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Underdånig Berättelse om tillståndet i statistiskt och ekonomiskt 
hänseende inom Wester-Norrlands län för åren 1844, 1845, 
1846 och 1847. 

§. 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Då uti den berättelse, som omfattar sednaste quinquennium, Wester-Norrlands läns 
beskaffenhet till läge, areal och andra naturförhållanden är omständligen beskrifven, 
torde Landshöfdinge-embetet få i underdånighet hänvisa dertill samt i öfrigt endast 
inskränka sig till ett omnämnande af sådana omständigheter eller företag, hvilka ägt 
eller framdeles komma att äga ett mer eller mindre direkt inflytande i den syftning, 
ofvanstående rubrik angifver. Ett icke ovigtigt rum intaga dervid de tillgöranden, 
som afsett förändrade och förbättrade väg-kommunikationer inom länet, hvadan Lands
höfdinge-embetet nu går att meddela en redovisning för fortgången och resultatet af 
så beskaffade större vägbyggnads-företag, hvilka dels vid sista årsberättelsens afgif-
vande börjats, dels sedermera tillkommit. 

Af de förra äro numera följande vägförbättringar fullbordade, ehuru för åtskil
liga af dem den slutliga afsyningen icke kommit att äga rum, nämligen: 

l:o Å allmänna landsvägen emellan Lidens och Junsele kyrkor i Södra Ån
germanlands fögderi; 

2:o Å allmänna landsvägen inom Resele socken i dito; 
3:o Å dito inom Hellgums, Ramsele och Fjellsjö socknar i dito, hvaremot, be

träffande en i sammanhang dermed påbörjad vägförbättring inom Resele socken, den
samma mött hinder för sin slutliga fullbordan uti en uppkommen och på vederbörlig 
auktoritet nu beroende tvist angående en mindre väsendtlig förändring i den antagna 
vägomläggnings-planen ; vidare 

4:o Å allmänna landsvägen emellan Hultesta gästgifvaregård i Sollefteå socken 
och Forsse bruk i Långsele socken af nämnde fögderi; 
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5:o Å dito inom Borgsjö socken i Medelpad, samt 
6:o Å dito inom Lidens och Indahls socknar, äfven i Medelpad; hvarförutan, så

som ännu beroende på utförande, bör nämnas: 
7:o Omläggning af allmänna kustvägen emellan Sundsvalls stad samt Fjähls 

gästgifvaregård. 
Bland de företag åter, som, sedan sista Femårs-berättelsens afgifvande, blifvit 

började och nu äro under verkställighet, böra bemärkas: 
1:o Omläggning af allmänna landsvägen från Hernösands stad förbi Säbrå kyrka 

med ett statsanslag af 2,666 Riksdaler 32 sk. banko. 
2:o Aftappning af Delje-Tjern i Tuna socken med ett statsanslag af 600 

Riksdaler. 
3:o Vägförbättringar vid Berge, Wifsta och Birsta byar inom Sjöns pasto

rat, samt 
4:o Vägomläggning förbi backarne vid Sjönviks glasbruk, dertill 4,580 Riks

daler banko blifvit i nåder från vägomläggningsfonden disponerade. 
I afseende på sistnämnde vägförbättring har likväl förekommit, att de vägbygg

nadsskyldige, i öfvertygelse derom, att en föreslagen afvikelse i den upprättade och 
godkända arbetsplanen skulle blifva ändamålsenligare och medföra större fördelar, 
tillsvidare undandragit sig fullgörandet af det arbetsbidrag, hvartill de sig förbundit, 
af hvilken anledning fråga uppstått derom, att det dem i nåder beviljade stats-anslaget 
skulle disponeras för andra vägförbättrings-arbeten. 

I anseende till bristande bidrag från statens sida, till deras understödjande, har 
utförandet af ännu flera andra på länets allmänna beskaffenhet äfvensom på dess 
kultur-förhållanden inverkande företag måst hänskjutas till framtiden och deribland 
den i sista Femårs-berättelsen omförmälda planen, medelst 

1:o Anläggande af bro på ömse sidor af Sandön i Ångermanland eller bro å 
ena och färja å andra sidan om ån, såsom ett i flera afseenden lämpligare öfver-
farts-ställe af nämnde elf, än det nu begagnade vid Weda; vidare 

2:o En väganläggning genom Skorpeds socken för beredande af en lättare kom
munikation emellan detta län och de till Westerbottens län hörande Lappmarker; 

3:o En större vägförbättring inom Anundsjö socken; 
4:o Vägomläggning till undvikande af de så kallade Kränge-backarna i Häs-

sjö socken; 
5:o Anläggning af ny väg inom Ramsele tingslag, i fortsättning med de väg

arbeten inom samma tingslag, som, enligt livad ofvan berördt är, de sednare åren 
pågått med understöd af staten. 

6:o Vägomläggning förbi Kungsgårds- och Näfsta-backarne i Selånger, samt 
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7:o Dito emellan Graninge och Forsse bruk; hvaremot utan bidrag af staten, 

till följd af Eders Kongl. Majtts Befallningshafvandes meddelade beslut, som vunnit 
laga kraft, åtskilliga nya väganläggningar ägt rum, der sådant ansetts vara för all
männa trafiken af väsendtlig nytta och nödvändighet, hvariblind må nämnas den till 
allmän landsväg uppbrutna vägen emellan Domsjö lastage-plats och Själevads bro, 
utgörande en sträcka af en half mil, samt emellan Gidåns bruk och Husoms lastage-
plats; och torde i sammanhang härmed böra tilläggas, att genom Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes osparda bemödanden en fjortonårig tvist angående grun
derna för vägdelningen inom Medelpad blifvit genom en numera laga kraftvunnen 
reglering slutligen afhjelpt. 

Såsom likaledes ägande ett icke ovigtigt inflytande på länets uppodling och i 
sammanhang dermed på dess naturliga beskaffenhet, med afseende på allmänna kul
tur-förhållandet, må nämnas: Skiftesverkets fortgång under den tid denna berättel
se omfattar; i afseende hvarå sig visar följande progression i antalet af verkställda 
laga skiften: 

Utom de uppodlingar, hvilka dessa utllyttningar efter laga skiften dels redan 
löranledt, dels framgent komma att medföra, hafva odlingsföretag af större och min
dre utsträckning ägt rum, äfvensom åtgärder vidtagits till åtskilliga större sjöars ut-
tappning samt utdikning af myrer och kärr, dels för erhållande af jordvinningar, 
dels för att minska de frostskador, som vanligen förorsakas af grannskapet med san
ka och sumpiga trakter; men ehuru Landshöfdinge-embetet icke är i tillfälle att 
kunna bestämma förhållandet emellan odlingarnes fortgång under detta och nästföre
gående quinquennium, är dock i den omständigheten, att i allmänhet lyckliga 
skördar underlättat odlarens förmåga och håg, största anledning till den förmodan, att 
länet äfven i denna rigtning vunnit förkofran. 

§. 2. 

Invånare. 
Folklynnet : Den skildring, som i detta afseende förekommer i sednaste Femårs-

berättelse, äger fortfarande sin tillämpning på förhållandet. Dock har man trott 
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sig finna, att folklynnet bland de egentliga kustboerna något aflägsnar sig från den 
allmänna karaktären hos detsamma bland länets öfriga invånare derutinnan, att en 
mera framstående sträfhet i lynne och anlag utmärker de förra, sannolikt en följd af 
de ansträngningar och försakelser, som äro oskiljaktiga från kustlandets bebyggares 
egentliga näringsfång och lefnadssätt. 

Hvad den intellektuella bildningen beträffar, kan med skäl antagas, att den står 
pâ en relativt hög ståndpunkt. Bristen här å orten på sådana, som vid allmänna lä
roverk erhållit bildning och förvärfvat kunkaper för att tillhandagå vid en mängd juri
diska och kommunala bestyr och uppdrag, hvilka taga i anspråk omtanka och klok
het, har gjort det till en slags nödvändighet för allmogen sjelfva, att mer än eljest 
skulle blifvit händelsen uppöfva sina själsformögenheter i denna rigtning. Ett stort 
och vigtigt steg till ett allmännare utbredande af en religiös och medborgerlig bild
ning är utan tvifvel stadgandet om Folkskolors inrättande inom hvarje kommun. Oak-
tadt de svårigheter denna angelägenhet mött för verkställigheten i dessa relatift föga 
befolkade orter, med långt från hvarandra skiljda bostäder, hafva dock menigheterne 
med få undantag visat en berömvärd håg att fullgöra hvad dem ålegat. Vid 1847 
års slut, till hvilken tid denna Berättelse sträcker sig, hade de flesta af länets för
samlingar vidtagit de väsendtligaste åtgärderna för ordnandet af deras folkskolväsende, 
ehuru icke flera än följande hunnit anmäla, att deras skola vore i gång, nämligen 
städerne Hernösand och Sundsvall, Stigsjö, Nora, Säbrå, Gideå, Grundsunda, Siden
sjö, Själevad samt Hernö kapellförsamling. 

