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Detta Län består af 42 Socknar, fördelade uti z.ne Fögderier; näm¬ 
ligen GestrikelandS, Södra HelsingelandS och Norra Helsingelands, samt 
4 Domsagor, eller Gestrikelands, HelsingelandS Södra, Helsingelands 
WHstra samt HelsingelandS Norra. Alla dese Domsagor lpda under 
Wäster Norrlands Lagsaga. 

1:mo Länets allmänna beskaffenhet är sädan, alt an 
senliga berg och högder omwäxla med strömmar, sjöar, upodlade flät-
tar, ffogar, myror, motzar och kärr.— Bland elfwar och sjöar äro 
Dahlelfwen, LjuSne- och Woxna elfwar, samt Siöarne Storsjön, Ott-
narn och Oijarn de betydligaste; och bland B:rg äter Kungsbergel i Of-
wansjö Socken; Söveräsen i ThorSäkerS Socken, Lenäsen, Rönäsen och 
Falläsen i Ugglebo Socken, de högsta.— Jordmanen bestar: uti Gestri-
teland: af dels mer och mindre swaa Lera, Swartmylla, LätllandSjord, 
sandblandad lera, lermälja, sandmalja och pä nägra ställen af endast 
sand; uti Ssdra Helsingeland af sämre lermylla, mälja och sand, samt 
uti lTlorra Helsingeland äter af Lera, Sand, Myr- och Mull-jord.— 
De befintelige mänga »vattensjuka Mosar och Kärr samt wattudragen, 
förorsaka witzerligen swala sommarnätter och tidiga nattfroster, samt 
alt säden mycket sent mognar, äfwensom ock wattuflöden, til l belydelig 
ffada för Jordbrukaren: men hälsotillständet synes däraf icke särdeles 
lida, emedan farsoter icke ofta härja, och kunna lätt dämpas.— 

Nägre uldikningar och strömrensningar hafwa, de sednare aren 
pH ätffillige ställen innom Länet blifwit werkställde; och hwaraf Ior -
brukaren och owedersägeligen fält erfara nytta; men de kostnader som 
ätgä för att uti stort kunna »verkställa sädane utdikningar och ström-
rensningar, öfwergä den enskildes förmäga.— 

Oanmält torde icke böra lemnaS att Lomsjön, belägen ä grant-
sen emellan Hrsunda och Wahlbo Socknar i Gestrikeland genom utdik-
ning blifwit sänkt en aln. 

2:o I n n e w å n a r e . Folkmängden utgör 80,961 personer 
nämligen: 
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Under de sista 5 aren bar folkmängden ökats, hwartill ordsaken 
torde böra sökas, säwäl i det hälsosamma tillständet och stpddskoppor-
ne, som i den omständighet alt utflyttningar frän Länet ganlka sällan 
Fch ogärna företagas. 

Folket är mera och mindre bildat och sedltgt, mer och mindre 
arbetssamt, äfwensom ock mer och mindre begifwet ps bränwinS supan¬ 
de, förbrytelser större och mindre hafwa ä ätstillige ställen blifwet för-
öfwade. — 

Konst- och näringsfliten är likwäl i det hela tagit, berömwärd; 
men wälmägan synes dock, ehuru tarflighet i klädetz-ägt i allmänhet 
rader, genom flera pä hwarandra fölgde mitzwäxtär, hafwa aftagit — 
s arbetare är i det hela tagit ingen brist.— DagSwärkspriserne älv 
ifrän 16 till Z2Skillingar Banko för Man5och merendels ^:del mind¬ 
re för QwinSpersoner. 

3:o N ä r i n g a r äro förnämligast Jordbruk, hwarwid behand¬ 
lingssättet är sälunda: att ökern trädeS uli en del Socknar till hälf¬ 
ten, uti andra till en tredjedel, samt uti en del Socknar äter l i l l ^n 
fierredel— Den öfriga delen af Jorden besäs med Räg, Korn, Arter 
och äfwen pä nägra ställen med Potalo»S. SädeSflagenS proportion t i l l 
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bwarandra inhämtas af den för Landet upprättade och medföljande 
Tabell. Slörsta delen af Hemmans äboerne iakttaga mycken omtanka 
att fä äkerjorden bördig genom Uägen körning, samt psförande af göd¬ 
sel, tillökt med ätskillige andre gödande ämnen, bwaribland i synnerhet 
bör räknas dikes- och myrjord.— Af trägärdswäfter brukar allmogen 
endast Potat is, Käl och Rötter samt pH ganffa fH ställen nsgot Äpp¬ 
len och Körsbär, som planteras och wäxer uti särstildle afstängde sH 
kallade täppor. 

