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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

Till åtlydnad af Eder Kongl Maj:ts Nådiga 

befallning, uti Circulaire-Brefvet d. 17:de April 

1821, öfverlemnas luirhos i djupaste underdå

nighet icke allenast berättelse för de sednast 

jramjlutne fem årens eller från och med år 

1823 till och med 1827, ö fver allmänna till

ståndet i detta mig Nådigst anförtrodde Gefle-



borgs Län, utan ä fven de anbefallde Tabel

lernej tillika med fyra andre Tabeller, här-

städes upprättade, äfvensom ock Markegängs-

Taxorne för nämnde fem är. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit 

framhärdar 

Stormägtigste Alternådigste Konung! 

Eder Kongl. Maj-.ts 

untlerdånigste, tropligtigstt 
tjenare och undersåte 

Gefle Slott å LandsCancellie 
och Contoir d. 15 Aug. 1828. ERIC SPARRE. 

J. Ringh. J. G. Strandberg 



Underdånig berättelse om allmänna tillstån

det i Gefleborgs Län för sednast fram-

Jlutne fem åren, eller från år 1823, 

upprättad till underdånig följd af Kgl. 

Brefvet den 17 April 1821. 

§. 1. 

Lånets allmånna beskaffenhet. 

Gefleborgs Ilöfdingedöme utgöres sedan år 
1810, då Ilerjeådalcn skiljdes derifrån., för att 
med Jemtland förenas till ett nytt Lån , af de 
båda Landskapeme Gestrikland och Helsingland. 
Dess låge år emellan 6o° 15' och 62° 20' nord
lig bredd, samt emellan 52 6 och 35° 8'långd 
från Ferro råknad. Största bredden i vester och 
öster, som år i norra delen af Helsingland, år 
13 mil. Emot söder afsmalnar landet mer och 
mer till dess det i sydliga delen af Gestrikland 
slutar nåstan i en kil emellan Dalarne, West-
manland och Upland. Största längden ifrån sö
der till norr år 21 i mil och qvadrat-innehållet 
172 qvadratmil, hvaraf Gestrikland intager 37 
och Helsingland 125 qvadratmil. 
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Länet grånsar i norr till Medelpad, i vesler 
till Stora Kopparbergs Län och Herjeådalen, i 
söder till \ estmanland och i öster till Bot tni 
ska Viken och Upland. 

Norra gränsen emot Medelpad utgöres af 
en , ehuru ej betydlig, skogbevåxt höjdst räck
ning; grånsen emellan Herjeådalen och Ytter 
Hogdahls Socken bildas af de fjällryggar, som 
omsluta Herjeådalen och här sammantränga sig 
på båda sidor om Ljusne elfven. Gränsorne 
emellan Helsingeland, Dalarne och Herjeådalen 
sammanstöta vid en grupp af smärre sjöar, ka l 
lade Gross-Sjöarne, uti hvilka ett ibland H e l -
singelands betydligare vattendrag, Woxna-elfven, 
uppkommer ; sedermera följer gränsen emot D a 
larne denna s t r öm, på en sträcka af ungefärli
gen 4 mil , hvarei ter den , ehuru med åtskillige 
afvikningar, utgöres af en bergig landthöjd, som 
skiljer vattendragen i de t ta , och Stora Koppar
bergs L å n , ifrån hvarandra , till dess den råkar 
Dalelfven. Gränsen emot Vestmanland och U p 
land följer likväl icke sistnämnde flod, utan går 
i åtskillige krökningar , på mer och mindre af-
slånd ifrån högra stranden, så att ångsmarkerne 
på båda strånderne af de stora fjårdarnc i I l e -
desimda och Öster Fernebo Socknar höra till 
Gestrikland. Gränsen går likväl sedermera öf-
ver Elfven inpå Gestrikesidan, och följer s lute-
ligen en olåndig skogstrakt ut till hafvet vid I l a r 
nas bruk. 
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Den fysiska beskaffenheten af Lånets tvån-
he hufvuddelar, Gestrikeland och Helsingeland, 
år våsendteligen olika, och man kan anse Ge-
strikland, som en öfvergång ifrån Uplands slätt
bygd till den bergiga och djerfva natur, som ka
rakteriserar Helsingland och Norrland i all
månhet. 

Någon sammanhängande bergsstråckning fin
nes icke i Gestrikland, blott en eller annan berg-
klint skjuter upp ur den höjd, som skiljer landt-
skapets vattendrag ifrån dem, som flyta inåt Da
larne, och hvilken höjdsträckning afsåtter sido
grenar inåt landet, uti hvilken de högsta af of-
vannåmnde bergsklintar finnas. Dessa å ro , i 
Thorsåkers Socken: Söderåsen och Storberget, 
som innehåller jernmalm; i Ofvansjö: Kungs
berget, och i Ugglebo: Fallåsen, Rönnåsen, Rönn
backen och Lenåsen. Detta sistnämnde berg 
företer i så måtto en egen märkvärdighet, att 
uppå dess spets, hvars höjd man någorlunda 
kan bedömma deraf, att Staden Gefle, på ett af-
stånd af mer än 3 mil i rak lime, kan öfver en 
skogig och kuperad trakt , i klart väder skönjas, 
år ett bondhemman beläget. Närmast husen, på 
ölversta klinten af berget, har hemmanet sin 
åker, der nedanföre ängsmarken, och underst, 
likasom ett bälte skogen. Oaktadt ågornes hö
ga läge, har aldrig missväxt dera försports, men 
väl halva frostnätter stundom åstadkommit ska
da på sådesgrödan. Hö-afkastningen derstådes 
är vanligast vida större, ån på något annat stål-
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le inom Socknen. Detta berg lårer likväl icke 
höra till öfvergångs-bergen, så att växtligheten 
derpå år så mycket mera märkvärdig. 

Bergen i Helsingland synas vara någorlun
da rakt i sydvest löpande utgreningar ifrån Norr
ska fjellryggen, eller kanske rättare åro de att 
anse såsom smärre grenar af de fjållstråcknin-
gar, som utgå ifrån kölen och omsluta Herjeå-
dalen. Dessa bergstråckningar, som likväl icke 
åro sammanhängande ryggar, åro fem till anta
let, och dela landet i fyra floddalar, hvilkas vat
ten i ofvannåmnde rigtning, eller i sydost, falla 
ut i Bottniska viken. 

De högsta bergen åro Blacksås i Forssa 
Socken och Gryttjesbergen i Ljusdahls Socken, 
båda landkånningar för sjöfarande, Jerfsö-klack 
i Jerfsö Socken och Höleberget i Regnsjö Soc
ken, jemte flere andra af ansenlig höjd. 

Stenarterne uti Lånets berg åro nästan ute
slutande granit och några egentliga öfvergångs-
berg finnas hår icke. Hållarterne omkring strån-
derne af Storsjön i Gestrikeland, samt i trakter-
no närmast omkring Gefle, hafva likväl genom 
öfvergångs-formation tillkommit. Omkring Stor
sjön bestå dessa bergarter uti ett djupt sandstens
lager, hvaraf inbyggarne i dessa trakter bryta 
qvarnstenar o. m. d. Vid Gefle år denna sten-
art splittrad i lösa block, som på ungefärligen 

en 
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en mils längd ligga hopade på hvarandra uti en 
sammanhängande höjdsträckning långs efter stran
den af Gafle ån och Gefle fjerden, samt synes 
utgöra basen för de holmar och skär, som lig
ga utanför inloppet till Gefle. 

Kalksten finnes ock i samma trakter, vid 
Storsjön i fast klyft, men i Gefle skåren i Jösa 
block. Ön Limön, straxt utanför inloppet till 
Gefle, med flere smärre skar, bestå helt och hål
let af öfvergång8 kalk-klippor. 

Dessa formationer dro likväl ojemnförligt min
dre utbildade, ån Sveriges mera kände, t. ex. 
Öland, Gottland, Weslgötha-bergen, strånderne 
af Siljan och Storsjön i Jemtland, m. fl., och 
åro icke heller af någon vetenskapsman till be
skaffenheten undersökte. 

Af en ännu yngre bildnings-epok ån desse 
sistnämnde bergarter, och i afseende på deras 
rigtning af en karakter helt olik de höjdsträck
ningar, som formeras af granitbergen, åro de 
sandåsar, som, i det närmaste uti paralel rigt
ning i norr och söder, genomlöpa landet. 

Dessa sandåsar, som synas vara en produkt 
af jordens sista stora strid med det neptuniska 
elementet, hafva synbarligen bildats genom vatt
nets sqvalpning, den tid då jorden ånnu var 
deraf öfversköljd, och denna rörelse märkes tyd-

3 
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ligen på flere stållen, i likhet med planetens, 
hafva skett ifrån öster till vester. De hvila på 
den, redan till en del bildade jordytan, från 
hvilken de, ehuru stundom mer och stundom 
mindre höja sig, och bestämma icke rigtningen 
af vattendragen, utaf hvilka de deremot afskåras. 

En af dessa åsar, som troligen år densam 
ma, som vid Enköping framträder ur Målaren, 
går vid Hedesunda Socken öfver, eller rättare, 
under Dal-elfven, uti hvilken den bildar en lång 
och smal Ö, hvaröfver lands vågen till Westman-
land går. Denna Ö förminskas årligen af vatt
nets utskärningar, och den tid torde kanhända 
komma, då den, om icke försvinner, åtminstone 
så mioskas, att denne passage öfver Elfven ej 
mer kan begagnas. Åsen löper sedermera ge
nom Hedesunda Wahlbo och Hille Socknar, 
uti hvilken sistnämnde Socken den försvinner i 
hafvet. Landsvågen, som går igenom desse Sock
nar, år med få afvikningar anlagd på denna ås, 
hvilket medför mycken lättnad vid våghållningen. 

En annan af dessa åsar, hvilken lårer vara 
en fortsättning af Badelunds-ås i Westmanland, 
passerar uti Fernebo Socken Dal-elfven, hvar-
utur den uppskjuter tvånne öar, hvilka fordom 
troligen sammanhängt med hvarandra, och åro 
ånnu mer bortsköljde af vattnet, ån ön i Hede-
suuda. Öfver dessa öar, hvarpå trenne byar 
åro anlaggde, har åfven fordom gått landsvåg 
till Westmanland med ordentligt gås!gifvare-håll> 



11 

men sedan fårgsunden genom vattnets utskärnin
gar blifvit allt för breda och farliga, har denna 
passage upphört. Åsen löper vidare igenom 
Fernebo och Årsunda Socknar, går under Stor
sjön, uppkommer åter i Ofvansjö, igenom hvil-
ken Socken och Ugglebo den fortsätter in i Hel-
singland och sträcker sig vidare uti nordlig rigt-
ning genom hela sistnämnde Landskap in i Me
delpad. Under tiden har den, ibland andra min
dre vattendrag, passerat sjön Bergviken och tvän 
ne vikar af Dellsjöarne. I vestra delen af Hel -
singland finnas ännu flere åsar af enahanda be
skaffenhet. 

Det största af de till Gestrikland hörande 
vattendrag är Dal-elfven, som går igenom ert 
del af Öster-Fernebo och Hedesunda Socknar, 
hvarest den utbreder sig till tvänne vidsträckta 
fjerdar eller bassiner, skiljde ifrån hvarandra 
genom de forssar, af hvilka Gysinge bruk drif-
ves. I Gestrikland ligger denna flod ganska högt, 
och vid Söderforss Bruk börjar dess egentliga 
stupande emot hafvet, genom oupphörliga ström
drag och forssar, af hvilka Elfkarleby-fallet år 
den sista. Vårflödena, som i denna Elf korn
nia ganska sent och vanligen åro högst i med
let af Junii månad, göra ofta stor skada på de 
sänka ångarne och åkrarne i Osfer-Fernebo och 
Hedesunda Socknar, och man har derlöre, till 
förekommande af allt för stora öfversvåmnin-
fjars börjat med de öfversta och trångaste fors-
sarnes upprensning. Som föremålet för denna 
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itrömrensning endast år , att förhindra vattnets 
alltför häftiga stigande vid vårflödena, och att 
påskynda dess aflopp, så göras rensningarna 
blott på bredden af strömfåran, och ej djupa
r e , ån den yta, hvarvid man önskar bibehålla 
vattnet, både för vattenverkens drift och gräs
växten på ångame, hvilka sednare påstås taga 
skada, då vattnet för mycket minskas. Theorien 
synes åtminstone ej origtig, men huruvida nå
gon verkan visat sig af det arbete redan blifvit 
nedlagt, har ännu ej kunnat med visshet u t rö
nas. Till detta företag, hvarmed ågarne af de 
vid Elfven liggande Bruk gjort början, har All
mogen med mycken beredvillighet lånat sitt bi
träde; och Eder Kong), Ma};t Sjelf har, till a r 
betets bedrifvande, Nåcligst behagat göra ett an
slag af 1000 R:dr, för att användas till upphand
ling af nödige Materialier. Önskeligt vore nu, att 
resultatet svarade emot förhoppningarne, så väl 
för sjelfva sakens skull, som för att ingifva All
mogen båg och uppmuntran, att förena sina kraf
ter till större och ovanligare företag. 

Det största vattendrag i Gestrikland, näst 
Dalelfven, och som egentligen kan sågas tillhö
ra Landskapet, år det, som från åtskillige sjöar 
och strömmar i Thorsåkers och Ofvansjö Sock
nar samlas uli Gestriklands betydligaste sjö, Stor
sjön, hvilken utfaller i den å , som i nordostlig 
rigtning, ungefår paralelt med Dalelfven, rinner 
igenom Staden Geile, inom hvars område den 
erhåller namn af Gafle ån , ut i hafvet. 
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Ibland de strömmar och sjöar, som. Storsjön 
emottager, å ro , af de förre, Jådran, och af 
de sednare Öjaren och Ottnaren, betydligast. 
Dernåst år det vattendrag etÖrst, som uppkom
mer i Bollnäs Finnmarker i Helsingland, rinner 
igenom Ugglebo och Hille Socknar och straxt 
norr om Gefle, under namn af Testebo eller A -
va-ån, faller ut i hafvet. 

Det mindrta af de större vattnen, är den 
å, som kommer ifrån Skogs Socken i Helsingland 
och flyter igenom Hamrånge Socken, ut i Ham-
rånge-ijerden. Denne så kallade fjerd, som nu 
är en ibland Gestriklands större insjöar, förme
nas fordom, hvilket äfven benämningen fjerd gif-
ver tillkänna, hafva varit en vik af hafvet, och 
åtskilliga bevis finnas, som gifva stöd åt denna 
tradition. Den utfaller nu genom 5:ne kanaler 
ut i hafvet, öfver hvars yta den obetydligt h ö 
jer sig. 

Helsingland kan, i anseende till vattendra
gens gång, indelas i fyra stora floddalar, af hvil-
ka tvånne förena sig in i landet. De vatten, 
Bom deri löpa, åro: 1:0 Woxna Elfven, hvil
ken, såsom förr år nåmndt, uppkommer emot 
Herjeådals-grånsen och i Bollnäs Socken för
enar sig med 2:0 Ljusne Eljvcn. Denne, den 
största af de strömmar, som egenteligen tillhö
ra detta Lån, och som räknas till Rikets huf-
vudlloder, uppkommer vid foten af det så kal
lade Skarsfjellet i Herjeådalen, vid Norrska gråu-
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sen , rinner i S. genom Helsingland och u t 
faller vid pass mil söder om Söderhamn, i 
hafvet. Under loppet utvidgar den sig på å t 
skilliga ställen till rymligare bassiner eller sjöar, 
som l ikvä l , jemnförelsevis emot va t ten-massan, 
icke åro särdeles betydliga. D e kallas O r e n , 
Warpan , hvaruti W o x n a elfven faller, Bergviken, 
som är s törs t , och sluteligen Marman. K o m 
munikationen på denna Elf å r på flera stållen 
af bruten af höga och strida vattenfall, af hvilka 
Laforssen i Fårila år del betydligaste, och m ä r k 
värdigt derigenom, att under sjelfva fallet å r 
en rymlig grot ta , hvars ena vägg utgöres af 
sjelfva kaskaden. L a v e n , som på on sträcka af 
i 4 mil ifrån hafvet förmått att genom många 
forssar arbeta sig fram ända hit u p p , stadnar 
hå r emot detta oöfvervinneliga hinder. 3:o Del 
vattnen. Flere s t römmar , hvaribland Svåga elf 
å r den största, utgjuta sitt vatten uti 2:ne s t ö r 
re reservoirer. Södra och norra Del len , hvilka 
åter hafva sitt ut lopp uti en å , som rinner ge 
nom Forssa Socken, och i Njutånger delar sig 
i 2.ne grenar , af hvilka den ena utlöper i hafvet 
vid Iggesunds Jembruk , och den andra vid pass 
en mil längre norr u t , i Idnors Socken. 4:o 
Bergsjövattnen, som uppkomma på gränsen af 
Medelpad och vid Ströms Bruk, ulfalla i hafvi t. 

Slrömrensningar hafva de sednare åren blif-
vit verkställde i Woxna elf, Svaga elf i Bjur-
åkers Socken, samt Hoa elf och sjön Gröningen 
i Hogdals Socken, åfvensom uti ett mindre v a t-
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tendrag i Rogsta och Ilsbo Socknar, hvilka alla 
vattendrag gjort mer och mindre skada genom 
öfversvåmningar. Huruvida de verkställde rens
ningarne mäktat afhjelpa denna olågenhet, år ån-
nu icke kåndt. 

§.2. 

Innevånare. 

Då Rikets politiska fördelning eller indel
ningen i Höfdingedömen i sednare tider tillkom
mit, och ofta undergått förändring, och då en
het i landets fysiska beskaffenhet eller innevånar-
nes bildning, seder och lynne, för andra, i ad 
ministrativt hånseende vigtigare orsaker, icke kun
nat dervid annorlunda, ån villkorligen tagas i 
betraktande, så år klart, att man lika litet kan 
uti det ena, som i det andra hånseendet, upp
draga någon gemensam karakteristik öfver hela 
Lånet. De båda hufvuddelar, hvaraf det består, 
måste derföre i båda fallen erhålla en sårskild 
teckning. 

Hvad ofvan anfördtår, rörande olikheten i 
Gestriklands och Helsinglands fysiska beskaffen
het, galler åfven i afseende på folkets lynne och 
seder i båda dessa landskap, och man kan åf
ven i sistnämnde omständighet anse Gestriken, 
som en öfvergång ifrån Slåltboens tunga, men 
fromma och jrmna lynne, till åen kraft-känsla, 
liflighet och oro i karakteren, som utmärker in-
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nevånaren i bergiga och kuperade trakter. För 
öfrigt röjer sig uti hemseder, dialekt och klåde~ 
drågt m. m. hos innevånarne i Gestriklands sår-
skildte Socknar en tydlig förvandfskap med de 
provinser, hvartill de stöta, och hvarje Socken 
har i detta afseende ifrån hvarandra våsendtligen 
skiljaktiga karaktersdrag. I Hedesunda marker 
man alltförvål grannskapet med Upland, i Fer -
nebo med Westmanland, i Thorsåker och Of-
"vansjö med Bergslagen, och i Ugglebo och Ham-
tånge med Helsingland. 

Helsingen år mindre lugn, och kanhånda 
svårare att slyra, ån Gestriken,, men detta ka
raktersdrag, som hos ungdomen, åtminstone i vis
sa Socknar, urartar till trotsighet och öfvermod, 
och ofta utbryter i slagsmål och oroliga upptra
den , förvandlar sig vid en mognare ålder till he
derskänsla och medvetande af vårde i samhållet, 
som, i förening med gästfrihet, höflighet och red
lighet, åro utmårkande karaktersdrag hos Hel-
singlands allmoge. 

