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1:o Allmån Beskaffenhet. 

Den del af Upland, som utgör det nu varande Upsala L a n , ock 
begränsas i söder af sjön Mälaren, i öster af Stockholms Län , 
i norr af Ges rikland och Bothniska liafsvlken , samt i vester af 
Vestmanland , innehåller vid pass 4 5 ½ qvädrat mil och. är, till dess 
kufvudsakliga beskaffenhet, en slättmark , bördig , väl uppodlad ock 
tätt bebygd. Här förekomma inga betydligt luiga Berg. Den märkba
raste höjdsträckning ar en u t j r Mälaren, i I.ossa och Kallmare 
Socknar, framträdande Sandäo, som fortgår genom Ytter Grans ' 
Öfver Grans och Skoklosters Socknar, försvinner i sistnämnde 
Socken, men å;er uppkommer ur samma sjö vid Flottsund i Bond-
kyrko Socken, ulgör grunden för en del af Upsala Siad, fortsattes 
genom Gamla Upsala, Bal inge, Ehrentuna , Björklinge, Viksta , 
Tierps och EHkaileby Socknar samt utgår der , vid Dahlelfvens myn-
ning, i Bothniska Hafvet, sedan den frän Viksta Socken afsatt en sido-
gren inåt Vendels och Tegelsmora Socknar. Un annan betydlig 
Sandås synes börja vid Staden Enköping och foitgftr genom Vår 
frukyrka samt Långtora Socknar inåt Vestmanland, Här finnas 
flera Ins jöar , hvaribland T e m n a r e n , i gränsen mot Vestmanland, 
sjön Velien i gränsen mot Stockholms L ä n , Vendels sjön och 
Dannemora sjöarne äro de mast betydliga. En kedja af små sjöar 
och vattudrag bildar på flera ställen gränsen mot Stockholms L ä n , 
från Fundbo Socken till Skefthammars Socken. De största rinnan
de vatten äro 1:o D a h l - e l f v e n , som dels begränsar, dels genom
flyter Länet till ungefär 4 mils längd och utlöper i hafvet uti 
Elfkarleby Socken; 2:o T e m n a r - å n , som efter vid pass lika laDgt 
lopp från sjön Temnaren, genom Tie rps , Tolfta och Vesslands 
Socknar , äfvenledes utfaller i Bothniska Viken , 3:0 Fyr i s ån , 
som hämtar sitt vatten från Dannemora sjöarne, Vendels sjön, 



4 

Långsjön samt åtskilliga mindre sjöar i Björklinge, Balinge och 
Jumkihls Socknar, samt utfaller i Mälaren vid Flottsund, och 4:o 
Sagån, som ifrån Strömsnäs i Breds Socken, till dess utlopp i Mä-
laren uti Theda Socken, i ungefär 2:ne mils sträckning, utgör 
gräns mot Vesterås Län ; hvarförutan ännu finnas Olands Å, Ör-
sunds Å och flere andra mindre Åar , som afbörda sitt vatten dels 
i Bothniska Viken och dels i Mälaren, hvilkas fördjupningar af. 
delas af en genom Tierps , Tegelsmora, F i l m s , Morkarla, Ahlun-
da , Stafby och Thuna Socknar framlöpande Landthöjd, som nä
stan icke kan märkas af annat än de flere särskilda vattudragens olika 
och motsatta rigtningar till nyssnämda 2:ne stora vatten - reservoi-
rer- Bro och Håbo Härader, som nästan öfverallt omgifvas af 
Mälaren och hlott på 1-4:dels mils sträeka i ÖfverGrans Socken 
sammanhänga med fasta lander, omväxla med öppna mindre slät-
ter , skogar och laga bergsträckor samt några fa insjöar och kärr. 
Trögds Härad är till största delen en öppen slätt, med tvänne 
små insjöar samt några mindre skogar och höjder i de till Mäla
ren gränsande Socknar. A r n ö Socken, bestående af 2:ne öar, är 
i Mälaren belägen, och hörer till detta härad. Åsunda Härad är 
flackt, med öppna slätter emellan stenbundna större och mindre 
skogsbackar, utan insjöar, men gränsar mot Mälaren, likasom Lag-
unda, Hagunda och Ulleråkers Härader , hvilka äfvenledes till 
största delen, äro flacka och skoglösa, men hafva ilere kärr och 
insjöar. Vaksala Härad består af en öppen slätt. Bätings Harad 
lika så, men har dock någon skog i vissa t rakter , samt större kärr. 
Rasbo Härad omväxlar mera med skogar, höjder och insjöar, 
Norunda Härad är slätt, med få skogar och insjöar. Örbyhus Hä
rad är starkt skogbeväxt i norra delen , särdeles Elfkarleby , Tierps 
och Söderforss, Socknar, men har större öppna slätter i Vendels 
och jemvät i Tierps Socknar. Här finnas flere betydande kärr och 
insjöar. O'ands Härad åter är skogtöst tilt det masta, men ge
nomskuret af många vattudrag , omväxlande med skogsbackar och 
småsjöar Dannemora och Lenfsta Tingslag äro mera skogrika , 
med höjder, kärr och insjöar, men hafva äfvrn här och der stör-
re slätter. Elfkarleby, Vesslands, Leufsta och Hållnäs Socknar 
gränsa intill hafvet. Jordmånen är nästan öfver allt bördig på 
slättlandet och bestar af lera , blandad med svartmylla och klapper, 
men i s , igstrakterne af sand och rno, eller sa kallad lättjord. Svagt 
gifvand och ofördelakfrg är jordmånen egenreligen i delar af Hag-
b y , Ti e och Ålands, nästan hela Jerlåsa, en del af Jumkihls, 
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en del af T ie rps , nästan hela Elfkarleby, halfva Vesslands och 
Tolfta, sattit nästan hela Hållnas och en stor del af Morkarla 
Socknar. Till förbättrande af Landets naturliga beskaffenhet har 
Slangviks Qvarn i Tibble Socken blifvit , i senare l ider , ödelagd, 
Qvarnfallet genombrutet och Ån fördjupad, på tier att ofvanlig. 
gande ängsmarker måtte förbättras och en dyt rakt , af ungefär l o o 
Tunnelands vidd, uttorkas, hvilket företag dock icke blifvit full
ändadt; Den så kallade Blarkfjärden, ett Träsk i Trögds Härad , 
i det mästa utdikadt och vattnet afledt i Mälarenr Sätrasjön , i 
Upsala Näs Socken, sänkt, hvartgenon» en jordvidd af ungefär 60 
Tunnsland blifvit tjenlig till odl ing, som ock är börjad: Visteby 
å i Rasbo Socken, fördjupad och u tv idgad , hvarigenom ofvan lig
gande ägor blifvit befriade från vat ten: Sandby sjö i Vesslands 
Socken, utgräfven: 2:ne sjöar vid Sätnna egendom i JJjörklinge 
Socken sänkte , hvarigenom större kärrsträckor uttorkats och kun
nat odlas. I Vesslands , Elfkarleby, Söderforss, Tierps och Tolf-
ta Socknar flere kärr och mossar uttorkade och odlade. I Leufsta 
och Dannemora Tingslag samt i Olands Härad hafva många sådana 
kärr-odlingar, i stor omfattning, äfvenledes- skett de senare a ren; 
Men många tillfällen gifvas dertill ä n n u , i synnerhet i Örby-
hus, Norunda och Olands Härader , i Tjenfsta och Dannemora. 
Tingslag, i Bälings, Rasbo och Ulleråkers Härader. Dessutom 
har Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, under de sist förflutne 
Femåren, sorgfälligt vakat öfver efterlefnaden af Kongl. Förordnin
gen den 20:de Februarii 1764, så att årliga rensningar skett i alla 
större och mindre vattudrag, där sådant varit af nöden och k u n 
nat af ortens innevånare sjelfva besörjas. 

2:o Innevånarne. 

