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Berättelse, 
angånde Westerbottens Läns beskaffenhet och tillstånd. 

1:mo Landet är >wid bafskusien i allmänhet mera jemnt, än u^ 
Zet ä södra sidan angränsande Western orrlands Län; gcnomsLuru 
af Elfwar och 3°far, samt bestående till en stor del af Sandheds 
Mosiar, Myror. Trä!? och Iiisjö.n'. Denrädand^jordlilohnen, ärgröf» 
re och finare sand och sandmylla, emedan pH ganffa fä ställm mull 
eller wälartad Icrhjurd sinnes, alt likwäl af inaqcr bcffassenbet, 
som fordrar, ärlig gödst ng, om nägon förmonlig afkastninq kan 
päräknas- A den förre af drtze jordarter, wä^cr och mognar sH, 
dell ffpndsammare under reqnaktige somrar, än pä den senare, och 
undgår dengenom.ibland, Ortens allmänna mistbde af nattfroster-
ne enär de icke inträffa allt för tidiqt, cslrr äro desto strängare. I 
torra är äter, aftorkar grödan l förtid pä sandjorden och blifwer 
Zanffa obktydelig. Undtt de sednare ären i -sunnerhet» hafwa wäl 
myrors utdikning och odling betpdligen tilltagit, dels M förekom» 
mande af M a , som de med »vatten uppfnlda kärren inmhälla, dels 
i anseende till den förmonligare höbergning, som erhälles, enär de 
till lindor igenläggas; men mprornes mängd och widsträckthet, öf« 
wttstiga oftast den enffilta förmägan. Längre upp ifrän hafs« 
kusten blir landet mera bergigt. Den betydligaste Vergsiräcka -i 
Hapvmarken, Hr Sewe-Äsen eller Norrffa Fjellryggcn, som sträcker 
sig t frän Söder till Norr samt upptager omkring en tredjedel af 
den under Westerbottens Län lpdands Lappmarks areala widd,FlleL 
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ungefärligen Etthundrade-Femtio qwadrat mil, cch befinnes odua. 
lig till odling, undantagande sädan mark wid witza wattcndraa, 
soml till Äng kan anwändas. Ifrän denna Bergsrygg utlöpa fyra 
större Elfwar, utom ftere andra mindre, hwilka till en del, längre 
ner, har sin upprinnelse, nemligen: i:mo Ängcrman-Elfwen, som 
löper genom Äsele Lappmark, af hwilken twenne större gre. 
nar stöta tillsammans wid Wilhelmina kyrka och sedermera falla 
inom WesternorrlandS Län. Lögdeän, Gideän och Lacksjön, äro 
mindre wattendrag i samma Lappmark. 2:do Uman i Lycksele 
Lappmark, till hwilken stöter det betydliga wattendragtt Iugtän. 
3:o Windel-Elfwen, hwarmed Lais-Elfwen förenar sig cn mil norr 
om Sorsele kyrka och hwilken Elf sammanstöter med Uman, twH 
mil ofwanföre Umeä Stad. Ohrän och Gargän, <K'v mindre wai« 
tendrag i denna Lappmark; och 40 Skellcftcä Elf, som löper gs« 
nom Ärjeplongs och Arfwidsjars Socknar, eller dcn säkallade Pitiä 
Lappmark, hwarest Malän, Byskcä och 3°lbp Elfwar äro mindre 
wattendrag. Genom denna Lappmark löper äfwen Piteä Elf, som 
utfaller'i Hafwet inom Norrbottens Län. Genom Kongl. Maj:ts 
Landsfaderliga omwärdnad samt Strömrensnings-Comitecns werk» 
samhet, äro TjugustL Fortzar i Windel Elfwen mer och mindre 
rensade, samt Wagar anlaade wid stranden af trenne stycken, hwil. 
ka med Bätar icke kunna färdas, hwarigenom denna Elf nu är 
stottbar för gröfre stogseffccter Nitton mil frän bafsbandet; men 
förädlade producter, säsom Tjära och Bräder, kunna sälmida en¬ 
dast fortffassas till Swalledun, en fjerdedels mil oftvanom det 
Hora fallet wid Norrforsi, der wäg äfwen är upparbetad för först» 
lingen dcrifrän landwäg hit till Staden pä En och tre fjerdedels 
mil. De öfriae wattendragen begagnas endast till Säatimmer-
fiottninaar; men skulle genom kostnad och arbete, otwifwelagtigt 
äfwen kunna göras fiottbare för andra essecter. Emellan deffe wat-
iendrag. bessnneS inom Lappmarken ätstillige upphöjningar eller 
bergsträckor, hwilka utgä ifrän Norrsta Fjellen, säsom Stitlings-
fjellet, fiiljande Lycksele Lappmark frän Äsele, hwarest snön ä Skog. 
lisa Bera, wanligen ligger till medlet af Jul i manad. Denna 
trakt bestar för öftigt till stor del af sumpig och »vattensjuk mark 
samt ofantlige mpror, de der till intet nyttigt kan auwändas, hwll» 
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ket allt, sä wäl som Ortens läge, gör climatet kallt. Uti ArfwidS. 
jaurs Socken, är äfwen en dplik eller något högre bergsträcka emel¬ 
lan Skellefteä och Bpffeä Elfwar, som sträcker sig ifrän Skellefteä 
Socklicrä, upp till säkattade-Lewattensfjellcn, ä hwilken bergsträcka 
jemwäl finnas mänga ffoglosa, under halfwa Sommarn med snö 
betäckta ställen. De betydligaste Sjöar äro belägne i g^anffapet 
af Norrffa Fjellen, säsom Malgomay, Wopmsjön och Kultsjön i 
zisele Lappmark, Stor.Umasjön och Stora Windelen i Lycksele, 
s.-mt Homafw,:n och Udj.^ur i Pitiä Lappmark, hwilka alla äro 
fiffrika< mcn i synnerhet de twcnne sistnämnde: Radande jordmo-
nen är sandmo, som dock i mon af dejj sydligare läge bcfinnes mer 
och mindre mager och steril, säsom i Äscle, särdeles wid Hngerman» 
Elfwen och i ätffillige andre Vpar, är pä fiere ställen bättre artad 
sandmo; äfwcnsom lerjorden i Lycksele är bättre wid Uman, än 
wid den nordligare bclägne Windeln, utan att denne refiefsion i 
allmänhet kan antagas, ätminstone i afseende ä det bebodda landet, 
emedan jordmonen, öfwcr hufwud tagit, är bättre i Norrbottens 
Län. än härskades. I Arfwidsjaur finnes endast gansta mager 
sand. och öhrjord. I Arjeplong. dcr en stor del bestar af wal» 
ten, utgör det öfriga nästan allenast ofantlige myror och stenbackar 
med magert sandgrus, hwarä blott wanan att ej se och finna an, 
nat, kan gifwa anledning till odlings företag. Wid större wattu» 
dragen är marken vock minst stenig och lättast upparbetad. 

