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

§. 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Jemtlands län bildades år 1810 genom afsöndringar från Gefleborgs oeli Vester-
Norrlands län och utgöres af provinserne Jemtland och Herjeådalen, med en areal
vidd af 435 qvadratmil, deraf Herjeådalen omfattar 115 mil; och är landet förde-
ladt uti 49 kyrksocknar, af hvilka 15 äro belägne invid Storsjön, och länets in
vånare i öfrigt merendels bosatte utmed större eller mindre vattendrag. Med ett 
läge af öfver 1000 fot, och derutöfver, öfver hafvet, utmärker sig landet för sina hö
ga fjell och ofantliga myrsträckor, som på temperaturen hafva ett ganska svårt infly
tande. Det säges dock att klimatet under sednare åren antagit en mildare karakter, 
dertill man i allmänhet vill finna orsaken uti en tilltagande odling och utdikning af 
vattendränkt mark; och detta synes äfven bestyrkas deraf, att flerestädes, der frost 
fordomdags nästan årligen föranledde skador å växande gröda, sådant under sednare 
åren, efter det marken utdikats och blifvit bättre häfdad, mera sällan egt rum. 

Då landets befolkning fördelas på dess arealvidd, så komma 111 personer på 
qvadratmilen; och ehuru trakter finnas utmed Storsjön och andra större vattendrag, 
der en vida större befolkning beräknas på hvarje qvadratmil, kan landet likväl i all
mänhet sägas vara glest bebodt. Afvittringen inom länet och de flere laga skiften, 
som blifvit beredde och med slut afhulpne, hafva väl i sednare tider mycket bidra
git att gifva åt landet ett utseende af större odling, än förr varit fallet; men med 
sådana ofantliga vidder, som här finnas, fordras årtiondens odling, innan förändrin
gen blifver mera framstående, synnerligast som länets Landtmätare vid fråga om ut
flyttningar hittills icke förfarit så noggrannt, som vederbort, utan, ehuru tillfällen 



4 

ej alltid saknats att låta en eller flere af delegarne i skifte få utflytta på ouppodlad 
mark, hvarigenom tillfällen till odlingsföretag skolat beredas, likväl, till följe af all
mogens obenägenhet för en sådan utflyttning, låtit utflyttningarne få försiggå med 
bibehållande af andel i gammal åker och äng, endast med flyttning af bostaden. 

Obenägenheten emot verkliga utflyttningar har likväl under sednare åren börjat 
i betydlig mån aftaga, sedan allmogen med statsbidrag fått biträde vid utdikning af 
myror, och exempel saknas nu ej, att så beskaffade utflyttningar egt rum, så att, 
då all anledning är för hand, att allmogen snart nog mera allmänt kommer att inse 
nyttan af utflyttning på ouppodlad mark från de tätt bebyggda byarna och deras trånga 
utrymme, med säkerhet bör kunna antagas, att landet inom ej så många årtionden 
skall ega ett vida förändradt, om större kultur vittnande utseende, än det närvaran
de, synnerligast som här finnas både många och stora odlingslägenheter. 

Det torde här vara i sin ordning att i korthet redogöra för de vattenaftapp-
ningsarbeten, som blifvit inom länet utförda, med bidrag från Statens medel. Der-
vid visar sig att sedan år 1841 hafva 27 stycken så beskaffade arbeten blifvit dels 
påbörjade, dels fullbordade, med sammanlagdt statsbidrag af 68,734 R:dr banko, och 
beräknadt tillskott å intressenternes sida af 46,860 R:dr eller tillsammans 115,-494 
R:dr. Den odlingsbara jordrymd, som varit afsedd att derigenom vinna eller förbättra, 
utgör 9,281 Tunland. Ehuru alla dessa arbeten ej ännu blifvit fullbordade, har 
likväl allmänheten, genom de resultat, som vunnits af de redan afslutade, fått en så
dan tillit till nyttan och fördelen af myrors utdikning, att många kommuner låtit på 
egen bekostnad undersöka och upprätta kostnadsförslag för utdikning af flere andra 
myror, i hopp att Rikets Ständer äfven framdeles skola anslå medel för vattenaftapp-
ningsarbeten; och i den mån sådana medel lemnas, kommer Läns-Styrelsen att hos 
Eders Kongl. Maj:t göra de underdåniga framställningar, hvartill kommunernes ansök
ningar kunna föranleda. 

För att Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande emedlertid måtte försättas i till
fälle att med mera säkerhet, än förr varit händelsen, bedöma, huruvida ifrågaställde 
arbetsföretag af dylik beskaffenhet borde, med hänseende till myrans tjenlighet för od
ling, förordas eller icke, har, med Eders Kongl. Maj:ts, i anledning af Landshöfdin-
gen, numera Stats-Rådet Sandströmers underdåniga hemställan, lemnade nådiga bi
fall, Agronomen A. Johnson under sommaren 1847 på Statens bekostnad besökt 
särskilda delar af länet och besigtigat en stor del af de myror, hvilka kommunerne 
uppgifvit sig vilja hafva undersökte, hvarjemte han vid samma tillfälle, enligt Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes anmodan, meddelat länets invånare underrättel
se om lämpligaste sättet för myrornas odlande. Det stora antalet af dessa myror och 
Agronomen Johnsons fördelaktiga yttranden om deras förmånlighet, äro särdeles be-
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tecknande, och Johuson har i sitt hit ingifna utlåtande yttrat, att han besökt få or
ter, der odlingar i störrre skala kunna utvidgas, än inom detta län, likväl så att, 
med hänseende till klimatet, med odling hufvudsakligen bör afses att få fodertillgån
gen ökad. 

Då lättad kommunication är det mäktigaste befordringsmedel för ett lands fram
åtskridande uti industri och välstånd, har det legat i Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes synnerliga omsorg att befordra förbättring af gamla vägar och anläggning 
af nya, der sådane borde finnas. Nio stycken vägförbättringsarbeten äro också, sedan 
sista femårsberättelsen afgafs, dels påbörjade, dels fullbordade med en beräknad kost
nad af 67,762 R:dr Banko, deraf Staten bidragit med •46,807 R:dr och kommuner-
ne bekostat 20,955 R:dr allt banko. Genom nämnde vägförbättringsarbeten är, med 
undantag af vägen inom Mörsils, Undersåkers och Åre socknar, hela linien från grän
sen vid Medelpad till bya Staa uti sistnämnde, närmast intill Norrige belägna, soc
ken så förbättrad, alt resande numera färdas å en väg, som, med hänseende till land 
och läge, kan kallas jemn, då den förut varit besvärad af både många och ganska 
svåra backar. Inom Åre och Undersåkers socknar hafva också undersökningar egt 
rum för vägförbättring, och kostnadsförslag derfiir till en del jemväl blifvit uppgjordt. 
ehuru statsbidrag ännu icke kunnat beredas. 