Folkmängden i Länets 86 LandsFörsamligar och 2:ne Städer, 
ugör tillsammans 79,578 personer: Deraf Mantalsskrifne, 
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Innevånarnes antal år 1810 var 78,452 personer; men år 1817 
urgjorde det 80,212. Folkstocken har alliså under de 5 sista äre» 
mindskat sig med 634 personer. Ti l l ett så menligt förhål
lande igenfinnes luifvudprsaken, med full visshet, i 1818 och 
1819 årens, tryckande missväxter, som dels tvingade till utflytt
n ingar , dels föranledde till ett minskadt antal äktenskap innora 
den arbetande folk-classen. Utomordentliga anstalter, påkallade af 
ett ytterligt behof, vidtogos till Innevanarnes understöd, och Pro-
vincen skuldsattes under dessa 2:ne år till Allmänna Magazins-
inrättningen , för den högst betydliga summan af 210,734 R:d. 39 
sk. 11 rst. Banco, som ej ens ännu , oaktade mycken ansträngning, 
kunnat till fullo afbördas. Fattigvården i alla Församlingar an-
manades till fördubblad drift och omtanka, samt erbjöds, på de 
möjligaste lätta vi l lkor , lånbiträde från Kronans Magazin , hvilltei 
anbud af många Församlingar begagnades; Men icke desto min
dre är det sannolikt, att den allmänna bristen och lidandet, mera 
eller mindre medelbart , bidragit till mången fattigs förtidiga död, 
Localt hafva smittosamma sjukdomar , såsom Rödsot, Nerffeber och 
Messling, uppjcommit och ökat mortaliteten, men , verksamt och 
oafbrutet motarbetade af vederbörandes omsorger, hafva de aldrig 
hunnit urarta till egenteliga Farsoter. Folkminskningen har va
rit störst i de bägge Städerne samt i Bro, H å b o , Trögds, Asunda, 
Vaksala, Bälings och Rasbo Häraders T renne Fögderier , då der-
emot Örbyhns och Norunda Häraders Fögderi ökat sin Folkmängd 
med 471 personer och folkstockens minskning i de öfrige 2:ne 
Fegderierne varit mindre betydlig, 

Det synes vara en sanning, att den omgifvande yttre natu
ren afspeglar sig i menniskans lynne. Detta är hos Uplands-Bon
den i allmänhet alfvarsamt och något trii^t. men fromt, och jämnt, 
såsom de fält han bebor. Sällan spörjas de grofva brott , sorn 
äro följden af lidelsernas alliför häftiga upbrusande; Men också 
finnas sällan hos Upländningen denna lefvande kraftkänsla, den 
giädsighet och det sinne för industrieusa företag, som utmärka inne-
vånaren i bergiga orter , där naturen ar mindre enformig och min
dre frikostig med sina skänker, men mera tvingar till tanke-kraf-
(t:is och snillets utveckling. Innom provincen gifves väl knappt 
någon, ti!l mogna re ällder hunnen , person, som icke kan läsa. 
De fleste bland den nu upväxande generationen kunna skrifva. 
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Gudsfruktan, Laglydnad, oskrymtad vördnad for Konungen och 
kärlek för Fosterlandet, utgöra berömvärda drag i de till stadg.idl 
Slider komne Innevånarnes Caracter. Hos de yngre röjer sig 
mera ofta det begär till luxe och utsväfning3r, som måste skvifvas 
på lättsinnighetens räkning och af uplysta, varmt nitiska och inän-
niskoalskande själasörjare kan och bör till rätta visas. Antalet a[ 
mera betydliga förbrytelser, kan , jSmnfördt med Provineens folk-
nummer, icke sägas vara stort. Allmogens näringsflit är rigtsd 
åt ett enda hål l , uemligen Åkerbruket , men deruti är den alfvar-
lig. \ ilmägan har , dels genom tyngderna af de intill och med 
l8orj förda olyckliga krig, dels genom ofördelagtiga skördar och 
totala missväxter, dels ock genom spanmålens vanvärde och. bibe
hållen svär beskattning, ganska mycket afiagit under de senare a-
ren. Tillgängen på arbetare är ej öfverflödig. Brist derpa öfver. 
ibgas dock mindre, än de lagstadde Tjensthjonens dyrlejdhet, 
torn ofta är en verksamt bidragande orsak till Landiiuantieiis obe
stånd eller förminskade välmåga. Et t karl dagsverke betalas ined 
ungefärligen 5 s sk. Banco och ett Q vins -dagsverke med hälften 
deraf, 

3:o Näringar. 

Jorden brukas här på det sätt, att Åkern indelas i 2:ne lika 
stora delar eller så kallade i r v ä g a r , hvaraf ena hälften årligen 
fevilar, e l ler , såsom det säges, ligger i T rade , och bcredes till 
naita ärs skörd, under det att den andra hälften bär sad. Dc 
brukliga sädesslagen äro hve te , höst räg, korn, blandsäd och har-
-a. Rag och korn äro hufvud-säden.. Sädesslagens proportion till 
hvarandra är olika, allt efter jordmånens olika beskaffenhet. Vk 
d&n starkas e sädesbygden, der åkern har lera till botten, utsäs 
Tatiiigen T

?
w korn och blandsäd, 7 \ Käg och T%- Hveie, På den 

svagare jorden sås deremot mera Eag och mindre Korn. Hafra 
sås egenteligen blött p5 nyplöjen, efter tillgäng. A r t e r , Rofvor 
peh Böner utsås pä Trades åkern. Odlingen af Potatoes, som sker 
i Täppor, Trädgårdar och stundom af ven 3 Trades-gärdet ocli S 
nyodlingar , är långt hunnen och synes ännu tilltaga. Skoklosters 
l ekens allmoge har utmärkt sig genom flit och framgång t Frukt-
träds odling. Trädgårdsväxts»- eultiveras eljest, i stort, blott pä 
H e r r e g a r d a r n e , m#n af allrjiogen knappt till egej hiubfhof. Dar 
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jordmanen å'r lämplig, sås äfven något L in och Hampa, dock min
d re än hvad för eget behof fordras. Humbte planteringen är för, 
summad och sker på få ställen. Sädes product iortert ar i vanliga 
ar icke blott tillräckelig för Landets innevånares eget behof, utan 
det kan ock med skälig säkerhet antagas, att mirtst en tredjedel 
deraf då kan försäljas, särdeles som det i Tabellen upförde utsa-
d e , efter all sannolikhet, är för lågt beräknadt och sädesconsum-
tionen tydeligen blifvit mycket förminskad genom den stigande 
odlingen af Potatoes. Det är egenteligen i de norr och öster ut 
belägna delar af Läne t , eller i Örbyhus, Norunda och Olands 
Härader samt i Dannemora och Leufsta Tingslager, som nyod-
l ingarne, allt sedan 1808 och 1809 årens k r ig , gjort så ganska 
starka framsteg, att de där belägna Bruk och Bergverk , som till-
förene årligen måst från sädesbygden upköpa högst betydliga span-
mals - qvantiteter, snart nog torde kunna förse deras fulla -behof 
deraf från egne förbättrade jordägor. I ett enda Fögderi > som 
består af Olands Härad med Dannemora och Leufsta Tingslager, 
skattas vidden af den upodlade marken till ungefär iooorde Geo
metriska Tunneland. Bro, Håbo, Trögds, Åsunda, Lagunda, Hagunda 
och Vaksala Härader lemna inga eller proportionsvis ganska få 
tillfällen till nyodlingar. De äro vidsträcktare i Ulleråkers, Bä-
l ings , Rasbo och Norunda Härade r , men emot deras bedrifvande 
i s to t t , med skyndsamhet och styrka, möta hinder i brist på den 
erforderliga förlagskostnaden, mera än i liknöjdhet hos Landt-
mannen, hvars håg för sådane företag synea» vara ganska allmänt 
väckt. Om upodlingar å Härads Al lmänn ingarne , som ännu haf» 
va ganska många sådane obegagnade lägenheter, göras ärligen flera 
ansökningar. Af allt detta följer, att sades- productionen i Länet 
under de senare åren ganska betydligen ökats. Orsaken till den
na förkofran i Jordbruket igenfinnes i den uprriuntran, som de, 
allt ifrån ofvanberörde krigs-t id intill och med året 1&18 starkt 
stigande sädespris, lemnat , hvartill komma de högre medborgare-
classernes småningom, men verksamt gagnande efterdömen i jo r 
dens bättre vård och odling, jemte biträden af odlingslån från 
Statens sida. Ti l l förbättringar i Jordbruks, om ej egenteligen i 
Åkerbruks methoden, får det nu allmänt brukl iga , men nyligen 
införda sättet, att genom jordytans bättre uphackning, eller så kal
lad skumplöjning, och torfvens förbrännande, bereda fruktbarhet 
at sank mark, visserligen räknas, när det med kdok försigtighet 
användes. Den gamla åkerbruks-methoden är i öfrigt oförändrad, 
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och redskapen äfvenså , i al lmänhet, ehuru pä några få stäl len, 
särdeles af större possessionater, Sanings machine? och åtskilliga 
andra förbättringar, i hvad till åkerbruket och landthushållningen 
hörer, nu begagnas. Vid Bruken och de fleste betydligare H e n e -
gårdar, äfvensotn hos en och annan bland allmogen, finnas, till 
besparande af arbetskraft, inrättade iTrösk machiner, hvaiaf en 
del drifvas af vatten. 