2:do I n n e w å n a r n e : 
F o l k m ä n g d e n , ulgör inom den bebodda delen af Länet, 

enligt -Skattstrifnings-Längderne för innewarande är: 
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Hstt Folkmängden ärligen ökats, wisa befs«g§cnbeHrens Skatt: 
issnfmngs.Längder, och orsaken dettill är o-wederfägcligen, dels Vacci. 
nationen, som nmnera allmänncligen begagnas, dels den lnckNga 
vmständig beten, att inga -farsots härjat, undantagande cir,180.,, 
dä fältsjukan bortryckte gauffa mycket fo! I , och dcrchlaud.en sjet» 
lepel af UineZ.Sockens folkmängd. ' 

Folket, i all,n,snbet bildadt, sedligt rch arbetsantt, .äger sär. 
deles fallenhet för alla siags haudastöjdcr; .men befinner .sig likwäl 
för det närwarande till största delen i fattige omständigheter, l M ^ 
til l scdnast Zfwerständne Lrig lnrd Rptzland, och hufwud sak ligen de 
sedermera inträfftlde swära misilyärtcrne, bidragit . 3i^id infällan, 
de goda är i synnerhet, förspörjes' alltid brist Pä Arbetare, dä ar, 
betskgan äfwen är drpgare, .cburu Spannemälen kan erhällas för 
villigare pris, ty sione delen som har sin bcrgnmg af ^gen afkast-
ning. w»ll ogerna arbeta Ft andra för dagspenning, hwilken är 
ganska ffiljagtig. Under 
n sst. Banco f^r ett Dräugedagswerke pst egen kost, men.den of. 
riqa delen af sret fäs det för bättre, allt i förhalande till dagens 
längd, sä att ett dylikt dagswcrke Winterliden/ wanligen endM 
bctalas med >6 a l8 st. 6 rst. ^berörde mynt. särdelVs öm mpcke,t 
Arbetsfolk icke si fordras pä en gäng^ Samnw anmärkning äger 
rum. i afftende ä lynnet hos ,den Iordbrnkande delen af Lapp» 
marks-InMnarne, och äfw?n ibland Lappallmogen, är sedlighet 
och belcfwenhet ,i märkligt tilltagande. Det .wore önlkeligt, om 
tillräckeligt antal ffickelige Präster, mägtige Lappffa spouket, fram, 
dcles icke komme att saknas, till bibehållande och befordrande af 
detta folks upplysning. HcZe .Ortens första Inwänare, aftager 
d.loe till niängd och wälntäga, i samma mon som Nybyggare till¬ 
komma, ehuru de äga tillgäng till ofantlige Skogar för sitt noma» 
di!ka lcfnadssätt, utom det ijelfwa Fjellen blir dem alltid helt och 
bäillt förbehällne; dock> synes sannolikt, att denna Nation, efter ett 
stculum, foga stall finnas i Äselc och Lycksele Lappmarker. 

