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Underdånig Berättelse om tillståndet i statistiskt och ekonomiskt 
hänseende inom Halmstads län åren 1842, 1843, 1844, 
1845, 1846 och 1847. 

Den berättelse, jag har att i ekonomiskt och statistiskt hanseende afgifva 
om det till min styrelse anförtrodda Hallands län, bör, då den sista slutar 
med år 1841, enligt Eders Maj:Ls nådiga Cirkulär-bref af den 22 December 
1848, sträcka sig till 1847 års slut, och omfattar således en tidrymd af sex år. 

Till den år 1847 af Topografiska-Korpsen utgifua karta öfver länet har 
utkommit en beskrifning, kallad "Topografiska och Statistiska uppgifter om 
Halmstads län". Denna beskrifning, grundad på, dels authentika handlingar, 
dels i orten vunne upplysningar, upptager mera fullständigt än en berättelse 
sådan som denna kan lemna, hvad som rörer länets läDgd, bredd, gränser, 
sjöar, strömmar, berg, kuster och utseende; hvadan och då ett upprepande 
deraf här antingen skulle blifva af- eller omskrifning af nämnde berättelse, 
jag underdånigst vågar till densamma hänvisa i fråga om 

§. 1. 

Länets allmänna beskaffenhet, 

som, enligt det för denna berättelse fastställda formulär, först borde beskrifvas. 
Jag öfvergår derföre till 

§. 2. 

Invånare. 

Enligt de förut afgifne berättelserne, grundade på mantals-längderne, 
utgjorde folkmängden i Hallands län 
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deraf 47,334 mankön och 50,916 qvinkön: 
men, enligt Tabell-kommissionens förslagsberäkning för år 1845, skulle folk
mängden vara något större, eller 100,410 personer. 

Af förutnämnde 98,250 bo 6,556 i städerne och 91,694 på landsbygden. 
Befolkningen bar således på 25 år ökats med 17,484 personer, eller nära 22 
procent, hvilket för år utgör 0,88, således mindre än medeltalet af folkmäng
dens tillökning i hela Riket under samma t idrymd, på sätt inhemtas kan af 
Tabell-kommissionens sednaste sammandrag, der procenten räknas till 1,102. 
Rådfrågas åter nativitets- och moitalitets-labellerne, så visar sig, all de föddas 
antal i medeltal öfversliger de dödas med 787 personer; men då nu tillök
ningen för desse 25 år endast utgör 700 personer om året, måste skillnaden, 
eller 87 personer, antagas hafva årligen afflyltat från länet. Dessa hafva begifvit 
sig dels till det närbelägna Götheborg, der bättre arbetsförtjenst för den sträf-
samme och ordentlige är att vinna, dels på utrikes sjöresor, derifrån de s tun
dom alldeles icke, stundom först efter en längre t idrymd återvända, och dels 
till Skåne, hvarest Here af allmogen om hösten de sednare åren, dock i mindre 
antal än förr, söka Irösk-arbete, och några sedan qvarstanna. 

På landsbygden är befolkningen mycket olika fördelad, så att då i Fiäre 
fögderi mer än 3,500 invånare kunna räknas på qvadiatmilen, finnas i 
Laholms fögderi endast omkring 1,680. 

Strandsocknarne i norra delen äro i allmänhet de tätast bebodde, men 
så snart flygsands-fälten börja vidtaga, minskas befolkningen utmed kusten. 
1 de intill Westergölhland och Småland gränsande, bergige, af en mängd 
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mossar och hedar uppfyllde socknar är dock befolkningen minst, ja Tönnersjö 
socken, på en yta af nära en qvadrattnil , har endast 862 invånare. 

Folkets bildning har varil mycket försummad af bristande tillgång på 
nödige skolor. Sådane hafva tillförene funnits endast i några få socknar samt 
vid större egendomar, och barnundervisningen, utöfver den föräldrarne sjelfve 
lemnat, har merendels bibringats af kringvandrande lärare, hvilkas hela kun-
skapsmått bestått uti innanläsning, i förening stundom med förmåga att kunna 
skrifva. Genom Kongl. Stadgan om folkundervisningen i Riket, af den 18 
Juni 1842, är anbefaldt att inom hvarje socken bör finnas minst en, helst 
fast, skola, med vederbörligen godkänd lärare; och, till åtlydnad häraf, 
hafva uti 77 socknar dylika skolor kommit till stånd inom 1847 års slut, sa 
att vid samma lid skolor fattades endast i nio socknar, hvilka dock vidtagit 
förberedande åtgärder för iordningbringamlet af denna, för det uppväxande 
slägtets uppfostran och utbildning till sedlighet och dygd, så maktpåliggande 
angelägenhet. Werkningarne af desse vidtagne åtgärder hafva icke ännu 
kunnat visa sig, dock kan som ostridigt antagas, att folkbildningen inom 
länet är uti framåtskridande. 

Inom olika delar af länet är folklynnet äfven olika; i norra delen häftigt 
uppbrusande och benäget för sjelfhämnd, i medlersta delen något mera fogligt, 
i förening dock med sjelfständighet, i södra delen åter mera undergifvet och 
slafviskt. Uti föregående arens berättelser är detta anmärkt, och på sex år 
förändrar sig ej folklynnet. 

Utaf de berättelser Herr Justitie Stats-Ministern afgifvit om förhållandet 
emellan för brott och förseelser anklagade och sakfällde personer å ena, samt 
folkmängden i länet å andra sidan, inhemtas att en sakfälld 

Att grunda något bestämdt omdöme om folkets sedlighet på grund af 
dessa siffer-förhåUanden torde vara väl mycket vågadt, enär många af de 
sakfällde äro kringstrykare, och således ej kunna räknas till den egentliga 
kärnan af folket, eller tillhörande andra län, dels ock åtalens, och, i följd 
häral, de sakfälldes antal beror på det nit , hvarmed vederbörande åklagare full
göra sina tjenste-åligganden. Dryckenskapslasten är beklagligen ännu alltför 
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allmän i de mindre välmående socknarne, särdeles skogsbyggden, till en del 
härrörande deraf, att invånarae nödgas med sine skogsprodukter göra lång
väga resor, derunder de slita ondl , och tillita bränvinsGaskan, såsom ett 
döfningsmedel; men deremot är det glädjande förnimma, huru denna last 
aflager i den mån upplysningen stiger, välmågan ökas och begäret efter 
ädlare förströelser lifvas 

Till brottens minskning skulle otvifvelaktigt bidraga om cellfängelser äfven 
i detta län blefve inrättade, så alt den, på brottets bana första gången inträ
dande, kunde undgå sättas tillsammans med äldre grofva brottslingar och af 
dem varda ytterligare inöfvad i laster och brott ; dock, om ändamålet med 
cellfängelser icke skall förfelas, måste länglransporlerne på annat sätt, än 
hittills, besörjas så, att gemensamhet emellan fångar, äfven under dem, undvikes. 

De häktades antal har, efter afdrag af liansporlfungar och för skuld 
bysalle personer, varit: 

Häraf hafva varit anklagade: 

Kostnaderne för fångars transport och underhåll, eller med ett ord hela 
fångvården hafva uppgått t i l l : 
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En stor del af lösdrifvarne utgöres af sådane personer, som tillhört 
Warbergs i början af 1830:talet upplösta garnisons-församling, samt deras 
barn och afkomlingar; härrörande sig detta till stor del deraf, alt på samma 
gång ej bestämdes, hvilken församling, antingen Warbergs eller Ttäslöfs, 
den upplösta garnisons-församlingen borde tillhöra. Dess medlemmar, som 
egentligast äro att betrakta såsom fattighjon, hafva derföre företagit sig vandra 
omkring, förskjutne hvarhelst de velat sig nedsätta; men ett annat förhållande 
är nu att emotse, sedan, genom Eders Maj:ts nådiga Förordning om fattig
vården i Riket, stadgadt blifvit, att fattigvårds-styrelsen inom hvarje socken 
skall draga försorg om der befintlige fattige, med rätt all sedan söka sin 
ersättning af annat samhälle eller staten. Nämnde nådiga Stadga, så väl som 
Eders Maj:ts nådiga Förordning om försvarslöse personer af den 29 Maj 1846, 
hvarigenom en hvar berättigas fritt välja vistelseoit, äfvensom rättigheten att 
häkta blifvit inskränkt, hafva visat sig ganska ändamålsenlige, och antalet af 
lösdrifvare på sednare åren betyd ligen aftagit; b varom nästa berättelse kommer 
att närmare redogöra. 

I enlighet med föreskriften i Kongl. fattigvårds-stadgan hade nära alla 
församlingar inom länet före den 1 November 1847 upprättat, och till min 
tastställeise insändt särskilda reglementen för fattigvården; men några af dessa 
reglementen voro dels så ofullständiga, dels emot högslberörde stadga så stri
dande, alt de måste underkännas, med föreskrift för lörsamlingarne att inom 
den 15 Januari 1848 insända andra förslag, hvilket sedermera skett. 

1842 års knappt medelmåttiga, samt 1843 och 1846 årens långt under 
medelmåttan erhållne skördar satte allmogen inom länet tillbaka uti välstånd. 
På våren 1847 uppjagades priserne på all spanmål till en ovanlig höjd, en 
följd af efterfrågan deraf på utländska marknaden, så att arbetaren och den 
mindre jordägaren inom flere socknar, särdeles i norra och medlersta delarne 
af länet, råkade i verklig nöd. Till densammas afhjelpande beviljade Eders 
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Maj:t nådigst af undsältningsmedlen ett belopp af 80,000 R:dr Banko, med 
vilkor, att hälften deraf skulle återbetalas vid 1847, och andra hälften vid 1848 
årens uppbördsslämmor, och fingo nådigst 600 R:dr deraf användas såsom 
gåfvor till mindre bemedlade. 

