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Stomågtigste Aller Nådigste Konung! 

Till följe af Kongl. Maj:t$ sÄrskildta N&dlga 

föreskrifter, får jag nu i underdånighet af-

gifva Berättelse om Vesterbottens Läns till

stånd i Ekonomiskt och Statistiskt afseende 

samt derjemte bifoga Tabell, efter Formulai-

re, ej mindre för Landet än Vma Stad 

d a eada i hela Länet. 
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1:0 Länets allmänna be
skaffenhet. 

Det e^enteliga Vesterbotten, Nedre el-

Jer så kallade bebodda delen af Läne t , b e 

tagit vid 65 Graders 49 Minuters Po lhö jd , 

gränsar i söder till Väster-Norrlands Län , i 

Öster till J imniska-Viken , som å smalaste 

stallet kallas Qvarken , i Väster ocli Nord

väst till den ut)der Länet hörande Lappmar

ken, och i Norr till Norrbottens Höfdingedö-

me. Bredden af Länet vid dess Sölra Gräns 

^mellan Hnfskinten och Lippmarks - Rået 

utgör circn -fe mil, ifrån Löfangers udde vid 

Nor ra Gränsen 9 och tre fjerdedels mil, samt 

ängden efter allmänt)» Landsvägen a8 och sju 

gextondedels m i l , men i rät L inea , dragen un

gefärligen 19 mi l ; så a t t , enär medelbredden 

beräkna tiU 9 och en tredjedels mi l , Länets 

beU are»b» vidd , utom 1-appmarken, kan anta

gas till 177 och en trediedels qvadrat mil, Lapp. 

» a r k e n , g rämande i söder till Jemtland och 

Ångermanland, j Väster till Norrige, och i Not1 

till Luleå Lappmark, föimodai innehålla om-
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kring 550 qvadrat mils vidd. Angående befin-

jelige Vattendrag, Sjöar och Bergsträckor samt 

rådande Jordmonen i Länet , anser Jag mig i 

underdånighet endast böra åberopa sednast af-

gifna Fem-Ars - Berättelsen. Genom det a f E -

der Kongl. Maj:t i Nåder beviljade anslag och 

Oilens Innvånares biträdet är Strömrensningen» 

efter plan, verkställd uti Umeå- och Vindel -

HJfvarne samt ny Landsväg anlagd ifrån D e -

gerforss till Lycksele Kyrka , utgörande 6 o c h 

fem-sjettedels mils längd, livarmedelst en när

mare gemenskap är befordrad emellan Kust. 

landet och Lappmarken, livilken i framtiden 
torde blifva så myeket mera vigt ig, som Com-

munication derigenom lätt^Hgen kan öppnas 

med Norrige. Äfvenså är en ny väg, utan allt bi

dade af allmänna medel, inrättad och istand-

»att emellan Skellefteå Socken och Norsjtf 

Capell - Försnml ng, utgörande 7 mils 

sträckning, Under de sednaste fem åren, är af-

tappning bevilljad af 16 stycken särskildte sjöar. 

Antalet af beviHjade uppodlingar samt dispo

nerade Anges- och Mnhlbets lägenheter e-

wot Pen i n g e - eller Smör-ränta, uppgår till 
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143 stycken. Genom utsatte premier, har Välter. 

Löftens Hushålls-Sällskap sökt upmuntra an« 

^'ggning af nya Vägar och Broar ifrån aflägs-

na Byar, Hemman och Nybyggen till Allmän

na vägarne, hvilken åtgärd redan haft god 

verkan, 

2:0. Innvånarne. 
F o l k m ä n g d e n utgör inom Kustlan

det, eller den bebodda delen af Länet, en

ligt Skattskrifnings Längderna för sistlidet år 

i försts och andra Fögdarierne, Mantalsskiif-

ne Mankön 8,913. 

dito Qvinnkön 9»577. 

dito i Umeå Stad, Manlön 35g. 

di'o dito Qvinnkön 4O7. 

'9.3'5. 
Mantalsfrie Mankön i i:sta 

och a:dra Fögdericrne 8,248» 

Dito Qvinnkön 8,317. 

Dito i Umei Siad, Mankön 260. 

dito dito Qvinnkön 263 

11, laj 
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I Lappmarken, der Skatt-

slcrifning icke förrättas, uppgår 

Mans- och Qvinspersonernes 

antal af Svenska Nntionen 

sammanräknadt, efter upp

gift, till 

Dito Lappar 
7.37i; 
1,630' 

9,001 

Summa 45,444 

Och har således pH de fem sednast for-

Hutne åren förökats in allés med 5,466 per

soner t som gor i3 och en half Procent, el

ler ofver 2 och en hslf procent per medium ärli

gen, hvilket hufvudsafcligen Är en följd af 

Vaccinationen, som hrdrifvFS med framgSng 

simt den lyckan, att Landet undgått härjande 

sjukdomar och svåra missväxter. 

F o l k e t , som i allmänhet tagit, är bil-
datlt, sedligt och arbetsamt, bärdadt och 
löfligt i sitt upförande , då personligt föroläm-
pwode icke föranleder till annat förhållande , har 
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särdeles fallenhet för alla slags slöjder och 

liandtverk, livaruti en del ofta förvärfva sig 

utmärkt skicklighet utan någon handledning 

af andra; men beklageligen synes begäret för 

Brännvin småningom tilltaga, hvilket icke alle

nast försänker en och annan Bonde i fattig

dom och uselhet, utan jemvål vid vissa till

fällen och på åtskilliga ställen kan föranleda 

till afvikelser från det anständiga sätt att va

ra , som man i öfrigt erfar. Qvinnorna äga 

färdighet uti alla dem tillhörande göromål och 

handarbeten. Med den jordbrukande delen af 

Lappmarks-Innvånarne , som härstamma från 

Kustlandet, är förhållandet nästan enahanda, 

ehuru de uti åtskillige fall kunna äga något 

mindre upplysning. De hemmansägare och in-

nehafvare, som med arbetsamhet, förena or

dentlig lefnad och genom tillfällige omstän

digheter icke kommit på obestånd eller blif-

vit betydligen skuldsatte vid Bosättningen» 

befinna sig i välstånd, hvaremot Nybyggarna 

till största delen äro fattige, i anseende till 

det 
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Bet ringa understöd de •r.hådla af Stateo vi& 

Nybygges-anläggningar, som merrändels Ii" 

retngas af sådene medellöse Personer, de 

dec sakaa innan säker Näring. Bildningen hos 

Lapparne, hvilka nästan allmänt förs ti och 
lala Svenska Språket, är i tilltagande, men 

deras antal och välmåga har efter hand för

minskats i den mohn landets odling f ra msk rider. 