3:o Näringar: 
J o r d b r u k : Hkerus bruknmgssätt är, emqt^örra tiders, aan> 

sta mycket förändrat, emedan i stässet för det fordom brukliga ensädet 
,ol ftmma Zamla äker, som förfäderne ^'gagnat, omwä.rling af 
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häde jord" och säd, kcltnnit till en' 5etiivlig lilsträckning Alusligtk 
sädessiaq äro: Korn, och sä kallad BLmdläd af Kär-Räa, Zch Korn/ 
till liänon dcl Wlnter-Räg, sam högst rbctpdllgr Hwcte. Propor, 
tion af öetzc säoesstag' är »viserligen ftvär att bestämma> sä wiva 
föga cn enda Bond^ hänilinnan följer l.ägcw besiäw.d gnmd. kik'« 
M l torde Blandsäden, öfwcr hufwttd tagtt, kunna> berak-nas till 
fjerdcdekl,' cMl,t' KcrNsädet, och Winter-Raqcn ej mera äN till hälf^ 
fen eller tredjedelen emot Blandsäden Hafres^de' är .qansta säll¬ 
synt och Hner brukas alsintek. emedan sädane är gifwas, att des» 
se, inn^n nattkylan inttäffar, hinna tisl mognad'. 

Potatis- och' Linodlingen är ansenligen upphoven, dock icke 
öfwe!sti«^ande OrtcNs behof; men odli^en af Hampa och Humla, 
är' ännu icke deremot swarande,- För öfriqt och ehuru odlingen 
onckcliqcn ät i tilltagande, kan sädcs-prodliclionc^ icke sagaF wara 
fwar uire cinot Inwänarncs behof, andre än de gcd,i aren. I ' 
moisaft fal l . , llpxsissr alltid ftönc eller mindre sädcsbrist, i föthäl. 
lanoe llll' mi§wäfletts betyd!ighett Hufwudorsakca haiNll, är re-
Vni! nlrcdd wara l^cal, men äfwcn tilifäilige intläffd ibland,- sä̂  
fun- ftzi- stark tctka, öf>versiödi,.ft regn, sibrircgn och hagel hwilka 
ens,:,U icke'äro sä aili!,änt' förldanoe, man dä ,do intrassa i föt>" 
elNî .l iiicd do locala-. ^Med undantag af nägre fölbältrade Tlädcs» 
och '?ai>cs,Al,lar. är Äkci^rliks.Rcoffaprn ofösän^rad. Nagro mö, 
km^ st . ilnättnlnq ir titt bosparanre >'f aibels^aft, äro c^'införde. 

Boskapsskötsel, h.n' i rän Uiäldviaa lidcr warit- en i-
bl>. ,' O.fclvi l)uflvl!d»H'ina>'i'. Ehttlu bllpdlige' ldliogar af m>> 
vo' , 'lvcle,'' Ve sednare ä>cn hlifwit gjorr-c, sämre ängsläqeni',etee' 
fö!>^ ii-^oe samr u-MZ^e- linvov, ?nl>P det kärslärcs ivanliqa s5t» 
ttl> l^!,'l,i!!N3 tiss äkcr ocl,/ eft^r näqra ärs bnlk,-älcr la.qde tlll 
arc' a':> k>n, ftdeiitlla^iacN i .ssmänhct icke anses ljafwa'detpv. 
l l^, , , r>Us', emedan de N.UllrNga änaa«ne ärliqen .,ftaga i bördig» 
hel 'i>u. qcnolä deras ltp^odling till Hfcr ĉh Lindrt^ fo^mer.lnve' 
Mn<' crsät.us' Denna oolin^ k>ul föga forceras, ulöfwer liwad 
lla<',< li>,a ?,',"qes^igzng,n' medgiflver, eincdan i^nr icke f3r fr5n«, 
taaa o>di!<ä,a Akerbrllket allt för mncken spillning, hwiiken ock 
^rcr.Hlnnde Angelfodlma owilkorllgen fordras om Mdamälrt ffM 
'wi"l'as^ Qppua Aketwidvew och WngiMlingeN, mäsi^ Verfire lsmp 
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pas efter de naturliga flogarne och liNdorneS afkastning. I ^^««. 
marken, der MproMe titt större delen äro af sädan beskaffenhet, att 
deras upparbetande föga betalar kostnaden, och till werkställigheten 
hwaraf, Arbetare jemwäl i allmänhet brista, har wattenupMm. 
ningar pä ftere ställen wed fördel blifwit werkställde, hwarigenou» 
rätterne förrutlna pä de trän, som wintertidcn stätt under watten, 
samt gräswä^t t stället uppkommer. Det är ung weterligen ê em< 
pellöst, att näqon saknat en päräknad ersättning af sädani'företags 
undantagandes de fall. dä dammen icke blifwit bygd sä waraktig, 
att den kunnat motstä wärftoden." Till sädaue uppdämningar fin¬ 
nas der mänga lägenheter, hwaribland mä nämnas: i:mo Uti 
Ohrän wid P^inlidens Npbpgae i Lycksele Lappmark, hwartill kost» 
nåden förmodas uppgä till Ättahundrade Riksdaler Banco, och 
bwari^enom en ärlig afkastning af Tre, a Fyrahundrade strindor 
Ho, om 32 Lisp:s wigt, säkert kan päräknas. 2:do I berörde Ä, 
eli fjesdedels wil ifrän Längselc bp, är tillfälle för en Dambpgg, 
nad, som ssulle kosta Ett Tusende Riksdaler Banko, derigenom 
wattnet kan uppdämmas halfannan mil samt wattna en stor del 
af Ängarne under Längsele/ Lomforsi. OretorpS och Knastens bpar. 
3:o Uti Norvän, norrom Kraksjs by, dcr byggnaden icke kostar 
mer än circa Twähundrade Riksdaler Banco. men gifwer Hö» 
afkastning för ett nytt Hemman. 4:o Uti GranHn, hwarest Dam» 
men komme att kosta Trehundrade Riksdaler Banco och gifwa 20 
a Zn strindors ärlig afkastning, samt 6:0 uti Staburbäcken, belä» 
gen emellan LuspholmS och NäswattcnS Krono-Nybpggen/ är Hf-
wen ställe för / n Dambpggnad, som torde^ kosta Twähundrade Riks¬ 
daler Banco, hwarigenom tillräckelig Ang stulle erhällas för et< 
Hrono-Nybygge. Hushäas-Sässffapet har redan warit omtänkt, 
»tt uppmuntra dylika företag, hwartill inom det bebodda Landet 
ej eller saknas lägenheter. Bruket af Stallfodring, Hr härstädel 
okändt. Betesmarkerne sro pä en del ställen goda och tillräckelige, 
pH andre äter swaga och' inffränkta. Kreaturen äro af me» 
delmättig godhet, utan att annan anstalt till deras förbättring <le 
widtagen. än att ett parti Isländska fär, genom HuShälls>Bäll' 
ikapeis försorg blifwit anffaffade, bwilka likwäl ännu icke till na« 

