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I:o Länets Allmänna beskaffenhet 

I af seende å lokala förhållanden, vidd och indelning, har Länet icke under
gått någon anmärkningsvärd förändring efter det seduaste Femårs-Berättel
sen afgafs, och hvilken således i den delen åberopas. 

2:o Invånare. 
Folkmängden utgör inom det egentliga Westerhotten eller kustlandet, 

enligt sistlidet års skattskrifnings-längder i första och andra fögderierna, 

Mantalsskrifne Mankön . . . . . . 9,422 
Dito Qvinkön 10,122 

I Umeå Stad 807 
——20,351 

Mantalsfrie i i:sta och a:dra Fögderierna, Mankön . 9,693 
Dito Dito Qvinkön . 9,858 
Dito i Umeå Stad 586 

——20,137. 
I Lappmarken, der Skattskrifning icke förrättas, uppgår Mans-

och Qvinspersonernas antal af Svenska Nationen samman
räknad t etter uppgift till . . . . . . 8,460 

Dito Lappar . . . . . . . . . 1,659 
——10,119 

Summa 50,607, 
hvaraf inhämtas, att folkmängden under sistförflutne fem åren ökats med 
5,163 personer. Att tillökningen är 3o3 personer mindre än på fem år der-
fövut, härleder sig från större utflyttningar under de inträffade missväxterna. 

Folket, som i allmänhet är härdadt, bildadt, sedligt och anständigt i 
sitt uppförande, har särdeles fallenhet för alla slags slöjder och handtverk, 
hvaruti en del ofta förvärfva sig utmärkt skicklighet, utan hanledning af 
andra. Med den jordbrukande delen af Lappmarks-invånarne, är förhållan
det, nästan enahanda, ehuru de i åtskilliga fall äga mindre upplysning. De 
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missväxter som ifrån och med år 1829 till närvarande tid i mer och min
dre rnohn öfvergått landet, har beklagligen verkat högst menligt på välmå
gan hos invånarne, af hvilka en slor del, särdeles sådarie som /biut varit 
något skuldsatte, nödgats se sin egendom utmalas och försäljas vida under 
dess verkliga värde. Genom den undsättning; Kongl, Maj:£ i Nåder täckts dels 
af enskilte medel dels af Stålens tillgångar lemna, jemle gåfvor från välgö
rande medrnenniskor uti de af lyckligare skördar välsignade trakler inom 
Riket, halva väl de nödlidande blifvit räddade frän hungersnöd,- men med 
bekymmer motser man den tid, då skulderna till Staten skola afbördas. Bild
ningen hos Lapparne är i tilltagande, hvaremot deras välmåga småningom 
förminskats i den rnohn de genom Nybygges-anläggningar förlorat bete för 
sina Rehn-krealnr, hvilka dessutom lidit betydligt genom vargarnes härjningar. 

3:o Näringar. 
Jordbruk: oakladt invånarne under missväxterna mer än vanligt syssel

