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StormågtigsteAllerNådigste Konung!

Då jag enligt Ederjs Kongl. Maj:ts Nldig»
befallning i underdånighet nu öfverlemnar
F e n i - A r s - B e r ä t t e l s e n för JemtUnds L ä n
med åtföljande Tabeller, kan jag ej dölja
min farhåga, att, oaktadt all oratanka blifvit
använd, misstag likväl kommit att äga tura
i sSdane delar, hvilka berott dels på riktigheten af uppgifterne hos de personer, som under befarad syftning pä ökade onera skolat dem
frän första hand lemna, dels ock pS fattningen , omdömet och tillämpningen af sSdane
bidrag, som äro tillFällige, obestämde, olikartade pä en ort emot en annan, och hvarigenom deras förvandling i viss penning«beråkning ej annat kan än i början
blifva
mindre saker.
Mitt högsta bemödanda har varit att
komma sanningen sS nära som möjligt och
Socken-Sällskaperne hafva rned berömvärd
omtanka bidragit till ändemilets vinnande.
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Desse Stiftelser äro närmast i tillfälle att
controllera sanna förhällandet bade i Oecono.
miskt och Statistiskt afseende. Alla SockenSälskapernes Ledamöter Iifvas af Patriotiskt
nit och täflar att fullgöra Eders Kongl.
Maj:ts NSdiga befallningar. Jag är derföre
fullkomligt ufvertygad att genom en fortsatt
kraftig och nitfull handläggning vid dessa
slags arbeten , de nu oundvikliga bristerna
småningom skola blifva afhjelpta och således
«tet stora ändamålet inom nigra ar vinnas,
•om Eders Kongl. Maj:t sS Landsfaderligen
med dessa uppgifter Isyftat.
Med djupaste vördnad, nit och trohet
framhärdar
Stormdgtigjte

AlterNàdigtte

Eders Kongl.

Konung!

Mai-.tt

underdånigste, tropligtigste tjenare och undersSte
M. von
TÖRNE,
Georg
Östersund S LandsCancel«
liet den x z Augusti 18 a 8.

Wintor,
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Underdånig Fem-Års-Berättelse
om Jemtlands Län.
§. 1.
Landets Allmänna Beskaffenhet.
Jetntland är beläget mellan 62 grad: 10 min,
och 65 grad. 8 min. Polhöjd.
Det omgif ves af Landskapen Asele, Ångermanland,
Medelpad, Herjeâdalen och Norrige.
D e t hSller i längd frSn Klaxäs A L
radsland i Söder till Jadnems-klump i Norr
a9 mil, i medelbredd frän Ångermanlands
gräns till Norrige, längs efter 63 grad. 30
min. Lat:, 17 mil, samt i vidd 3no qvadrat
mil, men med Herjeâdalen utgör det 435
qvadrat mil.
Jemtland utgöres af en stor Dal omkring Jemtlands-Elfven och dess grenai, omgifven med berg och fjällsträckningar.
Den
Norra delen af Landet består äfven af en
tämmligen stor Dal omkring Ogelströmmen
•lier högra grenen af Ângerman-Elfven. Den
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sydliga och minsta delen af Jemtland utgör mo«
ra slätt land omkring Elfven Ljungan.
Sydöstra sidan emot Medelpad formeras af en der och livar genombruten Landtliöjd, Jemtskogen kallad, hvilken åt Jemt.
land är föga märklig, men si myckat betydligare åt Medelpads-sidan, der dess störtning är både läng och brant. Sydvestra
sidan af Jemtland inneslutes och skiljes frän
Herjeîdalen igenom en landtrygg, bestaen.
de till större delen af höga berg och fjäll.
Nordvestra sidan betäckes af Riksgrän.
sen och den Nordöstra af Faxelfven. l£rnot
Ångermanland är Landet dels öppet, dels
inneslutes det af en landtrygg, belägen emellan Jemtland och Ångerman-Elfvanies vat_
tudrag.
Landet är till större delen omgränsadt
af fjäll, ocli vestra fjällsträckan gar ölvc-r i
Sydvest med en bugt i n å t landet, hvarest
äro mindre fjäll och stora högder, lika som strödde oeh skingrade frän stora fjällryggen. Således är en del af detta Landskap ganska
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•jämnt och med berg uppfyldt, men d e r s inot är ilet öfriga eller nedra delen slätar«
och ufgör det jämna landet.
Malm-tracterne i Jemtland gä i allmänhet ut pä Koppar oeh Jern, särdeles utf
UndersSkers och Hallens Socknar.
Uti OiTerdahls Socken och
OMfjällpt
ar ett Malmfält, som innehåller bly af svag
Silfverhalt.
Directeuren A b r a Ii a m H y 1 p h e r s har,
uti samlingar till en beskrivning öfvar Norrland, tryckta 1775, sannt beskril'vit Jerntlands Beskaffenhet, Hemmantal , Rotering,
Grundskatter, Näringsyvken m. m. E h u r u
vissa förhållanden sedermera blifvit förändrade, kunna desse grundligt författade uppgifter ännu nyttjas, för att erhSlla någorlunda fullständig kännedom af landet. —
Jemtland äger ett hart climat, till en
del förorsakadt af landets läge Coo alnar ôfve r
hafvet och granskapet af de fjällryggar, hvnraf
det pä tre sidor inneslutes; men i vida hög-
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re grad af den mängd kärr och mossar,
''är öfvcr allt finnas, och hvilka icke
annat än skadliga frostnästen. I den
des«e utdikas, skall icke allenast climatet
dras, utan frostländheten, såsom en följd
af, småningom försvinna.