gon 
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gon betydenhet hunnit förökas och kringspridas. Ladugärdsaf?afi. 
ningen öfwerstiger wida Ortens behof och ett betydligt qvantum 
Smör aMcppas ärligen. Ladugärdsstötscln är snarare förbättrad, 
än försämrad sedan sist öfwerstandne krig med Rystland, hwarun-
der Inncwänarne förlorade en stor del af sin Voffap, hwilket äf-
N'en hade ett menligt inflytande pä Jordbruket. Ingen Boskaps-
sjuka har warit gäilgbar, undantagandes i Lappmarken för nägra 
är sedan, som dock/ gcnom widtagcn ätgärd. snart hämmades. 
Renssötscln utgör Lapparnes hufwudsakliga näring. De begagna 
icke allenast mjölken till föda, ulan jcmwäl köttet och hudarnc af 
desic kreatur/ dels till eget behof och dels till salu. Berörde näring 
är likwäl i aftagandc, en nalurlig följd af folkmängdens för-
minssning. Renkrcaturen beswäras ofta af en smittosam sjukdom, 
kallad Rcnpestcn, som förorsakar mpcken förlust för Lapparne. 

S k o g a r . Tillgängen och beffaffenheten deraf inom det be» 
bodda Landet, är ganffa ssiljagtig, i ty att en del Bpar, särdeles 
länqre upp iftän hafskusten belagne/ äger ymnig tittgäng, dä andre 
widkHnnas brist pä bpggnadswirke samt äfwen till nägon del nöd» 
gas hämta Wed och Gärdsel pä längre afständ; men i allmänhet 
är Skogen wida öfwcrstigande Ortens behof. Skattssogarne. nu« 
mera iftän Krono Aslmänningarne afwittrade, äro inom Byalagen 
s^mfälliga, utom fä undantag, der Storskifte, Grannarnc emellan, 
stedt och förorsakat en klokare hushällning med desammc. Största 
telen af Krono-Mmänmngarne ä nedra Landet, i synnerhet de son» 
fmn.is beläg e wid ftottbare Elfwar och Äar, äro upplätne dels 
till Slockfängst för Sägwerk och dels till Kohlning för Bruken, 
emot stubbörcn och ränta, hwilket dock icke hindrar Nybygges-an> 
läggningar; men sedan Kongl. Maj:ts Nödiga förordnande af den 
5c> Juni ll^^a, hit ankom, har nägot tillständ till Stockfängst, icke 
meddelats, ehuru ätffillige ansökningar derom blifwit gjorde. Un« 
gefärligen fem ättondcdclar af Lappmarks-Fögdcriets areala widd, 
bestar af odisponeradc Krono»Skogar, tjeillige till Timmer-, Slog» 
de, och Bygqnadswirke eller Wedbrand, hwaraf'dock Skogen mot 
Fjellen är trögwält och korrt. — Tillsynen ä Krono-Skogarm H» 
ligger öflver^Iägmästarcn, Landssistalerne och Krpnobetjeningen i 

2 



10 

Länet, Till ssogarnes äterwez't är ingen ätgärd nidtagcn Tll l . 
gäng pä bränntorf, torde wäl ä sina ställen finnas/ n.cn brukas 
icke, Förbättringar i Byggnads' och stängsclsätt, äro i allmänhet 
icke in föl re-

Bergsrörelse. Grufwor af nägot siaq, finnas icke innom 
detta Län, undantagande Nasafjclls silfwcrwelk i Piteä Lappmark, 
som längesedan är nedlagt; hw^remot här finnas twcnne Masugna» 
och följande Iernwcrk. nemligcn^ Olofsforsi i Nordmaling, Hörne-
fvrsi och Säfwar i Umcä samt Robcrtsfor§ i '< pgdcä Sockcn jem. 
te Iohanmsfortz Iernmainifaoturwclk i Umcä Socken, som npli, 
gen crliällit Slänajernssnlides raliighct ifrsn Kcngis bruk i Norr. 
bottens Län. Desiutom ftln,as äfnxn Trenne Iernwerks anlägg, 
ninqar; men det är osäkert om rch när de kcmma att bringas Ull 
fullbordan Driften w,'d dcstc ueik, är listig, hwarliss närwarande 
Conjunclur uppmuntrar, ehuru följdcrne »>f dcn n^siförstulns 
mindre fördelaktige perioden och Krigsopcrationerne i Ortcn, torde 
ännu för en del wara känbarc. 