De fordna höga sädespriserne hafwa förordfakat mänga och be, 
tydande odlingar, där sädane kunnat göras, hwarigenom ock spannemäls 
tillgängen blifwit ansenligen ökad.— Sädes-productionen swarar dock 
icke pä längt när mot ortens behof. Wid de fieste Bondgsrdar äfwen 
som ock wid UtanhedeS fiufwar, i synnerhet i Gestrikeland finnas 
Humblegärdar, som i goda är för ägarne lemna en nägorlunda god af-
kasining, t i l l och med ti l l förvttrande. Lmsädel säsom den betydligaste 
näringsgren, i synnerhet i Norra Helsinaeland, för Länets allmoge, är 
bwarken i af eller tilltagande, utan bibehälles i den män, som med jor¬ 
dens befriande frän utmärgling kan förenas. Dä Llnwäxten lyckas, 
blifwer af densamma, utom hwad i nämnde Fögderi förbrukas till hus-
behofs- och saluwäfnader, 3 » 4cxx) M ärligen förptlrade till andra or¬ 
ter; och är Linhandteringen därstädes, nästan den enda manliga allmän¬ 
na ulwäg hwarigenom penningar till Krono-Utffylder och andre utgif¬ 
ter inbringas— Förbättrade äkerbruks melhoder och redskap äro icke 
införda— Mechanista inrättningar till besparande af arbetskraft äroi 
Socken-klensmedjor; Linhamrar och Skäcktor, Trölkmachiner, Sägar och 
Sqwalleqwarnar, hwilka alla begagnade till husbehof, dels drifwas med 
watten, dels ocksä dnfwas af bästkreaiur. Bastapossstseln utgör ock 
en wäsändtelig näringsgren; dock är fodertillgängen emot den öppna ä-
kerwidden pä mänga stallen knapp— De sidlänta ängarne äro i torra 
är nägorlunda gifwande och behöfwa icke särdeles stötset. Härdwalls, 
eller den mindre bärande ängen plöjas i allmänbet till Swal, och därpH 
anwändes den bästa och kraftigaste gödslen. Hkren fär älnöjas med 
den swagare, eller artificiella.— Stallfodrina om sommaren, brukas ej 
i Länet, utan begagnas ds betesmarkerne, förnämligast wid Fäbodarne, 
där kreaturen större delen af sommaren med förmän wistas. Nägre 
allmänna anstallter till större Boskaps racerneS förbättring äro ej wid-
tagne, men fär-afwelen har de sednare aren wunnit, sedan Isländska 
och Norrssa fär börjat införas.— Ladugärds afkastningen i Södra och 
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Norra Helsingeland swarar tillräckligt emot desie bägge Fögderiers be-
hof och lemnar äfwen nägot öfwerffott af smör och ost till afsalu; men 
i Gestrikeland äter är densamma för ortens behof icke tillräcklig, bwar-
till säsom orsak torde kunna räknas jordens härdbtukning, Bergsrörel¬ 
sen, samt stjulsningsbtswäret, hwilket allt fordrar att ett stort antal 
hästar, som wanligen utfodras med det bästa höet, mäste underhällas,— 
Boskaps sjukdomar hafwa icke pä mänga är härjat — 

Skogarne, bestäende till det mästa af Tall och Gran samt Löf-
träd, nämligen Björk, Asp, Rönn och Ålder, utgöra den största delen 
af Länels Area. 

De äro fördelade emellan Skattemannen och Staten, hwilken sed-
nare emot Zlecognition uplätit sine tracter ti l l Iernbruken.— Skatte-
ffogarne äro till det masta emellan hemmanSägarne, dels storffiftade, 
dels ocksä tegffiftade, sä alt hwarje hemman har sin afffilda lott, med 
undantag af siubbrättighetS-hemmanen ä Recognitions-Skogarne, för 
hwilka hemman, till underdänig fölgd af Kongl. Majils Nädiga Kun¬ 
görelse den 4de Februarii ! 8 i i , stogsansiag wäl blifwit fastställde, men 
i anseende till fortfarande rättegängar ännu ej utbrutne. Skogarne i 
Södra vch Norra Helsingeland äro tillräckelige för behofwet och i en 
del Socknar till och med därutöfwer; men i Gestrikeland äter är elt 
helt och hället motsatt förhällande, emedan därstädes mänga hemman fin¬ 
nas, som nu icke hafwa stängningswirke och »vedbrand, ännu mindre 
Byggnadstimmer. Hushällningen med skatte - ffoaarne är allmännast, 
men i synnerhet i Gestrikeland ganska dälig, bäldst därstädes nästan all 
den skog som warit tjenlig till Bjelkar och Bräder assörts till England; 
och om ej brädpriserne de seduare ören sä betpdeligen fallit, stulle snart 
icke en Ssgtall funnetS qwar. 

