas, af orsak att 
Ortens Innevånare ej velat sammanskjula hvad till hans aflönande erfordras. 

Då den nu varande Djur-Läkaren i Södra Halland icke företett såda-
ne Examens-betyg, som i Kongl. Brcfvet den 27 November i83o föreskrif-
ves, har han ej eller kunnat komma i åtnjutande af de till Djur-Läkare på 
Stat anslagne 5o R:dr B:eo om året. 

Rörande Fattigvården, har hvarje Församling genom serskilta öfyer-
enskommelser träffat anstalter, hvilka hufvudsakligen bidraga till ändamålet, 
så vidt Församlingarnes tillgångar det medgifva. 

De flere Torpare så väl som Landlbönder, hvilka vid de större Egen
domar och af Frälse Hemmanscgare antagas, förmå sällan att i längden 

http://fver.sk
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fullgöra sina dagsverks-skyldigheter och utskylder. — Följden dcraf blifver, 
att du, sedan deras Egendom är vorden af Frälse-ägarcn i mat tagen och 
försåld till gäldande af Skatter och af Husröte-brist, varda med Hustru och 
barn vräkle frän Torpställena och Hemmanen, hvadan dessc utblottade 
personer, oförmögne all förskaffa sig sin bergning, förr eller senare komina 
att tillhöra Faltigförsörjningen i den Socken der de senast varit Manlals-
skrifne. 

Äfvcnledes har Tjenstefolk i senare aren fått en särdeles böjelse för 
alt blifva sina egne och såmedelst vinna ett oberoende. 

I delta afseeude förskaffa de sig under arrende några Timncland oupp-
odlad nliuarksjnrd emot några få dagsverkens utgörande om året, samt upp
föra derpå en Stuga och gitta sig. De första åren, och så framt ingen miss
växt inträffar, lämna de väl berga sig; Men då hushållet ökals med 
flera barn, och dessa Iljonelag, genom högre Sädespris och iråkade Sjukdo
mar, äro oförmögne att förskaffa sig silt uppehälle, blifva de Socknens 
Allmosehjon; äfvensom, om Föräldtarne frånfalla, Församlingen måste draga 
vård om de omyndige barnen. 

Det är deLla som i synnerhet ökar antalet af de Faltiga i Försam
lingarne, och vållar ej allenast att Faltigförsörjningen blir högst tryckande, 
utan iifven sätter Församlingen utur tillfälle att kunna underhålla sina mån
ga fattiga, oaklat de betydliga bidrag och uppoffringar som i berörde hän
seende göras. — Många som deltaga i Fatligvårds-utgiflerne, komma deri-
genom att sjelfve sakna utväg för sitt och de sinas underhåll. — Till min
skande af det Ar från år tilltagande antalet af Tiggare, skulle troligen 
mycket bidraga om stagadgadt blefve, alt Säteri och Frälse-egarc ålågc 
sjelfve försörja sinc Torparc och Landtbönder då de komma i behof af 
understöd, och alt den Allmänna fattigvården i Församlingen icke dermed 
finge belastas. — Ilvilket åter skulle hafva den goda påföljd, alt nämnde 
personers arbets-skyldigheter och utlagor icke blefve större, än att de kun
de med lätthet ulgöras. — Derigcnom undgiuge slike personer det hårda 
ödet, alt för bristande uppfyllande af för många åtagna skyldigheter, se 
sin lilla Egendom borlsåld och sig sjelfva vräkta från Lägenhelcruc. 

livad som i synnerhet för Hallands Läns Innevånare, och särdeles 
för de utmed Allmänna Landsvägen boende, är högst betungande, är den 
mängd af Gesäller, Sjömän och afskedade Krigsmän, som vandra genom 
Länet. 