Utom de ursprungliga innevånarne, åro åf-
ven i båda Landskapen, Finnar, hvilka bebo de 
allågsnare och olåndigare markerne af Socknarne. 
Dylika så kallade Finnmarker finnas i de allågs
nare trakterne af Hassela, Bjuråkers, Ljusdals, 
Fårila och Ofvanåkers Socknar, och bilda liksom 
du kedja af nybyggen utefter Helsinglands gråns 
emot Medelpad och Dalarne. En annan Finn

mark 
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mark år belägen i södra delen af Bollnäs och 
Hanebo Socknar i Helsingland, samt norra de
len af Ugglebo i Gestrikland, på ömse sidor om 
gränsen emellan båda Landskapen. Finriarnes 
lefnadssått och karakter har fordom varit ena
handa med den nations, från hvilken de utgått, 
men nu mera har med sjelfva språket, som lef-
ver endast i de alldra äldste gubbarnes mun och 
i vissa lokala benämningar, deras nationalitet nä
stan helt och hållet försvunnit, och föga skillnad 
år i detta afseende imellan dem och deras Sven
ska grannar. Utseendet och deras korta, knutna 
växt, antyda likväl ännu deras ursprung. Bo-
ningssåftet i porten år också aflagdt, och de 
bestå sig nu mera, tillräckligt rymliga, och stun
dom vackra hus. Finnarne hafva från äldre t i 
der varit bekanta såsom skicklige skarpskyttar, 
och deras vistelseort i stora skogar, der på vild
djur och villebråd varit öfverflöd, liar bidragit 
till underhållande och uppöfvande af denna fär
dighet. 

I de fleste Socknar finnas dessutom ett el
ler annat hushåll af Lappar, hvilka, ehuru sprid
da och enstaka, envist bibehållit sitt språk och 
sin individualitet, och bo, likasom deras stamför-
vandter, uti riskojor i skogen. Råa, osnygga och 
till ytterlighet begifna på brånvins-supande, å -
ro de af inncvånarne ansedde såsom en sämre 
menniskorace, och användas af dera, endast att 
afdraga huden af hästar, hundar och dylika så-

3 
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kallade orena djur, hvarmed vidskepelsen förbju
der dem, att sjelfve taga befattning. Detta, 
jemte försäljning af korgar, hvilka deras qvin-
nor af trådrötter sammanfläta och dem de för
stå att gifva ett nått och prydligt utseende, år, 
nast tiggeri, deras enda näringsfång. 

I afscende på administrationen, år Lånet för-
deldt i trenne Fögderier, Gesiriklands, Södra Hel-
singlands och Norra Helsinglands. Innevånames 
antal i dessa Fögderier förhåller sig, enligt Man
tals- och Skattskrifning-Långderne för föregåen
de året., på iöljande sått; 

Gestrikland, 
med 9 Socknar och 7 
Lånsmans-districter, har: 

Södra Helsingland, 

Norra Helsingland, 
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hela Lånets folkmängd tillhopa 98,170 personer. 

År 1822, då den förra underdåniga Berät
telsen om Lånet afgafs, var folkmängden å l a n 
det 80,961 och i Ståderne 10,099 personer, e l 
ler tillhopa 91,060 sjålar. Således har hela folk
stocken under dessa sistförflutne fem åren ökats 
med 7,110 själar, eller nära 8 procent. 

Jemnför man härmed vidden af Lånet och 
dess sårskildta hufvuddelar, så befinnes det, alt, 
Ståderne oberäknade, Gestrikland hyser på hvar
je qvadrat-mil öfver 714 och Helsingland öfver 
447 personer, åfvensora, att, då Ståderne in
räknas, Gestrikland har 920 och Helsingland 
471 samt hela Lånet 540 personer på qvadrat-
railen. Förhållandet med folkmängdens tillstånd 
i de sårskildta Socknarne upplyses närmare af 
den i underdånighet bifogade Tabell, som ulur 
1827 års Mantals- och Skattskrifnings-långder 
år sammandragen. 

Till den ansenliga tillväxt, folkmängden un
der de sista fem åren vunnit, hafva flere gyn
nande omståndigheter bidragit. Utvidgade od-
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l ings-företag, lyckliga skördar och ett lågt pris 
på de nödvändigaste l ifsförnödenheter, under 
det värdet på arbetskrafterne nåstan orubbadt 
qvarstått vid den höjd de innehade , då spann
målen kostade mer ån dubbelt emot n u , hafva 
för Allmogen lättat u tvågarne , at tbosåtta sigoch 
ingå hjonelag, hvaraf en ökad nativitet varit 
följden, och till mortalitetens förminskande haf
va åfven desse omständigheter samt ett i all -
månhet godt helso-tillstånd bidragit. Någon huf-
vudsaklig verkan af Vaccinationen kan i detta af-
seende nu mera föga skönjas, sedan denna an
stalt blifvit i Låne t allmänt vedertagen. A l l 
mogens fördom deremot har också nåstan helt 
och hållet u p p h ö r t , och det skall säkert ej dröja 
långe , förr ån koppympningen betraktas nåstan 
såsom en religiös ceremonie, och, på detta så t t , 
sluteligen erhåller sitt säkraste stöd i vidskepel
sen , som hittills utgjort det hufvudsakliga hindret 
för dess fortgång. Allmänhetens förtroende till 
vaccinationen var väl i fara att rubbas af den kopp
smit ta , som om sommaren 1825 visade s ig , e-
gentligen i Ståderne och på närmaste landsbygd, 
men den iagttagelse man dervid tillika gjorde, 
att endast sådane smittade, som tillförene ej va
r i t vaccinerade , dogo, då deremot de , som haft 
skyddskoppor, undgingo alla menliga följder af 
smittan, återställde snart öfvertygelsen om vac
cinationens nytta. D e , som af koppsinittan ge
nom döden afledo, voro emedlertid högst få. 

I en och annan Socken af Helsingland 
liar veneriska smittan inrotat sig och varit 
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svår alt håfve synnerligast i anseende till Al l 
mogens motvilja, att i tid för Låkare eller a n 
nan upptäcka denna, i Allmogens tanke, skara
liga sjukdom, till hvars botande de smittade måst 
intagtii på det enda befindtliga Lazarettet i Gef-
le Stad. Förlidet å r täcktes Eder Kongl. Maj:t 
i Nåder bifalla inrättandet af ett nytt Kurhus i 
Hudiksvalls Stad, hvaraf man väntar välgörande 
följder för or ten , då Inrättningen hinner b r in 
gas i ordning. 

Klimatet å r i allmänhet sundt och rent . 
Gångbare sjukdomar åro mindre vanlige, utom 
vid kusten, der svåra feber-sjukdomar ej sållan 
yppas, och åro svåra att håfva. 

Till befrämjande af en förbättrad hälsovård 
på landet, hafva, i anledning af Eder Kongl. 
Maj:ts Nådiga Circulaire-Bref den 28:de Decem
ber 1821 , Socknernånnen uti Lånets samtelige 
Socknar, med undantag af 3:ne i Gest r ik land, 
frivilligt inom sig bildat så kallade Helsovårds-
Committéer, sammansatte af K y r k o - R å d e t , V a c -
cinateurerne i Socknen samt andre för insigter 
i åmnet kände m å n , biträdde af Byfogdarne och 
Ordningsmannen. Dessutom hafva de fleste Sock
nar , som åro på något afstånd ifrån Ståderne b e -
lågne, anlagt Socken-Apothek af de allmännaste 
och mest förekommande medikamenter , hvilka af 
Presterskapet utdelas. Den egentelige sjukvården 
besörjes af 2:ne Prov inc ia l -Låkare , en boende i 
Gefle och en i Söderhamn. Det nit och den 
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skicklighet desse uti sine befattningar ådagalagt, 
i förening med Helsovårds-Committéernes be
mödanden, hafva hastigt dampat uppkomne febrar, 
och synes redan hafva bidragit, att håfva Al l 
mogens obenägenhet, att om biträde anlita pri
vilegierade Läkare. Förtroendet till qvacksalfvare 
skall ock i samma mån aftaga. 

I afseende på bildning eftergifva detta Låns 
innevånare säkerligen icke någon annan orts i 
Riket. Må hända skulle man kunna påstå , att 
de deruti öfvertråffa Allmogen i flere af Rikets 
sydligare Landskapen Man må likväl icke ute
slutande söka denna bildning i sådane kunska
per, som genom studier förvårfvas, ånnu mindre 
uti det yttre skick i samhålls-lifvet, som landt-
hoerne i grannskapet af större Ståder ofta besit
ta, i förening med verklig råhet till förståndet. 
Den bildning, som utgår Allmogens sanna värde, 
år en redig kännedom och en skarpsinnig omdö
mesförmåga uti de ämnen, som angå religionen, 
eller röra hans politiska och ekonomiska förhål
landen; och att detta Låns Allmoge fördelaktigt 
utmärker sig i detta afseende, kan man lått ut
röna vid husförhören, tingsrummen eller genom 
samtal i dessa ämnen, hvarvid ett klarsinnigt 
förstånd och ett fint omdöme ofta röja sig. 

Att den allmänna förstånds-odlingen jemnt 
fortskrider, och åfven de förflutna fem åren gjort 
framsteg, torde ej vara ett vågadt påstående, e-
huru nugrc resultater i detta afseende ej kun-
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na ådagaläggas, knappast iakttagas. Den all
männa vettgirighet Allmogen visar, och dess agt-
ning för kunskaper och insigter, åro ett tillför
litligt bevis och en såker borgen, att Allmogens 
själsodling jemnt framskridit och skall, om icke 
med hastiga, dock säkra steg, vidare framskrida. 

Beklagligen är det en sanning, att samma 
omdöme ej kan i allmänhet fällas om sedlighe
ten, öfver hvars aftagande på flere stållen inom 
Lånet med råtta klagas. De grunder, efter hvil-
ka man vanligen gör slutsattser i detta afseende, 
åro likväl alltför osäkra, för att derpå bygga 
några resultater för det hela. Det egna omdö
met förändras och blir med åren hårdare, och 
de allmänna råttegångshandlingarnes förtecknin
gar öfver lagförda brott, torde icke heller lem-
na någon rättvis måttstock öfver sedlighetens 
tillstånd förr och nu , når man betänker, att tids
lynnet mer och mer stråfyar att under den of
fentliga magtens urskiljande draga angelägenhe
ter, som förr öfversågos eller förliktes, och att 
en verksammare polis deraf blifvit en följd. 

Den ymnigaste källan till brott, hvilka be
gås, år det öfverflödiga bruket af brånvin, hvar-
till de föregångne årens goda skördar gifvit en 
ökad uppmuntran. Ifrån denna källa hårflyta 
slagsmål, vågafrids- och hemfrids-brott, mis
sämja emellan åkta makar, barns förgripelser e-
mot föråldrar och tjenstehjons emot husbönder, 
med ett ord, de fleste förbrytelser, som utgöra 
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föremal för Domstolarnes undersökningar. H u 
ru långt detta onda skall hinna, innan bot erhål-
Ics deremot , lorde svårligen kunna beräknas, 
åfvensom det botemedel uppfinnas, hvilket skall 
göra slut derpå. A t t nu mera göra varan oåt
komlig, lårer fåfängt kunna försökas. Det tor
de endast vara en stigande upplysning , som skall 
ingifva folket afsky för denna vederstyggliga last. 

Helsinge-allmogens handelsresor till Stock
holm och andra o r t e r , med sina produeter , så 
fördelaktiga de än må vara i ekonomiskt afse-
e n d e , och ehuru de onekligen bidragi t , att gif-
va Allmogen en viss yttre hyfsning, åro dock lör 
dess sedlighet skadliga. De ingifva smak för 
främmande behof till och med främmande laster, 
och afnöta småningom den gamla redligheten och 
enkelheten i seder , som utgjort Allmogens råtta 
karakteristik. 

E n erfarenhet, som tillhör t iden , och icke 
p å det fördelaktigaste vittnar om dess anda, år 
nemligen d e n , att den husfaderliga myndighetens 
band, som hittills utgjort det starkaste stödet för 
ungdomens och tjenstefolkets sedlighet, synbar
ligen allt mer och mer lossna. Sjelfsvåldet hos 
drångarne har n u , i synnerhet i vissa Socknar 
af Helsingland, stigit till den höjd, att knappt nå
gon dräng synes i husbondens arbete eller ens 
i hans hus ifrån Lördags middagen ända till 
Tisdags morgonen och stundom längre. Tiden 

der-
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deremellan upptages af besök hos ungdom af an
dra könet och kringvandringar i byggden, hvar-
under flerehanda oordentligheter utöfvas. Den
na osed har redan vunnit helgden af en lands
sed, och ingen husbonde vågar satta sig dere-
mot, af fruktan att blifva utan tjenstehjon, hvar-
på i allmänhet år brist. 

Drånglönerne åro ganska dryga och uppgå 
med penningar och persedlar vanligen till om
kring 76 R:dr R. G. S., till och med derutöf-
ver, om drängarne besitta någon särdeles konst
färdighet i slöjder. Det händer dessutom in
om Socknar af Lånet, att tjenste-drången vid 
stådslandet betingar sig den rättighet, att an
tingen sjelf föra, eller ock låta föra något lass 
af Lånets producter till fremmande orter. 

På daglönare år i allmänhet god tillgång, 
hvilket kan anses såsom en följd af de goda å-
ren och den derigenom beredde lättheten, att 
bosåtta sig. Priset på ett karldagsverke, med 
egen kost, år i Gestrikland 24 sk. Banco och i 
Helsingland något mera. Qvinnodagsverken be 
talas med jidel mindre. 

§. 3. 

Nåringar. 

I ett land af den olika naturliga beskaffen
het, som detta Lån, der uppbrukade slätter, bör-

4 
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diga betesmarker, vidsträckta skogar och berg, 
ibland hvilka åtskillige hysa malmarter, omväx
la med hvarandra, som genomskåras af starka 
vattendrag och som med en lång kust stöter till 
hafvet, år klart, att nåringslifvet ej kan ute
slutande rigta sina anstrångningar åt ett enda 
håll, eller öfver hela Lånet vara af enahanda 
beskaffenhet. Åkerbruk, Boskapsskötsel, Bergs
bruk och Fiske, samt förädling och afyttring 
ai ortens åtskillige produkter, utgöra, i olika 
förhållande, allt efter Socknarnes olika lå-
ge och beskaffenhet, föremål för inbyggarnes 
nårings-omtanka. Jemnför man värdena af de 
producter, hvarje af de olika nårings-grenarne 
frambringa, så intager likväl ostridigt Jordbru
ket främsta rummet. Den jord, som fram
bringar säd, består dels i öppen åker, dels i 
plogland, nyttjade i circulations-bruk. Gestrik-
land har de största vidderne af öppen åker. 
Längre mot norr begagnas mera circulations-
bruket. Brukningssåttet af den öppna åkern 
varierar åfven med klimatet och jordmånen. Uti 
de fleste Socknar af Gestrikland följes Uplånd-
ningens inethod, att indela åkern i 2:ne gården, 
af hvilka det ena besådes, det andra hvilar och 
uppköres, eller, som det heter, ligger i tråde. 
1 andre Socknar trådes jorden ett år , det an
dra besås den med starkare sädesslag och det 
tredje med svagare eller stundom med rofvor, 
hampa eller potatoes. I de fleste Socknar af 
Ilelsingland trades jorden blott hvart fjerde år 
och besådes de öfriga trenne. Ploglanden, cl-
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ler, som de i Helsingland kallas, svaljorden, 
brukas på det sått, att jorden emot hösten plö-
jes, gödslas och tillredes, hvarefter den besås, 
stundom samma år , med råg, men ånnu oftare 
det påföljande året, med korn , hafra och bland
säd, hvarefter jorden igenlågges till gråsvall och 
i de följande fyra eller fem åren nyttjas till ång. 
I Helsingland begagnas sådan jord förnämligast 
till linsåde, 

Sådesslagen årohöst-råg, korn, hafre, bland
säd och arter. Hvete sås obetydligt och endast 
i Gestrikland. I sistnämnde Landskap år rågen 
förnämsta sädesslaget och utgör pågot mer ån 
hälften af hela utsädet. I Helsingland år korn 
hufvudsådet och bruket af råg aftager,ju längre 
man kommer mot norr. 

Odlingen af potatoes har öfver hela Lånet 
ansenligt tilltagit och denne våxt år i synnerhet 
för det fattigare folket ett hufvudsakligt födo
ämne. Ej allenast hvarje bondgård, utan åfven 
hvarje utanvids-stuga, år, der jordmånen ej lagt 
oundvikliga hinder i vågen, omgifven af en l i 
ten potatoes-tåppa. Ehuru dessa täppor, der 
tillika några få af de allmännaste trädgårds
växter finnas, vanligtvis utgöra hela trådgårds-
odlingen å landet, ser man dock vid en del 
bondgårdar något vidlyftigare anläggningar af 
detta slag, hvarest fruktträd samt bårbuskar til
lika odlas. I allmänhet kan man antaga, att sin
ne för trådgårds-odling, som åtminstone har den 
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fördelen, att gifva åt bondstugorne ett snyggt 
och trefligt utseende, i sednare tider tilltagit. 
Såsom bevis, att klimatet öfver allt i Lånet icke 
kan, i afseende på växtligheten, anses för härdt, 
må anföras, att åtminstone i Gestrikland, spar
ris växer på kall jord samt planteringar af den 
Engelska röda krusbårs-busken, håstkastanier, 
flere species af popplar och afvenbok lyckats, 
utan att desse våxter synts lida af våra vintrar. 
Uti Gestriklands skogar har man hår och der 
IråiTat Idegranen vildt våxande och på den så 
kallade Brobånken, eller hamnbyggnaden i Gefle, 
finnas åtskillige blommor och örter, hvilka icke 
tillhöra Sveriges Flora, utan troligen uppkommit 
af frön, som uti den af Fartygen medhafde bar
last blifvit hitförde ifrån England och sydligare 
Europeiska länder. 

Gestrikland kan åfven, i våxt-geografiskt 
hånseende, betraktas som ett gränsland, of-
vanom hvilket den nordiska naturen på vegeta
tionen börjar att märkbart yttra sina verkningar. 
Eken växer ännu vildt vid Oslåttforss Bruk i Hil-
le Socken, något öfver en mil norr om Gelle, 
och uthärdar troligen på delta ställe den sista 
kampen emot klimatet. 

Linodlingen uti Helsingland, i synnerhet nor
ra osh vestra delarne deraf, utgör hufvudsakli-
ga föremålet för inbyggarnes nåringsomtanke, 
samt nästan enda källan till kontante inkomster, 
h varmed allmänna onera bestridas. Enligt de upp-



29 

gifter Kronobetjeningen meddelat, uppgår mäng
den af det lin, som årligen afyttras, sannolikt 
till 11,000 L:pd. Utom dess förädlas linet i -
nom landet dels till garn och dels till våfnader, 
i synnerhet gröfre fodervåf, eller så kallad Hel -
singebuldan, hvartill linblånorne användas. Ef
ter sannolika beräkningar, torde häraf årligen 
försäljas emellan 55 å 4o,ooo härfvor finare och 
gröfre garn samt vid pass två millioner alnar 
väfnader af åtskillige slag, likväl mest af ofvan-
nämnde gröfre sorter. Oagtadt linodlingen såle
des nått en ansenlig höjd, kan man likväl icke 
påstå, att den blifvit högst uppdrifven. Produktio
nen motsvarar endast afsåttningen, hvilken hä
danefter ej torde komma alt förökas, sedan an
dre landskapers närings omtanke i sednare tider 
åfven blifvit rigtad åt detta håll. 