För att ännu mera öda ffogen, lata Bönderna uti nsgra Sock¬ 
nar af Gesirikeland sine drängar, oberäknad lön i penningar, för fin 
enstilda räkning säga witza Tolfter bräder och utföra witza famnar wed, 
hwrlket offick sä inrotat sig, att den Bonde i besagde Socknar, hwilken 
ej därtill samtycker, eller, säsom Landbonde och icke ägande stog, ej kan 
sädant utläfwa, msste antingen betala nsgot motswarande i penningar 
eller ock blifwa i mistning af en duaelig Dräng.— Skogens äterwärt 
är, i anseende til l jordens steniga och maara beskaffenhet, ganska sen. 
Ett öfwerstödigare och mera Skogödande Byggnadssätt har äfwen bör, 
jat wisa sig hos allmogen, men allestädes nästan utan smak och uträk¬ 
ning, samt pä intet wis till wedbesparing, emedan de rum som de sjelf-
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we, dageligen ej bebo, icke göras täta och dragfria.— Stängsel-sättet 
är det urgamla, med gärdeSgärdar kring'ägorne och pH fä ställen sten¬ 
murar kring upbrutne smä jordlägenheter; men omkring Skogslotter, 
Skogsängar och beteshagar brukas i allmänhet sä kallade Brätagärdar, 
hwilka äro mycket ffogSödande, dels därföre att därtill anwändas en¬ 
dast ungffog, dels ocksä därfbre alt de snart nedruttna. Ek- och Bok¬ 
skogar finnas ej, och H Bränntorf är ej eller tillgäng. Sä wäl hos 
StändSpersonerne, som bos allmogen, röjes ganffa liten häg för plan¬ 
teringar af Löfträd. 

Bergsrörelse: Uti Länet ssnnaS sju stycken Ierngrufwor, nemli-
gen Stollgrufwan. NpängS- Göffe- Myggbv' och Sänkmäs-grufworne 
i Gestrikeland; Woxna grufwa r Södra samt en lydande under Ström¬ 
backa Bruk i Norra Helsinaeland> hwarförutan ock i Färila Socken 
finnes en Coboltgrufwa, benämnd LooS. Af sagde grufwor, hwilka alla 
sro fattige pä malm äro frän OdeSmäl uptagne, den under Ström¬ 
backa Bruk för trenne är sedan och LooS Coboltgrufwa förledit är.— 
Iernwerk äro i Gestrikeland: Gusinge med en masugn, fyra Stäng-
jernshammare, en spikhammare, en stagbptta och en klensmedja; Grön-
zinka med en masugn och tre Stängjernshammare; Gammelstilla med 
en masugn, en StängjernS- och en spikhammare; Hoforst med en mas¬ 
ugn och en Stängjernshammare; Hammarby med en masugn och tre 
Stängjernshammare; Uhrfortz med en masugn och twä Stängjernsham¬ 
mare; Högbo med en masugn och tros Stängjernshammare; Wij med 
en StängjernS samt tre ämnes och Manufacturhammare; Äbro och 
Brallfortz med en masugn och twä Stängjernshammare; Ämot med en 
masugn och twenne StängjernShammare; Wiksjb med lwä Stängjerns-
och twä Manufacturhammare; Wifortz med twä StängjernS- och tre 
Manufaclurhammare; Armar men en masugn samt twä StängjernS-
och tre Manufaclurhammare; Oflätlfortz med twä Stängjerns samt en 
knip- och fyra spikhammare; Hlllewik med en masugn; Tolfforsi med 
twä Stängjernshammare; Mackmyra med en masugn en StängjernS-
och tre Manufacturhammare samt Fortzbacka med en masugn, tre 
StängjernS- och sex Manufaclurhammare samt Plätugn; Bergsmän-
nenS Masugnar äro Webyggehyttan; TjernäS; Wisterhästbo; Bro, Norr-
bergS och Icrbo, och deras hamrar äro Wej, Ho, Präshptte, Fagerto, 
Tjernäs ökre och nedre. Bergs öfre och nedre, Hvsjö Wall, Backbergs, 
sttersta, Hhs samt Ierbv öfte och nedre; uti Södra Helsinaeland: Wof-
»a och Swabens wrk , hwardera med twenne Stängiernshammare och 
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fyra härdar samt egne Masugnar; Anneforsi och Norra Swartnäs med 
en hammare och twenne härdar hwardtra; och > lyder under Annefors 
äfwen Hillbo Masugn; Kihlafortz Bruk med lwenne hamrar och fyra 
härdar, samt tillhörande Manufaclur; Calharinebirg med en hammare 
och twä härdar; Gullgrufwa och Sunnäs med twenne hammare och fyra 
härdar; Maräker med twenne hammare och trenne härdar samt en spik-
smedja; och lyder äfwen derunder Ljusne Masugn. 