Dessutom hafva planer och kostnadsförslag blifvit uppgjorde för anläggning af 
trenne nya vigtiga kommunikations-linier, nämligen: 

l:o för väg emellan Herjeådalen genom Tunäsdalen till Norrige, der den skul
le komma att möta en tillämnad väganläggning emellan gränsen och Röras i Norrige; 

2:o för väg omkring den 2 mils långa sjön Gesund, hvarigenom, i stället att, 
vid färd till Ångermanland, denna sjö, som är ytterst svår och hindrande för trafiken 
måste på båtar öfverfaras, en jemn och beqväm landväg skulle erhållas; och 

3:o för väg öfver den så kallade skogen Grubbkälen, hvarigenom dels \ugen 
från Jemtland till Herjeådalen blir kortare, dels ock kommer att undvikas ett större 
sund, som, i hänseende till dess läge, vid starkare blåst ofta icke kan under liera 
dagar befaras. 

I öfrigt hafva vägarna under sednaste tre åren i allmänhet blifvit utvidgade till 
en med förhållandet uti andra län jemförlig bredd samt försedde med diken, som mer
endels förut saknats; och har Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande jemväl vidtagit 
åtgärder för försättande i behörigt skick af den så kallade Norrska vägen emellan 1»\ a 
Staa och Riksgränsen mot Norrige, men, hvad beträffar de å denna fyra mils länga 
väg uppförde broar, kan någon varaktig reparation af dem icke göras med mindre 
Staten dertill lemnar något större anslag, liksom en blott reparation synes mindre 
ändamålsenlig, så länge broarne äro uppförda af träd, hvadan deras totala ombyggnad 
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af sten torde vara den åtgärd, som helst borde vidtagas, hvarom Läns-Styrelsen hos 
Eders Kongl. Maj:t ock gjort underdånig framställning. 

Enär kommunikationen med Norrige är af stor vigt för länet, har Herr Lands-
höfdingen, numera Stats-Rådet och Riddaren Sandströmer hos Eders Kongl. Majct 
gjort underdånig framställning om undersökning af den så kallade Ströms vattudal, 
hvarigenom en ny vattenkommunikations-linie med Norrige tros kunna beredas; och 
som Eders Kongl. Maj:t bifallit, det må den begärda undersökningen få företagas, och 
dervid sannolikt kommer att utredas, det samma vattudal kan för nämnde ändamål 
på ett eller annat sätt begagnas, torde anledning vara att hoppas, att äfven från nor
ra delen af Jemtland skall med Norrige fås en gin kommunikation, som i en framtid 
helt säkert kommer att bereda ej mindre provinsen, än hela norra Sverige, en Ulliga
re rörelse med Norrige. 

Som angelägenheten fordrar, att kommunikationerne inom denna landsort på allt 
sätt underlättas, på det industrien derstädes måtte erhålla någon större utveckling, och 
afsättning af landets produkter icke försvåras af alltför kostsamma transporter, har 
Läns-Styrelsen, af då för hand varande medel, år 1846 låtit undersöka, huruvida Stor
sjön skulle med Räfsundssjön kunna förenas, hvarigenom, om denna förening kunnat 
göras, en lättad kommunikation emellan Östersund och Sundsvall skulle beredas af 
åtta mils sjöväg eller omkring af vägens hela längd. Undersökningen medförde lik
väl icke något så beskaffadt resultat, att någon underdånig framställning i saken kun
nat göras. 

Ett bolag har år 1847 anskaffat en ångbåt med pråm, dermed transporten af 
gods och passagerare besörjes emellan Östersund och de vid Storsjön belägna sock
nar; och med afseende å angelägenheten att bereda säkerhet och lättnad för Stor
sjöns befarande med fartyg, har Eders Kongl. Maj:t, uppå Landshöfdingen, numera 
Stats-Rådet Sandströmers derom gjorda framställning, anbefallt uppliktning af Storsjön, 
dermed arbetet fortgått under sistlidne sommar och ismätningar under vintern. 

§. 2. 

Invånare. 
Enligt uppgifterne till detta års mantals- och skattskrifning, eger länet 48,404 

invånare, deraf 23,797 män och 24,607 qvinnor. Folkmängden har således under 
detta quinquennium ökats med 2,483 eller i det närmaste Öi procent. 

Ehuru Jemtlands allmoge besitter många vackra egenskaper, är den icke utan 
skuggsidor, af hvilka en är så i ögonen - fallande, att, enär den torde blifva före-
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mål för Eders Kongl. Maj:ts uppmärksamhet» Läns-Styrelsen anser lämpligt, att nå
got omständligare derför redogöres. 

Till följe nämligen af länets afskiljda läge från hafvet och den låga grad at 
kultur, hvarpå landet sig befunnit, har någon egentlig ordnad handel icke egt rum, 
utan bonden vanligen sjelf på andra orter afyttrat de produkter, han och hans gran
nar kunnat undvara, mot utbyte af sådana artiklar, som här vore handelsvara. Åter
kommen tifl hemmet har han der utminuterat de tillbytta artiklarne och sålunda för 
tillfället synts hafva beredt sig någon inkomst, ehuru följden mången gång blifvit den, 
att de personer, som dermed sysselsatt sig, i längden gått under, Emedlertid sak
nas ej exempel på, att verklig förmögenhet genom denna handel samlats, och detta 
har lockat mången annan in på handelsbanan samt slutligen åt länets allmoge gifvit en 
framstående böjelse för handel, dertill anlagen äfven hos ynglingen ganska tidigt synts 
utvecklade. Denna handelslust synes menligt hafva inverkat på allmogens rättsbe
grepp i fråga om handel, och är derjemte äfven derutinnan demoraliserande, att den 
skapat en liknöjdhet för sådant arbete, som hörer till jordbruket och andra naturliga 
näringar, hvilka sednare hittills ansetts underordnade och derföre kommit att stå tillbaka. 

Det synes dock, som skulle en förändring härutinnan föregå hos den förståndi
gare delen af allmogen; och sedan, genom Eders Kongl. Majrts förordning den 22 
December 1846 om handel, en ordnad handelsrörelse kan uppstå jemväl på landet, 
har man anledning att hoppas, det allmogen skall mer och mer inse skadligheten i 
handel, sådan den hittills af dem bedrifvits, och i stället den sanna nyttan af arbete 
på jordens förbättring. 

Så länge dock den rättigheten qvarstår att från Norrige få tullfritt införa för 
Tio R:dr Specie af hvarje varuartikel och något friare system i allmänhet icke gjort 
sig gällande i Tull-lagstiftningen, torde fara vara för hand, att den skadliga, olagliga 
handeln icke skall, äfven med allt nit hos Kronobetjeningen, kunna helt och hållet 
hämmas, emedan bonden genom nämnde rättighet ej sällan torde kunna sälja varan 
för lika godt, om ej bättre pris, än den, som handlar i större parti och för varan 
erlägger tull, samt erfarenheten lärt att möjlighet till vinst oftast föranleder lagöver
trädelser. 

