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Stormágtigste Aller Nådigste Konung! 

Till Eder Kongl. Maj:t får jag den Nå. 

den, att härhos underdånigst öfverlemna 

Fem-Års-Berättelsen, med tillhörande Ta. 



beller, för dotta mig Nâdigst anförtrodda 

Väster-Norrlands Län. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit 
framhärdar 

Stormágtigste Aller Nådigste Kounng! 

Eders Kongl. Maj:ts 

undedånigste, tropligtig-

ste tjenare och undersåte 

H. MÖRNER, 

Sv. Hillberg. 

Hernösand å Lands-Cancelliet 

den 15 Augusti 1828. 



konungens Befallningshafvan-
des i Väster Norrlands Län 
Fem-års-Berättelse, år 1828. 

1:o Länets Allmäna Beskaf-
fenhet. 

Såsom 1822 års Berättelse innehåller, 

bestar Väster-Norrlands Län, h vars areal -

vidd utgör 217 qvadratmil, till det masta 

af berg, sjöar, skogar och kärr. Endast i 

mellanliggande dalar samt vid Sjö- El i -

och Hafs-stränderne, förekommer den odla

de och odlingsbara marken, hvaribland säl

lan öppna slätter utaf störrevidd. Af den

na Länets beskaffenhet, jemte det nordliga 

läget äro härdare climat och korrta somrar 

jämt årsväxtens deraf följande äfventyr fot 

frostskada naturliga följder. Utom de stora 

Ångerman - Jndahls- och Ljunga-Elfverne, 

finnas i Länet flere mindre vattendrag. 

Jordmonen är af åtskillige slag, men lera och 

lermjuna rådande. J Fjället eller de högre och 

fiän kusten aflägsne trakterne, är den myc-

let mager, sandblaudad ock bottenlös. 
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Blott i desse trakter finnas Nybyggen och 

lägenheter därtill. Det ar i synnerhet där 

som frostläridhet öl verk lagas, men den skall 

småningom försvinna, i den mon odlingen 

1'ortgfir, och denna äter skall fortskyndas, ; 

den mon kronoskogarne hinna afmätas och 

afvittras samt Nybyggen derefter tilldelas. 

Sjöars och myrors uttappning, hvarpa allmo

gen, de sednare aren, fortfarit att med sär

deles flit arbeta, har otvifvelagtigt verkat 

Jormonligt pS climatet och utgör, jemte de 

numera slutade Elfrensningarne, de enda an

stalter, hvar igenom Länets naturliga beskaf

fenhet, under samma tid, blifvit förbättrad. 

2:o. Invånare. 
F o l k m ä n g d e n , utgörande i hela Lä

net, Städerne inbegripne, 72,241 personer, 

eller wantalsskrifne af mankönet 19,803 

och af qvinnkönet 22,232, samt mantals-

frie af det förra 14,296 och af det sedna-

re 15,910, har således, oaktadt smittkoppor 

Sr 1824 härjade i flere Socknar af Länet, 

under de sist förflutne fem aren, ökats ined 

6273 personer, till folje af ett eljest godt 
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helso-tillstånd, och de tillfallen till bosät tning, 

som fortfarande Nybygges och Torp-anläggnin . 

gar, j emte hemmansklyfningar,erbjudit i e t t l and , 

hvars infödingar högs togerna utflytta derifrån. 

F o l k e t utmärker sig i al lmänhet för 

bildning, sedlighet och a rbe t samht t . D e t 

lefver tarfligt och älskar snygghet , som lik

väl, beträffande u n g d o m e n s kläder, urartat 

till yppighet . A l l m o g e n saknar icke eller 

inom sig handtverkare af alla slag, till föl-

je afen tämeligen allmän fallenhet förhandaslöj

der, och välmågan i landet, genom 1821 

års missväxt, betydl igen minskad, har, unde r 

de påföljde goda aren, varit i jemt t i l l tagan

de. I anseende till Läne ts ringa befolkning 

emot vidden, j emte de flere när ingsutvä

gar, som stå arbetaren öppne och det inrita-, 

de oskick, att drängar och pigor, i goda Sr, 

tätta sig för sig sjelfve, har klagan börjat i ö r -

spörjas öfver brist på tjenstefolk. D a g s -

verkspriserne upgå, på fri kost: från 12 

till ao sk; pä egen, från 24; sk till 40 sk; samt lör 

häst och karl från 32 sk. till E n Riksdaler, 

allt Banco, efter årstidens beskaffenhet. 
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3:o Näringar. 

J o r d b r u k . I de trakter af Länet, 

der jordmonen är af bättre beskaffenhet, trä. 

des en tredjedel af Skern och i vissa Sock

nar hälften; hvaremot Fjällboernes sandiga 

åkrar hvarken tåla eller behöfva tråde, eme 

dan den magra jorden, som, osky dad af grö-

da, skulle allt for mycket uptorkas och ytterliga, 

re utmagra, medgifver, utan fara för ogräs, 

dot fortsatta gödslande, h varpa åkrens fort

farande bördighet derstädes följakteligen be

ror; och är ensäde af korn, i desse trakter, 

det mast vanliga. Växelbruk nyttjas i Lä

net af ganska få. Der en del af åkren, så

som berördt är, trädes, besås det öfriga el

ler hälften, högst tvåtredjedelar af Sker-

vidden med ungefär en sjetedel råg emot 

fem sjettedelar korn; hvarjemte trädesjorden, 

i anseende till ikrens ringhet, begagnas för 

något mindre utsäde af ärter, såsom ett i 

landet osäkert sädesslag, utan att trädets väl

görande verkan deraf skall förminskas. Å 

så kallade Nyristor eller upplöjde, mindre 

växande 
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växande ängesskiften, är utsädet Hafra, Bland 

säd och Korn. Svedjelanden, där sådane äro 

att tillgå, gifva någon mindre afkastning i 

Råg. För Hvete-sådd, som sällan försökes, 

äro ortens somrar för korta. Odlingen af 

Potatoes är i Länet allmän och förskaffar 

allmogen ett hufvudsakeligt födoämne. Den 

planteras, med Ahl eller Plog, mäst på trä. 

des-åker, som altid året därpå besås med 

Korn. Till husbehof odlas, Kål, Kålrötter och 

Rofvor tämeligen allmänt, men öfrige träd-

gårds-växter allenast af Ståndspersoner. 