Linet rötes allmänt i vatten, hvaraf en fi
nare och hvitare tåg erhålles. Detta rötnings-
sått, som nu allmänt är erkändt för båttre ån 
jordrötning år likväl kinkigt och fordrar mycken 
vana vid behandlingen, emedan blott en dag för 
mycket eller för litet kan medföra ganska skad
liga följder. Någon viss tid kan icke bestäm
mas för linets qvarliggande i vattnet, utan så
dant ankommer på liera omständigheter, såsom 
linets finhet, vattnets och temperaturens beskaf
fenhet m. ra. 

Till linets vidare beredning nyttjas trådham-
niaro eller så kallad bokarT , hvarmed skalet el-
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ler agnen krossas, och denna afskiljes sederme
ra ifrån tågen genom så kallade skåcktor. D e s 
sa inrättningar drifvas nåstan öfver all t , och så 
vidt locala omständigheter medgifva, med vat ten, 
hvarigenom ansenlig arbetskraft besparas. Skåck-
tan , som för hand endast består uti ett korr t 
och brcdt instrument eller ett slags t rådsvård , 
gö re s , då den drifves med vat ten, i form af ett 
h ju l , med ilere radier eller vingar, vande med 
den skarpa kanten emot vinden. Oagtadt den 
större enkelhet Ilelsingen sålunda iagtlagar vid 
l inberedningen, anses dock Helsingelinet vara 
båt t re ansadt, ån som i andra landskaper sker 
med långt vidlyftigare verktyg. 

Uti l inberedningen, åfvensom i spinning och 
våfning, deltager mankönet af allmogen ofta med 
qvinnorne. Några förbättringar i spinnråckar-
nes och våfstolarnes konstruktion hafva ve t te r -
ligcn ej blifvit införda, utan dessa handteringar 
bedrifves nu för tiden på samma sått, som fö r -
fådren gjort. 

Odlingen af hampa å r högst inskränkt och 
motsvarar icke en gång ortens obetydliga kon
sumtion. Lånets Hushållningssällskap har emed-
lortid utfåst belöning för vidsträcktare odling 
håraf. Troligen viunes likväl icke ändamålet 
dermed, helst, efter hvad man vill veta , h a m 
pan för mycket utmärglar jorden. 

Små Humlegårdar åro nåstan vid hvarje 
bondgård anlagdc, hvilka afkasta humla (ill hus -
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behof och åfven något , ehuru obetydligt, till af— 
salu. 

Tobaks-planteringar finnas- icke. Likväl ser 
man vid en och annan stuga några tobaksplan
tor uppdrifvas, hvilka allmogen sjelf, så godt 
den kan, bereder till egen förbrukning. 

Ångsslötseln, som alltid bör utgöra grunden 
lör ett väl ordnadt åke rb ruk , står i detta L å n 
uti tåmmeligen jemnt förhållande till denna n å -
ring. Ångsmarkerne åro dels naturliga, be låg-
ne vid vattendragen, af hvars öfversvåmningar, 
vårt iden, de gödas och göras f ruktbärande, dels 
artificielle, eller så kallade vre t - eller svalland, 
som i circulations-bruk begagnas till produktion 
af både s id och gräsväxten. D e naturliga å n -
garnes skötsel år i allmänhet mycket vanvår
dad. Al l omsorg i detta afseende inskränker 
sig nästan endast till deras inhägnande, och bor t -
röjning af skog och buskar , hvilket till och med 
ofta försummas. Gräsväxten å r derföre i a l l 
mänhet svag och de foderväxter, som på dessa 
ängsmarker frambringas, magra och dåliga. De t 
bästa höslaget år tuf- eller ångs - t å t e l , som växer 
vid strånderne på högre j o r d m å n , samt f rå -
ken, hvilken växer i sjelfva vattnet och å r e t t , 
ehuru svagt, likväl för boskapen mycket begär 
ligt foder. De öfrige grås-slagen bestå mest i 
starrvåxter, som af den betande boskapen till 
och med undflys, men i ladugården måste f ö r 
tåras. Då detta foder likväl under vintcrmåua-
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derne u tgör , jemte ha lm, boskapens egentliga 
och nästan onda föda, emedan do biittre på cir-
culations-jorden uppdragne våxterne sparas åt 
hås tame, så har man låt t att förklara, hvarfö-
re ladugårdarne, i förhållande till boskapens an 
t a l , lemna en så högst ringa afkastning, och 
hvarföre kreaturs-racerne urartat. 

Om cireulatjons-jordens bruk till sådespro-
duktion å r förr taladt. Såsom ängsmark betrak
t ad , drager nian mindre nytta deraf, ån som 
kunde ske med ett omsorgsfullare brukningssått , 
hvilket båst synes vid jemnförelse med Stadsbo-
ernes j o rd , som ofta gifver inemot dubbelt h ö -
gro afkastning. Brist på tillräcklig gödsel år e -
medlertid en ibland de våsendtligaete orsakerno 
härtill . De förståndigare af Allmogen hafvader-
före varit betänkte , a t t , genom artificiella göd
nings-ämnen, såsom murjord, spånmylla o. d., 
hvilka ämnen , dels blandade med spillnirigen 
och dels upplagde i sårskildte h ö g a r , der l em-
nas några år att hopbrinna, söka fylla denna 
brist. Den upplöjda torfven innehåller åfven 
gödningsämne de första åren, då den öfvergår 
till förruttnelse, hvarföre den får namn af plog
röta . Kalk torde såsom gödningsämne icke vara 
försökt , men väl boskaps-urin, hvilket för för 
träffligt lyckats. I de o r te r , der saltpetter-til l
verkning ej kan med fördel drifvas, vore detta 
gödningsämne i synnerhet af vigt, att begagna. 

B r u -
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Bruket, att vid sådessådd åfven så gråsfrön, 
år öfver allt kåndt, men af allmogen föga be-
gagnadt, hvarföre ock första årets gråsgröda van
ligen år ojemn, emedan gråsrolen då ånnu ej 
hunnit valia sig. Det gråsslag, som till utsäde 
merendels begagnas, år Thimotei, som ganska 
väl uthårdar klimatet, men bibehåller sig ej sjelft, 
utan går småningom ut och lemnar rum för a n 
dra inhemska gråsslag. Efter Ståndspersonernes 
exempel har allmogen åfven börjat, att på nya 
möss-odlingar begagna så kallad flåhackning och 
toribrånning, men vårdet af denna jordbruks-
method år på långt når icke allmånt erkåndt. 
Erfarenheten har visserligen ådagalagt, att för
sta skörden al såd och första årets gråsgröda 
blifva ymnige, men om methoden kan i längden 
fortsåttas, utan att förstöra gräsväxten, torde va
ra tvifvelakligt, och allmogens farhåga i detta af-
seende år 6åkert icke ogrundad; åtminstone bör 
en ytterlig lörsigtighet och sparsamhet vid för
nyade torlbrånningar användas. Det år emed— 
lertid otvifvelaktigt denna method, som Sverige 
hufvudsakligen har att tacka för de vidsträckta 
mossodhngar, som under de sednare åren blif-
vit verkställde. Dessa torfbrånningar hafva vid 
åtskillige tillfållen förorsakat skogseldar, som ic
ke, utan betydligare uppbådad mansstyrka, kun
nat hämmas, hvilket åfven bidragit att ingifva 
allmogen en viss motvilja deremot. 

Att detta Låns innebyggare, under de sista 
5 aren, icke åsidosatt odlingen af deras jord, sy-

5 
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nca af de uppgifter Krono-betjemngen derom 
samlat och hvilkas resultater årligen blifvit i un
derdånighet framlagde. 

Enligt dessa uppgifter, skulle år 1823 blif
vit odlade, i Gestrikland vid pass loo Tunne
land, Södra Helsingland 175 och i Norra 100 
Tunneland; år 1824, i Gestrikland 55 och i Nor
ra Helsingland 91 Tunneland,- deremot har i 
Södra Helsingland Krono-betjeningen ej kunnat 
samla någon underrättelse om odlings-beloppet, 
som du sjelfve ansett tillförlitlig, hvarföre någon 
uppgift i detta afseende icke heller blifvit för 
delta år meddelad. Likväl har Krono-betjenin
gen intygat, att betydliga odlingar åfven detta 
år blifvit verkställde. År 1825 skulle nyodlin
gar blifvit upptagne i Gestrikland till 11 Tun
neland, i Södra Helsingland till 70 och i Norra 
Helsingland till 91 Tunneland; deremot hafva 
för år 1826 någre uppgifter icke inkommit, ic
ke heller för år 1827, utom hvad som rörer 
Norra Helsingland, hvarest 96 Tunneland skola 
blifvit odlade. 

Den enda källa Kronobetjeningcn äger för 
samlande af dessa underrättelser, åro vederbö-
randes egne, i Sockneståmniorne meddeldte, upp
gifter. Når man då känner allmogens vanliga, 
stundom ock ifrån vidskepelse hårrörande obe
nägenhet, att låta sine tillgångar komma till an
dras kännedom och dess fruktan för en högre 
beskattning, har man lått förklaradt, hvarföre 
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alla underrättelser om beloppet af verkställde 
odlingar måste blifva högst ofullständiga och all
tid ringare än verkliga förhållandet. 

På dessa grunder lärer man ej öfverdrifvet 
kunna sluta, att årligen öfver hela Länet emel
lan 2 ä 3oo tunneland blifvit odlade, eller för 
5 år tillsammans 1000 å 1500 tunneland, utom 
livad som af Staden Gefles innevånare blifvit på 
Stadens donations-jord odladt, hvilket, för dessa 
5 åren tillhopa, torde utgöra omkring 5o a 75 
tunneland. 

Att uti delta Län, som är uppfylldt af vid
lyftiga skogar, kärr och vattendrag, måste finnas 
vidsträckta odlings-lågenheter, år klart. Oakt-
adt måss-odlingarne, på sått ofvan år visadt, 
årligen tilltaga, torde likväl många år förbigå, 
innan de stora måssarnes uppodling med alf
var kan företagas. 

Tillhöra de en enda person, så saknar den
ne merendels förmåga dertill. Tillhöra de åter 
flere, hvilket naturligtvis oftast år händelsen, 
sa fordras, till ett större gemensamt företag, en 
öfverensstårnmelse i tankar och beslut, som säl
lan intråffar. 

Af allmogens bruk, att, i stället för utlö-
scn med penningar af yngre syskons arfslotter, 
belöna dom med jordågor, hafva lyckliga följ
der för jordens odling uppkommit, på de stål-



36 

l e n , der öfverlåtelserne skett af u tmark, men 
motsatta följder åter på de or ter , der odlade 
lågenheter upplåt i t s , hvilket sednare ofta nog 
inträffat. Besittningen af dessa ägor , eller som 
de kallas, fördels- eller undantags-jordar, har 
merendels varit i egen och barns, stundom ock 
barnabarns lifstid, och de hafva vanligen icke 
förr återfallit till hemmanet , ån ett sednare döds
fall föranledt till nya undantag. Fördelsmån-
nens egen obenägenhet , att afllytta ifrån byar -
ne och företaga nya odlingar, har visserligen va 
rit förnämsta orsaken till omförmåldte missbruk, 
att xipplåta den goda jorden, men jordågarnes 
fruktan för tillgrepp å skogen af allågsne boen
de torpare , har åfven bidragit dertill. 

Genom E d e r Kongl. Maj.-ts Nådiga Förord
ning af den 19 December förlidet å r , har en 
gräns blifvit satt för ett sådant missbruk, samt 
nya utvägar för odlings-lågenheters begagnande 
b e r e d d e , oeh allmogen väntar , af denne Eder 
Kongl. IMaj.-ts visa och Nådiga anstalt, de lyckli
gaste fölidcr för jordbrukets förkofran. 

Jordmånen å r våsendlligen olika efter lan
dets naturliga beskaffenhet. Efter llod-dalarne 
och vatten-dragen består den merendels af lera, 
lermylla och mergel , och å r tåmmeligen bördig; 
längre upp emot höjderne består den af gröfre 
sandjord och sandmylla samt klappersten. Sand-
åsarne innehålla lin sand, blandad med klapper, 
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och måssarne hafva vanligen till underbådd sten 
och grof sand, mera sällan lera och niergel. 

Boskaps-skötsel idkas hufvudsakligen till eget 
behof i sammanhang med jordbruket, men åf-
ven i någre Socknar af Norra Hälsingland så
som hufvudnåring. 

I Gestrikland, hvarest åkervidden år större 
i förhållande till ängsmarken, betet mindre till
räckligt och folkmängden starkare, är boskaps
skötselns alkastning mindre betydlig och räcker, 
oberäknadt den qvantitet färskt smör och något 
ost, som försäljes i Geflc, endast till egen kon
sumtion, Ytter Hogdahls Socken i Norra Hel -
singland, belägen, på gränsen emot Herjeådalen, 
lemnar den största ladugårds-afkastning, hvil-
ken år Socknens egentliga näringsfång. 

Enligt Kronobetjeningens uppgift, har, un
der loppet af de sist förflutne 5 åren, ifrån 
Norra Helsingland., och förnämligast ifrån Ytter 
Hogdahls och Fårila Socknar, per medium för
sålts omkring 2,660 L:pd smör årligen, men det
ta belopp år troligen något lör lågt. 

I Södra Fögderiet år afkastningen vida min
dre betydlig, ehuru åfven derifrån smör afsåt-
tes. Beloppet af den förtjenst, som ladugårds-
skötseln i öfrigt kan inbringa genom försåljning 
af hudar och skinn, talg m. m., år icke utrönt, 
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men torde icke vara obetydlig i de Socknar, der 
denna näring mest drifves. 

Nästan öfverallt i Länet har allmogen si-
ne så kallade Fäbodar eller, som de i Helsing-
land benämnes , höland, der kreaturen vistas s tör
re delen af Sommaren, för att begagna betet på 
de allågsnare skogamo. Uti dessa Fåbode-stållcn, 
hvilka flerstädes åro belågue i å 2 mil och der-
utöfver ifrån hemmet , vistas en del af hushå l 
l e t , och sysselsätter sig med beredning af smör 
och ost. 

Stallfodring brukas ingenstädes och å r för 
allmogen till och med till namnet okänd. 

Hoskaps-racen år liten och svag; en, följd 
af allmogens b ruk , att lägga sig till flere k re 
a tur , ån som kunna väl vinterfödas. Detta bruk 
hå r rö r ifrån den allmänna villfarelsen, att en 
större mängd kreatur skall medföra en större 
afkastning. Boskapen i Norra Helsingland å r af 
samnia race som i Herjeådalen, l i ten, kullig och 
merendels hvit eller skåckig till fårgen. Denne 
race , som, i förhållande till storleken och födan, 
mjölkar väl , synes utsprida sig mer och mer öf-
ver hela Lånet . På I le r rgårdarne och hos Stånds-
personerne finnas kreatur af större race , vanli
gen röda till fårgen, hvilka hårstamma söder 
ifrån. 

Fårafveln år i allmänhet vanvårdad och ra -
cen dålig, mestadels af den Svenska grof-ullige. 
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Får af Isländsk race finnas på åtskillige slållen, 
såsom vid IJögbo Bruk i Gestrikland, och åfven 
i en och annan Socken af Norra Helsingland, dit 
sådane får blifvit genom Hels inge-Landtmanna-
Sållskapets försorg anskaffade ifrån Stnguns Schå-
feri i Jemtland. D e påräknade följderne af d e n 
na anstalt torde dock uteblifva, då nödig omsorg 
icke iagttages, att bibehålla racen oblandad. A l l 
mogen har öfver all t , ehuru i långt mindre a n 
tal, svarta får hvilkas skinn nyttjas till foder
verk. Når denna får-race blandas med den h v i -
ta, h vilket så mycket lät tare in trallar, som man 
aldrig tånkt på att skilja dem ifrån hvarandra , 
uppkommer deraf en gråakt ig , brokig och högst 
ful blandning. Spanska får finnas på få stållen, 
och synas icke heller passande för orten. Utom 
dess anser alhnogen i Hclsingland fårskötseln 
mindre bå tande , ur det skål , a t t , genom fårens 
vandringar i de tåta skogarne, mycken ull går 
förlorad. De sakna ock hår det korrta och tor
ra bete, som för dessa djur å r så begärligt. 

Getter finnas öfverallt, utom i vissa byar 
och socknar, der innevånarne frivilligt öfverens-
kommit, att förslå dessa okynniga och skogödan
de djur. F ö r det fattigare folket å r likväl ge 
ten ett högst nyttigt husdjur. Belåten med 
knapp och dålig vinierföda, till det mesta b e 
stående af tal lr is , förser hon hushållet med 
erforderlig mjölk. Der getter hållas i s törre 
mängd, tillverkas af deras mjölk en slags ost , 
hvilkcn år mycket välsmakande. 
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Håstarne å ro i Helsingland vackra, starka 
och härdiga, och utgöra ibland husdjuren huf-
vudföremålet för bondens omsorger. Racen h å r 
stammar ifrån Norr ige, men är något mindre 
ån de infödda Norska håstarne. I Gestrikland 
åro håstarne ännu mindre , och i alla afseenden 
såmre. Till racern es förädling åro ej någre an
stalter vid tagne. 

Skogarne åro dels Kronan til lhörige, så kal
lade allmänningar, dels private hemmans-skogar. 

Till följe af Eder Kongl. Maj:ts Nådiga kun
görelse den i Februari 1 8 1 1 , hafva undersöknin
gar blifvit h å l l n e , angående Krono-al lmånnin-
garnes behöflighet för driften af de i Lånet va
rande Bruk och Bergverk; och hafva angående 
Gestriklands Krono-skogar resultaterne dcraf 
blifvit, att sedan sexton å de södra och med-
lersta allmånningarne belägne skoglöse hemman, 
eller till hemman skattlagde T o r p , blifvit försed-
do med erfoderligt skogs-anslag, hvarå skattlägg
ning åfven skett, ehuru Kongl. Kammar-Collegit 
iastslållelse ännu ej blifvit dera meddelt, så haf
va Kongl. K a m m a r - och Bergs-Collegierne ge
nom sårskildte Utslag, som af Eder Kongl. 
Maj:t blifvit i Nåder fastställde, bibehållit Bruks-
ågarne vid det öfriga af desse skogar, med un
dantag endast af 82 i Tunnelandj 7 kappland af 
allmänningen i Ofvansjö Socken. Desse 824 
Tunn land , 7 kappland hafva åter på det sått 

blif-
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blifvit disponerade, att ett å allmånningen belå-
get Torp erhållit skogsanslag, som tillhopa med. 
Torpets inågor utgör 382 Tunnland, 25 Kapp
land, hvarefter återstoden 441 Tunnland, 14 
Kappland, till underdånigste följd af Eder Kongl. 
Maj:ts Nådiga Bref den 4 September 182a, blif
vit fördeldt i 4 lotter, för att genom försäljning 
till enskilde upplåtas. 

Hvad som af allmånningarne blifvit Bruken 
tillerkåndt, kommer att af dem till Skatte inlö
sas, sedan allmånningarne först blifvit till hem
man indelte och skattlagde, hvilket redan till 
största delen år verkstålldt, åfvensom skattlågg-
nings-instrumenterne åro till Kongl. Kammar-
Collegium insände. Beträffande sårskildt Uggle-
bo Sockens allmänning, så har, sedan Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande, efter derom väckt 
fråga, genom sårskildte beslut, som likväl för 
närvarande bero pä Kongl. Kammar-Collegii 
pröfning, tillerkänt åtskillige nybyggare stubbe-
och röjsel-rålt å deras innehafvande uppodlin
gar och lägenheter, det öfriga blifvit emot r e -
cognition tillerkänt Ugglebo-Verken och Vik
sjö Bruk i Hamrånge Socken, samt kommer att 
undergå vederbörlig skattläggning. 

Den så kallade Wittersjö allmänning i Ham
rånge Socken har af Wifors Bruk varit begagnad, 
nien sedan Bruksägaren densamma sig afsagt, 
år anstalt fogad om dess upplåtelse till nybyggen. 