som
äro
mou
mil.
der.

Jordmånen är pa rnSnga ställen ganska god.
P i höjder finnes ofta flera tums matjord
och lagländta ställen hafva raerändels svart«
mylla pä lerbotten.
De ofantliga kärr och mossar, som har fin.
nas, äro till större delen odlingsbara, och
den stora mängd kalk under olika former,
»om med fä undantag träffas öfver hela
landet, lemnar det yppersta medel till
deras förbättrande och fruktbarhet.
Med strömmar och sjöar är landet öfverflödigt försedt. Den största af dem är
Jemtlands Elfven, hvilken i landet bekommer serskildta namn, efter de Socknar den
linner igenom.
Dess lopp genom Jemtland utgör 34 mil. Vid utloppet utur Storsjön
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åjön bär hon namn af Krokoms.Elfven} en
fjerdedels mil frän nämnde utlopp, har hon
en stor Forss kallad Hissrnoforss, frän Lith
rinner hon genom Stugu Socken med 4
stupande forssar, infaller i Sjön Gesund
och flyter sedan med ett ansenligt högt fall
till Ragunda-sjön, och derifran nedstörtar
utför ett berg genom Ede-forssen af 120
alnars högd.
H o n rinner sedan genom
Forss Socken med 3 stora fall. Nedan fö r
dessa begynner någon flottning eller bätfart
fast den är nog svar i anseende till flera
srnâ forssar. Pä 1790 talet skar elfven sig
ut vid Ragunda-sjön och åstadkom en stor
vattuflod. Härigenom blef Ragunda - sjön
alldeles uttömd och förvandlad till ert
Ströme
Ogelströmmen eller Södra Vassdalens
vattudrag är en gren af Ångerman-Elfven.
Denna Elf utgör Nordöstra gränsen af
Jemtland emot Aselle. Ljungan, som kom.
îner frän HerjeSdalen och faller in i Jemtland vid O viks fjäll, löper 10 mil genom
Landet, dä den flyter in i Medelpad.
Fem.Års.Berättelse öfv. Jemtlands Län. t
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Skogarne i detta land äro i allmänhet
ansenliga. Gräsväxten och mulbetet äto förträfflige , i synnerhet i Sdalarne och fjälltracterne.
Nu för tiden, sedan Landet blifvit
mycket mera odladt kan sades- productionen
dä en förnuftig hushållning iaktages någorlunda svara mot behofvet.
Kalkberg och lösa kalkstenar finna» i
detta land på flera ställen.
Under de sist förflutne 13 Sren hafva flere nya vägar blifvit pä Statens bekostnad inom detta Län byggde. Den som
öppnar communicationen med Norrige innefattar 16,415 famnar fast mark och 3,600
famnar kafvelbroar â den norra, samt 1 •/,rgj
famnar fast väg och 3,565 famnar kafvelbroar å södra linien.
Den nya vägen till Herjeadalen innehåller 24,185 famnar och en del af Jemtlands gamla vägar äro dels omlagde pä tjen.
ligare ställen, dels reparerade af Statens medel
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der kostnaden öi'verstigit den enskildta förmågan.
1 ett land sådant som Jemtland, äro
lättade communicationer af ett oberäkneligt värde. En förmonlig afsättning är det
medel som kraftigast uppmuntrar näringsfliten , och da Jemtlänuingen afsätter sina varor i Norrige, skall han finna ett för sig
fördelacktigt utbyte i de lifsförnodenheter,
hvarpâ Norrmannen äger större tillgSng, särdeles genom sina betydliga och indrägtiga
fiskerier.
Jemtbnds Lappmark inskränkes nu för
tiden till de Norra delarne och fjelltrackterne af Fölinge och Ströms Socknar. Denna
landsträcka haller i vidd emellan 40 och 50
«jvadrat-mil samt är uppfylld af sjöar, kärr,
måssar, skog och fjällberg.
De uti denna Lappmark boende L a p par utgöra ej öfver 340 personer, alla sammanräknade, och när därtill lägges de 60
som vistas i Undersaker, Oviken och Offerdal, blir antalet af allt Lappfolk i Jemtland 400.
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Herjeådalen.
Belägenheten gör att
detta Landskap är afskildt ifrån de nästgrätiSande genom höga berg, stora skogar och
ödemarker.
Det ligger ofvan om Helsingland nedanför
Norrska fjällen, emellan
•Jemtland oçh Dalame, under 62 ocli 63
graders- Polhöjd,
Landets utseende är en stor dal
vid
Ljusna-Elfven och dessmSnga grenar. J o r .
den är i allmänhet svag och bestar mast af
sand och något svartmylla. Boskaps-skötseln
är här det hufvudsakligaste närings - yrket.
Men i senare åren har äfven åkerbruket i
flera Byalag vunnit betydlig förkofran, särdeles potatoes - odlingen,
§. 2.