Lin-afskatningen är i allmänhet tillräcklig 

för Länets behof orh medgifver i Norra 

Ångermanland jemväl någon afsättning, hvar. 

emot odlingen af Hampa allenast här och 

där idkas, äfvensom tjenlig jord för Humla, 

På sina ställen, skall saknas, 

Oaktadt folkmängdens nog betydliga förök

ning, svarar, med vilkoraf hushållning, Sädes-pro-

ductionen, i medelmåttige år, mot Länetsbehof, 

och iemnar, i goda, ett vackert öfverskott 

till Städerne och ortens flere bruk, hvilket 

Fem-Års-Berättelse öfv. Väster-Norrlands Län. 2 
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bevisar, att jordbruket, trots climatets hård. 

het och den svaga jordmonen, gjort, under 

de sednare åren, ytterligare framsteg, särde-

les i de trakter, där skogarne uphört att gif-

va en lättare vunnen alkastning, såsom ock 

i allmänhet genom tillkomne Nybyggen, 

torp och hemmansrökar, jemte den upmun-

trän, som Ståndspersonernes exempel ock 

de idogare Landtbrukarnes erhållne heders-

belöningar må hafva verkat. Sjöars och 

myrors utdikning, upmuntrad af Länets H u s 

halls-Sällskap, har fortfarit att vara ett kärt 

föremål lör odlings-fliten, likasom stenbryt. 

r ing och rothuggning, där andre odlingstili-

fällen sig icke föreledt. 

Förbättrade åkerbruks melhoder eller red

skap äro, under de sista fem åren,ej införde,och 

mechaniska inrättningar till besparande af jord 

brukarens arbetskraft förekomma icke eller, ulom 

några tröskverk. 

B o s k a p s s k ö t s e l utgör, näst jord

bruket, ortens förnämsta näring. Fodertill-

gångens förhållande mot Skervidden är myc. 

ket olika, men i allmänhet synes foder kun-
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na påräknas af fem tunneland äng för hvar-

je tunnland af den i bruk varande åkren 

samt den odlade och sjelfväxande. ängen af-

kasta från 20 till 150 Lispund hö på tunn-

landet. 

Ånges-odlingen sker medelst upplöj-

ning årligen af något mindre växande Ån-

ges skifte, som, innan det åter till gräsvall 

igenlägges, gödslas och skördas ett, två eller 

högst tre år efter hvarandra, under namn af 

nyrista. Med föga håg för artificiel gödsel-

beredning, lägger jordbrukaren sin sorgfälli-

ga vård på moderåkren och använder där 

sitt gödselförråd till största delen, så att än-

gen ej njuter den skötsel, som vederborde. 

Dock har den, på berörde sätt, ej mindre 

än genom stenbrytning och sidländ markt 

dikning, under de sednare åren, småningom 

förbättrats och hålles nu vid någorlunda bör-

dighet; hvarjemte nyupptagningar, till be

tydlig vidd, skjedt. S t a l l f o d r i n g öfver 
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sommaren brukas icke utan kreaturen ut

släppas vid första bete i början af Junii 

och återgå till sitt vinterqvarter i October. 

Betesmarken år i Fjållbygden god, men 

i kustlandet och Länets mer bebodde trak

ter ofta så otillräcklig, att boskapen måste 

föras till bete vid så kallade Fäbodar, un

derstundom till flero mils afstånd. Ibland 

kreaturen, äro hästarne, som mästadels med 

endast hö utfordras, vanligen goda och star

ka. Ko-kreaturen, vinter födde med halm 

och det sämre fodret, äga medelmåttig stor

lek och godhet. Faren äro af svag och då

lig, men svinen af någorlunda beskaffenhet. 

Cetter lidas blott i Fjällbygden. Till 

får-racens förbättrande äro, genom Kongl. 

Maj:ts Nådiga omsorger, 50 stycken Skott-

ska far frSn Schäferierne i Jemtland till det

ta Län aflemnade och, år 1825 om hösten, 

till fem Schäferi Interessenter utdelade. 

Nämnde antal lar vid samtelige Schäferierne 
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har redan fördubblats, och man emotser ic

ke utan anledning desse Schäferiers ytterli

gare framgång samt följakteligen äfven er-

nåendet af det med dem asyftade välgöran

de ändamål. 

Ladugårds afkastningen är icke allenast 

tillräcklig för Länets behof, utan lemnar ock 

ett betydligt öfverskott till afsättning på an

dre orter. Ladugårds 6kötseln är följaktli

gen, särdeles i Fjälltrakterne, där åkerlandet 

gifver en ringa och osäker afkastning, af 

mycken vigt för jordbrukaren, men kan icke 

sägas haiva, under de sednare åren, vunnit 

mycken förbättring, ehuru den utvidgas jem-

te jordbruket, af enahanda orsaker, som det. 