Antalet af de handlagda lagsöknings-målen och af de för skuld uti 
by sättnings-häkte insatte personer, har uppgått år 

Häraf visar sig, att det största antal lagsökningar förekommit under 
loppet af år 1845, hvartill orsaken är att söka uti 1843 års svaga skörd, ty 
en stor del af desse lagsökningar härrörde från inrop å spanmåls-auktioner, 
hållne på våren 1844, och med betalnings anstånd till samma års slut. 

Et t ej obetydligt hinder emot en allmännare välmåga ligger, enligt min 
tanka, uti den obegränsade hemmans-klyfningen, och isynnerhet uti undantags
systemet. Sällan behåller någon bonde sitt hemman så länge han äger krafter 
öfrige att bruka det, än mindre till sin död, utan öfverlåter detsamma van
ligen vid 55 ä 60, och ej sällan vid yngre år, åt barnen, eller säljer det till 
främmande, i hvilketdera fallet som helst, med vilkor af försörjning genom 
undantag af jord eller i natura prestationer; i förra fallet förbehålles den 
bästa jorden, med förbindelse för nya åbon att sköta densamma, och i det 
sednare är underhållet af spanmål, sofvel m. m. så rundeligt tilltaget, att 
afträdaren icke vidare befattar sig med arbete eller annan nyttig sysselsättning, 
utan blifver med hustru och flera barn en tärande medlem i samhället. På 
sådant sätt uppkomma ej sällan flere undantag på ett och samma hemman, 
och vanligen har åbon, som måste bruka både sin och undanlagarens jord, 
samt ansvara för alla allmänna onera, den sämste delen deraf. Följden bäraf 
är modlöshet och fattigdom, som ofta vållar ovilja och hat till upphofvet derti l l , 
samt dessutom emellan föräldrar och barn en beklaglig osämja. Slik afsöndring 
af jord är dessutom ganska hinderlig för jordens ordentligare bebrukning och 
en ändamålsenlig cirkulation. 

Berörde 
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Berörde undantagssystem har ock börjat tillämpas af torpare, ehuru lyck
ligtvis ännu slika fall icke särdeles ofta förekomma. 

§. 3. 

Näringar. 

Deriblancl intager jordbruket främsta rummet. 
Höks, Tönnersjö, Halmstads, Åhrstads, Faurås och Himble häraders 

slättbygd, belägen i sträckning efter hafvet, har sandmylla till den rådande 
jordmånen, blandad med ör, samt till mindre grad lerjord, som blott här 
och der förekommer. 

Denna slättbygd är till större delen laga skiftad, i följd hvaraf odlin
garne betydligen framgått; men, med undantag af possessionaterne å större 
egendomar samt en och annan ståndsperson på mindre hemman, hvilka 
bruka jorden på ett rationelt sätt , medelst träda, rotfrukter samt omvexling 
af säd och artificiella grässlag, är ett så beskaffadt brukningssätt icke infördt, 
utan i dess ställe nyttjas, på förfädrens vis, ensäde, och inga grässlag utsås. 
Då åkern, genom de flere efter hvarandra tagna grödorna blifvit utsugd, 
ligger den ofta (lera år alldeles ofruktbar. Den naturliga ängen har på de 
sednare 25 åren visat sig vara, i afseende pä bördigheten, i märkbart afta-
gande, och höet får ersättas af det, genom de utvidgade odlingarne, ökade 
halmfodret. Ållmänneligen trädas ej, utan utsås, efter gödning om hösten, 
råg, och dereller antingen råg ånyo eller blandsäd, och sedan hafra. Potäter 
odlas på flere orter uti stor mängd, och afyttras till de större brännerierna. 

Uti nämnde häraders skogsbygd är åkerjorden ör- och sandmylla af 
inskränkt vidd, som derföre årligen besås, utan att trädas eller gå i vexel-
btuk med grässlag. Odlingarne äro sällsynta, men jorden brukas med mera 
omsorg och gödslas oftare, så att sädesafkastningen på lika rymd är högre 
än på slättbygden. Fjäre, Wiske och Himble häraders jordmån från hafvet 
till Götheborgs och Elfsborgs läns gräns är hufvudsakligen lerjord af ypperlig 
beskaffenhet, dock förekommer stundom äfven der ör- och sandmylla. Slätterne 
afbrytas tätt och ofta af kala och ofruktbara bergsträckningar. Laga skiftena 
hafva i denna del af länet gått betydligen framåt, men ägovidden till hem
manen är högst inskränkt. Äfven här brukas jorden på gamla sättet, men, i 
anseende till sin naturliga bördighet, gifver den någorlunda gräsväxt vid dess 

Berättelse öfver Halmstads Län för åren 1842—1847. 2 
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igenläggning för ändamålet att valla sig och blifva tjenligare för besående 
med lin, som mycket odlas och med fördel begagnas i Wiske och Himble 
härader, der linnetillverkningen som husslöjd idkas. Här odlas hvete, föga 
råg, mest korn och bönor, en del trindsäd, och mindre hafra. Höbolet är 
inskränkt, men bönor och trindsäd ersätta denna brist. 

Betydliga förbättringar i jordbruket hafva dock, äfven hos allmogen, börjat 
visa sig medelst begagnande af bättre och ändamålsenligare redskap, jordens 
trädande, foderväxters utsående, utdikning m. m.; men ännu är detta antal 
inskränkt; dock är att hoppas, alt dels exempel från de större egendomarne, 
dels de bemödanden, hushållnings-sällskapet, efter dess år 1845 förändrade orga
nisation, användt, skola så småningom verka till ett bättre. Hågen för utdik-
ningar och nyodlingar har dessutom i trakten af Warberg i hög grad väckts 
genom den föresyn, som lemnats medelst den väl lyckade upprensningen af 
Himble- och Tollereds-åarne. Genom det förra arbetet, hvilket år 1846 full
bordades, och samma år den 7:de och 8:de Oktober afsynades, dervid det 
befanns verkstäldt i öfverensstämmelse med plan och föreskrifter, hafva 2,150 
tunnland, förut vattendränkt mark, blifvit odlingsbara, och äro deraf redan 
odlade och sädesbärande omkring tvåhundra tunnland. Jorden består till 
största delen af djup mylla på ler- och mergelbotten, samt är så jemu och 
stenfri, att densamma kan upptagas med vanlig plog. Kanalen, eller nya 
strömfåran, som dels följer åns förra läge, dels erhållit en alldeles ny riktning, 
utgör i längd 18,922 alnar, samt håller en bredd från 20 till 40 fot, med 
ett djup af 6 till 8 fot. Till förelagets bedrifvande har Staten genom anslag 
bidragit med 6,800 R:dr, samt jordägarne med omkring 14,000 R:dr Banko; 
utgörande således hela kostnaden 20,800 R:dr Banko, eller ej fullt 9i R:dr 
för tunnlandet. 

Tollereds kanal, hvarigenom 1,800 tnnnland, äfven vatlendrånkt äng, 
betesmark och torfmossar, blifvit försatte i odlings- och användbart skick, är 
12,000 alnar lång, med en bredd från 12 till 20 fot, och ett djup af i all
mänhet 7 fot; kostnaderne för detta arbete kunna icke noga bestämmas, 
emedan jordägarne, dels med eget, dels med legdt folk utfört det mesta deraf, 
men i del minsta kunna de kalkuleras till 6,000 R:dr Banko ulöfver statsan
slaget, 3,200 R:dr Banko, således tillsammans 9,200 R:dr, eller 5 j R:dr för 
hvarje tunnland. Å den först utdikade marken fortgå odlingarne genom 
bränning, och kunna omkring 300 tunnland redan anses odlade, dervid kost
naderne, efter jordens olika beskaffenhet, varierat från 13 R:dr IG sk. till 
15 R:dr tunnlandet. 
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Det har redan visat sig, att odling genom bränning är mest fördelaktig 
på denna jord, som på lerbotten består af förruttnade vegetabilier, ifrån en 
half till en alns djup. Vanligen besås bränningen tidigt om hösten med råg, 
och deri påföljande vår gräsfrö; och hafva så väl härefter, som efter vårsäd 
härliga skördar erhållits. Dessa föredömen äro, i förening med fortgången af 
laga skiften inom länet, ostridigt anledningen till den skyndsamhet och kraft, 
hvarmed odlingar och utdikningar börja bedrifvas. 

Det vigtiga förelaget af Ramsjöns sänkning, samt de of van och nedan 
liggande vattensjuka markers utdikning, har allt hitintills varit fördröjdt genom 
rättegångar, som uppstått rörande priset på en qvarn, hvilken för ändamålet 
borde inlösas och rifvas eller flyttas; och upprensningen af Tvååkers-ån, som 
länge varit i fråga, uppehälles äfvenledes genom rättegång om inlösning och 
utrifning af några ålfisken utaf ganska ringa värde, i förhållande till den 
nyt ta , som skulle tillskyndas genom den vattendränkta markens utdikande, 
hvarigenom den sedan blefve odlingsbar. 