satt sig med binäringar, har jordbruket likväl utvidgats och bedrifvits med 
omsorg, så att afkastningen i medelmåttiga år skulle varit tillräcklig för Lä
nets behof, hvaremot brisleu nu måst införskaffas från andra orter och be
tydlig förlust, med få undanlag, tillskyndats dem som användt sina krafter 
och tillgångar på jordbruket. Som jorden i allmänhet fordrar mycken göds
ling, så har hågen tilltagit, alt med artificiella ämnen öka gödsel-tillgången 
för åkerns fruktbarhet, bland annat genom bränning af myrjord och så kal-
Jad björn-mossa. Enligt hvad erfarenheten visat, har detta slags gödnings
ämne, begagnadt i större qvantite, gifvit sädesväxten lika frodighet som efter 
boskapsspillning, särdeles på sandjord. Man har väl förmärkt, att den dels 
befordrar sednare mognad, dels mindre motstår stark torka; men med ur-
skillning använd, medför den dock betydlig nytta. Potatis- och lin-odlingen 
är i tilltagande, så alt af den sednare produktionen någon afsätlning till an
dra orter äger rum. Med hampa och humla är icke samma förhållande. 
Sislnänule växt, såsom ömtålig för kyla, torde ej på länge komma att fylla 
behofvet. Nya odlingar hafva företagits och blifvit verkställde i den rnohn 
omständigheterna medgifvit. Medelst vattenledning på ett härstädes förut 
okändt salt, hvaruti tvenne af Hushålls-Sällskapet aflönade Jemlländningar 
lemnat Länets invånare kostnadsfri undervisning, likasom vid myrgödselbrän-
ningen, hoppas man kunna bereda frodighet och deraf följande afkastning i 
flera afseenden på mångfaldiga och vidsträckta lägenheter, ej mindre inom 
kustlandet, än i Lappmarken, hvilket gifvit anledning till en mängd Ny-
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bygges anläggningar, äfven å de trakter, der sådant förut icke ansetts kunna 
ske med någon fördel, i saknad af ängs- och odlingsmark. Åkerbruks-red
skapen är oförändrad, med undantag af förbättrade trades- och sädes-ahlar. 

Boskapsskötseln: En af ortens urgamla hufvudnäringar, är i lika till
tagande med jordbruket och förmodas blifva vidare uppdrifven om gräsväx
ten genom vattenledningarna i allmänhet kaii befordras, hvilket i någon mohn 
ä en del gamla och utväxta ängar inträffat. — Betydliga sträckor både å 
krono- och skatte-område äro redan under vattning, och ännu större vidd 
dels ulsynt, dels utstakad; men företagen ej började eller fullbordade. Den 
fördelaktigaste så beskaffade lägenheten som härintills uppfunnits iuom kust
landet lyder under Medleby i Skellefteå socken. Vattnet ledes der med rin
ga kostnad öfver en stor vidd gammal äng och mer än 1,000 geometriska 
tunnland, mestadelen myrland, som tros blifva bördig äng. I Lappmarken 
finnes den största bland nämde lägenheter, utgörande ungefärligen fem tu
sende tunnland, och en annan om i,5oo tunnland. I Lyoksele Lappmarks 
socken är inalles utsynt minst 7,000 tunnland tjenlig mark att vattnas. Det 
förut i orten brukliga sättet att uppdämma vattnet har jemväl vunnit en än-
damålsenligare förändring till befordrande af gräsväxt. Betesmarkerna äro på 
en del ställen goda och tillräckliga, på andra åter inskränkta och mindre 
fördelaktiga. Stallfodring har härintills icke brukats. Kreaturen öro af medel
måttig godhet. Till förbättrande af Häst-racen, underhålles här pfl Statens 
bekostnad en ifrån Strömsholms Stuteri genom Stuteri-Öfver-Styrelsens för
sorg hitsänd landtbeskällare, hvilken varit begagnad till sto-betäckning, 
och har ett mindre antal föl efter densamma erhållits. På Kongl. Majrts Nå
diga befallning hilfördes ifrån Jemtland år 1825 om hösten 5o st. får, af 
Skottsk jace, och i Okt. 1831 ankom 28 st. af samma slag till anläggande 
af Stam-Schäfferier, hvilka får-kreatur trifvas väl och synas passande för 
orlen. Dessförinnan hade Hushålls-Sällskapet uppköpt ett parti Isländska får, 
hvaraf afveln efter hand blifvit kringspridd i Länet. En del af invånarne 
föredraga dock ännu det förut befintliga får-slaget, utgörande en blandning 
af Tysk och Svensk race. Oakladt folkökningen och mjölkens begagnande tili 
daglig spis för allmogen, öfverstiger ladugårds-afkaslningen ortens behof af 
smör, äfvensom något talg- och skinnvaror, hvilka vanligen afsättes på Stock
holm. Utom rotts och springorm, hvaraf några hästar dödt eller måst dö
das, har ingen allmännare kreaturs-sjukdom under de sista fem åren varit 
gångbar. 

