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I. Länets allmänna beskaffenhet. 
«)en mängd bergsträckor, sjöar, ffogar och kärr, hwaraf Wäster Norr¬ 
lands Län är uvpfyldt, särdeles wid de sä kallade fjälltracktcrne, pä 
gräntsen emot slsele Lappmark och Iemtland, werkar utan twifwel oför¬ 
delaktigt pH des redan, genom det nordliga läget, jämförelsewis noa 
härda climat, och har följagteliaen äfwen ett menligt inflytande pä 
jordbruket. Dock är den händelse sällsynt, att hela Länels gröda fryser, 
om »vanlig sänings- och skördetid fätt begagnas. Beläget wid hafsku-
sten, är Länet tillika genomskurit af de stora Ljunqa- Indals- och Ån¬ 
german-Elfwerne samt af mänga mindre w.Utudraq. Wid nämnde elf-
wer och kusten är Länet mäst bebodt och bar därstädes, ibland siere siags 
Iordmoner, i allmänhet radande Ler och Lermjuna. I fjället eller de hög¬ 
re och frän kusten aflägsna trakterne,är Iordmonen mycket mager, sand-
blandad och bottenlös. Blott pä detza trakter finnas Nybyggen och Ny¬ 
bygges lägenheter. Berörde och witza, andre trakters öfiverklaaade frost-
ländhet stall smäningom förswinna, i den mon stog undanrodjes, my¬ 
ror utdikas och sjöar uttappaS. Dylika arbeten, pä hwilka allmogen, 
dertill uppmuntrad af de premier Lsnets Hushällninas-Sällskap i sä-
dant afseende utfäst, till Hker- och Anges-jordens ökande, de sednare 
ören börjat, med berömlig fiit, wända sina krafter, äro, jemte den af 
Kongl. Maj.t. nädigst anbefallde och till en del redan werkställde forsi-
rensning i Elfwerne, de enda anstalter, hwarigenom Länels naturliga 
beffaffenhet hittills »vunnit förbättring. 

2. Inwånare. 
Falkmckngden, som, för det närwarande, i hela L.lret, Städerlie 

inbegripne, utgör 39.334 mantalsstrifne och 26 634 mantalsfrie af bäda 
könen eller tillhopa 65,968 personer» har, de sednare ären.tiutaqit. gyn¬ 
nad af waccinationen, ett godt hälsotillständ, hemansklyfningar, Tlirp-
anläggningar och Nybyggen. 

Folkets bildning inskränker sig til l Christendomskunffap, en allt 
mer och mer tilltagande ssrifkunnighel och nägon Lagkännedom samt A-
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ritbmetik hoS witza. I allmänhet Hr folket sedliat, lefwer tarfligt, äl-
ss^r snyaal̂ et och wisar förswarlig fiit i sina prken. Llkwäl kan ej ne¬ 
kas, att ju i äljkillige Socknar uti Medelpad sedligheten beklageligen 
ftn s w^ra i aftagande. Uti hela LHnet är i spnnelhet ungdomen nog 
falicn för yppiqhet i kläder.— Ibland allmogen saknas ej handlwerkare 
af alla siag, Wagnmakare och Mälare härunder inbegripne.— Denswä-
ra mlbwäxt, som ären 1812. I3l6 och 1821 öfwergätt Landet, har i 
märkelig mätto undergräfwit den äljesi allmänna wälmägan i detta Län, 
cch fiere goda är behöfwaS witzerligen, för alt äterföra ur den förlä¬ 
genhet i penningtvätt., hwaröfwer Hfwen här ä Orten nu klagas. De 
busbönder, hwllka ej hafwa arbetsstyldige Torpare alt anlita blifwa, 
särdeles under bärgningSliderne ofta i saknad af nödig arbetShjelp. 
Daaswerkspriserne up.aä, öfwer bufwud, pä fr i kost, frän 12 ff. till 
20 ff.. pH eaen kost frän 24 ff. till 40 ff. samt för bäst och karl, frän 
32 ss. till En R:d. allt Banco, efter ärstidens beffaffenhet. 

3. Näringar. 
Jordbruket. PH de ställen i Länet, der Iordmonen är af en 

bättre beskaffenhet, npttjcs lräde, men ensäde aldrig och wäxelbruk af 
ganska fä; bwaremot fjänboerneS sandiga äkrar högst sällan trädas, e-
medan de äro sä magra, att ett fortsalt gödslande, derpä afkastningen 
i alla fall beror, kcn, utan fara för ogräs, äga rum, och är i detza 
trakter ensäde af korn det mäst brukeliga. Eljest trades wanligen hälf¬ 
ten eller minst en tredjedel af äkern, under det den andra hälften eller 
lwä tredjcdelarne besös med ungefärligen Z:del Räg emst Z:deiar Rorn, 
dä likwäl, i anseende till äker^S instränkta omfäng, lrädesjorden gag¬ 
nas till ett mindre utsäde af Arter, hwilket här ä orten förmenas icke 
minska den fruktbarhet, som genom trädet beredes. Tillika upplöjes är¬ 
ligen näqot mindre »växande ängesssifte, som, innan det äter till gräS-
wall igenläaaes, gödflas och stördas twä eller tre är efter hwarandra. 
De brukliga Sädesssagen ä desia sä kallade Nyristor, hwilka uptaga 
ungefär lika widd med den besädda delen af äkern, äro, i Medelvad 
mäst Hafra och. Blandsäd, men till mindre del Korn och twertom i Hn-
germanland. A Swedjeland, hwarest lägenhet därtill gifweS, erhälles 
nägon mindre qvantitet Räg. Hwete äter säs sällan och pä fä ställen 
lärer jorden äga nog bördighet, för att hinna under wära korta Som¬ 
rar bringa denna säd till mognad. I alla delar af Länet har odlingen 
af pstatoss wunnit burffap, säsom denna Jordfrukt ock utgör en huf-



3 

ivudsakelig del af allmogens födoämnen. Dcn planteras med ahl eller 
plog mäss pä trädeS-äker och denne besäs allid ärct derpä med Korn 
eller Blandsäd. 

