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Underdånig Berättelse om tillståndet i Statistiskt och 
Ekonomiskt hänseende inom Upsala Län för åren 
1851, 1852, 1853, 1854 och 1855. 

I. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

U t i förut afgifna berättelser samt, så väl genom en år 1850, i sammanhang med 
Topografiska Corpsens karta öfver Länet, af trycket, utkommen skrift, kallad »Topo
grafiska och Statistiska uppgifter om Upsala Län», som genom den af Lektor W. 
Tham samma år utgifna beskrifning öfver Länet, är detsammas allmänna beskaffenhet 
så fullständigt angifven, att dervid föga eller intet är att tillägga; hvarföre omför-
mälde berättelser och skrifter tortre i detta afseende få åberopas. Under den tide
rymd, denna berättelse afser, har Länets indelning hvarken i administrativt, judicielt 
eller ecklesiastikt hänseende blilvit förändradt, vidare, än alt Strömsnäs säteri vid 
Sagan, tre mantal frälse, blifvit, med tillämpning af äldre beslut, skildt från Breds 
socken i Àsunda härad och åter förlagdt till Simtuna socken i Simtuna härad af 
Westmanlands Län, såväl i afseende på kyrka och presterskap, som fattigvård och 
alla dermed sammanhängande frågor. 

Genom rolhuggning, utdikning och plöjning hafva åtskilliga större mossar och 
sidvallsängar inom flera socknar uti södra delen af Länet blilvit gjorda fruktbara. 
Trögdbo dike, beläget på gränsen mellan Lagunda och Trögds härader, är utvidgadt 
och fördjupadt, till hvilket arbetsföretag Staten lemnat 2,300 R:dr Banko, såsom låne
bidrag, och 200 R:dr, äfven Banko, såsom anslag. Härigenom hafva omkring 500 
tunnland förut vattendränkt mark blilvit till odling tjenliga. Förberedande åtgärder 
äro äfven vidtagna för utdikning af det så kallade lïomdalskarret i Hjelsta socken 
inom Lagunda härad, likaledes utgörande en ägovidd af omkring 500 tunnland. En 
liten sjö, benämnd Arfsjön och belägen uti Järlåsa socken och Hagunda härad, har 
äfven, pä bekostnad af enskilde personer, uttappats, och lemnat en odlingsbar mark 
till omkring 80 tunnland. Med anledning af de ofta öfverklagade ölägenheterna af 



4 

Olands-åns och dermed sammanhängande vattendrags öfvcrsviimningar, hvaraf omkring 
8,000 tunnland jofd anses svårt lida och hindras från odling, hafva, i anledning af 
väckt fråga om utvidgning och fördjupning af nämnde å, flera sammanträden hållits 
med strandägare i Upsala och Stockholms Län, och är denna mark, som utgör en 
längd af omkring 5 mil, af vice Kommissions-Landtmiilaren, Löjtnanten m. m, C. A. 
Rudbeck uppmätt och lagd å karta, hvarjemte förslag öfver kostnaden för arbetets 
utförande blifvit uppgjordt, upptagande en summa af nära 100,000 R:dr Banko, der-
uti inberäknals lösen för Walde qvarn, belägen i närheten af Gimo bruk, och kost
naden för ombyggnad af åtskilliga broar. Då likväl grunden för delningen af detta 
kostnadsbelopp ännu icke kunnat bestämmas, har framställning om bidrag af stats
medel till detta betydliga och för orten särdeles vigtiga arbetes utförande icke kunnat 
göras. 

Rensning af åar och mindre vattendrag har försiggått flerstädes inom mellersta 
och norra delarne af Länet. Någon egentlig vinst genom sådana arbetens utförande 
kan likväl icke sägas uppkomma, enär den med. dem åsyftade nytta för ängsmarker 
och åkerfält endast är synbar det år arbetet iiger rum, hvilket förklaras deraf, att 
dessa arbeten utföras både utan fullt tjenliga redskap och sakkunniga ledare. Att 
genom frivilliga överenskommelser fä sådana arbeten mera sorgfälligt, och sålunda till 
mera vinst för framtiden, utförda har erfarenheten visat vara omöjligt. Kongl. Kun
görelsen den 28 December 1822, hvarigenom upprensning af strömmar, åar och 
bäckar anbefalles, borde visserligen också bringas till en nu saknad överensstämmelse 
med lagens stadgnnden uti 6:te Kap. Byggninga-Balkeu och Kongl. Förordningen den' 
30 November 1841, angående vissa vilkor för vnttenafledningar till beredande af 
samfällig jords odling. I öfrigt hafva nyodlingar blifvit verkställde till bearbetande af 
de landvinningar, som eihållits genom utdikning af Bälinge mossar med flere , dylika, 
medelst bidrag från Statens sida understödda, uti förutgående statistiska berättelser 
omnämnda, arbetsföretag af större och mindre utsträckning. 

Ehuru visserligen icke tillhörande tiderymdeu för denna underdåniga berättelse, 
torde det, vid denna korta teckning af Länets allmänna beskaffenhet och de åtgärder, 
som till föibättrande deraf blifvit vidtagne, icke böra med tystnad förbigås, att sedan, 
uppå Hushållnings-Sällskapets i Länet underdåniga framställning om de stora fördelar, 
som en inom riket spridd allmännare kännedom om landets geoguostiska beskaffenhet 
skulle medföra, ej allenast för vetenskapen, utan ock i praktiskt hänseende för så väl 
landets' egentliga hufvudnäringar, jordbruket, skogshushållningen och bergsbruket, som 
äfven industrien i allmänhet, Kongl. Maj:t den 7 Maj 1856 beviljat statsanslag till 
belopp af 4,000 R:dr Banko, att med halfva beloppet utgå under detta och näst-
följande år, till verkställande af geologiska undersökningar och upprättande af en 
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geognostisk karta öfver Länet, till hvilket ändamål Hushållnings-Sällskapet jemväl 
anvisat en lika summa, sä ha, under Professoren m. m, A. J. Erdmans sakkunniga 
ledning, sådana undersökningar börjats och fortsatts under sommaren och höstmåna
derna detta år frän Wattholma bruk förbi Upsala till Mälaren vid Flottsund. Karta 
med beskrifning öfver de olika bergs- och jordlagren uti den undersökta trakten 
lärer komma att under instundande vinter utarbetas och till trycket befordras, och 
början bar sålunda blifvit gjord äfven i vart land med arbeten, som i andra länder 
omfattats med så mycket deltagande, utt för deras utförande der högst betydliga 
summor blifvit använda, och som lemnat så många vigtiga och oväntade upplysningar 
till tjenst både åt vetenskap och industri. 

II. 

Invånare. 

Enligt mantalslängderna för år 1858 uppgick folkmängden till 89,275 perso
ner; deraf voro 

Skattskrifne : 

Skattfria 

Enligt nativitets- och mortalitets-tabellerna deremot skulle folkmängden nämnde 
är uppgå till 90,828. 

Sammanställer man uppgifterna om folknummern uti förut afgifna femfirsberät-
telser, så finner man att folkmängden, som uppgick år 1810 till 78,432 och år 
1817 till 80,212, utgjorde 
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Då, enligt hvad här ofvan blifvit uppgifvet, folknummern kan anses utgöra minst 
89,275, hvartill skulle kunna läggas antalet af den studerande ungdomen vid Aka
demien och Läroverken i Upsala, uppgående till omkring 1,200 personer; så synes, 
att folkmängden alltsedan 1822 varit i ett temligen jemnt, ehuru visserligen icke 
särdeles betydligt, tilltagande. Jemnför man förhållandet i detta afseende åren 1850 
och 1855, så visar sig, att folkökningen under de sista 5 åren utgjort 2,482 
personer. 

Folkels bildning är obestridligen år från år i framåtgående. Folkskolorna, äfven 
i deras närvarande skick och fastän icke alltid skötta och Öfvervakade med det nit 
och den omsorg, som vore önskliga, hafva likväl hos allmogen väckt hågen för upp
lysning och kunskaper i flera riktningar. Skyldigheten att deltaga i kommunala be
fattningar, visserligen ett tvång, som allmogen ofta endast med motvilja underkastar 
sig, har äfven börjat alt vidga synkretsen och väcka deltagande för det allmänna. 
Derigenom hafva äfven både viljan och förmågan att utföra sådane uppdrag undergått 
en märkbar förändring hos allmogen. Den känner också bättre, än förr, både sina 
rättigheter och skyldigheter; både att göra de förra gällande och att icke underlåta 
de sednare. Dessa framsteg äro emedlertid, till följd af folkets skaplynne, föga i 
ögonen fallande. Trög, säsom slättlandsboen vanligtvis, saknar Upplänningen i all
mänhet förmågan, att uppfatta fördelarne af konst och näringsflit med de beqvämlig-
heter och den trefnad de medföra; men deremot äger han tålamod och allvar samt 
den arbetsamhel, som väl sällan öfverskrider en af vanan betingad gräns, men der
emot är jemn och uthållande samt förenad med ett undergifvet uthärdande af för
sakelser och umbäranden af flera slag. Påtagligt är äfven, att, isynnerhet under sed-
naste delen af nu ifrågavarande tiderymd, sedligheten gjort betydliga framsteg i af
seende både ä äganderättens helgd och nykterheten. Frestelsen att öfverträda den 
förra har naturligtvis äfven minskats för den obemedlade, men arbetsföra, klassen, 
genom en under de sednare åren ovanligt god tillgång på arbetsförtjenst, och för
ändringen uti lagstiftningen för bränvins tillverkning och försäljning har redan visat de 
mest helsosamma verkningar, genom det betydligt minskade bruket af denna dryck, 
som dyrheten deraf gjort till en nödvändighet. Att deremot förhållandet emellan 
könen icke är sedligare, än förr, mäste medgifvas; och en förändring i detta afseende 
lärer väl endast kunna emotses i den mån föräldravårdens pligter bättre inses och 
förmågan att gifva den uppväxande ungdomen en omsorgsfullare uppfostran blir all
männare, an nu är fallet. Af folkets lynne och fallenheter följer äfven, att större 
brott och lagöverträdelser äro mycket sällsynta. Att antalet af mindre sådana under 
de seduaste 5 åren betydligt nedgått är äfven en särdeles glädjande omständighet att 
anföra, ehuru den icke kan uteslutande tillskrifvas en allmänneligen bättre insigt om 
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och känsla för det rätta, utan jemväl måste finna sin förklaringsgrund uti yttre lyck
ligare, men tillfälliga, förhållanden. Af det redon anförda synes, att allmänna väl
mågan tilltagit, och särdeles gäller detta omdöme hvad de två sista åren beträffar, 
som både för den besutna och obesutna delen af jordbrukare varit särdeles goda år. 
Orsakerna härtill äro för allmänt kända, för att här behöfva någon närmare utred
ning och, såsom bevis för tillvaron af detta lyckligare förhållande, kan det vara till
räckligt att framhålla de hos Länsstyrelsen nnhängiggjorda utsökningsmålens högst 
betydliga aftagande under dessa två år. Antalet af sådana mål utgjorde 

Detta aftagande är så mycket mera märkbart, då man besinnar, att ett icke sä 
ringa antal sådana mål genom den Akademiska Jurisdiktionens upphörande från och med 
1853 års början öfverflyltats till handläggning af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandc. 
Tjenstehjonslönerna och dagsverksprisen hafva äfven stigit omkring SO procent och 
uppgå numera i allmänhet till omkring 100 R:dr R:gs åt en dräng och hälften deraf, 
eller något mindre, åt en piga; och arbetslönen för vanliga karldagsverken till 1 R:dr 
24 sk. under sommaren och 1 R:dr vintertiden, samt för qvins- eller så kallade 
hjelpedagsverken till 36 och 24 skillingar efter årstidernas beskaffenhet. Förhållandet 
dermed är dock olika inom olika delar af Länet, så att års- och dagsverkslöner än 
öfverskjuta och än understiga nu nämnda belopp. 