Enär jag nämnt, det jordens laga skiftande föranled t till bättre bruknings-
sätt emot förr, då den låg i tegskifte, och den ena grannen, i sättet för jordens 
brukande, i väsendtlig mån var af den andre beroende, torde det vara af vigt 
känna till hvad grad laga skiftesförrättningarne fortgått inom länet; och jag 
får derföre meddela följande sammandrag, grundudt på de årsberättelser, som 
från förste Landtmätaren i länet inkommit; dock hafva de efter laga skifte 
verkställde åbodelningar ej deri ingått. 
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Af denna tablå visar sig således, att afrösningsjord och impedimenter 
utgöra vida mer än hälften af arealen, samt alt efter mantal räknadt §:delar, 
men efter rymden endast obetydligt öfver i:del af länets vidd undergått laga 
skifte; dock är härvid att märka, det många egendomar och enstaka hemman 
finnas, hvilka, redan från grannars ägor skiljda genom fastställde rågängar, 
aldrig komma att undergå laga skifte. 
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Till underlättande af laga skifleskostnaderne och beredande af lindring 
uti de dermed åtföljande kostnader, hafva, såsom utflyttnings-bidrag, af all
männa medel erhållits: 

Vid jemförelse emellan den tabell för landet, som finnes bifogad 1822 
års berättelse, och den som underdånigsl härhos bilägges, inhemtas, att utsädet 
af alla slags säd uppgick 

Utsädet af alla sorter säd är under dessa 25 år således ökadt med nära 
25°/o, och afkastningen har äfven, i proportion efter utsädet, st igit; men 
oaktadt 1/4:dels sekels kultur, lemnar jorden högst obetydligt högre afkastning. 
ty korntalet år 1822 och 1847 är ungefär enahanda. Potates-frukten odlas 
nu dubbelt emot 1822, hufvudsakligast för bedrifvande af bränvinsbränning. 
Antalet af bränvinspannor har under tiden från och med år 1842 till 1847 
år efter år aftagit; och bränvinsskatten betydligen minskats, sålunda: 
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Detta oaktadt, vågar jag anse, det afverkningen af bran vin är nu större 
än förr, i följd af de förbättringar denna näringsgren vunnit; synnerligast i 
hastigheten vid de brännerier, som drifvas med ånga. Förutom potäterne 
uppsluka brännerierna en myckenhet säd, men spantnåls-afkastningen är lik visst 
för Jänets behof tillräcklig, så snart ej missväxt inträffar. 

Boskapsskötseln. Visserligen har antalet af kreatur något ökats under de 
25 åren från 1822 till 1847; men med undantag af några större egendomar, 
der en bättre hushållning är införd, vidhålles ännu i allmänhet den gamla 
principen att svälta fram kreaturen. De äro derföre i allmänhet små, och 
någon mera utmärkt inhemsk race är ej utbildad, ehuruväl, genom ett klokt 
urval och rikligare fodring, en sådan borde kunna skapas, ty en och annan 
gång påträffas, äfven hos allmogen, både vackra och goda kreatur. Erfaren
heten har ock visat, alt Halländska bondkor, uppköpta till Skåne, efter några 
få års kraftigare sommarbete och vinterfodring, vuxit och så utbildats, att 
de ej varit igenkänlige. På Dömestorps och gamla Skottorps egendomar, 
tillhörande Ryttmästaren P. Möller, fortfar den Engelska konthornade, eller 
Durhamsracen, att väl trifvas, och måhända intager denna ladugård ännu 
första rummet i hela Riket. Löjtnant Lilliehöök har till sina egendomar 
införskrifvit vackra kreatur af Ayrshire-racen, och Possessionaten Dann på 
Tjolöholm har utmärkta kreatur af alla slag, likaledes af Engelskt ursprung. 

A länets landsbygd underhöllos, enligt krono-fogdarnes förslag: 

Måhända är denna beräkning väl hög och torde tåla någon afprutniug, 
särdeles hvad oxar vidkommer. 

Hästafveln. För densammas upphjelpande hafva nästan årligen från Flyinge 
bingst-depöt ankommit tvänne landtbeskällare, som varit stationerade halfva 
betäcknings-tiden i norra delen af länet, uti trakten af Warberg, och andra 
halfva tiden i länets södra del, i närheten af Halmstad. Dessutom har hushåll
nings-sällskapet genom premier för uppfödde goda och vackra unghästar sökt upp
muntra och väcka håg för häslkulluren; dock hafva några synnerliga verkningar 
deraf hittills icke försports. Årligen införskrifvas ifrån Danmark ett betydligt 
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antal hästar, både till städerne och till de större egendomar, der hästar, fast 
ej uteslutande, vid åkerbruket användas, och vanliga priset på ett par goda 
Danska arbetshästar är ifrån 600 till 700 R:dr Riksgäld. Förr, 'då utmarkerne 
lågo samfälte, uppföddes med ringa kostnad, särdeles i trakten af Warberg, 
ganska uthållige hästar, hvilka, lika den Öländska, nära hela året igenom gingo 
ute; men efter det laga skiftena kommit i gång och utmarkerna inkräktats, 
har hästkulturen aftagit. Ett väsendlligt hinder mot dess uppkomst ligger 
deri , att allmogen börjar begagna hästen redan i tredje året, innan den ännu 
är utbildad, äfvensom att betet i allmänhet är alltför magert för hästen. 
Derföre finnas ock uti socknarne närmast Småländska och Westgölha gränsen 
nästan inga hästar, utom på de hemman, som äro anslagna till utgörande af 
reservskjuts vid der befintlige gästgifvaregårdar. I stället begagnas oxar och 
äfven kor både till jordens drifvande och till transporter, särdeles af timmer 
och träd varor till städerne. 

Fårafveln. Antalet af underhållna får, år 1822 beräknadl till 60,873, 
upptages 1847 endast till 60,066, och har således minskats med 800 st. 
Orsaken härtill måste ligga äfven deri , alt utmarkerne till flere hemman blifvit 
inkräktade, och betesmarkerne för fåren sålunda förminskats. Fåren äro i 
allmänhet små och grofullige, synnerligast der de födas på ljungbeten och 
med ljungblandadt foder. Skotlska får, af den så kallade Chivist-racen, trifvas 
väl, kunna gå ute nära hela vintren, och gifva både bättre och rikligare ull 
än landets vanliga får; men ännu är denna får-race sällsynt bland allmo
gens fårhjordar, 

Skogar. "Skogsbruket", heter det uti den förtjenstfulla beskrifningen, 
kallad topografiska och statistiska uppgifter om Halmstads län, "är den vigtigaste 
"bland länets binäringar, och läflar på många ställen med, om ej öfverträffar, 
"jordbruket i fråga om afkastning. Men skogstillgångarne aflaga synbart med 
"hvarje år, och blifva allt mer och mer otillräcklige för de ständigt växande 
"behofven. Hela strandbygden är, med få undanlag, skoglös, och af den fordna , 
"ännu så kallade skogsbygden företer största andelen blott kala höjder och 
"ödsliga hedar, der, så långt ögat kan se, ingen annan växt än ljung upptäckes. 
"Några icke obetydliga skogstrakter återstå dock ännu, såsom i Fagereds, 
"Thorups, Slättåkra, Enslöfs och Breareds socknar, samt spridda lemningar af 
"skogar i socknarne utåt Westgötha- och Smålands-gränsen, äfvensom smärre 
"lundar inuti landet. Björk- ek- och bok-skogar finnas äfven i östra och med-
"lersta delarne af landet samt här och der på straudbygden, de flesta och 
"största likväl tillhörande sätesgårdar och dem underlydande hemman. Inom 
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"dessas områden träffas ännu sparade tillgångar af så väl löf- som barr-skogar, 
"omsorgsfullt vårdade, och, med hänseende till deras framtida bestånd, behaud-
"lade efter fordringarne af en ordnad skogshushållning". 

"Sperlingsholms- och Stjernarps-godsen äro isynnerhet utmärkte för skogs
planteringar i stor skala; äfvensom för infredande af sjelfsådde skogsparker". 

"Helt annat ar förhållandet med allmogens skogar, hvilka öfverallt bära 
"vittne om en ohejdad förstöring, föranledd ej endast af stundens tvingande 
"kraf, än ock af den liknöjdhet, och brist på omtanka för framtiden, som städse 
"visar sig hos allmogen. Bonden har i allmänhet icke sinne för den trefnad, 
"som skogar och träd gifva hans hembygd; sällan uppdrager och vårdar han 
"träd i sin omgifning; men för de obetydligaste ändamål är han istånd att 
"fälla det enda träd, sorn pryder hans bostad och ger den skygd emot stormarne". 

"Alltför tydligt visar sig också härjningen af ekskogarne ifrån den t id , 
"då skatte-allmogen fick lösa sig till ägande- och nyttjande-rätten öfverdem; 
"och bokskogarne, som fordom utgjort Hallands rikedom och prydnad, glesna 
"och försvinna med hvarje år i de trakter, der allmogen är öfver dem rådande". 

"Öfverallt der skogarne varit åtkomiige och afsättningen af deras produkter 
"förmånlig, visar sig skogsbristen i starkt tilltagande. Strandbygdens behof af 
"skogsvaror måste redan hemtas utom länet. Det byggnadsvirke af timmer, 
"plankor, bräder m. m., som förbrukas i Kongsbacka och kringliggande strand-
"socknar, kommer från Bollebygds härad i Elfsborgs län". 

"En stor del af skogsvaror, som säljas i Warberg och strandbygden der-
"omkring, äro från Kongsätets och Thorestorps församlingar i Elfsborgs län, 
"och södra Hallands kustland får det mesta af sitt byggnadsvirke från Småland^. 

"I stället för ved nyttjas allmänligen bränntorf, ej mindre å slätt- och 
"strandbygden, än i trakter som ännu bära namn af skogsbygder; men torf-
"mossarne äro på många ställen starkt medtagne, och deras tillgångar, långt 
"ifrån att vara outtömlige, äro icke allestädes tillräcklige. Brist på biänntort 
"visar sig kännbart i södra Halland, der ängstorf måste tillgripas och såsom 
"bränsle begagnas, till oersättlig skada för ängsmarken". 

"Hvad ännu från länets skogar kan afyttras af bjelkar, spiror, bräder, plank 
"m. m. finner alltid afsättning å slättbygden, synnerligen i städerna, från 
"hvilka sådana varor till icke obetydligt belopp årligen utskeppas. Ved af 
"bok och björk har under sednare åren blifvit en förmånlig handelsvara, och 
"vedpriserne, i följd deraf, mer än fördubblade". 