Boskaps-skötseln står på en ganska lag punct. På den bördi
ga, slättbygden blir nästan ail jord begagnad till åker, hvartill ock, 
angarne småningom förvandlats. Foder-tillgången der förhäller 
sig till den i bruk varande åket v idden, oftast, pa det sätt, att 
hemman med a o Tunnors årligt utsade äga K) ä 15 la6« hö. Så 
ninga den är, b ir den, dessutom, ofta nog, tanklöst förslösad ge-

nom försäljning för ögoiibi icklig viribf. I skogstrakterre är 
förhållandet något bättre. Angå mes bördighet, på förra stal-
let, är ganska ringa och deras skötsel ingen, då hägnaden ej tages 
i beräkning. De bärgas, och derefter afbe'as de , sä länge som. 
möjligt. Omtanka pä deras vård och förbättring har dock i sena-' 
ste åren , börjat v a k t a , äfven här hos de föiståndigare bland all
mogen, såatt man börjat få se ängssryckéns upplöjningoch igetiläggning 
med Thimotei. I detrakter åter, der jordmanen är mindresadesbärande 
och hemmanens ägovidd större, blifva de fieste nyodlingar ined 
klokhet förvandlade till äng , sedan de , ett eller 2:ne år , buri t 
sid. Några större Possessionaters drift och förmåga hafva gifvit 
allmogen den hälsosamma lärdomen alt ett väl inrattadt åkerbruk 
måste hafva ängsskötseln till sin g r u n d , och ehuru förbättrtn-
garne häruti ofelbart måste långsamt framgå, i synnerhet på slätt
bygden, där hemmanens ägor äro små, jorden bördig i sig sjelf, 
och fattigdomen, samt deraf följande oförmåga till nyttiga reformer, 
störst, så är det dock mera än troligt, att den allmänna liknöjd
heten vid ängs-culturen skall årligen allt mera förskingras. Stall-
fodring, sträckt utöfver vintermånaderne, torde vä l , på en ellec 
annan större Herregård, nyttjas, men är af allmogen aldeh's okänd, 
Betesmarkerna ä ro , på slättbygden , till stor del förvandlade i åker 
samt små och svaga: I skogsorterna mera tillräckliga. Al lmän-
ningarne begagnas till betesmarker och en stor del hemmans skatt, 
läggning grundas på denna tillgång. Allmogens kreatur äro små, 
svaga och illa födda. Hästafveln har dock, under de senare å-
ren, vunnit förbättring genom de af Kongl. Maj:t i Nåder vid 

Upland 2 
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lagne anstalter derti l l . V i d den i Länet förTaggde del af KongT, 
Liff-Regementets Dragon Corps äro Fem BusthåHsnnruer vac3nte, 
för hvilka ägarne hålla sä kallade Esqvadrons-Beskällare. Pä här
varande Academise Stall hålles nu ett antal af Sex Hingstar frän 
Strömsholms Kongl. Stuteri. Allmogen begagnar sig tammeligen 
vil l igt af dessa tillfällen till Sto-kieaturs betäckning. Ladugårds-
afkastningen är icke tillräcklig för Länets eget behof. Fran vissa 
trakter kan väl nigot aflåtasj men andra, och de fleste, måste 
förse sina behof utifrån. Ladugårdsskötseln har väl knappt för
ut varit bät tre, utan tvärtom märkes tiä&on början till förmånlig 
förändring d e r i , ehuru de svåra missväxt aren tvingat till Ladu
gårdarnes förminskning. Afsättningen på Ladugårds effecter är 
lätt och fördelagtig. Allmän Boskapssjuk;i ha r , på många å r , 
icke försports. På Ladugårdarnes bestånd skulle ett Eiänvinsbrän-
»ings-förbud säkert verka menligt. 

Skogar, under enskild ägo, finnas egenfeligen l Länefs nor
ra de l , men äro dock tammeligen tillräckliga för behofvet innorrt 
Bro och Håbo Härader; ringare och nästan inga i Asunda , Trögds 
«ch Lagunda Härader, der innevånarne måste hämta ved och tim
mer på flere mils afstand. I Hagunda Härad hafva Socknärne Tib
b le , Åland och Jerlåsa betydlig skogstil 'gång, men de öfrl^a 
Socknarne äro nästan skoglösa. I Ulleråkers Härad hafea Näs 
och Jumkihls Socknar någon bättre skogstillgang, men de öfiig» 
mindre. Vaksala Härad är alldeles skoglöst. Bälings- Härad har 
brist på skog, när en del af Skuttunge Soeken undantages. Basbo 
Härad har hjelplig skog. Norunda Häråt! är till största delen 
skoglöst. Örbyhus Härad h a r , i norra delen, ganska vidsträckta 
skogar. I andia trakter rader skogsbrist. Olanda Härad har brist 
på slcog i flera Socknar. Dannemora Tingslag och Leufsta Tinas
lag äga vidsträckta, men genom kolning till Bruk och Bergvetk 
medtagna, och af 1795 års svåra skogsfall mycket skadade, skogar, 
h ä r , såsom öfverallt i Länet , till största delen bestående af Gran 
och. Ta l l , men äfven af Björk , Asp med flere l ö f t r äd , och deri. 
bland ett mindre antal Ekar , hvilka dock icke väl trifvas och 
hvaraf de fleste finnas å det snar£ sagdt oräkneliga antal af Holmar 
som Dahl-elfvun formerar emellan Söderfors Bruk och det stora 
vattufallet vid Elfkarleby, där Ekarne dock omöjeligen kunna 
vårdas så, som sig bör. D e piivata skogarne äro ma» storskiftad» 
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emellan delägarne. Vården derom ä r , i al lmänhet, ganska brist
fällig och ringa. Flerfalldiga anmaningar och upmuntringar t i l l 
"befordrande af skogarnes återväxt tyckas vara fruktlöst gifna, och 
skogen njuter e j , pä något salt, det beskydd af ägande rätten , som 
annat gods , utan aro skogarne i aftagande, hvarti l l äfven skogs
eldar, föranledde af vårdslöshet, bidragit. Af Bruks-och Berg-
verks-ågarne besörjes deremot skogshushållningen med största 
klokhet och omtanka. Kronan äger i detta X<än 14 st. så kallade 
Parker, spridda omkring Upsala Stad, till en stor del utblottade 
pä skog och innehållande vid pass 4814 Tunland . Dessa sta un
der Öfver Hof Jägmästare Embetets tillsyn. I Länet finnas lj st. 
Härads-Allmänningar, om ungefär 49,459 Tunlands v idd , samt 
Fn krono allmänning, innehållande 2161 Tunne l and , med inbe-
räknade odlings-lägenheter ; varande vården derom updragen åt 
en Ofver Jägmästare, en Landt-Jagare och 27 Krono-Skog väktare, 
som sta under Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes ordres , och bi
trädas, för hvarje a l lmänning, af a , 3 eller 4 Häradsboer, hvi l -
ia å Härads Tingen dertill utväljas. A f dessa allmänningar, äro, 
för det närvarande, 8 st. fridlysta, såsom bestående af alltför ung 
och omogen skog, men de of riga IO äro sedan år 1815 uplåme 
till understöd åt behöfvande Häradsboer i den ordning som nu 
gällande Kongl. Förordning om Skogarne i Riket af den i:a A u g u . 
sii 18O5 bjuder, och hvilket understöd ärligen hittils utgjort t i l l
sammans 1735 st. Byggnads-Timmer, 620 lass Gärdsel och 390 
lass ved. Dessutom hafva flera betydliga qvantiteter af t immer 
och virke för afbrända Byars återuppbyggande måst iemnas. Si-
t!ane undersökningar om dessa Skogars til lstånd, som högstberör
de nådiga Förordning anbefaller, äro förrättade dera åren 1815 och 
18I4 samt innevarande år, och hafva de i allmänhet befunnits skäligt 
fredade från betydlig åverkan, men till en del alltför mycket medtagne 
genomden årliga Timmer-utsyningen, hvadan denna måste, för framti
den, ådefleste, inskränkas. Under Recognition äro u plåt ne åt Söderfors» 
Bruk, en del af Tierps vestra allmänning och, åt Elfkarle Öns Bruk, en 
del af Tierpskronoallmänning, en del af Tierps vestra allmänning samt 
Elfkarleby vestra allmänning, till ett område af 14,865 Tunneland 
4 kappland, odugliga mossar m. m. och skattlagde ägor dock inbe
räknade, emot afgift af 13 R:d 24 sk. för den förre och 137 R:d 
24 sk. för de 3:ne senare. Danneraora Jem-Grufvor innehafva 
ock 3me Skogstrakter i Rasbokihls, Morkarla , Tegelsmora och 
Films Socknar, kallade södra , norra och vestra Grufvu-AUmän. 
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riingarne, innehallar de tillhopa 6.482 Tunn land , men deraf bloft 
3»784 i Tunnland Skogsmark, hviika nllmänningar äro (ill Gruf-
vornes understöd donerjde, Sockne-alhränningar innehafvns af 
Fundbo och Danmarks Församlingar, Dessa äro nu hemmanen 
emellan fördelade. Ueliofvet har hittils icke föranledt till nyttjan
de af Bränntorf. Så vidt ännu kändt är , finnes icke eller nå
gon sådan, af tjenlig beskaffenhet. Upfinningen af sättet att byg. 
ga hus af lera, sand och halm har visat sig vara ganska dyrbar 
för skoglösa orter, som aga lätt tillgäng p3 nyssnämnde materiali-
er . Denna konst ha r , pä de senare a r e n , blifvit använd i Gamla 
Upsala Socken och derintill närgränsande Socknar, hvarest ganska 
mänga både man och ladu-gärds hus deraf äro upförde, och föga 
något annat byggnadssätt nu mera begagnas. Stängselsättet är 
det fordna och skogödande nemligen, att upföra hägnader af sön-
derklufna större och mindre träd. Pa få ställen äro scengärdes» 
gärdar anlaggda. Lefvaude häckar, vattugrafvar och jordvallaE 
brukas icke. 