III. 

Näringar. 

Landthushållningen har under sednaste 5 år omisskänneligen äfven gått framåt. 
Odlingar dels å kärr och mossar, dels å löga gifvande hagrnark, hafva, på sätt redan 
blifvit antydt, fortsatts med större ifver, än förut, och mycken jord derigetiom upp-
bragts till bördighet, så för säd som för gräs. Vid jordbruket har derjemte den vä-
sendtliga förändring inträffat, att plogen, som förut endast undantagsvis ägdes eller 
begagnades af bonden, numera är ganska allmänt spridd, till följd hvaraf älven jor
dens bearbetning verkställes fullständigare och bättre, än förr. Mer uppmärksamhet 
användes äfven på jordens ändamålsenliga afdikning. Vid flera större egendomar har 
åkerjorden blifvit omlagd medelst täckdiken, till hvilka på sednaste åren företrädesvis 
begagnats rörtegel, som tillverkas vid Ultuna landtbruks-institut och två andra ställen 



8 

inom Liinet. Foderviixtodlingen omfattas äfven med större intresse och bedrifves i 
vida större utsträckning, än lör några är tillbaka, och en icke ringa del af de under 
seduare åren veikställda nyodlingar hafva icke ensamt afsett sädesproduktionen, utan 
äfven förökning af foderförradet. Det är numera icke sällsynt, att, efter första sädes
skörden, den uppbrutna jorden besås med klöfver och timotej, och på detta sätt 
vinnes en ersättning för bristen af naturlig äng, som likväl i allmänhet är alltför i n 
skränkt. Genom de uppodlade fältens insåning med klöfver och gräs förmedlas lätt 
öfvergängen till en ordnad omvexling äfven på gamla åkerjorden af säd och foder
växter, ocli vexelbruk börjar att träda i stället för det inom Länet frän uråldriga 
tider Öfliga och bland allmogen ännu vanliga tvfiskiftesbruket. Vid de flesta större 
egendomar äro vexelbiuk redan med god framgång införde, och allmogen är flerstädes 
på öfvergängen härtill genom sina numera temligen allmänna s. k. »insåningar». Det 
fattas endast, att dessa blifva systematiskt ordnade i förhållande till den sädesbärande 
jordens vidd och öfriga lokala förhållanden. Rotlruktsodlingen har, med undantag af 
polatesen, ännu ej vunnit nfigon särdeles utsträckning. Rofvor och kålrötter odlas 
visserligen öfverallt något, men i större mängd å åkerjorden äro de ännu icke an
vända annat än undantagsvis vid några större egendomar. Den slyfva och genom en 
under sekler fortsatt sädesodling mulllattiga Uplandsleran egnar sig icke väl ät nämnde 
rotfrukter, och de vanligen torra och kalla vårarne lägga äfven ett väsendtligt hinder 
deremot; men på lösare och lättare jord, såsom på kärr och mossodlingar, har man 
med framgång börjat att så såväl rofvor sorn morötter, de sednnre äfven lör att an 
vändas såsom foderväxt. Morotsodlingen på åker är helt ny och infaller under den 
tidpunkt, denna berättelse alhandlar, hvarlöre den ännu icke kunnat vinna nfigon be
tydligare utveckling. Men de försök, som blifvit anställda med odling af den stora 
hvila Ik'lgiska moroten, eller den så kallade jältemoroten, hafva lyckats så väl, att 
de påtiigligeti komma att mana till efterföljd. Foderbetor hafva äfven under de sed-
nere åren blifvit med framgång å åker odlade, och med en för orten ny kulturväxt, 
fodermajs, halva lyckade försök gjorts, som berättiga till den förhoppning, att under 
vanliga är, älven här i Norden, denna utomordentligt gifvande växt skall kunna med 
fördel odlas till grönfoder, som så väl behöfves, då betena för det mesta äro oti l l 
räckliga, hvarför ock klöfver och särdeles vickerhafra å många egendomar börjat all— 
mäiineligen sås och skördas till samma ändamål, hvarigenom en väsendllig förbättring 
i ladugårdsskötseln uppkommit och en öfvergäng blifvit beredd till sommarstallfodring, 
som ofelbart skulle å slättlandstrakterua vara vida fördelaktigare, än kreaturens bet
ning â inskränkta och magra hagar. De ofvannämnde, till grönfoder använda växterna 
giftas nu åt kreaturen såsom understöd vid betningen, hvarigenom sålunda sä kallad 

half stallfodring 
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fi åtskilliga ställen begagnas under sommartiden och djuren blifva både jemnare och 
rikligare lödda, samt gifva en myckel högre afkastning. Boskapsskötseln har vunnit 
mycken förkofran genom de, afvelsdjur, som i orten blifvit spridda från de å Ultuno 
och Ekolsund befintlige stam-holländerier af fullblods Ajreshiie-djur. Denna boskaps-
race bar vunnit elt välförljent förtroende, såsom lättfödd och särdeles mjölkgifvande. 
Den har fortfarande visat god Irelnad inom Länet och funnit sig belåten äfven med 
ortens vanliga beten. Det har sålunda varit en stor vinst, att genom nämnde hol-
länderier gynnande tillfällen förefunnils till boskapsafvelns förädling, och båda hollan-
derierna halva i delta fall verkat icke blott för Länet, ulan äfven för andra orter 
inom riket, till hvilka afvelsdjur frän dem ärligen utgått. Åt ungboskapens uppföd
ning samt ät valet af afvels- och påläggsdjur egnas nu en vida större uppmärksamhet, 
än tilllörene, och man har sålunda all anledning att hoppas, alt boskapsskötseln, sär
deles da, såsom namndl är, foderväxtodlingen nr i tilltagande, skall gä en löftesrik 
framtid till mötes. 

För hästafvelns förbättring är inom Länet sörjdl genom en enskild förening, som 
tillhandahåller allmänheten goda och älven för åkerbrukets behof passande beskaltare. 
Sålunda finnas 6 hingstar, dels af Norsk och dels al Norrländsk race, på olika ställen, 
en Percheron-hingst vid Wallhojma bruk, och 3 utmärkt vackra svarta hingstar från 
Ottenby välkända stuteri pä IJöja, Waltholma och Lennartsnäs, hvilka lör orten med
föra en icke ringa fördel med hänseende till fyllandet af behofvet af remonter vid 
Lifregemenlels Dragon-corps. Huru mycket hästafveln under de sednare åren för
bättrats biide genom denna förenings verksamhet, och derigenom alt vid bruken och 
åtskilliga andra större egendomar tillhandahållas beskällare, synes ofelbart, vid en 
jemnlörelse emellan allmogens unghästar nu och de lör några ar sedan vanligen före
kommande. 

För att allmännare sprida håg lill och insigt uti trädplantering och trädgårds
skötsel, samt för all lätta tillgången till passande träd och buskväxtcr för dem, sär
deles af allmogen, hvilka inom Länet vilja företaga några trädgårds-anläggningar eller 
planteringar, har med dertill nådigst lemnadt statsanslag, 3,000 R:dr Banko, en för 
Länet allmän trädskola blifvit anlagd vid Upsala, och tillfälle derigenom beredt för 
eleverna i stadens skollärare-seminarium att erhålla undervisning i träd- och busk-
växters uppdragning, omplantering, förädling cell skötsel i ölrigt. I denna trädskola, 
hvars anläggning först lör 3 åt sedan började, äro redan satta 60 ädla fruktträd,-
24,410 vildstammar af äpple, päron och plommon m. m., af hvilka f1ère tusende re
dan blifvit ympade, 1,028 bärbuskar, 2,504 blomsterbuskar och 1,000 smultron
plantor; hvarjemte af kärnor uppdragits många tusende fruktträdsplantor. Inom få 

Berättelse O/ver Upsula Län för åren 1851—185S. 2 
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år kanna Från denna trädskola ärligen utdelas träd och buskar till allmogen, och 
sådane i öfrigt tillhandahållas jordbrukare och andre personer, hvaraf man bor kunna 
förvänta, att håg och sinne för trädplantering och trädgårdsskötsel skola allmännare 
väckas och spridas, till hvilket ändamål den undervisning, som, på sätt nämndt är, 
meddelas blifvande folkskolelärare och de i sin ordning kunna framdeles bibringa, 
bor ganska verksamt bidraga. 