Folknummern utgjorde efter sednaste uppgifter till mantalsskrifningarna: 

I Medelpads Fögderi. 

Följaktligen en tillökning af 2,991 sedan år 1845, då numerären uppgick till 
26,074. 

I Södra Ångermanlands Fögderi. 
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personer, i följd hvaraf antalet, som år 1843 utgjorde 29,823, sedermera ökats 
med 2,776. 

I Norra Ångermanlands Fögderi. 

eller 3,220 personer mera, än som vid sista Femars-berättelsens afgifvande voro i 
mantalslängderna upptagna. 

Länets hela folknummer, enligt mantalsförteckningarna, utgör således på lands
bygden 89,029, hvadan och då sista Berättelsen upptager en summa af 79,367 per
soner , en tillökning i folkmängden uppstått under de sednast förflutna åren med 9,662 
eller omkring 10 7-8 procent. 

Till denna ovanliga progression hafva otvifvelaktigt flera samverkande orsaker 
bidragit, hvaribland förnämligast framstår: att länet varit under ifrågakomna år all
deles förskonadt från härjande farsoter; att i allmänhet oskadade skördar lemnat en 
sund och tillräcklig föda, under det i öfrigt en liflig afsättning på ortens produkter 
öfverhufvud spridt bergning och välmåga, samt att utvidgade tillfällen till bosättning 
blifvit beredda genom anläggningar af nybyggen, hemmansklyfningar, utflyttningar ef
ter laga skiften m. m. 

I Städerna 

åter är förhållandet med folknumtnern följande; 
I Hernösand. 

I Sundsvall. 

hvadan och då städernas befolkning i sista Femårs-berättelsen upptagits till 4,178 
personer, äfven här visar sig en tillökning af 591 personer. 

I sammanhang med detta ämne eller det om folkökningen, har Landshöfdinge-
embetet, väl vetande att olika tider uppställt olika theorier i afseende på folköknin
gens inflytande ur statsekonomisk synpunkt på samhället, ansett det icke vara olämp-
ligt att här framlägga en opinion med hänseende till detta län och här befintliga 
förhållanden. 
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Landshöfdinge-embetet hyser nämligen den öfvertygelsen, att under det den i mänga 
länder härjande pauperismen har till stor del sin förklaringsgrund uti öfverbefolkning, 
eller med andra ord uti den omständigheten, att summan af alla näringstillfallen, ifrån 
och med det, som frambringandet af naturens råämnen och uralster bereder, intill det, 
som dessas högsta förädling uppkallar â ena sidan och summan af närande och täran
de medlemmar jemte dessas såväl nödvändiga som konstlade behofver å den andra, 
icke stå till hvarandra uti ett rationelt jemvigtsförhållande, detta län och i allmän
het rikets norra orter lemna exemplet på tillvaron af ett nästan helt och hållet om-
vändt förhållande derutinnan, att summan af arbetskraft här står vida under den af 
naturalster af många slag, egnade att framkallas, bearbetas och förädlas, och att det 
är just den sålunda uppkommande bristen på arbetskraft, hvilken man får esomof
tast tillskrifva, att tider af förlägenhet och armod hemsöka dessa orter. 

En och annan jemförelse skall göra denna hypothes ej allenast förklarlig, utan 
äfven bevislig. Då till exempel ett enda fögderi inom detta län, Södra Ångerman
lands, har en areal af 105 qvadrat-mil, har till exempel Blekinge hela län (för att 
taga exemplet inom vårt eget land) en yta af endast 2ä,8 qvadrat-mil, och då in
om det sednare länet cirka 3,800 personer finnas fördelade på hvarje qvadrat-mil, 
kan man antaga att omkring 312 personer utgöra Södra Ångermanlands befolkning 
efter enahanda fördelning. Fullföljer man vidare jemförelsen t. ex. hvad angår jor
dens olika produktivitet på dessa skiljda orter, så finner man, enligt de kalkyler som 
i detta afseende blifvit af en berömd statistiker uppgjorda och från hvilka man ger-
na må abstrahera hvad man skulle finna afvika från sannolikheten, följande förhållan
de emellan Wester-Norrlands och Blekinge län, hvad angår jordens medelafkastning 
i nedannämnde sädesarter och jordfrugter, sedan utsädet är afdraget. 

Af denna Tablå torde man få draga den slutsatsen, att den odlade jordens pro
duktivitet i detta län är, åtminstone hvad beträffar de förnämsta sädesslagen råg och 
korn, fullt jemförlig med något af de södra länens; och om man vidare, såsom ve
derbör, från det förra eller Wester-Norrlands läns areal, 217 qvadrat-mil, afdrager 
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högsta antagliga procent för skogar, sjöar och andra impedimenter, torde ändå återstå 
betydliga vidder af dels odlad, dels odlingsbar beskaffenhet, hvilka kräfva arbetande 
händer för möjligheten af deras afkastning, oberäknadt det fält för fliten och verk
samheten, som de vidsträckta skogarne i denna provins gifva uti afverkningen af 
skogs-produkter af flerfaldiga slag. 

Häraf vill oeftergifligen synas, som skulle tillgången på arbetskrafter stå i sär
deles underordnadt förhållande till totaliteten af föremålen för dessa krafters utöfning, 
om också den under tiden af allmän penninge-förlägenhet, missväxt eller dylika kala-
miteter uppstående bristen på arbetsförtjenst skulle tyckas jäfva detta förhållande. 
En närmare undersökning i detta afseende skall dock gifva vid handen, att det icke 
egentligen är tjenligt och passande arbete som saknas och hvilket onda här öfverkla-
gas, utan fastheldre bristen på individer, hvilka kunna uppkalla och gifva rigtning 
åt de till hands varande, om också inskränkta krafterna för att draga den fördel af 
naturens alstrings-förmåga, som här uti icke oansenligt mått erbjudes. Ett , efter Lands-
höfdinge-embetets förmenande, ovedersägligt bevis på det förhållande, som nyss blifvit 
antydt, eller att odlare icke finnas för de många arbetstillfällena, äro de på sednare 
åren öfver höfvan uppdrifna arbetslönerna. Nu mer än någonsin, när en i hast flerfal-
digad sjö-kommunikation emellan rikets medlersta och norra delar beredt och framgent 
kommer att bereda allt mer och mer ökade afsättnings-tillfällen på såkallade fetalievaror, el
ler sådane som hafva odlingen att tacka för sin tillvaro, framstår vigten af den angelägenhet, 
som skulle hafva till föremål att reglera missförhållandet emellan produktion och kon
sumtion af dessa förnödenheter närmare. Af stor och mäktig inflytelse på allmänna 
kulturförhållandet inom orten har väl ostridigt varit det myckna, som blifvit tillgjordt 
i de sednare åren och som än vidare förberedes för förbättringen uti lands-kommu
nikationerna, för vattendrags upprensning till beredande af åtkomlighet af hitintills 
otillgängliga skogstrakter m. m.; men allt detta verkar dock blott indirekt till af-
hjelpandet af det onda, som här påpekats. Framkallandet af hvad som utgör lifvets 
förnämligaste behofver eller födoämnena vinnes icke direkte genom den omförmälda 
industriella rigtningen, hvadan det som kan leda till det önskade resultatet på en när
mare väg måste vara af lika, om icke större vigt. Landshöfdinge-embetet tvekar der-
före icke att anse, det hvarje åtgärd i syftningen att genom naturliga medel fylla 
hvad som brister i materiella krafter af bearbetningen af ortens vidsträckta och stun
dom ypperliga odlingslägenheter *), med förnämligaste afseendet på ängsskötselns förkof-

*) En enda by i Mo Socken, eller Gattne, ändock icke den största, har, efter afdrag af 
impedimenterna, en areal uti in- och afrösningsjord af 12,629 tunnland. 
Berättelse öfver Wester-Norrlands län för åren 1844—1847. 2 
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ran, skulle bidraga till ett allmännare välstånd. Till de fromma önskningarnes gebit 
torde det emellertid tills vidare höra, att för vinnande af detta mål enskilda associa
tioner bildade sig till verksamhet åt detta häll, och att de, genom direkta eller indi
rekta bidrag från statens sida, dertiil uppmuntrades, i sednare afseendet t. ex. me
delst tillåtelsen att på billigaste vilkor lå begagna krono-arbets-korpsen, äfvensom, 
under vissa vilkor och förutsättningar, någon del af indeldta arméens manskap till 
utförande af de större arbetsföretag, som deraf föranleddes; och skulle en början i 
denna rigtning småningom undanrödja de hitintills befintliga såsom oöfvervinneliga 
ansedda svårigheterna, emot verkliggörandet af en stor nationell idé den framtiden 
dock utan tvifvel kommer att lösa), den, att genom kolonisering af vissa delar af 
Norrland och företrädesvis dem, som äro gynnade af en någorlunda god vegetation 
emellan 63—65 graders polhöjd), tillegna sig dessa trakters visserligen icke obe

tydliga naturtillgångar, hvilka nu, och så länge ingen lefvande kraft uppkallar dem, 
äro mer eller mindre otillgängliga och i samma mån döda för fosterlandet. 