Bergsrörelse drifves blott i Länets norra och östliga de la r , 
och består i Dannemora Jernmalms Grufvors bearbetande samt 
den första förädlingen af deras afkastning. Dessa namnkunniga , 
för sin rikhaltighet och sina sällsynt förträffliga egenskaper be-
rötnda Malm F ä l t , indelas i trenne delar , nemligen: i:mo Nor 
xa Fältet , som innehåller tillhopa 28 särskilJta Grufvuöppnin-
gar och så kallade skärpningar med sina åtskilliga namn, men af 
hviika blått 4 nu äro tänder arbete med 7 särskildte arbetsfördel' 
n ingar j 2:0 Mel l an -Fä l t e t , med tillsammans 11 st. Grufvu 
öppningar, af hviika 6 nu arbetar med to arbeispartier, och 3:110 
Södra Fä l te t , innehållande 31 Grufvor och skärpningar, af hvil-
ka 3:ne nu arbetas på 7 ställen. Hela antalet af öppna och öde. 
lagda Grufvor och skärpningar vid Danuemora uppgår således till 
70 s t . , af hviika blott 13 st. nu arbetas i 34 fördelningar. Vid 
dessa Grufvor hafva, under de sist förflutne 5 aren, inga betyd
liga förändringar ägt rum eller anmärkningsvärda tillfälligheter 
inträffat. Någon Grufva är derstädes ej under denna tid ödelagd 
och ej eller äro nya uptagna, utom en mängd från de gamla Grui> 
vorne öppnade nya arbetsrum, hvilka blifvit anlagda dels för 
upsliende af nya malmruai , dels till Fältets undersökande, ock 
dals för att rinna bättre luftdrag i Grufvorne. Medelst det ihär
diga bemödande och de ganska dryga kostnader, som D-aqemora 
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Grufvu Inieresenter, ulan rninsta anderstod af allmänna model. 
särdeles i lenare tider användt på Grufvornas fredande från vattu-
flöde från den utmed dem belägna sjön, Iärec dena ändamål vara. 
så vida vunnet , alt inga häftiga eller ödeläggande ofversvämningar 
anses nu mera böra aga rum; men de på större <ijijp inbrytande läckor
na hafva dock ej kunnat förekommas, h vårföre Gmfvu arbeiet, nu, 
såsom fordom, betungas med en dryg upfordrinpskostnad hviSken, 
efter all sannolikhet, icke eller kan undvikas i framtiden. Hvad 
malm-tiilgingarne i dessa Gn-f or betrsiTar, sä är ännu Ingen 
anledning, art befara någon hastigt uitiuffande brist , ehuru de r i 
kaste lagren äro utbrutne och den återstående, så kallade fyndig-
heten, måste med, ökad kostnad sökas, så väl på djupet ned un
der , som på sidorna om de gamla af Förfadren skördade arbets
rum. Malmbrytningen har under de sistförfluhe 5 åren upgått 
till 371,065 Skeppund, eller 74,413 Skeppund j.å åiet. Medium 
af de sist förflutne 50 årens b ry tn ing , från och med 1772 till ock 
ined l 8 ä i , har varit 9^,775 Skeppund och såleries 11,363 Skep
pund högre äa de sista Fem åren , hvartill orsaken bor sökas i 
en före denna period verkstäld starkare brytning än beliofvet for
drat. Grufarbetet har under de sista tvänne åren blifvit betydli-
gen förminskadt, dels af nyssnämde skäl, dels och i synnerhet 
derfore, att den olyckliga förödelse, som 17g? ofvergick skogar
na i Dannemora Bergslag, likasom alla skogar i hela orten, nöd
gat Bruksägarne att allmänt nedsätta beloppet af sina smiden , öf-
vensom att nedlägga åtskilliga hamrar och tvänne hela J e r n - B r u k , 
nemligen Härnäs och Åkerby. Conjuncturerne for denna Bergslag 
kunna eljest icke sägas vara ofördelagtiga. Sedan första fuudau 
»>onen af härvarande Bruk , är , å Statens sida, dem intet under
stöd lemnadt, utom fördelen af Kronoskogars begagnande till kol. 
ning emot Becognitions-afgift och lånbiträden från Banquen, ye-
notn Jern Contoiret. Ett på erfarenhet och ehemisk kun.-i.ap 
grundadt val af malmer , deras jämnare och noggrannare röstning, 
en bättre construction af wiasugnspiporne, malmens noggranna vXg-
ning ä masugnen, förbättrade bias machiner , och , i följd af allt 
detta, ett mera lättsmällt och mera lätt arbetadt Tackjern , jeinte 
bättre Blåsverk och bättre ställning i Hammarhärdarne, förorsaka 
gemensamt, a t t , vid stångjärns-t i l lverkningen, en god vara nu 
erhålles med 20 till 25 procent mindre kol-åtgång an för några 
år sedan. Sluteligen må nämnas, att, jämte andra utom Länet 
belågna Jern- B r u k , förses Söderforas, Leufsta, Östeiby, Gim» , 

http://kun.-i.ap
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Vattriolma, Carlholms, Strömsbergs, ITIlfors och Elfkarleöns Stäng-
jerns Bruk , hvilka tillsammans äga 14 hamrar och 88 härdar , 
ined råämnen frän Danneraora Grufvor. Tackjernet tillverkas vid 
masugnar i Söderforss. Ullforss, Strömsberg, Vessland, Carlholm, 
H y t t ö , Härnäs , Hillebola, Tobo , Österby och Gimo. Manufactur-
och Ämnes Harorar ä io: vid Söderforss 2:ne Ankar-hamrar med oin
skränkt smide; vid Vesslands Bruk 4 Spikhammare; vid Elfkarle-
Öns Bruk 3:ne Dito; vid Österby 1 dito till husbehof; vid Elf-
karle-Ön, vid Åkerby och vid Österby en Stålugn, ä hvardera 
stället, med sin Bäckhammare. Kongl. Maj;ts och Kronans ärliga 
hammarskaft af Jern-Bruken i Länet gör 111 Skeppund 5 Lispund. 
Kronans ärliga Tionde-Tackjern af masugnarne har de senare 
fem åren per medium varit 6,867 B:d 46 sk. 6 rst. Banco. 

I H a r b o , Vesslands och Vendels Socknar hafva fordom fun
nits några mindre betydliga Jern-Grufvor , kallade Gråmuren , 
Valla och Burunge, men hvi lka , för bristande malmtillgang, 
länge sedan blifvit nedlaggda. På Åhlsta Frälse hemmans ägor i. 
Näs Socken af Bro Härad, har ock fordom någon sprängning skett 
efter Silfvermalm, som icke skall gifvit alldeles oförmonligt ut
slag. V id Hyltön är en ny Jern-Grufva öppnad af Elfkarle-Öm 
Bruksägare. 

Fabriquer, Bruk och öfriga Näringar finnas, utom de i Ta
bellen uptagne 15 st. Tegelbruk och 3:ne st. kalkugnar, inga flera, 
än Lingonfeacka Pappers-Bruk i Jerläsa Socken , en vid Bredsjö 
Säteri förr befintelig, men nästlidet år nedlagd och nu till Nor-
danå hemmans ägor i samma Socken flyttad Porcellaines Fabrique, 
(hvilken dock ännu är i sin första anläggning af ny ägare, en 
skicklig Tysk Verkmästare, vid namn Bohde) och en vid Vallhofs 
Gård i Jumkihls Socken inrättad Strump-Fabrique, hvartill kam
ma en Läder-Fabrique och ett Valkverk. F lere än dessa Fabri
quer hafva icke eller tillförene funnits. De äro, med undantag 
af det medelmåttiga Pappers-Bruket, af mindre betydenhet. Tegel-
Brukens tillverkning af dels mur-och dels taktegel , är upgifven 
till ungefär 688,500 stycken Tegel . 

Bland Bi-Näringar är Saltpeter t i l lverkningen den förnäm
sta. Den har, dels med, dels u tan , allmänna I.ane-understöd, 
genom den visa och kraftiga upmuntran Kongl. Maj:t i Nåder 
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behagat deråt Femna, från fullkomligt förfall, så atf blott Tio La» 
dor funnos och knapt 500 Lispund saltpeter, oberedd jovd och med 
mycken kostnad kunde produceras, sedan ungefär Åtta år upgätt 
till den höjd, att Liänet näsiförflulne år kunnat fullt afbörda sig 
Saltpetergärden in natura och afven tillverkat något derutöfver. 
Här finnas nu 160 st. plant L.dor, hvilka årligen lemna 1800 a 
aooo Lispund Saltpeter. Flere sådane anläggas nästan ärligen. 
Linne-och Ylle-väfnader tillveikas af allmogens qvinnor för lius-
behof, men icke derutöfver. Bi skötseln borde kunna idkas här 
med särdeles framgång, men är mycket försummad. Jagt idkps 
blott såsom nöje. Fisket är ock af mindre betydenhet, da likval 
Kronans Laxfiske vid Elfkarleby, som, med en tillydande obetyd
lig Kongsgård är utarrenderad! emot ungefärligen g t l Lispund 
saft Lax att betalas efter markegäng, samt Strömmingsfisket i 
Elfkarleby, Vesslands, Leufsta och Hällnäs Socknar, hvaraf nian-
ga menniskor hafva sin nä r ing , undantagas. Tjäru-bränning i 
skogs-orten bedrifves föga öfver innevånarnes egna husbehof, men 
i de Socknar, som omgifva Jern Bruken , äro kolning, körslor 
vid Bruken samt forsling af malm och j e r n , af märfceligt gagn och 
betydenhet. Forslande af spanmål m. in, emellan Stockholm och 
Gefle är ock en inkomst källa, hvaraf i synnerhet Tierps Sockens 
kraftfulla allmoge vet att begagna sig. Försök till Fottaske-till-
verkningens upmuntran är gjordt, men har ännu icke visat någon 
följd. Sjöfart idkas föga, om ej af några invånare i qfvannämnde 
Skärgårds Socknar, frän där varande trenne LastagepTatser, för 
Brukensgräkning, då den likväl ej sträcker sig utom Riket, 