Brott emot person förekomma högst sällan inom länet, och om än brott emot 
eganderätt just icke äro sällsynta, äro de icke i någon mån oroande, enär antalet 
deraf icke står högt i förhållande till hvad fallet är inom andra län. Såsom anmärk-
ningsvärdt förekommer, att af de för brott emot eganderätt tilltalade personer ett 
icke obetydligt antal ej tillhör detta län, utan varit kringstrykande personer från 
andra orter. 
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Läns-Styrelsens uppmärksamhet har deremot med oro fästats på de flere åtal, 
som egt rum till följe deraf att kringstrykande personer innehaft och för obehindrad 
resa velat begagna antingen prestbevis, som varit falska, eller ock pass, som de från 
Konungariket Norrige erhålla på grund af falska uppgifter; men Läns-Styrelsen hop
pas dock att, i samma mån hinder läggas i vägen för kringstrykande att obehindradt 
få färdas, förfalskningsbrotten också skola minskas. 

Af Hans Excellens Justitie-Stats-Ministerns underdåniga Berättelser för åren 1844 
och 1845 inhemtas också det lyckliga förhållande, att, af Rikets alla län, Jemtlands 
län, i förhållande till folkmängd, har minsta antalet för brott anklagade personer, och 
att, för år 1844, skillnaden emellan detta och öfriga län är så märkbar, att, då af 
hela Rikets folkmängd en sakfälld fanns på hvarje 189 person, var inom detta län 
blott en för hvarje 680 person. 

Med säkerhet bör kunna antagas, att bränvinets missbruk är den mest verkande 
orsaken till de begångna brotten. Man vill derföre, då smaken för starka drycker 
är i starkt aftagande, hoppas att jemväl brottens antal skola något minskas i den mån 
nykterhetens sak vinner insteg hos massan. 

Näringar. 
a) Jordbruket utgör, jemte boskapsskötseln, ortens hufvudsakligaste näringsfång, 

men dessa näringsgrenar stå beklagligen på en ganska låg punkt. Sedan länet lik
väl numera under 10 års tid icke haft någon allmän missväxt och provinsen Jemt-
land, i stället för att vara ett spanmålsbehöfvande land, kunnat under sednare åren 
afyttra icke obetydliga partier säd dels till Norrige, dels till Medelpad och Herjeåda-
len, har en bättre håg för jordbruket börjat inträda, och anledning är att förmoda, 
att jordbruket skall gå framåt i betydligare mån, än hittills varit fallet. 

Norrland och framför allt Jemtland med sitt afskiljda läge, men verkligen sto
ra naturliga tillgångar på odlingsbar jord, skulle beredas en stor fördel om någon 
landtbruksskola der inrättades, hvarest allmogens söner erhölle undervisning i landt-
bruket. Derigenom skulle en stor förbättrande reform hastigt nog kanna göras i all
mogens föreställningssätt, huru ett jordbruk bör skötas, och många af de fördomar, 
som ega rum, försvinna. 

Vid länets Hushålls-Sällskaps sammanträde år 1846 gjordes väl framställning 
härom; men som dervid af Hushålls-Sällskapet förklarades, att någon landtbruksskola 
icke kunde bildas, emedan tillgång för kostnadens bestridande icke kunde beredas, 
har frågan om bildande af en sådan skola alltsedan hvilat; och fara torde vara för 
hand att, derest Staten icke mellankommer med sitt biträde i någon större mån, än 
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i allmänhet i dylika fall inom landets bättre lottade provinser sker, någon landt-
bruksskola icke så snart kan komma till stånd inom detta län. 

Korn utgör ortens hufvudsäde och dernäst kommer potates. Det är först un
der sednare åren, som allmogen mera allmänt börjat så råg. Hveteskörd är en säll
synthet, men erfarenheten har visat att detta sädesslag härstädes kan odlas. 

Genom enskildes hushållning anses spanmålsbehållningen i deras magaziner be
tydlig och uti distrikts-magazinerne, hvilkas primitiva fond utgöres af 18,784 tun
nor, funnos vid 1847 års redovisning 13,254 tunnor 14j kappar innestående. 

b) Boskapsskötseln. Denna näring är, såsom ofvan nämndes, ett af ortens huf-
vudsakligaste näringsfång och det kan antagas att under de ifrågavarande fem åren 
vanligtvis från länet årligen utförts 1600 kor och oxar samt 1000 ungboskap, för 
att afyttras utom länet; hvarförutan vanligen från länet årligen utförts 8000 Lis-
pund Smör och 450 Lispund Talg, deraf mer än hälften till Norrige, hvarest båda 
slagen vanligtvis betalas med 6 å 7 R:dr banko Lispundet. 

Racen är liten till vä\ten, men mjölkgifvande, om den skötes väl. Detta är 
likväl i allmänhet ej händelsen hos allmogen, utan i ordets egentliga bemärkelse fram-
svältes boskapen under vintern och under sommaren födes den, der fjellbete ej be
gagnas, på magra beten. Deraf blir en följd att boskapen, om den ej försämras, åt
minstone ej förbättras. 

Hvad hästar angår, skötas de väl något bättre, än fallet är med boskapen. Jemt-
lands hästar äro grofva och starkt byggda, samt från andra orter eftersökta. Det ur 
likväl att frukta, att Jemtlands gamla hästrace, som egentligen var och är utmärkt 
för sin användbarhet såsom arbetshäst, skall utdö, derest icke åtgärder vidtagas för 
dess bibehållande. Genom de hingstar, som erhållits från Strömsholms Stuteri och 
här på Statens bekostnad blifvit förlagda, har den ursprungliga racen väl fått ett vack
rare yttre, men den har otvifvelaktigt förlorat i dess egenskap såsom arbetshäst. Det. 
vore derföre önskligt, att någon åtgärd vidtoges, hvarigenom två sjelfständiga racer 
kunde bildas och bibehållas, en för behofvet af goda arbetshästar och den andra för 
lättare körslor, dermed anspråken på mera användbarhet lättare skulle kunna förena.-. 

Vanligtvis hafva omkring S å 600 hästar af landets egen afvel årligen under 
ifrågavarande tid afförts till andra orter för försäljning; och då Jemtlands allmoge 
dessutom i Norrige uppköper ett betydligt antal yngre hästar, som här uppfödas och 
vidare afföras till Stockholm, Hedemora, till och med Skåne, der de med vinst afytt
ras, synes häraf, att hästskötseln är en näringsgren, som kan och bör bereda länet 
betydliga inkomster; men allmogen har mycket att lära i fråga om hästens rätta sköt-

Berättelse öfver Jemtlands Län för åren 1843—1847. 2 
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sel, derom .begreppet är föga utveckladt, och innan någon förändring härutinnan vin-
nes, torde denna näringsgren icke kunna framdrifvas till den höjd, den borde äga. 