Omfånget af denna berättelse tillåter här icke att närmare utveckla detta ämne 
eller uppställa något system i samma afseende, utan endast att antyda hvad som 
skulle med hänsigt till detta lan böra bidraga till dess upphjelpande och förkofran. 

Då emellertid allmänna arbetsföretag, åsyftande att bereda landets uppodling, 
sålunda, efter hvad berördt är, ingå i nämnde plan, har Landshöfdinge-embetet tillåtit 
sig att här nedan, under rubriken näringarne, framhålla sådana arbeten, hvilka före
trädesvis äro förtjenta af en synnerligare uppmärksamhet. 

I afseende på sedlighetens ståndpunkt bland länets befolkning torde böra obser
veras, att de allmännast förekommande brotten äro emot äganderätten. 

Beträffande förhållandet med fångpersonalen och dess till- eller aftagande, har 
man, med afseende på den ledning för bedömmandet af sedligheten, som deraf kan 
hemtas, ansett tjenligt vara att uppställa en jemförelse emellan åren 1833 , 1840, 
1843 och 1847, dervid följande resultat uppstått. 

De i länets fängelser häktades antal (transportfångar icke beräknade) utgjorde 
under år 1833 202 , 
till 1840 års slut 306 , 
under 1843 1 3 3 , samt 
år 1847 184. 

Af föregående fångar hafva hållits förvarade: 
a) För undergående af ransakning, fängelse vid vatten och bröd samt enkelt 

fängelse 
år 1833 146, 
„ 1840 248, 



11 
år 1845 1 4 1 , 
„ 1847 172, hvaraf finnes 

att antalet 1847 öfversteg antalet 1835 med 26 , eller 18 procent, hvaremot det 
understeg 1840 med 76 , eller 30 2-3 procent; och torde anledningen till sistnämnde 
förhållande, eller att året 1840 utvisar så hög fångnummer, fâ tillskrifvas de derför-
ut gående arens allmännare nöd, som, enligt hvad erfarenheten alltför ofta vitsordar, 
framkallar ilera förbrytelser emot äganderätten, än som under gynnsamma förhållan
den i afseende på allmänna välmågan plär vara fallet. Då emellertid en mil-
dring i de affliktiva bestraffningarne för en del brott af sistnämnda kategori först 
inträdde med Kongl. Förordningen den 10 Juni 1841 , synes det som, dä man jem-
väl tager i betraktande folkmängdens progressiva tillökning, under den sedermera för-
flutna tiden, den sålunda etablerade mildare grundsatsen i lagstiftningsväg icke skul
le hafva, åtminstone hvad detta län angår, föranledt någon tillökning af brotten emot 
äganderätten. 

b) För försvarslöshet och olofligt kringstrykande: 
År 1835 46, 
„ 1840 57, 
„ 1845 5, 
„ 1847 2. 

Den särdeles märkliga skillnad, som här företer sig emellan de olika åren, (an
talet 1847 understiger antalet 1833 med 44 st. = 96 procent) har sin grund i en 
förändrad lagstiftning rörande försvarslöse, hvars välgörande verkningar, bland annat 
fil! minskning i den ända alltför mångtaliga fångpersonalen, ingen torde med fog bestrida. 

c) För undergående af bvsättning: 
År 1833 10, 
„ 1840 1 , 
„ 1843 4 7 , 
„ 1847 10; och tor

de, i afseende på det förhållande, alt då under är 1840 en enda bysättnings-fånge 
satt förvarad, deras antal 1843 uppgick ända till 4 7 , det böra anmärkas, att först 
sistnämnde år återställdes den vidsträcktare rättigheten till Insättnings ådömande, hvil-
ken rättighet under de derförut gående åren varit genom Kongl. Förordningen den 
10 Juni 1841 nästan tillintetgjord. 

Af ofvanstående tabell täcktes Eders Kongl. Maj:t således nådigst inhemta, att 
då antalet af häktade personer (transport-fångar oberäknade; år 1847 understiger 
antalet år 1835 med 18, eller 9 procent, arresteringarne under tiden för denna be
rättelse i någon om ock mindre progression, hvad detta län angår, aftagit. 
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§. 3. 

Näringar. 

På sätt anfördt är, har jordbruket, länets förnämsta näringsfång, följt en nå
got ensidig rigtning derutinnan, att odlingen af åkern och densammas utvidgning ta
git i anspråk krafter, som eljest kunnat och bort ändamalsenligare användas till 
upphjelpande af ängsodlingen och i sammanhang dermed ladugårdsskötseln. Också har, 
till följd af denna rigtning samt det inflytande den haft, äfvensom ock kanske förnämligast 
till följd af efter hvarandra följande särdeles gynnsamma skördar, den här å orten ovan
liga tilldragelse ägt rum, att, åtminstone under de trenne sista åren af tiden för den
na berättelse, länet producerat ett sa betydligt qvantum spannmål, att, efter afdrag 
af länels egna behof, betydliga qvantiteter korn kunnat afyttras till andra af rikets 
behöfvande provinser, utan att ändå härvarande förråder blifvit tömda, hvaremot la-
dugårds-afvelns produkter icke motsvarat de allmänna behofven, hvaraf också natur
ligtvis följt, att priserna på dessa förnödenheter varit, som ofvan berördt är, öfver-
måttan stegrade. Med allmogens sanna intresse skulle det derföre, enligt Landshöf-
dinge-embetets förmenande, vara mera överensstämmande, om åt boskapsskötseln 
lemnades icke blott samma uppmärksamhet som åkerns utvidgande och häfd, utan 
denna landtmanna-näring kunde höjas till hufvudnäring, hvartill skälen i första hand 
helt naturligt framställa sig vara de, att denna näring är mindre beroende af klima
tets åverkan; att dess afkastning är lättare transporterad än säden, samt att nu och 
så länge införseln af viktualier från Finland är så försvårad, att den i det närmaste 
upphört, samt afsättning till södra orter för öfverskottet af spannmål torde höra till 
undantagen, och ej vara att såsom en säker inkomstkälla påräkna, boskapssköt
seln borde öfverhufvud blifva mer vinstgifvande, samt med afseende å den allt
mer stigande konsumtionen hafva för sig, så att säga, "en hoppfull framtid." I den
na syftning hafva Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande äfvensom länets Hushåll
nings-sällskap sökt meddela anvisningar och råd med afseende å såkallad ängsvatlnings 
användande, och såväl för sådant afseende, som för spridande af kännedom och un
dervisning om ändamålsenligaste sättet för erhållande af landvinningar medelst sjöars 
och myrtrakters aftappning och utdikning, bekostat agronomen Johnsons besök inom 
länet, hvarförutan Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande uppgjort och till Styrelsen 
öfver väg- och vattenbyggnader insändt en fullständig och systematisk plan öfver så
dana företag af sistnämnde beskaffenhet, hvilka med säkraste utsigt till framgång och 
fördel kunna för en ringa kostnad utföras, och hvilka, en gång fullbordade, skola 
bringa länet ett betydligt steg framåt i kultur-utveckling i den rigtning, som nu 
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blifvit antydd, såsom den nödvändigaste och nyttigaste; och som det torde tillhöra 
en icke aflägsen framtid att söka hinna detta mål, anser Landshöfdinge-embetet så 
mycket mindre olämpligt att här sammanföra de urtappnings- och utdiknings-företag, 
hvilka, hänförliga under nämnde kategorier och följaktligen af en allmännare vigt och 
beskaffenhet, endast vänta på kommande Ständers frikostighet för att kunna blifva före
mål för bearbetning, enär kommunernas egna medel och krafter ej äro dertill ensamt 
tillräckliga, som det är Landshöfdinge-embetets underdåniga pligt att i förevarande 
berättelse angifva de medel, hvarigenom länets förkofran i ett eller annat afseende 
må kunna beredas. 