Worna Manufacturwerk för spik och bandjern har pä flere sr 
ej warit i gäng; och äro Wiksjöfor§ och Fenwiks Manufaclurwerk b-
delagde; samt uti Norra Helsingeland: LängwindS Bruk med Boda ham¬ 
mare, en Masugn och ser Stänajernshärdar, samt en salu knipham¬ 
mare; Iggesunds och Nianfortzwerken med en Masugn, fyra Stäng-
jernshärdar, och twenne spikhammars för en stock; SlrömS Bruk med 
tre StänajernShärdar; GnarpS Masugn; FrantzhammarS Bruk med tre 
Stängjernshärdar; Andersfors Bruk med en Slängjernshärd; HedwigS-
fors Bruk «ed twä StängjernShärdar, en ämnes eller Röfkällshärd, 
en Pläthammare, en salu- knip- och spikhammare; Strömbacka Bruk 
med fyra Stängjernshärdar, en salu kniphannnare, en Plät- och fpra 
salu Svikhammare; Mowike Masugn, samt Osterbo Masugn. 

Bergsbruket drifweS med fiit och omtanka; och har, ehuru man 
nu klagar öfwer lagt pris och trög afssttning, nägra är warit för 
Bruksägaren förmänlig. Den malm, som för Brukshandteringen är 
nödig och icke mur de i Länet befintligt Grufwor kan erbällas, mäste 
hämtas frän Rostagen, Stockholm, och Stora Kopparbergs Län. 

Fabriquer, Bruk och öfrige Näringar, hwilka icke hsra tM 
Vergsrsrelsen hafwa icke under sednast förslutne fem är, medelst an¬ 
läggande af nya tillkommit; och ej eller nägre af de förulwarande, hwil¬ 
ka med omtanka stötas, och lemna mer och mindre inkomst för ägarne, 
blifwit nedlagde. DeraS beffaffenhet och afkastning, inhämtas närmare 
af Tabellen. 

Binäringar: Iagt och fiffe idkas, i synnerhet i wise Socknar i 
Södra och Norra Helsingeland, men lemnar föga eller ingen inkomst.— 
BHgge detze näringar tyckes wara i aftagande.— Ordsaken därtill lä-
rer hufwudsakligast wara deraS begagnande under lektiderne, äfwenso» 
bwad Iagten angär kalla wsrar och torra somrar, samt ffogseldar, 
hwariaenom fogeläggen gött förlorade. Den fogel, som ffjuteS afsän-
des merändels till försälgning i Södra orterne. Tjärubränning werk-
ställes i smä dalar; men den blifwande Tjäran är till ock med i det 

hela 
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hela tagit otissräckelig för Länets behof. Kohlning sr en just icke rik> 
tände, men säker penningeförtjenst för Skatte-Bonden, och köpe-kohlen 
kosta Iernbruken mindre än de kohl som af deras undethafwande t i l l -
werkas. Poltaffe- tillwerkningen är ej enS känd i orten.— Saltpetter 
tillweikas i en del Socknar tämmeligen betpdeligt, och det är all an¬ 
ledning förmoda att denna lillwerkning mer och mer tilltager, dä Fa-
brikantcrne äro säkre om afsältning till ssäligt pris.— Fortzlande ak 
Malm samt Tackjern och Stängjern for Brukens räkning äfwensoin ock 
Spannemäl och andre köpmanna-wahror emellan Släderne Hudikswall, 
Söderhamn, Gefle, Upsala, Stockholm, Fahlun, Hedemora och Wester-
ös, utgör en icke riNga förtjenst för allmogen.— Vllewäfnader tillwer-
kaS nästan endast lin busbehof; men aröfre Linnewäfnader säsom Blag-
garn och foderwäf äfwen till en icke ringa afsalu, i synnerhet Uli wisse 
Socknar af Södra, och Norra Helsingeland— Wintersssjder, bestäende 
af Lagqkäril ock Åker- samt Körredskap lillwerkas nästan enkast ti l l e-
Zet behof.— Qwarnstenar samt Ställsten till Masugnar äfwensom 
Trappsten och Sträcksten tillwerkas i nägra Socknar af Gestrikeland, 
men denne näring är icke särdeles lönande, emedan därtill ätgä mänga 
daqswerken och ofta händer att dä stenen i det närmaste är färdig, den 
bcfinnes wara odugelig och allt ä densamma nedlagt arbete, förspilt. 