I detta Län äf Afcerbrufc Innevånarnes hufvudyrke. Den 
bördiga jorden gifvet sina brukare tillräcklig näring och skulle 
kunna gifva dem välstånd, om det okloka och skadliga missför-
hållandet emellan Åkerbruket och Boskaps-eller Ängs skötseln, 

blefve återbragt till rigtighet och den nu vårdslösade Angssköt-
seln lagd rilt grund för Åkerbruket , så som sig bör. Biisfen pä 
skog är kärbar redan, och hotar att blifva det ännu mera. Sko--
gens bä tre och methodiska vård samt dess tryggande genom La
gar, som gifva fullkomlig helgd åt denna dyrbara och svårt ersättli-
ga egendomsgren, vore högeligen ait önska: men det måsie ock 
medgifvas, att ganska många Hemmans- ägor sakna utrymme för 

ogsväxt och tyckas vara af naturen egnade åt åkerbruket och 
ängsculturen. Bergs-rörelsen år af största vigt. Den är allde-
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les nafurlig för den trakt der den idkas och återverkar fördel
aktigt på jordbruket och på åtskilliga Bi näringar, som just genom 
Bergs- rörelsen äga sitt bestånd. Tjenliga och nödvändiga för or-
ten äro äfven de öfriga, af Jordbruket »nera beroende näringarne. 
för Ri näringar har Uplands-Allmogen alltför ringa håg, äfven-
som ock tillfallen dertill mindre lätt erbjuda sig på slättbyggden, 
der skog och sjö saknas. Omtankan är uteslutande riglad pä den 
egentliga åker-skötseln och hvad dermed äger den alldra närmaste 
gemenskap, hvaraf ock händer att missväxtår på det svåraste 
nedsänker allmogen i skulder och fattigdom. Det är likväl märk-
bart, att denna håglöshet för nyttiga Bi-sysslosättningar är vida 
större i södra och västra delarne af Länet , än i de norr och Öster 
från Upsala belägne. Innebyggarne äro i dessa sistnämnde trak-
ter betydligt mera driftiga och omtänksamma, och njuta ännu vi
da båttre sin bärgning, ehuru icke heller der någon allmän konst-
flit är radande. Saltpeternäringen, ehuru omfattad med under-
stöd från Statens sida och ei fordrande Ved för t i l lverkningen, sy
nes likväl nu redan kunna bara sig sjelf, vara naturlig för orten, 
blifva af stor vigt för den samma och kunna ratt v.il stå tillsam
mans med åkerbruket samt ganska fördelagtigt återverka deruppå. 
Jämnförde med denna , sådan den kan blifva, äro öfriga Bi-nä-
ringarne, ehuru nyttiga och ehuru önskvärde deras allmännare be-
gagnande vore, likväl af ringare betydenhet. 

Handeln i Landet består hufvutUalligen i försäljning af Spann
mål , Bränvin och något hö. Skogs- effe&er måste slättbygdens in
nevånare till större delen uppköpa från nästgränsande skogrikare 
trakter i Vestmanland, och en mängd af de behoflica Linneva-
rorne på den stora samlingsplatsen för dem i Distings marknad 
härstädes. Afsättnings- orterne för Landets hufvud- produö äro 
Stockholm, Gefle, Vesterås och Sala Siäder samt Bergslags orter
ne i Vestmanlands, Gefieborgs och äfven Fahlu Län. Til l Stock
holm föras de flesta umbärliga alstren af de öfriga näringarne. Dan-
nemora Bergslag behöfde fordom stora spantnåls qvaniiieter och 
gaf Länets åkerbrukare en lätt och beqvämligt eftersökt afsättnings-
ort; men denna betydliga forman har nu mera till största delen 
upphört , sedan Bruksägarne producera nära deras hela behof af 
spanmål å egne ägor. Upsala Stad producerar sjelf sa mycken sid 
å dess vidsträckta och förträffliga j o r d , att icke mycket deraf in-
köpes; Och de många transporter af många m i l , ända till 16 a 90 
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fram och å te r , som, med bristande föder-t i l lgäng och svaga dra-
gare , miste företagas för att kunna vinna en någorlunda fördelak
tig försäljning af spannemålen, äro en ganska tung olägenhet, som 
motverkar Jordbrukets förkofran och dess idkares välstånd. I lan
det ske få eller inga betydliga uppköp af spanmål, utan måste 
producenten icke blott sjelf bortforsla d e n , utan ock genom egen 
ansträngd omtanka bereda sig afsättningstillfälle. He la södra och 
vestra delen af Länet ha r , genom den tillstötande Mälaren, e n v i g 
och lätt sjö-communication med hufvudstaden och flere andra stä
der, som af de nyligen inrättade Ang-fartyg göres ännu mera 
beqväm och angenäm, och hvari de hittils genom locala upgrund-
ningar mötande h i n d e r , snart bli f va undanröjde , efter derom af 
Kongl. Maj:st redan i nåder vidtagne anstalter. Lands communica-
tionerne i det i n r e af detta från urminnes tider starkt odlade och 
behodda Län., äro goda och beqväma. I den inre handeln ha r än
nu ingen märkbar förändring skett under ide senare aren , ty den 
förmonliga verkan af Landt Tullarnes uphäfvande lärer icke böra. 
räknas till denna period; men Landet tillförser sig den största 
vinst och fördel i afseende så väl på ordning och säkerhet, som 
på upmuntran till egen konstflit, af Kongl. Maj-.ts visa och väl-1 

görande nådiga förfat tningar den 9:de Januarii detta .år angående 
förbud emot Glas-Porcellaines-och Sm i des förares jomk ringresande,' 
och den 5:te Jun i i detta år -rörande VestiGöthe allmogens, med 
dylika fleres, Gårdfari handel,-som hit t i ls yttrat de mast menliga 
verkningar på Innevånarnes sedlighet .och hushålls-omtanka. N y a 
vägar hafva icke blifvit upbru tne , men till betydlig lättnad i rö
relsen tjenar den nya och kostbara Bro öfver Dahl -El fven , som 
af pr ivate , med ett publikt Låne-understöd, är anlagd och re
dan år 1816 fullbordades. Marknads-platser ä Landet finnas i 
Elfkarleby Socken, .och i Skefthammats Socken, nära kyrkan , der 
marknader hållas å förra -stället i Ju l i i och October samt i senare 
stället i Jun i i och October månader. Hande ln där utgöres då huf-
vudsakligen af Skärgårds-produeters och Landtmanna-varors utby-
te. Sådane bytes platser vid Mälarens stränder äro Flottsund i 
Bondkyrko Socken och Örsunds Bro i Girista Socken, hvilka se
dan uråldriga tider talrikt besökas vid midsommaren och michels-
mässan af Skärgårdsboer och Länet» Land t man, hvarv id 8»U fisk. 
smot spanmål utbytes. 

Upland 3 
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4:o Politisk Författning. 

N y - skattlaggde hemman äro 7 st., jemte 3:ne Qvarnar. A f 
öde uptagne eller t ödesmål förfallna hemman finnas ieke. Ny
byggen äro till större mängd anlaggde, dels på al lmänningarne, 
dels på enskildtas ägor. Hemmans- klyfningar inträffa väl rätt of
ta i följe af arf eller andra laga fäng, dock ej i mindre delar än 
sådane, hvarå Åbo kan vara besuten. Samhälligheterna i åker och 
äng försvinna allt mera, och jämnförelsevis äro de Byar få, där 
icke Storskifte för sig gått. Boskiftes-delningar fortgå väl äfven 
och synas tilltaga samt begäras nu äfven af allmogen, dock i 
mindre mon , i följd dels nf methodens nyhet och dels af de 
större kostnader dess verkställighet erfordrar. Verkan af bägge 
ha r obestridligen varit jordens bättre vård och skötsel. Vattu-
dämningar förorsakas af Carlholms Bruk i Vesslands Socken, af 
Odensforss Qvarn i Tierps Socken och af Abyggeby Qvarn i 
Vendels Socken, allt till öfverkiagad betydlig skada för ofva-nlig-
gande ägors odling. Af Dannemora Bergslag, för Grufvu driften-, 
samt af Gimo och andra Bruk i Bergslags-orten, ske väl ock be--
tydliga uppdämningar, men dels är denna uppdämning företagen å 
egne ägor, dels ersättes den derigenom upkomna skada efter träf
fad öfverenskommelse med Bruksägarne, sä att. verkningarne der-
af icke egentligen kunna sagas vara menliga för Landet . 