Ramsele socken: Af denna sockens vidsträckta odlingslägenheter uppkallas upp
märksamheten i första hand på de omkring och i närheten af byarna Björkvattnet, 
Imnäs, Lungsjö och 10 andra byar befintliga myrtrakter. 

Fjellsjö socken: Fjorton särskilda byar hafva dylika odlingsbara myrer, hvilka 
med fördel kunna upparbetas till en areal af omkring 1,390 tunnland. 

Tåsjö socken: Der finnas betydliga odlingslägenheter på moland, med förträfflig 
jordmån på och invid såkallade Tåsjö-berget. 

Lidens socken: Genom dels utgräfning, dels sänkning af Ås- och Ytterkihls-sjö-
arna, hafva Näsåkers, Westanbäcks, m. fl. byar till ett antal af sex att påräkna land
vinning till omkring 700 tunnlands vidd. 

Hellgums socken: Till förekommande af öfversvämningar å de omkring den öf-
ver 1 mil långa och 1-8 mil breda Hellgumssjöns stränder belägna ägor, och för vin
nande af tillökning i ägovidd, har företaget medelst denna sjös sänkning länge varit 
påtänkt; i anledning hvaraf plan och kostnadsförslag äfven äro af sakkunnig person 
uppgjorda; hvarförutan i denna del af frosten esomoftast hemsökta socken ett större 
antal tjernar och myrer finnas, genom hvilkas bearbetning detta onda kunde till stor 
del afhjelpas. 

Långsele socken: Genom utgräfning af Näs-, Nordsjö- och Näcksjö-sjöarna har 
antagits att en areal af omkring 930 Tunnland befriades från ett vattensjukt till
sänd, dels utgjorde en ytterligare landvinning. 

Sollefteå socken: på Råda och Westanbäcks samt Nylands byars områden ligga 
betydligare odlingslägenheter, hvarförutan genom Nordsjöarnes utgräfning stora förde
lar anses kunna beredas. 

Skogs socken: genom Storsjöns och Löfsjöns nedsättning kunna vidsträckta och 
öfversvämmade jordvidder blifva tjenliga till odling. 

Nora socken: För utgräfning af Folkja, Hohls, Greta Tarroms, Saloms och 
Grötoms vattendrag samt det såkallade Sörsundet, har bildat sig ett bolag af tolf 
särskilda byars jordägare, hvilka ock derå nedlagt omkring 4,000 Riksdaler banko; 
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men som arbetet anses fordra en kostnad af minst 6,700 Riksdaler samma mynt, 
har detsamma tillsvidare afstannat, i brist af medel. 

Wiksjö socken: Här påräknas en jordvinning af omkring 220 tunnland till 
åker och ängsodling tjenlig mark genom uppodling af 8 stycken särskilda myrtrakter. 

Borgsjö socken: I Grundsjö by finnes ett myrfält af omkring 400 tunnlands 
vidd, som i saknad för närvarande af möjligheten till uppodling esomoftast föranle
der frostskador å kringliggande odlade mark; hvarjemte Ängesjöns läge och sträck
ning lemnar tydliga anvisningar, att, genom dess nedsättning eller sänkning, en be
tydlig areal af odlingsbar jord skulle stå att vinna. 

Torps socken: Enligt uppgjord beräkning skulle omkring 900 tunnland myrjord 
härstädes kunna göras odlingsbar med en relatift mindre betydlig kostnad och fördelarne 
deraf komma 19 särskilda byars jordägare till godo; och äro kostnaderna till de sär
skilda till namnet jemväl uppgifne lägenheternas uppodling i Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes omförmälda tablå specifikt upptagne. 

Njurunda socken: Till följd af en stor del ägors inom denna socken frostlän-
da beskaffenhet, skulle genom sänkning eller utgräfning af tio särskilda sjöar dels 
förekommas frostskador, dels beredas ökade odlingslägenheter. 

Gideå socken: Genom uppförande af dammbyggnader â åtskilliga ställen äfvensom 
ä andra utgräfningar är det påräknadt att odlingsbara landvinningar till en areal af 
omkring 912 tunnland kunna vinnas. 

Björna och Skorpeds socknar: Medelst enahanda åtgärder äro äfven här till 
äfventyrs ännu betydligare vidder än inom Gideâ socken alt göra odlingsbara; samt 
slutligen inom 

Nordingrå och Ulångers socknar, der genom sänkning af Häggsjön, Kyrkbast-
tjernen samt Nässjön likaledes en större areal af jord med fördelaktig växtlighet kan 
beredas; och hafva till alla dessa företags utförande jordägarne sjelfve erbjudit sin 
deltaga i större och mindre män, derest något bidrag antingen såsom lån eller utan 
återbetalningsskyldighet kunde dem beredas. 

Vid jemförelse emellan den sista femårs-berättelsen åtföljande tabell öfver me-
del-afkastningen af de särskilda slagen af spannmål och jordfrugter, sedan utsädet af-
dragits, samt den nu bifogade tabellen, förete sig följande förhållanden: 

Och torde, pä sätt i sista femårs-berättelsen blifvit antydt beträffande uppgifter
na till densamma rörande nämnde slags afkastning, det älven böra antagas, att de 
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nu meddelade, i afseende på qvantiteterna, icke obetydligt understiga det i verklig
heten befintliga förhållandet. 

Boskaps-skötseln, ehuru utgörande en del socknars förnämsta näringsfång, 
har dock icke, af skäl som redan äro till en del anförda, hunnit den ståndpunkt 
som länets beskaffenhet och naturförmåner synas anvisa. Då emellertid till medlen 
för denna närings utveckling och förkofran ostridigt hör att tillegna orten förbättrade 
boskapsracer, ingick länets Hushållnings-sällskap till Eders Kongl. Maj:t med under
dånig framställning om inrättandet af ett Stamholländeri inom länet, hvilket hugnades 
med Eders Kongl. Maj:ts nådiga bifall, hvarefter och sedan Rikets Ständer, på Eders 
Kongl. Majts nådiga Proposition derom, anslagit dertill erforderliga medel, ett sådant 
holländeri, bestående af 18 unga kor och qvigor samt tvänne tjurar af Voigtlands-
racen, från Sachsiska bergstrakterna blifvit stationeradt på Johannisbergs egendom i 
Medelpad; och har föröfrigt Hushållnings-sällskapet genom kreaturs-expositioners för
anstaltande och premiers utdelning lemnat nyttiga anvisningar med afseende på för-
delarne af förbättrade kreatursracer och deras omsorgsfulla skötsel, hvaremot såväl 
Länsstyrelsens som Hushållnings-sällskapets åtgärder för att inom länet få organsierad 
en landtbruksskola, hvarom Eders Kongl. Maj:t under den 13 Juni 1843 aflåtit 
nådigt bref, icke lemnat önskad t resultat. 

Skogarna. Oberäknadt hvad af skogsprodukter inom orten förbrukats, samt 
de betydliga qvantiteter plankor, bräder, tjära m. m. som afsändts till Stockholm och 
andra inrikes orter, hafva enligt från tullkamrarne i länet lemnade uppgifter till ut
rikes orter utskeppats nedanupptagna skogseffekter. (Se sammandrag nästa sida.) 



Sammandrag. 

Trävaror af diverse slag. 
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Fortsätter man vidare denna jemförelse med något af de föregående åren, t. ex. 
året 1843 , i afseende på exporten af någon af de hufvudsakligaste export-artiklarna, 
såsom t. ex. bjelkar, finner man, att då under sistnämnde år utskeppades 21,567 
stycken, exporten af denna artikel uppgick år 1847 till 56,902, eller vida mer än 
dubbelt, äfvensom att, då år 1843 utskeppningen af tjära utgjorde 260 tunnor, den
samma uppgick derpå följande året 1844 till 871 tunnor. 