Skogar: Å den till hafskusten närmast angränsande delen af landet, äro 
skogarne på åtskilliga ställen så medtagne, att många större och mindre bya-
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lag, ehuru högt skalllagde, sakna nödigt bränsle och gärdsel till stängsel om
kring sina ägor, samt måste således från aflägsnare trakter köpa byggnads
virke. Ifrågavarande brist härrör dels af misshushållning med skogen i äldre 
tider och dess sena ålerväxt, dels af det ringa utrym me efter skatten som 
en del byar efter 1780 års Afvitlrings-Stadga erhållit. Längre upp åt landet 
och inom Lappmarken är skogstillgången ymnig. I allmänhet äro skatte-
skogarne samfallige byavis. Laga skiften hafva väl vunnit mer och mer för
troende sanil föranledt till bättre hushållning med skogen; men under den 
förflutna svåra tiden, hafva flere lillämnade skiften uppskjutils, i saknad af 
medel till kostnadernas bestridande. Kronans vidsträckta skogar äro dels än
nu odisponerade, dels upplåtne till kohlning för Bruken och Stockfångst för 
åtskilliga Sågverk, med rättighet för de sistnämde att årligen afhämta ett 
visst anlal träd. Andre äro upplåtne till mulbete emot årlig smör-ränta, med 
förbehåll af kronans fria disposition i fall marken nyttigare kan användas. 
Ansökningar om tillstånd till begagnande af vindfällen, förtorkade träd, 
stubbar och rötter från krono-allmänningarne för tjärubränning under be
stämd tid ända till tio år, allt i förhållande till trakternas vidsträckthet och 
tjäruveds-tillgången, hafva så mycket hellre blifvit beviljade emot den af 
Kongl. Maj:t i Nåder bestämda afgiflen, som desse ämnen till annat ända
mål icke kunnat begagnas, men skogen, genom deras afförande, blifvit ren
sad, Staten tillskyndats en eljest opåräknad inkomst, och ortens invånare ar-
betsförtjenst. Hvad Krono-skogarne i ölrigt angår, gäller sednast afgifne Fem
års-Berättelse. 

Bergsrörelse: Inom Länet finnes två masugnar och fem jernverk, hvil
ka äfven äro privilegierade för manufaktur-smide. Driften vid desse verk 
har varit liflig och lönande. 

Fabriker, Bruk och andra Näringar, hvilka icke tillhöra Bergsrörelsen. 

Härtill kan hufvudsakligen räknas Strömbäcks Glasbruk beläget i Umeå 
socken, men hörande under Umeå Stads Hallrätt, samt de i tabellen upp
tagne 110 st. Fin- och Grofbladiga sågar. Vid Strömbäcks Glasbruk, som 
har ett fördelaktigt läge och drifvits med betydlig vinst, utgjorde tillverk
ningen sistlidet år 36,745 R:dr B:ko. Af sågverken hafva en del rättighet till 
stockfångst från Krono-skogarne emot Stubböre-afgift. De öfrige äro endast 
grundade på skatte-skog, hvarifrån något timmer till en del finbladiga Salu
sågar äfven hämtas. Grofbladiga sågar skötas merendels af ägarne sjelfve el
ler med deras eget tjenslfolk. Brädtillverkningen och dess värde kan med 
säkerhet icke bestämmas. I anseende till mindre fördelaktigt pris å bräderne 
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i Stockholm, der afsältningen hufvudsakligen sker, och det längre afstånd, 
hvarifrån timret måste afhämtas, anses behållningen for ägarne icke vara 
betydlig. 