Hushållnings-Sällskapet i Länet har fortfarande verkat och sökt uppmuntra till 
trädplanteringar, odlmgsflit och en förbättrad husdjursafvel va. ro. Länets landsbygd 
är indelad i 9 distnkter eller sä kallade Hushållsnämnder, som, med hvar sin sär
skilde ordförande, utgöra lika mänga underafdelningar al Hushållnings-Sällskapet. Till 
dessa Nämnder hafva plogar och klöfverfrö årligen af Sällskapet lemnats, att kost
nadsfritt utdelas till mindre jordbrukare, som gjort sig förljente af en sådan upp
muntran, och Sällskapets bemödanden hafva, såsom ofvan antydt är, blilvit krönte med 
bästa framgång. Utom allmänna lällingsmöten, som ärligen hållits och hvarvid pre
mier utdelats, såväl för ådagalagd skicklighet i plogens förande, som för uppvisande 
af utmärktare husdjur, har Hushållnings-Sällskapet äfven pä sednare tiden årligen 
låtit anställa pristäflingar för inom Länet producerade sädesslag, rotfrukter, smör och 
ost, Samt haft tillfredsställelsen alt finna, det dessa bemödanden att uppmuntra till 
en omsorgsfullare rengöring af spanmålen och till en bättre smör- och ostberedning 
icke varit utan god verkan. Sä vidt Sällskapets inskränkta tillgångar medgifvit har 
det sålunda sökt verka för uppnåendet af sitt vackra och stora mål, landlhushållnin-
gens och derrued förenade näringars utveckling och förkofran, och genom de medel, 
som till följd af den förändrade lagstiftningen för branvins tillverkning och försäljning, 
numera kommit till Sällskapets disposition, har detsamma blifvit satt i tillfälle att 
mera omedelbart, och med hopp om ännu större framgång, kunna bidraga till jord
brukets och boskapsskötselns utveckling och förkofran. Af de Sällskapet sålunda t i l l 
kommande medel, uppgående till 5,055 R:dr, hafva, utom till de förut omnämnda 
geologiska undersökningarne, anslagits 1,000 R:dr till afjöning af en Agronom för 
Länet, 1,500 R:dr till årliga premier för uppvisande af hornboskap både vid al l
männa för hela Län^t och särskilda, distriktvis för hvarje Hushållsnämnd, anställda 
täfJingsmölen, samt 500 R:dr, allt Riksmyut, till aflöning af en Mejerist, som det 
åligger att gå Länets invånare tillhanda med undervisning, råd och upplysningar i 
allt, som rörer mjölkhushållningen samt smör- och ostberedningen. Någon Agronom 
för Länet har änrni ej kunnat erhållas. Deremot är Mejerist redan anställd och 
täflingsmöten för förevisande af hornboskap, både enskilda inom Hushållsnämnderna och 
ett allmänt för hela Länet, hafva numera redan försiggått och ådagalagt, att hågen 
för boskapsskötseln är i tilltagande. Det sednare, som hölls vid Ekolsund den 2 2 
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sistlidne September, var ganska talrikt besökt och företedde mänga vackra exemplar, 
såväl af utländska racer, som af inhemsk boskap. Blir Sällskapet i tillfälle att fram
gent fortgå pS den nu beträdda banan, och det äfven i framtiden kommer i åtnju
tande af medel att använda för sina syften; så lider det ej något tvitvel att dessa 
skola forfarande allt mer och mer befrämjas. 

I Juli månad 1855 hölls i Upsala det 7:de Allmänna Svenska Landtbrukareroötet 
i förening med en utställning af slöjlalster och husdjur. Mötet var talrikt besökt 
och de till öfverläggning framställda frågorna afhandlades med både sakkännedom och 
ett varmt nit. För förevisade slöjdalster och husdjur utdelades betydliga premier af 
dertill nSdigst anslagna medel. Utställningen af husdjur var både talrik och sär
deles vacker, samt ådagalade, att vi inom landet äga lofvande ämnen till vidare lör-
kofran af vår husdjursskötsel, under förutsättning att dessa tillgångar rätt begagnas 
och husdjursskötseln vinner den uppmuntran densamma så väl förtjenar. I båda 
dessa himseenden är man likväl berättigad tilt de bästa förhoppningar, då uppmärk
samheten numera blifvit riglad åt detta håll och uppmuntran icke saknas för vin
nande of det vigtiga ändamålet. 

Till en väl ordnad landlhushållning har slutligen Ultuna landtbruks—institut 
nlemat Länets invånare goda föredömen, såväl genom dess väl skötta jordbruk, som 
genom den omsorg och framgång, hvarmed boskapsskötseln vid institutet bedrifves. 
Under tidrymden från och med 1849 till och med innevarande år hafva tillhopa 8 
lerjordsskilten, eller ett skifte ärligen, utgörande 33 å 40 tunnland, blifvit omlagda, 
dels med stendiken och dels med tegelrörsdiken. Sålunda äro omkring 300 tunn
land åkerjord vid institutet omlagda och underdikade. En del af den på detta sätt 
behandlade jorden har blifvit fullständigt underdikad med tätt intill hvarandra lagda 
täckdiken, samt derefter alfluckrnd, af hvilka åtgärder särdeles gynnsamma resultater 
vunnits. Numera användes för underdikningen endast rörtegel, som på stället till
verkas, såväl för eget behof, som till afsalu. 

Â den till Ultuna hörande Kungsängen hafva 75 tunnland de sednare åren 
odlats för insåning med passande gräsfrön, samt å 40 tunnland verkställts ängsvatt-
ning, dels med öfversilning och dels medelst uppdämning, hvarigenom tillfälle numera 
förefinnes, att vid institutet praktiskt lära känna båda dessa ängsvattnings-methoder. 
Avkastningen af den sålunda vattnade delen af ängen har varit mycket god och mer 
in tillräckligt ådagalagt den stora vinst för landet, som skulle uppkomma genom att 
liera allmänt, än nu är fallet, anställa ängsvattningar på de talrika orter, som dertill 
ämpa sig i vårt land. Å. den under Ultuna lydande utgården Graneberg har sko

gen indelats till hundraårigt omlopp. De vid Ultuna anlagde, Eders Kongl. Maj:t 
och Kronan tillhörige stam-holländeri af Ayreshire-race och slam-schäferi af Elek-
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toral- ocli Nazer-race, hafva med fortfarande omsorg skötts och vårdats samt visat 
god (reload. Utom holländeriets stam, som utgöres af 20 kor och 2 tjurar, äger 
institutet 16 st. kor, 26 st. tjurkalfvar och 26 st. qvigor of ren och oblandad 
Ayreshire-race. Pä auktion halva försålts ocfi frän institutet afgätt 41 st. ungtjurar, 
6 st. qvigor, som kommit till olika delar af landet. Med del erhållna statsanslaget, 
25.000 ll:dr Banko, till ladugårds- och mejeiibyggnader vid Ultuna halva dessa 
byggnader hlifvit uppförda. Den förra byggnaden af gråsten iir redan till sitt ända
mål begagnad. Den är ljus, varm och beqväm, samt rymmer 144 kreatur. Mejeri-
byggnaden, uppförd af tegel, blir älven snart inredd. Ladugårdsskötseln och mjölk
hushållningen kunna således hädanefter vid institutet bedrifvas på ett ralionelt sätt, 
saml derigenom befordra utbredning af kännedom och insigter uti hit hörande delar 
af landlhushfilliimgon. Åtta nya jordtor|t hafva blifvil anlagda och bebyggda vid in
stitutet,. Dessutom halva derslädes under sednaste 5 åren upplörls följande byggna
der: neml. en större korsverksbyggnad till materialbod och rrwgasin lör de å institu
tets verkstäder tillverkade redskap, en större stenkällare till förvaring al' rotfrukter, 
en torklada med ugn lör bränning af dikestegel, tvänne större lador ä Kungsängen, 
ett sågverk i förening med gröpesqvarn, grynverk, cirkelsåg, benstamp och shpinrätt-
iiing, samt slutligen en eldria eller Finsk modell. Kostnaden för den sistnämnde har 
betäekls med det anslag, 2,000 R:dr Banko, som för en sådan byggning i nåder 
lemnats till Länets Hushållnings-Sällskap, och derigenom har den stora fördelen vun
nits lör Länels jordbrukare, all ärligen fä personer inövade i sättet att ratt sköta en 
sådan lorkningsanslalt. institutets slöjdverkstad är fortfarande öfverhopad med beställ
ningar frän både närmare och Ijermare orter. Vid allmänna Världsexpositionen i Paris 
i B fr'5 företeddes åtskilliga vid Lfltuna tillverkade åkerbruksredskap, älvensom ullprof-
ver frän schäleriet, och vederfors institutet den utmärkelsen att vinna silfvermedaljen 
ut förslå storleken, säväl för en derstädes förfärdigad jernplog of en egen beskaffen
het — ett exemplar af den välkända Ultunaplogen •— som M\en för ull ifrån in
stitutets schäferi. Institutet har fortfarande varit besökt af ett sä stort antal elever 
och lärlingar, som kunnat emottagas. Bristande utrymme har förardedt nödvändighe
ten att vägra inträde för ganska mänga. De elever och lärlingar, som, eller full
ändad lärokurs vid institutet, derifrän utgått och sökt tjenster hos enskilda, halva lätt 
funnit anställning på goda vilkor. Utom de lärlingar, hvilka hlifvit, såsom rättare, 
antagne vid landtbruks-skolor, liafva af de afgångne eleverne 6 blifvit anställde så
som liirare vid sädana skolor och en vunnit enahanda anställning i Finland. Fyra 
hafva blifvit Agronomer i Statens tjenst och ett stort antal har öfvertagit eget jord
bruk eller atervaudt till föräldrar, all biträda vid deras landlhushålluing. Sedan Eders 
Kongl. Maj:t, uppå underdånig framställning af institutets styrelse, anvisat ett belopp 
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af högst 3,600 R:dr Banko för att derigenom kunna erhålla och vid institutet an
ställa en praktiskt bildad landtman frän England eller Skottland, för att lemna under
visning i nyare äkerbruksmethoder och deras tillämpning, samt lör att befordra infö
randet af nya ändamålsenliga åkerbruksredskap, äfvensom användandet af lämpliga 
jordblandningar och gödselpreparater, och med skyldighet derjemle, alt med sAdaD 
undervisning tillhandagå de. jordbrukare inom Länet, som det önskade, hafva nödiga 
åtgärder vidtagits för berörde ändamål och man hoppas, att innan kort tillvinna in
stitutet en person med den för utförandel af ett sådant uppdrag erforderliga skick
lighet och erfarenhet. 

Vid denna framställning af Länets huvudnärings, jordbrukets,' och boskapssköt
selns närvarande tillstånd hafva, till undvikande af vidlyftighet, filskillige uti före
gående underdåniga berättelser omtalade och i öfrigl numera väl temligen allmänt 
kända förhållanden icke blifvil vidrörda; och del torde derföre, vid afslutandet af denna 
del af berättelsen, endast böra anmärkas, att, livad äfven redan blifvit antydt, sädes-
produklionen vida öfverstigil behofvel och isynnerhet under, de tvä sistförllulna Ören 
betydligt höjt den allmänna välmågan; att ladugårdsafkastniugen visset ligen är till
räcklig för beliolvel, men ännu befinner sig på en temligen liig ståndpunkt, samt att 
odlingen af polales återigen börjat i större utsträckning, sedan denna jordfrukt, åt
minstone under de sednare aren, mera förskonats frän den sjukdom, som, lör ett 
tiotal af är tillbaka, dera anställde sä stora härjningar; hvaremol trädgårdsväxter, äf-
vensom liii, hampa och. humla föga odlas; samt att, i fråga om mekaniska inrättnin
gar till besparande af hundkraft, de uti nästföregående berättelse» omlörmälda flytt
bara tröskverk tillvunnit sig elt stort förtroende hos allmogen och numera allmänt 
begagnas. 