Att dessa förhållanden antyda på ett skogarnas anlitande utöfver hvad som kan 
vara förenligt med deras framgena bestånd, och följaktligen öfver hvad en klok hus
hållning skulle föreskrifva, torde böra sättas utom allt tvifvel; och då, på sätt i förra 
embetsberättelsen är anfördt, man icke med någon billighet kan fordra af kronobe-
tjeningen, att den jemte sina öfriga tjenste-åligganden, hvad angår kronoskogarnes 
vård, skall kunna egna den vaksamhet och nit åt detta ämne, som oundgängligen 
erfordras för att åtminstone i någon anmärkningsvärdare mån kunna skydda dem från 
ett obehörigt ålitande, kan den önskan icke nog bjert framhållas, som Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande uti underdånigt utlåtande af den 25 Juni 1844, i fråga, 
bland annat, om rättigheten för kronohemmans- och nybygges-innehafvare att från Kro
nans marker få afhemta jemväl friska till timmer, plank- och brädsågning tjenliga 
träd, framställt i afseende på behofvet af särskild skogs- och jägeribetjening för åt
skilliga delar af länet. 

Bergshandteringen. Bland inom länet kända malmanleduingar, har endast 
en hitintills ansetts värd att bearbetas, nämligen den på såkallade Ulfön befintliga 
jernmalmsgrufva; men grufbrytningen derstädes har äfven år efter annat i qvantitatift 
hänseende aftagit, så att , då år 1842 omkring 2,000 Skepp:d malm upptagits, malm
vinningen år 1846 utgjorde endast 750 Skepp:d, hvilket qvantum dock lär hafva 
öfverstigit 1847 års, till beloppet icke uppgifna brytning. I afseende på tackjerns-
blåsningen visar en jemförelse emellan de särskilda åren ett anmärkningsvärdt tillba
kagående. — Då till exempel år 1846 fem masugnar voro i gång, under en blås-
ningstid af 616 dygn och gifvande en tillverkning af 12,588 Skepp:d tackjernsvigt, 
företer året 1847 följande förhållande: 

Masugnar i gång. Blåsningstid. Uppgifven tillverkning. 
2 stycken. 303 dygn, 21 timmar. 6,136 SU tackjernsvigt, 

hvilket sistnämnde resultat framställer en ännu större skiljaktighet mot året 1843 , 
då tillverkningen vid en enda masugn, eller Bollsta, utgjorde mer än 10,000 Skepp:d. 

Deremot har gjutgods-tillverkningen, som år 1846 utgjorde 127 Skepp:d, år 
1847 uppgifvits uppgå till 138 Skepp:d, äfvensom tillverkuingen af stång- och ämnes-

Berättelse öfver Wester-Norrlands län för åren 1844—1847. 3 
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jem, som år 1846 vid 76 härdar uppgick till 32,514 Skepp:d, år 1847 utgjort 
vid samma antal härdar 33,055 Skepp:d, hvarförutan jernmanufaktur-tillverkningen, 
som 1846 uppgick till 2,123 Skepp:d bergsvigt, under 1847 ökats med 500 Skepp:d. 

Fabriker, bruk och öfriga näringar, som icke tillhöra bergsrörelsen. 
Enligt de till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kommerse-kollegium för år 1847 

ingångne uppgifter, finnas inom länet och å landet tre färgen-fabriker med sex mantals-
skrifna arbetare, sju garfverier med elfva arbetare, två glasbruk med tillsammans 
femtionio arbetare, samt ett till bevillning uppskattadt värde af 40,417 R:dr banko, 
tvenne pappersbruk med åtta arbetare, fyra skeppsbyggerier med etthundra fem
tiosju arbetare samt ett bevillningsvärde af 67,600 R:dr, och andra diverse fabriker 
och manufaktur-verk till ett antal af åtta med ett värde af 730 R:dr. 

Uti antalet af de skattlagda sågverken, hvilka år 1843 utgjorde 218, har en 
märkbar tillökning ägt rum, naturligtvis en följd af de fördelaktiga trädvaru-konjunk-
turerna. Deras antal uppgår nemligen nu till: 

Grofbladiga 270. 
Finbladiga 22. 292. 

Tull-mjölqvarnar finnas till ett antal af 2 8 , 
samt Husbehofs-mjölqvarnar 630. 

Endast i Ahtnö socken finnes ett kalkbrott, som lönats att bearbetas; och är 
af sådan anledning 8 kalkugnar der anlagda. 

Lärfts-tillverkningen har länge utgjort en af de vigtigaste binäringarna inom 
länet, särdeles den finare linne-tillverkningen, som likväl nästan uteslutande idkats 
och ännu idkas i Ångermanlands norra fögderi. Tid efter annan har denna näring 
blifvit hugnad med understöd och uppmuntran från statens sida, och den åtgärd till nä
ringens upphjelpande, som sednast vidtagits i detta afseende, är, att sedan, till följd 
af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga föreskrifter, ej allenast ändamålsenliga spinnstolar och 
häcklingsmachiner efter en ny utrikes uppfunnen konstruktion blifvit för allmänna 
medel uppköpta, och uppfinnaren deraf till riket inkallad, för att i utöfningen af nämn
de förändrade spinnings-method äfvensom andra med näringen gemenskap ägande 
ämnen lemna undervisning, en af denne sistnämndes elever här å orten meddelat så
dan undervisning på statens bekostnad. För att utröna fördelarna af denna method, 
egentligen benämnd dubbelspinnings-methoden, anställde Eders Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande den 24 Juli 1845, vid ett för sådant afseende utlyst möte, en spin-
ningstäflan emellan några i dubbelspinningen inöfvade och de skickligaste af dem som 
begagnade ortens vanliga spinnrockar, hvarvid dubbelspinningsstolens företräde derut-
innan tydligen ådagalades, att den lemnade både ett bättre garn och större qvanti-
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teter på samma tid än på de vanliga spinnrockarna; men vare sig af skäl att den 
hos allmogen inneboende obenägenheten att tillegna sig något nytt äfven här visat sitt 
inflytande, eller att den anmärkta iagttagelsen, att begagnandet af dubbelspinnrocken 
förorsakade sådan grad af trötthet, att spinningen icke skulle kunna utan allt för sto
ra ansträngningar fortsättas, sådant föranledt, har methoden icke lyckats att vinna 
något allmännare förtroende. 

I frågan i sammanhang härmed derom, huruvida lärftstillverkningen för hand så
som näring är förtjent af att äfven för framtiden genom statens mellankomst upprätt
hållas, då den, enligt hvad af erfarenheten vitsordats, har behof af ett sådant skydd 
för att icke gå under, fordrar rättvisan att erkänna, det svaret måste blifva nega
tivt. Skälen till en sådan åsigt, som äfven blifvit i sist afgifna embets-berättelse åt
minstone antydd såsom i viss mån rigtig, äro i korthet följande: 

1:o Att då lärftstillverkningen är grundad nästan uteslutande på tillgångarne 
från den egna produktionen af lin, och odlingen af denna växt understundom är under
kastad misslyckade skördar, sjelfva näringen icke lemnar utsigter att bereda en säker, 
om ock mindre vinstgifvande inkomst; 

2:o Att äfven i afseende på utsigterna till vinst föga är att hoppas för den 
enskilda arbetsskickligheten eller husslöjden, enär denna sednare ändock aldrig i 
längden kan uthålla täflan med machin-fabrikernas mer och mer extensiva verk
samhet ; 

3:o Att denna tillverkning, som fordrar i högre grad ihärdighet och tidsupp
offring, icke medgifver dess idkare att egna någon omtanka åt jordens skötsel 
och brukande, hvilket sednare yrke sålunda allt för mycket försummas; samt slut
ligen: 

4:o Att af nyssnämnda skäl, och då mannen såväl som qvinnan blir tvungen att 
föra ett stillasittande kammarlif, näringen har ett menligt inflytande på den kropps
liga utvecklingen hos en befolkning, hvars egentliga bestämmelse torde vara att od
la jorden och bland hvars flera aktningsbjudande företräden förmågan af kroppsliga 
ansträngningar och mödor icke bör skattas minst. Dock synas billighet och rättvisa 
fordra att näringen icke förr beröfvas nämnde skydd, än dess idkare genom equiva-
lenta uppoffringar från statens sida sättas i möjlighet att rigta sina arbetskrafter åt 
annat håll med någorlunda betryggande utsigter till bergning. 