"Tillverkning 
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"Tillverkning af tunnor, synnerligen af lunnsläfver och bottnar, utgör en 
"allmän husslöjd öfver allt der ek- och bok-skogar, eller lemningar af sådane 
"ännu finnas att tillita. Produklerne afsättas i Warberg, Falkenberg och 
' 'Halmstad, hvarifrån de sedan skeppas pä Norrige och till någon del äfven på 
"Skåne och Danmark. Man räknar försäljningen endast från Warbergs fögderi 
"till 15 å 20,000 R:dr om året. Någon ersättning för de nedhuggne skogarne 
"är vid denna näringsgren icke att påräkna, och huru ringa den arbetsförtjenst 
"är, med hvilken allmogen får åtnöja sig, kan slutas deraf, att ett tjog lunu-
"stäfver, det mesta en arbetare kan på en dag tillverka, betalas af köpmännen 
"med 8 högst 9 skillingar, som för ett parlass, utgörande 40 tjog, foisladt 2 
"å 3 mil, gör endast 6 | till 8 Riksdaler". 

Härtill får jag lägga, att så länge inom länet icke finnes, utom sandplan-
tören, annan skogsbetjening än den för både Skåne och Halland gemen-
samme Öfver-Jägmästaren, hvars verkningskrets är vidsträcktare, än att han 
kan medhinna åt skogshushållningen och, i sammanhang dermed, torfniossaine 
inom detta län egna någon särdeles uppmärksamhet, en bättre behandling 
med skogar och torfmossar, som till ytterlig grad vanvårdas af allmogen, 
icke är att hoppas. 

Bergsrörelse. Det inom länet belägna Rydö jcmbruk, som år 1841 åter 
upptogs, efter 20 års nedläggning, har, såsom grundadt på köpe-tackjern 
från aflägsna bergslager utom länet, endast få är ägt bestånd, och är, efter 
ägarens iråkade obestånd, nu åter nedlagdt. 

I ett berg på gränsen emellan Wapnö och Holms socknar finnes en 
skifvig, rätklufven stenart, som under de sednare åren blifvit bruten, och 
med fördel begagnad vid hamn- och brobyggnader i Götbeborg, Halmstad 
och Malmö, hvarigenom en tillfällig arbetsfört jenst, vissa år uppgående till 
flere tusende Riksdaler, blifvit orten tillskyndad. Denna samma slenait är 
äfven påträffad i Harplinge socken, vid Gullbrandstorps och Hålabäcks byar, 
och bearbetningen deraf börjad, genom föranstaltande af Majoren och Riddaren 
Gjers i Götbeborg, som åtagit sig en större leverans deraf till Köpenhamn. 

§. 4. 
Fabriker och Binäringar. 

De fabriker inom länet, som förtjena att nämnas, äro: 
1:o Annestorps bomulls-spinneri, i Lindome socken af Fjäre fögderi, som år 

1841 sysselsatte 19 äldre personer och 81 barn, för en tillverkning af 180,000 
Berattelse öfver Halmstads län för åren 1842—1847. 3 
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U. garn, i värde ansedde till 60,000 R:dr Banko, har under denna tid blifvit 
så utvidgadt, alt der nu äro 36 spinnstolar i gång, med en arbetspersonal af 
177 personer, och en tillverkning af 983,400 U. homujlsgarn, dera värdet 
beräknats till 483,778 R:dr Banko. 

2:o Herr J. R. Wallbergs klädes-fabrik i Halmstad, for tillverkning egentligen 
af gröfre kläden i och för armeens hehof, bibehåller det välförljenta förtroende, 
den sedan flere år haft för god och säkert färgad vara, till billigt pris. Der 
sysselsattes år 1847 en arbetspersonal af 1125 personer, och tillverkningen 
samma år bestod af 43,076 3/4 alnar kläde, 628{ alnar doffel och filtkläde, 165 
alnar yllefoder, 52 st. yliefiltar, 14,148^ alnar boj, alltsammans skatladt till 
ett värde af 140,361 R:dr Banko. 

Med klädesfabriken är förenad t ett färoeri, som i färs-lön inbringat 1,600 
R:dr Banko. 

3:o Stjernarps och Marbäcks Pappersbruk, båda i Laholms fögderi, drifvas i 
mindre skala, och sysselsätta tillsammans endast 19 personer, oberäknadt 
lumpsamlare, hvilka å andra orter äro boende, och antagas i män af behofvet. 
Ungefär 6,000 ris papper, af särskilda slag, tillverkas å båda bruken, och 
värdet dera skattas till 14,000 Riksdaler Banko. 

4:o Tegelbruk finnas sex inom länet, derutaf de vid Stensjö i Eftra socken 
äro de betydligaste. Tillverkningen der för året uppgår till 170 ä 200,000 st., 
som till största delen afsättas på Skåne, och inlastas vid den till bruken 
hörande lastage-plats. 

Dessutom finnas några färgerier och gai fverier på landet, men desse 
drifvas i ringa skala, endast för behofvet i den ort , der de finnas. 

A hemmanet Sotanäs, i Gunnarps socken, är iurätladt ett pottaske-bruk, 
der omkring 2,000 U. kalcinerad pottaska om året tillverkas. Priset dera är 
7 å 8 sk. Banko för skålpundet. 

Jagten, belydligen vanvårdad, aftager år efter år, och det mesta vilda 
erhålles nu från angränsande orter i Smaland. 

"Fisket, som särdeles i saltsjon erbjuder en betydlig inkomst, lemnas för 
"det mesta obegagnadt af södra Hallands kustboer. Utåt den långgrunda kusten, 
"som saknar hamnar och landningsställen, kunna endast små pl.itta båtar 
'begagnas, hvilka i härdt väder icke berga sig i öppna sjön. Fisket inskränkes 

"således till närheten af kusten, och idkas af strand-allmogen endast vid lediga 
"stunder och gynnsamt väder, mera för dagligt behof, än till afsalu; hvaremot 
"Skånska fiskare från kullen och äfven Jutländska träffas utanför Hallands 
"kuster, någon gång afsättande sin fångst i dess städer". 
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"I norra delen af länet, på kuslerne af Släps, Wallda, Önsala, Wärö , 
"Torpa och Träslöfs socknar är fisket mera indrägtigt, och behandlas såsom 
"lönande binäring. I sistnämnde socken är en fiskarby, eller så kalladt fiske
" l ä g e , hvars icke obetydliga befolkning lefver endast af fiske, och är derföre 
"beskattad; hvarförutan äboerne å Näs och Apelviks byar i samma socken, 
"samt å Kärra, Balgö och Getlerö vid War berg, temligen allmänt idka denna 
"näring. För en mängd torpare, backslugu- och strandsittare utgör fisket det 
"hufvudsakligaste, nästan enda näringsmedlet. I Onsala socken t. ex. finnas 
"184 hushåll, som idka jordbruk, men 276 backstugu-och strandsiltare-hushåll, 
"som endast lefva af fiske." 

"Ehuru således denna näringsgren utgör ett underhålls-och bergningsmedel 
"för en stor del af kustens befolkning, tillskyndar den icke på långt när de 
"fördelar, som deraf kunde och borde diagas. Med de små, öppna fartyg, 
"strandbon mäktar anskaffa och underhålla, vågar han icke aflägsna sig från 
"sigte af Jandet, eller på djupet utlägga sin svaga redskap, som, i händelse af 
"storm, lätt kan förloras, utan måste nöja sig med den fångst han för dagen 
"kan uppheruta. Merendels blir dock hans möda någorlunda ersatt, och i lyck
l iga re fall kan fångslen uppgå till 5, 6 å 8 LU. för hvar fiskare. Fisken afyttras 
"vanligen färsk eller torkad, till någon del i Götheborg, men mest i Kongs-
"backa och Warberg, der allmoge från det inre af landet såsom köpare infinner 
"sig på torgdagarne. Man skattar sålunda årligen afyttrade fiskvaror till 7 å 
"8,000 LU, bestående af torsk, koljor, bvitling, ålskillige slag af flundror, 
"makrill med flere, samt något sill jemle hummer och ostron". 

"Försök hafva blifvit gjorde att genom erbjudne förlagslån, mot låg ränta, 
"befordra bruket af större, däckade fartyg, till användande för fiske i öppna 
"sjön, samt a t t , genom upplåtande af passande lägenhet, få fiskare från kullen 
"att bosätta sig i länet, men allt förgäfves; och det fiskeri-bolag, som i dylik 
"afsigt år 1839 bildade sig i Halmstad, och hade från Blekinge inkallat fiskare, 
"måste redan följande året upplösas. Man anser likväl den fördel vara med 
"denna åtgärd vunnen, att kringboende allmoge, nu bättre och med större 
"vinst, idkar sitt fiske än före nyssnämnde år". 

"Laxfisket i länets fyra hufvudfloder är betydligt; ehuru icke så ymnigt 
"som fordom. Rikaste fångsten sjier i närmast utloppen belägna vattenfall, 
"såsom vid Laholm, Halmstad, Falkenberg och Åhskloster. Den lax, som und-
"kommer der uppförde stängsel eller så kallade laxgårdar, mötes af dylika vid 
"nästa fall, och fångas äfven i lugnvatten emellan fallen. I Lagan träffas den 
"likväl sällan ofvanföre Laxgården vid Karsefallet, men i Nissan fångas den hela 
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"elfven uppföre, ända till Rydö bruk, på gränsen emot Småland. I Älliran 
"finnas flera laxfisken, det öfversta vid Yngeredsforssen i Askome socken, 
"äfvenså i Wiskan, ända till dess utlopp ur sjön Wesslången. Laxen uppgår 
"äfven och fångas, ehuru i ringa mängd, i de mindre vattendragen, såsom 
"Rolfs-ån, Himble-ån, Fylle-ån m. fl." 

"I allmänhet utfaller laxfångsten mycket olika det ena året emot det andra, 
"och vinsten deraf låter sig, af flere skal, icke bestämma; sannolikt kan den 
"dock antagas i medeltal till 7 ä 8,000 R:dr om året". 

Uti Knäreds och Hishults socknar tillverkas ett ej obetydligt anlal väf-
skedar, som af kringgående ynglingar försäljas nästan öfver hela Riket, äfvensom 
i Danmark och Norrige. 