Vid jemförelse med sammandraget af Landshöfdinge-Embetenas sista Femårsbe
rättelse synes, i fråga om boskap och getter, att dessa slag förminskats under ifråga-
varande quinquennium, hvaremot hästar och får ökats. Men, utom det att en full
komligt tillförlitlig beräkning icke kan fås, torde den under sednare åren starka ut
förseln af boskap från länet vara hufvudsakliga orsaken till omnämnde minskning; 
och såsom säkert bör kunna antagas, att boskap under sednare åren blifvit uppfödde 
till större mängd än under sista quinquennium. 

c) Skogen. Den utgöres dels och hufvudsakligast af sådan, som tillhör enskil
de delägare, dels af Statens. Ehuru länet är från hafvet aflägset, hugges dock uti 
Liths, Hammardahls, Ragunda och Bergs tingslager en betydlig mängd timmer och 
hjelkar, som flottas utför vattendragen till de dervid nedanföre belägna sågar och 
lastageplatser. Genom denna skogsnäring beredes visserligen socknarne, isynnerhet 
inom Ragunda tingslag, stor förtjenst; men beklagligtvis har man gjort den erfa
renhet, att allmogen i sistberörde tingslag i allmänhet är uti vida sämre vilkor, än 
allmogen uti öfriga delar af länet. Detta förhållande torde förefalla anmärknings-
värdt, då jorden inom nämnde tingslag i allmänhet är lika bärande, som inom öfrigu 
delar af länet, men har likväl sin förklaringsgrund just i lättheten att för leverans 
af timmer få betydliga förskotter af penningar, hvilka ej alltid användas för ändamå
let, utan hos mängden föranleda en efter den verkliga tillgången icke rättad lvx, 
hvarigenom ej sällan inträffat, att, då tiden för leveransen är inne, förskottet är 
förstördt och annan bondens tillgång måste anlitas, för att få leveransen fullgjord. 
På detta sätt kommer jordbruket, om ej att alldeles ligga nere, åtminstone att stjuf-
moderligt behandlas, och oftast blir följden bondens ruin. Läns-Styrelsen hyser der-
före den tro, att så länge förskotter emottagas och allmogen ej bättre än hittills be
räknar sina verkliga fördelar, den aldrig kan ernå önskvärd sjelfständighet. 

I trakterne omkring Storsjön har skogen tills sednare åren haft föga värde och 
den är också på några ställen derstädes så medtagen, att behofvet af timmer endast 
frän andra orter kan fås. 

Beträffande skogens skötsel, är förhållandet här, såsom på flera andra ställen in
om Riket, att den i hög grad vanvårdas, och ett motsatt förhållande lärer ej vinnas 
annorledes, än genom brist och höga priser. Först när detta förhållande inträffar, kan 
en förändring motses. 

Skogen å kronans så kallade öfverloppsmarker, som till en del mot stubböres-
afgift är upplåten till viss årlig afverkning åt åtskilliga sågverk, har blifvit betydligt 
medtagen, och torde i närvarande skick, om skogens bestånd skall afses, icke tillåta 
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den årliga afverkning, som vid upplåtelsen varit beräknad. Om sådant till en del 
kan vara en följd af bristande tillsyn, bör likväl icke lemnas oanmärkt svårigheten för 
en fåtalig kronobetjening att förekomma oloflig åverkan på så vidsträckta marker, 
som här finnas. 

De öfverloppsmarker, som vid afvittringen ansetts vara af den beskaffenhet, att 
de ej kunna till hemmantal skattläggas, hafva, i fråga om mulbetet, blifvit till kring
liggande hemman upplåtne på längre eller kortare tid emot viss ränta i smör; men 
enär otvifvelaktigt emedlertid synes, att åtskillige af nämnde öfverloppsmarker icke äro 
så alldeles oanvändbara till odling, som vid afvittringen antagits, enär tid efter annan 
inkommit ansökningar att å dylika lägenheter få anlägga nybyggen, och äfven inne-
hafvaren deraf, i den mån den för mulbetesrättigheten bestämda tid tilländagått eller 
nalkats till slut, begärt att under samma villkor, som förut, få dem bibehålla; så har 
Läns-Styrelsen, då det dessutom förekomme, att Staten under närvarande förhållanden 
icke droge den fördel af den å öfverloppsmarkerne befintliga skog, som borde ega 
rum, uti Oktober månad 1847, hos Eders Kongl. Maj:t hemställt om icke noggran
nare undersökning borde anställas å alla kronans öfverloppsmarker för utrönande, huru
vida de äro till nybygges anläggningar användbara, samt i alla händelser för dem fö
reslås visst skattetal och ränta, eller, derest skattetal ansäges icke kunna åsättas, rän
ta såsom för kronotorp. 

I fråga om dessa lägenheters disponerande har Läns-Styrelsen trott det icke vara 
ändamålsenligt att de, som ansågos till nybyggen tjenlige, på sätt förr tillgått, upplätes 
åt den, som sig dertill först anmälde, enär deruti icke låge någon säkerhet att perso
ner, hvilka verkligen vore af en dylik gåfva i behof, komme deraf i åtnjutande, utan 
fördelens förvärfvande uteslutande berodde på tidig anmälan; hvarförutan erfarenheten 
ådagalagt ej mindre att personer sökt nybyggeslägenheter, endast för att kort derefter 
åt andra afyttra besittningsrätten, än ock att sådana, som sakna alla egna tillgångar, 
oftast icke mäkta att behörigen upparbeta en fullkomligt ouppodkid lägenhet, hvadan 
ock Staten i allmänhet hittills nödgats att dertill lemna understöd; och skulle svårig
heterna i detta afseende uti nu ifrågavarande fall, otvifvelaktigt blifva desto större, 
som, äfven i händelse oftabemälte lägenheter kunna till odling användas, dock för säkert 
kunde antagas, att de likväl äro af vida sämre beskaffenhet, än sådane, som tillföre-
ne till nybyggen upplåtits. På grund af dessa skäl har Läns-Styrelsen hyst den öf-
vertygelse, att det, för vinnande af åsyftade ändamålet, vore lämpligast om alla för
utnämnde lägenheter, sedan de blifvit skattlagde, blefve under skattemannarätt å auk
tion försålde, då, om än någon betydligare köpeskilling icke skulle för dem erhål
las, åtminstone bör kunna antagas, att de icke inlöstes af andra, än som såge sig i 
tillfälle, att af lägenheten draga en mot ränta och köpeskillingen svarande afkastning 
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och bemödade sig om derför nödig odlings verkställande samt således vara att påräk
na, det denna jord blefve använd på ett för Staten mera gagnande och inkomstbrin
gande sätt, än för närvarande är händelsen. 

d) Bergsrörelsen. Antalet af förut i länet befintliga jernverk har sedan 1842 
ökats med privilegier för anläggande af: 

l:o Tre hamrar för tillverkning af manufaktursmide vid Aflohammar i Offer
dahls socken; 

2:o En smältugn, en stångjernshärd och en hammare för 600 Skeppund årlig 
tillverkning vid Rönnöforss i Offerdahls Socken. 