6 
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Hvad allmånnings-skogame i Helsingland 
angår, så år om ägande-rätten till de flesta, så
som Söderala, Mo, Haneboj Bollnäs och Norrala 
Socknars allmånningar, tvist väckt emellan Sock-
nemånnen och Kongl. Maj:t och Kronan. Des
sa tvister, som vid de lägre instantierne blifvit 
afdömde, låra för närvarande bero på Kongl. 
Svea Hofrått, under hvars pröfning och afgö-
rande råttegångarne blifvit dragne, 

Allmånningarne i Ofvanåkers och BjuråkerS 
Socknar åro, sedan Woxna Bruk afsagt sig den 
förstnämnda, hvilken tillförene varit emot recog-
nition af Bruket begagnad, upplåtne till nybyg
gen, och hafva redan omkring 5o ansökningar 
om nybyggens anläggande å Ofvanåkers allmän
ning blifvit till Länsstyrelsen ingifne. På Bjur-
åkers allmänning hafva desse anläggningar haft 
mindre framgångs i anseende till markens steri
lare beskaffenhet t så att å hela denne allmän
ning, af aa,ooo Tunnlands vidd, ännu icke mer 
ån S nybyggen blifvit anlagde, hvaraf 7 åro skatt-
lagde. 

Enångers och Njutångers allmånningar ård 
för Långvinds och Iggesunds Bruk anslagne och 
till hemmantal skattlagde, samt skattlåggnings-
instrumenterne till Kongl- Kammar-Collegium 
insände. 

Om de öfriga i Helsingland varande allmån-
nings-skogars afvittring år anstalt fogad, och det-
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ta arbete torde snart blifva fullåndadt. Affatt-
ningen och delningen af Ljusdahls, Fårila och 
Hogdabls allmånningar har likvål ej ännu kun
nat förelagas, emedan Socknemånnen, som sko
la bestå kostnaden för denna förrättning, anses 
icke äga tillgångar dertill. 

Eder Kongl. Maj:t täcktes håraf i Nåder in
hämta, hurusom regleringen med Kronoskogar-
ne oafbrutet fortgått och snart torde bringas till 
ett önskadl slut, hvars välgörande följder, både 
i afseende på hushållningen med desse skogar 
och deras framtida uppodling, ofelbart komma att 
motsvara Eder Kongl. Maj:ts visa och Nådiga 
afsigter. 

De enskildte hemmans-skogarne äro öfver-
allt i Gestrikland delade och på de flesta stål
len storskiftade. Skogen har ock i detta Landskap 
redan fått det värde, att hemmans-ågarne, gemen-
ligen straxt r id hvarje hemmana klyfning, b e 
gära Landtmåtare remiss till skogsdelaing. I 
Helsingland har denna omtanka ännu ej blifvit 
allmän, ty flera Socknar finnas, till och med åt 
hafssidan, der skogen mest ålites, uti hvilka 
skogarne ännu nyttjas i samfåldt ägo. Verkan 
af skogsdelningarne, i afstende på skogshushåll
ningen, år ganska märkbar, ty i de Socknar, der 
en sådan delning icke föregått, år misshushåll
ningen långt större ån i de andra. 

Någon egentlig omtanka om skogarnas vård 
synes likvål ännu icke vunnit insteg hos detta 
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Låns innevånare, utan skogsproducternes värde 
år den enda regel, hvarefter denna angelågenhet 
behandlas. Till verkelig lycka f6r skogarne, har 
priset utomlands å trådvaror nu fallit till den grad, 
alt all skeppning deraf nästan upphört. Skogar
ne torde ock behöfva denna hvila efter det star
ka tillitande de föregående årens goda conjuncter 
med trådvaruhandeln medförde. 

Någon visa method vid fällningen brukas ic
ke , ulan trädet tages der det finnest utan af-
seende på återvåxt. 

Tillgången å skog år i Helsingland i all-
månhet tillräcklig, och i de inre Socknarne ut-
öfver behofvet. Vid hafskusten åter år den, ge
nom misshushållning och starka hyggen, snarare 
svag. I Gesirikland år skogstillgången ännu knap
pare, och för många hemman otillräcklig, dels 
emedan skogsrymderne hår åro mindre och dels 
i anseende till handeln på Geile och Bergver
kens betydliga konsumtion. 

Svedjande brukas, tyvärr, åfven i detta Lån, 
dock mindre, ån i flere af Rikets Sydligare 
Landskaper. Svedjandet torde ock hår vara me
ra skadligt ån annorstädes, i anseende till jord
månens dels sandiga, dels steniga och grunda 
beskaffenhet. Återvåxten år ock af dessa orsa
ker ganska sen. 

Stångselsåttet år det vanliga med gårdes-
gårdar. Stenhågnader finnas ej annorstädes, ån 
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der öfverflödig sten blifvit ifrån ågorne uppta
gen ocb dertill använd. 

Allmogens hus och byggnader kunna med 
skål kallas skogödande, likvål mindre för stor
leken, ån det gamla olåmpliga byggnadssättet, 
som till det mesta ånnu bibehålles. Husen byg
gas vanligen i stora, så kallade längor, med en
dast ett rum på bredden, och sjellva gårdspla
nen år en fyrkant, som omslutas af alla åbygg-
naderne. Den egentliga Mangården utgör van
ligen en sida af denna fyrkant och innehåller mer
endels 3 rum, hvardagsstugan, en liten kammare 
och helgedagsstugan. En sårskild byggnad upp
tages af brygghuset, som stundom år försedt 
med en kammare, men som desse byggnader ic
ke åro tillråcklige för hushållet, så åro dessutom 
kamrar, oftast enstaka, byggde, den ena vid den 
andra. Samma förhållande år åfven med Ladu
gårds- och uthusen. Stallet, Fähuset, Fårhuset 
och Foderhusen, jemte en mängd lider, åro alla 
sårskildt ifrån hvarandra uppförde, långa och 
smala byggnader. Ibland detta öfverflöd af hus 
märker man likväl aldrig något till förvarande 
af gödseln, som, till vanprydnad för byn, vanli
gen ligger i stora högar, tätt intill vågen. 

Når man besinnar, att alla dessa byggnader 
hafva hvardera fyra väggar, med långa knutar, 
sårskildte höga tak, laggde af bräder eller kaf-
velvirke, med bakar och nåfver derunder, och 
att eldrummen åro så dåligt ombonade, att en 
nästan ständig brasa måste underhållas, för att 
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gifva någon värme, så kan man lått föreställa 
sig, hvilken mängd af byggnadsvirke skall dertill 
åtgå, och hvilken myckenhet ved skall brännas, 
för att gifva en knapp värme. 

Om bonden, i stället för dessa många och 
planlösa byggnader, uppförde en enda väl inredd 
mangårdsbyggning och en eller två uthusbygg
nader med foderskullar, så skulle hälften af allt 
det virke, som nu användes, vara dertill till
räckligt. 

Allmogen har visserligen börjat att afvika 
jfrån det gamla byggnadssättet, åtminstone hvad 
angår mangårdshusen, som på flera stållen upp
föras till tvenne våningars höjd, men de gam
la bristerne i inredningen åro likväl till stor del 
bibehällne, och dessa hus bära mindre ofta vitt
nesbörd om ägarens sinne för snygghet och be
kvämlighet, ån begår att lysa framför sina likar. 

Man torde likväl böra hoppas, att dessa för
ändringar i allmogens byggnadssätt endast åro 
en öfvergång till båttre insigter deruti, och att 
hvad som nu år en verkan af skryt eller hårm-
ningsbcgår, skall, likasom många andra missbruk, 
med tiden utveckla välgörande följder. 

Såsom i underdånighet år nåmndt, brukar all
mogen vanligen, till tak på sine hus, bräder el
ler nåfver med kafvelvirke. Halmtak brukas icke 
och torftak gemenligen ej på andra hus ån bad-
stufvor o. d. Taktegel börjar mer och mer be-



47 

gagnas; men torde för dyrhetens skull ej blifva 
allmänt, förr ån allmogen lårt sig ätt sjelf för
färdiga åfven Taktegel, likasom den nu, der till
gång till tjenliga rudimaterier finnas, sjelf brän
ner murtegel» 

Bergshandtering år, nåst jordbruket, Lånets 
särdeles Gestriklands, hufvttdnåring, hvilket sy
nes af den mångd Masugnar, Bruk och Befgs-
manshamrarj som der finnas. Malmtillgångarna 
åro likväl till obetydlig del inhemska, utan hemtas 
dels från Stora Kopparbergs Lån , dels från Dann-
tnora, dels från Utön och andra malmbrott i Stock
holms Låns Skårgård. De enda Jerngrufvor i Lå
net, som för härvarande bearbetas, åro Stollgruf-
Vatt, Nyångs, Göste, Myggbo och Sånkmoss Jern
grufvor, alla belågne i Thorsåkers Socken i Ge-
strikland, samt Woxna grufva i Helsingland, men 
alla desse lemna en ringhaltig Malm och åro fö
ga lönande. Försök med malmbrytning hafva på 
flere andra stållen blifvit gjordaj men måst öf-
vergifvas. För några år sedan upptogs, af Ström-
backa Bruks ägare, en i Bjuråkers Sockert befm-
telig, ödelagd Jerhgrufva, men den år nu åter ned
lagd, sedan malmen befunnits otjenlig. 

Brytningar af andra metnller finnas icke i 
Lånet. Los Cobolt-grufva i Fårila Socken blef 
ar 1821 ur ödesmål upptagen, men år nu åter 
Öfvergifven. 

Jernbruk åro: 

I Gestrikland 
och Öster Fernebo Socken; Gysinge, med mas-
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ugn, 2 stångjerns-hamrar med4 härdar, samt en 
slagghytta, 2 knipphamrar och 4 spikhamrar. 
Gronzinka med en masugn och 5 stångjems-ham-
rar med 6 härdar; i Thorsåkers Socken: Gam-
melstilla, med Skommarhytte masugn, en stång-
jerns-hammare och 2 härdar; Hofors med en 
masugn, en stångjerns-hammare med 2 härdar 
och tvenne spikhamrar, samt dessutom Edske och 
Kratte masugnar, den förra hörande under Hög-
bo, den sednare under Hammarby Bruk, i Ofvan-
sjö Socken: Hammarby med masugn, 2 stång
jerns-hamrar med 4 härdar, samt tvenne spikham
rar; Uhrforss med Åttersta masugn, hvaruti hylte-
bruk jemväl drifves till hälften för JBergsmän9 
räkning, och 2 stångjerns-hamrar med trenne här
dar; Högbo med 2 stångjerns-hamrar samt 4 här
dar; i Wahlbo Socken: Forssbacka med en mas
ugn, 4 stångjerns-hamrar, med 7 härdar, 2 knipp
hamrar, 4 spikhamrar och en Stålugn; Mackmy-
ra ined Wahlbo masugn, en stångjerns-hammare 
med tvenne härdar samt 5 spikhamrar; Toljforss 
med 2 stångjernshamrar och 4 härdar, samt egen 
tackjernsblåsning i Stora Koppaibeigs Lån; i Hil-
le Socken: Oslåttforss med 2 stångjernshamrar och 
4 härdar, samt en knipphanimare och trenne 
spikhamrar; Hilleviks masugn, hörande under 
Itargs Bruk i Roslagen; i Hamrånge Socken://-'7-
forss med 2 stångjernshamrar och 4 härdar, en 
knipphanimare och 2 spikhammrar; Axmar, med 
masugn, 2 stångjernshamrar med 4 härdar, en 
knipphanimare och 2 spikhamrar; Wiksjo, med 
2 stångjernshamrar och 4 härdar samt 2 knipp-

ham-
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hamrar. Desse trenne sistnämnde Bruk tillhöra 
en 5gare, och kallas med gemensamt namn Ham-
rångc-verken; i Ugglebo Socken: TVij, med en 
stångjerns-hammare och 2 hårdar samt trenne 
spikhamrar; Åbro och Brattforss, med masugn 
och 2 stångjernshamrar med 4 hårdar, samt Å— 
mot, med en masugn och tvenne stångjernsham
rar med 4 härdar. Bruken i sistnämnde Socken, 
jemte Cathrineberg i Södra Helsingland, utgöra 
en egendom, och kallas med gemensamt namn, 
Ugglebo-verken. 

Utom ofvannämnde Bruk, finnas åfven i Ge-
strikland följande Bergsmanshamrar: nemligen, 1 
Thorsåkers Socken, Wi eller Wibyggehytlan, med 
tvenne hårdar; Ho, med en hård; Bagghyttan, med 
en hård; Kalfsnås, med en hård; Wall, med tven
ne hårdar; Stenshyttan, med en hård; Fagersta, 
med tvenne hårdar; Tjårnås, med tvenne ham
rar, den öfre och den nedre, hvardera med tven
ne hårdar. Vid den öfre hammaren utsmides 
tillika 263 skpd Brukssmide, samt sluteligen Bergs 
öfre och Bergs nedre, hvardera med en hammare 
och tvenne hårdar. I Ofvansjö Socken: Ham-
marby, med en hård; Wall, med tvenne hårdar; 
Hosjö, med on hård; Åshammare, med en hård; 
Åttcrsta, med tvenne hårdar; Norrbcig, med tven
ne hårdar,- Jårbo, med tvenne hamrar, hvardera 
med tvenne hårdar. Vid Wibyggehyttan, Tjår-
nås, Westerhåstbo, Ho, Bro, Norrberg och Jer-
bo, åro dessutom Bergsmanshyttor, med flere del-

7 
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ågare, som hvar och en har stångjernssmide uti 
någon af ofvannåmnde 19 hamrar. 

I Södra Helsingland: 

Woxna, som utgör en egen församling, med 
masugn, tvenne stångjernshamrar och 4 hårdar, 
2 knipphamrar och 5 spikhamrar; i Alfta Socken: 
Swabens Verk, med Flåts masugn, 2 stångjerns
hamrar och 4 hårdar; i Bollnäs Socken: Anne-
forss, med en hammare och tvennne hårdar, samt 
Hållbo masugn, båda hörande till Kilaforss; A or-
ra Startnås, med en hammare och 2 hårdar, till
hörigt Fahlu Bergslag; i Hanebo Socken: Kila
forss, med 2 hamrar och 4 hårdar samt en knipp-
hammare och 5 spikhamrar; Catharineberg, tillhö
rande Ugglebo-verken i Gestrikland, med en ham
mare och tvenne hårdar; i Skogs Socken: Gull-
grufvct, och Sunnås, hvardera med tvenne ham
rar och 4 hårdar. samt i Söderala Socken: Mar-
åker med tvenne hamrar och 4 hårdar och en 
husbehofsspikhammare, samt Ljusne masugn. Des
sa jemverk i Skog och Söderala Socknar kallas 
med en benämning Ljusne-verken. 

I Norra Helsingland 
och Enångers Socken: Långvind, med 3 stång
jernshamrar och 7 hårdar, en knipphammare samt 
egen masugn; i Njutångers Socken: Iggesund, 
jemte det i Enånger belågne Nianfprss, med mas
ugn, 2 stångjernshamrar och 4 hårdar samt 3 
spikhamrar; i Bjuråkers Socken: Strömbacla, med 
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3 stångjernshamrar och 5 härdar, en knippham-
mare, en plåthammare och 4 spikhammare, samt 
Movile masugn, Hedvigsforss, med en hammare 
och a härdar,, en ämnes- eller råståls-hård, en 
knipphammare, en plåthammare och en spikham
mare samt dertill hörande Österbo masugn; i 
Hassela Socken: Franshammar, med 2 stångjerns-
hamrar och 4 härdar Bergsjö Socken: Anders-
forss, med en hammare och en härd; i Harmån
gers Socken: Ströms Bruk med a stångjerns-ham-
rar och 3 härdar, samt Gnarps masugn i Gnarps 
Socken. Smides-beloppet vid dessa jernverk år 
för Gestrikland 36,535 sk:pd io l:pd, för Södra 
Helsingland 9,270 sk:pd samt för Norra Helsing-
land 10,267 sk:pd, eller tillhopa 56,072 sk:pd 10 
l:pd stångjern. Beloppet af manufactur-smidet 
kan ej med säkerhet utrönas, emedan vissa Bruk 
hafva obestämd tillverknings-rättighet. Under 
åren 1822 till och med 1826 *) , har,, enligt de 
till Lands-Contoiret inkomne längder Öfver Kro 
nans tionde af tackjerns-blåsningen vid masug
narne och Bergsmanshyttorne i Lånet, berörde 
tionde uppgått till 6,396 sk:pd 4 Lpd 18 m:kr, 
eller per medium, årligen 1,279 sk:pd 6 Lpd 
3 | | m:kr tackjern, på grund hvaraf hela tillverk
nings-beloppet kan uppskattas till 38 ä 4o,ooo 
l:pd årligen. 

*) Tionde-Längden for forlidet 'Sr har ännn ej inkommit," 
hvarföre nämnde 5 år blifvit i stallet tagne till grund for 
beräkningen. Skillnaden torde i alla fall ej blifva betyd
lig. 
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Enligt tiondelångderne för år 1817 och do 
följande 4 åren, liar Kronans tionde af blåsnin-
gen per medium uppgått till 1,219 sk:pd 11 l:pd 
J 6 | skalp, årligen, hvilken jemförelse visar att den, 
egne tackjerns-tillverkningen icke allenast bibe
hållit sig vid den höjd den innehade under det 
förra qvinqvenium, då conjuncturen för jernhand-. 
teringen i allmänhet var lönande, utan åfven 
stigit något deröfver. 

Af de i underdånighet bifogade Tabeller 
N:ris 2, 3 och 4, torde förhållandet med de sår-
skildte jernverken åskådligare och noggrannare 
kunna inhämtas. 

Med undantag af det tack/em, som vid Hi l -
Jeviks masugn tillverkas och hvilket går till Hargs 
Iiruk i Roslagen, utgår ej något tackjern ifrån 
masugnarne till andra orter, utan allt förädlas 
inom Lånet. Flere Bruk åro likväl icke grun
dade på egen tack jerns-till verkning, utan köpa 
tackjern helt och hållet, eller till en del, ifrån 
Stora Kopparbergs Lån, 

Antalet af de arbetare, som i och för Bergs-
handteringen sysselsättas, år svårt, om icke o-
möjligt, att bestämma, då man i ett land, der 
flere handteringar idkas, till en del af samma per
soner, svårligen kan utfinna den gräns, som be
stämmer, till hvilket yrke den eller den arbeta
ren skall räknas. Enligt de uppgifter, som från 
Håradssknfvare-Contoiren inkommit, anses dock 
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bruks- och hyfte-arbetarnes antal inom Lånet 
uppgå till 3,770 personer, 

Smidet vid ofvannåmnde Slångjerns-Bruk 
är öfverallt så kalladt Tysksmide, utorn vid Gy-
singe Bruk, livaresl Vallonsmide idkas. Detta 
Bruk hämtar ock ifrån Dannemora sin malm, 
hvilken torde vara den enda, hittills kända malm 
j Sverige, som elter denna process låter med 
fördel bearbeta sig. Uti smides- eller tackjerns-
blåsnings-processerna åro ej någre, åtminstone 
ej vigtiga, förbättringar gjorde, icke heller uti 
den mechaniska behandlingen, utom ett allmän
nare användande af blåsmachiner, hvilka mer 
och mer börja uttränga bruket af böljor. Vals
verk finnas icke. 

Fabriker, Bruk och 6frige Näringar, hvil
ka icke höra till Bergsrörelsen äro: Ahy Åt-
ticicFabrih i Wahlbo Socken. Tillverkningen har 
desse 5 år varit tåmmeligen betydlig. År 1823 
tillverkadesderstådes ig,o38 kannor ålticka; 1824, 
27,993; 1825., 37,990; 1826, 39,549, samt 1827, 
41,117. Således synes, att tillverkningen af den
na vara, hvjlken råttvist berömmes för sin goda 
beskaffenhet, år i jemnt och starkt stigande. 