3:0 Näringar. 

J o r d b r u k : Den vatiliga åkerbruks red

skapen består af så kallad Vält eller Vänd-

plog, Ahl med åtskilligt antal Jemklor , mer 

och mindre djupt gående samt Jernpinnad Harf, 

jemte Rist till Grässvalens afskärande dH Lin-

£« skall äter uptagas till Äicer och i sådant 

afseende vältköres. Det i sednare tider vid-

tflgne sätt, att sorgfälligate sköta åkern me

delst Dikens upgräfvande, omväxling af Sä

desslag, trädning till någon del samt beredning 

af Artificiel gödning, står i jemn årlig till-

vätt äfvensom Ny-Odlingar, särdeles af da 

fordom dertill aldeles onyttige ansedde myror 

Fem- Års- BerSuelse ofver Västerbottens Lin % 
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genom hvilka sistnämde, forbättringen i Jord

bruket, på en del tracter egentligen tillkom

mit, då under sftdane Odlingars besående , det 

blifvit möjligt och jetnväl oundvikligt, att i 

ftället, antingen träda eller ock till Linda 

lägga itörre eller mindre del af den gamla 

åkern, hvilken åter uptagits, så mart Ny-Od-

ingarne efter gödsling och besående i a a 3 

Ar, bunnit blifva gräsgifvande. Vid detta 

Växelbruk, som ä/Ven i mindre mobn förut 

nyttjat» 1 Orten, måste nödig uppmärksamhet 

fästas på ett vist förhållande emellan den 

öppn» Åkervidden och Anges- tillgången samt 

möjligheten att väl gödsla den Åker som be

sås emedan, då jorden liärstädes i allmänhet 

icke gifver någon lönande afkastning utan be-

gödning, så måste ock öfverdrift i Ny-Od-

ling oftast blifva onyttig eller skadlig, i syn

nerhet när dertill användes svaga och mosslup-

na Ångar, hvilka i deras oarbetade skick 

gifva någon ehuru ringa afkastning, men up-

brutne till åker utan begödning, ingen äiing. 

Bruklige Sädeslag utgöres af Korn, som är 

Ortens hufvudsäde; Blandsäd, bestående af 

Vår-Råg och Korn; M g , något hafra och 
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fivete. Potates odlingen har tilltagit. Åfven. 

å förhåller det sig med Lin, hvaraf ett i c 

ke obetydligt Qvantum årligen försäljei utom 

Landet. Genom hushålls Sällskapets försorg' 

•ro Modeller förskaffade till Lin beredning, 

Machiner. Trädgårdsväxter nyttjas endast af 

Ståndspersoner; men af kastningen af hampa 

och hutnia motsvarar knappast Ortens behof 

ehuru Premier för Humlegårdars anläggande 

blifvit utfäite af Huthålls Sällskapet. Sädes-

Productionen, oansedt det obestridliga till 

tagande, b vari odlingen står, är i alla tall 

endast vid medelmåttiga År tillräckelig iör 

Innvånarnes behof; Och i motsatt fall har 

man alltid att befara större eller mindre 

Spannmåls-biist, i förhållande till missväx

tens betydlighet. 

B o s k a p s s k ö t s e l : En af Ortens ur

gamla hufvtulnäringar, särdeles i Lappmar

ken , är i lika tilltagande, som Åkerbruket, 

oaktndt de fordom så ymnigt gräsgifvacde 

niturliga Ångarne, på en del ställen med ti

den mer och mera aftaga i växtlighet; ty 

nya Odflngar, ej mindre af utväxt Äng, än 

myror och Kärr, så snart de verkställas med 
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behörig beräkning af Hemmanets- eller Lägenhe-
n» efFectiva fodertiHgång, så att det ana 

hålles i jemnvigt till det andra, under oafbru-

t växelbruk, ersätta fullkomligen de Na

turliga Ångarnes förminskning, hälst en för

ökad H ö . afkastning öfver allt i möjligaste 

n»åt(o beredet, dels genom uppdämning af 

Vattudrag på närbelägne flacke Myror och 

mossar en »iss tid af året; hvarmedelst de 

bringas till Gräsväxt, dels igenom Sjöars ut-

dfkning. Betesmarkerne äro på en del stäl

len goda och tilhäckelige, på andra åter in 

skränkta oc!i mindre fördelagti^e. Stallfo-

<JirnR brukas icke. Kreaturen äro af medel-, 

måttig godhet. Till förbättrande af'Kreaturs 

racerne, är ingen annan åig.ird vidtagen 

än att 58 st. Får af Skottsk race, År 1825 

om hösten, på Eder Kongl. Maj:is Nådiga 

Befallning från Jemtknd blifvit hitförskaiTade 

till anläggande af Stam-Schefferier för Orten» 

hvilka får-kreatur, som syna? vara passande, 

för Clirnatet och nu mera trifvas väl , vid 

sednast förrättade Mönstring i sistl. Mars 

Månad , funnits hafva förökadt tig till ett antal 

af 110 stycken, inberäknadt större och min-
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dre Lamm. Några År dessförinnan har Hus-

iiålls Sällskapet upköpt ett partie Isländska 

Får, hvaraf afveln efter hand LJifvtt kring

spridd i Länet. Allmogen på åtskillige stal

len liar dock härintilli furedragit det i Lan

det förut befindteliga slaget, utgörande én 

blandning af Tysk- och Svensk Race. Oal-

Udt Folkökningen och användartäe af mfolk 

till dagelig spis för Allmogen, öfverstiger 

Ladngårds-afkastningen betydligen Ortens be-

hof af smör, åfvensom något Talg och skinn

varor, hvilket med lätthet afslttes på Stock

holm; men behållne inkomsten deiaf, kan 

Jöf närvarande med någorlunda säkethef ic

ke bestämmas. Lyckligtvis har ingen All

männare Roskapssjuka under de sista Fem 

Åren varit gångbar. De tillfällige sjukdomer 

ne af mindre betydenhet, såsom Qvarlc» hos 

Hästarne, m. m. hafva i tid blifvit botade 

och smittans kringspridande förekommen. E-

huxu Brännvins bränningen, i anseende till-

en mindre Säd#«-Producti0n här å Orren, 

hvarken rätteligen bör eller för nänrsrarutoitd-

ku i betydlig raobn, utan Brännvin för LaB-> 

dels bebof irhn andra Inriket Orter tafdr-
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skrtfvas , skullo förbud emot llrånövtns-bTän-

ningen hafva tit mindre fördelagtigt infly

tande på Ladugicds skiitseln. 