Jagt och Djurfångj idkas väl något i de mindre bebodda trakterna, 
men har småningom minskats i mohn af odlingens framsteg, älven i Lapp
marken, der de verklige Fjellboerue nu mera egentligen sysselsätta sig der-
med utan särdeles vinning, hälst fogel på flere år icke funnits till betyden
het." Skinn af rof- och skade-djur som afsätles från orten till största delen 
af Lappmarksboerne kan inbringa några tusende R:dr. Fiskerierna och deri-
bland Laxfisket i synnerhet hafva öfverhufvud tagit varit ringa lönande. 

Tjärubränning: Härtill saknas erforderliga ämnen å de till hafskusten 
belägne hemmansägor, hvaremot näringen idkats i de mera aflägsna trakter
na, dels inom skatte- och krono-hemmans samt nybygges områden, dels, 
såsom förut är omnämdt, efter tillstånd och emot afgift, å krono-allmän-
ningarne af torra träd och vindfällen, stubbar och rötter. I anseende till 
långväga transport är denna näring ingalunda lönande, men lemnar dock 
tillfälle till penninge-förtjenst. 

Salpeter-tillverkning är en näring som står i tilltagande, och bidrager 
betydligen till Länets förmon. I anseende till en ymnig tillgång på ved, som 
vid sjudningen erfordras och allaöfriga omständigheter, är handteringen pas
sande för orten. Under de sednaste fem åren har tillverkningen uppgått till 
46,og3 LU. 10 U., hvaraf sistlidet års lefverering utgjorde i i .aSp LU. 10 U. 
I hopp att salpetern fortfarande inlöses af Kongl. Maj:t och Kronan, hafva 
en stor del af invånarnu skaffat sig egna sjudningspannor. 

Pottaskebränning , som blifvit uppmuntrad genom premier af Hushålls-
Sällskapet, är i tilltagande; men har ännu icke blifvit allmän. 

Ylle- och linne-väfnader tillverkas öfverallt af qvinnorna, bland hvilka 
många utmärka sig genom särdeles skicklighet. Hushålls-Sällskapet har ock 
bekostat några personers undervisning i konstväfnad för att vidare spridas, 
ehuru afsättningen utom orten af dessa tillverkningar icke varit betydlig. 
Emellan den tid, som upptages af landtmanna-göromål, sysselsattes allmogen 
hufvudsakligen med kohlning för bruken, timmer, hygge och flotluing för 
sågverken, fällning ocli forssling af skeppsvirke, bräder och ved, träkärils 
förfärdigande, hus- och fart3'gs-byggnader, snickare-, hjulmakare- och smeds
arbeten, tegelslagning samt någon kalkbränning, den sistnämde likväl icke 
motsvarande ortens behof; hvilket allt bidrager till idkarues bestånd, och är 
enligt med ortens naturtillgångar. 
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Handel: Ortens invånare afsätta vanligen sjna landtmanna-produkler 
till handlande borgerskapet har i staden, eller vid de årliga fri-marknader-
na, som af nästgränsande städers borgerskap äfven besökes. Dessutom hafva 
i sednare tider åtskilliga hemmans-ägare och deras söner företagit sig, att 
drifva handel, för hvilken de taxeras till bevillning i mohn af rörelsen. Om 
den taflan som uppstår i afseende å varupriserna befinnes förmonlig för en 
del af invånarne, har sådant likväl ett högst skadligt inflytande derigenom, 
alt lux- och öfverflödsvaror lättare kringspridas bland allmogen, som, jemte 
den uppväxande generationen, ulan egen fördel, allt mer diages ifrån deras 
egentliga bestämmelse, jordbruket, boskaps-skötseln och andra landlmanna-
yrken. Den gårdfari-handel som Westgölhar idka inom orten är äfven ganska 
menlig, så vida den icke allenast föranleder till onödiga penninge-utgifter 
och qväfver näringsfliten för egna tillverkningar af lika god eller bättre be
skaffenhet, ulan jemväl förmodas befordra tullförsnillade varors införande, 
hvilket tull- och krono-betjentes tillsyn, i anseende till landets vidsträkthet, 
svårligen kan förekomma. Sjöfart idkas icke af landets invånare såsom nä
ringsfång, ulan endast för afsättning af ortens produkter och nödvändighets
varors återhämtande. 