Flors Linnefabrik i Mo Socken, som sys
selsätter 36 arbetare och tillverkar diverse fina
re linne- och damast-våfnader, till ett värde af 
omkring 9,000 R:dr Banco årligen. 
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Bergviks Pappersbruk i Söderala Socken. 
Tillverkningen uppgifves till 5,ooo Ris diverse, 
mest gröfru sorter papper årligen, af vid pass 
7,000 Il:drs värde. Arbelarnes antal år 24. 

Östanå Pappersbruk i Njutångers Socken, 
med 2 a arbetare. Tillverkar årligen vid pass 
5,4oo Ris papper, uppgifue i varde till 10,000. 
R:dr 

Grångsbo Rödfårgsverk i Alfta Socken. Röd
färgen brånnes af Hemmans-ågarne sjelfve, utan 
sårskildtc arbetare, utaf gammal Koppar-malm 
uti en ödelagd Koppargrufva. Hela tillverknin
gen kan ej uppskattas högre ån till i5o tunnor 
årligen, eller till ett varde af 750 R:dr. 

Stigslunds Tegelbruk i Hille Socken, med 
20 arbetare ocii vid pass 6000 R:dr årlig tillverk
ning. I öfrigt förstår allmogen öfverallt, der 
tjenlig lera linnes, att sjelf, för eget behof, för
färdiga murtegel, hvilket brånnes under bar 
himmel. 

Garfvare och Fårgare finnas i åtskilliga 
Socknar, men deras rörelse, och följaktligen de
ras arbetsförtjenstj år ringa, likväl mindre af 
brist på arbete, ån af fattigdom och oförmåga, 
att drifva rörelsen i större skala. 

Tullmjölqvarnar finnas i Lånet 60, och Hus-
behofs-mjölqvarnar eller så kallade Sqvalteqvar-
nar åro uppgifne till ett antal af 1289. Afdesse 
qvarnar, som åro så inrättade, att hjulstocken 
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år ställd upprått och utan utvexling kringdrif-
ver stenarne, af hvilka i allmänhet blott ett par 
af mindre diameter finnes i hvarje o^varn, åro 
de fleste i ödesmål, och de öfrige gå blott en 
kort tid höst och vår, då vattenflöden inträffa. 
I Gestrikland draga de flesta hemman för såda
na q varnar sårskildt ranta, eller så kallad qvarn-
skatt, som i Jordeboken dr uti hemmanets grund
ränta inbegripen. 

Ibland mekaniska inrättningar, till bespa
rande af arbetskraft, kan man räkna: 

Iroshnachiner, hvilka allmogen på flera stål
len uppfört. 

I Norra Helsingland finnas, i de flesta Sock
nar, Klensmedjor, uti hvilka blåstern drifves med 
vatten, hvilket i andra landsorter icke torde va
ra vanligt. 

Binåringar: 
Jagt och djurfång kan egentligen icke a n 

ses såsom näring, utom i vissa Socknar i Norra 
Helsingland, der skogsfågel om hösten gillras och 
på vinterföret nedforslas till Stockholm. I de 
öfrige, sydligare trakterne af Lånet, idkas jagt 
endast såsom tidsfördrif, och föga af allmogen. 

Till utödande af rofdjur finnes i detta Lårl 
icke någon sårskildt allmän anstalt. Skalltyg 
finnas väl upplaggde i allmänt förvarings-rum, 
och hafva åtskillige gånger begagnats vid anställ
de skall, men brist på ordning och lydnad hos 
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manskapet, kanhända ock bristande skicklighet 
hos anförarne, hafva vållat, alt utgången af skal
len sällan blifvit lycklig. A f sådan orsak, och i 
betraktande deraf, att stora skallgångar åro för 
allmogen ganska kostsamma samt gifva anledning 
till fylleri och oordentligheter, har Kongl. Majils 
Befallningshafvande varit betänkt, att till rofdju-
rens utödande vidtaga andra å tgärder , hvartill 
en ökad anledning lemnades af de förödelser, 
som af vargar anställdes i llere trakter af detta 
och angränsade L ä n åren 182a och 1824. Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande lät derföre utgå u p p 
maningar till invånarne, att anslå någon belöning 
till dem, som utan skall dödade rofdjur, hvilket 
ltade deti verkan, att Socknarne i Läne t , med 
undantag af g i Helsingland, hvilka dertill ej 
funnos benägne, uti allmänna Sockenstämmor i 
nämnde a/seende utfäste s törre och inindre p r e 
mier, utom de vanliga skottpenningarno efter L a g , 
och anser sig Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
med särdeles tillfredsställelse böra särskildt an-
anföra Hedesunda Socken i Gestrikland, som, 
ehuru ibland do inindre förmögne,, likväl för 
Vargs dödande inom Socknen, utfäst en belö
ning af 53 R:dr 16 sk. Banco. Verkan af des-
se anstalter hafva icke heller uteblifvit, ty på 
ilere ställen i Länet hafva Varggårdar blifvit 
anlaggde. 

Fiske kan icke, heller betraktas såsom nä 
ring, utom i de Socknar, som ligga vid hafvet, 

och 
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och hvilkas innevånare idka strömmings-fiske. 
Fångsten går dock obetydligt öfver eget behof. 

Af skattJagde Laxfisken finnas: 

I Gefle-ån 22^ utom de, som tillhöra Gef-
le Stadj eller dess innevånare, och hyilka ligga 
inom Stadens område. 

I Testebo Ström ett., hvilket tillhör Gefle 
Stad. 

I Ljtlsne Elf 42, hvilka åro anlaggde utefter 
elfven, alltifrån mynningen anda upp i Fårila 
Socken. 

I Woxna elf 3. 

Vid Iggesunds Bruk ett, vid mynningen af 
den gren af Dellån^ som der utfaller i hafvet. 

1 Edsångsströmmen, som i Ljusdahls Socken 
utfaller i Ljusne-elfven, ett. 

I Svaga EIf ett. Den Lax, som hår fån
gas, kommer ej ifrån hafvet, utan fortplantas i 
Dellsjöarne. Den år, likasom Wenerns Lax, vida 
mindre ån hafssjö-laxen. Sluteligen finnes ock 
ett laxfiske vid Ströms Bruk, och utloppet af den 
strong som rinner genom Bergsjö Socken. 

Alla dessa fisken, bestående dels uti not-
hvarp och dels uti kar, lör den uppgående, eller 

8 
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vrakhus för den nedgående Laxen , åro Krono 
och till private utarrenderade, med undantag a£ 
Gcfle Stads fisken i Gafle och Testebo s t röm
mar, hvilka år 1823 blefvo af Staden inlöste till 
Skal te , det förstnämnde för 555 R:dr 16 sk:r 
Banco och årlig ränta af en tunna Lax, samt det 
sednare för 133 R:dr 16 sk:r samt 4 tunnor Sik 
i årlig ranta. 

Jemte dessa Laxfisken , af hvilka inga åro 
af sårdeles betydenhet , utom de , som åro belåg-
ne emot mynningen af Ljusne Elf, samt Geile 
Stads i Gaile-ån, finnas en mängd å l - , s ik- , lax
ör ings - och skjål-fisken, dels uti Länels insjöar 
och strömmar, dels i hafsskåren. Räntan af a l 
la dessa fisken år, på sått Tabellen utvisar, 2,008 
H:dr 8 sk:r 10 r:st. Ranco. 

Tnsjöfisket år i allmänhet dåligt, hvartill 
orsaken torde vara ett öfverdrifvet fiskande u n 
der lektiden samt bruk af fina notar , hvilka för 
störa fiskcynglet. 

Kolning och körslor för Rruken åro i syn
nerhet för Gestriklands allmoge en vigtig biför-
tjenst och hufvudsakliga källan till kontante in
komster, hvarmed allmänna onera, tjenstfolks af-
löning och andra enskildta penninge-utgifter be-i 
stridas. Kolningssåttet å r i åtskillige Socknar o-
lika. I en del nyttjas resmilor, i andra liggmi-
l o r , hvilka sistnämnde vanligen anses gifva me
ra och båttre kol,, samt åro lättare att sköta. En 
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kolugn efter nya sättet, tillhörig Strömbacka Bruk 
i Helsingland, år med mycken kostnad anlagd 
vid Friggesund eller utloppet af Svaga Elf, på 
hvilken kolningsvirke nedflottas. Den gifver, u -
tom ett bättre kol, än vanliga milor, tjära och 
trådsyra. 

Försåljning af Ved till Ståderne, i syn
nerhet Gefle, lemnar åfven för närmaste Sock
nars Allmoge en icke obetydlig penninge-inkornst. 

Trådvaruhandeln har, såsom redan år nåmndt, 
de seduare åren nedsjunkit till den största obe
tydlighet, och lemnar knappast ersättning lör 
arbete och forlöner, ån mindre för Skogen. Al l 
mogen har i de fleste Socknar husbehofs- och 
lego-sågar, hvaruti flere Hemmans-ågare hafva 
del. Af skattlagde sågar är Lotteforss finbladiT-
ga Sågverk, i Bollnäs Socken, det betydligaste. 
Timret hämtas genom flottning på Ljusne Elf, 
ifrån de ofvanföre belågne Socknarne Ljusdahl, 
Fårila och Högdal. Arbetet drifves" med 15 per
soner, men inbringar föga vinst. Vid Frigge
sund år åfven ett betydligt Sågverk anlagdt, 
tillhörigt Strömbacka Bruk. Timret flottas på 
Svåga-elfven. 

Tjårubrånning idkas i vissa Socknar, men 
föga utöfver ortens egen konsumtion. 

Pottaske-brånning och tillverkning af Ter
pentin åro i Lånet okände. 
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Salpeter-tillverhdngen synes mer och mer 
tilltaga. I Gestrikland åro 5a plantlador om till
sammans 220,412 qvadrat alnars rymd; i Södra 
Helsingland 47 om 444,069| alnar, samt i Norra 
Helsingland 36 om 223 ,58 alnars rymd, eller 
öfver hela Länet n 5 lador om 886,790 qva
drat alnars innehåll. Levereringen förlidet år 
var 784 lisp. 4 skalp., således öfver 259 lisp. 
mer ån Lånets gård, som år 225 lisp. 3 skålpi 
1 2 | lod. 

Brånvins-brånning idkas icke till Lånets be-
hof, utan stora qvantiteler hitiöras ifrån Stock
holm, åfvensora allmogen ifrån Hedemora Socken 
i Stora Kopparbergs Lån hårstådes afsåtter brån-
vin af sin tillverkning, 

Ur det sandstenslager, som omgifver sjön 
Storsjön i Gestrikland, bryter allmogen i Årsun-
da, Ofvansjö och Wahlbo Socknar; Qarnstenar, 
åfvensom trappsten, masugns-stållsten och dyli
ka arbeten derstådes tillhuggas. 

Kall-bränning idkas ock i dessa sistnämnde 
Socknar, samt vid Gefle. På kalksten år i Hel
singland brist, Ii vårföre kalk måste hämtas ifrån 
andra orter. 

Om Linnevåfnåder å r förr taladt. Ylle och 
Bomulhvåfnader tillverkas endast till egen för
brukning. 
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Handaslöjder idkas till ortens eget behof, 
och Allmogen år i allmänhet händig att för
färdiga hvad den för sitt hushåll eller näring 
behöfver, men någon viss Socken eller trakt i 
Länet finnes e j , som för någon sårskild slöjd 
utmärker sig framför andra. I Ofvansjö smidas 
likväl råtsaxar, liar, selkrokar och dylika smiden, 
hvilka hafva vidsträcktare afsåttning. 

Handel, Gestriken år säkerligen ibland de 
minst handlande af Sveriges Landtmån., och sy
nes sällan utom provinsens grånsor. Helsingen 
deremot år en stor del af året sysselsatt med. 
resor, för att afyttra sina varor, bestående i lin, 
garn och våfnader, samt smör, fogel och hästar. 
De orter, som dervid besökas, åro förnämligast 
Stockholm, samt Upsala, Westerås, Hedemora och 
Sala under marknaderne. At t dessa resor i e-
Iconomiskt hånseende åro lörmånlige, och åfven 
i anseende till prodnkternes beskaffenhet nödvån-
dige, kan ej rfekas, men på allmogens sedlighet 
hafva de ej undgått att, likasom alla sådane ut
vandringar ifrån hemmet, medföra mindre för-
monliga verkningar, el t förhållande, som redau 
år i underdånighet anmärkt. 

Under sistnämnde rubrik hörer åfven Vest-
gölhe-allmogens och Borås-Borgares så kallada 
gårdfarihandel, som öfverallt i detta Lån drif-
ves ganska starkt. Det allmänna rop man upp
höjt emot denna slags handel, har, långt ifrån 
att fängsla Kongl. JYIajrts Befallniiigshafvandes 
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omdöme, föranledt till ett noggrannare beg run
dande , huruvida denna indus t r i , som åtminstone 
ha r den gifna förtjenst, att på en ofruktbar och 
otacksam jord underhålla en talrik och vä lmå
ende population, kan för Rikets öfrige innebyg
gare vara af en så förderflig beskaffenhet, som 
man påbördat densamma, och Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande har dervid icke kunnat u n d 
gå att bitråda det al lmänna omdömet. 

D å en sådan Handelsman anländer till den 
gård, der han vanligtvis brukar taga qvarter, t i l l 
strömma genast, vid ryktet af hans ankomst, byns 
innevånare af alla åldrar och kön, mindre i bestämd 
afsigt att köpa , ån att beskåda hans grannlåter; 
men det s å t t , hvarpå Vesigöthen förs tår att 
uppduka och utbjuda dem, och den förföriska 
crediten, som han utan särdeles försigtighets-
måt t lemnar , å ro snaror , hvaruti få undgå att 
falla, och som för tjenstehjon och det fattigare 
folket åro förderfligast. Nå r sedermera ett år 
eller ett hälft gått fö rb i , och fordringarne sko
la inkasseras, saknas vanligen tillgångar och l ö 
nerna åro för andra ändamål medtagne. F ö l j 
den häraf blir då Lagsökning, hvarefter den fat
tige gåldenåren, utom den dyrt köpta varan, åf-
yen måste betala Lagsöknings-kostnaden. E n 
stor del af de lagsökningar, livarmed tjenstefolk 
och den fattigare Al lmogen hemsökas, hafva 
sin upprinnelse ifrån denna slags handel. Den 
ekonomiska förlust, Vestgöthens lyxartiklar t i l l 
skynda, å r likväl icke det enda onda, gårdfari-' 
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handeln medför. Den bidrager åfven, alt små
ningom uttränga de gamla vedertagna drågter, 
som allmogen från uråldriga tider tillbaka af eg
na händers arbeten förfärdigat, och hvilka onek
ligen äro ett kraftigt hjelpmedel till bibehållande 
af sedernas gamla enfald. 

§. 4. 

Politisk Författning. 

Kammarverk. Den ursprungliga skattlägg
ningen år i de båda Landskap, hvaraf Lånet 
består, våsendteljgen skiljaktig , åfvensom de per
sedlar, hvarefter råntorne utgöras, äro mycket 
olika, och betydligt flere till antalet i Gestrik-
land ån i Helsingland. Denna omständighet, 
jemte de många afvikelsei, som i Gestriklands 
jordebok förefinnas, ifrån methoderne för de 
sårskildte skattlåggningarne, göra detta Land
skaps Kameralverk till ett ganska kinkigt och 
inveckladt studium. 

Den äldsta kända Skattläggning i Gestrik-
land var till Örestal. För denna Skattläggning, 
som troligen år mycket gammal, ligger 4 Cap. Bygg-
ningabalken, Landslagen, till grund, der Pennings
land, Ortughaland, Örisland och Markaland upp
räknas såsom byomåle, hvarefter tompt fick bry
tas. Ett Markaland innehåller 8 Örislartd, ett 
Örisland 3 Ortughaland och ett Ortughaland 8 
Penningsland. Efter denna skattläggning, som 
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år förundransvårdt utförlig, upptages hemmanets 
alla besittningar, i urfjcllar, utjordar och lägen
heter inom andra Byars områden , med den s tö r 
sta noggrannhet, och särskild ränta ä r lagd på 
hvarje af dessa besittningar, hvilket vid de yngre 
skattlåggningarne icke finnes iagttaget. Räntan 
efter denna skattläggning bestod ut i Osmundsjern. 

Den andra Skattläggningen var till Jrem-
manhtl och leder sitt ursprung frän skyldighe
ten , att hålla hästar till Konungens och Fogdens 
fortskalFande, hvarföre Skatten åfven fått namn 
af Ilåstcstand. Spår till denna Skattläggning i -
genfmnes först uti iol34 års Jordebok. Hvarje 
fullsuten Bonde , antingen han skattade etter hö 
gre eller lägre öre ta l , skulle hålla 4 hästar och 
antecknades dorföre för helt hemman ; de m i n 
dre bönderne, som höllo 5 , 2 eller i häst, a n 
tecknades för i , ~ eller i hemman. Några a n 
dra bråk ån dessa nu nämnda förekomma a l 
drig i hemmantalet , så att ett hemman, ulaf h u 
ru dålig beskaffenhet som helst , aldrig kunde 
låggas till mindre ån \. Räntan håraf bestod i 
t jenstbarheter och skogsprodueter. 

Mantalet,, eller, som det ock he te r , Gä rde -
mantal , var den sista Skattläggningen och u p p 
kom efter års jordrefning , ehuru någon an
teckning derom i jordeboken ej förekommer iörr 
å n D e n grundar sig helt och hållet på 
utsädet, utan afseende å Hemmanets öfriga för

m å -
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måner, så att 5 tunnors utsade sattes till ett helt 
mantal och så vidare. Räntan utgjordes, under 
åtskillige Titlar, af persedlar, hörande både till å -
ker-, ladugårds-och skogs-effecter samt penningar. 

Alla desse skattläggningar hafva med hvar-
andra intet sammanhang, så att elt hemman kan 
ligga till ganska lågt öretal, men högt hemman 
eller mantal och tvårtom. 

Rånlorne efter dessa olika melhoder, för
vandlade till penningar efter Krono-vårdi, för
hålla sig på följande sått: 
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Jernskattcn efter Öreslandtalet, samt de fy
ra första Titlarne af Manlalsråntan, utgöra Jor-
deboksråntan, de tvenne sista af hemmanstals-
rantan kallas vinterkörsel och alla persedlar för 
.Mantalet Mantalsrånta. 

Hårtill kominer åfven hos en del hemman 
skatt för qvarnar, d. v. s. för sqvalteqvarn el
ler Mgenhet dertill, samt hos andra fyllnad i pen
ningar. Alla ofvunnåmnde rånlepersedlar, som 
ej bestå af Conlanler, utgå vid debiteringen ef
ter markegång, utom årliga hdstarne och Kungs-
h å s t a r , hvilka behålla det åsatleKronovårdiet. 
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Alla rån törne sammanräknade ufgöra hem
manets grundränta. 

Sådane åro de sårskildte Skattläggningar, 
som öfvergått jorden i Gestrikland intill ar 1717, 
ifrån hvilken tid e t t , af framlidne Landshöfdin-
gen Odelsfröm, uppgjordt projecl till skatt lågg-
ningsmethod för då varande Vester-Norr lands 
Län, hvarunder detta jemvål då h ö r d e , blifvit 
följdt, ehuru samma project ej erhållit Eder 
Kongl. Maj:ts Nådiga faststållelse, förr ån den 
6 Februari detta år . Vid skattläggning efter d e n 
na method bibehålla Rån to rne sina Titlar, men 
Oreslandet har blifvit satt uti tt beståmdt för
hållande till Mantalet , så alt 10 Öresland alltid 
räknas pä ett Mantal , hvilket torde hårleda sig 
der i i ran, att ett Tunneland åker fordomdags sva
rat emot ett öresland, och att, vid i 6 o 4 års jord-
refning, ett Mantal upptogs till 5 tunnors utsäde, 
som år lika med 10 Tunnelands vidd, en b e 
räkning, som likväl med de fieste hemman slår 
felt. Hemmantalet eller Håstestandet räknas å -
ter på det såt t , att en lågenhet , som sättes till 

Mantal eller de runder , får håstestand; öf-
ver Mantal till och med håstestand, samt 
ö f v e r , till och med Mantal och derutöf-
ver till och med ett Mantal , ett helt håstestand 
eller hemman. 