Tjäru-bränning och Pottaske-tillverkning. Dessa näringar, såsom företrädesvis 
erfordrande för deras bedrifvande sådana materialier från skogarna, hvilka eljest icke 
skulle med någon fördel kunna tillgodogöras, eller stubbar, vindfällen och andra 
skogsafskräden, synas derföre af naturen hafva fått sig anvisadt medlet till sin fort
komst i de betydliga förråder af närande slag detta läns vidsträckta skogar erbjuda, 



20 

äfven sedan dessa lemnat sin tribut till den större trädvaru-handeln uti till bjelkar 
och plankor tjenliga träd; och ehuru tillverkningen af tjära kan anses hafva gått 
framåt särdeles i Norra Ångermanland, hvilket förut i denna berättelse gifvits vid 
handen vid framställning af jemförelsen emellan exporten af denna artikel under 
olika är, har den likväl ännu icke på långt när hunnit den utsträckning, som den 
förtjenar och landets natur-tillgångar medgifva; och torde skälet egentligen vara det, 
hvilket äfven gäller om pottaske-tillverkningen, att den blott under tiden af felslagna 
sädesgrödor, äfvensom under perioder af lägre trädvarupriser, tillgripes såsom en nöd
fallsutväg till inkomst, ehuru den på flera orter borde försvara sin plats såsom huf-
vudnäring. Man har anmärkt att den Finska tjäran är af bättre beskaffenhet än den 
här tillverkade, hvilket förnämligast lärer tillskrifvas sjelfva tillverkningssättet, hvarom 
allmogen här ännu icke vunnit nog erfarenhet och hvars bibringande Länsstyrelsen 
och Hushållnings-sällskapet derföre äfven funnit böra blifva föremål för dess ytter
ligare omsorger. 

Jagt och Djurfångst utgöra väl ock i åtskilliga fjällsocknar en biförtjenst, hvil-
ken dock, åtminstone periodiskt, reducerar sig till en obetydlighet. Hvad fångsten 
af skogsfogel angår, och hvarvid snara mest begagnas, har densamma aftagit i den 
mån skogarne blifvit uppsökta för afverkning af skogsprodukter, emedan fogeln af 
det dervid åtföljande buller bortskrämmes. De partier fogel, som kunna här fångas, 
uppköpas ock vanligen af landthandlare för afyttring i Stockholm och några andra 
orter, hvarvid resultatet af spekulationen är beroende af en mängd tillfälligheter, 
hvilka också just derför göra hela näringsfånget till ett slags hazard. 

Fiske. Till följd af länets läge invid hafvet, äfvensom att betydligare elfvar 
genomskära detsamma, utgör fisket en af de vigtigare binäringarna. Hvad hafs- och 
strömmingsfisket angår, utöfvas detsamma förnämligast af fiskare från Gefle och Her-
nösand äfvensom af efter kusten bosatte s. k. strandfiskare samt till en del äfven af 
den vid hafvet boende jordbrukande allmogen. Hvad beträffande laxfisket är nämndt 
i sista Femårs-berättelsen äger fortfarande sin tillämpning; och är anledning att hop
pas, att, sedan de deri omförmälda undersökningarna vid domstol ägt rum, och Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, genom formliga beslut, som blifvit underställde 
Kammar-kollegii pröfning, meddelat ändamålsenliga föreskrifter beträffande fiskebrag
dernas inrättande och andra försigtighetsmått, i ändamål att undanrödja hindren för 
laxens uppgående i elfven samt att freda laxynglet, laxfisket skall kunna i någon 
mån upphjelpas. 

Saltpeter-tillverkningen, i allmänhet af underordnad betydenhet inom detta län, 
har dock i så måtto visat ett stigande, att, då saltpeter-intägten 
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gefär lika qvantitet som år 1843 levererades. 
Handel. Såvidt här menas så kallad handel å landet med landtmanna-produk-

tcr, kan den visserligen sägas utgöra en icke alldeles ovigtig binäring. Hvad åter 
angår handel a landet med köpmannavaror och hvilken äfven i någon mån här idkas, 
så hafva åsigterna ur stats-ekonomisk synpunkt om densammas fördelagtiga eller men
liga inflytande på en orts välstånd likväl ägt många stadier och understundom visat 
sig vara hvarandra rakt motsatta. Med tillämpning på detta län och i synnerhet Norra 
Ångermanlands fögderi, der allmogen sedan längre tider tillbaka företrädesvis omfattat 
handeln med förkärlek och gjort den till ett yrke, har sista Femårs-berättelsen lem-
nat en framställning om åtskilliga olägenheter i ekonomiskt och moraliskt hänseende, 
för hvilkas afhjelpande blifvit antydt behofvet af åtgärder i restriktiv rigtning, hvilka 
iiter, såsom stående i strid med allmänna föreställningssättet om det rätta, uti ifråga
varande hänseende ansetts icke kunna leda till något önskvärdt resultat. Denna ur 
liera hänseenden beklagansvärda konflikt emellan allmänna tänkesättet och lagstiftnin
gens positiva bud har fått en den lyckligaste lösning genom den af Eders Kongl. Maj:t 
den 22 December 1846 fastställda Handelsordning, hvilken genom de deri uttalade 
principer ostridigt innefattar en gärd åt ett i förnuftsenlig rigtning utveckladt rättsbe
grepp, till hvars försvar man knappast behöfver annat än framställa det onaturliga 
Jerutinnan, att, för det att ödet försatt min bostad t. ex. tjugo mil oflägsnad från när
maste stad, jag skall nödgas sjelf eller genom ombud infinna mig der för att kun
na förse mig med en del artiklar, som numera höra till de oumbärligaste lef-
nadsbehofven. 

§. 5. 

Politisk författning. 

Kammarverk: Å den vidfogade tabellen för landet finnes upptagen naturen 
och hemmantalet af de inom länet befintliga hemman och andra lägenheter. Den till
ökning uti såkallade backstugor och på viss tid från hemman söndrade lägenheter 
som visar sig hafva ägt rum under de sednare åren, sålunda att de förra, som uti 
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sista berättelsen upptagits till 8 3 3 , nu bestiga sig till 1,435, och de sednare, utgö
rande 1843 4,183, nu uppgå till 4 ,311 , har icke, sa vidt Landshöfdinge-embe-
tet kunnat komma i tillfälle att bedöma förhållandet, verkat menligt på innehaf-
varnes eller i allmänhet på ortens invånares förmåga att bereda sig bergning och 
utkomst. 

Skiftesverket har, på sätt förut är nämndt, fortgått till allmän nytta och be
låtenhet. 

Statsbidrag af alla slag af hemman och lägenheter å landet uppgå, förvandla
de till penningar, enligt tabellen till 352,392 Riksdaler 39 sk. 6 r:st., och öfver-
stiga således det belopp sista Femars-berättelsen utvisar med 41,004 Riksdaler 39 
sk. 4 nst. banko. 

Skjutsväsendet: De regleringar, efter hvilka skjutsskyldigheten här i länet till-
förene och intill sista tiderna varit bestridd, datera sig för Medelpad ifrån år 1783, 
för Norra Ångermanland ifrån 1795 samt för Södra Ångermanland från 1803; och 
ehuru dessa regleringar för sin tid voro uppgjorda med sådana bestämmelser, att 
skjutsskyldigheten skulle drabba både håll-liggare och reservskjutsande lika, efter de
ras innehafvande skatt, har det tid efter annan visat sig, hurusom, ifrån det att de 
reservskjutsande de första åren efter regleringarnes fastställande sällan behöfts anlitas, 
så att till och med klagomål öfver uteblifna tillfällen till förtjenst genom skjutsning 
hos Konungens Befallningshafvande varit anförda, förhållandet småningom blifvit om-
vändt ända derhän, att reservbönderne måst utgöra sin skjutsningsskyldighet till fier-
dubbelt belopp emot de håll-liggande, hvilka sednare dessutom, i olikhet med hvad 
förhållandet varit med reserven, utgöra sin skjutsning på bestämda tider. 