4:o P o l i t i s k Fö r fa t t n ing . 
Hammarverk: Under loppet af de fem sednast förflutna åren hafva 54 

nybyggen inom kustlandet, och ao .stycken nybyggen i Lappmarken ingått 
i skall. Inom det fövstuämde äro 152 nybyggen och 22 torp , samt uti 
Lappmarken (>8 nybyggen anlagde eller beviljade till anläggning. Antalet af 
krono-hemman, nybyggen och torp i Länet, utgör nu 2,426 särskilta rökar 
samt 178 andra odlingslägenheter Kongl. Maj:t och Kronan tillhörige, utom 
dem som innevarande Ar tillkommit, jemte de uti tabellen upptagna 208 
höslogar och muhlbetestrakter och 1381 Renbetesland. — Af ifrågavarande 
nybyggen befinnes ett å kustlandet och nio inom Lappmarken för närvaran
de utan åbo; men i öfrigt hafva inga lägenheter fallit uti ödesmål. Antalet 
af gästgifverier, post-och brefbärare-hemman är oförändradt. Största delen af 
ortens invånare äro sjelfägande jordbrukare eller innehafvare af krono-lägen-
heler, hvaremot arrcndalorers och brukares antal är ganska ringa. 

Statsbidrag: Desses utgöiande, som försvårats af ofvannämde missväxt-
år, är till en del betungande genom sträng skattläggning och rolering, samt 
långväga färder för gärdernas afbördande, vägars underhåll och skjutsnings-
skyldighet. Kostnaden för sistnämde onus och vägarnas snöplogning vinter-
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liden skulle dock betydligen minskas om entreprenad härutiunan kan brin
gas till verkställighet, hvilket man bör hoppas, på sätt redan skedt i Skellef
teå, der allmänna landsvägens plogning samt håll- och, reserve-skjutsningen 
vid sju gästgifveiier under fem års tid besörjes af entreprenörer för vida 
mindre betalning, än de förut kostat, oberäknad t mångfaldiga fördelar, som 
jordbruket derigenom tillskyndas. Beräkningsgrunden för alla i tabellen upp
tagna onera, är medelpriset af fem sista årens markegång. I följd af Kongl. 
Maj:ts Nådiga skrifvelse den 17 April 1828, anmärkes bär, att uti den i 
tabellen uppförde kostnad för rustning och rotering, så- mycket mindre in-
begripes rusthålls-stammars och augmenters räntor, som sådana eller häst-
vacance-spnnmål härstädes icke förekomma. Kneckte-rotefrihets-medlcn utgör 
890 R:dr 38 sk. 3 runst. 

Politie: Särskilta anstalter till sedlighetens vidmakthållande äro hvarkeu 
vidtagna eller hafva ansetts erforderliga, utan tjena allmänna lagen och för-
fatlningarne härutinnan till efterrättelse. På Länets invånares bekostnad är 
ett arbets- och korrektionshus inrättat här i staden, hvilket dock för närva
rande är alldeles otillräckligt. AUmänligen undervisar allmogen sina barn 
i kristendomen, men på många ställen sysselsättas särskille personer med 
detta yrke. Ibland antaga ock kyrkoherdarne barna-lärare, som färdas kring 
socknen och underhållas vissa tider af föräldrarne till de barn, hvilka un
dervisas dels i läsning, dels i skrifkonsten, hvilkcn icke är sällsynt hos all
mogen. Uti en enda församling inom kustlandet är sockne-skola inrättad. 
För de ynglingar som ägna sig till studier eller handel, finnes en lärdoms
skola här i stden, der 5o å 60 elever årligen varit inskrifna och blifvit 
undervisade af rektor, tvenne kolleger och en apologisl. Uti Lycksele Lapp
marks församling är en skol-imättning, grundad på en af framlidne Riks-
rådat Schytte anslagen fond, der sex lappbarn årligen åtnjuter kost och nfi-
dervisning i kristendomen, för att sedermera handleda andra af lapp-all
mogens barn, hvilken inrättning dock illa motsvarar det åsyftade ändamålet. 
Undervisningen inom den öfriga till Länet hörande Lappmarken är oförändrad. 