T detta Län- ägas : 
Af_ Kronan: ,Trenne Kongs. och Kongs - Ladugårdar om tillsammans 

mantal, mantal Kronohemman , 7 lägenheter 
och j :ne Qvarnar; hvarförntan under Bostalls - rätt are 
uplåtne åt Militia; Ecclesiastique- oeh Civil - Staterne 

mantal,. 59 Lägenheter och 2:.ne Qvarnar. 

Af Upsala Universitet: mantal Frä lse , 1 Rusthåll , mantal 
Skatte hemman , mantal Krono , 4 Qvarnar , Räntan af i 
ödelaggde Qvarnar, 1 Tegel Bruk, samt i Upsala 20 Hum
legårdar, 239, Tun land åker och 10 Hus samt 3 Öde-
Tomter. 

Af Stipendii fonder vid samma Universitet: 2 mantal, och till Skys-
tianska Professionen äro å Lön anslagne mantal. 
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Af fromma Stiftelser Danviks, Upsala och Veckholms Hospi ta ler , 
ägas 27 5/6 mantal jemte frälserantomeaf SJ mantal samt dess
utom 1 Lagenhet . 

Statsbidragen, som 1 Tabellen omförmalas, äro uppenbarligen 
directe tryckande, särdeles för modernäringen, emedan de öfvec 
hufvud taget, upgå till ungefätligen T

3
T deiar af upskattade vä r 

det utaf Krono och Skatte hemmanen , som utgöra en så stor Fa-
stighets massa, 2/57 delar af den mindre beskattade frälsejorden, 
och 1/76 del af Säteri jorden. Emedan denna tyngd beröfvar jord
brukaren en altför stor del af den årliga frukt, som hans förlags-
Capital borde gifva, saner den nära oöfveivinntrliga svårigheter 
emot hans naturliga bemödande, att förbättra sin oeconomiska ställ
ning, samt gör honom haglös och overksam, hvartill kommer, att vack
lande mynt-värden betaga Landtmannen all möjlighet af en säker 
beräkning i sitt husballningssätt och ofta högeligen försvara utgö
randet af de skatter, som, ander fallna sädespris, i oförändrad 
penninge-numerai re , måste afbardas. Det allmänna upböidssättet 
är enkelt och ej betungande. Krono Tionde- och afradsspanmålens 
utforslande till Kongl. Slottsmagazinet i Stockholm har varit localt 
besvärande för de skattskylldige i Örby hus oth Norunda Härader, 
i anseende till vägens längd från 8 ända till 16 mi l , hvilken 
olägenhet dock nu mera uphört genom Kongl. Maj:ts i Nader lem-
nade tillstånd att lefverera spanmålen i Up3ala magazin , m e n , 
ehuru våglängden äfven från andra trakter i !Länet är betydl ig , 
har denna forsling ej i öfrigt öfverklagats , emedan den antingen 
företages på en för Landtbruket mindre angelägen årstid t l ler sker 
sjöledes. Af kmnoskjuts och inqvartering äro Rasbo och Oland3 
Härader med de 2:ne Tingslagen, mins t , men deremot B r o , Hå to , 
Trögds och Åsunda Häradsboer måst, tryckte, emedan sistnämnde 
Hirader genomskäras af den stora stråkvägen emellan Stockholm 
och Götheborg. Håll och Reserve skjutsen är ock af samma skäl 
för sist omförmäldre 4 Härader mera besvärande än för andra orter. 
Dessa allmänna skyldigherer äro <.fver a!U, med undantag af vis
sa districter i Norunda, Rasbo och Olands Häiader samt Danne-
mora och Leufsta Tingslag, där >kju sen är på Entreprenade af 
Gästgifvarne öfvertsgen , högt menliga för Jordbrukaren, både i 
moraliskt och oeconomiskt afsuende, t h u r u begäret alt vinna en 
liten penninge-förtjenst, ofta nog, tillsluter den mindre tänkande 
Landemannens öga för den större förlust hans jordbruk derigenom 
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lider. Den beqväma sjö communication, som Ang Fartygen under 
sistledet och detta år öppnat, har likväl i betydlig mon mindskat 
och afledt skjuts ningen på den stora västra Landsvägen Under den 
tid som för Landtmannen är dyrbarast. Afven väghållningen är 
en på jordbruket ensamt hvilande ganska tung börda. Då denna 
skyldighet aldrig får eftersättas, utan Kongl . Maj:ts Befallnings-
hafvande måste vaka öfver dess alfvarliga upfyllande, upkommer 
deraf en mängd af förspillda dagsverken med folk och dragare, 
för hvarje hemman. Också detta onus är Iocalt, mer och mindre 
besvärande, i mon af v.äglotternes och väggrusets aflägsenhet 
från hemmanen, hvilken sistnämnde ofta kan vara betydlig och 
utgöra ända till 1 å 2 mil . Landet är ganska tungt roteradt och 
knekte hållet e n af d e betydligaste bördorj men särdeles besväran
de är Rustnings-skyldigheten I anseende dels till bristen och dyr
heten pa tjenliga Hästar samt ringa tillgång på foder och godt be
t e , och dels i anseende till de många kostsamma och tldspillande 
åtgärder m. m. , som för karl och häst-monderingarnes underhåll 
erfordras. Derföre låter sig ock höras en nog 3llmän önskan om 
en med Landets bästa öfverensstammande ny reglering rörande 
denna cavallerie corps. Vil l igt gifver Landrmannen sin gärd åt 
den Religions Lärare, som med sorgfälli^ ömhet utvecklat det i 
hans hjerta nedlaggda frö till dygd och kunskap, och forifar att I 
samvets mål vara hans tillflygt och t rös tare , samt icke eller låter 
sig falla tungt och obeqvämt att i lifvets mindre vanliga yttre för
hållanden vara hans varma, uplysta vän och oegennyttiga rådglf-
v a r e ; men om ock den gärd som till presterskapets aftöning utgif-
v e s , härigenom mångenstädes förlorar största delen af sin verk
liga tyngd , är den dock, i anseende till sättet hvaruppå den ut-
göres, obehaglig och besvärande. Fasta öfverenskommelser om 
pastoraliernes utgörande for längre tid, finnas ännu blott på t renne 
ställen i L ä n e t , eller i Åkerby och Jumkihl», Viksta och Fund-
bo Pastorater, af hvilka 2:ne hittils vunnit Konungens Nådiga 
stadfästelse. Fattig underhållet är föga känbart och utgöres ofta af 
samlade magazins fonder. Kyrko och prästgårdsbyggnader, T ings , 
husbyggnader , Skallgång, Jagt redskaps och Broars underhäll med
föra stundom betydliga, men tillfälligare utgifter. 

E n och samma beräknings-method för värdet af de i Tabellen 
anförde onera och besvär är icke följd, utan då denna kan vara 
olika för olika trakter, hafva de från Fögderierne inkomna, myc-
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ket skiljagtiga upgifter, blifvit lagda (ill grund derföre. Mrfn har 
skattat Soldatens underhåll frän 77 R:d. »4 sk. till 136 R:d; 
Dragonens från 133-R:d 16 sk. till 23? R:d 8 sk. 8 rst. Pastors 
aflöning till 21 R:d. 2 sk. Comministers till 3 a 4 R:d., Kyrko-
betjeningens till 3 R:d; Fattig-försÖrjningen från 1 R:d. 16 sk. 
till 4 R:d. 24 sk. Skjutsningen från i R:d. 2g sk. i den deraf 
minst besvärade trakt, ända till 33 R:d; Väghållningen ända in
till 20 R:d. samt de under rubriquen diverse onera uptagne ut
gifter för publiqva byggnader , skallgång m. m. från 5 till 8 R-å, 
allt Banco. Med skälig säkerhet torde dock kunna antagas, att of-
ver hufvud utgör kostnaden för en Soldats eller en RoteBåts-
mans årliga underhåll med 6 Tunnor spanmål , a:ne lass h ö , I 
å 3 Tjog halm, 2 ä 3 famnar V e d , något qvantum af är ter , rof-
vor och agnar, ärligt Byggnadsunderhåll vid Torpe t , och Täp
por därstädes, Sommarbete för en ko och några få r , beklädnad, 
penninge lön , mötespassevolance och enöres medel , tUlsammans, 
efter de 5 sista årens markegångs pr is , omkring 120 R:d, och minst 
100 R:d Banco, till hvilket belopp års»afgifterne för vacante Ro
tar också varit betingade. För de 957 Soldat-Rotar och 58 Båts
mans Rotar, som i Länet finnas, utgör detta tillsammans en tum
ma af 101,500 E;d. Banco. 

Kostnaden i och för Rustningen kan beräknas, i anseende 
till Dragonen, likasom för Soldaten, med afdrag af mötes-passe» 
volancen 8 R:d , till 92 R:d. Banco. 