Produclerne frän Olofsforst ock derunder lydande Stangjerns' 
hammare, transporteras landwäg frän Klöse till Olofefortz en och 
en kalf mil, derifran ikcr tn-nspor^cn efter Lcdcä Elf pä präinar 
^ dels mil till inlastningsställct Ledcä halsen; frän hörnefortz 
Bruk, landwäg en fjerdedels mil till lastagcplcttscn i Hörnefjerden 
frän Säfwar Bruk, pä Vätar utfore Säfwar Elf till lcstage 
platsen Hästskälet en mi l ; och fiän Robertsfolst Bruk, tre fjerde-
dels mil landwäg tiss Sikäfjerden. SkogstiNgängarne wid OlofsforZ, 
äro pmnige; wid Hörnefortz instränkte och af sämre beskaffenhet; 
wid Säfwar och Robertsforsi, qifwaS inga Recoqnitionsffogar, 
utan drifwas dcsie Werk pä kjöpe kahl. Nägra särdeles anstalter 
till dcffe werks uppkomst ocb understöd, äro icke widtagne. 

Fabriker och Bruk, föröfrigt i detta Län ej befindtlisse, 
utom Strömbscks Glasbruk i Umes Socken, hwars tillwcrkntng 
utom Ortens behof, afffeppaS tlll Stockholm och sistledit är upp-
gstt ti l l ett wsrde af 245gss 3l:dr 34 ss. Banco. 

Näringar: Häribland kan hufwudsakligen räknas Vt<-
bundradeelfwa si. fin- och grofbladlga ssaar, »en hwilkas Plv» 
iuction de sistförsiutna sren, ej funnit afsättning. 
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Bi-Näringar. Iagt och Fägelfänge, idkas i de mindre 
bebodda traktcrne, oä nägot ^<ildt ar ull finnandes, mcn i af,een» 
de hwarpä tillgängen är mpcket olika frän ena aret till det andra. 
Ofwen ibland Ll-^niarks Iinvänarnc, är det mäst de närmast fjel-
len mistande/ som susielsätta si^ mco detta ortens urgamla nar.ngs» 
säng, Mcd Fisserierne är saksamnl.'. Inneiuarande ärs fifffäligst 
torde lippaä ml femhudrade tunnar Salt Lar och 24 .̂0 lunnor 
Vtröuiiuing, utoin Onens bchof Innom Lappmarken, särdeles i 
Urfwldsjaar ow Arjrplruq, är fiffel att anses för Innewälunnes 
lmfwlldsakii.!!-! näring Såsom ett bcwis pä en rik fclngst, är_upp> 
gifwct, att cil Nybyggare boende wid Udjaur/ endast under lckti» 
den en I M fångat 4s'w ft. stöire Sikar, deraf hwarje hundrade,ned» 
forstade nllSkcilefteä nunknad, i utbpte. kunnat inbnnga omkring en 
tunna k.rn Tjärubränningcn är' bclpdlig, i spnncrhet wid mist-
wä̂ rt är, dä den af behofwet blir en nödwändighet och idkas af 
aNa dem, som äga nägon tittgäng pä ämnen, oakladt den ringa 
bätnad denne Näring medförer, där transporten är längwäga och 
tillfälle till fiottnina icke finnes. Kohlning werkställes af den när, 
mast Bruken boende Allmogen, när dcrföre sädan betalning erhälles 
som lönar mödan, hwarmed eljest är enahanda förhäliande, som 
imd Tjärubräilningen och beror af de bättre eller sämre siördar 
Bonden crhällcr. »Valtpetter tillwcrkningen är i märkligt Nllt^an. 
de, i synnerhet i Nordmalings Socken, der inkomsten för S^pe» 
tern, de scdliare ärcn öswerstigit krono utstplderne. Sisilcdit är< 
tlllwerkning i Länet uppgick till Ett tusende Trehundrade Tretiofpra 
«ä »5 ^. Och ehuru bestämda uppgifter ä detta ärs tillwelkning 
iftän alla Socknar ännu icke inkommit, kan den antagas ti l l om¬ 
kring Ett Tusendefemhundrade Lispund. För ortens behof. finnas 
smärre Murtegelbruk inrättade af Allmogen uti ätstilliga Bpar i 
ywarje Socken, och äflven nära Umeä Elad. Linne- vch Ullenäf» 
nåder, tlllwerkas wäl ännu cgcntliaen blott för Ortens bel><.f; men 
hafwa de sednast förfiutna ären »vunnit lsdan förkofran, alt en det 
deraf. i finlek och godhet, täfiar med utländffa toger. Förtjcnsteli 
med Fohror och kjorstor, bcglignir äfwen den del af Allmogen, som 
tillfälle dertill äaer. »en äro ej af betydenhet. Wintersiögder bestä 
uti tunne» och andra tradkärils förfärdigande, Snickare- och smeds-
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arbeten samt fattp.qs bpggnader, allt fur landets behof. Tillwerk, 
ning af Tcrpcntin har Hushalls Sällffapct genom utfäste Vrrmicr 
sökt uppmunlva, man att nägon fördelaktig werkan dcraf Hrnu 
försports. Hwaremot Pottaffe bränning är börjad och torde fnan^ 
re kunna befordras. Alla detze Näringar äro bidragande till Jo. 
karnes beraning och brstäsid, samt finnas enlige med Ortens läge 
och natur-tittgängar. Ingendera af dem, undantagandes Pottaska, 
och Terpentins tillwerkmngarne, för hwUka premier blifwit utfäsie 
af Hushälls-Sällffapet, äro tillkomne, eller underhällas genom all» 
männa understöd/ ej eller äro de beroende af eller ffadlige för 
Jordbruket, om icke tjärubränningcn, hwadan densammes större 
eller mindre betydenhet, hnfwudsakligen beror af Sädesffördarne. 