Helsovården bestrides af tvenne Provincial-läkare i hela länet, af hvilka 
den ena tillika förrättar Lazaretts-läkare-befattningen, som är vacant. Lön 
för särskilt Provincial-läkare i Lappmarken är beviljad; men ingen sökande 
dertill hav sig anmält. Näslan alla församlingar inom det bebodda landet 
äro försedda med barnmorskor. En Veterinär-läkare är antagen, som, utom 
den på stat bestådda lön, åtnjuter årligt arfvode från en del socknar och 
Umeå stad. Fattigvården besörjes af en i hvarje socken organiserad comité 
under pastors ordförande. Efter öfverenskommelse eller fastställde grunder 
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erlägges ei forderlige medel till nödtorftigt uppehälle för de fattige som icke 
kunna inrymmas i fattighusen eller äro fördelte att underhållas af hemmans
ägare och innehafvare. Kostnaden härtill anser jag hafva uppgått till högre 
belopp än de inkomna uppgifterna iiinehAlla och tabellen derefter upplager. 
Ordningen vid gäslgifverierna besörjes efter vanligheten. Med undanlag af 
värdshus och krog i Ralha hamn, som, under öppet vatten, ofta hesökes af 
sjöfarande, finnes ingen dylik inrättning i landet; men rättighet till idkan
de af spisqvarters- och källar-rörelse under frimarknaderna, har efter heho£ 
beviljats. År 1825 inrättades här i staden en Sparbank för Länet, b vilken 
dock, i anseende till den allmänt rådande penningebristen, på sednare ti
den icke vunnit någon förkofran. Rofdjur äro sällsynta å kustlandet. Un
der den 38 December sistlidet år, har Kongl. Maj:t i Nåder fastställt de öf-
verenskommelser som en del socknar träffat till rofdjurs dödande utom skall
gång, samt på derom gjord underdånig framställning, i öfiigt ansett någon 
vidare åtgärd i ämnet för närvarande, i afseende på detta Län icke vara att 
vidtaga. I Lappmarken äio invånarne allmänligen snälla skidlöpare och 
goda skyltar, som med lätthet dödar björnar, vargar och andra rofdjur. 

5:o Umeå Sjö- och Stapelstad. 
Denna stad, grundad på hemmanet Sanda om ett hälft mantal, är be

lägen vid Umeå elf, två och en half sjömil från hafslandet, har den 3o 
Augusti 1646 erhållit sina privilegier, och genom Kongl. Maj:ts Nådiga Reso
lution den 15 Juli 1812 vunnit rättighet alt uti sin hamn emottaga främ
mande makters fartyg. Stadens hamn uti det så kallade Småholmssundet nä
ra hafvet, är heqvämlig och 14 till 15 fot djup; men segelleden derifrån 
till staden kan icke befaras med mer än åtta fot djupt gående fartyg vid 
vattnets medelhöjd. Utrikes handeln är obetydlig, likväl har under loppet 
af sistfötflutna fem åren två a tre fartyg varit utskickade, lastade med brä
der, jern och tjära. Landets produkter, såsom sist uppräknade effekter jemte 
bjelkar, smör, talg, skinnvaror, torr fisk, fogel, skjälspeck, tran, lax och an
nan salt fisk in. in. afsältes merendels på Stockholm, hvarifrån återhämtas 
spanmål, salt och andra varor, som sedermera fbryttras dels här i staden 
och dels å frimai knaderna inom Länet; dock har något jern, lax, salt ström
ming och lärft exporterats till Finland, derifrån bland annat införts och 
förtullats spanmål, mjöl och svin-kreatur. Till kommunikationen inrikes or
ter emellan begagnas tio större och mindre fartyg, hvilkas sammanräknade 