För ordningen ocb hälso-tillståndet, vore det af högsta vigt, och för 
Innevånarne en särdeles lälinad i många afseenden, om inskränkning sked-
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tle uti den obegränsade rättigheten för Gesäller a l t , försedda med pass , 
styrka fr A a ea stad till ca annan , under förevändning alt söka arbete i 
bandtverke t ; men bvilket de siillan eller aldrig erl iål la , helst de (lesle äro 
gamle och sjuklige, samt begifne pA fylleri och oordent l ighetcr , hvadan de 
ock vandra från Rikets ena gräns till den andra , och sAmedelst genomlåga 
Landet i alla riglningar. — Annorledes än med liggande kunna mesladelen 
af dem ej förskaffa sig sitt uppehäl le , det de ock merendels med pock och 
trug pAfordra. Höljda i Trasor och blottställda för väderlekens åverkan, 
alla årst ider Ådraga, de sig s jukdomar, som på det sättet i Landet kring
föras. — Det är af erfarenheten bekräftad), at t Smittkoppor o<ch Nerffebrar 
sAledes ofta kommit alt allmänueligen spridas. 

De å Landet varande GäslgilVarcgårdar iiro 27 till antalet . 
I lål lskjuls , som enligt hvad ofvaa i Underdånighet är n ä m n d t , endast 

nlgjordls vid Åsa och Backa GäslgilVarcgårdar, är nu mera indragen, A för
ra stället i följd af Eder s Kongl. Maj:ls Befallningshafvandes den 28 Febr . 
1S2Q meddeldle ocli af Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Collegio 
den 29 Apri l i 8 3 o fastställde Utslag, och A det senare stället pA grund 
af Ede r s Kongl. Maj:ls Befallningshafvandes Laga kraft vunna Utslag af 
den 28 April i 83a . 

Några Sockne-Magaziner och Spar-Bankar bafva ännu ej blifvit Orga
niserade. 

Brandstods-föreningar äro nästan i alla Församlingar ingangne, och 
uppfylla i möjligaste måtto ändamålet . 

Warga r äro de odjur som i synnerhet göra skada. — Till deras ut-
ödande användas Skallgångar med mesta fördel. •— AYarggropar äro mindre 
nytlige i det afscende. 

I Tönnersjö och Höks Härader äro serskilla smärre Skallag inrät ta
de . <— Genom den hastigt verkställda uppbuduingeii af folk, då odjur visat 
sig, och den till Skallets afdrifvandc utsedde mindre Ter ra inc , bafva de 
små Skallagen, i synnerhe t förmcdelsl folkets kännedom af marken, haft 
bästa framgång, då deremot de större merendels förfelat ändamålet . 

Å Landet fm nas endast Sju med Eders Kongl . Maj:ts Befallningshaf
vandes tillåtelse inrät tade Krogar. — Krono-Beljeningen har erhålli t alfvar
liga föieskrifler i afscende A upptäckande och åtalande af Lönn-Krogar . 

De i Släderne varande Krögare och Bränvin.s-Minulerare, bafva sedan 
ar i 83o blifvit till hälften förminskade. 

Krono-Bet jenterae och Ordningsmannen hål la noggran til lsyn A alla 



14 

kringvandrande okände och passinse personer, hvarigenom Rymmare sällan 
undgå ;\(l här i Liinet varda cr lappadc och gripne. 

Städer. 
I Sliiderne Komisbacka, Falkenberg och Laholm finnas Pedagogier 

för Barns undervisning. — Fattighus ii ro iifven dersliides inrä l - tade . — 
Någon Stads-Läkare iir ej anlagen. 

Handeln är ringa, Kvporlerne lä och Sjöfarten, idkad med någrc 
.smiirrrc Far lyg och Båtar, obetydlig. — Inloppen till Laholm och Ivongs-
backa ii ro r.\ uppgrundade , alt endast .små båtar kunna ut- och ingå. — 
Några Fabriker ii ro ej anlagde. 

Lavlisket vid Falkenberg har varit dessa 2:11c sista åren mera gif-
vande. 

Handeln med Rökt Lax utgör en hiförljenst för ålskillige i nämnde 
Stad. 

Ägn-omrAdet till dessa Sliider, med undanlag af Kungsbacka, är gan
ska vidsträckt och hegagnas endast till åker och äng samt betesmark. 