I afseende ä skogarne samt deras tillgäng och beskaffenhet i allmänhet m. m. 
torde ett sammandrag af det utlåtande, som i detta ämne under innevarande är af-
gifvits till den särskildt förordhade Skogsbushållnings-Komitén här vara pä sin plats. 
De inom Länet befintliga 6 kronoparkerne äro till trakthuggning indelade och utgöra 
tillsammans en areal af 6,666 tunnland, eller, med afräkning af " åtskillige å dem 
skaïtlagde lägenheter, 5,177 tunnland 24 kappland, deraf omkring 4,560 tunnland 
äro skogbärande, hvarå ärligen afverkas 78,800 kubikfot virke. Af dessa kronoparker 
har, pä sätt jemväl redan blifvit. antydt, en, kallad Lilla Djurgärden, blifvit mot vissa 
vilkor tills vidare upplåten åt Ultuna landlbruks-institut, för alt, Utom annat, bereda 
tillfälle för de vid institutet anställde elever, alt praktiskl inhemta kunskap älven i 
skogshushållningen. På de öfriga kronoparkerne försäljas skogen på rot genom auktion 
till förmån för skogsplanleringskassan. Försäljningssumman är numera tre gånger 
högre, än för tio år tillbaka, oaktadt det försålda virket hvarkeu till qvantitet eller 
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qvalitet undergått någon förändring. Dessa kronoparker äro i allmänhet af god be
skaffenhet, såväl genom den ti l l skogsproduktion tjenliga marken, som ock deraf, att 
impedimentor endast obetydligt förekomma. Biide å de till Kronans disposition indragna 
boställen och å boställen, som innehafvas af civile, militäre och ecklesiastikc embets-
och tjenslemän, finnes högst obetydlig skogstillgiing. Endast två boställen göra der-
ifriln undantag. Flera af de öfriga sakna skog helt och hållet och få skulle hafva 
skog til l eget beliof, såvida afverkningen icke vore större, än som öfverensstiimde med 
skogarnes framtida bestånd. Behandlingen af dessa skogar afser ej heller deras ända
målsenliga skötsel, ulan meriindels endast fyllandet af det för handen varande behof-
vet. Enahanda är förhållandet med skogen å kronohemman samt kyrkors, läroverks 
och fromma stiftelsers hemman, om man undantager en mängd sädana tillhörande 
Upsala Akademi, af hvilka flera till och med äga skogstillgäng utöfver beliofvet. Nå
gon åtgärd har likväl icke bhfvit vidtagen lör en ändamålsenlig skötsel af sistnämnde 
hpmmans skogar, och, såvida icke något göres för deras bibehållande, skola ulven de, 
till följd af de planlösa och alltför stora afverkningarue, inom en ej alligscn framtid 
försvinna. Inom norra delen af Länet finnas betydliga rekognitionsskogar, anslagne 
till bergverk och grufvor, deraf tre, Dantn'mora grulbulag tillhöriga, skogstrakter, eller 
s. k. gruf-allmänniiigar, innehålla en jordvidd af tillhopa 6,482 tunnland; i södra 
delen af Länet iir blott en sådan skog af omkring 50 tunnland. Från de 10 hä-
rads-allmänningarne, tillsammans upptagande en areal, inom yttre gränserna, af 33,092 
tunnlnml, eller, med afräknmg af åtskilliga dera befintliga skattlagde lägenheter, 37,529 
tunnland i l kappland, hvaraf 27,908 tunnland äro skogbärande, lemnas i utsyning 
årligen 27 2,900 kubikfot virke till timmer, giirdsel och ved, Inarförutan häradsboerne 
erhålla omkring 1,000 lass af vindfällen, stubbar och ris. Då missväxt å ängsmar
ken inträffat, hafva älven till kreaturens utfodring utdelats asp-, a l - och björklöf, 
uppgående, t. ex. för år 1853, till 40,000 Värfvar. Traklbuggning är införd på alla 
allmänningarne. Skogen å dem är i allmänhet väl bibehållen, men kan likväl pä 
långt när icke fylla allmännings-intressenternas beliof af virke. Betydligare delen af 
de enskilde tillhöriga skogar lyda under bergsbruken och andra större egendomar, 
hvarest äfven uppsigten och vården om skogen, som isynnerhet ä bruksegendomarne 
är god, med uoggnmhet hnndhafves. I öfrigt äro skogstillgångarne både å frälse-
och skattehemman högst obetydliga, och, med två eller tre undantag, finnes icke 
inom hela Länet någon socken med så mvcken skog, att den, betraktad såsom ett 
särskildt skogsdistrikt, äger inom sitt område tillräckligt af timmer. Icke ens full t i l l 
gång pä de två sistnämnde skogsproduktenia finnes, och der skogen en gång blifvit 
afverkad vidtages i allmänhet icke, utom vid de nyssnämnde större egendomarne, 
någon åtgärd för densammas återväxt. Skogstillgångarne aro redan nu i allmänhet 
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otillräckliga och måste, under förutsättning of samma misshushållning med skog hä
danefter, såsom hitintills, blifva det ännu mera. Byggnadsviike, färdsel och vedbrand 
saknas redfin helt och hållet å flera orter inom Länet. Stora sträckor af Waksala, 
Lagunda, Tiögds och Asunda härader äro redan nästan alldeles skoglösa och måste 
på flera mils afsliind köpa, såväl byggnadstimmer och gärdsellang, som hufvudsiikligaste 
delen af nödig vedbrand. Betydliga delar af Bälinge, Hagunda, Ulleråkers, Håbo, 
Ölands och Norunda härader lida äfven brist på skog. så att endast Bro, Rasbo och 
Örby hus härader, med undantag af mänga äfven derstädes alldeles skoglösa hemman, 
kunna anses hafva någorlunda hjelplig skogstillgång, hvilken likväl ingalunda kun fylla 
Länets invånares behof af skogseffekter ; och då dessa redan förut under en följd af 
år ti l l betydlig del måst köpas från angränsande orter i Stockholms och Weslerfi» 
Län, men skogsförråden der äfven ansenligen minskats; så har det blifvit år frän år 
svårare lör invånarne i de skoglösa delarne af detta Län, att förskaffa sig nödiga 
skogsprodukter. I samma mån skogsförödelsen inom och utom Länet fortgår, skall 
det äfven blifva allt mera svårt, om icke omöjligt, att fylla äfven de oumbärligaste 
behofven i delta afséende. Icke nog med, att vedbrand är dyr och svår att anskaffa 
å de skoglösa orterna ; byggnadsvirke är ännu sällsyntare och skall inom få år icke 
stå att erhålla, utan från långt allägsna orter. Gärdsellang måste lör Upsalaslätlen 
redan nu hemtas från Huddunge och Hvitlinge med flera socknar i Westmauland, 
och skall måhända om några få år icke ens kunna erhållas der. Slängselmaterialierna 
måste sålunda forslas 4, ä och till och med 6 mil. Obestridligt är äfven, att sko
garnes altiigande varit under de tio sednaste åren större än förut. Jlvarje ytterligare 
förbrukning af skog måste än vidare inskränka det redan allt lör starkt anlitade obe
tydliga förrådet. Så länge ännu den omkring bruken boende allmoge äger någon 
skog alt aflåta till bergsbrukens bedrifvande erfordras väl icke, alt i någon större 
mån använda de stora bruksskogarne, men sedan allmogens skogar under en lång 
följd af år för nyssberörde ändamål uppoffrats, lärer väl den dag icke vara synner
ligen långt adägsen, då annan enskildt skog inom den norra och skogiikarc delen af 
Länet icke finnes, än den, som tillhör bruksegendomarne. Till det nu angifna för
hållandet med skogarne i Länet hafva skiftes- och stängsellagarne högst väsendtligt 
bidragit, och, sfividt frågan anuår detta Län, är det af yttersta nödvändighet, att dessa 
författningar undergå en förändring, så alt de icke måtte ytterligare verka till för
minskning af skogen och misshushållning med densamma. Utom de omedelbara, i 
dagen liggande, följderna af den skogsbrist, som redan är för handen och år ifrån år 
ytterligare tilltager, utöfvar detta förhållande det mest menliga inflytande på folkets 
hushållning i alimänhet och jordbruket isynnerhet. Den årliga förlusten endast i de 
dagsverken af arbetare och dragare, som nu lörnötas på vägarne för att på flera 
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mils afstånd hemföra skogseffekter, Sr oberäknelig. I den sädesproducerande delen af 
Liinet åtgår icke ringa of den vinst, som inflyter genom spanmålsförsäljningen, till upp
köp af ved, till och med eliimligt stök eller ris, från långt tifliigsna orter, och jord
bruket gar i mistning af den arbetskraft, som tages i anspråk pfi hemforslingen. De 
mest behölliga förbättringar på hus och tak måste Åsidosattas för anskaffandet af det 
ännu mer nödvändiga bränslet. Men icke nog härmed, denna brist inverkar högst 
menligt på folkets trefnad och moralitet. Den på slättlandet boende allmogen måste 
umbära all.i de fördelar och beqvämligheter, som åtnjutas af skogsbygden. Möjlig
heten att idka något slöjdarbete, som i skogstrakter utgöra folkets sysselsättning under 
den mörka årstiden, är slättlandsboen betagen, och med knapp nöd förmår han skaffa 
sig sä mycket bränsle, som nödlorlteligen erfordras for slugans uppvärmning, bröd-
bakning och matens kokning, men att dessutom upplysa den under hösten och vin
tern, dertill saknar han medel. Under dessa årstider äger han derföre ingen annan 
utväg, än att fördrilva tiden med sömn, som vanligen tager sin början så snart skym
ningen inlrädt och fortfar till dess dagsljuset återvänder. Häraf förklaras lätteligen 
den dåsighet och tröghet, som är allmän hos slättlandets invånare, och denna om
ständighet, i förening med nödvändigheten lör samllige medlernmarne af en familj, 
tjenstlölket deruli inboräknadt, att sammanflytta ofta i ett enda rum, måste natur
ligtvis älven medföra osnygghet, osundhet och vantrefnad, samt älven i moraliskt af-
seende vara högst skadlig. Skogsbristens menliga inverkan pä klimatet torde äfven 
numera kunna anses vara en af både vetenskap och erfarenhet erkänd sanning; och 
allt uppmanar sålunda lagstiftaren, att icke vidare dröja med vidtagandet af de åt
gärder, som erfordras att bota de bodrölliga följderna af skogens vanvård och, om 
möjligt, förekomma än farligare vådor för det allmänna af ett förhållande, som visser
ligen i Here andra dtdar al riket icke saknar sin motbild. 