Något bestämdt resultat om framgången af dessa anläggningar är väl ännu icke 
gifvet, enär de äro nya och till någon del ej fullt färdiga; men anledning är till för
modan att grufvan vid Rönnöforss skall äga god tillgång på malm; och då den an
ses tjenlig för beredande af godt jern, så synes man med skäl kunna hoppas dessa 
anläggningars framtida bestånd, destoheldre som planen för anläggningen, enligt kän
nares omdöme, skall vara både väl uppgjord och med omsorg utförd. Såsom afsättnings-
ort påräknas både Jemtland och Norrige, inom sistnämnde land, dock uteslutande för 
mannfaktursmide; och då jernet kan afsättas för i allmänhet högre priser, än som i 
Sverige vanligen är gällande, torde anläggningarne vid Aflohammar och Rönnöforss, som 
bedrifvas af ett och samma bolag, snart nog komma att anses för en af de mera 
gifvande bruksanläggningar inom Sverige, så vida den vid grufvan befintliga malm 
kan till godt jern beredas. 

För provinsen Jemtland vore anläggningarnes framtida bestånd af stor vigt, e-
medan, utom den omständighet, att anläggningarnes bedrifvande skulle föranleda en 
för provinsens näringar välgörande omsättning af penningar, komme provinsens invå
nare sannolikt att för ett billigare pris, än nu är händelsen, kunna få tillgång på 
sitt behof af jern. Såsom förhållandet i sednare åren varit har både tillgången va
rit ytterst ojemn, så att här stundom funnits verklig brist på jern och detta vanli
gen, äfven med jemn tillgång, stått i det inom Sverige höga pris af 24 R:dr banko 
Skeppundet. 

Vid Ljusnedahls jernbruk fortgår bruks- och grufvedriften, och Waplands ma
nufakturverk har också varit i gång; men hvarken vid de tillämnade Lidens bruk i 
Offerdahls socken och Stjernforss bruk i Hallens eller de flera koppar-, bly- och jern-
malmsanledningar, som tid efter annan inmutats, har något egentligt arbete blifvit 
nedlagt, med undantag likväl vid Ytteroldens blyverk och Öfveroldens silfver- och bly-
grufvor, der arbetet af ett bolag, bildadt af utländningar, ganska raskt bedrifvits, utan 
att någon så beskaffad malmanledning ännu påträffats att företagets framgång kan 
anses tryggad. 
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Vid Huså kopparverk har tillverkningen under sistförflutna fem åren uppgått till 
1700 Skepp:d koppar, och således något öfver 300 Skepp:d mindre än under näst-
förutgångna fem år. 

De vid verket befintlige Gustafs och Bjelkes grufvor, hvilka alltsedan 1740 
lemnat den rikaste malm, hafva något försämrats; men som nya gifvande skärpnin
gar under invarande år lära anträffats, är anledning till den förmodan, att förhål
landet med brukets tillverkning ännu för någon längre tid, skall lemna bättre resul
tat än under ifrågavarande fem år. 

e) Fabriker, bruk och öfrige näringar. Ett Pappersbruk och ett Såpsjuderi 
linnas år 1847 anlagda vid Waplan och dessutom äro åtskilliga Garfverier och Fär
gerier inrättade på landet. 

Några Tegelbruk drifvas också i trakten omkring Storsjön, och tillverkningen har 
under sednare åren vid dem varit betydligare än vanligt, till följe af de flera bygg
nader, som under sednare åren uppförts inom Östersund. Äfven allmogen börjar 
numera att till sina murar begagna tegel i stället att till dem förut användts kalk
sten, så att denna näringsgren snart torde blifva en lönande handtering, synnerligast 
om försöken att tillverka taktegel, hvilka hittills misslyckats, till följe af svårigheten 
att erhålla kalkfri lera, komme att lyckas. 

Flera Kalkbrott hafva under sednare åren jemväl bearbetats. 
För bedrifvande af Tjärubränning och Pottaske-tillverkning äga länets skogar 

rika tillgångar; men desse begagnas icke, hufvudsakligen af det skäl att transporten 
till närmaste hamn är för lång. 

Jagt och Djurfång idkas betydligt i de socknar, som stöta intill fjelltraktea, 
der skogsfågeln vanligen om hösten fångas i giller. Enligt inkomna uppgifter skulle 
årligen omkring 50 lass fågel föras till Stockholm och andra orter inom riket: men 
Läns-Styrelsen vill antaga att lasstalet icke obetydligt borde höjas, för att komma 
verkliga förhållandet närmare. 

Fiske deremot idkas med få undantag endast till husbehof. 
Saltpettertillverkningen har jemväl under ifrågavarande fem år aftagit. 

År 1843 levererades 197 Lisp:d. 
„ 1844 d:o 222 „ 
„ 1845 d:o 530 „ 
„ 1846 d:o 200 „ 
„ 1847 d:o 316 „ 

1268 Lisp:d 
eller nära 400 Lisp:d mindre än under förra quinquenniet. 
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Man anser det af Staten bestämda lösningspris vara nog lågt och derföre så
som en orsak till den anmärkta minskningen i Saltpettertillverkningen. 

Ehuru Jemtlands allmoge hvarken saknar anlag för, eller äro utan binäringar, kun
na dessa likväl icke anses intaga något stort rum, utan inskränka sig hufvudsakligen till 
hvad som erfordras för ortens behof, med undantag dock af vadmal, som till icke 
obetydliga partier tillverkas inom länet och afyttras på andra orter. Orsaken till den 
föga utveckling binäringarna vunnit, torde i främsta rummet böra härledas från lan
dets afskiljda läge och hittills saknade afsättning inom länet; men möjligen också 
ligga i en viss obenägenhet mot allt arbete utöfver hvad som oundgängligen behöfs 
för att kunna lefva. 

Man har dock anledning förmoda att med den större håg för jordbruket, som 
börjat göra sig gällande, också arbetet skall blifva allt mer och mer värderadt samt 
med detsamma folkets håg riktas på sådana binäringar, som kunna vara passande un
der den långa vintren. 

I detta hänseende borde jemväl linnetillverkningen utgöra en binäring af betyd
lig vigt; men för närvarande står den på en låg punkt, och hvad som tillverkas 
motsvarar icke ens ortens eget behof. För att emedlertid någon början till förän
dring i detta förhållande skulle kunna beredas har Läns-Styrelsen sistlidet år sökt 
och jemväl erhållit statsanslag till arfvode åt en kunnig person, som åtagit sig 
att lemna ortens qvinnor undervisning i dubbelspinning efter Magerska methoden. 
Med denna undervisning är början skedd och då methoden icke saknar uppmuntran 
af allmogen, torde det vara att hoppas att linnetillverkning skall i en framtid kunna 
blifva en binäring, hvarmed åtminstone ortens eget behof skall kunna fyllas. 