243 Lispund hö, å 12 sk, för nummerhästen - 60: 3G. — 
Halmen kan anses godtgjord genom spillningens värde. 
7 Tunnor , 19 kappar hafra - - 39: 14. —• 
Tidsspillande vid Hästens ryckt - - g: 32. -»-
Mötes och Tross passevolancen « 2 5; •—• 
Dragon Hästens inköps pris, 200 R:d. fördeladt pa 12 ar 16: 32 — 
2:ne Karl och Häst-monderingar, kostnaden fördelas på 6 år 62: 10. 8. 
Mindre beklädnads-persedlar, samt inköp af 

hvilket tillsammans för de här i Länet indeldta 27g Rustning!-
Nummer utgör 86,470 R:d. 30 sk. Banco, hvarifran likväl mäst« 
afgå så väl augments-afgiftea som Rusthålls-Staminarnes ränte fri-



2 2 

het hvilket allt pa hvarje helt Rusthåll kan beräknas till urge-
färligen 200 R:d. Banco i spanmäl och penningar sammanräknade. 

Afgifterne till Pastor torele kunna antagas till 20 R:d, 
till Comminister 3 R:d. till Kyrkobetjeningen 3 R:d, och Fattig-
försörjningen 2 R:d Banco, af hvarje helt 1 femman. 

Kungs- krono- och häll - skjuts samt inqvartering kunna 
beräknas till 25 Rd. Banco. 

Väghållningen skattas till 18 R:d. 2 sk. 8 rst. Banco, 
eller värdet af ungefär 14 Ökedagsverken. 

Diverse onera upptagas till vid pass 5 R:d. Banco. 

Ti l l allmänna ordningens bevakande m. m. äro i Länet an
ställde Sex KronoFogdar, 20 L/änsmän . En Fjerdingsman i hvarje 
Socken och 2:ne LandsFiscaler , hvilka sistnämnde dock ej njuta 
lön. Församlingarnes Pastorer och KyrkoRåd hafva sedlighetens 
vård sig uppdragen. Ti l l ytterligare försäkrande af ordning och 
sedlighet samt till Jordbrukets fölbättr ing, har Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvande föreslagit Länets Innevånare e n , under den 20 
November 1820 utfärdad, ny och mera fullständig By -Ordningän 
den gamla, som närafallit i förgätenlief. Kongl. Maj;ts Befallnings-
hafvande har hvarken kunnat eller velat påbjuda denna By- Ord
nings efterföljd, u tan , med tjenlig uppmuntran , öfverlernnat så
dant åt Försatnlingarnes egen fria pröfning och öfvertygelse, som 
hittills verkat till dess antagande i 13 Socknar, dels med och dels 
utan förändringar. Vid Söderforss AnkarBruk i Socknen af sam
ma namn, ä r , genom Bruksägarens försorg, inrättad en Bell-Lan-
castersk. Schola , der omkring 70 barn njuta undervisning. En an
nan Schola för barnen i Hämna och Tibble Församlingar, är upp
kommen och underhälles genom BruksPatronen G. Sehmanns en-
skildia frikostighet. Den utmärker sig fördelaktigt, och försök att 
meddela barnen undervisning efter Bell - Lancasterska Läro meiho. 
den lärer äfven der snart komma att ske. För Öiterby Bruks-
Församling är ock en Schola inrättad. SockneScliolor finnas blott i 
8 Socknar, nemligen Gamla Upsala, Vaksala , Rasbo, T u n a , Veck
holm, Vallby, Villberga och G r a n , underhallne genom enskilde 
donationer och bidrag af Pastorerne. Ut i de öfriga Församlingar-
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ne bestrider vanligtvis Klockaren' eller Organisten barnens under
visning i innanläsning och de första Religions begreppen, hvar-
öfver inseendet lärer hållas af Pastor. Undervisnings - veik för 
nyttiga slöjder finnas icke i Länet. Hälsovården besörjes af 2:ne 
Provincial- Läkare , af hvilka den ene är stationerad i Upsala och 
den andre i Enköping. Dessutom kunna a:ne Bataillons - Läkare 
vid Uplands Kongl. Infanteri-Regimente af Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande anmodas, a t t , i fall af behof, dermed tillhandagå 
V id Dannexnora Grufyor samt Leufsta och Söderforss Bruk hålla. 
dessa Veiks ägare särskildte Läkare , hvataf ortens öfrige Innevå-
naie ock kumia bitrådas. Särskildte Sundhets - Committees äro ock 
nu, efter Kongl Maj:ts Nådiga anmaning, i näsfan alla Församlin-
gamunder organisation. Barnmorskor äro antagne och lönade i 
60 Socknar. Fattigförsörjningen bestrides af Uvarje Församling för 
sig särskildt och någorlunda oklanderligt, så att de fattigas omkring-
vandrande i andra socknar i det närmaste är fi.rebyggdt. För L ä 
nets behof finnas ett Hospital och ett Lazarett vid Upsala, samt 
dessutom ett Hospital i Veckbolms Socken , grundadt pä enskild 
donation. Öfver efterlefnaden af J tongl . Maj:ts Nådiga Författnin
gar rörande Gästgifverierner hvaraf 27 st. finnas i L ä n e t , hålles 
alfvarsam hand. Ti l l Rofdjurs utrotande anställas årligen Skall , 
med mer och mindre fratrgang. Men dessutom äro af Ja'geri Staten,. 
med innevånarnes frivilliga bidrag, Varg-gärdar anlagda i Upsala-
Nas, Gamla'Upsala , Rasbokihls, Rasbo och Bondkyrko Socknar 
samt på H å b o , Bälings, Tierps- norra och Tierps södra Allrna»-
ningar, hvartiil ännu komma 3:ne Varg-gärdar vid Elfkarleöns. 
Bruk, Vattholma Bruk och Ekolsund , samt åtskilliga- Varg- och. 
Räf- gropar, hvilka äro anlagda och. underliållue genom enskild--
tes försorg. 

Staden Upsala , med tillsammansräknade 4449 meniiisEory-
folkrnängd, oberäknadt den tidtais hitkommande Studerande ung-
dom, skall, under de sist förflutna 5 aren, hafva förlorat 358 
personer af sin folkstock , emedan under denna tid blifvit födda 
469 äkta och I ^6 oäkta ba rn , eller tillsammans 6-15, hvaremot de 
dödas ontal är 883. Orsaken till ett sådant förhållande uppgifvet 
vara, dels att mortaliteten är större bland de oäkta än de äkta bar
nen, i anseende till bristande värd och. skötsel , dels ock, att l 
förteckningen öfver döda blifvit upptagne sädane personer, som,. 
införde frän, landet-, aflidit å Länets Lazarett och Axademiens. S)uk. 
hus. Af nu varande folknummer äro 
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Folkets allmänna bildning Sr merendels inskränkt till innaa-
läsning och någorlunda kunskap i Religionen och samfunds-plig-
terna. Det stora antalet af oäkta barn vittnar ej fördelaktigt om 
sedligheten. Men gröfre förbrytelser äro icke allmänna. Konst-
och Närings-fli ten är ganska medelmåttig och innevånarnes väl
måga i synbart afragande. På arbetare är tillgång. Dagsverks-
prisen äro ungefärligen 2 4 , till 3a sk. Banco. Stadens-närings
fång äro åkerbruk, handverkerier och minut handel. Till Stadens 
bestånd bidrager ock Academise Siatens samt de Studerandes här-
varo , i ganska väsentelig mon. Berörde handel drifves, enligt 
Magistratens uppgift, af 3:ne Jernkrämare, 3:ne Klädes Kramhand-
lande, 14 Kryddkram Handlande , 6 Läder -Handla re , 13 Viöu-
alie - Handlare och 2:ne Linhandlare. E n Tobaks - Fabrik är ock 
här inrättad. Antalet af Verkstäder är I r6. Tillförseln af Lan
dets öfverskottsproducter sker från riärrmaste Socknar i detta och 
Vestmanlands Län , på 2 till 6 a 7 mils afstånd, egenteligen från 
Socknarne i norra delen af Landet, men mijidre från de östra och 
vestra trakterne. Ti l l dessa Socknar afsättas äfven Stadens Han . 
dels-varor , hvilka i synnerhet hämtas från Stockholm sjöledes. 
Communicationen med Stockholm, som borde vara lätt genom den 
ända till Upsala segelbara F y r i s - å n och Mälaren, ha r , genom 
längre tids vanvård och bristande uppmärksamhet , i de sednare 
åren så försvårats genom uppgrundningar vid Staket och Ericssund, 
men i synnerhet i Fyr i s -5n , eller Upsala å, att Fartyg nu knappt 
kunna på förstnämnde ställen framkomma, och om Sommaren ej 
kunna passera ån utan måste lasta vid Flot t tund, 3:4:dels mil 
från staden. Näringarne och Handeln äro i fallande. Orsaken 
dertill uppgifves vara en allmänt öfwerklagad penningebrist, hvi l 
ken åter härrörer från spanmålens så mycket fallna värde i en 
ort der Sades-productionen utgör Landtmannens nästan enda yrke. 
Stadens inflytande på Landets cultur, näringar och konst-flit sträc
ka sig icke mycket vidare än till den uppmuntan, som lemnas ge. 
nom fördelaktig afsättning på råa och arbetade skogs- effecter samt 
Victualie-varor. T i l l prohibit!va Författningar till Stadens fördel, 
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har Magistraten förmält sig i synnerhet räkna Kengl. Maj:ts Nådi-
ga Kungörelse den $:te sistl. J i i n i i , angående den Handelsfrihet , 
som blifvit Allmogen i en del af Elfsborgs Län samt Städerne 
Borås och Ulricehamn lemnad. H i t far likväl med största skäl 
räknas Stadens monopolium genom Skräförfattningatne. Deremot 
sker användandet af Stadens vidsträckta och ypperliga Jord uppen
bart till rivalisering med Jordbruket, emedan all t , utom några 
Tunneland, som nyttjas till Tobaks och Potatoes- planteringar, med 
ganska måttelig framgång begagnas till Sades production. Utom 
de tvenne allmänna Undervisnings-anstal terne, Universitetet och 
Cathedral Scholan, som ganska talrikt besökas, har Staden en egen 
Padagog och derjemte en så kallad Läse- och Arbets-Schola för 
fattiga barn. Dessutom är Länets och Stadens gemensamma Arbets-
Corrections och Inval id - hus å Stadens område beläget. Sjukvår
den besörjes af en Stadsphysicus,, hvarjemte Borgerskapet betalar 
afgifter för 2:ne sängar i Academiens Nosocomium, till sjukas 
skötsel, och består de fattiga fria Läkemedel. Staden och Aca-
demien hafva egne Fattighus för de mast orkeslöse. D e fattigas 
försörjning bestrides nu ganska sorgfälligt, med Innevånarnes , t i l l 
25 proCent af bevillningen beräknade, årliga bidrag, hvilka för
valtas af en Direction, sammansatt af Stadens och Academiens med
lemmar. Beloppet af Stadens egne Intrader är uppgifvet till om-
kring 5,000 R:d. Banco, varierande efter olika Markegång, hvar-
af 500 R:d. årligen äro anslagne till allmänna byggnaders Under
håll. Inkomsterne bestå i aker-afrad, tomtören, a r r enden , hy
ror , ståndplats, penningar och betes • penningar. Staden äger ock 
grundpenningar af ankommande Skeppare. På dess ägor är ett 
Tegelbruk anlagdt. T i l l diverse onera äro hänförde i Stadens lykt-
hållning och brandvakts-afgift, utgörande omkring goo R:d. B:co, 
inqvarterings penningar och underhåll af gator , åmurar , broar, Dom-
Proste- och Rectors - Boställen, Stadens Fatt ighus samt Läse- och 
Arbets - Scholas-inrättningen. I anseende till de allmänna onera 
skjutsning och väghål lning, som hvardera i Tabellen utföres t i l l 
ett värde af 1000 R:d. Banco, anmärkes, att särdeles det förra 
besväret är för högt beräknadt, emedan Stadens skjutsning, som 
hestår blott af Reserve med 13 hästar dageligen, i flere år varit 
b e s ö r j d af Gästgifvaren emot föga annan afgift än honom lemnad 
rättighet att disponera Stadens Gästgifveribyggnader och utöfva 
Traktörs-rörelse. Underhål let af 7166 famnar väg , då grusti l l-