Hvad bergsrörelsen beträffar, sä vänder sig uppmärksamheten i främsta rummet 
till de vidl bekanta Dannemora jernmalmsgrufvor, hvilka under de ifrågavarande fem 
åren blifvit med all kraft bearbetade. De mänga på dem grundade såväl inom detta, 
som Stockholms Lan. belägne jernbruk hafva frän dem erhållit del lör jerntillverk-
ningen eiforderliga malmhehof, utan att några oförutsedda händelser eller betydligare 
olyckor lagt hinder i vägen lör grufarbetels jemna bediifvande. Anledning att befara 
någon hastigt inträffande brist af inalmlillgAngcn är val ännu icke lör handen, ehuru 
de rikaste tillgängann! äro i det närmaste utbrutna och den återstående, i mägtighet 
mer och mer aftagande, fyndigheten med ökad kostnad måste sökas, såväl på djupet 
under, som på sidorna om, de gamla, af förfadren skördade, arbetsrummen. 

Ehuru liera i trakten befintliga lemningar eller forntida smälthyttor och bläster-
ugnar antyda 
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ugnar antyda sannolikheten af någon grufverörelse derstädes redan frän urminnes lider 
tillbak», synes det likval, som skulle upptäckten af en silfverhallig hlyglansanledning 
hafva gifvit första upphofvet till en mera allvarlig grufvedrift. Ty, enlijjt den äldsta 
bekanta urkund rörande malmfältet, ett af Sten Sture den äldre år 1481 till Erke-
biskop Jakob i Upsala utlardadt gåfvobref, tilldelas hemälde Erkebiskop »för sig och 
efterträdare 1-4 uti det då för några år sedan upptäckta silfverberget uti Film socken», 
såsom orden lyda i gåfvobrefvet, för S:t Erik Konungs bön skull (ill Gud om ber
gets tilltagande gaguelighet och nytta lör riket.» Men hoppet att ur den der före
kommande blyglansen kunna utbringa någon särdeles mängd af ädel metall tyckes 
emellertid snart nog hafva slagit felt och uppmärksamheten i stallet med allvar blifvit 
fästad på bergets tillgångar af jernmalm, hvilkas ovanliga omfång, rikedom och god
het man då likväl ännu lika så litet kunde ana, som deras framtida »gagnelighet och 
nytta för riket.» De först upptagne jernmalmsonledningarna drefvos i början såväl 
lör Kronans räkning till de s. k. Kronobrukens, Löfsta, Österby och Gimo, förseende 
med malm, som äfven af enskilde jernverksägare inom orten. Men sedan Louis De 
Geer år 1027 af Kronan först arrenderat och slutligen är 1643 , »såsom en everl-
delig och fullkomlig frälseegendom», tillhandlat sig ofvanriämnde kronobruk, har hela 
grulvefältet sedermera lörblilvit i enskilde personers ägo. Berget brytes genom spräng
ning med krut, utom vid orldrifningar, der eldsättning och sprängning gemensamt 
användes. Arbetsfolkets allöning är inrättad på beting, så att allt det lösbiutna ber
get mätes i dagen uti dertill inrättade s. k. bås och betalas efter kubikfot. Men, 
utom denna kontanta lörljensl, har hvarje arbetare sig anslaget ett visst, efter hans 
hushålls storlek afpassadt, spanmålsuttag, emot ett beslämdt pris af 1 2-3 K:dr R:gs 
pr tunna. Sålunda får han hvarje månad uttaga 1-2 tunna för sin egen person, 1/8 

tunna för sin hustru och lika mvcket för hvart af sina barn, sona är öfver ett och 
under femlon år gammalt. At orkeslösa arbetare och de aflidnes enkor och barn 
utdelas äfven underhåll, afpassadt efter hvars och ens behof deraf. Utom dessa för
måner uppbygger och underhåller verket åt hela sin stora arbetspersonal bostäder 
med nödige ulhus, äfvensom till hvarje sådant boställe är anslaget ett höbol, tillräck
ligt för framfödande af en à tvänne kor, samt en kryddgård för utsäde af 2 à 3 
tunnor potates. Det lösbiutna berget uppfordras ur alla grufvorne medelst hästvindar, 
der, ända från år 1837, jerntrådslinor i stället för de förut bruklige hamplinorne an
vändas. Vattenuppfordringen tillvägabringas medelst en konstgång, som inrättades 
redan år 1679 och drifves af ett vattenhjul. Konslledningen ur omkring 2,500 
alnar lång och delar sig i närheten af grufvefältet i 3 armar, af hvilka en går till 
norra, en till södra och en till mellanfdltet. Endast vid de tillfällen, då nödigt 

BträtteUe öfver Upsala Län för åren 1851—1855. 3 
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driflvatten saknas fit konsthjulet eller då delsumma icke förmår att ensamt undon-
hålla vuttnet från alla tre grufvefälten, anviindes den år 1805 uppbyggde ångmachi-
ncn till vullcuuppfordringeii ulur grufvorne. Til l uppfordringen utur alla grufvorna 
frän 30 à 35 särskilda arbetsrum halva under dessa 5 åren blifvit använda 100,388 
enkla kördagsverken, af hvilka 60,430 utgjorts med legde och 40,138 med verkels 
egne dragure. Malmbrytningen liar uppgått till 528,072 S k ^ Viktualievigt, eller till 
105,614 2-5 SfI per medium på året, således 4,930 S k ^ mindre årligen, än under 
niislförflutiie qvinqvennium. Hela brott-uppfordringen utur grufvorna bar under de 
nu ifrågavarande lem årni utgjort 880,993 baljor a 3 kubikfot eller 330,621 kubik-
alnar. Då 330,621 kubikalnar löst berg blifvit uppbrulne med en malmvinst af 
328,072 Sk/7 och eu kubikaln i malmhopen gifver 3 SkffT malm, sä följer deraf, 
alt malmen utgjort 53 1/3 procent i volym af hela brytningen eller 3,10 procent 
mindre än under de sednast föregående åren. Hela grufveförlaget bar under de 3 
åren 1 8 3 1 — 1 8 3 3 uppgått till en sammanräknad summa af R:gs R:dr 786,849: 
20. 1 1 . , neml. i kontanta penningar 334,303: 13. 7., spanmål 239,399: 9. A., 
materia 1er, lemnade in natura, 13,144: 46., eller per medium för året R.dr 137,369: 
42. 7. Malmens brylningspris bar således per medium uppgått till R:gs R:dr 1 : 
23. 6. pr Sk Viktualievigt, eller 13 sk. 11 r:st. högre, än under de närmast för-
flutne åren. 

Spanmåls-åtgången bar varit 17,121 l:r 30 kpr, hälften råg och hälften korn, 
eller 3,424 l:r 12 2-3 kpr per medium för hvarje år. Det s. k. brukspriset har i 
medeltal för alla fem åren utgjort R:gs R:dr 14: 6 sk. pr tunna öfverhufvud. Malm-
afsändningen till bruken har uppgått till 390,997 Sk eller per medium ti l l 
118,199 2-5 Skv7 på året. Inventarium af malm vid grufvefältct bar således minskats 
med 62,923 Skifr. Arbetsstyrkan, som vid 1831 års början utgjorde 336 personer, 
uppgick vid 183a års slut till 346, och är således under dessa fem åren ökad med 
10 personer. Genom olyckshändelser bafva 4 personer under grufarbetet ljutit 
döden. Hela folkmängden, som lödes vid grufvan, utgjorde enligt 1 8 3 1 års man-
lalsläugd 1,368 personer, men 1833 års upptager 1,420. Den är således under 
delta qvinqvennium ökad med 32 personer. Tiiivniuhandeln med skatteallmogen i 
Wålila, Nora, lluddunge och Harbo socknar har fortfarande försett verket med dess 
behof af plankor och bräder. Under dessa lem åren bafva 1 0 1 ' / . tollter 3-lums 
plank, 424 5-6 toliter 2 och 1 1-3 dito samt 2,771 7-12 1-tums bräder blifvit från nämnde 
socknar inköpta. Giufveallmäuuinganie hafva härigenom blifvit betydligt sparade och 
endast anlitade vid bebofvet af gröfre virke för grufvebyggnaderne. Till utsofring af 
den utur grufvorne erhållna s. k. syltmalm hufvu så väl de egne arbetarnes, som 
öfrige, i granskapet af verket boende, personers barn blifvit använde. Antalet för 
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sådant ändamål sysselsatte barn uppgår till 112 st. årligen, till hvilka en summa pen
ningar af R:gs R:dr 14,185 blifvit under de ifrågavarande 8 åren utbetald, eller i 
medeltal K:dr 2,837 Ärligen. Så väl för skogsbesparing, som för alt gifva nrbelnrne 
tillfälle till "ytlig verksamhet under lediga stunder, bestämdes vid 1835 års bolags
stämma en belöning af 18 sk. R:gs för bvarje famn stengärdning, som på grufdrängs-
lorpen uppfördes; och hafva under dessa 5 åren 2,307 famnar sådan stängsel blifvit 
uppsatt. Den sammanräknade längden af alla, sedan ofvannämnde år på arbetarnes 
torplägenheter uppförde stenmurar uppgick vid 1855 års slut till 11,895 famnar, 
eller nära 2 mil. Utom det för grufve-arbetarnes hustrur och döttrar varande till
fälle alt med dagsverksarbete, isynnerhet under nndeliderna, biträda vid verkels hem
man och odlingar samt alt hos ortens ståndspersoner erhålla någon, dock årligen af-
lagande, spånadsförljenst, finnas inga binäringar för grufvans arbetare. Det fiske några 
af dem idka i angränsande insjöar är af den ringa betydenhet, att det ej kan få namn 
häraf. Hela antalet af grufvor inom Dannemorofältets odal-utmål uppgår till 79, af 
hvilka endast 16 för närvarande arbetas uti 30 särskilda arbetsrum. Någon annan 
metall, än jern, utbringas icke ur de malmer, som der brytas, ehuru både bly, silf-
ver och zink förekomma uti desamma, men till så ringa mängd, att deras tillgodo
görande icke lönar sig, hvadan sistnämnde metaller med deras föroreningar af svafvel 
endast äro att anse såsom oarter i den eljest förträffliga malmen. Under nu för-
flutne qvinqvennium hafvn någre af de gamla ödelagda grufvorna icke blifvit upptagne, 
ehuru sådant otvivelaktigt förr eller sednare kommer att ske, o Ut efter som malmen 
minskas i de nu i gång varande arbetsrummen. Såsom ofvanföre blifvit nämndt har 
malmbrytningen väl nedgått med 4,950 Sk årligen emot livad förhållandet var i 
slutet af 1 8 i 0 talet, men denna minskning är endast tillfällig; åtminstone bemödar 
man sig, livad möjligt är, att hålla brytningen vid samma belopp, som tillförene, 
eiiuru en större arbetsstyrka numera derlill är erforderlig, dels för grulvornas tillta
gande djup och malmgfingarnes aftagande i mägtighef, dels för allt slörre förorening 
af svafvelkis, som malmen på djupet synes få vidkännas och hvarigenom en allt 
större del af densamme icke är till smältning användbar. Enligt de för år 
1854 till Länsstyrelsen ingångne uppgifter från det numera upphörda särskilda 
bergsfögdcriet, uppgingo jernbrukens i länet stångjernssmiden, samt stålbränningen, 
ankare- och grofsmidet, äfvensom manufaktur- och tackjernstilherkningnrne nämnde 
år till följande belopp, neml.: 

Stångjernssmidet 

vid Löfsta och Carlholms bruk 5,468 S k . 
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Stålbränningen m. m. 