Vid ett ökakt höbord, ökar allmogen, i syn

nerhet där ymnigare sommarbete finnes, 

gerna till det yttersta antalet af kreatur, så 

att en ständig förknappning vid utfodringen 

råder och utan tvifvel har till följd, om just 

icke Boskaps-afvelns försämring, åtminstone 
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en mindre afkomst, än om fodertillgången 

emellan färre och bättre födde kreatur för

deides. Af Lånets Hushålls-Sällskap, äro 

premier utsatte frän 66 R:dr 38 sk. till 

13 R:dr 16 sk. Banco för odlings företag 

till foder tillgängens förökning samt Ladu-

gSrds-skötselns förbättrande så medelst, på 

det undanrödjas må det missförhållande, som 

nog allmänt ägt rum under dessa sednare â. 

ren, att den öppna åkerjorden, i en ganska 

betydlig mon, blifvit utvidgad, utan att till

gängen af hö och foder-växter i samma mon 

ökats. Ladugårds effeçterne äro lätt afsät-

telige och betalas väl, och af någon allmän 

boskaps sjuka är orten, sedan förra Års berättel

sen icke hemsökt. 

S k o g a r . Desse äro i allmänhet vid-

sträckte och tillhöra dels kronan, dels enskildte; 

och har tunnlandtalet â kronans allmännin-

gar, hvaraf minsta delen ännu hunnit affat-

tas och afvittras, icke kunnat i Tabellen an-
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norlunda, än ungefärligen, dock häldre un-

der än öfver det rätta, upgifvas. Endast 

frampå bygden eller närmare hafs och Elf-

kusterne, har en del Socknar och byar så 

ringa skogsområde, att ved och timmer mås. 

te annorstädes anskaffas, under det Fjällbo. 

erne till större delen, äga en Skogstillgång 

vida öfver sitt behof, men däremot, i anse

ende till aflägsenheten från Sjökusten och 

flottbara vattudrag, ofta sakna tillfälle att af 

detta öfverflöd draga någon vinning. Sko

gens godhet är olika. På ett medel-afstånd 

emellan frambygden och fjället, forlfar den 

att vara bäst. Vid kusten, är skogen mycket 

medtagen, och på fjället ärjordmonen så ma

ger, att träden behöfva en återväxt tid af 250 

fill 300 år. E n eller annan Sockne-allmän-

ning finnes, men de enskildte byskogarne 

hafva mästadels undergått En- eller storskif

te. Af kronoskogarnen yttjas några, dels 

under recognition, för Jernbrukens behof 
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af kol och bygnadsvirke, dels ock, emot 

Stubbören, till fällande af ett beslämdt an-

tal Sågträd ärligen för vissa Sågverk. An-

dre bro, emot ärlig afrads-skatt i smör, u p -

IStne till mulbetes nyttning, med förbehåll 

om kronans från disposition. Utöfver livad 

föj fattningarne innehålla, hafva, till Skogarnes 

vävd, nâgre anstalter ej vidtagits, ehuru 

misshushållning med skogen troligtvis sker, 

särdeles genom tillåten salusågnings öfver-

Bkridande, som, jemte utvägar titl förekom-. 

mande däraf, är ett ämne, hvaröfver Kongl. 

Maj:t i Nåder infordrat cch Konungens 

Befallningsbafvande, den 6 Junii förledit Sr 

sitt underdåniga Betänkande afgifvit; varan, 

do till Skogsvård och trädplantering i syn-

nerhec S smärre jordlägenheter, sex ärliga 

premier om Tio R:dr Banco hvardera, ut-

af Kongl. Landthruks Academien utsatte 

Bränntorf nyttjas icke, ehuruväl en del my

rors 

file:///issa
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tors svalhand skall kunna dertill användas, 
men till skogens besparing, äto, pä några 
få ställen, Fähus och kortare Gärdesgardar 
af Scen uplörde, äfvensom dels sSgad Takved, 
deta de varaktige och icke eldfarlige 
stickmken, pfi flere orter af Länet, vunnit but-
skåp. 

B e r g s r or e l s e . Under de fem sist-
förflutne aren, har, i Länet , ingen Grufva 
blifvit ;if ode eller S nyo uptagen. Trenne 
malm-anledningar, som blifvit inmutade, närn. 
ligen Tasjö-bcrget i Fjällsjö-Socken, Lind
sjö-berget i Attrnars Socken och ett berg i 
GudniiinrS Socken, hafva, vid närmare u n 
dersökning, befunnits för fattige att bearbe
tas. Dock är, i TSsjö-bfcrget, anläggningen 
af elt Alunverk påtänkt. Hernö-Blyerts-
grnlva är ödelagd. Gynnade af goda vatten
drag och skogar, hafva Länets fyra Masugnar 
och sexton Jernverk ined tillhörande Manufac-
tur.och spil<hammare , i anseerde till nedsatt 
spannemals och tackjerns-piis, de sednare 
iren, njutit en förmonligare conjunctur. De 
bidraga ock i sin mon till underhållande af 
en mängd ardetsfolk, ej mindre än till pen» 
Binge förtjenst för allmogen, genom kolning 
och spannmåls afsättning; varande, vid Lög-
döbruk, försök gjordt, att tillverka kol uti 

fem-jiri-Berattelie öfv. Väster Norrlands Län 3 
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tegelugnar, och resultatet har visat fordelag-
righeten deraf. Antalet af de/personer, som 
sysselsättas vid Bergsrörelsen upgâr till 620, 
tillverkningen till ungefär 15,000 Skeppund, 
stål manufactur-smide inberäknadt, och vär« 
det till omkring 300,000 ll:dr Banco är
ligen. 

F a b r i k e r , B r u k och a n d r e N ä r i n g a r , 
h vilka i cke t i l l h ö r a B e r g s r ö r e l s e n. 