S k o g a r : Enligt hvad sednast afgifna Un-

derdäniga Fem- Års- Berättelsen innetåller, är 

•kogstillgången gantka skiljaktig. Ä den till 

Hafskusten närmast grantande delen af bebodda 

Landet, äro skogarna på åtskillig» ställen, tå 

utödde, att m&nga »torra och mindre Byalag, 

ehuru strängt ikattl-igde, icke ens äga nöd

torftigt bränsle eller Gärdsel till Stängsel om

kring sina ägor , än mindre Byggnads virke 

hviUet dals bärrör af ett oförsiSndigt anlitan

de i äldre tider ocb skogens sentida Stervaxt 

i detta kalla Climat, dels af det ringa ut

rymme, »om, efter 1780 Års Afvitrrings In. 

gtraction, beitådts ocb blifvit dem tilldelta, 

ty flere Byalag, bvilka enligt Afvittrings Dom

stolens och Konungens Befallningshaf vandes 

meddalte Utslag bordt erhålla 1000 Tnnne-

land på Mantalet bafva icke fått mer en 3 

a 3oo Tunneland; hvårföre och då ersättning 

na mera svårligen kan gifvas in na tara j an-

eenda till odiiponerade Kroatt Allmännings, 

tracteraes aflägsenhet, uUigten fur ägarne af 
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dylika skoglösa hemman Sr högst bedröflig, 

tamt möjligen i framtiden kan föranleda till ett 

ocb annat hemmans obestånd, om icke en 

skälig jemnkning t skatten föregår, tå mycke» 

mera af nödvändigheten påkallad, »om de 

»ro ikattlagde fur fiske och djnrfång, hvilket 

genom vattnets förminskning »amt Lendeti od 

ling ocb befolkning flrsvunnit. De från Hafs-

kuiten längre belägne skogarne, ehuru strängt 

Slitade, erbjuda deremot ymnig tillgång pä 

b varjehanda effecter, vida öfverstigande Or. 

tens behof. I allmänhet äro skatte skogarne 

samhällige Byavis; men Laglig delning bör

jar allt mer och mer vinna förtroende och 

/uranleder till bättre hushållning. Krono All-

männingarne innom nedra Landet, dels odis

ponerade, dels uplåtne till stocifångst för Sfig. 

verk ocb Koblning för Bruken, anses utgöra 

1,684,500 Tanneland, ehuru de, såsom oaf-

mitte, till rätta vidden icke kunna upgifva». 

Den tid Nordmalings Socken var lydande un. 

der Vester-Norrlands Län eller på 1760 talet, 

"ndergingo de flesta Byarne derstädes Afvit-

tring. Enligt Eder Kongl. Maj:ts Nådiga 
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Stadga af den 10 Fcbruarii 1824 är Itertto-

den af Socknen under Afvittrfng, soin nu me

ra beror på utstakning och indelning. I Bjur-

ho!m» och Degerfons Socknar, liafva mät-

ningsrno fortgått, ifrän och med sistnämnde 

År, under hvilken tid till nästledit års slut sam-

mamäknadt »79,879 Tunneland Blifvit afmälta 

Och Rålitiier upgångno till 6 \ och tvåhundrade 

en- entuiende femhundrade dels mil. Ung«-

ftrligen fem åttondelar af I-appmarkeni antag

na Areala vidd, eller 7,955,00a och ett balf 

Tunneland är beväxt med dugelig »kng, tjen-

lig rill timmer, Byggnads-virke, slöjder och 

Bränsle, deruti Inberaknadt ej mindre utrym

me för 13 och fem åttondel» Mantals Skatte-hem-

man sarnt tillkommande område för 129 och 

nitton nittiosjettedels Mantal Krono-hernman 

och 155 stycken ännu oskattlagde Nybyggen» 

5n hvad som blifvit upplåtit till stockfångst 
Jör Sågverk af de till större Elfvor och flott-

bara Vattudrag närmast belagne tractorne. In

ga särskildia anstalter äro vidiagne till skogar-

nes vår.l och Storväxt. ÖFver Jägroästa en 

Landjfiscalerne och Krono-Betjeniagen i Lä-

» e t , 
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» e , åligger väl tillsynen öfver. Krono Skogar

ne, men de.ns vidJtrackthet och de mångfall-

dige göromål »otn i öfrigt (illkomnia Krono-

Betjeningen, gör del högst Svart, om icke 0-

möjligt för dem att uptäcka alla de miisbruk, 

»om föröfvas vid Skpgarnes begagnande till 

Brädiåguing, ehuru jag är öfvertygtd deforil, 

och vid hvarje af de på stockfångst från krd-

no Skogarne änlagde Sågverk årligen begag. 

nas rrier och mindre betydligt Qvantum Trärt 

titöfver det bevilljade antalet. Nog är det 

onekligt, att föga något eller åtminstone gan

ska få Sågverk under ru varande låga Bräd-

priser, kan ersätta kostnaderna med den till-

Jåtne inskränkta Sågnings-rättigheten; men då 

fullkomlig anledning förekommer dertill att Sko

garne med bestånd i framliden» (åla vida stör

re afhämtnins, än b vartill de blifvlt ansedde, 

vid liärförut förrättade Provisionella Under

sökningars , pä sätt en del af Sågverksägarna 

erkänt och jag, uti ett af Kongl. Kammar- och, 

och Commerce Collegierne enligt Kder Kongl, 

Wj ts Nådiga befallning infordrat Utlåtande, 

anfört; så vågar jag i underdånighet hoppis, 

Fem- Års- Berättelse Sfver Västerbottens Un 3 
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8t Eder Kongl. Mnj:ts Nädigst täckes vidtngs 

»ådane åtgärder, att närmare utredning k äm

net anställes, hvarjgenora Staten tillskyndas 

en skälig inkomst af Skogarne och ifrågava

rande. Näring säkerligen förkofras utan att 

Sågverksägarne blottställas för nödvändigheten 

att öfverskrida sine Privilegier. 