F5r brist pH afsättning, äro Irckgärdswärterne deremot Stunds-
personerneS ensak och odlas endast till husbehof. Likwäl har hwarje 
Bonde ett litet land fur Kol, Kolrötter eller Rofwor. 2.in-afkostnin"en 
är i allmänhet tillräcklig för Länets behof och medgifwer i Norra H>l-
germanland, äfwen nägon försäljning, hwaremot odlingen af Hampa 
är sällsynt. I saknad af tjenlig Jord odlas Humblan icke eller all¬ 
mänt. — 

Med wilkor af huShällning swarar Länets Ssdesproduction, i 
medelmätliga är, emot LandtmannenS behof och lemnar i goda är ett 
wackert öfwerskolt till Städernes och Ortens flcre Bruk. — Oaktadt 
de hinder, som det härda climatet och jordmynens sw^gbet aNlid ,?ola 
med sig förena, har dock Jordbruket, utgörande, jemte Boffapsssötsel, 
ortens förnämsta näring, de sednare ören wäl icke upnätt fullkomliabe-
ten, men kommit den, genom ytterligare framsteg, närmare, särdeles i 
de Socknar som minst befatta sig med andra näringar. Det drifwes 
nu mera med berömlig flit, en följd, dels af Ständsperioners exem¬ 
pel och de hedersbelöningar, hwarmed witze idoae Jordbrukare hugnats, 
dels ock en allt mer tilltagande öfwertygelse hos Allmogen, alt intet 
arbete är i längden mera lönande, än det, som anwändes pä Jorden 
vch nya odlingar. Utom alla Nybyggen, tillkomma ärligen nya Torp 
och hemmans Rökar, bidragande i ansenlig mon till HgorneS förbättring. 
Där myror och sjöar ej finnas att utdika, sytzelsälter odlingsfliten sig 
bär och där med stenbrytning och rotbuggning; flera trakter af Länet 
saknar dock odlings Lägenheter, om betesmarken ej stall tillaripas. Den-
naS och Lössängstens ringhet pä sina ställen, jemte bristande hug för 
Artificiel godselberedning, äro omständigheter, som betydligt hindra od¬ 
lingsföretag ä en af sig sjelf, till största delen, ofruktbar jordmon och 
werka, att stike företag icke kunna, utan Odlarens städa, pästynd^s. — 

Ibland förbättrade Äretbruts-redstap förtjena blott de Järn-
plogar att nämnas, som, förfärdigade i Tuna och Altmarks Socknar, 
begärligt efterfrägas i detta och Iemtlands Län, ej mindre än i Hel-
singland; men förbättrade Akerbruksmethoder eller mechanista inrättnin¬ 
gar till besvarande af Arbetskraft äro ej införde. Likwäl finnas i Lä¬ 
net nägra Tröstwerk, drifne af matten. 

Boskapsskötsel. FoderlillgängenS förhällande emot Åker widden 
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är mycket olika. I allmänhet kan dock foder päräknas af Fem tunne-
land Äng för hwarje tunneland af den i bruk warade Äkren samt bä-
de den cdlade och sjclfwärande Ängen afkasta frän 20 till 15c» lispund 
Hö pä Tunnelandet. Nnascdlingen inskränker sig til l nägon upplöj-
nina högtiden af en del sämre gräSwall, som, ps sätt ofwanföre sägs, 
ssödsias, säs och igenlägges. Det är egenteligen pä moder-äkern, som 
Jordbrukarens sorgfälliga »värd läggeS med anwändande af det gödsel-
förtäd, som lilt en del borde tjena Ängen till förkofran och bättre bör¬ 
dighet. Unoer de sistförfiulne fem ären äro likwäl fiere Tusende tunne-
land härdwall och Stenbarkar, myror och sidländ mc>rk upodlade eller 
förbättrade. Stallfardringen ffer wanligtwis med hö; endast wid in¬ 
träffad foderbrist nylljaS backad halm. Betesmarken är blott i fjäll-
bpgqden god. Närmare kusten eller Länels mer bebodda del finna de 
winlcrfödde kreaturen sässan sommarföda. De mäste därföre foras till 
bcte wid sä kallade fäbodar, bclägne, ibland, ficre mil till fjälls. Till 
u libc/cls otillräckliql)et i de mindre ffogrika traklerne bidraga ds stän¬ 
dige inlagor hwarpä Allmogen är, under Odal-Ängens wärdsiösande, 
särdeles bessiswen. Den scdnore, ofta odikad och sumpig, till och med 
lider belydiig ssada genom BoffapcnS instäppande höstetiden efter de§ 
äterkomst frän Fäbodarne eller dä mulbetet ä utmarken tryter. Dock 
hafwa föreningar i mänga bpelag ffett till detta böstbetetS afsfaffande. 
Ibland kreaturen utfvdros Hästarne bäst, hwalföre de ock wanligcn äro 
goda och starka. Rokrcaturc,, winterfödde med halm och däligt n>pr-
eller sta, rfodcr, äga medelinätlig storlek ock godket. F<lren äro af swag 
vch dälia, men Swincn af nägorlunda beffaffenhet. Getter äro i all¬ 
mänhet förwiste till FjäNboaqden. Nsgre anstalter till krealur-racernes 
förädling bafwa ej stelt. Wäl äro Isländffa Fär, för ficre är tillba¬ 
ka, ä lviffa Egendomar i Länet insörde och sedan utspridde, men dä 
deras parning med andre ej kunnat undwikaS, bar r.-cen ej siätt att 
bibehälla. Ladugärd^afkasiningen anses till alla delar icke allenast wa-
ra tillräcklig för Länets bcbof utsn lemnar ock ett betydligt öfwerffolt. 
Ehuru den säledes är för Lägels Inwänare af mycken wigt, kan den 
dock ej sägas hafwa blifwit förbättrad, men wäl, jemte Jordbruket ut-
widgad, genom hemmansklpfningcir, Torp och Nybyggen. VoffapS-
afweln, om den icke försämras, winner ej eller wid den sparsamhet som 
i utfodnngen räder. De bästa Lägenheter af betesmarken intagas till 
däliqt AngeSland, och Allmogen, ehuru upmunlrad att anlägga orden-
tclige Beteshagar, säsom warande af wäsenlelig nytta i en wäl inrät-
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tad huslMning, i hwilket afseende premier jämwäl blifwit för twenne 
är sedan utsatte, äger dock sällan andre beteshagar, än här och där 
nsgon instängd swedja, som, efter fä ärs förlopp, ej gifwer bättre gräs-
wäxt, än sjelfwa Utmarken. I medlertid mäste, i förhällande till foder-
tillgänqen, BoskapsffZtseln i Allmänhet och särdeles i Fjälllrakterne, 
där Åkerlandet gifwer en ringa och tillika ganffa osäker afkastning, 
men stogen rikt bete, wara nägorlunda förmonlig och ej litet bidraga 
til l den allmänna wälmägan. Ladugärds-effecterne äro lätt afsätteliae 
och af Boskapssjuka beswäreS denna Ort sällan. BränwinSförbud haf-
wa här ganska obetydlig inflytelse pä Boskapsskötseln. 