Sadane äro, S Landet, Sandö och 
Sjönviks Glasbruk , Nyede Pappersbruk, 
Vifsta - Skeppsvarf, samt Tullmjölqvarnar, 
SalusSgar, oui Tegelbruk, till antal enligt 
Tabellen. Vid G l a s b r u k e n , som äro i 
afsecnde pä corrununicalionen, väl belägne 
och hafva god ved tillgäng, arbeta tillhopa 
60 personer, och årliga tillverknings-summan 
antages till 40,000 R:dr. P a p p e r s b r u k e t , 
det enda norr om Helsingland, har hittils icke 
•varit sa förestSdt, att någon särdeles vinst 
tläraf ägaren tillflutit. Det upgifves syssel" 
sätta 4 a 5 oersoner och tillverka 700 
Ris papper till et t värde af 1700 B.:dr, Ma-
Itulatur och förhydnmgspapper inberäknadt. 
Till utskeppning pä utrikes ort af bräder, 
men sällan af jern, reder' Vifsta Skepps-
Varf lör det närvarande Sju Skepp och 
Briggar fiän 7g till 245 Lästers drägtighet. 
AJjöIiivarnarne underhållas med säker, dock 



19 

ej hög vinst, för ägarne, i anseende till 
mängden af Husbehofsqvarnar. S a l u s S g a r -
n e, som, med undantag af de finbladige, 
ilötas med ägarens eget folk, tillverka ett 
ansenligt tolftetal sämre bräder, som, detta 
Sr, betalas mycket lågt, men, i bättre con-
junctur, indragit betydlige penninge summor 
i Länet; ntgörande, lär de sista fem aren, 
tillverkningens belopp öfverhufvuxl minst 
30>ooo tolfter i tvatumsräkning och värdet 
60,000 R:dr Banco. Af de bägge Tegel
bruken, för hvilka tjenlig lera saknas, är al
lenast det ena af någon vigt. Detta tillhör 
Utansjö-Bruk oeh tillverkar, drifvet af dess 
folk, 15,000 murtegel till ett värde af 300 
E:dr. En vallrnarsstamp i GudmunrS, obe
tydlig. 

B i n ä r i n g a r . Hit kan l a g t , för det
ta Län, numera ej räknas, emedan den al
lenast i Fjäll-Socknarne idkas tillfälligtvis. 
S t r ö m m i n g s - f å n g s t e n , som för en del 
kustboer är en hufvudsaklig binäring, har 
under de sistförflutne fem aren, varit mer 
och mindre lönande. Egenttigen idkag 
Strömmings-fisket härstädes utaf Borgare 
frän Hernösantl, Sundsvall och Gefle, «mot 
arrende till Kronan t i 1er strandägarne och 
ofta gemensamt med da sednare. L a x f i s 
ket har, under nämnde tid, men ej i år, fort» 
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farit att vara rlttt ymnigt. Afsältningen, 
utom Läimt, at Lax och Strömming antages, 
ner medium, till 6,000 JR:dr Jianco om ä-
cet. Af Sik och andre fiskslag, är fångsten» 
obetydlig» T j ä r u b r ä n n i n g , till hvars up. 
bjelpande Länets Hushållnings-Sällskap halt 
mindre premier utsatte, synes väl sä medelst 
halva vunnit nägon förkofran; dock kan deu 
ännu ej upgifvas såsom en näring i orten, 
men bör etter min tanke, pä mänga ställen, 
kunna bringas därhän, under det skogarnes 
aflägseuhet och däraf följande kostsam trans» 
port, pä andre, torde lägga hinder i vägen. 
Däremot gör allmogen sig någon förtjenst 
med k o l n i n g för Brukens behof samt 
v e d s afiâtande till Glasbruk och Städer. Med 
Po t ta s k e tillverkning, af Länets Hushalls-
bällskap upanmtrail och belönad, har, i nä-
gre Socknar, början skedt, och den förut 
ringa Salpetertillverkningen, fastän, frän 
Statens sida, understödd och befrämjad, i 
odetydlig mon tilltagit. Länet och i syn
nerhet Norra Àug&rmanlands Fögderi fortfar 
att utmärka sig lör fin och god linneväfnad, 
h va ra f en mängd afsättes pä Stockholm till 
en ärlig inkomst af ungefär 160,000 U:dr. 
Ylleväinad idkas däremot allenast till husbe-
hot". Till f o r s l a r giivas, utom vid .Bru
ken, i l tillfällen, och af Gästgifveri skjut
sen, såsom härstädes erfordrande eu up vakt-



21 

ning, som skjutslegan icke ersätter, är ingen 
egentelig föitjenst paräknelig. Uröfver hus-
behofvet, idka en mindre del jordbrukare 
hvarjehanda vmterslöjd, hvartill räknas stöna 
och mindre trädkäril, trädskedar, stolar- ined 
mera, som vanligen emot spannmål utby
tes. Till Sjöfart, äger allmogen ännu blott 
några fä fartyg, hvarmed utskeppas brädes 
och ved pä Hernösand och Stockholm. Sex 
mindre kalkugnar i Medelpad gifva ganska 
mättelig afkastning. 

Efter, i det föregående, skedd redovis. 
ning för livarje närings ungefärliga tillstånd 
och dess verkan således pä idkarens välmå
ga, återstår här det tillägg, att, ehuru ett 
«lier annat ännu ej brukligt närings-fång 
kunde vara med ortens läge och naturtillgån
gar enligr, möter dock, vid dess utbredande, 
om ej annat hinder, åtminstone allmogens 
obenägenhet för andra arbeten, än sa. 
dane hvaraf Förfäderna hade sin ut
komst. 

DS Bruken ej sakna tillfälle att, ofra 
till bättre pris, annorstädes hämta sin span» 
nemäl, synes Ernks-rörelsen ej bero af or
tens jorbluuk, men väl af kolnings-och For-
»elnäringanie. Att sluta af förhållandet i 
Norra Ångermanland, är eu något updriiven 
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Iinnevafnads återverkan pS jordbruket, oför-
delagtig, dels genom det utmagrande linsä-
det, dels ock genom jordens vårdslösande 
i öfrigt. Enahanda anmärkning gäller om 
sjöfarten ocli Landthandeln, i anseende till 
deras gemensamma egenskap, att frän jord
bruket bortföra en mängd af ortens Ynglingar 
och âterlemna dem trän vande all trägnare 
sysselsättning, hälst, efter hvad förut näiudt 
är, tillgäng pä tjenstefolk dess utom 
eaknas. 