Innvånare.
Vid de för Är 18 ? 7 förrättade Mantalsskrifningar antecknades folkmängden uti
Jemtlands Län till 39,18 t personer. Ibland
dessa voro Mantalsskrifne af Mankönet 9,96 c
och af Qvinnokönet 10,653 eller sammanräknade 30,614,
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Folkstocken har, sedan min sista under«
dåniga Fem-Ars-Berättelse ökat sig ined 3,a«S
personer, hvartill vaccinationen och landets ökade cultur af säd och j ordfruckter väsentligast bidragit.
Folket ar i allmänhet bildadt, sedigt
weh arbetsamt. Det har mångfaldig lärdighet i mekaniska yrken. För det närvarande
befinner sig menigheten till största delen i
fattiga omständigheter, hvartill de inträlfdde svara missväxterne och den öfverdrifna samt
ojernna Roteringen hufvudsakligast bidragit.
Med icke fyllest 93 personer p» qvadratmilen kan det ej annat vara än stor folkbrist, hvarlöre också ett Karldagsverke betalas under bergningstiden med r K:dr
Banco och ofta vida der utöfver.
Derigenom att hela folkmassan blifvit
försatt uti ett närmare samband ined Administrationen genom B»redningar i
hvarje
Socken, har grunden blifvit lagd till möjligheten för Jèmtlands uppkomst och fôrkofr
an, och hvarje upplyst och välviljande inans
krafter har derigenom uppkallats att m t d -