Tackjernstillverkningen 

I afseende å stångjernstillverkningen bör i öfrigt anmärkas, att uti de här ofvan 
utförda beloppen icke finnas intagne dels rekognilionsverkens, Löfsta, Österby och 
Gimo, rekognitionssmiden, hvilka, tillika med Söderforss bruks ankare- och grolsmide, 
äro obegränsade, dels ock Söderforss och Ellkarleö smiden, hvilka bruk från och med 
smidesåret 1848 begagnat sig utaf den i Kongl. Förordningen den 27 April 1846 
medgifna oinskränkta tillverknings- och vågföringsriitt ; men alt närande bruks tillverk— 
ningsbelopp på grund deraf är Länsstyrelsen okiindf. 

Några nya jernbruk eller masugnar iiro under sednasle qvinqvennium icke anlagde, 
men antalet smideshärdar bar blifvit ökadt och tillverkningen derigenom i samma mån 
större vid ett eller annat bruk. De nästan ärligen ökade priserne på kol, forslingar 
m. m. har gjort en sodan åtgärd nödvändig för att kunna hälla netlobehâllningen af 
jernhandteringen vid samma belopp, som tillförene. Med oafbruten omsorg söker man 
tillegna sig och göra fruktbärande de förbättringar i jerntillverkningen, som i andra 
länder blifvit vidtagne, såväl hvad kolbesparing, som minskad arbetskraft beträffar. 
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Isynnerhet har under de sednore åren uppmärksamheten blifvit fästad på malmrost-
ningens ändamålsenliga bedrifvande, hvilken med minskad åtgång af bränsle och vida 
fullkomligare, än förut, mer och mer börjar verkställas med masugnsges, för hvilket 
ändamål nya s. k. gasrostugnar vid flera bruk blilvit under sednare lider uppförde. 
Fördelarne af detla nya roslningssätt äro af erfarenheten till fullo bekräftade, så att 
allt flere bruksägare börja tillegna sig desamma. En ändamålsenligare och friare lag
stiftning i förening med de anslag, som Brukssocieteten med vanlig frikostighet lemnar 
till jernhandteringens fullkomnande, äro mägtiga häfstänger t i l l upphjelpande af denna 
vårt lands, näst jordbruket, vigligaste modernäring. 

Utom ofvan omförmälde, bergsrörelsen tillhörande verk och inrättningar, finnas 
endast 1 pappersbruk och 19 tegelbruk. Tillverkningsvärdet vid det förstnämnde 
Uppgick nästlidne året till 1,300 R:dr Banko. Några tillförlitliga uppgifter om t i l l -
verkningsbrloppet vid tegelbruken saknas. 

De inom Länet förekommande Binäringar äro icke af någon betydenhet. Jagt 
idkas löga och endast inom norra delen af Länet, huvudsakligast vid bruken. Fisket 
vid stränderna af Mälaren, och i allmänhet inom södra och mellersta delarne af Länet, 
bedrifves merändels endast till husbehof. Åtskillige sammanträden hafva ägt rum 
emellan strandagare i detta Län och deputerade frän de Län, som gränsa till nämnde 
sjö, för att bereda överenskommelse om ett ändamålsenligare sätt, än hitintills, att 
bedrifva fisket derstädes. Deremot är det fiske, som idkas af kustsocknarnes invånare 
i skärgården och Dal-elfven, betydligare. Det utgöres hufvudsakligen af lax och 
strömming, deraf betydliga qvautiteler ärligen afsättas. Ellkarleby kronolaxfiske gifver 
i årligt arrende 920 L salt lax, som löses efter markegångspris, hvilket för fir 
1858 uppgick till 3,690 R:dr Banko. Det uti Elfkarlehy skattlagde nejonögs-fisket är äf-
ven temligen indriigtigt. Strömmingsfisket uti Löfsta och Hållnas socknar anses årligen 
lemna 1,200 t:r strömming, som, efter beräkning af S års medelmarkegångspris, motsvara 
18,300 R:dr B:ko. Tjärubränning förekommer endast uti norra delen of Länet, inom skogs
trakterna och vid bruken, men tillverkningen är obetydlig. Kolning verkställes endast för 
jernbrukens behof af den i närheten af bruken boende allmogen. Med salneterskattens upp
hörande har ock tillverkningen af salpeter i allmänhet upphört inom södra och mellersta 
delarne af Länet. I den norra bedrifves den af ganska få bland allmogen. Vid 
jernbruken är tillverkningen deraf störst. I öfrigt beredes solpeter uti 6 planterings-
lador, deraf fem i Björklinge socken och en uti Tierps socken, ti l l hvilkos uppbyg
gande räntefrin lån erhållits, med skyldighet, att dem återbetala med 1-10 om året. 
Numera återstår endast sista tiondedelen till inbetalning. Linne-, bomulls- och ylle-
väfnader tillverkas endast till egna behof, och icke en gång motsvarande dessa. 
Biskötseln borde kunna idkas med framgång, men är i allmänhet försummad. Forslingen 
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för brukens räkning nf malm, tackjern, kol och ved m. m. har inbringat allmogen i 
norra delen af Länet en ganska betydlig vinst. I öfrigt förekomma hufvudsakligen 
endast körslor för transport af säd till Gefle, Westerås och Stockholm, uti hvilken 
sistnämnde stad återforor af specerivaror kunna erhållas för handelns behof i när
maste städer. Vinterslöjder äro pä slättbygden nästan okända, till följd nf redan 
antydda förhållanden; i skogs- och bruks-orterna deremot förfär.ligiir allmogen van
ligen sjelf sina behöfliga redskap af trä och jem. Sjöfart idkas endast af bruken 
för transport af deras tillverkningar. Af del redan anförda följer, att de i egentlig 
mening endast i norra delen af Länet förekommande binäringar äro enlign med ortens 
läge och naturtillgångar, och alt de sålunda väsendlligen bidraga till idkarnes välmåga 
och bestånd. 

Huvudsakligaste afsätlningsprodukten är spanmål. Handeln i öfrigt består af 
hö, halm, tegel och ved samt några mindre ladugårdsprodukter. Genom de numera 
förändrade grunderna lör bräuvinstillverkniugen, har den så kallade husbehofsbrän-
ningen nästan alldeles upphört, och bränvinshandeln bedrifves sålunda huvudsakligast 
från de stora ångbrännerierna, hvilkas antal sistlidne år uppgick till fjorton. Gård-
larihandeln fortfar att vara i aflagande. Till följd af Eders Kongl. Maj:ts särskilda 
nådiga medgifvande, har den för längre tid tillbaka upphörda frimarknaden i Elf-
karleby kyrkoby inom Elfkarleby socken på försök hållits under nästlidne och inne
varande år, och Länsstyrelsen liar haft tillfredsställelsen inhemta, det de oordningar, 
som tillförene gåfvo anledning til l indragning af denna marknad, vid de nu om-
förmälda marknadstillfällena alldeles icke försports, utan alt marknaden, som varit 
ganska talrikt besökt, fortgått med lugn och ordning. 

En, med bidrag al allmänna medel företagen, omläggning af landsvägen emellan 
den så kallade Dalkarlsbacken och Almare-släksundet inom Bro härad är fullbordad. 
Nådigt anstånd har blifvit lemnadt med utlörandet nf del betydligare arbetsförelag, 
som består uti omläggning af nyssnämnda backe, hvarom uti nästföregående berättelse 
talas. De vägarbeten, som under sednare åren blifvit utförda, hafva visat sig vara 
för trafiken särdeles gagneliga. 

För att befordra en hastig omsättning af landtmannaprodukter och i samman
hang dermed de angelägenheter, som utgöra föremål för Lagunda och Hagunda hä
raders varuanskaffnings-bolags verksamhet, hvorom förmäles uti förra berättelsen, har, 
medelst aktieteckning, en ångbåt blifvit anskaffad, hvilken för större pråmar fram och 
åter emellan hufvudstaden och Örsundsbro, efter hvilken sednare detta fartyg blifvit 
uppkalladt. Fördelen af detta företag för ortens invånare är ganska betydlig. 

Vid afslutnndet af denna del af den underdåniga berättelsen torde några upp
gifter böra meddelas om det här ofvan omtalade, på Ekolsund stationerade, enskilda 
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slam-holländeriet, som innchafves af 52 aktieägare och blifvit försed t med nytt re
glemente, hvarigenom dess utveckling och bestånd för framtiden iir försäkradt. Kost
naden för inköp och transport från Skottland af 2 tjurar och 20 kor af fullblods 
Ayreshire-race uppgick till 6,120 R:dr Banko, eller för hvart djur till omkring 278 
R:dr. Ungboskapen, som i början utdelades till aklieägarne, uppfödes numera på 
stallet till dess den kan, såsom tjeustbar, ingå i holländeriet i utmönstrades ställe. 
Återstoden, omkring 10 à 12 djur årligen, säljes på offentlig auktion, hvarigenom 
denna med skäl eftersökta mjölkgifvande boskapsrace allt mer och mer blir spridd 
såväl i Länet, som i angränsande provinser. Stammen med ungboskap utgöres för 
närvarande af 60 djur, och aktieutdelningen kan i medeltal beräknas till 12 procent. 

IV. 

Al lmänna förhållanden och ans ta l t e r . 

Under ifrågavarande tidrymd har icke något hemman blifvit af öde upplaget 
eller i ödesmål förfallit. Endast ett hemman har blifvit skattlagdt och åsatt 1-8 man
tal. Laga skiften fortgå med framgång. Antalet af dem, som blifvit afslutade, ut
gjorde 1851 — 19, 1852—23, 1883—18, 1854—23, 1855—38, eller för de 
fem åren tillhopa 123. Antalet af mantal, som undergått luga skifte, uppgick, efter 
förmedling beräknadr, till 219 11/12, med 306 qvarboende och 218 utflyttande del
ägare. Den skiftade ägovidden upptog 54,436 tunnland, deraf åker 15,821, äng 
12,271, odlingsmark 981 och ofrösuingsjord 25,363. Bruken och bergverken äga, 
till följd af överenskommelser, rättighet alt göra vattenuppdämningar, men den skada, 
som derigenom uppkommer, anses vara fullt ersatt. 