1 Laholm liHycikas lina och goda Ul l s t rumpor , hvarmed en del 
personer sig forsörja. 

i Warberg och Halmstad är Handeln Ulligare och fördelaktigare än 
i L ä n d s öfrige Sliider. — Kxporlerne beslå i Skogs-effeeter af Bjelkar, 
P lankor , Bräden, Slafver, Aska och Beck; iifvensom 1'iån Halmstad al något 
J e r n frän Nissaforss och Gylleforss Je rnbruk i Jönköpings L ä n , samt af 
Såpa från de nära Släden anlagde 2:ne Såp-Bruk, livars t i l lverkning I 8 3 I 

utgjorde lil lsammans 4,516 Fjerdingar , i viirde ansedde till 3 f,a 12 B:dr B:co. 
Då uppresning och islåndsällaude af Hamnen vid Halmstad , hvarti l l 

Ede r Kongl. Maj:t Nådigsl anslagit 60,000 B:dr B:co alt från ocli med å r 
1836 utgå med 6,000 R:dr l!:co om å re t , hunnit verkställas, är deraf att 
förväula en s i n n e och Ulligare rörelse i Handeln och Kär ingarne , samt be 
tydliga fördelar för orlen. 

I hvardera af dessa Sliider är en Lägre Lärdoms-Skola, hvarest u n 
dervisningen med nit och skicklighet besörjes af Ku Reclor och a:ne Col-
leger. — Antalet af Skolungdomen iir emellan 40 och 5o årligen. 

Läkaievården besörjes af Stads-Läkare. — De i Länet varande 2:ne P r o -
Vtncial-Läkare. hafva sina Stationer, den ena i Warberg och den andra i Halmstad. 

Fattighus iir inrä t ladt , hvarest ålderstigne, bräcklige och orkeslöse pe r 
soner ii ro inrymde. — Af en vald Direction besörjes fattigvården. 

Genom årlig Taxering å Innevunarne , till det belopp som erfordras, 
bestrides de fattigas underhål l . 
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Dessa Städer iiga en ganska betydelig ägovidd, som användes till van
ligt Landtbruk. 

Förhållandet med Näringarne i Länets alla Städer är i del hela li
ka. — De äro i aftagande och befinna sig på en låg ståndpunkt. — Garf-
veri och Färgcii-hanteringarne äro de enda indrägtiga och som förskaffa 
deras Idkare god utkomst och äfven förmögenhet. — Men öfrigc Handt-
verkare kunna med svårighet berga sig, och en del af dem äro i ganska 
fattiga omständigheter, samt äga ingen utsigt att kunna förbättra deras t i l l 
stånd. 

Innevånarne i Städerne äro lika mycket Jordbrukare som Närings
idkare, i följd af den hvarjc Stad, med undanlag af Kongsbacka lillydande 
Jordrymd af flere Hundrade Tunneland, som endast användas till odlande 
af Säd och Potäter, samt lill ängsmark. 

Landlmannen kan således icke i Städerne påräkna någon synnerlig 
afsältning af sina produeter, och då å Landet linnes de nödvändigaste Gcr-
ningsmän, varda ej eller Slädens Ilandtvcrkare, utom Färgare, anlitade af 
Allmogen. — Föga eller intet utbyte af Produeter och tillverkningar äger 
således rum emellan Landtmannen och Stadsboen, hvadan all rörelse i 
denna del är hämmad. 

Halmstads Slott af Lands-Canzliet den iG September i833. 

C. VIRGIN. 

MALTE DAHL. 





Tabell för Landet inom Hallands Län. 

Hallands Lands-Contor den 13 Augustii 1833. 

H. J. KLEVERSTRÖM. 



Tabell för Städerne inom Hallands län. 

Hallands Lands-Contor den 13 Augustii 1833. 

H. J. KLEVERSTRÖM. 



Uträkning som visar Medelpriset af 1827, 1828, 1829, 1830 och 1831 
Årens Markegångs-Taxor för Hallands Län. 



Hallands Lands-Contor den 2 September 1833. 

H. J. KLEWERSTRÖM. 



Uträkning öfver nedannämnde Hemmans Jordeboks och Hemmantals 
Räntor i Hallands Län efter medium af Fem års fastställde Marke
gångs-pris. 





Hallands Läns Lands-Contor den 2 September 1833. 

H . J . K L E V E R S T R Ö M . 



Hallands Läns Lands-Contor den 2 September 1833. 

H. J. KLEVERSTRÖM. 

Sammandrag öfver de Ordinarie och Extra Ordinarie Räntor som, enligt 
Krono-Räkenskaperne, utgå till Kongl. Maj:t och Kronan samt diver
se verk af Hemman och Lägenheter uti Hallands Län för År 1831. 
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