B e r g s r ö r e l s e : Utom Nasafjells Silf-

verveik, som i anseende till Malmens ringa hat-

tighet, för längre tid tillbaka blifvit nedlagt 

finnas här inga Grufvor af något slag; men der-

emot 2:ne Masugnar, den ena vid Olofsforss 

o c h den andra vid Robertsforss samt fem 

jtångjerns-verkj hvilka äfven äro Privilegiera

de för Manufactur-Smide nemnligen Olofs-

fors! med derunder lydande Klösehammare i 

Nordmalings Socken, Hörneforss, Säfvar och 

Johannisforss i Umeå, samt Robertsforss i Byg-

deå Socken. Driften vid desse Verk har un

der sednaste Fem Åren varit liflig och lönan

de. Olofsforss äger någorlunda förmonlige 

Becognitions - skogar till 15,288 Tunnland 8 

kappland duglig vidd, utom 8>43o Tunn" 

land 18 kappland impedimenta. De under 
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Hörneforss utgöra 15,599 Tunne 11 Kapp

land daglig och 3,611 Tunne 12 Kappland 

oduglig mark. Do öfriga Verken diifvas en

dast med Köpe-Kob], undantagandes Safvar» 

Bruk, som äger rättighet, au till Kohlning be

gagna toppar eller skatar al Sågtimmer. "Vid 

berörde Masugnar och jernverk voro för år 

1827 skattskrifne Betjening och Arbetare, nämn-

ligen vid Olofsforss 85 Mankön och lika mån

ga Qvinkön; vid Hörnefors» 45 Mankön och 

46 Qvinkön; vid Säfvar 21 Mankön och 27 

Qvinkön; Vid Johannisfors 7 Mankön och 

5 Qvinkön; samt vid Robertsforss 73 Mankön 

och 56 Qvinkön, tillhopa 231 Mankön och 

219 Qvinkön. Angående uppgift iifver belop

pet af dessa Verks tillverkningar, su enär å-

garne under n%ot af fiere näst hiirförut för-

fluine ur till Uerednings -Commitéerne i c t e 

emnat en enda antaglig upgift härå, utan 

jernverkens Taxering de sednare åren måst 

»ke efter de grunder som i8a3 å n Bevillnings-

Stadga uti 3 Art: 1 §. 23 och 24 Mom: be

stämma, får jag i enlighet härmed underdå-

nigit upplysa, att för år 1S37, Olofsfocss Bruks 

tillverkning upgatt till iJMoo R:dr.; Höme-
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fors» Bruka till 18,295; Säfvat till vid r n , 
jt>,gG8; Joliannisfoiss till 5,287 och Roberu-
/Qfis (111 ai,6oo R.dr. allt Banco. A/gifterne 
föt Masugnarna hafva icke, läwm Fonnnlal-
ro| (ill Tabellen föranleder, kunnat skiljas 
|rån de jernverk, bvarunder dei»e lyl«. Fa
briker- och Bruk, äro för öfrigt i deiti Lan 
icke beflndtelige, undantagandet Ströuibäcki 
Glasbruk, beläget 1 sistnämnde Socken, der 
tillverkningens värde slstledit är bwteg sig tiU 

8,888 R:dr. x3 sk. 3 rst. nyssberördd mynt. 
Vid detta Verk, som lyder under Umeå Stads, 
Hall Räit, Kyssoisätta» 8 Glasbiasarc och eo 
Qlaisllpare, hvilka arbeta vid hvar »In Verk-
•tad, jeinte en Sra l̂iaxe ocb a t dagsverks- ar-
lar, utom Qvinfolk ocb Barn till handilang-
Dlng. 

b i n ä r i n g a r . • Härtill kan bufvudsak-

ligen hänföra de i Tabellen uptagne 28 st, 

fin- och 90 it. Grofbladiga Sågar, af hvilka 

31 finbladiga och a Grofbladiga äro berättiga-

Stockfåagu från Krono Skogarne. De I-

terstående äco grundide ondast på Skatteskog 

tvarlfiän något timmer till en del af Finbla-
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diga Sagarne »fven afhrimias. Pantan Vit 

alla deja ciägyerk är upta^ep i Column föc 

jqrdebokt och Hemmans Räntan »ann stub • 

boer afgl/teq bland tionde och Räntoi af Bruk 

m, m. Såjoni jag härturut i underdåniga" 

upgifvit, bibringar Product <men ingen eller åt

minstone ganska föga båtnad under den min

dre fSrdelagtiga afsättningen, oro aågningen 

intkränkea till lolligt smal trän. Beloppet af 

tillverkningen ocb dess värde, han så mycket 

mindre bestämmas med någon slags sannolik

het, som ägarne årligen anmäla, att de bafva 

förluster på denna hantering, och Bevillnings-

Stadgan har, likasom hvad jernverken angSr 

icke meddelar bestämd grund för Taxeringen 

utan att den som för sistnämnde Verk nu för 

tiden följes, kan tillämpas i afseende å Sågar-

ne. Under de större af dessa Verk, hafva sist

lidet år varit mantalsskrivne nedannämnde 

•ntel Personer nemligen vid Djupsiö, Mankön 

7 och lika många Qvinkön; Vid Håknäs, 10 

af hvardera könet; vid Hörneforss, Manköns, 

Qvinköa 4 ; Vid Safvar, Mankön 5, Qvinkön 6; 

Baggböle, Mankön 18, Qvinkön i3, vid Dahl-

karså, Mankön 3, Qvinkön 4; Vid Qvarnforssi 
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Mankön 7, Qvinkön f>; Stenforss, Mankön 2 

och Qvinkön lika antal; Vid Leijouström , 

Mankön 18, Qvinkön i3 ; Klint/orsslid, Man

kön 7, Qvinkön 1 ; Ytterst- och Karlforss, Man

kön 18, Qvinkön 11; Brännforss, Mankön 10, 

Qvinkön 7; Holmforss 2 Manspenoner samt 

vid Bureå 17 Mans och 12 Qvinspersoner, in-

beräknadt den eller de,som äga inseende vid 

Verken; hvaremot vid ingen lera af de öfriga 

S.lgqvarnarne någre särskildte arbetare finnes an-

stälde utan f orättas sugningen af ägarne »jelfva, 

hvilka merrendels äro Bönder. Uti Degerforss 

Socken är inriittadt ett £eck-B<-uk för att tillver

ka Beck ocli Beckolja af den Tjära, som ifrån 

ofvanföre belägnetracter kan erhållas och ned-

ilofas, hvarest 5 Mans ocli 3 Qvinpersoner 

sistlidet år vaiit skattskrefne; men i anseende 

Ull det låga pris, som varit gångbart ä Bec-

ket, har tillverkningen icke lönat mödan och så

ledes blifvit inskränkt, utan mästedelen af 

Tjäran oförvandlad nfyttrad samt de öfvetflö-

diga arbetame använde till jordbruk å ett lill 

Inrättningen hörande Hemman. 