D å således , vid nya skattläggningar, 10 ö -
resland räknas på Mantalet , hvadan jernråntan 
måste tagas 10 gånger h ö g r e , ån förut för ett 
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Jordeboks Öresland å r upptaget , så åro> i följo 
deraf, et t , efter nya methoden skattlagdt, helt 
Mantals råntor följande: 

Mantalsråtitan hos de gamle hemmanen u t 
går alltid reguliert efter ofvananforde norm, men 
Oreslands och Hemmansskatten , eller den så kal
lade Jordeboksråntan och hjelpkörseln hafva m å n 
ga anomalier, som en uppbördsman måste spe -
cielt kanna , hvilket gör debiteringen ganska k i n 
kig och mödosam. 

Helsinglands Kammarverk å r vida enklare , 
och Hemmantalet eller det så kallade Håstestau-
dct linnes hå r icke. Orestalet år icke heller b e -
lagdt nicd någon sårskild skatt., utan år endast 
att betrakta såsom en afdelning af Mantal , hvar-
af ett innehåller 16 Öresland. l låntepersedlarne 
utgå på följande så t t , och under följande titlar: 
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Alla dessa råntepersedlar lösas efter mar
kegång, och endast penningarne af Jordeboks-
råntan, Vinterkörseln, Factonhjelpen, Boskaps-
och Skjutsfårdspenningarne, utgå, såsom de i 
Jordeboken finnas utsatte. 

Vid beräknandet af de räntepersedlar, som 
utgöras uti Victualievaror, både i Gestrikland och 
Helsingland, råknas på hvarje Lispund tvenne 
spillmarker, hvilka, besynnerligt nog, utgå, åf~ 
ven då räntepersedeln löses efter markegång. 
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Vid ågodelningar år i hela Lånet g rund
råntan fastställd såsom delningsgrund, hvilket 
någon gång i (lestrikland föranledt till tvister, 
i anseende dcrtill, att qvarnskatten, som icke e r 
lägges för jord, men ingår i grundräntan, af en 
del hemmansägare påståtts höra beräknas , hvil-
ket af andra med myeket skäl bes t r id ts , ehu 
ru författningarne. dorom ej lemna någon tydlig 
föreskrift. 

Vid sådana delningar är den så kallade 
Jordeboks t res lands-Skat t läggningen ganska n y t 
tig i (lestrikland, der hemman förekommaj hvil-
ka på liera ställen, utom ut jordar, äfven äga jord 
i andra b y a r , som dock ligga feg om teg med 
bolbyns jord. fördeln ingen af Jernskat tcn, som 
är lagd på hvarjo possesion sårskiMt, och icke, 
såsom de öfrige rän to rne , på hela hemmanet , 
utgör då den enda g rund , hvarcfler g rundrän 
tan för jorden uti den b y , hvarest delning år i 
f råga, kan afskiljas. 

I afseende på jordnaturen åro de fleste hem
man i Låne t Krono-Skat te , få IVålse-Skatte e l 
ler Krono . Endast ett Säteri finnes, nemligen 
W i j i Igg lcbo Socken. I Thorsåkers och Of-
vansjö Socknar åro de fleste hemman Bergsmans
hemman, med de privilegierade smiden och tack-
jerns-blåsniniiar, som af de i underdånighet b i 
fogade Tabeller Specielt inhämtas. 

Utom de Sexton Recognitions-Skogshem-
man, hvilkas Skattläggning ännu icke blif-
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vit af Kongl. Kammar-Colleginm fastställd, haf-
va, under loppet af dessa fem å r , 4 hemman blif-
vit ånyo Skattlagde. Inga åro hvarken fallne i 
ödesmål, eller ifrån ödesmål upptagne. 

Hemmansklyfningar verkställas årligen, och 
kunna, i en Landsort, såsom denna, der ågo-vid-
derne åro stora och tillfälle till odlingar icke sak
nas, ej annat ån vara fördelaktiga för jordbru
kets förkofran och folkmängdens tillväxt 

Enskiften åro sällsynta och hafva, under lop
pet af dessa 5 år, icke blifvit verkställde, men Stor
skiftes-delningarne hafva oafbrulit fortgått ända 
till innevarande år , då Eder Kongl. Maj:ts Nå
diga förordning om Skiftesverket i Riket af den 
4 Maj sistlidet år sattes i verksamhet. Skildrin
gen af de verkningar, denna Eder Kongl. Majrts 
visa anstalt redan utvecklat, tillhöra icke den 
tid, denna underdåniga berättelse omfattar. 

Statsbidrag. Statsbidragen kunna hänföras 
till trenne slag: De ständiga råntorne och ro -
tcringen, Bevillningen samt de extra ordinarie o-
nera och besvär, som af hemman eller matlag 
utgå. 

För beräkningen af de ordinarie råntornes 
belopp, tjenar den, under rubriken Kammarverk, 
anförde uppgift, ocli då man efter markegången 
uträknar desse råntor och tillika beräknar all.» 
de öfrigc onei-a, hemmanen i proportion af sin 
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skatt måste utgöra, så finnes deraf utan svårig
het , att jordbrukaren år, i förhållande till sina 
inkomster, nog tungt beskattad. 

Roteringen år i detta Lån en ganska tryc
kande börda, likvål kanhånda mindre för dess 
positiva dryghet, ån sattet, hvarpå den <utgår. 

Soldaterne åga hår icke beståndiga Torp, 
utan Rotehållarne måste på sina ågor uppföra 
hus ocli bestå odlingsmark, hvilket vanligen h ö -
rer till vilkoren i Kneckte-Contractet, och då 
Soldaten upphör att tjena, besitter likafullt han, 
och merendels hans hustru, om hon öfverlefver 
honom, torpet till enderas död. Soldatens hög
sta åstundan år derföre, att så fort som möjligt 
erhålla afsked, så att, på detta sått, en rotekan 
på sine ågor åga icke mindre ån 5 ä 4 Soldat-
Torp. Försigtigheten hos Rotehållarne har i detta 
afseende förr varit så ringa, att till och med 
tvist varit hos Kongl. Alaj:ts Befallningshafvan-
de våckt, huruvida för stöld straffad ocli afske-
dad Soldat kunnat ifrån Torpet vrakas. En an
nan oiågenhet år åfven det långa afståndet e-
mellan de sårskildte Rotehållarne, som stundom 
åro spridda på 4 a 5 mils afstånd ifrån hvaran-
dra, hvilket år obeqvåmt, ej mindre för Rotehål
larne ån Soldaten, vid hastigare uppbrott. Det 
hemman, på hvars ågor Torpet ligger, lider det 
mesta intrång, i afseende på vedbrand och mul
bete. En allmän, och i Kongl. Maj:ts Befall

nings-
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ningshai vandes tanke vålgrundad önskan , år 
derföre hos detta Låns innevånare, att en ro 
terings-jemkning måtte anställas, hvarigenom des
sa ölägenheter uti roteringen kunde afhjelpas. 

En Soldat med Torp lega, utredning och 
mötes-passevolance, anses nu kosta roten minst 
So R:dr Banco årligen. 

Båtsmannen anses nåra dubbelt dyrare att 
Underhålla , och dess vilkor åro gemenligen nå 
got såmre ån Soldatens. Då emedlertid, efter 
hvad som af Tabellen öfver Folkmängden synes 
de Socknar, som åro indeldte till Båtsmanshåll 
icke åga mer ån tredjedelen af det krigsmanskap 
en lika stor Soldat-Socken underhåller, så tyc
kes deraf följa, hvilket åfven påstås Vara händel
sen att Soldat-Socknarne åro strängare roterade. 

Skjutsnings-besvåret, öfver hvars tyngd icke 
Utan skål klagas, år åfven tryckande) i anseende 
till dess ojemna fördelning och mindre för de 
resandes mångd ån hållböndernes aflågsenhet i -
från Gåstgifvaregårdarne. 

Till underdånigste följe af Eders Kongl. 
Maj:ts Nådiga Bref den 3o December 1824, har 
Kongl. Majts Befallningshafvande låtit uppma
ningar ulgå till Skjutslagen vid alla Gåstgifva-
regårdar i Lånet att ställa skjutsen på entre
prenad, hvilket i Gestrikland haft den verkan, 

10 
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att både hå l l - och reserv-skjutsen vid g Gås t -
gifvaregårdar ä r på detta sått reglerad. I ITille 
och Harnrånge, åfvensom i Helsinglands Sock
na har allmogen deremot icke funnits hugad 
för denna inrät tning, hvarföre, uti helaHelsing-
land, endast tvenne Gåstgifvaregårdar, nemligen 
Stene i Jerfsö Socken och Kungsgården i Nor r -
ala, likväl, till följe af åldre Contracter, åro ställ
de på entreprenad. A f de Sockenståmmo-Pro-
tocol lcr , som i detta ämne inkommit, har Kongl. 
Maj-.ts Befallningshafvande funnit, att allmogen 
i de Byar, der Gåstgifvaregårdarne åro bclågne, 
eller som närmast gränsa dert i l l , ansett sig icke 
kunna biträda Gåstgifvarne med nödig skjwts-
ningshjelp, och att detta varit hufvudsakliga h in
dret fÖr skjutsens reglering på ofvannåmnde sått, 
helst Gåstgifvarne sjelfve icke mågtat med egne 
hästar densamma bestrida. Kongl. Maj:ts Befall
ningshafvande vilJ dock hoppas , det allmogen 
framdeles skall villigare omfatta denna method, 
då den genom exempel lär t att inse fördelar
ne deraf. 

Kronoskjutser förekomma i delta Lån ej of
t a , och bestå nästan endast i Båtsmansskjutser 
och transporter af Salpeter och Krut. De åro 
icke desto mindre besvärlige för allmogen, i an
seende till de långa vågar, som till Skjutsnings-
stållet skola tillryggalåggas. 

Vag- och, Brobyggnads-besvåret uppgår, enligt 
Tabellen, till 31,608 R:dr 20 sk. 6 rst. Banco för 
hela Låne t . Genom föranstaltande af Directioiien 
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för Våg-anlåggningar i Norra delen af Riket, har 
detta å r en ny våg ifrån Kårbö le Kape l l -Försam
ling genom nordvestra delen af Helsingland, till 
Stora Kopparbergs Lån , blifvit fulländad. Denna 
våg, som öppnar en direkt kommunikation emellan 
Herjeådalen och Jemtland å ena sidany samt Da-
Jarne å den andra , blir säkerligen åfven af m y c 
ken nytta för de Norra Socknarne af detta Lån , 
hvilka derigenom erhålla en n y , hittills okänd 
afsåttningsvåg för sina produkter. Beloppet af 
Statsbidragen i öfrjgt., år uii Tabellen nä rma
re utfördt. 

Polilie. I afseende på Lagskipningen, å r L å 
net fördeldt i 4 Hårads-Domsagor , Gestrikland, 
samt Södra , Vestra och Norra Helsingland. Af 
Tabellen öfver Folkmängden 6ynes, hvilka Sock
nar dessa Domsagor innefatta, åfvensom F o l k 
mängden i hvar och en af dem. 

I hvarje Fögderi finnes en Landsfiskal, och 
Länsmannen hafva till sitt b i t räde , vid Tingen 
och öfrige t jenste-göromål uti h varje Socken, en 
eller flere Fjerdingsmån, hvilka utses ibland al l 
mogen. A f dessa Tjenstemån och Kronobetjen-
ter besörjes den allmänna brottmåls-polisen med 
den framgång, att sällan något brott blifvit o -
upptåckt, hvartill den goda andan hos Låne ts 
inbyggare jemvål bidragit. Tvenne mord åro 
likväl, under loppet af de sistförflutne tvenne å -
ren, begångne, till hvilka, oagtadt den sorgfålliga-
«te möda blifvit använd och vid flere ransaknin-



76 

gar en mångd personer h ö r d e , det ånnu icke 
lyckats att upptäcka banemåDnen, 

P å vidmakthållande af sedlighet och huslig 
ordning äger Presterskapet , genom dessas sam
band med den religiösa undervisningen, ett måg-
tigt inflytande, och Kongl, Maj-.ls Befallningshaf-
yande anser för en tillfredsställande skyldighet, 
att gifva Länets Presterskap det förtjenta vitsord, 
att de med utmärkt nit och värdighet omfattat 
denna vigliga, angelägenhet, 

Den af Kongl. Maj:t under den 8 Aug, 1758 
j Nåder fastställde By-ordning för Landskaper-
ne Gestrikland, Helsingland, Medelpad och Ån
germanland, är ännu i detta Län gällande till 
efterlcfnad, samt synes äfven motsvara sitt ä n 
damål , sa vidt det samma genom dylika anstal
ter kan ernås. Dessutom har Kongl. Maj;ts B e -
fallningshafvandPj i anledning af inlupne klago
mål öfver det hos ungdomen af mankönet öf-
vcrhandlagande sjeUsvåld, ntt i synnerhet under 
helgedagsnåtlerne stryka omkring i bygden, ge
nom utfärdad Kungörelse stadgat vite emot det
ta kringstrykande, eller i orten så kallade nat t
lopp. Denna osed har visserligen ej upphört här
igenom, men Husbönderne hafva, genom det bi
t räde af Lag och den allmänna Polisen, som den
na Författning förskaffat dem, erhållit något me
ra välde öfver sitt tjenstfolk, och man har jem-
väl tyckt sig förmårka , att den förståndigare och 
sedligare ungdomen låtit rätta sig håraf. 
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Frivilliga föreningar, till inskränkande af yp
pighet, och öfverflödj så vål uti klådebonad som 
förplågning vid gästabud och allmänna samqvåm, 
såsom förhör och dylikt, hafva af flere Socknar 
blifvit träffade, men sluteligen delat sådane an
stalters vanliga öde , att råka i förgåtenhet, och 
gårdfarihandeln lägger i alla fall ett mågtigt och 
måhända oöfvervinnerligt hinder för efterlefna-
den af alla öfverenskommelser om enkelhet i 
klådedrågt. Öfverflödet vid Gästabud synes lik
väl något aftagit, åtminstone i afseende på t i 
den, ty de långa och kostsamma bröllop, som förr 
varit öflige, åro för det mesta aflaggde, 

Till förekommande af tiggerier och lösa per
soners kringstrykande, åro Kungörelser utfärdade 
och till bibehållande af ordning vid Gåstgifve-
rierne, på vanligt sått, tryckte underrättelser, 
om vederhörandes skyldigheter och ansvar, bi 
fogade Dagböckerne, hvarförutan sårskildte kun
görelser i detta ämne åfven utgifvits. De kla
gomål öfver oordningar vid skjutsningarne, som 
af resande blifvit anförde, har Kongl. Maj;ts Be-
fallningshafvande låtit sig angeläget vara, att 
på det noggrannaste undersöka och beifra, livar-
af verkan icke heller uteblifvit, så att ifrån vis
sa Gåstgifvaregårdar , h vilka af ålder varit .kän
de för oordenllighet och tredska hos de skjut
sande, flere klagomål i detta afseende nu ej in
löpa, ån hvad som öfverallt år vanligt och ej 
kan undvikas. 
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Sockne-Magaziner åro i Gästrikland g, med 
Fonder af tillsammans 1,555 R:dr 4 sk. 9 rst. 
Banco, samt 2,4(5o T:r 5 fjcrd. R å g och 2,915 
T:r 2 fjerd. Korn ; i Södra Helsingland 12, med 
fonder af 1,069 T: r R å g , 3,301 T:r K o r n , 
42 T:r Ilafre, och uti ett af dem 54o R:dr Ban-
c o ; i Norra Helsingland 21 med 49't T:r t 
fjerd: Råg, 4,559 T:r G fjerd. Korn och 20, T:r 
.4 fjerd. Hafra. Magazinernas antal i hela L å 
net år således 42, med fonder af 1.875 R:dr con-
t an t , 4,020 T:r 7 ijerd. Råg , 10,776 T:r Korn 
och 71 T:r 4 fjerd. Hafra. 

Till undcrdånigslc följe af Eder Kongl. Maj:ts 
Nådiga beslut den 17 Mars 1824, har Kongl. 
Maj:fs Bofallningshafvande hör t Lånets innevå 
nare öfver det Nådiga förslaget, rörande Distr ict-
Magaziners inrä t tande , med lånebidrag af K r o 
nans spannemåls-lager, men samtelige Socknar-
11 e halva förklarat sig ej hugade , att derpå in 
gå. Deremot hafva T r ö n ö , Jerfsö och F ä r l a , 
samt delar al Norrala och Delsbo Socknar i un 
derdånighet anhållit , att till sine Sockne-Alaga-
ziners förstårkande undfå spannemals-lån, i an
ledning hvaraf Eder Kongl. Maj:fj enligt hit af-
låten Nådig skrifvelse af den 20 Juni sistlidet 
å r , i Nåder behagat , alt i berörde ändamål för 
desse Socknar anslå elt publikt lån af a,45o T:i" 
spannemål, och tillika i Nåder sfadgat viikoren 
så vål för ansvarigheten af de i Nåder beviljade 
lånebidragen, som för undra Socknars delagtig-
lict af dylika anslag. 
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Fattig-försörjningen besörjes Socknevis, och 
i h var ju Socken år gemenligen en fat t igstuga, 
hvarest fattige och orklöse personer inlagas och 
underhållas på Socknens bekostnad. I flere Sock
nar år fattigförsörjningen grundad på Magazi-
ncrne. Det olämpliga saltet att skjutsa fattig
hjon ifrån en gård till en annan , eller som all
mogen uttrycker sig: Klubbshjutsen, år ånnu i c 
ke fullkomligt aflagdt. 

Undervisnings-verket på landet besörjes van
ligen af vissa i Socknarne tillsatte Skollårare, 
som för hvarf uppehålla sig i byarne. Desse 
lärares egen bildning inskränker sig vanligtvis 
till något mer insigter i skrifkonst o c h a r i t h m e -
thik, ån den öfriga allmogen besit ter, och d e 
ras undervisning kan, utom i Religionen, n a t u r 
ligtvis icke stråcka sig utöfver dessa åmnen. I 
Thorsåker^ Hille och Hamrånge Socknar åro 
Laneasterskolor inråttade. Den förstnämnde å r 
stiftad af H e r r Bergs-Rådet R. F . Petré på H o -
forss, hvilken till underhåll af Skolan och L å 
rarens aflöning anslagit ett Hemman. Skolan i 
Hille år på Herr Kr igs-Rådet P. Strömbåcks 
föranstaltande och till slor del på dess bekost
nad inråttad. Folkets kunskapliga bildning , e -
huru till det mesta inskränkt till kännedom af 
Religionens hufvudlåror, år i allmänhet vål v å r 
dad. Troligen finnes ingen med fullt förstånds
bruk, som ej kan låsa i bok och många kunna 
skrifva. Undervisningsverk för nyttiga slöjder 
finnas icke. 
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I Gestrikland finnas 4 Sparbankar» uti hvil
ka 2,102 R:dr 47 sk. 2 rst. Banco för närva
rande åro insatte. I Helsingland åro des&e in
rättningar ännu ej införde. 

§. 5. 

Ståder. 