verka till allmänt väl.
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Dessa 50 Socken-beredningar utgöra med
Hushållnings - Sälskapet ett organiskt helt och
genom hvarje dess Ordförande äro de i beständig brefväxling med Förvaltnings-Utskottet Hvarje i oeconomisktafseende lidarida
Medborgare lemnas härigenom tillfälle att
framställa sitt tillstand och sina behof, och
det är denna noggranna kännedom af bristerne som synes böra föregå; ty utan en sådan
kunskap, kunde botemedlen hafva skadligare
följder än sjelfva de svårigheter man ville
afhjelpa. Dessa anstalter har äfven haft ett
iönnonligt inflytaade pä folkets lynne och
sinnesstämning, da allmänheten derigenorn
Småningom lärt sig inse att Stiftelset finnas
som oupphörligt arbeta för dess väl.
§. 3.
Näringar.
Jord-Bruket.
I allmänhet nyttjas hälften i trade men
minst en tredjedel, och är Korn det hufvudsakligaste som sas, samt ganska litet Rag.
Vexelbruk börjar nu likväl att af några an.
tagas, efter olika locale» beskaffenhet.
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Sedan Socken - beredningar blifvit orgariiserade och Länets Kongl. Hushållningssällskap iklädt sig ansvarighet och distributions-skyldighet genbm sitt Förvaltningsutskott af den läne-summa, som frän Riksens
Stunders Bank blifvit Länets Innvanare bevilljad, har ett betydligt förlag emot låg
ränta erhållits och flera tusende tunnland
halva blifvit odlade till åker och äng.
D e sista fem aren hafva stora odlingar
skett enligt Socken -Sällskapernas behöngen
styrkta uppgifter. Ängs-odlingen är likväl den
betydligaste och har i synnerhet blifvit uppniuntrad, emedan Ladugardsskötsel kan anses
for Landets hufvudnäring. livad som hufVudsakligaste bidragit till möjligheten att verkställa dessa jordbruks-föibättringar har varit
de frän Riksens Ständers Bank emot 3 procents ränta erhallne odlings-län 56,000 Ji:dr
Banco, hvilka nu till det masta äro Sterbe«
talte, och hafva producerat ett förökat jord"
värde af circa 30 ganger mera än den använda lane-summan.
Med ringa kostnad uttappade sjöar, kärr och myror hafva i synnerhet varit lönande och bidragit till ett sä
förtnonligt resultat.
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Manga

Jordbrukare

hafva

börjat arbeta på mindre sjöars

ytterligare

och

mossars

utdikande eller sänkningar.
I alla delar af Länet har odlingen

af

Potatoes vunnit betydlig tillväxt och utgör
nu inera en väsentlig del af Allmogens födoämnen.

Lin-culturen har tilltagit,

men

Hampa odlas mera allmänt.
Åierbruket och ängsskötseln drifvas med
berömlig flit, hvartill

Socken-Sällskaperne

mycket bidragit.
Boskapsskötseln.

Fodertillgangens

förhållande emot' åkervidden är sS olika nästan för hvarje

hemman, att den

icke

Länet med noggranhet kan bestämmas.

för
Ha-

starue utfordras bäst, hvarföre de ock vanligen äro goda och

starka.

Kor ega

här

medelmåttig godhet och storlek.
Faren
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FSreri äro i allmänhet

mycket

förbät-

trade genom de i« ScbäfTerier nemligen t. £
af Skottsk och r af Islänsk race hvilka här
blifvit anlagde.
Fjorton Socken-Magazin hafva har i Länet
blifvit organiserade men endast med en fond
af

1.294

Tunnor.

I ett Land sådant som

Jemtland, der allmänna frostskador ofta
orsaka

missväxt, där

Sjostäderne

för-

aro

långt afstand, hvarigenorn betydliga

pî

kostna-

der uppkomma att köra Spannmålen; 2 0 , }o
till 40 mil är

det oungängeligen

digt att ega ett tillräckligt

nödvän-

lager-spannmål.

När man derjernte ihogkommer den tidspillan
hinder af årstidernas

och

väglagets

fenhet', InnvSnarnes besvär i

beskaf-

kringliggande

provincer, vid intraiîande missväxter i Jeaitland, med längt svårare skjutsningar än under krigstid, sR kan

man ej undgS

finn»

den anstalt välgörande, hvarigenorn alla des»
sa svårigheter undvikas.
Fem-ürs-Berättelse öfv. Jemtland. Län. J
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Fyratio Dissrict-Magazin aro dessutom i
Länet anlagda med en fond af 17,000 Tunnor
frösäd af egen production,
alla Magazinen

s5 att lagret i

nu utgör 18,394

Tunnor,

Denna anstalt är äfven derföre af stor vigt
att säden frän

sydligare

mognar och att

Länets

orter

här

sällan

Spannmåls-skuld

derigenom lättare kunnat Hqvideras.
Detta Läns primitiva undsättnings.skulder har uppgått till en sammanlagd summa
af icke mindre än 309,645 R:dr 3 a sk. 3 rst.
Banco, som blifvit

dels med spannmål»-

dels med contant liqviderade, derunder inbegripet livad

som

är

omedelbarligen till

Ditricts-Magazinen öfvertagit,

så

att

icka

större summa än 05,276 R:dr 36 sk. 3 rst. nu
återstå, hvaraf 23,117 R;dr 14. sk. enligt Kronofogdarnes uppgifter, anses vara säkre, samt
endast öfrige 9,159 R:dr a S sk. 3 rst. osäkre. Varande i detta sistnämde belopp, hvilket
utgör ej Tullt tvä tredjedels procent af
tala skuld-summan, äfvea

to-

inbegripet, hvad
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som med

underdånig anledning af

Eders

Kongl. Maj:ts Nådiga Brefd. 31 Julii i 8 r 3
utlemnades till sädane nödställde
af Eders

Kongl.