Strömmingsfiske idkas af innewänarne i de Socknar som gränt-
sa intill hafwet. Detta siste har hitintills nägorlunda bibehällit sig och 
lyckats det ena aret mer och ett annat är äter mindre, men är gagnan¬ 
de i synnerhet därigenom att, utom obelydeligt försäljande af saltad 
Strömming, den färsta eller npfiffade om sommaren säljes merändels 
för billigt pris af allmogen i ofwan omförmälle Sjösocknar til l de pH 
afsiänd belägne Socknars innewänare, hwilka sjelfwe afhämta och in¬ 
salta svqde nödwändiqhets-wara.— Flera Skattlagde Fissen bäde för 
Skäl, Lar, Ah! och Sik sinnaS; och är bland de samma, Ljusne arren¬ 
de Laxfi^e, beläait i Söderala Socken af Södra Helsingeland, det be¬ 
tydligaste. — BrädsäIning: Wid höga brädesvriser har denna band¬ 
tering wid ffattlögde Sägarne i de närmast S!äderne Gefle, Sörer-
hamn och Hudikswall belägne Socknar gifwit nägon penningeförtjcnsi; 
nlen nu mera snarare förlust. — 

Handel i Landet, drifwes med Landunanna-waror i allmänhet, 
säsom Smör, Fog:l, Lin, Garn och W5fnader, men med ssogsessecter 
endast i de Socknar, som äro belägne närmare Städerne. Afscitlninas-
orterne för de förstn.wnde äro förnä!nligast Städcrne Söderhamn, Geste, 
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Spsala, Stockholm, Hedemora, Sahla och Fahlun, dels pH marknader-
ne, dels ocksA däremellan, dit endast Landswäg kan begagnas. Detzut-
om föryttras ock en del Landtmanna-waror pä Skjärstad Marknad i 
Ierfsö Socken; och anseS sagde Marknad för Landet förmonlig. — 

Wästgötharnes Gårdsfarihandel är för Länet högst ffadelig; ty 
den lillffapar inbillade behof af granlät och luxe, särdeles bland qwin-
nokönet, och bortlockar penningen ur Landet. — 

Sjöfart idkas endast af de inwid Hafskusten boende personer i 
och för T>eras fistebragder, samt af nägre fä, dä en eller annan last wed 
föres till Stockholm, samt Bräder till Hudikswall och Gefie. 

4:o. Pol i t isk författning Kammarwerk: Under de fem 
sista ören äro inalles sju hemmanslägenheler ä nyo Skattlagde; inga 
af öde uptagne, eller i ödeSmäl förfallne, icke eller nägre Krono Nybyg¬ 
gen uptagne med »vederbörligt Mständ. Stor- och äfwen pH nägre 
ställen EnstifteS delningar fortgä och hafwa rvunnit mycket förtroende» 
i anledning af deras allmänt erkända nytta. — Mänge hemmansklyf-
mngar göras i fölgd af folkökningen och äro nytlige där hemmanen ej 
allt för mycket sönderstyckas och utrymmen till ny-odlingar gifwas. Till 
hemmanens förswagande bidrager belpdeligen ten plägsed, som wunnit 
häfd, att i stället för lösen i penningar för hemmans-andelar, Skatt¬ 
fritt lemna til l medarfwingar TorMgenheter undan hemman, hwarige-
nom ssogsbebofwet ökas och mulbetet minstas, samt hemmans-ägaren 
försättas i trängmäl för sin utkomst jemte utffylderS och allmänna 0-
neras utgörande. Waltenupdämningar förorsakas rväl pä flere ställen 
genom Vruksanläaqningarne och äro menlige för jordbruket, men där¬ 
emot nyltige för Berasrörelsen — Af Tabellen inbämtas antalet af 
hemman och deras olika nalur samt lägenheter, Bruk och Qwarnar. 