H a n d e l : Hufwudsakligen afsätter Ortens Inwänare sine 
Landtmannawarcr och Skogseffetter, dels till Borgerffapet här i 
Staden» dels till nästgränsmide Städers Handlande »vid de ärlige 
Frimarknaderne. Z!fwen finnas ätskillige Hemmansägare i en del 
Socknar, hwilka drifwa handel med Spannemäl och Victualier. hwar» 
före de taxeras till Bewillning i mon af deras rörelse. Ostridigt 
har den bcwiljade Handelsfriheten med Victualier ledt till Allm , 
gens fördel; men den luxe som derigenom hos de Handlande Hem» 
mansägarne börjat wisa sig, kan deremot äga ett skadligt infiytan» 
de pä "deras Barn, hwilka ledas frän sin annars naturliga sedlig» 
het samt häg för Jordbruk och andre Landtmannagöromäl. West» 
göthars Gärdfarikcmdel är högst ffadlig för Orten, dä den icke 
allenast qwäfwer Näringsfiiten och lusten, för egne, lika goda och 
oftast bättre tillwcrkningar, utan äfwen ästadkommer ^ppighet och 
fåfänga, genom införandet af otillätne waror, 5wilket ingen Tull» 
betjening eller tillsyn af Krouobetjente kan förekomma, sä länge >dp« 
lika waror äro tillätne för bruk och nyttjande. 

Utom den Communication inom Landet, som är en följd af 
de mänga nya Hemmansanläggningarne, har den widare blifivtt 
Hppnad genom allmänna Wägars anläggning emellan angränsande 
Socknar; men en stor swärighet stall ändä alltid möta den längre 
ifrsn Sjökusten boende Allmogen, att framforsta sine Waror och 
Stogsessecter, om icke Elfwarne i möjligaste mätto göras fiottbara. 
Verest Uman, som t i l l en del redan sr rensad, samt Bpsse och Aby 
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Elfwar blcfwe upprensade, sä skulle säkra fördelar winnas, dä obe» 
läknelig tiugäng pä ämnen till hwarjehanda ffog^prodcter omgif. 
wli dem, men lnvilla nu till siörrc delen stössas af förruttnelsen, i 
anseende till bristande möjlighet, alt fr^mffassa desamme. Erport 
<:f Wed till andra Orter har tillförcne icke blifwit »verkställd; men 
sistlcden Sommar affördcs härifrän nära Sjuhundrade famnar till 
Stockholm, och stli<!c Hufwudstadens ärliga wedbehof till en stor 
del kunna fyllas ifrän dctla Län, om utwäg till Wedcns ttv.nspor» 
terande kunde beredas, emedan tillräckligt antal tjenlige Fartpg 
saknas. 

4:o P o l i t i s k F ö r f a t t n i n g : 
K a m m a r w e r k : Under loppet af de fem sist förssutrie ärcn 

har inom Länet, Lappmarken inbcräknad, Etthundrade-Tre Nybyg¬ 
gen blifwit anlagdc; Etlhundrade-Ellofwa, efter ätnjutne frihetsär, 
mgätt i ssatt; Twenne stpckcn af ode upptagne och Trenne fallne i 
ödcsmäl, samt Etthundrade Sextiotre Hemmans klpfningar bewil-
jade. Antalet af Nybyggen skulle otwifwelagtigt ökas betydligt, 
oin Statens tillgängar mcdgäfwo, att med kraftigare understöd bi» 
springa första Avläggaren, som nästan alltid är utfattig och ofta 
har ftere smä Barn att försörja. StorffiftesförrättningarBpachis, 
fortsättas smäningom i den mon Jordägarns mägta bestrida de der» 
till erforderligt dryga kostnadcrne. och werkan deraf är fölmonli.q 
för Odlingar samt ett bätte Jordbruk; men Enffiften äro ännu ej 
päbirjade, och lära föga i detta Land med framgäna kunna före« 
tagas. Bruks- och Wattenwerksrättighet, att uppdamma watten, 
bwars följder otwiswelagtigt mäsie wara menlige för Landets od. 
ling, är härstädes okänd. ' Kronans Hemman och Lägenheter fin» 
nas i Tabellerne upptagne. Bruk eller Qwarnar, Kronan tillhö-
r:gc, eller Lärowerk och fromma Stiftelser upplätne, finnas ej i 
detta Län. 