J a g t o c h D j u r f S n g idkas i de mtn-

drö bebodde uaktume, särdeles i Lapmnaxkca; 
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men liar äfven där afrngit i samma mohn som 

odlingsdrifien iikatj. Dock lämnar denna Nä

ring vanligtvis tillfälle till afsättning mom 

Länet, ehuru värdet altid beror af tillfällig 

omständigheter. Fiskerieme och deribland 

.Laxfislcet i synnerhet, hafvade sednast fram-

flutne åren varit ymnige, mtn i anseende till 

de nu rr.era öfver all höfva updrifne Taxor

re, och det nedsatte Laxpriset, torde innehaf-

varne af Krono-Fiskerieme haft ringa vinning 

och en del äfven förlust, häldst då Inrättnin

garne skadats eller blifvit förstörde af stark 

flod och isgSng. Uti en del af Lappmarken 

utgör Sikfisket en hufvudsaklig Näringsgren 

för Nybyggarne. Det har händt, att en Ny

byggare endast under Lektiden fångat ända 

»ill 4,000 större Sikar. En Nybyggare som 

ftaft lyckelig fångst nedforsslar deraf sä myc

ket han kan till Marknad å nedra Landet, der 

han vanligtvis får en Tunna Korn för 100 

»tycken dylika fiskar, eller sker afsättningen 

till hugade köpare vid andra tillfällen och 

ställen undec Vintertiden. T j ä r u b r ä n n i n g : 

härtill saknas erforderliga ämnen å de till Hafs-

kuiten närmare belägne Hemmansägor, Livat» 
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emot Näringen i cl k«s af mera aflngsPt boende 

Invånare, dels å Skutte- och Krono-Hemmans-

ägor samt irtnom Nybygges områden, del» ock 

eder tillstånd och emot afgiit fi Xrono-Alimänn 

gaine af Stubbar ocli Rötter jämt torra Trän 

och Vmdfäll«n, då de till n y tigare ändamål 

icke kan använda?. Denna Näiitig beror väl 

till fn del af mer eller mindre ymnig Såde»-

ikörd , emedan Allmogen under missväxt å n 

med mera ifver idkar Hinäringir; men sedan 

£d«r Kongl. Mnj:t i Nåder tillåiit innehafva-

re af Krön o Lägenheter, ett utan afgift, här

till begagna åtskilligt Tjäruviike innom d e 

ras område sflint Tnxan för Tjäruåmnenj af. 

hämtning från Krono-Skogarne blifvit nedsatt , 

sä kan ifrågavarande När ing bedrifvas med 

mera Al lmän och enskildt nytta, utan e g e n -

teligt h inder för Jordbruket . K o h l n i n g 

utaf de närmaste Je rnbruken boende A l l 

mogen, är äfven brukligt och lönande ar

bete, hvart i l l bo riden dock är mindre be 

nägen vid inträffande goda Sr. 

S a l p e t e r t i l l v e r k n i n g , är en ny 

Näringsgren, som står i tilltagande ocb bidra

ger 
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ger i betydlig mon till Landets förmofl, så 
länge det af Eder Kongl. Mj:t i JMder fast 
»lällde lÖsningspxis (år fortfara.. I anseende 
till en ymnig tillgäng på ved, om för Sd-
peter-SJudning åtgäx och & de fiista ställer» 
finnas, fifvensom frige omständigheter, år band 
teringen prfssande för orten» Under de t d 
nuto fern ton bar tillverkningen upgitt till 
J7,aia L:pd. to Sk:lpd 3o Lod bvaraf nastle 
dit ktt lefeereting utgjorde 5,36a Lqpd. i 
6kdpd 26 Lod. Linne- och Ylle-Väfnades 
itå åfven i ansenligt tilltagarids ocb, igenom 
skicklighet tamt en 6kad upmärksarahet bot 
Qvinnorne, som egenteligen bedxirVs denna 
bandtering taflar tillverkningen l fin» och god» 
het ofta ned Utländska tyger» men fir sillan 
vidare outrackr, än till husbebofvet. Förtjen-
ajer mod föror och körilor begagnar i synner
het den vjd Jern-Brnken ocb en del SSgverfc 
boende Allmogen, men äro ej af särdeles be
tydenhet, hvaremot den afiägsnare boende do 
lan hugger ocb fortlar timmer samt erfordef 
ligt Virke till fartyg, som bygges dels biisti-
des och delt å andra ställen vid Haftkutten. — 

Fem- År. Berättelse liv ti Västerbottens L8a 4 
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Vintcrslujder bestå uti inredning af 

uppförde lim, träd - kärils förfärdigande för 

Landets Producter, Smör, Lax, Ströming 

och Tjära; Snickare, Hjulmakare, och 

amedarbeten för orten» behoF. Kalkbran. 

ning verkställes i Skellefteå och i Lappmar

ken, som dook icke fyller ortens behof, men 

mindre Tegelslagerier finnas inrättade på mån

ga ställen i Länet och motsvara behofvet i 

den delen. Pot:iike-tillverkningen, ehuru up-

m un t rad genom Premier af Hushålls-Sällska

pet, bar icke vunnit den förkofran, man haft 

rnledning att vänta och hvilket hufvudsakli 

gen torde härröra äf det låga pri», b vartill 

denna vahra nedfallit samt öfverflödig införsel 

från Finland, der denna Näring vunnit »in 

höjd Alla förenämnde Näringar äro enlige 

med ortens Lage och Natur Alster, utau att, 

undantagandes Hushålls Sälskapets åtgärder, 

underhållas af allmänna understöd, ej eller 

»ro de beroende af, eller skadlige för jord

bruket, om behörig urskiljning iakttages. 

H a n d e l : Ortens Innvånare af satt er väl 

hufvudsalcligen sine Landtmanna Producter till 

Handlande Borgerskapet här i Staden eller 
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nästgränsande Staden Handlande ocb indra 

personer, vid da Ärliga Frimarknaderne; men 

dessutom hafva i sednare tider atililllge 

Hemmansägare börjat drifva någon handel» 

för bvilken en. ocb hvar, så snart den upptäc

kes, taxeras i mobn af dess rörelse. Ocb ora 

Sa den töflan, som härigenom npstår med 

Handlande Borgen! apet, icke kan vara utan all 

nytta för den Producerande Allmogen, är det 

likväl troligt, att den icke öfverväger olyckor-

ne deraf, att Luxe- och Öfverflöds Articlar der-

igenom bliiva bos menige man med mera läte-

bet allmänt utspridde samt att många radan» 