läsletal 
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Jästetal uppgår till 427 Vid sistlited års sötu ägde Umeå stad 14 far lyg, 
inberäknat de till utrikes sjöfart begagnade, utgörande tillhopa 814 lä-
sters drägt. Att handlande Borgeiskapets rörelse förminskats genom den han
del som drifves af åtskilliga å landet bosatte personer, är påtagligt. Äfvenså 
har stadens invånare lått vidkännas högst menliga följder af de flera på hvar
annan inträffade missväxt-åren, dels genom saknad afkastning ii ån jordägor
na, dels utaf oförmögenhelen hos allmogen att betala sina skulder till de 
handlande för borgad spanmål och andra varor, så att de mindre bemedla
de af invånarne blifvit försatte i ett beklagansvärdt tillstånd. Sistlidet år 
utgjorde handlande Borgerskapets antal 26 , och Handtverkarnes 35, jemte 
tvenne färgeri-idka re, en kardmakare, en spegel-fabrikör, en bagare och lem 
fiskare. Fiske utgör äfven ett, ehuru obetydligt näringsfång för staden. Salu-
växter odlas icke. Tolag-, bro-, hamn-, våg- och mätare-penningar betaltes 
sistlidet år med 807 R:dr 32 sk. 2 r:st B:ko. Efter Bell-Lancansterska meto
den är en skola inrättad, hvarest fattiga barn njuta fri undervisning, Lära
ren lönas af staden. Någon särskilt anstalt för helsovården inom staden fin
nes icke, utan besörjes den af Provincial-läkarcn, som efter accord med en-
skilte uppbär årligt arfvode, samt af Stadskassan ersättning för de fattigas 
skötsel vid förefallande sjukdomar. Fattigvården har varit så myckel mer 
tryckande, som flere borgare blifvit oförmögna alt lem na påräknadt bidrag 
dertill. Ålderstegna och bräckliga personer njuta underhåll å ett fattighus, 
så långt utrymmet medgifver. De ofri ga erhålla understöd i spanmål och 
penningar efter en hvars behof. Dessutom halva slädens invånare frivilligt 
åtagit sig, ulan afräkning å hvad de till fattigvården erlägga, alt föda, klä
da och i kristendomen undervisa de barn som af föräldrar icke kunna vår
das, hvilka sistlidet år ulgjorde 25 till anlalel. Af de soppgryn, som Kongl. 
Maj:t i Nåder täckts förära till understöd åt Länets nödlidande invånare, 
hafva stadens faltiga jemväl erhållit och med underdånig tacksamhet emot-
tagit en afpassad andel. Ett härstädes organiseradt sällskap, de Värnlösas 
Vänner benämdt, har ock i mon af tillgångarna, lemnat bidrag till faltiga 
barns underhåll i staden och kringliggande landsbygd. En källare finnes i 
staden, men i öfrigt ingen tillåten krog. Med sagde källar-rörelse är gäslgif-
veriet förenadt, samt utbjudes på längre eller kortare tids arrende, utan. alt 
medföra någon tunga. Westerbottens Lands-Cancelli i Umeå, d. 3o Nov. r833. 

G. L. af SCHMIDT. 
MAGN. WILH. CYGNJ2US. 





Tabell för Landet inom Westerbottens Län. 

Westerbottens Lands-Contor i Umeå, den 30 November 1833. 

G. L. AF SCHMIDT. 
P. LUNDMARK. 



Tabell för Staden Umeå inom Westerbottens Län. 

Westerbottens Lands-Contoir i Umeå den 30 November 1833. 

G. L. AF SCHMIDT. 
J. O. SUNMARK. 
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