H a n d e l - i L a n d e t . Ortens Landt-
mannavaror, 15räder, Ejelkar, Ved, Fogel, 
Smör, Fläsk, Talg ocli Skinn, sälja en del l un -
vånare sjellve eller genom ombud i 
Kikets sydligare provincer, under hopp om 
större vinst. Landets öfriga varuförråd af-
sättes pä Hernösand och Sundsvall, Borgsjö, 
Sollefteå, Hammars, Ullångers, Själevads, 
Arnäs och Fjällsjö Frimarknader, samt vid 
Svartviks, Skönviks, Vifsta, Nylands, Näske, 
Domsjö och Husoms Lastningsplatser. Så
som beläget vid hafskusteu och genomskuret 
af Elfvar, är Landet rikt pä Sjö-Commutii-
cationer, och nödige vägar saknas ej eller. 
Angående Landt-och Gardfarihandel, nam
nes hät nedaniöre under rubriken S t ä d e r . 
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4:0 Politisk författning 
K a m m a r Ve rk . 

Under de sist förflutne fem aren, har 
någon Hemmans Skattläggning ej skedt. Et t 
odes- hemman finnes, och under nämnde tid 
äro 6G nybyggen beviljade, äfvensom hem
mans klyiningarne fortgå. Likaledes äro 
till följe at den sist utkomne Skiftes-Stadgan, 
flere laga skiften begärde och pä en del 
ställen började, för alt befria jordägaren fraa 
det odlingshinder, han, S förut storskiftade, 
men ända sammanblandade ägor, fatt vidkän
nas. Till vatten-updämningar â andras 
ägor, äro Bruk och Vattenverk här i Länet 
ganska sparsamt berättigade, sa att, öfver. 
detta hinder vid jordens odling, sällan 
klagas. Förhållandet emellan Arrendatorer 
och sjelfägande Jordbrukare är som i till 20. 
Post-hemmanen äro, till antalet, 33 och Gast-
gifvaregårdarne 50. 

S t a t s B i d r a g . Utom livad Tabellen 
innehåller rörande värdet af allmäna besvär 
och onera, bör här anföras, att, vid jemfö-
relse emellan delsamma och hemmanens 
upskattningsvärde, jordbruket finnes vara 
nog betumgadt och att denna Moder-näiing-



24 

sa medelst hindras i sin fortkomst, ÇYnedan. 
utaf den hehfjllna aikastning oc!» den arbets-
krafr, som därtill påräknas, en stor del bort-
gâi- i utskylder och andre prestationer, jem-
te det, under jordbrukets försummande, sS-
dane binäringar tillgripas, soia förr inbrin
ga penningar, hvilket ar händelsen i de sva
gare sades orterne, där en ma hända öfver-
drifven brädsaguing måste, till krono utla
gors och andre utgifters afbördande, of— 
vas. I synnerhet bära Nybyggena ined mö
da sin skatt, som, fastän, i anseende till de
ras belägenhet i Länets aflägsnaste och o-
fruktbarastö delar, bestämdt efter den i För-
fattningarne rnedgifne lägsta grund, likväl 
synes vara för hög, enär det egenteligen 

är för mulbetet eller några â skogen glest 
spridda myror, som Nybyggaren skattar, ty 
det dåliga åkerlandet gifver antingen svag 
gröda eller missväxt, och skogs-produeterne 
kunna, för aflägsenheten, ej med fördel 
a Isattas. 

I detta vidsträkta och glest bebodda 
Iiän, ar eljest, ibland allmänna besvär och 
onera, skjutsningen ganska tung och hinder-
lig för hufvudnäringen, och genom den 
sysslolöshet och de tillfällen till ti varjehanda 
utsväfningar, som under hålligningen äga 

tum, 
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flint» är åtminstone hallskjutsen tillika ' 
Inofaliskt afseende 1'o'rderflig, och Konungens 
Befäl Iningsha) vandes bemödande att ställa 
Gästgifvare- skjutsen psi entreprenad liar hit-
tils fruktlöst aflupit. En del Socknar i lea
flet, belägne 10 å 20 mil ifrån stora Lands
vägen, kunna ej utgöra sig Slopande skjuts
skyldighet, utan är den, emot viss afgift p& 
selandet, fördeld på Landets öfrige Invåna
re. I anseende till vägarnes längd samt 
mängden af större och mindre vattendrag, 
är ock, Under den korrta och dyrbara som
martiden, Väg-och Brobygnaden samt Under 
de långa och svåra vlntrarne, snöplogning 
och skottning högst betungande för Jordbru
karen, som i allmänhet också besväras, dock 
på en för jordbruket mindre angelägen års
tid, af långväga Tionde och Gärdes-spann-
înâls forsslor; ftfvensom mycken tidjeniväl 
förspilles vid Pastoraliernes lefveterande i 
särskildte terminer, där de icke äro, genom 
bfverenskommelse, till färre artiklar reduce
rade. — Af 136 ett tusen femhundra sextisju 
och ett tusen nie hundra tjugondedels man-
tal, utgöras Rotefrihets-medel till ett belopp 
af 1641 R:dr 38 sk. 2 isU 

Värdet af de i Tabellen upförde onera 
Ut funnit utaf kronans räkenskaper, veder 

Fem-Års-BerSttelse Sfrer Väster Norrlands L5n, 4 
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hörandes upgifter till Bevillnings-Taxering 
samt krono betjeningens för hvarje Socken 
meddelde uplysningar. 