Enligt tabellen ii ro Kronan tillhörige: kungs- och kungsladugårdar 18% man
tal och andra utarrenderade hemman 914 mantal samt 4 lägenheter, 1 fiske och 2 
qvarnar. Akademien i Upsala tillhörande hemman uppgå till 189 3/8 mantal, deraf 
frälse 223/8, skatte 137/8 och krono 153 1/8. Hospitals- och barnhushemman ut
göra 46 5-6 mantal, deraf frälse 25V8, skalte 6 1-2, krono 14"/,., mantal. På sätt 
tabellerna närmare utvisa, skulle värdet af allmänna besvär och onera utgöra här 
nedan antecknade belopp, nemligen: 

På landet 
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I städerna: 

Bränvinsbränningsafgiften af större brännerier uppgick under år 1833 til) R:dr 
164,734: 8, deraf från brännerier i städerna 43,035: 38 och frän brännerier ä 
landet 121,718: 18. 

Ofvanornförmälda skatter och besvär äro obestridligen betungande i allmänhet. 
De som ligga på jordbruket äro isynnerhet tryckande och motverka uti icke ringa 
grad denna närings utveckling och forkofran. A andra sidan måste dock medgivas, 
att det höga priset på spanmål och ladugårdsprodukter of alla slag under de sednare 
åren icke litet lättat tyngden af skattebidraget. Besväret af kronoskjuts och inqvar-
tering är väsendtligen olika inom olika delar af Länet, och bördan af detta onus 
sålunda högst ojemn. Emellertid utgöras skattebidragen i allmänhet med beredvillig
het, och reslantierna äro föga betydliga. Skjutsniugsbesvuret har vunnit en icke ringa 
lindring genom de för skjutshållningen vid de flesta gustgifvaregårdar inom Länet in-
gångne entreprenader. Vid de ställen, der nya sådana under ifrågavarande tidrymd 
träffats, hnfva vilkoren icke undergått någon väsendtlig förändring. I Bälinge och 
Håbo härader halva häradsboerne sjelfve medelst köp blifvit ägare af de för gästgif-

verihållningen afsedda 
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verihållningen afsedda lägenheter, och sålunda för framtiden befriat sig ifrån allt be
roende af skjutsentreprenörer. 

Fattigvården är i hög grad betungande och synes blifva det år ifrån fir allt 
mera. Ehuru mon skulle kunna hafva anledning förmoda, att fattigvfirdsbidraget 
minskats under de lyckligare förhållanden, som inträffat för landlbruket, så visar 
verkligheten motsatsen, hvilket låter förklara sig genom det högre priset på lifsför-
nödenheter, som gör den fattige ännu mera beroende af välgörenheten, än tillförene. 
Genom Kongl. Förordningen, angående fattigvården i riket, den 13 Juli 1853 hafva 
väl tvisterna emellan kommunerna, angående skyldigheten att emottaga fattighjon, till 
antalet föga eller intet aftagit; men denna författning har medfört den stora vinsten, 
att göra deras utredning lättare. Den samma dag utfärdade Kongl. Kungörelsen, 
angående vissa ändringar uti och tillägg till Kongl. Stadgan angående försvarslösa 
och till allmänt arbete förfallne personer af den 29 Maj 1846, har äfven medfört 
god verkan. Tillämpning af denna kungörelse har lyckligtvis icke erfordrats i fråga 
om andra personer, än sådana, hvilka tillhört Upsala stad, eller derstädes obehörigen 
uppehållit sig, och, ooktadt erhållna varningar, uraktlåtit af fortfarande lättja eller 
böjelse för ett kringstrykande eller oordentligt lefnadssätt att förrätta anvisadt arbete; 
men, då antalet af sådane personer är ganska betydligt i nämnde stad, har möjlig
heten att hålla dem till arbete antingen å kronohukte eller allmän arbetsinrättning 
utöfvat ett ganska verksamt inflytande, både på de personer, hvilka träffats af delta 
arbetstvång, och på dem, hvilka af enahanda orsaker kunde blifva föremål för det
samma. Om det tillika lyckas att bringa till verkställighet ett nu å bane varande 
förslag, hvarom här nedan vidare skall talas, att inrätta ett arbetshus särskildt för 
staden, bör man kunna hoppas, att sistberörde författning skall i någon mån kunna 
motverka den årliga tillökningen i stadens alltför tryckande fattigvårdstunga derigenom, 
alt den, till följd af kända, lör detta samhälle egna, förhållanden beklagligtvis alltför 
allmänna sedeslösheten hos unga qvinnor, tillhörande de arbetande och tjenande klas
serna, stäfjes till båtnad både för dem sjelfva och för fattigvården, som förr eller 
sednare måste vidkännas ansvaret att underhälla dessa lättsinnighetens beklagansvärda 
offer och de ännu mera beklagansvärda, hvilka af dem bringas till verlden. 

Till vidmakthållande af ordning och sedlighet på landet har det nu varande 
antalet af kronobetjening visat sig vara tillräckligt. 1 de orter, hvarest fjerdingsmans-
bestyret utöfvas turvis, hvilket temligen allmänt är förhållandet, öro fjerdingsmännen 
till ringa nytta för polisvården. 

Folkskolor finnas öfverallt i Länet i Överensstämmelse med 1842 firs Stadga, 
Berättelse öfver Upsala Län för åren 1851—1855. 4 
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men undervisningsverk for nyttiga slöjder saknas ännu, ehuru behofvet deraf börjar 
allt biittre inses. Den undervisning i sådana slöjder, som meddelas vid Ultuna landt-
bruksinstitut, är naturligtvis inskränkt till de elever och lärlingar, som fatt inträde 
till institutet. Helsovården besörjes, utom af städernas läkare, af 2 provincial—läkare, 
som deruti biträdas af de läkare, som finnas anställda vid liera af bruken. Dessutom 
finnas 2 djurläkare, och barnmorskor äro antagna i de flesta socknar inom Länet. 

PS sätt redan är nämndt har skjutshållningen blifvit ställd på entreprenad vid 
de flesta gästgilvaregårdar i Länet; endast å några få mindre gästgifvaregårdar, hvilka 
snarare äro alt betrakta såsom skjutsombytesstationer, har sådan icke kunnat tillväga
bringas. Under den 18 December 1851 har Länsstyrelsen utfärdat stadga angående 
den ordning, som vid gästgifvaregårdarne och skjutsningens bestridande m. m. i Länet 
bör följas, grundad på de, allmänna författningar, som i dessa afseenden äro gällande. 

Under de sednare åren bar Länets bnmdstodslörening, såväl för byggnader, som 
för lösegendom på landet, ytterligare tillvunnit sig allmogens förtroende. Försäkrings
summan för byggnader uppgår till B:ko R:dr 7,401,540 och för lösören till 4,910,270. 

Sparbanken i Upsala, som äfven emoltager insättningar af personer, tillhörande 
landsbygden, förvaltar numera ett kapital af öfver 303,000 R:dr Banko, som blifvit 
der insatte. Insättuingarne för år 1853 uppgingo till Banko R:dr 64,093: 16. 
Under denna sparbank lyda 3 filial-aldelningar i Wiksta, Wendels och Ellkarleby 
socknar. Dessutom hafva Tierps och Söderfors socknar hvar sin sparbank. I sam
manhang härmed torde böra omtalas Lagunda och Hagunda häraders sparbank och 
pupillkassa. Denna inrättnings ändamål är, både att emottaga besparingar af mindre 
bemedlade personer och att bereda förmyndare en lättnad vid förvaltningen af sina 
myndlingars arfsmedel, på sätt inrättningens stadgar närmare utvisa. Inrättningens 
ställning, vid slutet af 1855 , utvisade en tillgång af Banko B:dr 12,492: 7., deraf 
tillhörde sparbanken 7,627: 12., pupillkassan 4,546: 7., och lijelpfonden 318 : 36., 
bvilken sednare fond är bildad genom gåfvor af inrättningens s. k. ledamöter. 

A Central-hospitalet, gemensamt för detta och nästgränsande Län, vårdas om
kring 200 sinnessjuka personer, hvilka, såvidt sig göra låter, sysselsättas med hand
arbeten. Uti länslasarettet, beläget i Upsala, lemnas vård åt 40 patienter. 

Länets rotehållares enöreskassa, numera uppgående till 82,000 R:dr Banko, 
bar undfått nytt nådigt reglemente, till följd hvaraf den hvarje rote, som insätter 
rekryt, tillkommande ersättning i lego- och bosättningshjelp blifvit förhöjd till 36 
R:dr 32 sk. Banko, samt beloppet af de gratifikationer, som kunna tilldelas afske-
dade välförtjenta soldater samt deras enkor och barn, bestämdt till högst 800 R:dr 
ärligen. 
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Rusthållarnes remonteringskassa, tillkommen genom årliga bidrog of 3 R:dr B:ko 
från hvart uti kassan delägande rusthåll, uppgår nu till 30,000 H:dr Banko. För 
att hastigare öka fonden och sålunda komma till den tidpunkt, då utdelning, bestämd 
till 200 R:dr Banko lör hvarje insatt remout, må kunna aga rum, år förslag till 
nytt reglemente uppgjordt. 

V. 

Städerna. 

Upsala hur under ifrågavarande tiderymd vunnit i förkofran. Enligt mantals-
längd för år 1855 utgjorde befolkningen 7,234 personer, och då den vid 1850 års 
slut, likaledes enligt mantalslängd, uppgick till 0,338, har folkmängden ökals rned 
896 personer. Uti förstnämnde två summor är antalot af de vid universitetet och 
läroverken härslädes vistande, uppgående i medeltal till minst 1,200 årligen, icke 
inbegripet, ej heller det icke ringa antalet af familjer och enskilda personer, hvilka 
uppehålla sig i släden en stor del af året, men äro mantalsskrifna å andra orter. 

Bevillningen eller 2:dra artikeln utgjorde för år 1854 och hvart och ett of 
föregående tre år i medeltal 15,306 H:dr Banko, men nedgick, till följd »f nu gäl
lande bevillningsförordning, år 1855 till 7,965 U:dr. 

1 städernas allmänna brandstodsbolag har staden brandförsäkmd egendom för 
2,458,898 R:dr och uti lösöre-försäkringsbolitget i Jönköping för 479,780 H:dr. Uti 
försäkringsbolaget Skandia utgör stadens försäkringsbelopp, såväl för fastigheter som 
för lösören, 1,011,000 och för lif 378,000 R:dr, allt Banko. 

Handelsrörelse bedrifves af 83 personer och handtverksrörelse af 209 mästare. 
Under de fem åren har sålunda antalet ökats af de förra med 29 och af de sed-
nare med 102. Fabriksrörelse idkas af 3 personer; dessutom har staden 2 apothe-
kare och 3 boktryckare. 