I detta L å n finnas t renne, alla belågne vid 
Bottniska viken och med Stapel-råt t försedde. 

Den betydligaste af dem å r : 
Grjle, i Provinsen Gestrikland, vid Gafie-åns 

tltlopp i den så kallade Gefie-fjerden. Staden år 
den äldsta i Norrlund, och af dess för fiske och 
sjöfart förmänliga läge har man anledning att 
förmoda, det stället redan tidigt blifvit bobodt. 
Åldern af dess tillvaro såsom Stad, kan dock l i 
ka litet som de flesta äldre Städers med full
komlig visshet bestämmas. De äldste privilegi
er för Staden, som likväl nu mera icke finnas 
i behåll , uppgifvas vara utfärdade år i 4 i o af 
K o n u n g Eric XII I af Pommern ; men det anse» 
olvifvelaktigt, att stället långt förut haft Stadsrätt. 

Utom de ägo r , Gafle kallade, hvarpå Sta
den år grundlagd, och som sträcka sig helt o-
betydligt utom Stadens staket på Norra s idan, 
utgöres Stadens jord af de trenne byarne Tes-
tebo ifrån Hille samt Vreten och Sörby ifrån 
Vahlbo, hvilka blifvit till Staden donerade Tes -
tebooch Vreten 160a samt Sörby i6o4 . Sörby 

å r 
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år skattlagdt till 4f och Testebo till 4 M a n 
tal. Grånsorne för Vretens ågor åro nu allde
les obekante> och denna lågenhet igenfinnes icke 
heller j Jordeboken. Man /ö rmoda r derföreicke utan 
skål, att Vreterts ågor, som i alla fall torde v a 
rit obetydlige, blifvit, under tidernas lopp, med, 
Sörby eller Gafle förblandade. 

Utomdess tillkomma 374 Tunneland j o r d , 
hvilka Stadens Borgare i äldre tider före P laka-
terne emot skattskyldig jords förminskning, ifrån 
angränsande Jerfsta, Hemlingby och Såtra byar 
inköpt och uppodlat. Desse lågenheter, som h i t 
tills icke dragit någon skatt till Kongl.Majrtoch 
Kronan, hafva i sednare tider undergått skatt lägg
ning, som för närvarande beror p å Kongl. K a m -
mar-Collegii pröfning. 

Utom grundskatt och Bevillning för Stadens 
jordi å r densamma jemvål ålagd Rotefrihetsaf-
gift. Bålsmans-vacance-afgiften för 25 ordinarie 
Båtsmän ufgår till en del af Borgarejorden och 
det öfriga å r lagdt på den Borgerliga rörelsen. 

Den odlade jorden å r till arealen ganska 
betydlig, och fördelas, efter de olika vilkor, hva r -
med den innehafves eller af Staden disponeras, uti 
Fast jordj hvilken af enskilde besittes under full 

ågande-råtlj går i arf och kÖp samt skattar e n 
dasten obetydlig afgilt till Staden . 910 Tunnl , 

Stuhbråttighets-jord, som har enahan
da förmåner i afseende på ägande-

1 1 
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Transport 910 Tunnl. 
råtten, men drager lika afgifter till 
Staden, som den ofria . . . . 68 — 

Ofri jord, eller sådan, som af Sta
dens styrelse disponeras. 

Deraf åro till lönings- eller pen
sionsjord för Stadens Civile och 
Ecclesiastike Embets- och Tjenste-
mån, eller deras enkor anslagne . 225 — 

Samt till åldre Borgare upplåtna 352 — 
Den jord, som blifvit af ulmarken 

till odling intagen under vissa be
tingade frihets- och besittnings-år, 
hvilka ånnu ej tillåndalupit, utgör 6o5 — 

Summa 2160 Tunnl. 

Den jord, som lill kålhagar och plantering 
af jordfrukter begagnas, uppgår för närvarande 
till 35 Tunneland 2g£ kappeland. 

Jorden, som för det mesta år delad i små 
lotter, brukas i allmänhet med en utmärkt sorg-
fållighet och utvidgas årligen genom odlingar, 
hvilka dock nu mera, sedan den bästa odlings
marken redan år uppbrukad, endast företagas å 
högst olåndiga marker. Sådes-produktionen ut
gör icke hufvudföremålet för jord-kulturen, u-
tan omsorgen år förnämligast rigtad på foder-af-
kastning., hvilken år betydlig, så att de flesta år 
hö afsåttes till kringliggande landsbygd. 

I sådant afseende kunde således Stadens jord 
såga» rivalisera med jordbruket, men Kongl. Maj:U 
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Befallningshafvande år dock förvissad, att sådant 
länder kringliggande landsbygd mera till nytta ån 
förfång, dels genom de lårdomar uti en båttre 
jordbruksskötsel Stadens innevånare lemna, och 
hvilkas inflytande märkbart skönjes i Stadens 
grannskap, dels ock, emedan kringliggande all
moge, vid inträffande missvext å hö, uti Staden 
gemenligen åger en saker utvåg till undsättning. 
I anseende till flere lokala omständigheter och 
allmogens bruk, att om Sommaren drifva sine 
kreatur till aflågse fäbodar, hvartill brist på be
te vid hemtrakten nödgar den, vore det icke hel
ler möjligt för Statsboerne, att ifrån landsbygg-
den erhålla den ejvantitet af mjölk, som erfordras. 

Lin odlas obetydligt; hampa och tobak all
deles icke, utan hemta de i Staden varande T o 
baks- och Segelduks-Fabriker sina rudimaterier 
helt och hållet ifrån utrikes orter. 

Antalet af Stadens innevånare, som år 1822 
utgjorde 7,066 personer, har under de sistför-
flutna fem åren uppgått till: 

Folkmängden har således under dessa fem 
ar ökats med 652 personer, eller omkring 
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procent. Af de 7,718 personer, som den år 
1827 utgjorde, voro 4,836 mantalsskx'ifne, 

Under den period, som de sista fem åren 
innefatta, har konjunkturen för ndringarne icke 
varit sådan, att välmågan kan anses vara i sti
gande. Hos de flesta har bemödandet snarare 
måst riktas derhän, att bibehålla livad som un
der lyckligare omständigheter kunnat besparas, 
ån att samla något för framtiden. Tillfallen till 
förtjenst för den arbetande klassen saknas icke, 
och den fattigdom, som det oaktadt inom denna 
klass ofta förmårkes, bör för det mesta tillskrif-
vas de talrika inflyttningarne från andra orter, 
— Medelpriset på dagsverken kun antagas vara 
29 sk, 4 r:st. Banco, 

De näringsfång, på hvilka Staden i synner
het grundar sitt bestånd, åro handel och sjö
fart, handtverkerier, fiske och jordbruk, Några 
Fabriker finnas väl älven; men deras antal år 
för ringa, att Fabriksrörelse skulle kunna rak
näs bland Stadens hufvudnåringar. 

Af nyssnämnde näringar intaga handeln 
och sjöfarten första rummet, 

Gefle, som redan långe ansetts för en af Sveri
ges första Handelsstäder, har isynnerhet varit 
bekant för sin betydliga export och fraktfart. 
Såsom skeppnings-ort, icke blott för provinsen 
Gcstriklannd, utan till våsendtlig del åfven för 
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kringliggande Landskap, och deribland i synner~ 
het den östra trakten af Dalarne, är denna Stad 
vigtig för flera vidsträckta Landsorter. De för
nämsta produkter, som från Gelle afgå, åra jern 
och bräder. Häraf hafva, efter ett medium för 
de fem sislförflutne åren, årligen till Utrikes 
Orter skeppats: 

Stångjern . . . . . 90,922 Skepp, 
Manufactursmide . . . 5573 dito 

Bräder (nästan utan undan
tag af 3 tums tjocklek) . . i8,556§ Tolfter. 

Dessutom hafva_, under de fem sistförflutna 
åren, per medium årligen utskeppats 2,990 j tun
nor Salt från nederlaget. 

Till Inrikes Orter häfta, under nämnde fem 
år, per medium årligen afgått: 

Stangjern 15,709 Skepp. 
JManufactursmide , . . 64 dito. 

Af Utländska varor har införseln till Staden, 
under de sista fem åren,, per medium årligen va
rit följande: 

Salt, directe från Utri
kes ort , 18,141 Tunnor, 

Rått Socker till föräd
ling vid härvarande Socker
bruk, för det mesta från Ut
rikes orter, men till någen del 
åfven från Inrikes platser 145,48 Skålp, 
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Cafge, dels från Utrikes 
och dels från Inrikes orter 46.349 Skalp. 

Tobaksblad och sljelk för 
Mrvarande TobaksFabrik d:o d:o 293,281 dito. 

Af öfriga Utlåndska införselsvaror åro H a m 
pa och Linfrö de hufvudsakligaste. De mindre 
betydliga qvantileler af Vin och A r r a c k , som 
till Staden inkommit , hafva för det mesta an~ 
låndt från Inrikes orter. 

Af Spannemål, hvarmed Staden till våsendt-
lig del förser do kringliggande Bergslagerne, 
hafva per medium årligen från Inrikes orter a n 
kommit 23,530 tunnor. Från Utrikes orter i n -
kommo, å r 1826, 4,692 t u n n o r , och å r 1827, 

190 tunnor. Ilrdnvin ha r , efter ett inedel-
för alla fem å ren , från Inrikes orter årligen 

inkommit till ett belopp af 26,860 kannor. 

I allmänhet gäl ler , i afseende på Stadens 
handel, den anmärkning, att värdet af impor te
rade Utländska varor år vida mindre ån värdet 
af exporten. Orsaken hårtill måste sökas der i , 
att icke blott Stadens minuthandlande, utan åf-
ven invånarne i en del af de Landsor te r , hv i l -
kas produeter skeppas från Gei le , icke köpa s i 
na utländska förnödenhets-varor i denna S tad , 
utan frän andra Inrikes o r t e r , åfven då sådant 
å r förenadt med en drygare kostnad. Gelle 
Hand lande , hvilka under deras Far tygs vidsträck
ta s jöresor , lika väl som någon annan Stads , 



87 
äga tillfälle att ur första hand erhålla de Ut
ländska varorne och således synas kunna, i af-
seende på lågt pris, tåfla med andra Städer, haf-
va, genom verkställde införskrifningar, sökt hit 
leda den ifrågavarande importhandeln; men hit
tills utan framgång. Detta bekräftar en af e r 
farenheten redan länge vitsordad sanning, att 
handeln och andra industrie-grenar icke lätteli-
gen afvika från den riktning de en gång genom 
händelsen och vana erhållit. 

År 1827 ägde Stadens innevånare 10a stör
re och mindre fartyg, tillsammans innehållande 
7,666 läster. Deraf begagnades till utrikes fart 
56 fartyg af tillsammans 6,45 läster. Till in
rikes fart användes 20 fartyg, tillsammans utgö
rande 782 läster, samt sluteligen fiskerskapets 
i och för deras näring begagnade 26 st. så kal
lade Haxar eller Jagter, innehållande tillsammans 
424 läster. 

Under de fem sista åren hafva 24 fartyg, 
till ett sammanräknadt lästelal af 2,016 läster, 
blifvit vid härvarande tvenne Skeppsvarf dels ny
byggde, dels förbyggde. 

Oagtadt Stadens handel och sjöfart under 
dessa fem år således synas icke hafva saknat lif— 
lighel, hafva likväl dessa yrken under nämnde 
tid ingalunda lemnat sine idkare en emot deras 
bemödanden och risk svarande fördel. Man sak
nar ej exempel, ati: expeditioner, på hvilka be-
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tydliga Kapitaler blifvit vågade, icke blott l em-
tiat ingen vinsfj utan till och med tillskyndat 
förlust. Grunden härtill igenfinnes i det låga 
pris, som på afsåttningsorterne erhållits för de 
exporterade va ro rna samt i den brist på frak
ter» som under senare åren varit en följd, dela 
af de lievantiska farvattnens osäkerhet, och dels 
af åtskilliga främmande Rikens Navigations-för
fattningar, i hvilka likväl nu mera , genom Kongl. 
Maj:ts visn anstalter, betydliga modifikationer, till 
förmån för Svenska Fa r tyg , utverkats. Det är 
också hufvudsakligen hoppet om en blifvande 
lyckligare konjunktur, som, under närvarande 
mindre gynnande omständigheter, hår bibehållit 
någorlunda litlighet i Skeppsbyggeriet och s jö 
farten. 

iTandfvcrkerierne hafva i Gefle icke u p p 
nåt t den tillvext, som man i förhållande till Sta
dens folkmängd och handelsrörelse borde kun
na vänta. År 1827 funnos hår 102 Verkslåder 
i 5Z) sårskildta hatidtverk. Vid en anståld jem-
förelse visar sig icke blott , att flere af Rikets 
Städer, med betydligt mindre Folkmängd än Gef
le, hafva ett s törre antal Handtverkare, utan ock 
att få Städer i Riket finnas, som icke, i för
hållande till sin folkmängd, hafva flere Handt 
verkare ån denna Stad. Det borde då med skål 
kunna förmodas, att det jemförelsevis ringa an
tal Handtverkare , som hår finnas, skulle vara i 
goda omständigheter; men sådant år icke för

hå l -



89 

hållandet. Få af dem äga någon ringa förmö
genhet. En del håmtar af sitt yrke endast en 
knapp bergning, och många befinna sig i verk
lig fattigdom. 

Bland skålen hårtill torde, utom det stora 
antal oberättigade personer, som hår sysselsat
ta sig med handtverk, bland annat böra råknas, 
att Gefle Stads Handtverkare icke kunna af den 
kringliggande Landsorten påråkna den arbets-
förtjenst, som flere andre Stader åga af den, 
dem on.gifvande Landsbygd. Af innevånarne på 
landet år det egentligen Ståndspersoner t som 
lemna Stådernes Handtverkare någon betydliga
re arbetsförtjent; och af sådane finnes i denna 
Provins ett vida ringare antal, ån i de flesta öf-
riga Landskap i Riket. 

Trenne Fabriker af betydenhet finnas i Sta
den, neml. en Segelduks-Fabrik, ett Socker-Bruk 
och en Tobaks-Fabrik. Af deras tillverkningar, 
hvilka i godhet kunna jemföras med de båsta af 
samma slag, som inom Riket åstadkommas, har 
medelbeloppet under de fem sista åren varit 
följande: 
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Hit kan åfven hänföras ett, Staden tillhö

rigt, sammansatt Brånneri, Strömsbro kalladt, 
anlagdt å den till Staden donerade Testebo Bys 
område, en fjerdedels mil utdm Norra Tullen. 
Af denna inrättning hemtar Staden ej obetydli
ga inkomster, hvilka till det mesta användas för 
välgörande ändamål-

Vid sistnämnde ställe har Staden äfvenledes 
en nyligen inrättad Husbehofs-Sågqvarn, jemte 
en Tull-Mjölqvarn med 5 par stenar och sigt— 
inrättning. En annan Tull-Mjölqvarn, med 3 
par stenar, år anlagd i sjelfva Staden. 

De få öfriga Fabriker, som finnas i Staden, 
såsom ett Tegelbruk, ett Lin-OIjeslageri och en 
Spegel-Fabrik, äro icke af den betydenhet, att 
de förtjena här sårskildt omnämnas. 

Strömmingsfiske, som från äldre tider utgjort 
en våsendtlig del af denna Stads rörelse, idkas 
af en särskildt borgerlig Societet, hvars medlem
mar år 1827 utgjorde 118. Af desse fiskare, som 
här i Staden äro bosatte såsom Borgare, begif-
va sig, vid Sommarens början, de fleste, med sina 
hushåll, på egna fartyg, kallade haxar, till de i 
Norra Provinserne belågne Fiskehamnar, hvari
från de om hösten ålervända med sin fångst. 
De öfrige fiskarene utöfva sitt yrke i Stadens skår-
gård3 eller andra nårgrånsande fiskehamnar. Me
delbeloppet af den Strömming, som Stadens Fi
skare under de sista fem åren årligen hitfört, 
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har utgjort 4,2og Tunnor. Medelpriset på den
na vara har under samma tid efter markegång 
utgjort 10 R:dr i i sk. 2 rst. Banco för Tun
nan. I den mån Strömmingsfisket för denna 
Stad år vigtigt, såsom en af dess äldsta och vå-
sendtligaste näringsgrenar, år det bekymrande 
att erfara, det detta yrke för närvarande har 
att kampa med ölägenheter, som icke blott hin
dra dess tillvext och förkofran, utan åfven ho
ta dess framtida bestånd. Dessa ligga dels idet 
fullkomliga beroonde, hvari Fiskaren står till ä.— 
garen af den strand, der han idkar sitt fiske, 
dels i det, jemförelsevis till fordna tider, öfver-
drifna belopp, hvartill arrendena för Kronans 
fiskehamnar för närvarande uppgått; såsom ex
empel hvarpå kan anföras, att för Trysunda fi
skehamn, för hvilken årliga arrendet för några 
år sedan utgjorde 6 å 7 R:dr Banco, uppgick 
arrendesumman sistlidet år till i,o44 R:dr 16 
sk. samma mynt. 

Af mindre vigt ån Strömmingsvfisket, men 
likväl åfven af betydenhet för Staden, år det Lax
fiske, hvilket idkas så vål i Gafle-ån, som i den 
uti Stadens grannskap belägna Testebo ström; 
produkten deraf kan likväl icke med säker
het uppgifvas. 

I Gefle finnas ett Gymnasium och en h ö 
gre Lärdoms-Skola, en så kallad Elementar-Skola 
(för ynglingar, som ämna ingå i handel eller an
dra näringar), samt tvenne Vexelundervisnings-
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Skolor, i hvilka sistnämnde 385 barn nu under
visas. Elementarskolan och den ena Vexelun-
dervisnings-Skolan åro stiftade genom enskildta 
donationer af ådelsinnade medborgare, och vitt
na om en lika sällsynt som hedrande irikostighet. 

Sjukvården skötes af en Slads-Physicus och 
en Stads-Chirurg, hvarförutan Provincial-Låka-
ren i Gestrikland samt en Bataillons-Låkare vid 
Helsinge Regemente hår åro boende. Lånets 
Lazarett och Hospital samt Kurhus för Gestrik-
lands och Södra Helsinglands Fögderier åro hår 
förlaggde, 

Fattig-försörjningen i Gelé år inråttad på 
ett sått , att få Stader torde i detta alseende 
äga företräde framför denna. Nämnde angelå
genhet år uppdragen åt en Direction, och Upp-
syningsmån åro tillsatte^ som i Stadens sårskildta 
delar inhämta kännedom om de nödlidandes 
verkliga belägenhet och vitsorda deras större el
ler mindre behof af understöd, innan sådant af 
Directionen meddelas. För Allmänna Fattig
vården åtgå årligen omkring 10,000 R:dr B:co, 
som till stor del hemtas af Stads-Brånneriets 
afkastning. 

Dessutom finnas ett Barnhus, ett Enkehus 
och en af Musik-Amatörer samlad Kassa för 
Pauvres Honteux. Dessa stiftelser åro visserli
gen inrättade på en mindre skala, men verka 
dock livar i sin mån fördelaktigt för sina väl
görande ändamål. 
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Slutligen finnes i Staden en å r 1824 in rä t 
tad Sparbank, hvilken redan utvecklut välgöran
de följder, och säkerligen skall blifva ännu m e 
ra gagnelig, i den mån dess nyttiga ändamål 
hinner allmännare inses. 

Söderhamn, belägen i Södra Helsingland, 
vid pass en mil norr om Ljusne Elfvens utlopp 
i hafvet, har af Konung Gustaf II Adolph e r 
hållit sina första Stads-privilegier. Dess t rånga, 
af berg inneslutne, läge, längs efter en krokig A, 
hvaraf Staden genomskäres , har lagt svåra h i n 
der emot en ordentlig och regelbunden indel 
ning af gator ocli qvarter, men Stadens innevå
nare hiifva dock icke sparat idog'iet och kost
nad både för Stadens prydnad och odling af 
desi ster.bundna och olåndiga jord. 