Sjöfart idkas älven af allmogen i norra delen af länet, särdeles från 
Onsala, Wallda, Slaps och Hanhals socknar, flere af åboerne derstädes äro 
kofferdi-skeppare, och föra fartyg på utrikes ort för rederier i ålskillige 
af Rikels städer. Inkomsterne af denna näringsgren låta sig svårligen beräkna. 

Slöjder. De mest utsträckta husslöjderne äro linne- och yllelillvei knin-
garne, linne hufvudsakligast i norra och medlersta, samt ylle i södra delen 
af länet. Det är egentligen qvinnan som sysselsätler sig med desse husslöjder, 
men stundom får man se äfven mannen deiåt egna sin lid och arbetsförmåga. 
Af livad på detta sätt kan hopsparas skaffnr allmogen sig medel til! utförande 
af deras skattebidrag. Uti Fjäiås och Förlanda socknar tillverkas de störste 
partier hemväfnader, som sedan afsältas dels till Götheboigs stad, dels till 
Elfsborgs län. Värdet å linnetillverkningen uppskattas till 50 ä 60,000 
Riksdaler, och alntalet räknas till omkring 170 k 180,000 alnar. 

Denna husslöjd kunde dock medföra betydligt mera vinst, om linet behö-
rigen sköttes, röttes och förädlades; och, för åstadkommande af nödige och 
ändamålsenlige förbättringar härutinuan, är länets hushållnings-sällskap betänkt 
på att vidtaga åtgärder, i förening med det välkända handelshuset Gibson & 
Söner i Götheborg, som mycket ifrar för lin-kulturens stegrande inom länet, 
och dertill lofvat anslå icka obetydliga premier. 

Yllelillverkningen drifves högst i trakten af Laholm. Den ulgöres af 
vadmal, strumpor, tröjor, flere slags täcken eller så kallade ryor, golfmattor 
m. m. Omkring 480 ä 500,000 alnar vadmal tillverkas årligen, utom öfriga 
ull- och nölhårs-fabrikater. Tillverkningen sker dels af egen ull, dels af 
Isländsk och Jutsk ul l , som af Boråshandlande utdelas till förarbetning, 
merendels mot så ringa arbetslön, att förtjenslen icke uppgår till mer än 4 sk. 
om dagen, hvaremot, då varan tillverkas af eget råämne, dagsverkspriset kan 
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beräknas till mer än dubbelt. Denna ringa dagspenning bringar dock till
sammans för hela orten en inkomst af omkring 60,000 R:dr. 

Frän klädesfabriken i Halmsiad hafva de sednare åren utlemnats 1,600 
ä 1,700 LM ull, hvaraf 60 å 70,000 alnar blifvit förfärdigade, och sedermera 
i fabriken beredde till försäljning. 

Uti Lindome socken tillverkas en mängd möbler: soffor, stolar, bord, 
byråer m. m, som sedan afsättas till Götheborg, och vidare derifrån både 
inom och utom Riket. Tillverkningsvärdet skattas för året till cirka 20,000 
Riksdaler. 

Uti Elfsåkers socken, äfvensom Fjärås sockens skogsbygd smidas liar, 
skaror och åtskilligt, så kalladl svartsmide, som med lätthet afytlras i kring
liggande orter, för ett värdebelopp af minst 10,000 Riksdaler Banko; likväl är 
att befara det denna industrigren i en framtid kommer att upphöra, i saknad 
af kol, i den mån skogarne försvinna. 

§.5. 

Politisk Författning. 

Statsbidraget för år 1847 uppgår, enligt tabellen, till 352,986 R:dr40sk. 
8 rst. Banko, hvaraf belöper sig på städetne 36,459 R:dr a rst, och på landet 
316,527 R:dr 39 sk. 9 rst., som, fördelade på länets oförmedlade hemmantal, 
utgör nära 83 R:dr af hvarje helt mantal. Från länets Ränleri remitteras 
årligen omkring 150,000 R:dr Banko, emedan inga andra aGöningar än lands
statens äro inom länet indelle på de hemmanen åsalie grundräntor, och det 
som till aflöning derutöfver erfordras å andra, (jeide, åttonde och nionde 
hufvudtitlarne är ganska ringa. Genom att penningarne sålunda årligen ur 
detta län utgå, tvärtemot livad i de fleste andre län äger rum, har penninge-
förlägenheten ganska tydligt och ofta visat sig hos allmogen, synnerligast vid 
1846 års missväxt, då allmogen omöjligen hade förmått hjelpa sig och sina 
fattighjon från undergång, så framt ej statsbidrag och enskild välgörenhet 
kommit den till hjelp. 

Båtsmansunder hållet utgör, efter medium af markegångstaxorna, 62 R:dr 
40 sk. 2 rst. Banko för hvarje rote, och ungefärligen 15 R:dr 34 sk. för ett 
helt mantal. 

Allmänna broars och vägars underhåll kan heräknas till omkring 10 
Riksdaler af hvarje helt hemman. 
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Jordskatten utgör omkring 110 å 115 R:dr för ett helt mantal krono eller 
kronoskatte, och dessa hemman få, jemnförelsevis med hemman af andra 
naturer, vidkännas en kännhar tunga, genom kronoskjutsens utgörande, som, 
vid forslandet af länets båtsmän, ofta förekommer, hvarvid de aflägse boende, 
så väl som de, hvilka ej hafva hästar, måste, utom tidsspillan för anskaffande 
af skjuts och erläggande af den skjutslega staten beslår, till den legde 
betala dessutom 5 å 6 gånger skjulslegan. 

Diverse onera, såsom allmänna byggnader m. m., äro i tabellen upptagne. 
Uppbörds verket är med drift och ordning handhafdt, och, ehuru det leder 

till stort besvär och mycken tidsutdrägt, alt den utfattiga klassen skall skatt-
skrifvas och debiteras, samt deras utskylder derefter gemenligen afskrifvas, 
sedan afkortningslängderne dera blifvit verificerade, hvilket besvär ännu mer 
ökat sig genom de särskilde afkortningslängder och anbefallde redovisningar 
af folkskole-afgifterne, så hafva uppbördsmännen dock, vid den årliga majre
dogörelsen, restfritt redovisat alla de krono-utskylder, för hvilkas exekutiva 
uttagande lagliga hinder icke mött. 

§. 6. 

Kammarverk. 
Under de år, denna berättelse omfattar, har icke någol hemman blifvit 

från öde upptaget, eller till ödesmål förfallit, och särskild skattläggning har 
något hemman ej heller undergått; hvadan de jordeboksförändringar, som inträf
fat, beslå dels af ågångne skatteköp, och dels af nya tull-mjölqvarnar. 

Genom de laga skiften, som fortgått och ännu fortgå i alla trakter af 
länet, har jordbruket betydligt förbättrats, och totalsumman af hemmansvärdet 
stigit från 7,808,311 Riksdaler till 8,161,898 Riksdaler Banko; dock hafva 
hemmansklyfningar och jordafsöndringar icke ovanligt tilltagit. 

Om hemmanens antal och natur lemnar tabellen upplysning. 

§. 7. 

Politi. 

Länet är indeladt i fyra fögderier, nämligen: Fjäre, bestående af Fjäre 
härad samt Wärö socken i Wiske härad; Warbergs, af öfriga delen af Wiske 
härad, hela Himble härad, samt Dagsås, Sibbarps, Okome, Köinge, Svartrå, 
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Källsjö, Fagereds och Ullareds socknar i Faurås härad; Halmstads, utaf resten 
af Faurås härad samt Åhrstads och Halmstads härader, undantagande Thorups, 
Kinnareds och Öfraby socknar samt Fjelgime fjerding af Enslöfs socken, som 
tillhöra Laholms fögderi, hvilket derjemte består af Tönnersjö och Höks hära
der. Hvarje fögderi är indeladt uti trenne länsmans-distrikter, undanlagande 
Fjäre fögderi, der endast tvänne sådane finnas. Derjemte hafva kronofogdarna 
och länsmännen sig till Biträde så kallade krono-fjerdingsmän, hvilka lörord-
nas af krono-fogdarne bland välkände och dertill skicklige hemmansägare. 
I anseende till distriktens vidlyflighet och krono-betjeningens fåtalighet har 
jag funnit nödigt gå flere församlingars, på allmänna socknestämmor, uttalade 
önskningar till möte, samt förordnat visse åboer at t , med samma rätt som 
krono-betjent, anställa visitation efter stulet gods; och har med denna åtgärd 
en allmän belåtenhet sig uttalat. 

Genom Eders Maj:ts nådiga Förordning den 29 Augusti 1843 är anbe-
faldt, alt inom bvarje socken skall finnas en, så kallad, sockne-nämnd, hvars 
befattning och verksamhet uti högstberörde nådiga Förordning blifvit bestämde. 
Desse sockne-nämnder hufva ock blifvit utsedde, men, i följd af den lägre bild
ning, hvarpå allmogen i allmänhet sig befinner, och den ringa håg den ännu visar 
för allmänna uppdrag, hafva desse sockne-nämnder icke ännu inom detta län 
motsvarat sitt ändamål. Långt ifrån att anse för en heder eller utmärkelse 
alt vara medlem af sockne-nämnden, betraktas sådant vanligen al allmogen 
som ett tidsödande onus, det den icke gerna underkastar sig, och härigenom 
nedsättas desse bestyreiser, hvars åligganden äfvenledes med liknöjdhet för
rättas Icke sällan förekommer vid sammanträden, dera allmänna ärender 
skola afhandlas och beslutas, och hvartill allmogen kallas att genom ombud 
sig infinna, att dertill utses icke den skickligaste och erfarnaste inom socknen, 
utan den, som gör resan för bästa priset; och enahanda Asigt har äfven vid 
val af Riksdagsman bland allmogen gjort sig gällande. Under sådana förhål
landen, och då ståndspersonernes antal är alltför ringa att kunna utöfva något 
mera allmänt inflytande på allmogen, torde det vara uppenbart, med hvilka 
svårigheter det är förenadt alt inom Hallands län åvägabringa sådane förbätt
ringar, som ankomma på menigheternes besiat och deras medverkan. 