Skogarne i Landet, sä wäl Kronans, som enffildtes, äro i all¬ 
mänhet widsträckte. Endast en del Socknar, fram pH byggden eller när¬ 
mare bafs och Elfkusterne, finna sig pä detze ssags ägor »vanlottade och 
mäste anffaffa timmer och wed annorstädes. Skoaens godhet är olika. 
PH ett medel-afständ imellan frambyggden och fjället sr den, för det 
närwarande, bäst. Wid kusten är skogen för mycket medtagen, pH fjäl¬ 
let är jordmcnen ej wäftelig. Här och där finnas Sockne-allmännin-
gar, men enffildte Byeskogar hafwa mästadels undergalt en- eller stor¬ 
skifte. Nägra Kronoikogar nyttjas dels under Recognilion för Iern-
brukens behof af kohl- och bygqnadSwirke, dels ock emot stubbören til l 
fällande af ett bestämdt antal Sägträn ärligen för Sägwerken. Andre 
äro emot ärlig afradSjkalt i Smör, uplätne till mulbetes nyttning; 
med förbehöll likwäl om Kronans fria disposition i framtiden, utom 
liwad berördt är, anwändas Krono allmänningarne icke och, beträffande 
Länets öfriae skogar, hafwa, till deras wärd eller äterwäft, näare an¬ 
stalter, utöfwer hwad Författningarne innebälla, ej widtaaitS. Bränn-
torf nyttjas icke, ehuruwäl en del myrors swalband skall kunna därtill 
anwsndas. I byggnads ech stängselsätt äro, till skogens besparing, an¬ 
dre förbättringar ej wanlige, än att pä nägra fä ställen fähus och 
korrtare aärdesgärdar blifwit af sten upförde. Slicktak hafwa pä nä-
gvn tid börjat winna förtroende i Länet, säsom waraktige och ej farlige 
för elden. Det ofanteliga Skogsöde, som, för takweds fällande, warit 
af nöden, bör, genom detza tak, hwartill fä futtwurna träd älgä, kun¬ 
na förekommas. — 

Bergsrörelse, utom en, ä Hernön, i sednare tider, uptäckt Bly-
ertzgrufwa af ringa fördelaktighet och Lunde nyligen uptaane Rödfärgs-
grufwa i Medelpad, bwarutur Kopparmalm utan framgäng blifwit 
^kt, finnas i Länet inga Grufwor, men deremot fyra Masugnar och 



6 

sexton Iernbruk med tillhörande Manufaclur- och Svikhammare. Desia 
anläggningar, sH gynnade de än äro af goda wattendrag och Skogar 
och sä mycket de i sin mon bidraga ej mindre till underhällande och för-
ikande af en större Folkmängd, än till penningeförtjenst för allmogen 
genom kohlning och SpannemälS afsätlning bringa dock dem bland de¬ 
ras ägare, som ej äro egne förläggare och hafwa egen TackjernS till¬ 
gäng, efter allt utseende, för närwarande, mer förlust än winning. De 
tryckas, där egne Masugnar ej finnas, af ett till öfwerdrift upjagadt 
TackjernSpriS, och i allmänhet af Spannemälens dyrhet, längwäga trans¬ 
porter och frakter samt en widrig conjunctur. 