P o l i t i . NSgon allmän anstalt till ont-
ningens och sedlighetens vidmagthSlta nde 
har, under de sista fern Sren, ej ansetts be-
höfva vidtag;»». PS Landet finnas inga or . 
dentelige Skolor, utan hesörja Föräldrarne 
vanligen sjelfve sine barns undervisning uti 
läsning och de första religions begreppen, 
och för dem, som Sstunda räkne-och skrif-
konstens inhämtande, är altid i hvarje Soc« 
leen enskildt biträde att tillgå. Något under
visnings-verk för nyttige slöjder finnes ej 
i Länet. Utom Kyrko-RSden och Sundhets 
Committeerne, vaka öfver hälsovÅrden tre 
Provincial - Läkare, stationerade i Sundsvall, 
Sollefteå och Bjästa. Uti Hernösands Stad, 
där Hospital ocksS finnes, har Länet Laza-
rett och Kurhus; i de fläste Socknar, äro 
Barnmorskor anställde och vaccinationen 
handhafves nöjaktigt. De fattige försörjas 
hvar inom sin Socken , sällan i Fattighus, 
utan vanligast vissa dygn hos hvarje jord
ägare. Gästgifverieme äro i försvarlig ord
ning, afvensorn Konungens Hefallningshaf-
vande. , till väghållningens förbättrande, 
ntfiirdat Kungörelse under den 8 Julii i8'o6. 
Likaledes äro Länets InnvSnare, genom 
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Kungörelse den so November (orlidet år, 
Författningarna Jikmätigt, uprnanade att hos 
Konungens Befallningshafvande upgifva, 
hvilka medel och utvägar de b§lst ùstunda 
tillodjurens utödande vidtaga; hvilket ämne» 
»edan Socknestämmo Protocoller frän alla 
Socknar numera ingått, Sr under handlägg
ning. Genom HushSlIs-Sdllskapets understöd 
och enskildte6 bidrag, har, för Länet en 
Sparbank blifvit i Hernösands-Stad inrättad, 
med en fond af a06 R:dr 23 sk. 8 rst. Sockne 
inagazinernes antal upgär för det närvaran
de till Sjutton och deras sammanräknade 
fond till 2564 tunnor «pannmSl och 1635 
K«k I Ï sk. 4 rst i penningar. I de Sock-
l.ar, dSr magaziner saknas, kommer, sed»i 
Kongl. Maj:ts därtill lämnat Nådigflillstånd, 
det Magazinerings sätt att anlggjas, att 
hvarje hemmans-brukare, uti ©gen, under, 
behörig värd och tillsyn släld sparlâr, inslâc 
elt vist qvantum snannm&I, vida öfv«rsti« 
gande inslaget ti ti Socknc-magazinerne, hvaw 
före Sparlais-inrällr.ingen ock anses för or
ten förmonligare, än de förre. Â landet. 
Sr endast vid Svartvikens-Lastningsplats i 
Njurunda Socken, œed Konungens Befall-
ningshafvandes tilistSnd, krog inrättad. 

5:0 Städer. 
H c r n o s a n ds S"tad, belägen pä Hej: 
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non i granskapet af Angerman-EUvens utlopp 
I llottniska - viken, har tvä goda hamnar in 
vid Staden förenade genom det emellan 
cm och fasta landet löpande sund, som for
dom kunnat med fartyg genomfaras, Han
del och Sjöfart, Handtverkerier och Ström
mings- fiske, jemte ringa jordbruk, nro de 
Jiäriugs-fSng. hvarpä Staden i synnerhet grun
dar sitt bestånd. 

Utrikes Handel och Sjöfart drifver Sta
den en8kildt med sex egna fartyg frän 80 till 
146 Lijiters drägtighet och i Vifsta Varfs 
Kolagj med sju frän 78 till 345 Läster. 
Dessa tretton fartyg utskeppa, till Södra E -
uropa, Bjelkar och Bräder, jemte smärre 
partier, Tjära «cl» Jern. och återvända med 
ballast eller saltlast, hvilken sednare för fragt-
förtjenst vanligen jnköpes, dels för hemor
tens behof, dels till afsätlnjng i Ryska ham-
naF, da conjunpturen sä tillsäger. Des«utom 
har Staden fyra fartyg, som segla pä Öster
sjön med Bräder och frän Riga hemföra 
orten» behof af sädts-lindfrö. 

Stadens Inrikes handel består i upköp 
oel» afsättning af ortens JinevJifnader, bräder 
och victualler. Med Landtmannens öfver-
»kott häraf, dä närmaste Socknars och 
Jämtlänningarnes tillförsel undantages, blii-



29 

»ex Statlen likväl, utptn vid dess ärliga mark-? 
pader, icke besökt, utan är det egenteligen 
pa Landets-frimarknader, som dtt utbjudes. 
Efter Ångermanlands hafokust med sina goda 
hamnar och länga Fjerdar och pa <Jc-n tio 
jrijl Segelbara Ângerman-Elfven, liar Staden 
ep lätt sjöcumniunication med marknads or-
ttrne. Till Hufvud Staden föres det inösta 
af ortens öfvt rskotls producler- och diirifrSu 
återhämtas dess behof ai Specerier och 
krauivaror. 

H a n d t v e r k e r i e r n e , inskiSnkle till 
hvad Stadens och Landets Innvänare he-
lioiva, erbjuda, rned vilkor af flit och 01-
denlighet, sine idkare en säker utkomst. 