Upland 4 
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gång finnes alldeles Invid staden, kan ock svårligen uppgå till 
1000 R:d. Banco, hvilket för hvarje famn utgör mer än sju sk. 
Banco och således proportionaliter mera än hvartill vägunderhållet 
å Landet är uppskattade. 

har under de senare fem aren förlorat 47 personer af sin folk-
nummer. Orsaken till denna folkminskning härrör dels från in
dragning i antalet af Tjenstehjon, som conjun&uren gjort nödvän-
dig , dels från utflyttning ur staden af sätiane Gårdsägare, som icke 
des funnit sin utkomst, och dels från dödsfall, hvart i l l dock in
gen härjande farsot föranledt. Folket är r -allmänhet rättsinnigt, 
Gudfruktigt, äger begrep om medborgerli-ga pl ig ter , samt är , sig 
sjelf lemnadr, böjligt for det rätta och goda, flitigt och driftigt i 
sina näringar och sparsamt i sin hushållning. På arbetare är till
räcklig tillgäng, och betalas ett karldagsverke med 8 sk. å 10 sk. 
8 rst. Banco samt kost. Gröfre förbrytelser spörjas ytterst sällan. 
Innevånarnes välmåga är icke stor, men tarflig bärgning tämmeli-
gen allmän.. 

Staden grundar sut bestand i synnerhet på jordfrukters och 
finare köksväxters planterande, som från uråldriga tider varit 
Stadens förnämsta näringsfång , hvaraf produfterne till det mästa af-
sättas på Stockholm höstetiden. Nituren af Siadens Handel är egente-
ligen att frän Hufvudsraden förse sig med alla behöfliga varor 
för staden och orten näst de'omkring. Andra öfverskotts produk
ter från närmare eller fjirmare delar af Landet , införas icke till 
Staden än ved, kol , bräder, färskt kött, bränvin-, något hö och 
h a l m , samt ägg och trädfrukter, och sådant blott för innevånarnes 
egne behof. Cornmunicatinnen med hu-fvudstaden och de vid Mä
laren belägne Städer, är fämmeligen obehindrad och lä t t , på be-
uörde sjö. A u Handel och näringar under ett decennium ögon-
»kenligen fallit, tillskrifves den ofördelaktiga Conjunctur, som 
under denna tid uppstått, dels genom ett försämradt penningevär-

Staden Enköping, med tillsammans 1152 personer folkmängd, 
deraf Mantalsskrifne, Mankön 355 
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d e , dels genom den af Allmogens obestånd uppiomne trfigire af-
sättning på varor i brist af köpare. Vid sådant förhållande kan 
den lilla Staden icke äga nagol särdeles inflytande på Landets cul . 
s u r , näringar eller konsfflif. Andra prohibit i va Författningar än 
Skrå Ordningen, finnas icke meddelade till Stadens forman. Af 
den till Staden horande, så väl sjelfägande, som donerade jord, an. 
vändas årligen 52½ Tunnlnnd till odling af salu- växter af alla 
slag. såsom Lök, Pepparrot,. Moröt ter , ' Palsternackor, PersHieröt-
ter , Rödbetor, Humla in. m. , hvaremot den öfriga öppna jorden,, 
enligt Tabellen, brukas till Sades- och Potatoes -odl ing , emedan 
den, i anseende till sin sämre beskaffenhet, icke kan nyttjas ti-11 
producerande af nyssnämnde mera granlaga växter. Staden har en 
Schola med en enda La t a r e , men för öfrigt ingen undervisnings
anstalt. Sjukvården besörjer en Stads-Chirurg , af hvilken de fat
tige fritt njuta besök och värd , äfvensom understundom fria Lä
kemedel af StadsCassan, Fattigförsöjmngen underhålles med in
komsten af räntan af ett utlånadt Capital, stort 740 Riksd. Banco 
och af andel i bö te r , Boupptecknings proCent, sammanskott vid 
Bröllop m. m., tillhopa vid pass 150 R:d. Banco, hvarförutan 
ett särkildt hus till inrymmande af bräckliga, ålderstegna och 
sjukliga fattighjon , är inköpt. För dem användes ack en donation 
af åker, hvars årliga afkastning är i a lispund mjöl. Ständige af-
gifterne till Staden, af Tomtören , Vret- och Ängs-afrad samt 
BrandCassa - medel , utgöra 395 Red. Banco. Til l fäl l ige, såsom 
Burskaps afgift. Stånd- och Luck penningar m. m., bestiga sig 
till ungefär 210 R:d. Banco Till utideihäll af Stadens al lmänna 
byggnader, Broar och Åmurar äro 25 R:d. B:co anslagne i Staten, 
och bestrider StadsGassan hvad deröfver erfordras. Staden njuter 
inga andra immuniteter än grundpenningar , som af Båtförare er
läggas till ett belopp af 10 R;d, B:co år l igen, hvilka medel an-
vandas till uppmuddring af stadens farvatten. Under Rubriquen 
diverse onera inbegtipes: Inqvarterings-skyldiglieten för tågande 
trupper; Underbi l l af gator och torg ; BVandvaWtaraes lon och be
klädnad , Extra Rotering i krigstid af 5 Båtsmän, och gångleds-
utgörande vid Stadens allmänna behof. Under 4 månader af å-
ret bestrider Staden Hållskjuts med inalles 124 Hästar, som hvar-
dera, efter penninge-iega kostar 12 R:d. Banco, och sålunda till
hopa 1488 Riksd. Stadens allmänna vägar utgöra en längd af 
15.433 alnar , och efter beräkning af Et t lass grus på hvarje a l n , 
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a 4 sk., skulle kostnaden derföre vara 1286 R;d. , hvilken upp 
gift dock ostridigt är alltför hög , enär den närmaste tillgäng ä 
grus finnes Vinter - väghållningen är, efter legor.ikning, skattad 
till 414 R:d. Banco. 

Upsala Slott den 30:de November 1822. 

B. W. F O C K. 

J. A. CARLSSON. A. WISTRAND. 
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