Fabriker, Bruk och andre näringar hwilka icke höra till Bergs¬ 
rörelsen. Under denna Rubrik mä, med uteslutande härstädes af hwad 
för Städerne förekommer, nu nämneS Skönwiks och Sandö Glasbruk, 
Nyede Pappersbruk och Wifsta SkeppSwarf, nägra Tullq^arnar, en 
mängd Salu-sckgar och twänne Tegelbruk. Ibland Glasbruken, som 
begae äro, i afseende pä Communicationen, wäl belägne, drifweS Sanda 
Bruk säsom äldre och gynnadt af god wedtillgäng, med mera fördel än 
det andra. Pappersbruket har, tillika med ägarens assairer, räkadt i 
wanmagt, ehuru det, rigtigt förestädt, borde, säsom det enda norrom 
Helsingland, gifwa nägon winst. Till utskeppning pä utrikes ort af 
Bräder och Bjelkar, men sällan af Iern, reder Wifsta Skeppwarf för 
det närwarande, fem Skepp och Briggar frän 78 till 176 lästers dräg-
tighet.— Mjölqwarnarne underhällas med säker, dock ej hög winst, för 
sgarne, emedan busbehofs - qwarnar ärligen tillkomma. Salusägarne 
tillwerka ett ansenligt tolftetal sämre Bräder, som i närwarande tid 
lagt betalas, men i bättre conjunctur inbringat ansenlige penningesum¬ 
mor. Tegelbruken äro, i brist pä tjenlig Lera, ej af särdeles wigt. Ett 
Engelfft Lädergarfweri är nedlaagt. 

Binäringar. Iagt kan for det närwaranbe just icke räknas för 
nsgon näring i orten, fastän den i Fjällsocknarne ännu, dock utan sär¬ 
deles alfware, idkas. För kuliboerne, kan, hälst wid betragtande däraf, 
att fiffe <j utgör deraS hufwudsakliga näring, Strömmingfängsten an¬ 
ses säsom rätt ymnig. Likaledes har 2.arfistet i Ångerman - Elfwen 
warit, de sednare ären, rätt lönande. Uti Indahls-Elfwen. den fiffri-
läste före är 1796, dä en illa beräknad utgräfning af sä kallade Ra-
gunda Fortzen i Iemtland, upfyllde watlnet med grus och sand, bwar-
ifrän det ännu icke blifwit fullkomligen befriadt, har Laf ä nyo börjat 
wisa sig. Af S i t och andre fiffstag är fängsten obetydlig. Tjckrubrän-
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ning borde, i anseende därtill, att ffogs tillgäng ej tryter, wara en 
bland ortens näringar, men är det icke, emedan de större Skogarnes af-
lägsenhet frän hafwet och en häraf följande kostsam transport troligen 
lägger härwid hinder i wägen. Med Hohlning för Brukenas räkning 
samt weds astätande til l detze och Städerne, gör allmogen sig däremot 
nägon fsrljenst. psttasta lillwärkaS i Landet aldeleS icke och Saltpeter 
af ganska fä. DH imedlertid Saltpeter tillwerkning med stäl räknas t i l l 
de för en Landtman förmonligajle binäringar, har Länets HushällnmgS 
Sällffap till wäckande af en allmännare hug hoS allmogen för omför-
mälde lönande näringsgren, utsatt tio Premier frän 15 til l 30 R.d., 
och likaledes tio Premier frän 10 till M R:d. Banco för Tjärubrän-
ning, som, efter hwad redan nämndt är, pä flere ställen i Länet, lster 
med fördel werkställa sig. I hela Länet och i synnerhet uti Norra Hn-
germanland idkas l.innewäfnad till den finhet, godhet och mängd, att 
betydliga penningesummor derföre insivta och ehuruwäl allmogen i sist¬ 
nämnde Landskap, genom desi trägna Linhandtering,hwarwid bäde ^ar< 
lar och Qwinfolk lägga hand, gjort mindre framsteg uti Jordbruket, 
torde dock nägon anmärkning härwid ej böra äga rum, dä berörde nä¬ 
ring häller detz idkare för det eftersatte Jordbruket fullkomligt ffades-
löst och dessutom hedrar Provincens inbyggare.— 

Mewäfnaden har deremot haft mindre framgäng.— Till fortzlor 
gifweS, utom wid Brukena, fä tillfällen och pä Gästgifweri skjutsen för¬ 
lorar allmogen därstädes i allmänhet. wintersls,der, utöfwer husbe-
hofwet. idka en del Jordbrukare, medelst lillwerkande af större och min¬ 
dre trädkärill, trädffedar, stolar m. m. hwarföre de wanligen tiebpta 
sig Spannemäl. Till sjöfart sinnes i Allmogens händer ännu blott näg> 
ra fä Fartyg, hwaöned utffpeppaS Bräder eller Wed och annan GsrdS-
afwel pä Hernösand eller Stockholm. Sex eller älta mindre Kalkugnar 
i Medelpad gifwa ganffa mättelig afkastning. 

Sedan jag. i afseende pä hwarje Näring, tillflrene redowist des 
ungefärliga tillständ och desi werkan således pä Idkarens wälmäga kan 
här göras den allmänna anmärkning, alt ehuru ett eller annat ännu ej 
brukeligt näringsfäng mä wara med ortens läge och natur - tillgängar 
enligt, möter dock, wid detz utbredande, om ej annat hinder ätminstone 
det, att Allmogen sakta öfwertygaS om nyttan af andre arbeten, än sä-
dane, bwaraf Förfädren hade sin utkomst. Dä Bruken ei sakna tillfälle 
att frän andre orter hämta sin Spannemäl, kan Bruks-rörelsen ej sä¬ 
gas bero af Jordbruket i denna ort, men wäl af kohlning och fortzel-
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nZrinqarne. Pä Jordbruket öter werkar, säsom berördt sr, en näqot 
updrifwen Linnewäfnad ofördelagtigt, dels genom del utmagrande Lin-
sädet, dels ock genom Jordens wärdstösande i öfrigt. Enahanda omdö¬ 
me gäller om Sjöfarten och Landthandeln, säsom den här idkas, i an¬ 
seende till deraS gemensamma egenffap alt frän Jordbruket bortföra en 
mängd af ortens Pnglingar och äterlemna dem, fränwarande all träg¬ 
nare spHelsältning; en omständighet sä mycket mer ofördelagtig, som, 
efter hwad förut nämndt är, tillgäng pH arbetare destutan saknas. 