§. 3. 

Politisk författning. 

Under ifrågavarande fem år hafva 64 byar eller skifteslag med 9S{ mantal un
dergått laga skiften, dervid 215,737 tunland jord ingått i delning. 

Afvittrings-göromålen hafva fortsatts inom Ströms socken med Frostvikens lapp
mark samt Föllinge, Offerdahl och Kalls socknars lappmarker, samt inom Tännäs och 
Hede socknar jemte Storsjö kapell. Ägomätningar hafva verkställts å en sammanlagd 
jordvidd af 1,718,000 tunland. 

Socknekartor hafva blifvit upprättade för de fleste socknar och Läns-Styrelsen 
har, på sätt förut blifvit i underdånighet anmäldt, och af Eders Kongl. Maj:t nå-
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digst gilladt, föranstaltat om sammandragning af en karta för hela länet, hvilket 
arbete verkställes af en utaf de såsom Afvittrings-Landtmätare i länet anställde 
personer. 

För Provinsen Jemtland, hvilken under 37 år sökt och efterlängtat någon lin
dring uti dess tryckande och ojemna rotering, har ett arbete af stor vigt blifvit ut-
fördt, då till följe af Eders Kongl. Maj:ts under den 22 Maj 1846 meddelade nå
diga beslut en i sådant afseende Förordnad Kommission under numera Herr Stats-
Rådet och Riddaren Sandströmers Ordförandeskap, åren 1846 och 1847, verkställt 
en ny rotering, som nu är på Eders Kongl. Maj:ts pröfning beroende. Med känne
dom om de grunder, derpå roteringen hvilar, har Läns-Styrelsen den öfvertygelsen att 
både provinsens och Statens bästa blifvit så rättvist iakttaget, som sig göra låtit; 
och har resultatet, i fråga om rotarnes numerär, blifvit nära nog hvad vid uppgö
randet af förslaget till de af Eders Kongl. Maj:t nådigst fastställda roteringsgrunder 
beräknades, eller att 925 rotar erhållits, hvaraf 400 blifvit indelade till 200 rust-
håll och öfrige 525 till infanteri, likväl med deruti inbegripne 37 rotar, sam
mansatta af sådana hemman, som äro med arbete anslagna till Gustafs och Carlbergs 
kopparverk och hvilka enligt hvad Eders Kongl. Maj:t nådigst förordnat, tills vidare 
endast böra utgöra vakans-afgift. 

Gästgifveriskjutsen. Hittills har den i provinsen Jemtland uppehållits genom skjuts
skyldiges gemensamma deltagande i kostnaden och på så sätt utgjorts, att hvarje skjutsskyl-
digt hemman efter skatt årligen erlagt i penningar och hö ett visst belopp, hvaraf ersättning 
utgått till de personer, som åtagit sig att uppehålla gästgifverierna, men då det hästantal, 
hvarmed gästgifverierna skulle utgöra skjutsen, icke varit tillräckligt för resandes behof, 
hafva närboende grannar, i mån af behof, såsom reserv indelats, för att biträda vid skjuts-
ningen, i händelse flera hästar skulle erfordras, än som gästgifvaren hade skyldighet 
att tillhandahålla, derföre de„reserv-skjutsskyldige, utom befrielse från gästgifveriafgif-
ten, för hvarje gång de i skjuts kallats, af gästgifvaren erhållit 6 sk. för hvarje häst, 
såsom en förhöjning i skjutslegan, hvarmed man ock afsett att förekomma det reserv 
öfver höfvan af gästgifvaren skulle anlitas. Då antalet af resande härförinnan varit vi
da mindre, än nu för tiden, torde de hästar, som gästgifvaren borde hålla, förr varit 
tillräcklige för behofvet, men i den mån resandes antal ökats, har också reserven 
kommit mera att anlitas, hvaraf också blifvit en följd att förhållandet med skjuts
skyldigheten, i stället att förut hafva varit någorlunda jemnt fördelad emellan alla 
skjutsskyldige inom provinsen, i sednare tider kommit att något mera träffa de hem
mansägare, som utgjort reserven. Man har visserligen försökt att, så vidt sig göra 
låtit, göra jemkningar derutinnan, dels dermed, att reserv-skyldigheten för hvarje 
femte år bytts om mellan de hemman, som varit så belägna, dels med de härofvan 
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nämnde reservpenningar, dels ock slutligen dermed, att en större reserv anslagits: 
men det oaktadt hafva de, som utgjort reserv, ansett sig äga anledning till klagan 
och, ehuru försök redan 1844, i följd af Eders Kongl. Maj:ts samma år gifna nådi
ga förordning, blifvit gjorde, att få gästgifverierna på entreprenad utbjudna, utan att 
det dermed fisvftade ändamålet då vunnits, har Konungens Befallningshafvande, med 
anledning af nämnde klagan, likväl år 1847 ansett sig böra göra ytterligare försök 
dermed, och auktioner i sådant afseende under innevarande år ånyo hållits för utbju
dande på entreprenad af gästgifverierna i provinsen Jemtland, dervid dock anbuden 
gjorts så höga, att med få undantag, de icke kunnat af provinsens deputerade anta
gas, då desse den l ä sistlidne Juli i frågan hade sammanträde inför Konungens Be
fallningshafvande. Med anledning häraf och då gästgifveri-regleringen otvifvelaktigt 
skulle med mindre kostnad för de skjutsskyldige kunna genomföras, om åt Konun
gens Befallningshafvande eller några fullmäktige öfverlemnades rättigheten att i de 
fall, der tillskott af de skjutsningsskyldige komme att äga rum, om beloppet deraf 
med spekulanter på entreprenaden öfverenskomma, gjorde Läns-Styrelsen derom fram
ställning vid nämnde sammanträde, och uppdrogo deputerade åt Läns-Styrelsen, att 
för gästgifveri-skjutsningén i provinsen Jemtland allt framgent, intill dess förändrade 
förhållanden kunde föranleda en ny reglering, få använda det tillskott af S Lisp, hö 
och 26 sk. banko i penningar för hvarje tunnlands skatt, som för slikt ändamål an
slogs, på det sätt Läns-Styrelsen bäst syntes. 