F i s k e t idkas af Sttatio Borgare, hvil-
ka, i saknad af Staden tillhörande fiskevatten, 
dels arrendera Kronans fiskelägenheter, dtls, 
efter ofverenskommelser ined allmogen, dess 
»kattefisken begagna. Genom de sednareli
rens höga fiske arrenden och da fångsten 
icke eller varit öfver medelmåttan, har, bland 
denna del af Borgerskapet, en allmännare 
fattigdom börjat föamäikas. Den Strömming, 
som af Stadens-Fiskerskap fångas och insal
tas, StgSr till det masta för Stadens och Lan
dets eget behof, och det är endast vid ym
nigare fiske, som nSgot kan, jemte kustbo-
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ernes fångst, aflStas till Stockholm cck 
Geflc. 

Beträffande handelns närvarande skick, 
har Landets hufvudsakligaste KxportartikeJ, 
Triidvarorne, de sista åren, fallit S utrikei 
Ott, till ett ovanligt lagt pris, äfvensom 
fragtfarten icke eller varit pS något sätt lö
nande. Tillika har förledet års förlust för 
Staden af tveiuio dess största Utrikes gåen
de fartyg varit mer, än känbir och med
fört en betydlig minskning i den vanliga 
Jixporten. Då Landtmarmen, berättigad 
att afsätta egen och Gunnars GSrdsafvtl, »jelf 
i utbyte hemskaffar icke allenast sitt och de
ras behof af specerier och kram varor, utan 
vida därutöfver, och Västgöthehandlande, 
genom en, under hela aret, fortsatt GSrdfa-
rihandei, i öfrigt upfylla landet med allehan
da köpmannavaror, sa fortfar Stadens Juri-
kes handel att vara i aftagande. Jjärfterne, 
Ångermanlands vackraste product, inSste på 
frimarknaderne upköpas, ofta utur andra och 
tredje hand, af Speculanter bland allmogen, 
livarigenom händer, att sällan uSgon förtjenst, 
vid försäljningen i Stockholm, kan erhållas, 
där en del Landtmän sjelfve sälja sitt lärft 
till lägre pris, än den Handlande betalt. 
Enahanda svårigheter möta vid Bjelk-och 
Brädunhanuliugeu, i ty att, jemte det varan 



31 

försämrats, i Jen mon Skogarne blifvit att 
för mycket inedtagne, Stockholms och Gö-
theborgs med flere större Släders Grosshand
lare, genom hällne Ombud i Skogstrakterne 
och ditskickada Handels Expediter, tid efter 
annan, dragit bradhandeln till sig, hvarföru 
tan många bland allmogen försökt att i 
Stockholm sjclfve afsätta tillverkade och köpte 
träd varor. Pä lika satt, har handeln med 
victualler, fogel och skinnvaror, till större de
len öfvergStt till allmogens Landthandlare; 
som, bSde sommar och vinter, besöka Stock
holm och omkring liggande Städer. 

Detta är, i Lånet, GSrdfari-och Landt-
handelns skadliga verkan pä Stadsnäringen; 
men den skadar ocksS Landtmannen bSde i 
ekonomiskt och moraliskt afseende. GSrd-
farihandeln förleder siirdeles ungdomen til! 
inköp af öfverflöds artiklar och motarbetar, 
under det den sSlunda underhåller, hos den 
upväxande generationen, en härskande böjel
se för yppighet i kläder, hvarje försök att 
Iterföra folket till sparsamhet och tarflighet 
och en därigenom ökad välmåga. Landfc 
handeln har samma följder och frânloçkar, 
jordbruket tillika mången arbetare, förledd 
af hoppet, att med mindre möda, komma tiM 
förmögenhet; men dä hans handels företag 
Tttkställas utan beräkning af tid och omk0 $t. 
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nåder, Uteblifvt-r den förväntade vinStefl 
och Speculanten ser sig tvungen att fullfôU 
ja sin handelsinanna-bana under skaldsättning 
och vingleri, livarom vittna tolf, hös Hä
rads Rätterne, nu anhängige Landthandla-
re-(!oncurser; och ända kan Lamlthandeln 
liäldre sägas vara i till än aftagande, en om
ständighet, som, äfven hos dé vältänkande af 
allmogen, väcker bekymmer för framti
den. 

Vid de hat förut upgifne förhållanden, 
kan Stadens inflytande pS Landets kuttar, 
näringar och konst flit icke vara betyd
lig. Särskildta prohibltiva förfatningar till 
Stadens foiinon finnas icke. Per medium 
ui>gär Tolngsafgilten till 140 R:dr, Ham». 
penuingarne till 70 I.i:dr, Mudderpenningarne 
till a i o och JJropenningarne till ao R:dt 
ärligen, och de ringa Vägpenningame tillfal
la VSgmästaren, såsom Lön. Af Stadens 
odlade jord, användes en mindre del till kal-
och kryddgårdar, liufvudsakeligen till husbehof, 
Det öfiiga besSs vanligen med korn bvart 
sjunde Sr till det tionde och igenlägges där
efter for höviixten, i anseende därtill, att, 
sedan all odlingsbar mark blifvit till ängar 
inhägnad, Boskapen måste, alla tider af året, 
för bristande mulbete, med foder under
hållas. 

Vid 
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Vid det i Staden varande Gymnasium, 
jemte Lärdoms- och Närings-Skola, undervi 
sas ett vackert antal af Stiftets ungdom. 

Boktryckeriet drifves af en Sättete och 
en Tryckare. 

För sjukvården, lönar Staden ea Läka» 
res hvarförutan, genom afledne Rådmannen 
E . Nyberg i lifgtiden gjorde Testamentari 
ska Disposition, tvä frisängar under
hållas 3 Lazarettet för fattige sjuke bland Sta 
dens innevånare» 

Â Stadens fattighus, underhillas i 5 per
soner för Slder och bristande arbetsförmåga, 
af vens om ett mer än dubbelt antal medel
löse och behöfvande erhålla understöd qvar-
taliter; hvarjemte fattige Borgare och Sjömans» 
Enkor samt deras barn, efter Nybergska T e s 
tamentet, njuta Srlige pensioner från 30 till 
50 R:dr Banco. 