Handel i Landet. Ortens Landtmannawaror, Bräder, Bjelkar, 
Wed, Fogel, Smör. Fläsk, Talg och Skinn sälja en del Inwänare sjelf-
we eller genom ombud ä Rikets sydlige Provincer. under hopp om siör-
re winfl. Landets öfriga waruförräd afsättes i Hernösand och SundS-
wall, Vorgsjö, Sollefteä, Hammars, UlängerS SjälewadS, Arnäs och 
Fjällsjö Frimarknader samt SwarlwikS, Skjönwiks, Wifsta, Nylands, 
Näffe, Domsjö och Husoms Lastningsplatser. Säsom beläget widHafS-
kusten och genomffurit af Elfwar, är Landet rikt pä Sjöcommunicatio-
ner och nödige wägar, saknas ej eller. 

För att äfwen ät de mer astäSne Socknarne i Södra Ängcr-
manland bereda en lättare afsättning utaf deras Landtmanna wahror 
är, för fä är tillbaka, en ny Marknad inrättad i Fjällsjö, äfwensom 
UlängerS och Arnäs Marknader i sednare ärcn tillkommit. Till inre 
handelns och rörelsens ytterligare uphjelpande stall den för hand wa-
rande Strömrensningen uti Ljunga, IndahlS och Ångerman Elfwerne, 
i den mohn flottning af Wed och Bräder sälunda lättas eller kan be¬ 
fordras, otwifwelagtigt bidraga. Flere af ortens Innewänare hafwa 
jämwäl sökt och erhällit Län af den under Kongl. Strömrensnings 
Commitl6.'n ställde fond för upbyggande af Fartyg, tjenlige till trans¬ 
porterande af Wed och andre trädwaror. Dels härigenom och dels ge¬ 
nom Nädigst bewiljade premier har afsättningen af Wed pä Slock-
bolm, förliden sommer, warit wira betydligare än förr. Angäende 
Landthandeln och Gärdfarihandeln samt den werkan de i allmänhet med¬ 
föra, nämnes här nedanför under rubriquen Städer. 

4. Politisk författning. 
Kamarwerk. Under de sistförflutne fem ären hafwa 34 npa heman 

Mfwi t stattl^gde: Odesheman finnas blott ett enda, men tretton Ny¬ 
byggen eller Nfradsland äro under nämnde l id , uptagne, äfwen som 

hemanS 
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bemans klyfninaar ärligen fortgä. Alla heman äro Slorffiftade och 
njuta ä sine Agoflotter följagteliyen den säkerhet, som utgör hufwud-
sakliga wilkoret för all odlingsflit; hwaremot Enjkiften äro i denna 
Landsort mycket sällsynta och, i anseende till Agornes olika godhet, pä 
ganska fä ställen, annorlunda än för en eller annan Granne i ett bye-
lag, werkställbara. Ofwer watten-updämningar, som witzerliaen hin¬ 
dra markens odling, klagas sällan. Uti Länet äger Kongl. M i i . t och 
Kronan 28? heman samt 388 Lar- och Ahl-fiffen z Nejonögons-fisken 
och 16 Skjäl- och Strömmings.fiffen. Utom ett Skatteheman, som 
Hernösands Hospital innehafwer, är i öfrigt nägon Fastighet eller Lä-
genbeticke understagen de inom Länet warande Lärowerk och fromma 
Stiftelser, 

Stadsbidrag. I allmänhet hafwa Beswär och onera den direcla 
werkan pä NHringarne att antingen hindras de eller ock tillaripas, un¬ 
der hufwudnäringarnes försummande, sädane, som förr inbringa pen¬ 
ningar. Detta sednare är händelser i de swagare sädes-orterne, där en 
mä hända öfwerdrifwen brädsägning mästetillKrono-utffylderS och an¬ 
dra utgifters afbördande, öfwas. 

Nybyggena, uptagne i de aflägsnaste och ofruktbaraste delar i 
Länet draga med möda deras statt, som, ehuru bestämd efter den lägsta 
grund, författningarne medgifwer,. dock är för hög och ffola, förr eller 
sednare, bringas uti ödesmäl. Åkerland finnas icke eller ock ger det 
sällan nägon swag gröda. Skogsprodukterna kunna äter, för afiägsen-
heten, ej med fördel afsättaS. Det blir säledes för blotta mulbetet, 
som Nybyggaren skattar, det will säga för nägra ä ffogen glest spridda 
myror. Efter min tanke är Förfaltningarnes »lämplighet härulinnan, 
relativt til l denna Lands - ort, ett bland de betydligaste hindren för deff 
widare cultivälion och befolkning. 