I juridiskt hänseende är länet fördeladt uti trenne domsagor, nämligen: 
den norra, beslående af Fjäre och Wiske härader; den medlersta af Åhrstads, 
Faurås och Himble härader; och den södra af Halmstads, Höks och Tönnersjö 
härader, samt lyder under Götha Hof-Rätt. Länets fem städer hafva sina 
särskilde jurisdiktioner. 
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I ecklesiastikt hänseende hörer länet till Gölheborgs stift, samt består af 
fyra kontrakter, nämligen: Fjäre och Wiske, Warbergs, Halmstads och 
Laholms kontrakter, hvilka innefatta 5 stads- och 40 lands-pastorater, med 
tillsammans 90 socknar. 

Länet underhåller 364 båtsmän, fördelade i tvänne kompagnier, af hvilka 
det norra, förlagdt inom Fjäre och Warbergs fögderier, består af 229, och det 
södra, inom Halmstads och Laholms fögderier, af 135 man. Desse båtsmans-
kompagnier voro under Danska tiden kavalleri, som sedan blifvit till båts
män förvandladt. 

Något indelt Regemente finnes ej inom länet, utan endast befäl, till 
exercerande af länets beväringsmanskap. Delta befäl utgör en särskild korps, 
som bär namn af Hallands Infanteri-Bataljon; och har anlalel af approberadt 
beväringsmanskap utgjort 

Helsovården besörjes nu , som förut, af tvänne Provincial-Läkare, statio
nerade, den ene i Halmstad, och den andre i Kungsbacka, samt tvänne laza-
retts- och tvänne stads-läkare; lazarettet, så väl här, som i Warberg, vinner 
allt mer och mer förtroende, samt börjar mera lillitas af allmogen än fordom. 
Vaccinatörer och examinerade barnmorskor äro att tillgå i alla ställer och 
de fleste landtförsamlingar. 

I följd af Eders Maj:ts nådiga^cirkiilär-bref den 2 Augusti 1844, hafva 
auktioner blifvit anställde vid alla gästgifvaregårdar inom länet för reserv
skjutsens öfvertagande på entreprenad; men kontrakter derom hafva inom 
1847 års utgång endast kommit till stånd vid östra Kamps,, Fjerby, Laholms, 
Qvibille, Warbergs och Backa gästgifvaregårdar, på stora landsvägen emellan 
Helsingborg och Götheborg, vid Sjögårds gä stgif va regard på vägen emellan 
Halmstad och Jönköping samt Breareds gästgifvaregård emellan Halmstad 
och Wexiö. Skjutsningsskyldigheten anses olika tryckande på olika orter inom 
länet. Uti de närmast Småland och Westergötbland gränsande socknar under
hållas, i anseende till hemmanens svaga beskaffenhet, endast högst få hästar 

inom 
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inom hvarje socken, och i desse orter anses skjutsningsskyldigheten ytterst 
svår och betungande, men dessa lokala förhållanden äro ock ett hinder emot 
tillvägabringande af entreprenader, emedan svårligen ställe står att finna, der 
så många hästar kunna underhållas, som lör skjutsens upprätthållande är 
bestämdt och erfordras. I de utmed hafvet liggande socknar, hvarigenom 
Göthebörgsvägen löper, betraktas åler skjutsningen utaf allmogen såsom en 
inkomstkälla, och den önskar sig derföre icke qvitt denna. Detta är orsaken 
hvarföre så få entreprenader om skjutsen kunnat åvägabringas, och all anled
ning är jemväl för handen, att på några stationer entreprenaden upphör vid 
kontraktstidens utgång. 

Den 1 November 1841 inträdde det för länets landsbygd stiftade brand-
stods-bolag i verksamhet. Jemförelsevis med andra län, der dylike inrätt
ningar kommit till stånd, halva utgifterne varit höga, ehuru de icke något år 
uppgått till fullt en half procent. Orsakerna till dessa mindre gynnsamma 
förhållanden måste sökas, dels uti dyrheten att bygga, enär timret måste 
hernias på flere mils afstånd, dels i sjelfva byggnadssättet; ty inom Hallands 
län uppföras byggnaderne på allmogens hemman intill hvarandra, och bilda 
slutna fyrkanter, så att , då eldsvåda uppkommer, vanligtvis hela gården blir 
lågornas rof, hvaremot i de flesta andra län byggnaderne uppföras på afstånd 
från hvarandra, så at t , vid eldens utbrott uti en, räddning af de öfrige är 
möjlig. Äfvenledes saknas icke anledningar misstänka, alt en och annan 
eldsvåda varit med vilja anlagd, för åtkommande af en hög försäkrings-ersätt
ning, och, i följd häraf, beslöt bolaget år 1844, att värdet å försäkrad egen
dom skulle till 2/3:delar nedsättas. Beloppet af bolagets ansvarighets-summa, 
de årligen inträffade brandskador, äfvensom förvaltnings-kostnaderna och årliga 
utgifter, inhemtas af följande tablå: 

Berättelse öfver Halmstads Län för åren 1842-1847. 4 
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För kommunikationernas förbättrande hafva anstalter i så måtto blifvil 
vidtagne, att allmänna vägarne, dels öfver Hallands ås , emellan Kamps och 
Margretetorps gästgifvaregårdar, dels emellan Breareds och Wrå gästgifvare
gårdar, till undvikande af den ytterst svåra, så kallade Håralts eller Gyltige 
backe, börjat anläggas af enskilda personer, med bidrag af allmänna medel, 
och rättighet tillika för entreprenören af den förstnämnde att i vissa år 
uppbära vägpeoningar efter en af Eders Maj:t fastställd taxa. Dessutom äro 
alla allmänna vägar inom länet å nyo uppmätte, samt försedde med nya 
milstolpar och afvisare. Inom Laholms fögderi, eller länets södra del, hafva 
de väghållningsskyldige frivilligt ingått på att laga de allmänna vägarne 
tidigt om våren, i stället för den i lag bestämda tiden eller sommaren, som utan 
motsägelse är den minst lämpliga tid, som kunnat väljas för väglagningen; 
följden af denna förändring har ock blifvit den, att vägarne inom nämnde 
fögderi äro vida bättre än i de öfrige; och skulle ändamålet än bättre vinnas, 
om de väghållningsskyldige om vintren hade framkört, och utmed vägen 
upplagt lagningsämnena, så att, då käl-lossningen infölle, det endast återstode 
att på vägbanan utbreda dessa ämnen, i stället för att nu framkörningen 
vanligen ej företages förr, än på samma gång med utbredandet, och sedan 
käl-lossningen är förbi. 

Inom länet finnes icke något ångfartyg, och ej heller anlöper ångfartyg 
från andra län någon plats inom Halland, undantagandes någon gång om 
sommaren under badtiden, då ångfartyg från Götheborg med passagerare 
afgår till Särö badort. Emedlertid kan det icke annat än väcka förundran, 
att då på Rikets östra kust ångfarten allt mer och mer begagnas och utsträckes, 
icke en enda ångbåt går utmed Rikets vestra kust, ehuru varutrafiken emellan 
Götheborg å ena, samt Halland och Skåne å andra sidan, visst icke är obe
tydlig, så att en ångbåtsfart deremellan, efter all sannolikhet, således skulle 
bära sig. 

§. 8. 

Flygsandsfälten 

upptaga den ansenliga vidden af cmkring 8,000 tunnland. Af dessa fält hafva, 
jemlikt Eders Maj:ts nådiga bi ef den 16 Juni 1847, till jordägarnes disposition 
afträdts Renneslöfs och Edenberga, Eftra och Risarps, Wesslunda och Dahla 
tlygsandsfält, under vilkor, dels att jordägarne, med häradsboernes befriande, 
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sjelfve stänga omkring dessa fält och dem vårda, och dels att skogsplantering 
derå fortsattes, betande icke äger rum förr, än fälten öfverallt blifvit skogbe
vuxna, och träden vunnit den höjd, att kreatur icke kunna toppbita dem, 
samt hygge å fälten icke verkslälles, utan efter utsyning af Eders Maj:ts 
Befallningshafvande i länet. 

Flygsandsfälten vid Hishults och Knäreds byar, vid Stjernarps pappers
bruk, Påarp och Trönninge, Fyllinge och Snöslorp, samt de som ligga norr 
om Willshärad och Lynga, med flere hemmans gemensamma fält, äro hvar 
för sig af det ringa omfång, och fordra så obetydlig stängsel- och dämpnings-
kostnad, att ägarne af marken skäligen böra tillförbindas att ensamme, utan 
allt bidrag af andre hemmansägare, stänga omkring fälten och å sanddrif-
vorna, samt dem vårda; i anledning hvaraf Eders Maj:t, genom högstberörde 
nådiga bref, anbefallt mig vidtaga de i berörde hänseende erforderliga förfoganden. 

Skummeslöfs flygsandsfält, som innehåller eu rymd af 582^ tunnland, 
hafva jordägarne åtagit sig sjelfve inhägna och freda; men enahanda åtagande 
halva ägarne till Eskilstorps och Hemmeslöfs, Mellby, Trulstorps och Åmots, 
Hökahemmanets, Snapparps, Tjerby med flere hemmans, Tönnersa och Gull-
branna byars flygsandslält, icke velat sig tillförbinda. Icke heller halva de till 
Slaten velat afstå äganderätten till fälten, utan synes deras mening vara, att 
Staten nedlägger kostnader på fallen, och att de sedan få draga fördelen deraf. 

Ägarne af Söndrums, Ousjö och Fammarps. sammanhängande flygsandsfalt, 
af tillsammans l,291 tunnland, hafva erbjudit sig afstå äganderätten till dessa 
fält, dock under sådane vilkor, alt de ej kunnat af Eders Maj:t antagas. 