Statsbidrag. Detta Län sr wiZerligen härdt, bäde Skattlagdt 
och Roteradt och kan ej utgöra större onera sn det nu med yttersta mö¬ 
da utgör. All omtanka och hushällning är högst nödig för att kunna 
bära dem. De Socknar som äro belägne närmast inwid stora Rikswä-
gen fä likwäl widkännas mästa tyngden däraf, i anseende till Gästgif-
weristjulS och inqivarterrng. Detze Socknar äro dock till ersättning 
därföre, befriade frän andre Kronojkjutsar än Krut- och Saltpetter-
tranSporter, däruti de ösiige Socknarne äfwen mäste efter statt deltaga 
och för detze sistnämnde Socknar äro Kronostju:sarne sä mycket mera 
tryckande, som de skjutsande mäste oftast färdas 8 » la mil till och frän 
sMSnmgsstället, och dä dm wäg som de stola ffMsa tMggcs, utgör 
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wägens längd 14 2 2n mll hwarigenom f5r hwarje häst och karl för¬ 
spillts frän och med tre ti l l och med fem dagar för hwarje Krönossjuts. 

WHrdet af de i Tabellerne upförde onera och beswär har blifwit 
funnet dels genom medium af fem örs MarkegängspriS s dagswerken 
och wahror, dels ocksä genom gsngbart pris ä sädant hwarä ej warit 
Markegäng. 

Politi. Ut! alle Socknar Hro öfwerenskommelser träffade till in-
ssränkning af vppighet ock öfwerfiöd wid Gästabud, hwilket medfört 
god »verkan. Vpordningar äro ock utfärdade samt efterlefwaS. Genom 
utfärdad allmän Kungörelse är ungdomen förbuden att om nattetid 
kringstryka och sia sammanffocka äfwen som ock allmogen erindrade om 
ffyldighelen att bidraga till ligaerietS hämmande och obehörige perso¬ 
ners kringstrykande m. m. — Till ordninaens bibehållande wid Gäss-
gifwaregärdarne äro f^reffrifter meddelade dels i daabsckerne, dels ocksä 
genom utfärdad allmän Kungörelse. — Andre Schole inrättningar aif-
was icke än att witze tillsatte Barnalärare innom hwarje Socken, wisia 
tider af öret RotewiS underwisa Barnen i Christendomen samt alt 
ffrifwa och räkn^; och ätnjuta desie Lärare uti en del Socknar en rin-
aare lön af Socken-Magazinerne samt nägon särffild wedergällning af 
^Barnens föräldrar. Uti' en annan del Socknar äter, äro ordentelige 
Schole-Casior inrättade.— UnderwiSningSwerk för nyttiga siögder fin¬ 
nas icke. — För hälsowsrden är en Commilee i hwarje Socken pH 
Kongl. Maj:tS Nädiga befallning inrättad. — De fattige försörjas 
dels uti Fattigstufworne, dels ocksä uti gsrdarne tourwis. Allmänna 
anstalter till«odjurS utövande, bestä i synnerhet i utdelning af belöning 
eller stattpenningar till dem som rofdjuren fälla. Derjemte begagnas 
ut i omförmälte ändamäl Warggropar och Saxar. Detze anstalter wer-
ka kraftigare för ändamälet, än stundom försökte stallgöngar, hwilka 
sällan lyckas i denna bergaktiga Landsort, där jemwäl icke är nägon 
Iägeri-betjening och detzutom brist pä kunnoge Jägare. 

5:o S t ä d e r ; Sädane finnas här i Länet trenne, nämligen 
Gtsie, belägen i Gestrikeland; Söderhamn i Södra Helsingeland och 
Hudikswall i Norra Helsingeland. Alla detze Städer äro Stapelfrihet i 
N3der förunnadt. — Tillständet med de samma är följande: 

1:o Gefle; De Handlandes antal räknades wäl förledit sr M 
?g personer, men bland dem woro dock 18 som ingen rörelse drefwo.— 
Utrikes Skeppare woro inalles 83 af hwilka endast 45 tidtals sytzelsat-
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tes pä de Handlandes 70 stycken större och mindre Skepp samt Fartyg. 
Sjömanshusets enrollerade styrka räknades wäl till Ser Hundrade 
Sjutliotwä man, hwaraf endast 3l3 tjenstgjorde. — Af allt detta sy¬ 
nes det Conjuncturen för handel och sjöfart pä utrikes ort de sednare 
ären warit mindre gynnande. Kxpsrten har bestätt uti Stängjern, 
Koppar, Manufaclursmide, Bräder, Bjelkar. Master och Bogspröl; 
Spärrar, Spiror, Handspakar; Beck, Tjära, Rödfärg, Tegel och Enbär; 
samt importen i synnerhet af Kalk, Spannemäl, Salt, nägot Speciri-
er och Tobaksblader. Handlwerrerier: I Staden finnas 125 Mästare 
med 7? Gesäller och 72 Lärlingar. 