På sätt ock i sednaste Femårs-berättelsen omförmäles, företog då Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande för afhjelpande af detta missförhållande en reglering al 
skjutsningsbesväret i Medelpads fögderi, grundande sig derpå, att håll-liggandet skul
le upphöra; att skjutsskyldigheten i stället skulle bestridas genom entreprenörer, 
samt att till dessas biträde i skjutsningen skulle, på anförda skäl, mindre reservlag 
bestås. Denna reglering, som genom Utslag den 12 Juni 1844 till efterlefnad fast
ställdes af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, blef dock af några få dermed 
missnöjde öfverklagad, hvaremellertid Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fick 
emottaga Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Cirkulärbref af den 2 Aug. sistnämnde år, an
gående skjutsbestyrets ställande på entreprenader såsom vilkor för skjutslegans för
höjande, tili underdånig åtlydnad hvaraf och sedan nödige förberedande åtgärder ägt 
rum, sådan reglering genast företogs med skjutslagen inom Ångermanland med den 
framgång, att, med undantag endast af fem skjutsstationer i de aflägsnaste delarne af 
länet, der, i anseende till skjutsningens ringhet, ojemnheter i skjutsskyldighetens ut-
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görande mindre märkbart låta erfara sig, samtlige öfrige skjutslagen i Norra och Sö
dra Ångermanland ingått på entreprenaders inrättande, hvaremot Medelpads fögderis 
invånare ännu icke, i anseende till de hinder som nyssnämnde ärendes dragande 
under högre instancer föranledt, kommit i åtnjutande af ifrågavarande förmån, som 
så mycket häldre bor uppkalla den skjutsande allmogens tacksamma erkännande, som 
förändringen beredt den på en gång en lindring i skjutsskyldigheten och en billi
gare och jemnare fördelning af skjutstyngden. Å en annan sida synes det väl som 
skulle denna allmogen tillskyndade fördel medföra ett ökadt betungande äfvensom an
dra olägenheter för de resande och trafikerande; men då resande inom vårt land äro 
befriade från afgifter i och för vägarnas underhåll, en tribut hvarföre många skäl 
tala, samt det ankommer på de administrativa myndigheternas vårdnad och tillsyn, 
att entreprenörerna tillhandahålla fullt försvarsgoda hästar, torde skjutsbesvärets nu 
ifrågavarande förändrade organisation, om också partiell medförande smärre lätteligen 
afhjelpta olägenheter, ostridigt böra anses såsom en till allmän båtnad ledande sam
hällsangelägenhet. 

Politie: Till vidmagthållande af allmänna ordningen och sedligheten, hafva me-
nigheterna tid efter annan fattat beslut i sockenstämmor, hvilka, i den mån de icke 
verkat störande i den med statens rätt och säkerhet förenliga personliga friheten, blif-
vit af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fastställda, hvarförutan, och såvidt det 
ligger i bestämmelsen af kyrkoråds-, sockennämnds- och tillsyningsmäns-inrättmngarna, 
dessa äfven i sin mån verka för det goda ändamålet. 

Brandstod: Sedan Eders Kongl. Maj:t under den 17 Oktober 1843 täcktes 
fastställa det af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande uppgjorda förslag till regle
mente för en brandstods-inrättning inom länet, har denna inrättning trädt i verksam
het och fortgått under ett stigande förtroende, hvarom nedanstående på revisionsbe
rättelserna grundade tablå gifver vid handen. 

Ansvarighetsbeloppet. 

Helsovården: I afseende härå äro å landet fem provincial-läkare anställda, äf
vensom i städerna, utom nödiga stadsläkare, sådane vid dervarande läns-lazaretter; 
och är för de sinnessjukas botande och vård nu mera uppfördt och begagnas det 
central-hospital för de norra länen, som i förra Femårs-berättelsen finnes omnämndt 
såsom varande under byggnad. 

På landet inom detta län finnes ingen tillåten krog. 
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Fattigförsörjningen: Enligt de stadgandet, som före tillkomsten af Eders Kongl. 
Maj:ts Nådiga Förordning angående fattigvården i riket i detta ämne tillämpades, låg 
den omständigheten, hvarest fattighjonet sednast varit mantals- och skattskrifvet, för
nämligast till grund för skyldigheten till ett sådant fattighjons framgena underhåll, i 
sammanhang hvarmed det var menigheterna vilkorligen medgifvet att vägra personers 
inflyttande till församlingen. Att bevekelsegrunderna till sistberörde förfogande esom
oftast blef farhågan, att underhållsskyldigheten för ett sådant fattighjon skulle i hän
delse af bifall till en inflyttning blifva hvälfd på församlingen, är lika naturligt som 
det i verkligheten alltför ofta inträffade, att denna rättighet hos menigheterna fram
kallade beslut, hvilka i så måtto voro rättsvidriga, som de på en gång likasom pro-
skriberade den ännu arbetsföre men af fattigdomen hotade familjefadren från vissa 
landamären, hvarigenom han hindrades från det fria bruket af sina arbetskrafter och 
dymedelst ännu mera försänktes i armod, samt derförutan jemväl alltför egenmäktigt 
inskränkte jordbrukaren i valet af arbetare. 

Detta lyte i lagstiftningen, betänkligt synnerligast derföre, att det lemnade allt
för stort spelrum till den fattige arbetarens förtryck, bief på ett välsignelserikt sätt 
afhjelpt genom stadgandet i berörde nådiga förordning, att »ingen må i och för 
äfventyret af framtida fattigvårds-tunga inskränkas i rättigheten att välja vistelseort, 
der honom sådant af andra skäl ej lagligen kan förmenas,» likasom den nådiga för
ordningen i öfrigt lemnar förut saknade bestämmelser i fråga om en persons rätta 
fattigvårds-samhälle samt grunderna för fattigbidragens utgående m. m., från bristen 
på hvilka bestämmelser en stor del af de förut varande tvisterna räknade sin till
komst; och hafva de flesta af länets församlingar, i överensstämmelse med denna nå
diga förordnings föreskrifter, numera uppgjort reglementen i och för deras fattigvård, 
hvilka undergått granskning af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, äfvensom rät
telse der sådant erfordrats, hvarefter desamma blifvit till efterlefnad fastställde. 

§. 6. 

Städer. 

Hernösand: I följd af stadens fördelaktiga läge vid utloppet af den 10 mil 
segelbara Angermanelfven, erbjudande en lätt kommunikation med det omgifvande 
landet, äro handel och sjöfart de näringsgrenar, hvarpå stadens bestånd hufvudsakli
gen hvilar. 
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Utrikes sjöfarten drifves med 21 fartyg frän 46 till 278 lästers drägtighet, hvar-
mcd utskeppning sker, förnämligast af bjelkar och bräder, smärre partier tjära samt 
jern; men det vigtigaste föremålet för stadens utrikes sjöfart är likväl fragthandeln, 
hvarföre utvecklingen eller hämmandet af denna näringsgren, eller sjöfarten, otvifvel-
aktigt är beroende pä den större eller mindre fördel, hvarmed nämnde fragtfart kan 
drifvas. Då fartygen, efter understundom flera års frånvaro, hvarunder de erhållit 
befragtningar, återvända till hemorten, hafva de vanligen last af salt, som afsättes 
dels inom länet, dels äfven â orter derutom, och blott sällan inträffar att fragt från 
utlandet erhålles till plats inom riket. Utom de förenämnde har staden 27 fartyg, 
hvilka användas till fragtfart inrikes orter emellan, äfvensom att från Stockholm 
hemta de flesta handlandes köpmannavaror. Ehuru flera nya fartyg blifvit, under den 
tid denna berättelse omfattar, byggda, har dock staden icke vunnit någon anmärk
ningsvärdare tillökning i sin handelsflotta, af skäl att de nybyggdas ungefärligen 
motsvarande antal fartyg blifvit såldt till spekulanter utom länet till i allmänhet för-
delagtiga priser. Inrikes handeln idkas dels med ortens produkter, såsom linneväfna-
der, bräder och något viktualier, dels ock med specerier och kramvaror. Från den 
klass af handlande, som förnämligast sysselsätter sig med denna handel, förspörjes väl 
i allmänhet den klagan, att eu allt för långt utsträckt landthandel betagit denna 
handtering möjligheten att vinna den betydenhet, som den i annat fall, med afseen-
de â det omgifvande landets betydliga produktion och stadens fördelagtiga läge, ofel
bart skulle hafva uppnått, och de föreställa sig till och med, att det uti Eders Kongl. 
Maj:ts Nådiga Handels-ordning den 2 December 1846 befintliga stadgande, att äfven 
andra än handlande borgare få nedsätta sig å landet för idkande af handel med de 
förnämsta köpmannavaror, skall komma att undergräfva och småningom till en obetyd
lighet reducera denna handel; men om också det i viss mån äger sin rigtighet, att 
den genom antydda förhållande uppkomna täflan med landthandlare till en början 
verkar menligt på stadens minuthandel, ett resultat, som är oskiljaktligt från hvarje 
öfvergång från ett system till ett annat, der fråga om exklusiva privilegiers frånträ-
dande uppstår, torde man dock komma sanningen närmast, om man antager, att det 
sålunda öfverklagade onda är endast öfvergående, och att den utsträckning i handels
rättigheten â landet, som berörde Kongl. Förordning etablerar, långt ifrån att innebära 
fröet till undergång för handlande borgerskapet, möjligen skall komma att påskynda 
ett närmande till det mål, att de med sin minutrörelse förena bestämmelsen att 
blifva dessa landthandlares förlagsmän. 