Genom denna af skjutsskyldige i provinsen vidtagna åtgärd har det för Läns-
Styrelsen varit möjligt att verkställa frågans reglerande på det för provinsen minst 
kostsamma sätt. Det har nämligen numera, sedan regleringen är gjord och med få 
undantag samtlige gästgifverier inom provinsen med skjutsningen dervid blifvit af en
treprenörer på fem års tid öfvertagen, visat, att det tillskott som, enligt hvad ofvan 
nämndes, för gästgifveriskjutsens upprätthållande nu utgår af skjutsskyldiga hemman, 
icke allenast är fullt tillräckligt för ändamålet, utan lemnar ett årligt öfverskott af 
570 R:dr banko, hvilken besparing af provinsens fullmägtige kommer att förvaltas 
och tillhandahällas Läns-Styrelsen, i mån sådant för gästgifveriernas upprätthållande er
fordras; hvaremot för år 1847, eller före nya regleringen, förhållandet var sådant, 
att tillskottet, som då utgick till samma belopp som nu är bestämdt, på långt när 
icke förslog till gästgifveriernas upprätthållande, utan hvarje tingslag dessutom måst 
för sådant ändamål utbetala särskild ersättning, som för ett och annat tingslag upp
gått till 200 å 300 R:dr banko. Tages härvid tillika i betraktande det tillfälle, som 
genom regleringen för Läns-Styrelsen är beredt, att få använda tillskottet på det sätt, 
som bäst synes, torde det vara otvifvelaktigt, att, om regleringen till sina grunder 
konseqvent vidhålles och sjelfva verkställigheten fortfarande med besparing utföres, 
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skjuts- och gästgifveribestyret inom provinsen bör för framtiden kunna ordnas på det 
både för den resande, i hänseende till ordning och beqvämlighet, och för provinsens 
skjutsskyldige, med afseende å besparing, fördelaktigaste sätt. 

Politi. I afseende å rättvisans skipande samt allmänna ordningens vidmakthållan
de är länet indeladt uti tvänne domsagor, tre fögderier, ett landsfiskals- och 19 
länsmans-distrikter; hvarförutan fjerdingsmän finnas antagne nästan uti hvarje soc
ken. Nämnde kronobetjening är visserligen fåtalig i förhållande till Jemtlands stora 
arealvidd; men i den mån municipal-styrelse af allmogen blir mera känd och intres
set derför hinner väckas, torde likväl personalen måhända blifva tillräcklig, men för 
närvarande vore en tillökning i Länsmännens antal nödig, och Läns-Styrelsen har 
varit betänkt att hos Eders Kongl. Maj:t göra underdånig hemställan derom, i sam
manhang med förslag till en ny indelning af några länsmans-distrikter, som för 
närvarande, med hänseende till lokala förhållanden, äro olämpligt indelade. På det 
municipal-styrelsen eller socken-nämnderne må kunna i fråga om ordningens vid
makthållande mera verksamt dertill bidraga har Läns-Styrelsen ämnat att få en nv 
med afseende å nuvarande förhållanden fullt tjenlig ordnings-stadga för byarna 
till stånd. 

De påtagliga olägenheter, som voro förenade med det af allmänna lagen be
stämda sätt för brandstods gifvande och tagande, hade föranledt Landshöfdingen, nu
mera Herr Stats-Rådet och Riddaren Sandströmer att uppgöra förslag till reglemen
te för ett allmänt Brandstodsbolag till försäkring af hus och lösegendom ä landet 
inom detta län; och sedan, vid sammanträde med länets Hushålls-Sällskap samma 
förslag blifvit godkändt samt sedermera af Eders Kongl. Maj:t i nåder faststäldt samt 
anteckningar till ingående deri den 14 sistlidne Mars uppgått till det ansvarighets
belopp af 666,666 R:dr 32 sk. banko, som enligt reglementet erfordrats för att Bola
get skulle anses bildadt, så trädde Bolaget då i verksamhet; och uppgå försäkringar
na nu till 2,500,000 R:dr banko. 

På förslag af numera Herr Stats-Rådet Sandströmer har också en Sparbank blifvit 
bildad i staden Östersund med ombud i länets flesta socknar. Denna för länet nyt
tiga inrättning börjades den 7 Oktober sistlidet år och har redan tilldragit sig länets 
invånares uppmärksamhet och förtroende. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Stadga af den 18 Juni 1842, angående 
folkundervisningen i Riket, skulle församlingarna med den 18 Juni 1847 hafva an
skaffat lärare och så inrättat sina folkskolor, som i nämnde stadga omförmäles. Be-
klagligtvis finnas dock några socknar inom länet, der folkskolorna ännu icke äro så 
ordnade, som stadgan afser. Om ock hos den mindre upplyste delen af allmogen någon 
obenägenhet för folkskolors ordnande på något ställe skulle vara närmaste orsaken 
till förenämnde försummelse, har dock bristen på folkskolelärare och svårigheten att 
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dem erhålla, varit ett mera framstående hinder för skolans sättande i gång å de 
ställen, der undervisning ännu icke lemnas, emedan exempel finnas, att församlingar 
trenne gånger förklarat skol-lärarebefattningen i församlingen ledig, utan att någon 
sökande dertill anmält sig. 

Helsovärden. Sedan Eders Kongl. Maj:t, i sammanhang med frågan om en ef
ter närvarande förhållanden med Provincial-Läkare-stationerne lämpad ny reglering af 
Bataljons-Läkare-stationerne, anslagit ett ytterligare Provincial-Läkare-arfvode att 
tilldelas en Bataljons-Läkare, stationerad vester om Storsjön, för bestridande af 
den civila sjukvården inom länet, så skulle två ordinarie och två extra Provincial-Lä-
kare inom länet nu finnas att tillgå, deraf två Läkare med station i Östersund; — 
och då Eders Kongl. Maj:t den 26 Mars 1846 tillika godkänt det af Läns-Styrel
sen väckta förslag till indelning af Läkare-distrikterne, enligt hvilket det vestra dis
triktet skall utgöras af Undcrsåkers och Offerdahls pastorater samt Hallens och Marby 
socknar af Sunne pastorat, det norra distriktet af Rödöns, Liths, Fällinge, Ham-
mardahls och Ragunda pastorater samt det södra af öfriga socknar utaf Sunne pasto
rat jemte Räfsunds, Vikens, Bergs och Brunflo pastorater, med Östersunds stad, samt 
det fjerde distriktet af Herjeådalcn, så är tillsedt att Läkarne blifvit stationerade på 
de både för dem och länets invånare tjenligaste orter och att antalet af Läkare 
ökats till ett med närvarande behof någorlunda motsvarigt förhållande. Det är lik— 
väl alt beklaga, att, oaktadt kungörande om ledigheten af de två ordinarie Provin-
cial-Läkare-befattningnrna skett, desamma i brist af sökande ännu icke kunnat till
sättas, eller tjenstförrättande Läkare i saknad af kommendable personer förordnas. 

Ett nytt Lazarett och Kurhus är under byggnad i stället för det gamla Laza-
rettet, som var i ett högst uselt skick; och ett Apothek är inrättadt i Wemdalen 
af Herjeådalen. 

Fattigvården: är numera i det närmaste ordnad i enlighet med Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga förordning af den 25 Maj 1847; men med hänseende till det mot 
förhållandet inom andra orter verkligen ringa antal fattige här finnas, hafva de fleste 
församlingarna ansett billigast för dem sjelfva och lämpligast för de fattige att desse 
försörjdes genom så kallad kringgång; dock med undantag af barn och sådana fatti
ga, hvilka af ålder och sjuklighet, voro förhindrade att gå omkring. Någon allmän 
arbetsinrättning finnes icke, der fattige, arbete saknande, men arbetsföre personer 
kunna intagas. 