De ägor, hvaraf Stadens jord bestå, äro 
alla uppräknade uti det Nådiga fundations-bref-
vet af den 7 Sept. 1620, der det heter : Wij haf-
ve och Nådigst efterlåtit Staden (ill utrymme 
och mulbete efterskrifne byar och holmar, neml. 
Ladugården fyra G å r d a r , Tilje en G å r d , Mora 
en Gård , Röös ten fem Gårdar 3 Östanbro en Gård 
med samt omliggande skä r , som äro Svar lön, 
Skatan, Prestgrunden^ Kalhara rne , Skallgårds-
sundet, Lilla Känningen , Sanderne, Stora Jung
frun, Tuppen och Enskår så ock en Wår och 
Kronans , Faxholmen benåmder , med dess 
tilliggande skog, deraf de Oss och Kronan, nä r 
deras frihets å r förlupne å r o , årligen skola u t -
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göra Sextioen R:dr." Dessa lägenheter åro skat
tade till 5 Mantal, men någon annan jord
skatt, ån de omförmåldte 61 R:dr, erlägges icke. 

Den donerade jorden år på följande sått 
disponerad: 

Jemte denna jord, hafva Stadens innevåna
re så kallad sjelfågande och i köp , private 
personer emellan, gående jord, som, hårle
dande sig ifrån dels såclane lågenheter, hvilka 
af nårbelågne byar blifvit köpte, dels ock upp
odlingar af Stadens högst olåndiga mark, uppgå 
till ungefärligen 5oo Tunnland, och för hvil-
ken jord, ågarne, utom den afgift, som till all
mogen utgöres, erlägga till Staden en, i mån af 
jordens olika beskaffenhet, åsatt, samt af Eder 
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Kongl. Maj:t år 1819 nådigst fastställd årlig 
skatt, hvilken för det hela uppgår till vid pass 
270 R:dr Banco. 

De Borgare åter., som innehafva Borgerlig 
donationsjord eller så kallade-Rotskiften, af hvil-
ka hvarje innehåller 1 Tunnland 4 j Kappland, 
skatta för ett sådant till Staden 1 R:dr Banco , 
och deltaga dessutom i Båtsmanshållningen, som 
för det öfriga år lagd på Borgerliga rörelsen. 

Den, Staden underlaggde, vidsträckta trakt, 
år till sin naturliga beskaffenhet högst olåndig. 
Detta oaktadt har likväl på odlingsbara ställen 
redan så mycket blifvit deraf upplaget, att upp
märksamheten nu måsfe snarare fästas på bibe
hållande af tjenliga stållen för mulbete, öfver 
hvars otillräcklighet man klagar. Af sådan or
sak åro icke heller odlingar nu mera tillåtne på 
andra vilkor, ån att jorden skall efter vissa fri
hetsår återfalla till Staden, hvilket gjort, att nå 
gra odlingar på de sednast förfJulne 5 åren ic
ke blifvit upptagne. 

Den odlade jorden, hvaraf 10 Tunneland 
brukas i öppen åker, och det öfriga i circula-
tionsbruk, skötes väl, och lemnar i allmänhet 
god afkastning, dock händer ej sällan, att, i an
seende till jordmånens sumpiga läge, säden ska
das af nattfroster. Kryddgårdar och potatoes-
land åro uti stenbackarne med mycket arbe
te uppbrutne, och förse Stadens innevånare med 
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deras behof af jordfrukter, och jeravål något till 
afyttring. 

Stadens Folkmängd uppgår , enligt 1827 års 
Mantalslängd, till 1,502 personer, iiyaraf 934 å-
ro skattskrifne och 568 befriade. Ar 1822 be
stod Folkmängden af 932 Skattskrilne och 449 
befriade, eller tillhopa 1381 personer; således 
har Folkmängden de sista fem åren tillvext med 
121 p e r s o n e r , eller vid pass 8 | procent. 

Att af denna, icke obetydliga, tillökning i 
Folkmängden draga slutsatser, i afseonde på in -
nevånarnes ekonomiska ställning, vore likvål för -
hastadt, ty välmågan ibland Sladens Borgerskap 
å r i synbart aftagande i synnerhet hos H a n d t -
vcrknre och Fiskare. Ibland Arbetsklassen å ter 
år välmågan mera i tilllagande, och torde folk
mängdens tillökning i synnerhet skett hos den
na klass. E t t dagsverke betalas med 24 ä 28 
sk. Banco. 

Stadens Handlande åro till antalet S i , men 
af dessa idka endast 1 »'i röre lse , hvarvid 2G Han-
delsbetjenter och Bodgossar begagnas. De öfri-
ge 13 åro mest fattige och of sig komne. 

Till utrikes sjöfart hafva fem egne Fartyg, 
af tillsammans 281 Lästers drågt, begagnats, samt 
inrikes 5 å 6 Fartyg om g5 Läster tillhopa, jem-
te Jakter och s törre Båtar , för transport af Brå-
d t r , Malin och Taokjern. U n -
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Under de sista fem åren åro per medium 
utskeppade: 

699 Tolfter 3 tums Bräder och 
59 Dito i tums dito 

samt till Inrikes Orter förpassade: 
2,637 Tolfter 3 tums och 

74 Tolfter 2 tums Bräder, 
75,065 Alnar Blångarns- och 

i65,445 dito Fodervåf, 
89,547 dito Lårfter, 

1,082 Lisp. Lin, 
39 dito Garn och 

209 dito Smör; 
hvarförutan Stadens Handlande, enligt egne upp
gifter, landvägen fört, dels på Stockholm och 
dels på Upsala och Sala Marknader, åtskillige 
slags väfnader, till ett belopp af 100,000 alnar 
eller derutöfver, årligen. 

Inkomne varor äro, per medium, ifrån Ut
rikes orter: 

2,574 Tunnor Salt och 3o8 tunnor Linirö 
samt ifrån Inrikes Orter: 

3,854 Tunnor Råg , 
5,771 dito Korn, 

824 dito Malt och 
1,183 dito Salt; 
7,401 Skalp. Caffé, 

11,690 dito Såcker; 
13 
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2,127 Lisp. Rulltobak och 
2,698 Skålp. Cardustobak. 

På Stadens Våg har , efter enahanda medel-
beråkning, inkormmit, till det mesta ifrån Bruken 
W o x n a , Kilaforss, Swabens V e r k , Furudal och 
Dahlforss 10,119 Skepp. Stångjern och Manu-
factur-smidcn, med hvilka Stadens Handlande lik
väl icke åg tnågon annan befattnings ån att emot-
taga och afsånda je rne t , emot betingadt R o m -
missions-arfvode. 

Handeln ined b råder , som år ortens för-
nåmsla produkt , hafva Stadens Handlande vål 
sökt att drifva på Utrikes platser , i synnerhet 
Medelhafvet, men dålig konjunktur med denna 
vara har snarare tillskyndat speculanterne för
lust ån vinst. Man har derföre funnit större 
ul råkning, att. försälja trådvarorne inom Riket, 
i synnerhet på Gefle. 

Af våfnadernc åro de gröfre tillverkade 
i Jerfsö och lurfterne uti åtskillige Socknar i 
grannskapet , men till det mesla inom Staden. 

Stadens handel och de Handlandes välstånd 
synes vara i aftagande, hvilket tillskrifves då
lig konjunktur och intrång af Landthandlare. 

Slädens Handtverkare å r o , uti 20 sårskildte 
handtverk , för närvarande 70 till antalet , livar-
af 7 höra under Hal l -Råt t och 63 under Skrå. 
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Gesållernes antal å r 38 och Lårgossarnes 29. 
Af nämnde Handlverkare åro 12 utan allt ar 
bete och de öfr ige, utom en och annan v å h n å -
ende, nästan allmänt torftige, hvilket jemvål 
torde 6ynas af det missförhållande, som å'ger 
rum emellan verkstädernas och arbetarnes a n 
tal. Orsaken till detta Handtverkeriernes för
fall förmodas vara ett oinskränkt antagande af 
Mästare och en utvidgad närings-frihet å landet. 

Egenteliga Fabriker finnas ej i Staden, och 
af det förra Gevärs-Factor iets qvurstadnade ar
betare finnes nu knappt någon mera öfrig. 

Strömmings-Fiske idkas al en egen klass, 
som åfven hårstådes åger Burskaps- rå t t ighet , 
hvartill åfven komma någre i obestånd råkade 
Handlande och Handtverkare. Fisket drifves 
dels ined not. och dels med nåt eller så kallade 
skotar. Det förstnämnde liskesåttet, eller mod 
not, h a r , i anseende till uppgrundningen af de 
ijerdar, hvaruti det verks tä l l t s , nu mera nåstun 
alldeles u p p h ö r t , och skötliskct har åfven i sed-
nare tider starkt aftagit, så att, under de för 
flutna fem å ren , hela fisket icke kan antagas 
högre ån per medium 455 tunnor saltad s t röm
ming år l igen, hvaraf 64 personer , som fisker-
skapet för närvarande u tgör , med hustru och 
barn omöjligen kunna lifnåra sig och underhå l 
la dyra fiskredskap och farkostar. Armode t i -
bland denna klass har också stigit ganska högt 
och de lies le åro fördjupade i skulder. 
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Emot denna märkbara aftyning uti de nä
ringsgrenar, som borde utgöra och åfven förr 
utgjort Stadens lif, kontrasterar på ett fågnan-
de sått den idoghet och konstflit som ibland 
Stadens qvinnor år rådande. 

Nästan hvarje af de mindre förmögne hu
sen liknar en liten fabrik, der åtminstone en, 
och stundom flere våfstolar åro i jemn gång, 
och på hvilka linne- , näsduks- och rand-våfvar 
tillverkas till ej obetydliga qvantiteter, som af 
Stadens Handlande och till en del al tillverkar-
ne sjelfve afyttras i Gefle eller på Elfkarleby 
Marknad. Förtjensten år vål ringa, men räcker 
dock till att lifnåra familjen, hvartill stundom 
en af sig kommen man hörer; och den största 
vinsten af allt år kanhända, att barnen, hvilka 
till rullning, spolning o. d. användas, genom e-
gen sysselsättning och mödrars exempel, uppfo
stras till flit, arbetsamhet och ordentlighet. Be
loppet af de våfnader, som på detta sått tillver
kas, torde sliga årligen till 90,000 alnar. I an
seende till det vanpris, hvaruti desse våfnader 
do sednare åren fallit, kan dock behållna för
tjensten icke skattas högre, ån till 2 sk. 8 r:st. 
alnen eller i det hela 5ooo R:dr Banco. 

Uti en större Skola njuta åldre gossar un
dervisning i Christendomen och andra elementå
ra kunskaper, hvarjemte en mindre Skola, genom 
pvivata bidrag och anslag af Stadens medel, blif-
vit inrättad, hvaruti yngre barn af båda könen 
undervisas efter den Lancasterska melhoden. 
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Staden har ett Fattighus, hvaruti 6 å 7 fat
tighjon njuta ståndigt underhåll. Dessutom er
håller ett visst antal fattige understöd i mat samt 
penningar eller spannemål. 

I Staden linnes ett litet Sjukhus med några 
sängar för fattige eller med smittosam sjukdom 
behäftade patienter. Sjukvården bestrides af 
Provincial-Låkaren i Hälsingland, som hår år 
boende. 

Stadens inkomster af Tolag, Hamn-umgål-
der, Jordskatt m. rn., hafva de sistförflutne fem 
åren uppgått till 5,581 R.dr 10 sk. 8 r:st B:co. 

Hudiksvall, belägen i Norra Helsingland, 
år å nyo affattad år i8a4 , dervid området för 
sjelfva Staden, till erhållande af nya tomter, 
blifvit ansenligen utvidgadt och åtskillige förän
dringar i anseende till Gatornes sträckning l ö -
rcslagne, till vinnande i framtiden af en mera 
ordentlig Qvarterens indelning. Enligt deröfvev 
upprättad Plankarta, som, i anseende till yppad 
tvist om en yttre Rågång, ånnu icke kunnat 
till Eder Kongl. Maj:ts Nådiga faststållelse an-
målas, utgör antalet af tomter sammanråknadt 
660, hvaraf likväl endast något öfver 5oo åro 
för närvarande bebyggde. 

Stadens Jord, likaledes å nyo uppmätt och 
å Karta lagd, består af 458 tunneland gammal 
Ångs- eller Vret-Jord, som i circulation begag-
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nas och till ungefär :del årligen besås, och 470 
tunneland Skog- och Betesmark, deraf likväl 
430 tunneland utgöres af dels särdeles s tenbun-
den mark", dejs kala och odugliga berg. Genom 
särskitdte Kongl. Resolutioner på 1080- och 
i/ igo-talen å ro de ägor och lägenheter , som till
hör t Byarne Hudik och W a l l e n , upplåtne till 
Stadens anläggning och dess innevånares begag
n a n d e , utan någon afgift eller sårskildt föreskrif-
vet vilkor i afscnde på dispositionen d e r a l ; och 
livilket. ytterligare blifvif bekråftadt genom de 
af llögstsalig Konung Carl I X , den 11 Julii ib'02, 
för Staden utfärdade Privilegier. 

Af den Staden donerade jorden, innehar 
Borgerskapel , under namn af så kallade Borgare-
Jordar , som af Magistraten utdelas . 144 Tunnl . 

Civila Statens Löningsjord . . 33 — 
Eccles. dito dito . . 13 — 
Tjenslemän utom Stat . . . 4 — 
Återstoden utgöres af fast el-

eller så kallad sjelf-ågandc jord . 244 — 

Summa 458 Tunnl . 

Vrctskatt till Staden betalas. af Morga re jor
dar 5 R :dr och al egna jorden i l l :dr tunnl. 

Rotefrihcts-afgiften utgår af all Stadens jord, 
med undantag al KcclesiastikSlatens löningsjord. 

Båtsnians-vaeance-afgiften år deremot för
delad endast på Borgare-jordarne och till en del 
på Borgerliga rörelsen. 
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Huru den så kallade fasta eller sjelfogande 
jorden ursprungligen tillkommit, år med tillför
litlig visshet ej kåndt. 

Folkmängden i Staden utgjorde, enligt 1827 
års Mantalslångd, 1762 personer , deraf manta ls -
skrifne 1,109 samt underårige och från mantal 
befriade 655. Deremot funnos 1822: i , 652pe r -
soner, hvaribland 1,060 skattskrifne, livadan folk
mängden sedan den tiden ökats med 110 perso
ner eller ungefår 6 - procent. 

Staden har 24 Handlande, med 22 öppna 
salubodar, och 67 Handtverks-måsrare. E g e n t 
liga handeln drifves med så kallade Hels inge-
våfnader, bestående af bu ldan , segelduk, bo l -
stervdf och gröfre lårf tcr , l in , l innegarn , l i n 
frö, smör , spannmål , sa l t , s t römming, k r am-
och specer ie-varor ; och har blotta våf- iörsål j -
ningen till det mesta på Stockholm, under sist-
förllutna 3 : n e å r e n , per medium beråknadt , u p p 
gått, enligt Tullkammarens uppgift, till i ,5oo,ooo 
alnar årl igen, oberåknadt livad Allmogen sjelf 
af dylik tillverkning afyttrar, under sina resor 
till Sala och L psala Marknader. Utrikes handeln 
har de sednare åren varit inskrårikt blott till 
den, Staden åliggande, årliga Salt- import , och 
af sådan anledning de Handlande tillhörige sex 
större fartyg, af sammanräknadt 400 Las ters 
drägt, hufvudsakligen begagnade för inrikes 
sjöfart. 



104 

Så vål Handlande, som Handtverkare, i 
synnerhet de förra, åga i allmänhet god utkomst; 
men förhållandet år tvertom i anseende till den 
klass af Borgerskapet, som utgöres af fiskare, 
hvilkas antal uppgår till 136. 

Så långe Strömmings-fisket det enda 
som idkas— var gynnande, inbragtes derige-
nom betydliga summor; men i den mån, som det 
samma, under flera förflutne år varit mindre 
lönande, har också allmänna välmågan inom 
nämnde klass aftagit, och de fleste af dem, som 
idka denna närings åro nu mera fördjupade i 
skulder, vida öfverstigande deras tillgångar. 

Sedan, vid Stadens enskildta Skola, Lanca-
sterska Låromothoden år 1822 infördes, har an
talet af fattige barn, som njuta fri undervisning, 
blifvit ökadt från 5o till 5o; och har rum för 
denna inrättning under de förflutna 5 åren, med 
Ilögvördiga Dom-Capitlels tillåtelse, hyresfritt 
fått begagnas i Trivial-Skolans byggnad. 

Utom de åt Pastor, Comminister och Lå
raren vid nämnde Skola anslagne Boställen, dem 
Staden årligen underhåller, har Staden år 1824 
inköpt gård till Boställe åt Rector vid den i 
Staden varande högre Lårdoms-Skola. 

Uppå derom gjord underdånig ansökning, 
har Kongl. Maj:t i Nåder tillåtit sårskildt Kur

hus-
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hus-anlåggning i Staden f6r Norra delen af L i 
net, raen hvilken ännu icke hunnit i ordning 
ställas. Emedlertid har Staden för detta ända
mål, emot en köpesumma af 500 R:dr Bico, till 
Kongl. Lazaretts-Directionen upplåtit sarskildt 
gård, med dertill hörande tomt och åbyggnader, 
hvilka sednare, utom kök och rum för Betje-
ningen, lemna utrymme för Sjutton sjuksängar. 
Närmaste tillsynen öfver denna inrättning är 
uppdragen åt Stadens Läkare, som tillika blif" 
vit till Kurhus-Läkare förordnad. 

Fattig-vården år nu mera satt under sty
relse och förvaltning af en sårskild Direction, 

Uti Staden finnes en Snus- och Tobaks
fabrik och en Spegel-fabrik. Vid den förra som 
drifves med en Gesäll och 8 Gossar, har näst-
lidet år tillverkats 5oo skalp. Kardus-tobak, 1,144 
lisp. Pråss-tobak och 02,000 skalp. Snus, hvil
ken tillverkning blifvit i värde ansedd till 9,898 
R:dr 16 sk. B:co. Vid den sednare åter, som 
år af mindre betydenhet och skötes af ägaren 
utan biträde, har hela tillverknings-beloppet ej 
uppgått till mera ån 211 R.dr 3 a sk. nämnde 
mynt. Afven finnes en i större skala anlagd 
Salpeter-Lada; men resultaten af de försök, 
som för tillverkning af Salpeter hittills blifvit 
gjorde, hafva utfallit till förlust för Delågarne. 

Till förökade inkomster för Staden upp
gjordes år 182a ett sarskildt förslag, hvilket, 

14 



106 

efter dera erhållen Högvederbörlig faststållelsp, 
nu mera tjenar till grund för afgiftemas beräk
nande. Enligt detta utgjorde Stadens tolag nåst-
lidet år 83 R:dr 7 sk. Banco, och inkomsterne 
af Hamn-, Pål - och. Prick-penningar samman-
råknadt 381 R:dr 18 sk. nämnde mynt. Våg
penningar hafva inga influtit. 

Sårskildte prohibitive författningar, till för
mån för någon af Lånets trenne Stader, finnas 
icke. (ietle Slott å Landskansli och Kontor 
den 15 Augusti 1828. 

F.RTC SPARRE. 

J. G. Strandberg. J. Ringh. 



MARKEGÄNGS-TAXOR 
uppå 

nedannåmnde 

R å n t e-P e r s e d l a r 

u t i 

G E F L E B O R G S L Ä N 
för åren 1823, 1824, 1825, 1826 och 1827. 
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