Handtverkerierna kunna, såsom endast beräknade för stadens och länets be-
hofver, så att någon afsättning deraf till orter utom länet sällan är att påräkna, 

Berättelse öfver Wester-Norrlands Län för åren 1844—1847. 4 
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icke anses hafva något egentligt inflytande på ortens utveckling i industrielt hän
seende. 

Den del af stadens invånare som hafva fiske till näringsfång nödgas, i saknad af 
staden tillhörande fiskevatten, arrendera sådant af Kronan eller enskilde jordägare 
emot dryga afgifter, så mycket kännbarare, som fångsten i allmänhet icke är indrägti-
gare, än att den nätt och jemt bereder utvägar till fyllande af de oundgängligaste lef-
nadsbehofven. Endast de år, då ymnigare fångst inträffar, kan någon afsättning af denna 
vara äga rum till orter utom länet, såsom Stockholm och Gefle m. fl. 

Stadens jord 2 175-192 mantal är en donation från framfarna regenter. Den såkal-
lade Hafsängen äfvensom uppodlingarna af stadens utmark besås vanligen med korn 
och hafra hvart 7—10 år och igenlägges sedan för höväxt. I anseende dertill, att 
största delen af den odlingsbara marken är intagen till äng och beteshagar, måste 
boskapen för det mesta födas inne. 

Allmänna inrättningar för undervisningen äro: ett Gymnasium jemte Lärdoms-
och Närings-skola, ett Folkskolelärare-seminarium, en Folkskola och en högre Naviga
tions-skola. Här finnes äfven ett Boktryckeri, hvarifrån en tidning utgifves. 

För sjukvården är en läkare anställd, som njuter lön af staden, hvarförutan 
Provincial-läkaren i Hernösands distrikt är stationerad i staden, hvarest det för den
samma och provinsen Ångermanland gemensamma Lazarettet är beläget, der, till följd 
af en särskild testamentarisk disposition af en Rådman Eric Nyberg i lifstiden, sta
den har gratis plats för tvenne sjuka eller 2:ne såkallade sjuksängar. 

Fattigförsörjningen: Genom nämnde testamente är räntan af ett större kapi
tal bestämdt till årliga pensioner åt ett visst antal borgare- och sjömansenkor jemte 
deras barn, hvarförutan staden har ett fattighus, der ålderstigna personer utan ar
betsförmåga underhållas. — I öfrigt bestrides försörjningen genom tilldelning af pen
ningar eller matvaror, äfvensom, hvad beträffar barn af utfattiga föräldrar, genom 
utackordering hos välkända personer. 

På förslag af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande har 
Stadens Drätsel blifvit skiljd från magistraten, och ett reglemente, som lemnar 

de med afseende derå nödiga bestämmelser, af Eders Kongl. Maj:t fastställdt. 
I sista Femårs-berättelsen yttras, beträffande den då under byggnad varande nya 

kyrkan, den farhågan, att det vackra företaget ej skulle kunna fullbordas utan Sta
tens mellankomst, sedan hoppet att få kyrkan tillerkände de s. k. domkyrkotunnorna 
blef sviket. Denna angelägenhet erhöll dock en gynnsam lösning genom ett af Ri
kets Höglofl. Ständer beviljadt lån å 40,000 R:dr b:ko, hvilka skulle under de för
sta fem åren få begagnas räntefritt, hvarefter amortering komme att ske medelst 3 
procents kapital- och 2 procents ränte-afbetalning. År 1846 fullbordades den nya 
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kyrkan, som, genom sitt fria upphöjda läge och genom sin utmärkt vackra struktur, 
utgör på en gång ett för sin bestämmelse värdigt samlingsrum och en prydnad för 
staden. 

Sundsvall, anlagd på grund af konung Gustaf II Adolfs, den IS April 1624, 
utfärdade privilegier, är belägen vid en fjärd af Bottniska viken, i hvilken staden 
äger en beqväm och säker hamn, vid inloppet hvartill Indals- och Ljunga-elfvarne, 
den förra på norra sidan, den sednare på södra sidan, utfalla i hafvet. 

Staden, hvars folkmängd förut är uppgifven, grundar sitt bestånd hufvudsakli-
gen på handel och sjöfart, handtverkerier, strömmingsfiske och jordbruk. 

Den utrikes handeln, som sysselsätter sig dels med export af jern från närbe
lägna jernbruk samt trävaror, hvilka hemtas från Medelpad och några socknar inom 
Jemtlands län och ankomma till staden såväl landvägen som mest genom flottning å 
ofvanomförmälde elfvar, dels med införsel från utrikes orter af viner, specerier, medici-
nalier och manufaktur-varor, dels ock med fragtfart, har under den tid, som denna 
berättelse omfattar, varit i ett märkligt tilltagande ; i sammanhang hvarmed skeppsbyg-
geriet jemväl varit föremål för en stigande verksamhet, så att under berörde tidrymd 
å stadens skeppsvarf blifvit nybyggda 20 stycken fartyg af tillhopa 1,299 lästers 
drägtighet. Sedan flera af dessa fartyg blifvit försålda till främmande rederier, ut
gjorde dock stadens egna fartyg vid 1847 års slut 21 stycken med en sammanräk
nad drägtighet af 1,286 läster, stadens skeppsrederiers andelar uti Wifsta varfs-bo-
lag oberäknade. 

Med Handtverkerierna och Strömmingsfisket är förhållandet här enahanda som 
beträffande Hernösand blifvit anfördt. 

Sedan sista embets-berättelsen hafva å stadens område blifvit anlaggda: en fabrik 
för malning af färgträd och krita samt ett manufakturverk för att af såkallad »gul 
metall» bereda bultstänger och spik för skeppsbyggnader, hvilken sistnämnde tillverk
ning, som under patenträtt åstadkommits af en klockgjutare i staden, vunnit det 
förtroende, att dess produkter funnit en stigande afsättning till äfven aflägsna skepps
varf inom riket. Med afseende i synnerhet på stadens liiliga handel och sjöfart, 
torde derföre få antagas, att staden äger fortfarande ett fördelaktigt inflytande på 
landets kultur och näringar. 

Stadens jord, använd medelst cirkulationsbruk för odlande af råg, korn, 
hafra och rotfrugter samt i synnerhet foder till ortens behofver, lemnar deremot 
icke någon afkastning till afsalu. 

För allmänna barnaundervisningen har staden en högre Apologist-skola med 
3:ne lärare, hvarjemte en Folkskola är, enligt Kongl. Maj:ts Nådiga stadga i ämnet, 
organiserad och satt i verksamhet. 
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Grunderna för fattigförsörjningen äro äfven här författningsenligt bestämda, och 
har staden gemensamt med provinsen Medelpad ett särskildt Lazarett och Kurhus, 
hvarvid läkarevården bestrides af Stadsläkaren, utom hvilken, i och för hälsovården, 
Provincial-läkaren i Sundsvalls distrikt är i staden stationerad. 

§. 7. 

Köping. 

Örnsköldsvik, hvars anläggning å till Norrlungångers by i Själevads socken af 
Norra Ångermanland hörande jord grundar sig på Eders Kongl. Maj:ts Nådiga 
Kungörelse den 6 October 1842, hörer i afseende på ordningspolis och ekonomi
mål under kronobetjeningen i orten jemte en numera genom val tillsatt Ordningsman 
samt Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet, i afseende på justitie-ärender 
under Härads-Rätten i orten, samt hvad kyrkoväsendet angår under Själevads pasto
rat. I öfrigt är en af Eders Kongl. Maj:t den 17 Augusti 1847 i nåder fastställd 
Byggnads- och Brand-ordning för köpingen gällande. 

Hernösand å Lands-Kansliet den 30 December 1848. 

Under Herr Landshöfdingens frånvaro, 

På Landshöfdinge-Embetets vägnar, 

JAC. WILH. LANGELIUS. CARL AUG. ECKHELL. 



T a b e l l f ö r L a n d e t i n o m W e s t e r - N o r r l a n d s L ä n . 

Berättelse öfver Wester-Norrlands län för åren 1844-1847. 

Hernösand i Lands-Kontoret den 30 December 1848. 

På Landshöfdinge-embetets vägnar, 

JAC. Wilh. LANGELIUS. 
CARL AUG. ECKHEEL. 



T a b e l l f ö r S t ä d e r n a u t i W e s t e r - N o r r l a n d s L ä n . 

Berättelse öfver Wester-Norrlands län för åren 1844—1847. 

Hernösand i Lands-Kontoret den 30 December 1848. 

På Landshöfdinge-Embetets vägnar, 

JAG WILH. LANGELIUS. CARL Aug. ECKHELI. 
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