Maj:ts

personer,

dåvarande

niiigshafvande hvilka

icke kunde

hvarken borgen eller

annan

derefter, vid undersökning

-Befallprestera

säkerhet
befunnits

samt
sakna

all betalningstillgäng.
Jemtland nalkas med stora steg till det
förbättrade skick, som
framskridande

varit

med

Afvittringens

Ssyftadt.

Allmänheten

anvises härigenom till den verksammaste af
all jordförbättring, till den, frSn hvars utöf.
ning redan i den mycket aflägsna
Bikets nuvarande population

forntiden

och jorbrukett

styrka härleda sitt ursprung.
Jemtlands Krono-skogar äro af en betydlig vidd, men

de odlings-bara

deraf kunna ej med
odlaren
nans

och

säkerhet

nybyggaren,

E g e n d o m . ligger

sa

oredigt

tracterna

användas af
länge

Kro-

omblandad

med enskiltas: detta hinder undamöiljts nu.
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Uppî en del af dessa trackter äro re<|ao coloniseringar
Lith,

verkstälde

nemligen ;

Hammerdahl och Offerdal

karlar frän

Stora

Kopparbergs

af Dahl«

Län

hvilkj

Nybyggare arbeta med en

berömvärd

pch omtanka.

coianeseringar fä

Om dylika

verkställas pä flere dertjll

tjenlige

drift

ställen j

Länet, vinnes de a:ne stora ändamål att Landet uppodlas och befolkas och att
lame här småningom

Dahlkar-

infora deras i

vissa

fall bättre odlings-och brukningssätt.
När Odeinarkerne sålunda upprödjas och
eI,

b ygS a8 » floderne ränsas för att flotta L a n .
dets

producter till hafvet,

Kärren

uttorkas

och odlas, hyarigenom ängsculturen tilltager
och

climatet milldras ; när oräkneliga

frostnästen försvinna vid

sm»

landtmannens träg.

na bemödanden under det andra

som

om-

fatta betydliga landssträckor blifva föremal för
allmänna företag, si uppkomma häraf gemen«
samma och oberäkneliga fördelar bade för odlare" och hufvudsakligast för hela samhället-
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Denna

ortens

betydliga

Skapar

bördiga jordmon , våra j e r n - o c h

blyhaltiga

berg, våra mänga sjöar, strömmar och
erbjuda

lönande ämnen

strie samt stora

kärr

för ilit och

resourser för

och

indu-

handel

och

rörelse, dä allmänna omtankan hinner

väc-

kas, att med mera kraft

om-

fatta alla dessa, icke
Län, utan for hela

än hitintills

blott

för

Jemtlands

fäderneslandet,

vigti-a

föremål.
Bergsrörelse:

Ett

Kopparverk

ett Jernbruk finnes i Länet hvilka för

och
när-

varande äro af det obetydliga värde T a b e l len utvisar.
ses

Koppar-Verkets afkastning au-

vara, dä ett

medium

tages af

flera

Sr go Skepp:d. Gar-Koppar och Jernbruket
är priviligeradt till 400 Skeppunds
803 personer

äro pä dessa

ställen

Smide,
skalt-

skiifne.
E n Bly-anledning i Offerdahl och en
Jerrwmledning i Kall bearbetas

genom

ett
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Bolags försorg och det sednare tyckes lofva
förmonliga resultat ehuru alla dylika foretag
alldrig utan en längre erfarenhet

efter

flera

ars arbete med säkerhet kunna bedonimas.
Dessa anledningar hafva genom lejda arbetare

blifvit

bearbetade

efter olika omstän-

digheter och behof.
Fabriker,
ringar,
sen.

Bruk

och

andra

hvilka icke höra till

Bergs-rörel-

Under denna rubrik ma nämnas

peter-tillverkningen,
Förledit

Sr

Sal-

som är i betydligt till-

tagande. 354 plantlador äro i Länet
de.