Strömmingsfisket, som idkas af en i Staden warande särffild 
Borgerlig Clatz, har de sednare ären warit mer och mindre gifwande.— 
Stadsjsrden, som fföles med flit och omtanka, bestar af: Gammal 
Anges- eller Wretjcrd mot statt och under Bewillning Tunland 1,247. 
Dito Dito Civile och Ecclesiastique Embets- och Tjenstemäns Lö-
nings- och Pensions-jord som uti Tabellen är inlagen under L3-

Tunland nytlias tll l Potatois och andra Jordfrukters plantermg 
2,izci,cxx) Qwadratalnars Jord-areal eller circa - Tunland L l . 

För Stadens Pastor är äfwen den Lön han ätnjuter säsom Pa¬ 
stor i Walbo Socken uti den i Tabellen intagne summa med 1243 Riks¬ 
daler uptaane.— Uti Staden finnes en Tobaks- samt en Segelouts-
fabriqve och ett Sockerbruk, hwilka drifwaS, de twenne förstnämnde, 
eller Fabriqverne med werkelig framgäng, samt det sednare äter, eller 
Sockerbruket til l snarare förlust än fördel för aclie-ägarne. — Det i 
Staden warande Skeppswarf har drifwits med omkring 50 arbetare, 
hwilke dock, i anseende t i l l det nästan afstadnade SkeppSbyggeriet, ej 
altid, ätminstone ej med nägon fördel kunnat sytzlosältas. 

Uti Staden finnes ett Gymnasium; en Trivial - Schola; en Ele¬ 
mentar - Schola och 2.ne Lancaster - Scholor. Detzutom är inrättat ett 
Arbetshus hwarest en mängd Barn af Qwinnokönet ärligen lemnas 
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underwisning i konsten att spinna och wäfwa; och finnes därjemle ett, 
utaf en privat man til l Staden skänkt hus hwarest ätstillige af Sta¬ 
dens fattige hyresfrilt bo. Hälsowärden bestrides egenteligen af cn La-
zaretls - Läkare fumt en Stads - Physicus. 

2:o Söderhamn; Handel, 'directe pä utrikes orler har blifwit 
begagnad, sä widt omständigheterna i en mindre gynnande conjunctur 
för handelen det medgifwit. — Den hufwudsakeliga handelen har dock 
til l det mästa drifwitS pH Stockhom och Gefle.— De aftullade inkom-
ne waror hafwa bestätt uti Spannemäl; Salt ; Linfrö; Caffe; Socker 
och Tobak; Hwaremot de till föryttrande ä andre orler i Landet upköp-
te wahror beställ uti Bräder, Bjelkar, finare och gröfre wäfnader, Lin¬ 
garn och Smör. — Af det Iern, hwilket frän Woxna, Kiblafors, 
Swabens, Furudahls och Dahlfors Bruk til l Stadens wäg ankommit, 
har Stadens handlande icke inköpt nsaot ti l l sseppnina pä utrikes ort, 
utan har alltsammans afgätt pä Stockholms wäg; och nyttjas nsare 
af Stadens handlande säsom Commitzionaner Ull den för Brukens rak¬ 
ning reqvirerade Spannemälens och Iernets emotlagande och afsändan-
de, emot arfwode och beting. — Till idkande af utrikes handel, hafwa 
under loppet af sistförflutne Fem är begagnats Stadens Handlandes 
fyra stycken Fartyg, samt till inrikes Sjöfart oberäknade Jakter och 
större Bätar, fem stycken större och mindre Fartyg. De Handlandes 
antal utgör 28 hwaraf dock 8 likwäl med bibehällande af deras Bur-
stap icke idka nägon handel. Handtwerkare finnas i Staden af nästan 
alla Profesioner 76 Mästare, 25 Gesäller och 32 Lärlingar. 