Ibland allmänna beswär och onera, anses i detta widsträckta och 
glest bebodda Län, stjutsningen ganska tung och hinderlig för hufwud-
näringen, utom det Folkets sedliqhet icke eller stadgas under hälligqnin-
gen. En del Socknar i Länet belägne ic> a 20 mil ifrän stora Lands-
wägen kunna ej utgöra sig slopande ffjulsskyldighet, utan är den emot 
witz afgift pä selandet updelt pä andre Landets Inwänare. Genom 
denna afgift, hwartill läggeS bristande ffjutsninqs förtjenst, anser öfre 
Landet sig säledeS lidande. Wäg och Brobyggnaden under den korrta 
och dyrbara Sommartiden, ej mindre än wäghällning under de länga 
och swära wintrarne, är ock, i anseende till wägarneS längd samt 

B 
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mängden of större och mint re wattendrag, högst betungande för Iord^ 
brukaren, som eljest ofta beswäraS af längwäga Tionde och Gärdes 
spannemäls forSlor och siuteligen spiller mycken tid wid Pastoraliernes 
lefwererande ä de fiere terminer, som Pastor, pä det de mängfaldiga 
lönings persedlarne mätte hwar för sig, fä upbiraS, utsätter. Waran-
des wärdet af de i Tabellerne upförde onera funnit ef!er Markegäng 
och de frän hwarje Sucken erhällne upgifler. 

Politi. Utom den ännu gällande By-Ordningen af Ar i?42, äro, 
angsende allmän ordnina, sedlighet och sparsamhet, tid efter annan, af 
Konungens Befallningshafwande Kungörelser utfärdade. Det öfri-
qa beror pä Prästerskapets, FiscalerS, Länsmäns, FjerdingsmänS och 
SexmänS werkfamhet. Pä L.nidet filmas inga ordentlige Scholor eller 
UnderwiSningS werk. Föräldr^rne underwisa wanligen sjelfwe sina 
Barn. Fä beswära i dltta fall Socknens klockare eller nâ aon annan 
person, om icke för Skrif-och Räkenkonst-ns bibringande. Ofwer Häl-
sowärden waka närmast Kyrko Räden eller de nu mera i bwarje Soc¬ 
ken tillsatte SundhelS Commilteer samt Konungens Befallningshaf-
wande genom Provincial-^äkarne och, wid särskilda tillfällen, genom ut-
aäende warningar. För de sjuke är jämwäl Hernösands. L^zaret och 
Curhus en god tillstyckt. De fattige försörjas, hwar inom sin Socken, 
pä fä ställen i FattigkuS, men wanligen witza dygn hos hwarje Jord¬ 
ägare. Gäsigifwerierne äro, efter sista ffjuts-regleringen, nu mera i 
förswarlig ordning. 

Hwad Odjuren angör, finnas, utom den upmuntran till deras 
utrotande, som allmänna Lagen innetMer, nägra anstalter ej widtagne. 
Icke eller är Orten af dem mycket oroad. 

5. Städer. 
De nHringsfäna, hwarpä de i Länet waranbe twänne Städer, 

Hernösand och Sundswall, i synnerhet grunda sitt beständ, äro handel 
och sjöfart samt filke och h^ndtwerkerier. 

Handel och Sjöfart på Utrikes Orter drifwes af Hernösanb 
med Ser egne Fartyg frän 63 till 15a Lästers dräZtighet. gemensamt 
med Sundswall, af del sä kallade Wifsta Skevpswarft Bolag, med 5 
Skepp ock Briggar frän 78 till 176 Läster och af SundSwalls Stad med 
in egne Fartyg af tillhopa 500Lästers drägtighet, under sistnämnde an¬ 
tal likwäl inbegripne de mindre Fartyg, som nyttjas för handeln ps 
Inrikes Orler. Med förenämnde Fartyg ulffeppas Ortens jkogSpro-
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ducter, i synnerhet Bräder och Bjclkar, men sällan nsgra jernparticr. 
och hafwa Skeppens destinationer bufwudsakeligen till föremal att, sä 
förmonligt, sum ffje kan, afytlra berörde Producler och att sedermera, 
genom frakter, särdeles Vintertiden i Europas södra farwötzten, för-
tjena inköpet af saltlast hwarmed hemorten följande Wäbr förses, eller 
och att pä speculation. anlöpa Ryssa hamnar tlll Saltlastens försäljan¬ 
de. Desutom har Hernösands Stad, allt intil detta är, haft ett till 
lwänne Fartyg för östersjöfarten, mästadels för alt ät Orten förffaffa 
des behof af Riga Sädes Linfrö. 

Den inrikes handelns natur sr att framför allt befordra af-
sättning af Ortens Linnewäfnader, bräder och viclnalier. Landtman-
nen besöker sällan, nästan ulldrig, utom wid de ärlige Marknaderne, 
Städerne med sine öfwerffolts producter, utan mätte af de Handlande, 
hwad Hernösands Stad angör, pä Frimarknaderne ä Landet upsökas, 
bwilket af SladenS läge mycket underlättas, säwida pH den ena sidan 
Ångermanlands h f̂skust med sina goda hamnar ock) länga Fierdar, 
samt, ä den andra sidan, den till in mil segelbara Ångerman Elfwen 
erbjuda, sommartiden, en lätt communication med Länels aflägsna, men 
betydeligt producerande Innewänare. För näaon llten tillförsel hafwa 
Städerne likwäl att tacka de närmaste Söcknarne och Iemtländningar, 
som Wintertiden hitkomma dels med egne v^ctualier, dels med Norri-
aes fisswaror^ Communicationen med Hufwud staden är ganffa lissig. 
Dit föras det mästa af Ortens alla öfwerffotls producler och därifrän 
hämtas, utom salt, siörsta delen af sädane inport-waror hwilka för 
Innewänarne antingen äro nödige eller ock till wässefnaden börande. 