Från uråldriga tider tillbaka hafva alla hemmansägare haft till skyldig
het att stänga å de så kallade sanddrifvorna; men, i anledning af jordägarnes 
klagan, att desse ej förmådde ensamme underhålla stängseln omkring flygsands-
fälten, åtogo sig häradsboerne år 1822 att äfven i sistnämnde hägnad taga 
del; dock lärer detta åtagande, efter hvad allmänt förmäles, endast afsett en 
tidrymd af vissa år, som redan lilländagått. Icke-jordägare yrka derföre nu 
att varda qvitt sistnämnde hägnad, men detta bestrida jordägarne, likasom 
de icke velat åtaga sig denna hägnad emot den af Staten erbjudna ersättning 
af en skilling Banko for hvarje uppskattad famn. Rättegång härom emellan 
icke-jordägare och jordägare är derföre att emotse vid domstolarne i hvarje ort. 

Genom högstberörde nådiga bref är mig tillika ålagdt att afgifva en 
fullständig plan lör de anstalter till flygsandens hämmande, som finnas böra, 
med bidrag af allmänna medel, vidtagas; dervid iakttagas bör, att statsbidrag, 
för fältens besående, företrädesvis bor utgå for de fält, hvilka markägarne 
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åtagit sig att freda, och hvilka medföra mesta olägenhet och skada för invå-
narne i omgifvande orter; och var denna fråga, vid 1847 års utgång, beroende 
på Öfver-Jägmästarens i länet yttrande. 

För flygsandens hämmande äro följande belopp af allmänna medel an
vände, nämligen: 

Af de handlingar, som varit mig tillgänglige, har jag ej kunnat inhemta, 
på huru stor rymd de intill år 184-2 upphandlade furu-frö blifvit utsådde; 
de första åren användes dock mesta mödan och kostnaden endast att fä flyg
sandsfälten läkte, och med gräsfrö besådde, så att sanden ej måtte göra vidare 
skada, och detta har till största delen jemväl lyckats. Nu återstår alt få 
dem skogbärande, och detta måste, efter min tanka, företagas i så stor skala 
som möjligt, derest ändamålet fullkomligen skall vinnas. De närmast hafvet 
utsådde plantorna komma nämligen alllid att lida af hafsvindarne, men de 
lemna dock skydd åt de närmaste, och på så sätt kan man här, så väl som 
vid Engelholm, der de, för ungefär 80 år sedan, i stort företagne planterin
garne nu utmärkt väl lyckals, äga det hopp att få se skog uppvuxen pade nu 
hemska och ofruktbara flygsandsfälten. 
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§. 9. 

Städer. 

Kongsbacka. Den 24 April 1846 utbröt en häftig eldsvåda, som inom få 
limmar ödelade nära hela staden med der befintlige publika byggnader, och 
endast skonade tvänne större hus , jemte några smärre kojor i den mera glest 
bebodda södra stadsdelen. Emedan Kongsbacka-ån, vid hvars venstra strand 
staden är belägen, nu är så uppgrundad i mynningen af en der uppdrifven 
sandbank, att endast 3 a 4 fots djupgående fartyg kunna ingå, i stallet att 
fordom äfven större fartyg kunnat gå upp till staden, väcktes, i anledning 
af berörde olycka, den fråga att flytta staden i mil , till utloppet af den så 
kallade Rolfs-å, men äfven dess mynning är uppgrundad, och olägenheterne 
af flyttningen ansågos dessutom icke motsvara den möjligen blifvande fördelen, 
hvarföre frågan förföll. Af dertill förordnad landtmätare har, efter branden, 
ny indelning af staden blifvit uppgjord, och sedan den vunnit Eders Maj:ts 
nådiga fastställelse, hafva, i de afbrända husens ställe, nya, rätt snygga och 
några temligen prydliga hus blifvit uppförde. Gatorna äro bredare, toin-
terne utvidgade, och staden har i allo fått ett mera trefligt utseende än 
förut. Till lindring i de ganska betydlige kostnader, desse åtgärder medtagit, 
har Eders Maj:t af statsmedel i nåder anvisat ett belopp af 5,000 R:dr Banko, 
öfver hvars användande redovisning dock bör lemnas. 

År 1841 utgjorde stadens folkmängd 487 personer, och vid 1847 års 
slut 529, i följd hvaraf befolkningen under dessa 6 år ökats med 42 personer. 
Det nära grannskapet till Götheborg, som är endast 2{ mil aflägse, gör att 
staden icke kan komma sig före. Näringarne äro sedan längre tid tillbaka 
af ringa betydenhet, och sjöfarten nästan ingen. Handeln med trädvaror är 
den enda som håller sig uppe, och sätter staden i förbindelse med angrän
sande orter. Dessa trädvaror komma från Elfsborgs län, och flottas, dels 
nedåt Kongsbacka-ån, dels till södra ändan af sjön Lygnern, derefter de sedan 
vidare transporteras på axel. De år, då missväxt inträffat, har staden drifvit 
en ej obetydlig handel med span mål, som, uppköpt i Skåue, sedan föryttrats 
till allmoge inom så väl Halland, som angränsande delen af Elfsborgs län. 
Uti staden finnas 18 handlande, som sysselsätta 13 handelsbetjenter, och 9 
hökare samt 25 handtverkare af särskilda yrken, som xhos sig hafva såsom 
gesäller, lärlingar och arbetare skattskrifne 18 personer. 
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Utom stadens pedagogi, dervid en lärare är anställd, och uti hvilken 
årligen omkring 15 gossar erhållit undervisning, inrättades år 1845 en små
barnsskola. Denna stiftelse, som för sin grundläggning hade i första rummet 
att tacka ett högst betydligt bidrag af framlidne Hans Maj:t Konung CarJ 
XIV Johan, till belopp af 700 R:dr Banko, hade under dess korta tillvaro 
före branden tillvunnit sig ett allmänt förtroende. Vid nämnde olyckstill
fälle nedbrann äfven skolans lokal, hvarigenom en gräns sattes för dess verk
samhet, och har den sedermera icke kunnat öppnas, men dess fond förvaltas 
emedlertid af en direktion. 

Warberg. Denna sjö- och slapelslad har 260 tomter och 190 bus, deraf 
249 tomter finnas uti enskilde personers ägo. Husen äro byggda, somliga 
på flere sammanhängande tomter, andra på en och två tomter, och flere, 
eller de mindre, på hnlfva eller fjerdedels tomter. De obebvggde tomterne 
äro använde antingen till trädgårdar eller planteringar. Utom stadens 
stakett, men på dess område finnas 47 torp eller boningslägenheler, och upp
gick stadens folkmängd år 1847 till 1,787 personer. 

Af den staden tillhörande jord ulgöres eii icke obetydlig del af berg och 
ofruktbara höjder samt vattenstånd, deraf dock en del, genom utdikning och 
odling, kun goras fruktbärande, ehuru kostnaderne dervid blifva så betydlige, 
att desamma af jordens afkastning icke återgäldas på 10 till 20 år. Den öfriga 
delen af utmarken är utlagd till tomterne, utan rättvis och billig jemnförelse, 
hvarigenom inträffat, att flera tomter blifvit lidande, derigenom all de erhållit 
till odling otjenlig jord. Endast med IA undantag är all den öfriga tomt-
jorden odlad, för flere, med kostnader så betydlige, att gammal odaljord 
derför kunnat inköpas. 

Tabellen utvisar uppskattade värdet å slädens fastigheter, jemle bevillning 
och öfriga statsbidrag. Förhöjningen af värdena å hus, tomter och stadsjord 
är en följd, dels af okade brandforsäkringsvärden å hus, och dels af de högre 
kopeskillingar, som erlagts under de år, denna berättelse omfattar, och hvarlill 
anledningen anses förnämligast vara en ökad penningetillgåug. 

Staden har 3 briggar, 2 galeaser och 4 slupar, om tillsammans 4(i0,47 
lästers diägtighet. De sednare åren hafva så val briggaine, som en af galca-
serne seglat på frakt för andra handelsstäder, så in- som utrikes; hvaremot 
öfriga fartygen beslridt sjöfallen for staden, dervid expoi tai likiai tie varit 
hokestäfver på Norrige, samt stundom limmtT, plankor och bräder [>å Seelund 
och Jutland. En last med trädvaror har afgåtl till Algier. 
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Från Norrige lagas i utbyte sill och torra fiskvaror, och från Danmark 
spanmål och andra handelsvaror. 

Handeln är fördelad på 31 handlande, och lernnar åt hvar af dera en 
ringa vinst, i följd hvaraf ock antalet af förmögna handlande är inskränkt. 
Förr dref staden en ej så obetydlig exportbandel med trädvaror på Medelhafvet, 
men denna upphörde redan under förra seklet, till någon del i följd deraf, 
att skogarne blifvit betydligen medtagne i de släden närmast angränsande 
socknar, och till en del i följd af hamnens uppgrundande. Nu har en ny 
hamnbyggnad blifvit fulländad, med en kostnad för staden af några och fyra-
tiotusende Riksdaler Banko, och man hoppas derföre bättre rörelse för framtiden. 

Handtverkerierna äro föga lönande, hvarpå säkraste beviset förefinnes 
deri, att bland mängden af fattige i staden äro de fleste handtverkare, eller 
utgåugne från handtverkerierua. Staden har 42 handtverkare, med 89 gesäller, 
lärodrängar och andre arbetare. 

En lägre lärdomsskola, der undervisningen bestrides af en Rektor och 
eu Kollega, finnes i staden, äfvensom en folkskola, med särskildt antagen 
lärare. 

Stadens invånare aflöna en läkare för sjukvården, och är dessutom läkare 
alt tillgå vid norra länets här förlagda lazarett och kurhus. 