Nä-

aflämnades

anlag-

till Kronan

38 3 och ett halft Lispund salpeter.
Af

mineialier

och stenararter i Jemt.

land äro ätskillige i hushållningen oungänglige och nyttige ämnen, att begagna för en
större afgang, men i anseende till
stora aflägsenhet frän hafvet och
jande

Landets

deraf

iol-

allt för dryga transport-omkostnader

kunne fle flesta alster deraf föga öfver
vinarnes

egna

förnödenheter

Iun«

använda t
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hvartill ämnen i flera arter

kalksten

finnas

i många Socknar omkring storsjön och dess
nejder,

och

Under

en

i några af dem till

lättare gemenskap med näst in-

tilliggande Landskap, hvaribland
het

öfverflöd.

Ångermanland, befinner

i

synner-

sig i största

brist pä Kalk och hvilkas

Innvänare

gas söka

Gothland, skulle

den ända frän

nöd.

kalkbränning till afsalu för åtskillige inbyggare i Jemtland

troligen

de närings-medel.
re

Socken,

blifva

ett lönan-

Landr-ts Tälgsten i Äh-

den yppersta af sadane hittills

funne arter i Sverige

hvaraf

vackra k.ok-

käril, spis och kakelungs-hällor beredas, har
funnits begärlig

och beställningar af större

partier kokkäril

äro tid efter annan gjorda

äfven frän aflägsnare ställen; och sedan
mera äfven

na

Tälgstens - brott jämväl blifvit

yppade i Ströms Lappmark, synes denna
närings-gren

med

lämpligt

understöd

till

föroion för dervarande i en fjelltrakt

bosat-

te Nybyggare, kunna utvidgas, helst

Talg-
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stens-brytningen och beredningen ät ett at»
bete tom förrättas om Vintern, och

bortta-

ger således ingen tid för odlingar och sommar-arbeten.
I Ströms

Lappmark

hugges Qvarnstenar

invid

Vassdalen

af granit blandad med

hälle-chiffer, kände for deras goda egenskap
att gifva

ett sandfritt

mjöl, och behöfver

ilerjemte sällan eller aldrig någon

hackning

sSsom de vanliga af sandsten.

Oagtadt den

Svära transporten

qvarnstenar,

«feer

hafva

deras utrönta

fördel för denne

desse

företräde, kunnat ined

handterings idkare

afsättas

afven någon gäng utom Länet, särdeles till
Ångermanland.
I flere

af

Jemtlands

berg

och fjäll«

sträckor finnes en stor myckenhet fint stoft
af röd och

gul

färg i flera

nuanceringar

tjenlig till trädhusens anstrykning.
upptäckt

kan blifva

för

Denna

Landet en nyttig

närings gren, sedan nu mera efter

chemisk

pröfninj
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pruning dô befunnits

svara 5 godhet mèd

vanlig rödfärg.
Binäringar:

Jagt kan i vissa tracter

af Länet räknas för en

näring och inbrin-

gar icke obetydlig inkomst, ehuru

<le£ icka

år möjligt att uppgifva beloppet såsom ick«
controlieradt
Jr. —

Fisket

och

mycket olika för

hvarje

idkas för det mesta endast

till husbehof, och är icke en sSdan inkomst
som indrager penningar i Landet frän andra
orter.
I hela Länet idkas ylle-väfnäd tHI b«,
tydlig mängd och af

verkelig god beskaf.

fenhet.

linne-vüfnad, oagtadt

Deremot har

utsatte premier, haft mindre framgång, hvarföre ifrSn

de flästa

Socknar i Länet, man

af qvinspersoner som Eders Kongl. Maj:t \
Nåder täckts lämha understöd äro i Ångermanland underviste om

lin-cullturen samt

«pinna och Väfva emot förbindelse att hvar
F«m»Ärs-Berritl»ls» £fv, JemtUnds Lîn.

4
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ock en i sin Socken meddela undervisning!
förberörde
syssellsatte.

afseende, hvarmed de nu är»
Af

denna anstalt är att för-

vänta så mycket lyckligare resultat, som al.
la de,

hvilka blifvit valda hafva utmärkt

vackra betyg om skicklighet, lust och fal.
lenhet för nämnde yrke, och Jemtlands vidsträckta och

till

jord ger till

större delen

lin.odling

vidsträckta lägenheter.

oiippodlads

mSngfalldiga
Antalet af

och

uppgif-

ne väfstolar utgör 3,755 stycken.
Vinter-slöjder,

idka nSgra f8 jordbru.

käre utöfver husbehofvet.