Strömingsfisket idkas af ett stort antal Borgare, ehuru, flere 
sr efter hwarandra, med ringa framgäng, hwartill orsaken torde igen¬ 
finnas dels deruti, att de Städerne tillhörige stjär ock fiskehamnar, som 
förHernösand äro mycket inskränkte, nu mera blilwit mindre gifwande, 
dels ock, att de fiskare, hwilka mäste gagna ffaltemans fiskewatten, of¬ 
tast nödgas underkasta sig lunga och med Fiffels behöriga drift oför¬ 
enliga wilkur. 

Handtwerkerierna äro inskränkte till Stsdernts och Lämls I n 
newänares egne behof. Dock besökas äfwen Frimarknaderne i I?mt-
land af nägra Handlwerkare. Det för flere är sedan här i Staden 
inrättade Catluns^Tryckeri har blifirit nedlagvt, däre:?l2t är i Sunds-
wall nyligen anlagd en Tobaks-Fabrik, som likwäl ännu icke hunnit 
betydligen updrifwas. 
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Näringarnas eller Handeln stigande eller fallande. Med 
underdänig tacksamhet erkänna Ortens SkeppS-Redare den ät Bottni¬ 
ska Stade, ne Icmnade Nädiga tillätelse för deras Skepp, att fritt begagna 
den stor-! Segelleden ösier ô n Gräsön, hwarigenom Fartygen icke be-
höfwa hindras i Öregrund, äfwensom den ät Swenska Sjöfarten Nä-
digst beredda förmän, alt fä besöka smarta hafwet och södra Americas 
farwatten samt den aktning och trygghet Swenffa Flaggan njuter pä 
alla Haf; men prisernas oerhörda fall ä trädproducterne ä de största 
Utrikes handelsplatser och swärigheten af goda fraglemployere erhällan-
de, hafwa, de§a sednare aren, hwarunder en och annan oförmodad 
olycka tillika inträffat, börjat hota Städernes Utrikes handel och Sjö¬ 
fart med ett snart aftaqande. hälst Skeppsbpggerierne, sä wäl här, 
som wid Wifsta Skepr^warf, mast inställas, i saknad af inflytande 
medel, alt, i det förolyckade Skeppets ställe, complettera byggnaden af 
el t in'k t. 

Den inrikes Handeln, ehuru hwilande va en mera säker grund 
eller Ortens waru prodnclion, har, dct oaktadt pä ett känbart sätt 
frängält Städerne ock, mera än nägonsin, fallit i Landthandlarens hän¬ 
der, under ffydd af Närings frihet. Lerfterne, Ångermanlands wackra-
sie export, mäsie pä Friinarknaderne upköpas ofta utur andra och 
tredje handen af Speculanlcr bland Allmogen. De Handlande blifwa 
därigenom lirunqne till härda wilkor och göra icke sällan förluster wid 
fölsäljninqen i Stockbolm. Lerfterne ditföras detzutan af S^eculanter-
ne sjclfwe. Deras Skutor, sä framt de icke medföra FragtgodS till 
Städerne, undergä icke nägon visitation af Tullkamrarne, utan segla 
direcle tin sina L^siningsställen i hamnarne wid Sjökusten och, till te¬ 
ras hemwister wid Ängermcin^Elfwen, hwarigenom det blifwcr ebckant, 
bwad gods de äterföra, ebui-u detsannna troligen till en del bcstär i 
köpmanna-wabror. Ett silft förhässande synes, om det i framtiden 
fär fortfara, alt för mycket upmunlra till utflyttningar pä Landet och 
hota Städcrncs existence med endast nominelle Handlande. Härtill kom¬ 
mer ock att Westgötba handlande sä idkeligcn besöka Landels Allmoge, 
för att afsätta sine medbafwandde HandelSwahror, sä att StäderneS 
handlande, under en sä öfwerfiödig inport, mäste pä Frimarknader er¬ 
fara en alt för obetydeliy afsältning utaf deras köpmanna wihrcr. 
Af sädan aî lcdnlna hafwa ock fiere Concurser bland Stadernes Hand¬ 
lande, särdelcs under detta är, inträffat. 

Widkommande äter StäderneS betydliga och i förra tider för-
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manliga export-handel med Bräder och Bjelkar, sä har densamma, for 
fiere orsaker, likaledes aftagit, hwaribland ms anföras warans för¬ 
sämring genom smätt sägtimmer, sedan Skogarne, efter en för mycket 
utwidgad.sägnina, under den gynnande Conjunturen, blifwit betpdligen 
medtagne. Uti Bräduphandlingen hafwa äfwen flere Concurrenter yp¬ 
pats, säsom asiägse frän Städerne, men i granffapet af Brädtillwer-
karne boende Ständspersoner, hwilka i egenffap af Ombud för Stock¬ 
holms GroMandlare, förekomma de Handlande med högst betydliga 
upköp. Sä hafwa ock Handels, Expediter frän Götheborg och andra 
mögliga Släder, tid efter annan, genom öfwerbud dragit brädbandeln 
ifrän Städerne, hwarförutan mänga bland Allmogen försöka att med 
Skeppare, pä egen risque, till Stockholm sända trädwahror, som de 
tillwerkat eller upköpt. Pä lika sätt har Handeln med victualier. fogel 
och ffinnwahror, tia större delen, öfwergätt frän Städerne till Allmo¬ 
gens Landthandlare, som bäde Sommar och Wintertiden besöka Stock¬ 
holm och omkringliagande Städer. Nägon betydelig utförsel häraf frän 
Städerne i Länet, kan ej eller, wid anförde förhällande, äga rum, ds 
nämnde wahra stundom mäste betalas lika och ofta högre än i Stock¬ 
holm. 