Städer. 

Östersund. Folkmängden, som vid 1842 års slut utgjorde 436 , har sistlidet 
år beräknats till 661 och således sedan 1842 ökats med 205. Staden har under 
ifrågavarande period gått betydligt framåt; och stadens handlande omsätta numera 
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icke obetydliga varu-partier. Många nya hus äro uppförde och invånarnes smak 
för försköning af sina boningar har blifvit väckt och jemväl visat sig i en benägen
het att efter råd och tillfälle ordna och snygga upp sina gårdar, hvilka förut varit i 
dåligt skick. 

Beträffande undervisningsverket, så har staden alltid varit i saknad af lärdoms
skola och stadens invånare derföre hittills måst skicka sina söner till lärdomssko
lan på Frösö. 

Då likväl denna skola med hänseende till lokal och beskaffenhet icke motsvara
de sitt ändamål, hade stadens invånare redan år 1835 gjort underdånig framställ
ning om flyttning af densamma till Östersund och både Läns-Styrelsen samt Consi-
storium förordat framställningen; men vid föredragning af detta ärende den 23 Ja
nuari 1836 hade Kongl. Maj:t för godt funnit uppskjuta sitt nådiga beslut i frå
gan, samt anbefallt vidtagande af åtskilliga förberedande åtgärder för utvidgning al 
skolans lokal. Frågan om skolans flyttning har derefter fått hvila och en af Kikets 
Ständer vid 1841 års riksmöte gjord, samt af åtskilliga länets invånare samma år 
biträdd underdånig ansökning om en sådan reorganisation af Frösö skola, att yng
lingar derifrån kunde direkte till Akademien dimitteras, blifvit afstyrkt så viil al 
Consistorium, som den i Stockholm år 1843 församlade revisionen öfver Elementar-
Läroverket. 

Emedlertid ansåg Läns-Styrelsen frågorna om skolans flyttning och en sådan re
organisation af undervisningen, som Rikets Ständer afsett, vara af den vigt för länet, 
att Herr Landshöfdingen, numera Statsrådet, Sandströmer i April månad 1845 till 
Eders Kongl. Maj:t ingick med underdånig skrift i ämnet, hvnrefler Eders Kongl. 
Maj:t den 26 Maj samma år biföll förslaget om skolans flyttning och derefter sär-
skildt förordnat att kostnaden för nya skolhusbyggnaden skulle bestridas med odispo
nerade kollekt-medel, besparingsmedel af indragne 7:de lectionen vid Hernösands gym
nasium och hvad som genom försäljning af skolhuset på Frösön kunde erhållas; samt 
att den uti nya elementarskolan antagne läromethod i skolan finge begagnas, samt rum 
till contubernium för skolungdomen i samma byggnad med skolhuset få förenas, der-
est landets invånare ville bestrida kostnaden; hvarefter Eders Kongl. Maj:t den 14 
Oktober 1846 tillåtit att flyttningen af Frösö skola finge med den 1 Oktober på
följande året verkställas och undervisningen tills vidare få lemnas i hyrd lokal. Sko
lans flyttning har vid föreskrifven tid försiggått och undervisningen sedan dess skett 
efter den i elementarskolan begagnade methoden. 

Då så beskaffad undervisningsanstalt förut inom länet saknats, hvarifrån ynglin
gar direkte till Akademien kunde dimitteras, har länets studerande ungdom must för 
sådant ändamål besöka Gymnasium eller högre undervisningsverk på annan ort, hvil-
ket för den fattige ynglingen i ekonomiskt hänseende medfört ölägenheter, som ej 
sällan utgjort hinder för studiernas fortsättning. Genom införande af den nya under-
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visningsmethoden är nämnde olägenhet afhulpen och den fattige ynglingen kan nume
ra i hemorten inhemta den bildningsgrad, som för studentexamen erfordras. 

Skolans flyttning till Östersund har haft många motståndare; men ändamålsen
ligheten af flyttningen bevisas af den nära nog totala förändring, som i opinionen 
derom inträffat. — Man inser numera nära nog allmänt de fördelar, som i flera hän
seenden beredts både länets studerande ungdom och det allmänna genom skolans flytt
ning; och ett lifligare intresse, än förr varit fallet, synes hos allmänheten hafva blif-
vit väckt och för skolan underhållet genom det tillfälle till daglig beröring, som emel
lan skolan och allmänheten nu inträdt. — Som bidrag blifvit anskaffade för uppfö
rande af bostad åt ungdomen, har, på sätt Eders Kongl. Maj:t i nåder tillåtit, skol
husbyggnaden blifvit försedd med påbyggnad af en öfre våning, der contubernium 
kommer att inredas. Med hänseende dertill att kostnaden för ungdomens underhåll 
skulle i betydlig mån förstorats, om contubernium icke funnits och skolans framgång 
till en del varit beroende deraf att länets ungdom kunde för ett billigt pris vid sko
lan underhållas, har Läns-Styrelsen haft all möda ospard för att hos landets invånare 
bereda bidrag till contubernium. 

Då likväl det nya skolhuset ännu icke är färdigt, har undervisningen efter sko
lans flyttning hittills måst meddelas i hyrd lokal. Denna omständighet torde möjli
gen hafva föranledt en och annan olägenhet; men undervisningen har dock oafbrutet 
fortgått och skolan tillvunnit sig en så ökad uppmärksamhet att ynglingar från flera 
af närgränsande länen blifvit hitsände för undervisnings erhållande. Fri bostad har 
ock varit till ungdomens begagnande upplåten i den mån utrymmet sådant medgifvit. 

Genom testamente utaf allidne professor Zetterström i Upsala är hans betydliga 
bibliothek skänkt till Frösö skola; och på Frösön £ mil härifrån, enkom för detsam
ma, en passande byggnad uppförd. Numera är en katalog öfver bibliotheket upprät
tad, upptagande 10,000 band, men anledning torde vara att befara det skolungdo
men, till följe af bibliothekets aflägsenhet, icke kan af detsamma begagna sig på det 
sätt afsett varit, utan att ändamålet med gåfvan i det närmaste förfelas. Det vore 
derföre af vigt att medel kunde beredas för bibliothekets flyttning hit till staden, 
hvarigenom ej mindre ungdomen än länets invånare i allmänhet kunde få begagna 
de skatter, som bibliotheket innehåller. 

Östersund, å Lands-Kansliet den 1 Oktober 1848. 

På Landshöfdinge-Embetets vägnar, 

J. THOMÉE. CARL H. E K B E R G . 



T a b e l l till 1847 års underdåniga Femårs-Berät te l se för J e m t l a n d s Län. 

Östersund i Lands-Kontoret. 

C A R L H. E K B E R G , 

t. f. Lamts-Kamrer. 
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