Bonde-Handlande ifrån verkligt välstånd, bvari 

de börjat sin rörelse, genom svag beräkning 

och äfven någon olyckbändelse, rakat i ytter

sta fattigdom, hvartill kommer att folket och 

den upväxando generationen af Allmogen allt 

mer dragés ifrån dess ursprungliga och nyttu 

ga bestämmelse Jordbruket, som bereder den 

mast oberoende ocb lyckliga lefnad för en i-

dog arbetare uti ett Lagbundit samhälle 

"Vestgöthars Gårdfarihandel, är otvifvelagtigt 

högst skadlig för orten, så vida den icka al" 

lenast förordsakar onödige penainge-utgifter. 
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utan qvSlvet Näringsfliten för egna, oftait bät

tre tillverkningar, utan jemyäl utspciddec till 

införsel förbudae ellec tullfurmillade vahror, 

bvilfcet ingen Tull- eller Krono-Betjenings till-

fyn, i anseende till tanders vidsträckthet, kan 

förekom me, sä länga dylika vahrof irg tillit-

00 för bruk och nyttjande, Sjöfart idkas icke 

af Landets InnvSnare i allrninhet såsom Närings

fång, nttn endast föl ert befordra efsättningen 

af Jjandats Pioduoter til] andra örter och S-

införa egna nödvändighets ta bror. 

4:0 Politisk Författning. 
Kammarverk: Under de Fem sednaste 

Åren, bafva 79 Nybyggen iänom Kustlandet 

ocb 39 Nybyggen i Lappmarken Ingått i Skatt 

af bvilka dock 91 erbållit tillökning i frihets

tiden. Tvänoe Lägenheter bafva förfallit i ö-

desmål. Innom det bebodda Landet äro 85 

Nybyggen ocb Krono»Torp gamt nndet sagda 

ld ntl Lappmarken 76 trycken Nybyggen, an-

lagde. 176 Hesnmarw-klyfningar hafva beviljat. 

Braks- och Vattenvetks-rättJghel art opdärnma 

vatten Hgec hirstSdés icke rum. Största delen 

af Ortens Inavånare äio ijelfägmde jorflbru-



29 

käre umt inneha (Vare af Kronn-Hemman och 
Nybyggen, hvaremot antalet af Arrendatorer 
och Brukare, är ganska ringa, lnnom nedra 
Landet finnes 3a Gästgifvaregårdar och 21 Post-
hemman för Ordinarie Pottens fortskaffande 
ettet allmänna landsvägen, bvilka alla iro a£ 
Skatte-Natur till olika storlek af högst 5 ätton. 
dals Mantal, mea åtnjuta Qvardera Ro tefrihet 
£61 1 fjerded^els Mantal, Dessutom iro 27 it. 
Hemman odi Nybyggen smslagne till Brefbä-
ring Et Lappmarken ocU innom Landet. I 
Lappmarken äro aa Gästglfvaregärdat och 44 
stycken Hemman eller Lägenheter amlagne till 
Brefbaring. Några Bruk eller Qvarnar kronan 
tillhörige, eller Läroverk, eller fromma Stiftel-
»er uplåtne finnes icke i detta Län. 

S t a t s - B i d r a g : Den tyngd som dessa 

för menigbeten medföra, Bkas i anseende till 

ortens vidsträcktbet, géndm långväga fa'rder 

för en del vid Gärd ei nes afbördande, allmän» 

na vägars underhäll samt Håll- och Trans

port skjotsning. Den vid allmänna landsvä

gen bosatta delen af Hemmansägame oti det

ta glest bebodda Land, år deremot besvärad 

»t Rweive skjutsaing, inkvartering ach Saö-
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plogning vintertiden. Beräknings-grunden for 

de i Tabellen upförde onera, är medelpriset 

å de fem sistförflutne årens markegång & per-

•edlarne; hvarjemte till underdånig följd af 

Eder Kongl. Maj:t» Nådiga skrifvelse den 17 

istledne April, till upiysning anteknas bör» 

att uti den i Tabellen upförde kostnad för 

R u s t n i n g - o c h R o t e r i n g , lå mycket min

dre inbegripits Rusthulls Stamman och Aug-

menter» anilagne Räntor, som tådane Räntor lika 

'om Hist-Vacance Spannmål, här i Länet icke fin 

nes eller förekomma. Beloppet af Kneckte Rote 

frlbetimedlen, utgör per medium 676 R,dr. 43 sk, 

8 rst. och Skattetalet af de oroterade Hemman» 

från hvilka denna summa utgått, bestiger si" 

till 56 och tvåhundrade trettio tre- och tvåtu-

send treliundrade fyra dels Mantal. Personel

la afgifter för dem aom bebo Sol t a te- och 

Bålmans Torp samt Backstugor, är intagen 

under Rubriquen i Tabellen: P e r s o n e r 

som ej höra t i l l v i ss Näring. Äfvenså 

äro nnder Rubriquen: D i v e r s e A i g i f t e t 

O n e r a - o c h Besvär , uptagne Djekne-Pen. 

ningar, Cm hut Medel och Riksdags-Pennin

gar, m. m. 
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P o 1 i t i e : Någon särskild författning för 

aetta Län, angående Ordningens ocb Sedlighe

ten vidmngthållande är icke vidtagen, utan 

tillkommer det Kyrko-Bådet, Krono-Betje-

ningen och Sexmännen, att vaka öfver All

männa Författnlngarnet efterlefnad haruttnnan, 

fårat till undergående af varning eller an

svar befordra öfverträdanda. For Lånet är 

inrättadt ett Arbets» och Corrections-bus, der 

försvarslöse och vanartige perioner kunna in

rymmat, då sådant fordrai. I Nordmalin g» 

Socken finnes en Socken - Schola, den enda 

i nedra delen af Linet. Allmänneligen un

dervisar föräldrar aine Barn i Christendomen» 

men på inånga atällen finnes ocb en serskild 

person, som egentligen sysselsätter sig med 

detta yrke uti en eller fl er o byar allt efter 

Barnens antal. Understundom antaga ocb Kyr

koherdarna Barna-Lärare, som resa kring Sock

nen ocb underhållas visse tider af föräldrarna 

till de barn, hvilka de undervisa dels i All

minna Christendoms-Kunskapen, dels i Skiif-

och Räknekonsten, då skickliga ämnen visa 

•ig hvilket ej så sällan inträffar, särdeles bvad 

iktifning vidkommer, bvaruti allmogen äfven 
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utan handledning förvärfvar sig bergelig skicfw 

ligbet för sitt behof. För de barn och yng

lingar, «om ägna tig till Studier eller Handel« 

finne en Trivial-Schola bir I Staden, bvarest 

61 Lärjungar aistlk år njflto (utdervisning. | 

Ljckiele Lappmark» församling är en Scholso-

Inrättnlng, grundad pä en al framlidne Rika-

Rådet Sckytio anslagen fond, bvarest G styc 

ken Lapp-Barn årligen åtnjut» koit och un

dervisning i Christendoroen, bvilken Inrättning 

dock för närvarande icke mouvarar det åsyf

tade ändamålet, man borde undergå någon 

tjenlig förändring. Uti Åsele och Piteå Lapp. 