Den för detta samhälle vigtigaste tilldragelse under dessa fem år är, att all den 
staden, akademien, slotts- och skolstaterne ef framfarne konungar donerade betydliga 
jordrymd, uppgående till omkring 2,300 tunnland, undergått laga skifte. På grund 
af gemensam överenskommelse halva delägarne redan tillträdt sina skiften, och stadens 
Drätselkammare har derigenom kunnat, uti större farmer, på 30 à 50 år utarrendera 
den Drätselkammaren tillagde jord, 488 tunnland, mot ett årligt arrende uf 909 
tunnor spanmäl, hälften råg och hälften korn, hvarigenora drätselverket får en årlig 
ökad inkomst af nära 500 tunnor spanmäl. Kontrakten om dessa arrenden äro 
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sä uppgjorda, att arrendatorerna få farmerna bebygga, och derföre erhålla ersättning, 
hvilket torde blifva en af de mest verkande orsaker, att få denna ypperliga jord pä 
ett rntionclt sätt brukad. Akademien har jemväl utarrenderat större delen af sin 
jord och dervid vidtagit en åtgärd, som är ganska ändamålsenlig i denna skoglösa 
ort, nemligen att arrcndatorerne skola, i afseende pä sliingselskyldigheten, iakttaga 
den af Rikets Ständer vid 1 8 3 3 — 1 8 3 4 årens Riksdag stadgade grundsats. Genom 
laga skiftet har jämväl tilldelats staden jord, dels till nya tomter, hvilka redan till 
en del utanför Waksala tull börjat bebyggas, dels till ny plats lör de vid Fyrisån 
belägna vanprydliga strandbodar, för att få dem från sistnämnde ställe horlllyltade, 
dels ock till utvidgning af promenadplatser, h vilka af trädplanterings-koraitén redan 
öfvertagits. 

Åmurarne emellan Nybron och Dombron hafva blifvit ombyggde samt medjern-
stakel försedde, hvilket arbete kostat omkring 16,000 R:dr Banko. Sedan af de 
Vjrdelar af den afgift, som tillfaller släden för minuthandel med och utskänkmng af 
spirituösa drycker, '..,.-delar, eller omkring 6000 R:dr Banko, årligen anslagits till 
fortsättning af åmurarnes ombyggnad, har förslag öfver kostnaden, beräknad till 
83,333 H:dr 16 sk. Banko, blifvit uppgjordt; men arbetet är ännu icke börjadt i 
anseende till väckt fråga om en förändrad rigtning af dessa murar, hvarigenom åga-
torna skulle komma att utvidgas och staden derigenom ytterligare förskönas. En 
stenhusegendom är inköpt till ny gästgifvaregård, som, med nu pågående tillbyggnad, 
beräknas att kosta omkring 66,666 R:dr 32 sk. Banko. Hamn- och grundpen-
ningekassans ärliga inkomster, uppgående till något öfver 3,000 R:dr Banko, använ
das till segelledens förbättrande emellan staden och Flottsund. Et t nytt ångfartyg, 
benämndt Prins Gustaf, är anskaflädt, genom hvilket, jemte ångbåtarna Carl v. Linné 
och Upland, daglig kommunikation med hufvudstaden underhålles under seglationsti-
den; om vintermånaderna gå jemväl dagligen två diligenser till och ifrån Stockholm. 

Till undersökning af en jernvägs-anläggning emellan Upsala och Stockholm, 
öster om Ekoln och Sigtuna-fjärden, hvilken väg anses blifva betydligt kortare och 
dessutom medföra mindre hinder för anläggningen, än den eljest ifrägasatta i r igt-
ning öfver Almarestäks-sundet och Örsundså, har stadens borgerskap anslagit 4,000 
R:dr Banko. 

I afseende fl det invid staden belägna s. k. invalid-, arbets och korrektions
huset, som i flera år stått obegagnadt, har öfverenskommelse träffats emellan ombud 
från socknarne, ä ena sidan, och Upsala stad, å den andra, hvarigenom berörde egen
dom skulle med äganderätt öfvergå till Upsala mot 7,666 R:dr 32 sk. Banko, som 
komme att användas till afbetalning af återstående köpeskilling för Länets lasarett; 
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dock beror denna afhandling på Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning och stadfästelse. 
Om denna vinnes, skulle irrâgavarande rymliga lokal kunna, på sätt hör ofvan blifvit 
antydt, begagnas till arbetshus, till stor fördel för kommunen. 

En omorganisation af stadens polis och nattbevakning är af behofvet högeligen 
påkallad. Ett förslag dertill har kommit under öfverläggning; och skulle, enligt det
samma, dessa för närvarande skiljda inrättningar sammanslås och utgöras, utom af 
stadsfiskalen, af en poliskommissarie och 24 poliskonstaplar med en lönestat af om
kring 6,000 R:dr Banko. 

Bränvins och andra spirituösa dryckers försäljning och utskänkning har, med an
ledning af nu gällande författning i ämnet, blifvit öfverlåten ät ett bolag. Da der-
före inflytande afgifterna uppgå lör året, räknadt frän den 1 Oktober 1833, till 
12,066 2-3 R:dr Banko, deraf Länets Hushållnings-sällskap erhållit 1/5 med 2,433 
R:dr 16 sk. och återstående V;,:delar fördelats emellan fimurs-komitén, på sätt nyss 
berördt är, och slädens poliskasssa jemte fattiga borgare, borgar-enkor samt stadens 
gubb- och enkehus, äfvensom Drätselkammaren; hvarförutan den vinst, som af denna 
utskänkning kan uppkomma, skall till ena hälften användas till understöd åt fattiga 
borgare samt deras enkor och barn. och den andra hälften disponeras af bolaget till 
»välgörande och nyttiga ärdamål». Nettobehållningen af utskänkningen beräknas ut
göra 6,666 2/3 R:dr Banko, och har bolaget till den föreslagna nya polis- och brand
vaktsinrättningen anslagit 1,000 R:dr nämnde mynt. 

Välgörenhetsanstalter i staden äro: l:o Allmänna fattighuset, hvarest 90 per
soner vårdas och omkring 100 personer, icke tillhörande fattighuset, dagligen be
spisas på allmän bekostnad; 2:o Borgerskapets guhh- och enkehus, der 27 personer 
äro intagne; 3:o Borgerskapets afkomst-magasin, derifrån omkring 100 tunnor span-
mål årligen utdelas bland det fattigare borgerskapet; 4:o Borgerskapets fattigmagasin, 
som till fattiga borgare och andra till borgerliga inrättningar hörande personer årli
gen utdelar något öfver 20 tunnor spanmål; 3:o Prins Gustafs folkskola, hvarest bar
nens antal under de fem sednare uren i medeltal uppgått till 307; 6:o Småbarnsskolan 
och barnhuset, uti hvilken förra 53 barn årligen undervisats; förutom åtskilliga fonder 
och kassor med till en del ganska betydliga kapitaltillgångar. 

Åtskilliga nya byggnader hafva blifvit uppförde, hvaribland må nämnas den ke
miska byggnaden i Carolina-parken, hvarest ulven Konung Carl XIV Johans byst 
af Fogelberg blifvit uppställd. En stor del af domkyrkans grundfot med omgif-
vande murar och trappor hafva blifvit förnyade eller uppförde af huggen granit. 
S:t Eriks källa har fått en prydlig öfverbyggnad af jern och i allmänhet har 
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stöden fortfarande förskönats genom anläggning af promenadplatser och planteringar. 
Anmärkningsvurdt är att, oaktadt de betydliga utgifter, som förorsakats af åmurar-
nes ombyggnad, torg och gators omläggning med sten, samt af byggnader och plan
teringar i öfrigt, sludskassan likväl ar för närvarande i det närmaste fri från skuld. 

Katedralskolan i Tpsalii, uti hvilkens tv/i nedersta klasser undervisningen är 
gemensam för de bilda bildningslinierna, latin-linien och real-linien, som de i denna 
skola kallas, är i de följande klasserna ordnad enligt grundsatsen af bildningsliniernas 
fullständiga särskiljande. Lärokursen är beräknad i latin-linien till 11 år och i 
real-linien till 10 år. Antalet af lärjungar har under de fem sednare åren i me
deltal utgjort 320. Till de 19 lärare skolan hade 1831 tillkommo följande året 
tvä nya. 

Antalet af de studerande, som under de fem åren vistats vid universitetet, har 
i medeltal uppgått ärligen till 890. Elevernas i folkskolelärare-seminarium antal 
har, likaledes i medeltal, uppgått till 26 årligen. 

Enköping har 1,401 invånare. Näringsfånget utgöres till någon del af handel 
och handtverkerier, men förnämligast af odling utaf spanmål, jordfrukter och andra 
köksväxter å den till staden donerade jord. Handel bedrifves af 8 handlande, handt-
verksrörelsen al S4 hnndtverkare, hvarförutan fabriksrörelse idkas af 3 färgare, som 
tillika äro borgare. I staden finnes äfven en apothekare. Ulskänkning af spirituösa 
drycker utöfvas å en källare, stadens gästgifvaregård, 4 traktörsställen, ett schweit-
zeri och en krog. På stadens ägor finnes ett tegelbruk och en ångmjölqvarn. 
Utom en så kallad pedagog» äger staden en folkskola, uti hvilken sednare undervisas 
omkring 70 à 80 barn. 

Genom stadens uppmuddrade å underhålles sjökommunikation med hufvudsta-
den och andra orter, dels medelst seglande lärtyg och dels med ångfartyg. Håll-
skjuts vid stadens gästgifvaregård skall bestridas af staden 4 månader och af Åsunda 
häradsboer 8 månader om året, men är ställd på entreprenad mot ätligt bidrag af 
de skjutsningsskyldige till belopp af 666 2-3 K:dr Banko, hvaraf staden godtgör 1/3 

och nämnde härad öfrige 2/
3:delar. 

Stadskassans inkomster uppgå till omkring 3,460 R:dr Banko årligen, hvartill 
komma 4-5 af afgifterna för minuthandel med och utskänkning af spirituösa varor, 
som lör sista försäljningsåret utgjorde 1,862 IV.dr Banko. För fartyg och båtar, 
som passera ån, samt varar som de medföra, erlägges afgift enligt nådigst fastställd 
taxa, och dessa afgifter, som för 1855 utgjorde 746 R:dr Banko, ingå till en 
särskild kassa oeh användas uteslutande till segelledens, kanalens och hamnbryggans 
vidmakthållande, 
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Åtskilliga arbeten till stadens förskönande hafva blifvit utförde, hvaribland må 
nämnas ombyggnad af den vattenrika s. k. Munksundskällan och dennes förseende 
med en prydlig öfverbyggnad, samt en ny stenmur utefter ån inom staden med 
gjutet jernstaket; hvarjemte trädplantering blifvit verkställd utmed de till staden le
dande nyanlagda vägar. 

Landskansliet i Upsala den 25 Oktober 1856. 

1\. VON KILEMER. 

JOH. KJELMN. J. SJÖBERG. 
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