Fistet, som i Staden utgör en Borgerlig näring och egenteliaen 
bestar af Strömmingsfiffe samt idkas af 63 Borgare, förutan afsig-
komne Handlande och Handtwerkare, har förledit är warit särdeles gif-
wande. Sedan det i Staden warande Gewärs-Facioriet hwilket l i l l -
förene drefs för Kongl. Maj:ls och Kronans räkning, numera blifwit 
nedlagdt, sä sytzelsätta sig de därwid begagnade Handtwerkare, af hwil-
ka 20 äro i Staden bosatte, med Klensmeds- Swarfware- och Timmer¬ 
mans-arbete. Stadens Jord af hwilken blott Tio Tunneland hälles 
i öppen äker och den öfriga brukas i Circulation, ffötes wäl. En myc¬ 
ken idoghet röneS hoS Qwinnokönet i afseende pä lillwerkning af Wäf-
nader. Utom den närmare wärd. stötset och spisning, Stadens med er-
forderliqe rum ftrsedde 6 Fatlighushjon dageligen njuta, undfä äfwen 
11 personer midd.-g hela aret igenom och utom deffe bespisas Hfwenle-
des 20 andra persöner fyra mänader winlerliden; hwarförutcin mindre 
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behöfwande fattige till Iuh l - och Pästhelgarne tilldelas hjelp i pennin¬ 
gar och Spannemäl. Ett Sjukhus är af en i Staden boende Pri¬ 
vat man inköpt och till fattigwärden stänkt samt med behöflige rum och 
sängar försedt. Hälsowärden bestrides i öfrigt af den i Staden boende 
Provincial - Medicus. — Uti Staden finnes äfwen en större Schola, 
samt en sä kallad Fattig-Schola för BarnS underwiSning. 

Hudikswall grundar sitt beständ i synnerhet pä Handel, Handt-
werkerier och Strsmmingsfiste. Handelen drifwes egenteliqen med 
Buldan, samt finare och gröfre Wäfnader, som däromkring till särde¬ 
les myckenhet tillwerkas, och till det mästa pä Stockholm afsälteS, äf-
wensom ock med Spannemäl, hwilken sednare handel under de sednare 
aren bety:eliaen ökat de Handlandes förtjenst. Med twenne Fartyg, de 
Handlande tlllhörige, exporteras ärligen i ^ 2 Laster Bräder och Bjel-
kar, hwaraf likwäl, i anseende till den mindre goda conjuncturen för 
trädwnkesbandclcn, ingcn niinst för de-Handl^de kan waraHtt päräkna. 
Utom det Salt, som med sagde Fartyg hem föres, idkas för öfrigt in-
aen utrikes handel. Stadens Handlande äro till antalet 26 — Fem-
uotwä Handlwerkare finnas, som med sina tiNwerkningar betjena dels 
Staden, dels ocksä Landets innewänare; och förmodas större delen af 
Handlwerl^rne hafwa sin tarfweliga utkomst. — Borgare, som idka 
Strömmingsfiffe, äro till antalet 13a; och har fiffel senast förflutne ä-
ren warit wärelwis mer och mindre nynnande, men i allmänhet mindre 
fördelaktigt än förut. Uti Staden finnes en Tobaks - Fabrique, som 
drifweS med fördel och har god afsättnino; och har detzutom mot flutet 
af förra aret blifwit anlagd en Spegel. Fabrique bwars tillwerkninas-
och avsättningsbelopp likwäl icke för närwaranre kan bessämmaS. Den 
Jord Staden äger, och hwilken Jord endast bestar af Hker och nägon 
Betesmark, ssötes wäl. Af allmänna inrättningar finnas förutan den 
i Staden roarande Trivial-Schola l:o en Pedagogie, hwarest 30/Barn 
örligen njuta fr i underwiSning. — Första Fonden till sagde inrätt¬ 
ning bar af en nu mera affeden Privat man blifwit stänkt; 2:0 Ett 
Fattighus, upfört nästledit är till twänne wäningarS höjd och med 9 
rum. För närwarande erhälla därä fyra fattiga ärligt underhäll och 
ätstillige andre fattige fria Boningsrum och är af befintelige rummen 
ett för sjukas skötsel och underhäll undantagit. Hälsowärden bestrideS 
af en i Staden antagen Stads - PhysicuS. Skjuls och winterwägning 
ombesörjeS af Gästgifwaren emot därföre öfwerenSkommen ersättning, 
«en wägarnes underhällande om sommartiden äligger Stadens inne-
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wänare att, efter ffedd fördelning in natura ombesörja. Under sedna< 
re ären hafwa ötstillige Stadens innewänare förenat sig till ett gemen¬ 
samt Bolag för inrättandet af en Saltveter-tillwerknina, som wid för¬ 
sta kokningen nsstledit är lemnade en afkastning af Femtio ttt. 

Gesse Slolt ä LandS-Cancelliet den 24 December 1822. 

ERIC SPARRE. 

A. F. de Frese. 
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