I samanhang härmed anser jag ett ssutligt Yttrande angäends 
den ofwerklagade Gärdfarihandeln och Landhandeln wara pH sitt ställe. 

Hlvad den förra eller Gärdfarihandeln angär; sä äro alla rätt¬ 
sinnade, bäde pä Landet och i Städerne, ense om densammas ffadlighet, 
särdeles derföre, alt Ungdomen förledeS till inköp af öfwerflöds Arlic-
lar och sämedelst lättare sättes i tillfälle att tillfridSställa sin böjelse 
för yppighet i kläder, att förtiga det ej obetydliga pennings-Summor 
genom denne handel dragas ur Landet, som deraf sköldar ingen fördel. 

Beträffande sedermera Landthandeln, sä ehuru billigt och med 
alla rätts-förhällanden enligt det, ä cna sidan, är, alt den produceran¬ 
de Landtmannen har rättighet att sjelf, pä bwad Ort som hälst inom 
Riket, afsälta sin egen tillwerkning, jemle den, som Grannar kunna 
medsända, till förekommande däraf att wahran ej mä blifwa obehöri-
gen t^rerad; sä mycket twifwel är det dock ä andra sidan, underkastad! 
huru wida handeln, gjord till ett wisit yrke hos Allmogen, bidrager till 
detz wälmäga och sedlighet. Det är sant att nägra ä denna wäâ  brm-
gat sig ti3 förmögenhet. Förledde af exemplet bafwa c.ndra försökt 
sin lyckci. Men dä, deras handels företag, werkställas utan nödia be¬ 
räkning af tid och omkostnader, har den päräknade wmsien ulcdlifwit. 
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Speculanten tror sig dH, genom en förnyad handelsfärd sterwinna 
bwad ban förlorat. Följden blir dock ofta skuldsättning och wingleri 
samt siuteligen armod och undergäng. Deremot tyckes erfarenhet allt 
mer och mer besanna, att den Bonde, som, jemte idkande af huSbehofS 
flöjd, endast spHelsätter sig med Jordbruket, altid är den lrefnaste, sed¬ 
ligaste, mäss wälmäende och bäste medborgare. Och det torde stä fast 
att det icke gifweS en enda dag pä Aret dä icke en omtänksam Bonde 
kan med fördel anwända hela sin arbetsförmäga till Jordbrukets och 
Boskaps skötselns färkofran, bwilka. äro de rätta källorna för Allmo¬ 
gens wälständ, trefnad och sedlighet. 

Städernas inflytande på Landets cultur, Näringar eller 
konstflit. Dä Städerne, säsom anfördt är, nu mera mäste anses endast 
säsom tassande med andra upköpare af Landels betydliga skogs effecter 
och waru tillwerknina, mäste äfwen inflytandet pä Culturen, näringar¬ 
ne och konststiten ur samma synpunkt betraktas. Friheten i Näringar 
har ajort somlige af Allmogen till Manufaciurister och andra till 
Handlande. 

Probitiva Författningar til l StäderneS fördel äro inga an¬ 
dre, än de allmänna samt for andre Orter gassande; Och för att, sä 
widt som möjligt, främja en obeswarad tillförsel, hafwa Städerne, wib 
Landt-Tullarnes uphäfwande, afstätt att af Allmogen, wid ankomsten 
upbära wäg och mätare penningar. 

A f Städernes jord anwändes en mindre del t i l l krydd gärdar 
och kähl-land, hufwudsakeligen för Agarens egne behof, men i Sunds-
wall jämwäl till afsättning af älffillige jordfrukter till närmast boende 
Allmoge. Den öfrige odlade delen besäs wanligen med Korn bwart 
7:de till :n,de aret och sedan igenlägges för höwäxten, i anseende till 
BoffapenS underhällande med foder alla tider, af aret, kör bristande 
mulbete, sedan all odlingsbar mark blifwit till Angår inhägnad. 

Allmänna Inrättningar för Underwisningen åro: i Hernö-
sand ett Gymnasium samt Lärdoms och Närings Schola, hwilka bewi-
sias af ett wackert antal utaf Stiftets Ungdom; och i SundSwall en 
Apologist-Schola där omkring 5« Barn ärligen underwisaS. 

Bortryckeriet i Hernösand drifwes af en Sättare och en Tryckare. 
Fsr Sjukwärden aflöna Städerne bwar fin Läkare, hwarför-

utan, genom afiedne Radmannen E. N y b e r g s i lifsli)en, gjorde 
Testamentarijka Disposition, twänne Frisängar underhällaS H här wa-
rande Lazarett för sjuke och fattige bland Stadens Innewänare. 



15 

Fattig fsrssrjning. Enligt nptz berörde Disposition, njuta 33 
fattiga Borgare och Sjömans Enkor pensioner frän 20 till 50 Riks¬ 
daler Banco ärligen. 

I bägge Städerne finnas wälbyggve Fattighus, där äldersteg-
ne fattige, utan ArbetSförmäga, underhallas, och tilldelas andre be-
bifwande understöd qvartaliter. Under samma tak med Fattighuset 
här i Staden, är ett nytt Arbetshus, förliden Sommar, pä Stadens 
bekostnad upbpgdt, med inrättning tillika för en Fattig Schola, där 
fattiga Barn komma att underwisas uti Innanläsning ock, Christen-
doms kunffap samt jämwäl njuta undeihHll witza tider af Aret, dä de 
sysselsättas och wänjaS till Arbete. 

Hernösand, ä LandS.Cancelliet, den 3^ December 1822. 

H. MÖRNER. 

Sv. Hillberg. 
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