marker bar des JA Inrättningar tiphört och fir i 

sistnämnde Lappmark tillförordnad en Mission 

Prost som jemte Cathechetet bestrider Lapparnos 

undervisning. I Åsele äro utom vanlige Prä« 

sterskapot, endast Cathecteter b vilka härföre 

draga fursorg. Hälsovården besörjes af ä:na 

Provincial-Läkare i hela Länet ocb en Laza 

ratts-Läkare. In nom det bebodde Landet ärd 

»äitan alla församlingar försedde med ftiriu 

morskor; men i Lappmarken, der de ännft 

aaknas, skulle de göra mindre nytta i ani«en« 

de 
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«!e till Byanes aflägsenhet från bvnrandca och 

Svårigheten att frnmmkomma på merendels o-

banade eller mindre falbara vägar. Fattigvår-

den besörjes af en i hvarje Socken organUe-

rad Commiteé, under Pastors ordförande. Ef" 

ter öfverenskommne eller fortstälde grundec 

erlägges nödige medel till uppehälle for de 

fattige, som icke underhållas på Botar eller 

kunna inrymmas i fattighusen. Vederbörande 

Länsmän åligger närmaste tillsynen öfver Gäst-

gifverierne, och äga vidtaga behörige åtgärder 

till rättellse uti de oordningar, som till äfven-

tyri fölefallo, men hvilka dock äro sällsynte. 

Å Landet här i Länet, är för närvarande ingen 

fcrog tillåten; men rättighet till Bränvins mi-

nutering å Marknad, har någon gång efter be 

hof beviljats. Sockne. Magnziner äro ännu ej 

Organiserade, ehuru öfverenskommelse derom 

i åtskillige församlingar träffats. År 1825 in

rättades här i Staden en Spar-Bank för Länet , 

hvarj fond vid sistl. års slut utgjorde 2,079 R-dr» 

25 sk. 5 rst. Banco, deraf 23a R:dr. 18 sk. 5 rst. 

Casiani behållning, tillkommen dels genom 

Fem- Års- Berättelse ufv. Västerbottens Län 5 
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gSfvor, dels genom lingon Räntevlnst. Sär-

slcildte snstalter till fångande af odjur, hvilka 

» u mera u den nedra eller bebodda Landsbyg

den uro högst sällsynte, finnes icke. I Lapp_ 

mackea äco invunarne alUnänneligen snälla 

Skidlöpaio ocli goda Skyltar, som vintert iden 

upspårrar och dödar Björnar, Vargar samt an

dra Roidjur, och vidare anstakei kan der icke elr 

ler aga rum. 

5:0 Umeå Sjö- och Stapel-Stad: 
Denna Siad, som den 3o Ang. 16 [6, erhäU 

lit sine Privilegier och är grundad pu H e m 

manet Sanda af elt hfilft Mantals-skatt, har god 

belägenhet invid CJmea Elf, 1 och en half Sjö

mil frän Hafsbander. Stadens hamn uti det 

sa kallade Småholmssundet nära hafvet, är be-

qvumlig och 14 till 15 fot djup, men Segelle

den deiifrån till Staden, kan icke begagnas af 

/arfyg, som går mer än åtta fot djupt vid vatt» 

tfets medelhöjd. Utrikes handeln är obetyd 

lig, fa vartill de mindre fördelagtige conjunctu-

re rno upgifves vara orsaken. Vid »eglationens 

slut flistledit ar funnes härifrån å Utrikes Ort 
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endast a.-ne fartyg, hvaraf det ena utskickade 

sagde år. Ortens producter såsom Bräder 

Bjelkar, Tjära, Smör, Talg, Skinnvaror, 

Torrfisk, Lax och annan Salt fisk, fogel, Skjcl-

späck, Trän, m. m., afsättes merendels på Stock

holm, hvarifrån återhämtas Specerier, Kramva

ror, Salt och Spannmål, hvarraed handel se

dermera drifves dels hemma uti Sexton öpn 

Bodar och dels under frimarknad erne i Lä

net; dock har under fortidet år till Finland 

hlifvit expoteradt Jcrn, Bräder, Lax och ets 

betydligt Qvantum Salt Strömming, samt med 

smärre farkoster och Båtar derifrån in/ördt 

och vid Tullkammaren härstädes förtulladt 

952 Tunnor Råg, 357 och en tredjedels Tun

nor Korn, 469 L.-pd. Rågmjöl, 7 och en fjerde-

dels Skeppund Hampa, IJ,I och ett hälft L:pd. 

Fläsk, 47 L:pd. Smör, 251 alnar vadmal, 64. 

och en half kannor Rum, 150 Ljpd. Potaska 

samt ett större antal Svin Kreatur. Ä frimark-

aaderne uphandlas i synnerhet Skinn- och 

"Victualie-Vahror; men i anseende å Bräd- och 

Tjärubandeln, stä Handlande Borgerskapet 

med få uadantag, icke uti förfaindeltte med 
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andra än Innvanarne i Umeå Socken tamt De-

gerforsi äfveniom Lycksele-Lappmark» Sockea 

livad sistnämnde Landtmanna product vidkom

mer, som till större delen af tillveikame sjelf-

ve framforslai. Till Communicationen Inrike 

orter emellan begagnas 10 »tycken större 

och mindre fartyg, hvilkas sammanräknade 

iäs te ta l upgår till 416 och en tredjedel. He

la Tull- Upbörden sistlidet år utgjorde 2,860 

R:dr. 2 ik. a rst. Handtverks Clusserne äro i 

allmänhet mindre( välmående och hafva trög 

a/sättning. Flere handtverk sakna för närva

rande idkare bland Borgerskapet. Antalet af 

Burskapsägande handtverkare upgick vid nästl: 

firs slut till fyratio, oberäknadt 3:ne färgare 

och en Spegel Fabriqueur, Prohibitive författ

ningar til förmon för Staden finnes icke. U-

tom Stadens område, äger Borgerskapet ett 

fjerdels Mantals-skatt i Grubbe-Ey, och up-

bär Iläntan af ett Mantal Grisbacka Kungsgård 

hvarförutan Invånarne fått sig från Ytterhiske, 

By nSgon utmark räknad till en fjerdedels 

Mantals-ikatt, emot årligt arrende everhdeligt 

upplåten. Vid odlingen af all den under Sta-
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den lydande jord, är hvarken kostnad eller 