Under samma tak med fattighuset, är 
ett nytt arbetshus inrättadt pä Stadens be
kostnad, jemte en Fattig-Schola, hvar&t 
emellan 50 och go fattige barn erhålla un« 
dervisning efter Bell-Lancasterska Metho» 
den af en därtill antagen, med lön äfven 

Fem-Ârs-Berâttelsè Sfrer Väster Norrlands L5». 
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af Staden försedd Lärare, och njuta de fatti
gaste barnen därstädes underhåll vissa tider 
om året. 

Et t mindre Gästgifveri underhälles 
af Staden till resandes fortskaffande 
därifrSn, 

S u n d s v a l l s S t a d har, vid den genom 
Staden flytande Ins utlopp i Bottniska viken, 
m god och rymlig hamn ooh således en 
fördelagtig belägenhet för Ut-och Inrikes 
handel, som, för Stadens och den omkring, 
liggande ortens behof, idkas med lo egne däc-
kade fartyg, utom (»ppiia båtar, hvarJörntan 
hamnen besökes af Tyska, någon gäng En
gelska, men i synnerhet af Norr
ska fartyg. 

Härjemte hafva Stadsboerne en tredje
del uti Vifsta-Skeppsvarf, och således lika! 
stor del uti sju större fartyg, som gS till 
Utrikes orter. 

Med förenämnde fartyg, utskeppas ärli
gen omkring 7,500 Bjelkar, 5,500 tolfter bra. 
der af diverse dimensioner och 250 Skep:d, 
Stângjern till Utrikes orter, hvarifrån för
nämsta import-varan Salt hämtas, efter me
deltal xaknadt till 3,000 tunnor, 
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Den Inrikes Sjöfarten idkas förnämligast 
pä Stockholm, hvarifrân Specerier och andre 
förnödenhets varor med de fieste af Stadens 
egna fartyg erhållas. 

Stadens handel med ortens producter 
af smör och fogel har i sednare tider up-
hört, emedan en mängd bönder och unge 
bondsöner lagt sig på denna handelsgren, 
äfvensom handeln med landets Innevånare 
lider betydligt inträng af mSnge Vestgöte-
handlande, hvilka icke allenast sälja förnö
denhets-varor af väfaader och dylikt, ulan 
ock. rikeligen förse allmogen med 
Lux-articlar. 

Vid Stadens Skeppsvarf äro Stadens 
egne fartyg merendels byggde och reparera
de och under dessa sista fem åren, sex sty c-
ken däckade fartyg där nybyggde. 

I sednare tider, hafva Fiskerierne vid 
de Staden Sr 1634 Nädigst donerade Fiske
lägen pä Brämön och Lörudden samt Krank-
bohamn i Njurunda Socken ej varit särdeles 
lönande, emedan, dä Stadens Fiskerskap 
fordom kunnat därstädes upphämta nära 3000 
tunnor strömming, händer nu ofta, att knap 
past hälften däraf erhâlles, och äfven för 
innevarande 8r, äro utsigterne för någon 
jmnig fångst icke gynnande, emedan det s£ 
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lallnde notfisket, hvarigenom den största 
mängden af Strömming inidsominantiden er-
liSlle»} varit ganska obetydligt. 

I Staden finnes en privilegierad T o 
baks-Fabrik, livars tillverkning, i sednare S-
ren, uppgått per medium till 3000 Skål
pund snus. 

På Stadens ägor, äro följande lägenhe
ter att anmärka, nemligeu: 

T r e stycken tull-mjölqvamar med till
sammans ses par stenar, men hvilka, jemte 
åtskilliga små husbehofscjvarnar, icke kunna, 
i anseende till ojämn vattendriigt, betjena 
orten med tillräcklig mald, hvarföre älven 
injöl måste hämtas iiiän Stockholm. 

Et t Tegelbruk, i sednare åren anlagdt, 
liar ännu icke hunnit till högre ärlig tillverk" 
ning än 25 tusende taktegel efter medel
tal räknade 

E n grofbladig Tull-§3gqvarn med a 
ramar kan tillverka per medium a 00 toliter 
bräder ärligen. 

Stadens inkomst genom Tolags-afgiften 
upgifves, per medium till 341 R:dr ?o sk, 
Vfigpenningarne till 26 H:dr 10 sk, B:co, 
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FShl'Och mätare-penningar samt Stadsafgift 
för varor till 335 B:dr 15 sk. och hamn och. 
duc d' albe-afgiï'ter till 468 R:dr oin 
aret. 

Utaf välgörande Inrättningar är att an
märka: Stadens Fattighus, hvareat 6 7 fatti
ge och orklöse personer hafva fritt uppe
hälle och husrum, hvarjemte 24 i torftighet 
stadde personer njutit, eller omstängigheter-
ne, större eller mindre underhall ai" 
fattigmedlen. 

För sjukvården, har Staden en Stads 
Läkare och för Ungdomens undervisning 
en Apologist-Schola, som freqvenleras af 
40 à 50 gossar, hvarförutan en särskild 
Schola efter JieH-Lancasterska methoden b i i i -
vit, i sednare aren, inrättad genom f. d. 
Rector Scholae, numera Kyrkoherden i Liths 
Socken och Jemtland, Magister Nils Felt-
ströms berömliga försorg, och efter hans 
aflyttning, ,med nit och ospard möda, fort-
sättes genom Prästerskapets Stgärd. 

Angående handtverkerierries och han
delns tillstånd, Stadens inflytande pä Lan
dels cultur, oMringat och konstflit, samt an-



38 

Tändandet af Stadsjorden, gälla i öfrigt de 
för Hernösand gjorde anmärkningar. 

Hernösand. % Lands-Cancelllet, den 15 
Augusti i s 8 . 

H. M Ô R N E R . 

S. Hillberg. 
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