Fattigvården är för staden högst kännbar. Visserligen finnas några done
rade mindre fonder, hvars räntor dertill användas; men hufvudsakligen 
bestrides fattigvården med de medel som årligen uttaxeras å stadens invånare. 
Staden äger särskildt fattighus, hvari 15 personer 1847 voro inrymde, och 
för många hyrdes husrum. Till 27 äldre fattige utdelades penningar hvarje 
vecka, och 27 andra fattige erhöllo dagligen middag på fattigkassans bekost
nad. Med beklädnad försågos 20 personer af stadens faltiga, och 12 barn 
voro utackorderade. 

Åtskillige, borgerskapet enskildt åliggande, utgifter bestridas genom dels 
ärliga, dels tillfälliga sammanskott; men i underhållet af hus till pastor, 
komminister, klockare, samt i afkming åt stadens läkare och barnmorska, med 
flere dylike utgifter, som icke ensamt åligga borgerskapet, deltaga samtlige 
stadens invånare. 

År 1847 uppgingo stadens inkomster till 2,648 R:dr 26 sk. 5 rst. Banko, 
deraf de betydligaste voro: arrendemedel för stadens publika jordar 681 R:dr 
23 sk, tolagsmedel 540 R:dr 21 sk. 10 rst. och ränta å ullånte allmänna medel 
901 R:dr 5 sk. 4 rst. Banko. 
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Ett inom staden bildadt bolag har låtit uppföra ett n y t t , mera ända
målsenligt badhus, och sedan dess hafva badgästernas antal år efter år ökats. 
Den inkomst, staden af de badsökande hemtar, är ingalunda obetydlig. 

Falkenberg. Staden är belägen på högra sidan af Äthran, hvars strand 
den följer på en sträcka af 2,100 alnar, men upptager i medelbredd endast 
200 alnar. En enda långgala genomlöper staden från norr till söder, och 
bildar, med de korssande tvärgatorna, öfverallt sneda, olikformiga qvarter, 
tillsammans innehållande 117 tomter, i allmänhet illa och glest bebyggda, 
särdeles i södra delen af staden. Husen äro små, låga och oansenliga; de 
flesta af t räd, en del af korsvirke och några få af sten, flerestädes skiljda af 
mellanliggande ödetomter och trädgårdar. Trenne eldsvådor hafva under 
dessa 6 år öfvergått staden, en 1844 och 2:ne år 1845, deraf den som inträf
fade den 16 Augusti 1845 var den betydligaste, och hvarvid tio gårdar 
blefvo lågornas rof. 

Staden har 849 invånare, hvilka hufvudsakligast sysselsätta sig med 
jordbruk, fiske, handtverksrörelse och någon handel. Stadens ägovidd är ej 
ringa, men jordmånen mager, och följaktligen föga gifvande. Det indrägtigaste 
fisket är laxfisket i Äthran, ehuru äfven det , genom strömmens uppgrundning 
i mynningen, betydligen aftagit, emot hvad det fordom varit. Handtverkeri-
erna äro i vanmäktigt skick, och af omkring 40 inom staden bosatte mästare 
och föreståndare äro alla obemedlade, de fleste fattige. Krukmakeriet är den 
enda näring, som vunnit någon förädling. Handeln är utan rörelse och lif. 

Utom vanlig bodhandel med kringboende allmoge, består den i uppköp 
och föryttrande af något trädvaror, mest ek- och bokestäfver, hvilka sednare 
till en del förarbetas till tunnor och dylikt, och sedan afsättas på Götheborg. 
Staden, som saknar stapelrätt, hör under Warbergs tullkammare, der tullum-
gälderna af in- och utgående fartyg skola erläggas. 

Halmstad. Staden är belägen på vestra stranden af Nissan, helt nära 
dess utlopp i hafvet. Fordom var staden befästad, men fästningsverken blefvo 
1736 utdömde, och sedan till en del raserade; lemningar deraf finnas ännu 
qvar, bestående i förfallna jordvallar, hvilka omgifva staden, och det åldriga, 
af täcka parker och trädgårdar utmärkta slottet, som nu utgör landshöfdingens 
residens, och tillika innehåller länsstyrelsens embetsrum m. m. Den fordna 
slottskyrkan begagnas till magasin, och är , som sådant, nyligen reparerad, 
Invånarnes antal uppgick vid 1847 års slut till 2,493 personer. 

Inom 
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Inom stdens stakett finnas 224 hus och tomter, deraf endast 16 äro 
obebyggde. På eftermiddagen den 24 April 1845 utbröt i stadens största 
och tälast bebyggda qvarter en häftig eldsvåda, som inom få limmar ödelade 
hela detta qvarter och 2:ne gårdar i ett angränsande, innan man lyckades 
sätta en gräns för eldens vidare framfart. Tretton gårdar, med derlill hörande 
uthus, gingo vid denna brand förlorade. Stora, nya och prydliga hus äro i 
de afbrändes ställe uppförda, och staden har i allmänhet blifvit mycket för
skönad på de sednare åren. 

Stadens yttre hamn bildas, såsom i föregående berättelse blifvit omför-
mäldt, af tvänne, på nedsänkta faschiner uppförde slenvallar, som sträcka sig 
från stranden utåt hafvet, i en längd af 1,800 alnar, och hoptvinga strömmen 
så, att dess egen kraft håller strömfåran öppen, och afför de sandmassor, som 
förut stängde och uppgrundade mynningen. Den inre hamnen är beqväm och 
säker för fartyg af 9 å 10 fots djuplek. Eu mudderpråm är anskaffad, och 
om sommaren i verksamhet, samt en gråslenskaj anlagd utför staden ifrån 
bron öfver strömmen till slottet. En lifligare rörelse bar i staden uppstått 
sedan hamnen blef färdig, och välmågan tilltager årligen något. Under den 
t id, denna berättelse omfattar, hafva i hamn och tolagsumgälder samt tull 
ingått följande belopp, nämligen: 

Från utrikes orter inkomma förnämligast riimra, vin, salt, torr fisk, diverse 
manufaktur-varor samt grof Isländsk och Jutsk ull. Till utrikes orter expor
teras: bräder och bjelkar samt något jern och huggen gatuläggningssten på 

Berättelse öfver Halmstads Län för åren 1842—1847. 5 
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Danmark, boklunnor, ek- och bokestäfver på Norrige, samt lorr boksvamp på 
Lubeck och Greifswald. Ul l , vin och rumm äro vanligen de varor, hvilka på 
kredit-upplag angifvas och uppläggas. 

Till utrikes ort afgingo följande antal fartyg och bålar, deraf de fleste 
tillhöra personer, boende på fiskelägen i Kullen, af Malmöhus län, nämligen: 

Stadens handelsflotta bestod 

Orsaken till handelsflottans aftagande från och med år 1842 till 184-7, 
då den åter höjde sig, förefinnes deri , alt frakthandeln under förstnämnde år 
var mindre lönande. 

Å stadens varfsplats nybyggdes år 1847 6 st. smärre fartyg, af omkring 
197 lästers dräglighet, vid hvilka arbeten 81 personer sysselsattes. Nämnde 
år hafva en del af stadens handlande och skeppsredare, på derom gjord ansö
kan, vunnit rättighet att å förberörde varfsplats anlägga eller inrätta ordent
ligt skeppsvarf, samt inrättningen på aktier ställa, hvårföre samma plats 
blifvit, med den rätt staden dertill äger, till dem under 10 års lid upplåten, 
eller till och med 1856 års slut, emot erläggande af^en bestämd afgift Lill 
stadens kassa. 

Allmänna undervisningen bestrides vid en lägre lärdomsskola af en Rektor 
och tvänne kolleger, samt vid en lankaster-skola, med särskild lärare. Under 
byggnad är folkskola, hvarmed kommer alt förenas en slöjdskola för flickor, 
bildad genom tillskott af enskilde personer, och den år 1841 inrättade små
barnsskola har allt sedan varit i verksamhet. 
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Stadens inkomster uppgingo år 1847 till 8,888 R:dr 28 sk. to rst. Banko, 
deruti inbegripne 874 R:dr 15 sk. 7 rsl. Banko saköresmedel, hvilka icke utgått, 
utan, för bristande tillgång, blifvit förvandlade; hvarförutan af hamn- och 
tolagsmedlen, som utgöra nära f:delar af hela inkomstsumman, en betydlig 
del går till hamnbyggnaden. 

Handtverkerierna befinna sig, med få undantag, i svagt skick, och lem na 
en knapp arbetsförtjenst åt dem, som dervid äro sysselsatte. 

Stadens andel i laxfisket uti Nissa-strötnmen är på arrende upplåten, 
och arrendet ingår till stadskassan. 

Häraf visar sig således, alt insättningarne på dessa 6 åren mer än för
dubblats , hvilket ensamt vittnar nog om den noggrannhet och omsorg hvar-
med sparbankens affärer bedrifvas, och del förtroende, banken, i följd häraf, 
inom orten vunnit. 

Laholm är anlagd på södra sidan af Laga-ån, ungefär £ mil från dennas 
utlopp i hafvet, och har 147 glest bebyggda tomter. Ån är vid staden 10 
Lill 12 fot djup, men mynningen är så uppgrundad af flygsand från de omgif-
vande sandfälten, att nu mera 2, högst 3 fot djupgående båtar kunna inlöpa. 
En följd häraf är ock att laxfisket aftagit, emedan uppgrundningen hindrar 
laxen att uppgå i ån. 
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Fabriker och manufakturier finnas icke, men den allmänna idogheten har 
omfattat den i orten öfliga husslöjden, och de ansenlige tillverkningar af 
vadmal, ullstrumpor, tröjor och vantar, som härifrån afyttras till Borås hand
lande, gifva utkomst och bergning åt en stor del af stadens befolkning, som 
uppgår till 1,016 personer. 

Staden har Apothek, Läkare och Skola. 
Halmstad den 22 Mars 1850. 

P. A. LEWENHAUPT. 

Carl Hane. 
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Halmstads Slott å Lands-Kontoret den 22 Mars 1850. 

H. J. Klewerström. 
Berättelse öfver Hallands Län för åren 1842-1847. 
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