möda sparad, så att föga Odlings-Lägenheter 

nu mera finnes» utan består den oupodlade 

delen Iiufvudsakligen af kala Berg, Sandbac

kar och Stenbunden Mark livadan vedbrand 

och muhlbete måste betingas af angränsande 

byar. Växelbruket är allmänt begagnat och 

måste äfven vara det, då inga Angelägenhe

ter äro att tillgå. Saluväxter odlas icke. Fis

ket utgör äfvenledej Näringsfång för åtikilli-

ge Stadsboer. Efter Bell- Lancasterska Läro-

Metboden är en Schola inrättad, där fattiga 

barn af båda könen njuta fri undervisning^ 

Någon serskildt anitah för Hälsovården innom 

Staden, är icke att tillgå, utan besörjes den af 

Provincial- och Lazaretts-Läkaren. Ålderstee-

ne och brecklige personer, njuta underhåll å 

ett fattighus, men de öfriga fattiglyonon, er-

hålla understöd af spannmål och nenninoar 

efter hvars och ens olika behof, hvartill an_ 

vändes ej mindre den afgiff, som Stadenj In

vånare årligen erlägger, utan jenaval räntan af 

ett doneradt capital. Gästgifveriet har de sed-

tare area varit förenadt med Killare-rörelseu 
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och derunder icke medfört någon vidare tun

ga, än byggnaders upförande och underhållan

de. En K.:il!uce finnes i Staden, som på län

gre och lcomre tid mbjudespä ar rende; men 

för öfrigt ingen tilläten krog. Stadens inkomst 

för Inrikes liandel eller den sa kallade T o -

lags afgiften upgick sistlidet åc till 41 R:dr. 

6 sk. 3 rst. Banco; hvaretnot Staden icke 

haft någon inkomst af Utrikes hande ln . Nå

gra Bro-hamn- eller Våg-penningar hafva- icke 

eller blifviterlrtgde. Vid Tabellen för Staden an-

märke» i underdånighet, au några Jagt-Cassue-rue-

del icko finnas och att af Riksdags-penningar

ne , hvilka för sisthfdlne Riksdag upgick till 

63o R:dr. 2-1 sk. Banco, endast det b e l o p p , 

hvartill de fördelade p3 fem år, unde r ett år 

iipgå, Llifvit i Tabellen uptagit under rubr i 

ken diverse afgifter, onera- och bejvär. 

Det hur väl, säsorn sig bör, varit och är 

min oskrymtade afsigt, att alltid len,na Eder 

Kongl. Maj:t en med sanning i alla afseenden 

enlig fi-amtällning om verkliga tillståndet i 

Länet , P a det Eder Kongl, Maj:t genom dess 

af Landsfadern^ omvårdnad utmärkta välgö

rande och milda Regering, måtte Sga tillfälle > 

att i nåder vidtaga de visa åtgärder, som yi-
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dåre kan befordra folkökningen och väl i tån-

det nti denna aflägsna och i ansende till cli^ 

ma t t t mindre gynnande ort, där hvarje meni-

ska lifvas af den innerligaste vördnad, tillgif-

venl)t' och kärlek för Eder Kongl. Maj:t och 

dess Konungsliga H u s , och hvarest så många 

likedomac ännu finna» förborgade i de vid

sträckta Odlings Lägenheter , som med tiden, 

»kola bära rika frukter, om det kan förenas 

med Stateni bestånd, att bö rdorne i någon 

mon lindras samt att Lappmarks Invånarne 

få åtnjuta sitie friheter och förmonerne ökas 

fur anljiggare af Nybyggen i allmänhet; m e n 

om denna Berättelse icke anses sa fullständig 

som ändamålet kräfver, vägar jag såsom skäl 

dertill underdånigst anmäla, dels att jag till 

följe af Eder Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning 

uti det först meddelte 1'ormulairet, sorgfälligt 

och med flit sökt undvika all vidlyfligher, 

dels att jag under den korrta tid, »om förflu

tit sedan åtskillige uplysningar från Magistra

ten och Krono-Fogdarne ytterligare måst in-

Jordraj jemlikt Eder Kongl. Majtts tid efter 

tinan i Nåder nödige ansedde förändringar och 

tillägg, hvarom den sednaste befallningen ge

nom Eder Kong l Majrts Stats-Secreterare för 
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Kammar Expedition hit ankom don 25 näst led-

ne Jn/ii och föranledde de redan uprättade 

Tahellernes omskrifning, af de vanlige och 

åiligen tilltagande göromålen, som icke tålt 

npskåf, varit så sysselsatt att mera erforderl ig 

lid härtill, icke kunnat upoffras; bvaraf \ag tager 

mit; anledning, att i underdånighet fästa E d e r 

Kongl. Maj :ts Nådiga upmärkiamhet å den b e 

kymmersamma omständigheten, att arbetet vid 

Embets verket härslädes, oaktadt den ytterste 

ansträngning, nu mera omöjligen kan skötas af 

Tjänstemännen, utan bitriido af enikilte Skrif-

vare. till hvilka a/iönnnde deras vilkor så myc

ket mera äro otillräkeliga som Lands Staten 

här i Länet, icke allenast saknar boställen, 11-

tan enldast har 3 femte delar af sin ringa 

Lön indclr, derigenom. Tjenstmärmen finne 

meia vanlottade, än uti de fleste af Rikets öf-

riga L;in, och hvuiföre jag i underdånighet an 

håller, att Eder Kongl. Mapts i Nåder täckes 

faställa någon af de Lönings Stater, hvartill 

jag, till följe af Kongl. Kammar-Collegii och 

Kongl. Stats.Contorets skrifvelse den i8:de Mars 

1831. " d a n den ao:de NovemLer berörde år 

afgif-
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vit furslag som torde vara, eller åtminstone 
snart blifva Eder Kongl. Maj:t i underdånig, 
het fö'redragne4 

Sluteligen får jag i underdånighet tillkan-
nagifva, att den i Tabelleme införde upgiften 
å utiäde och afkastning samt antalet af underbål-
ne kreatur, grundar »ig på de uplysnlngar, 
som möjligen kunnat inhämtas. 

Med djupaste undersåtelig vördntd, trohet 

och nit framhärdar 

Stormagtigite AlkrNådigstt Konung 

Eder Kongl. Maj:ts 

underdänigste tropUgtig-
stetjenare och undersåt8 

G. L. af SCHMIDT. 

Lands-Caneelliet i II-

meå d. 3o Sep t. 1828 

Magn. Wilh. cyoas. 
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