S t a t s - B i d r a g . Att desie för Menigheten äro ganjka 
tryckande, synnerligen wid inträffande mitzwärtär, kan icke bestri¬ 
das; äfwensom att deras tyngd, i anseende till Ortens widsträckta 
läge, betydligcn ökas genom länawäga färder för utffulders afboo 
dande, allmänna Wägars underhällande samt Häll- och Transport 
ffjutsar. Beswäret med Inqwartering och RcservstiutS,» drabbar 
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egenteligen de närmast allmänna Landswägen boende, och kan med 
säkerhet antagas swarande emot de aftägsnares olägenhet wi» 
StatS-Bidragens lefwerering. Den beräknings-method, som tjenat 
till grund wld beräknandet af de i Tabellerne uppförde onera, är 
medel-priset af de fem sistförflutne ärens Markegäng. 

P o l i t i e . For ordningens och sedlighetens widmagthälland« 
Hr ingen hufwudsaklig författning särffiit för detta Län utfärdad, 
utan tillkommer det Kyrko-Rädct.' Krono.Bctjeningcn och ScMän» 
nen ihwarje Församllng, att waka öfwer allmanna Författningar» 
nes efterlefnad i den oelen, samt befordra de öfwerträdande titt 
undergäende af warning eller Laga answar. Ett Arbets- och Cor, 
rections,Hus är inrättadt för Länet, der förswarslöse och wanarti, 
ge personer, efter omstandiglieternc intagas till förbättrande. In» 
om den bebodda delen af Landet finnes blott en enda Sockcn» 
Schola, hwarwid Läraren lönas af räntan ä ett dcrtill doneradt 
Capital. I hwar bp utses wanliaeu nägon för Gudagtig och stil» 
la lefnad känd Man eller Qwinna, som underwisar Allmogens 
Barn i Christendomen, hwilket äfwen Föräldrarne sjelfwa besör» 
ja. ^fwen antaga Kprko-Herdarne stundom särffilte Barna-Lära< 
re, som resa ikring Socknen för att undcrwisa Barnen i läsning 
och ffrifkonsien, till hwilken sistnämde, Inwänarne i aNmäuhet haf» 
wa särdeles fallenhet, och hwcnuti en stor del af Allmogen age» 
för dem erforderlig ffickliqhct. I Lycksele Lappmark är en Schola, 
grundad pä ansiagen Fond, hwarest sex stycken Lapp-Barn ärligen 
erhäna fr i kost och underwisning. De ofris? Scholorne i Lapp» 
marken äro indrague; hwaremot underwisninge» besörjes dels af 
Presterffapet, dels af en Missionär och antagne C t̂hecheter, som 
ätnjuta Lön pä St^t. För de Barn och Ynglingar, hwilka ägn<» 
sig till Studier eller ämna blifwa Handlande, finnes en Trivial. 
Schola här i Staden. Till Hälsowärdens besörjande finnes föl 
närwaraude endast en Provincial-MevicuS i hela detta widsträckta 
Län, jemte en Läkare wid det härstädes inrättade Lazarettet, hwil¬ 
ket är gemensamt äfwen för Norrbottens Län, samt en Lands» 
FHltssär särffilt för en Socken, som Socknemännen sjelfwe afiona. 
Gn Comits i bwarje Socken har nnliaen blifwit inrättad, som 
äger hafwa uppmärksamhet ä hälsotlllMndct och wid inträffands 
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ssukdomar widtaga de ätgärder, kwartill omständigbeterne föranl«, 
da. Föi sa »ni i liga» ne inom det bebodda Landet, äro förledde med 
en eller lweimc VariunorffDr; men i LappmiNkcn saknas de ännu, 
och torde der cgcntcligcn kunna göra ganska liten nytta i anseende till 
Bparnes afständ frän hwarandra och osårbara wägar. Hwarje 
Församling försörjer sim fattige, deröfwer Pastor har hufwudsak» 
liga inseendet tillika med Fattigwärds-Comitcer, som i en del Sock» 
nar äio organiserade. Närmaste tilljunen öfivcr Gästgifwcrierne 
och deni aiigäcnde Författningars cftcrlefnad, äligger wedcrböran. 
de Länsmän, som, enär fel och misibruk yppas, »vidtaga, bcskaffeno 
heten clillg, ätgä>d. Nägre särstilta anstalter till fängandc af 
odjur, hwllka nere ä Landsbygden nu liicra äro sällsonie. finnas 
icke nidta^ne, utan uppbäd.15 större eller mindre del af Imränar . 
»'t till Skallgäna, em sädant fordras. Sä wäl Lapparnc, som 
Npbuggarnc s Lappmarkcn äru allmänt snällu ss.dlöpare och st,'tter, 
som winlcrtiden uppspärra och döda Björnar, Wargar samt 
alidra rofdjur, sä snart tillräcklig snö hunnit falla: men de§fö»« 
innan förorsaka Wm-qarne, hwilka ankommcl frän Norrffa sidan, 
ofta stor städa ä Rcnkjordarnc, till förrkommande hwaraf, nägra 
anstalter uti de widsträckta sto^arne föga torde äga rum. 

5:o Umeå Stad, den enda t hela länet, idkar för när» 
warandc cbetpdelig utrikes sjöfart, hwarlill de mindre fördelagtige 
eonjunctuiarne äro oldsakcn. utan bcstär Handlande Borgerff^pets 
rörelse lnifwudsakligen dcri, att de uppköpa och med egna fartyg 
pä Stockholm, men äslvcn »ägi,n gäng a ann.in inrikes Ort af» 
sätta landets producter, bcstäsnde af Tjära. Bräder, Bjelkar, Smör, 
talg. Hudar, Skinn, torr Fiff, L^r och annan salt Flff. Foqel» 
Vkjäispäck, Trän m. m.; hwaremot sterkämtas Cpannmäl särdeles 
wid misiwärt är, Sa l t , Hampa, Kläde, Win, Tobak, Specerier 
och allehanda andra kr> mwaror, dermed handel sedermera drifweis 
dels hemma i kppna bodar, dels ä frimarknadcrne innom Länet, 
men äfwen denna rörelse är i aftagande. sedan en del Hemmans» 
ilgare företagit stg att idka handel med Spanmäl och Wictualier. 
ywilket äfwen har inflytande pä sfrige BorqareclaSstrne, som mev 
fs undanlag, befinnas mindre wälmsende. Förut har en stor del 
af Afimoaen till Borgerssapet pä öppet köp lämnat sine wahror, 
emot erhället förffolt i Contant eller andra förnödenheter, bwaref, 
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ter och scdan warorne förpttrats, Allmogen blifwit liqviderad i 
mon af försäljningspriset, hwilket ibland ännu är vfligt, ätminsto» 
ne i anseende till Tjära»/ men till det »nästa numera upphört ^ 
samma förhällande Landtmannawaror finna fördelagtig afsättmng 
i Stadm, har den sistnämnde nalurligtwis inflytande ä Landets 
kultur och Näringar. Prohibitive Författningar til l förmän för 
Staden finnas icke. All brukbar jord af Stadens inffränkta ägor 
Hr uppodlad och wäl underhällen/ hwarutom Stadens Imvänare 
s nsstgränsande Byars mark, emot ätstillige beting gjort betydan, 
de odlingar, som allt begagnas i wefelbruk dels till Räa, och 
Kornsäde samt Potutes, dels för Gräswäxt efter Ortens plägsed, 
och är i betydlig mon bidragande till en del Inwänares bergmng, 
särdeles i goda är; men saluwäzter odlas icke, utan nyttjas Krpdd» 
gärdarne endast til l husbehof. Den ouppodlade delen af Stadens 
omrsde besiär hufwudsakligast af kala berg, sandbackar och sten« 
bunden mark, hwadan wedbrand och mulbete mäste betingas af 
närmast belägne Byar. Fabriker och Bruk äro icke anlagde inom 
Staden. Strömbäcks Glasbruk, som sorterar under Stadens Hall» 
Rätt, är beläget i Umeä Socken och redan förut omnämndt i denna 
Berättelse. 

I anseende till ben penningebrist och fattigdom, som i allmän¬ 
het rader ibland Stadens Inwänare, äro arliqa Statsbidragen 
directe betungande, men för närwarande bar Staden inaen olä> 
ssenhet af ffjuttining och föga beswär med wäghällnina öflver de in< 
stränkte ägorne, För Barn af bä.qae könen är en Schvla nyliqen 
organiserad, efter Vell-Lancafierssa läromethoden/ der fattige Stads-
boers Barn njuta fr i undcrwismng, emot den lön, som Läraren be» 
stss. Hälsowärden besörjes af Provincial. och Lazaretts-Läkarne, 
emot öfwerenskommande lvederaällning, sä wida Stads-Läkare icke 
finnas. Ett Fattighus är iurättadt, der älderstegne och bräcklige 
personer underhälls. Efter ärlig Taxering, erlänger Stadens In» 
wänare ti l l de öfrige fattiges försörjande, en wiff afgift, hwilken, 
jemte räntan af ett doneradt Capital, genom Fattigwärds-Direc^ 
tionens försorg, utdelas till en bwar ester behof. 

Wästerbottttis Lalws-Cancellie i Umeä den 23 Decemb. l32ll. 
G. R. af SCHMIDT. 
Magn. Wilh. Cygnaeus. 



Tabell för Landet wid Femårs-Berättelsen från Westerbottens Län år 1822. 

Westerbottens Lands-Cancellie å Umeå den 23 December 1822. 
G. af SCHMIDT. 

Magn. Wilh. Cygnaeus. 



Tabell för Staden. 

Westerbottens Lands-Cancellie å Umeå den 31 December 1822. 
G. af SCHMIDT. 

Magn. Wilh. Cygnaeus. 
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