Dessa

tillverka

större och mindre träd-kärilt stolar, m. m,
hvarföre de vanligen tillbyca sig spannmal.
Handel i Landet:
manna-varor:

Hästar,

Ortens

JLandt-

Boskap,

Fogel,

Smör, Fläsk, Talg och Skinn, sälja en del
InnvSnare

sjelfve, eller genom

ombud i

Stockholm och de Norra provinsernas Städer, samt tillhandla sig andra vaior soin de
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föryttra i hemorten.
ligt pa

denna

En del vinna

betyd-

handel, andra äter förlora.

Någon p& säkra grunder bygd calcule
livad som

öfver

af Landets InnvSnare i detta

afceende om aret förtjena»,

vlgar jag icke

för Eders Kongl. Maj:t i underdinighet an.
mala emedan

sådan äfven ungefärlig upp-

gift efter all sannolikhet skulle blifv« stridande mot sanna förhållandet.
förmoda det för aren

i8a6

Dock är att
och 1827 en

îrlig inkomst af 30 till 40,000 B:dr Banco
erhölls

för

kreatur,

victualler, fogel

och

«kinri varor.
Till inre handelns och rörelsens ytterligare upphjelpande skulle strömränsningar i
Ljunga, Indahls
i den mon

och Ängermarina-Elfvarne

flottning af bjelkar och bräder

derigenom befodras, betydligt bidraga
Innvânarnes välmåga.

till
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§. 4.
Politisk

Författning.

Kammarverk:

Inga

förfalne i ödesmil.

hemman

är»

Hemm ans • klyfningar

bafva icke eg t rum pä andra ställen än der
den tillkomne äboen kunnat anses besuten,
«o omständighet
iagtaga,

af högsta vigt att noga

emedan i annat fall blott tiggare

hopen skulle förökas ock en mängd dags»
verken förspjllas utan nyttigt ändamål, Sjelfägande Hemmansägare bruka

694. Mantal

qph Areudatover 49 och 7 åttondels Mantal, Gästgifverier finnas 53 stycken och soPosthemman,
Afvittuingen fortgår med den kraft at«
H Socknar blifvit af vittrade utgörande nära 616 hela Mantal med en ego-rymd af
I

>7 I 4.5tr tunneland.

Det i nåder anslag-

na understödet St sSdane

Hemmans-Âboer

sem från Byalagen S nya Bostäder
och

till

trackter

utflytta

dem, som på Kronans behållna
anlägga nybyggen

«nligt

Eder»
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Kongl.

Maj:ts

Nådiga

skrifvelse

Maji i 8 a a , blefve pa det högsta

den 3 t
välgöran-

de om af v ittring s-fonden voro sä tillräcklig att
de af detta understöd
njutande,

men

kunde komma i åt-

dä alla i och for afvittrin«

gen nödiga utgifter först böra utgå, blir för
dem ingen

tillgäng, om icke Eders Kongl,

Waj:t

dessa

för

högst

nyttiga ändamål i

Nåder täcktes anslå nSgre särskilte medel.
Under de sista tvenne aren

hafva

iû

Mantal pä öfverjopps-marken blifvit arilagde
och bebos af 64 nybyggare hvaraf 4a hushall äro hitilyttade frän Stora

Kopparbergs

Län och a st bestå af Jeintläriska hushåll.
JDe Nybyggare som fr^n Dalarne
kummit

hit.

hafva alla der ägt hemmans-delar

genom hvars

försäljning de erhållit ett li-

tet kapital som i förening med det Nädigst
bevilljade understödet ock deras arbets • för.
m»ga någorlunda svarar emot hvad som erfordras

till deras

bergning uuder det nya

hemmanen odlas och bebyggas.
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Enligt de för i8«7 upprättade Rfan»
tals-Längder finnes i Jemtland ej mer än
9,9<>i arbets-före män hvaraf 900 äroSoldater
nemligen 8O0 Fältjägare och roo Hästjägare.
PS

en

ofantelig

areal af

7,405,69«

geometriska tunnelatid kan en sådan arbeti«
styrka, oagtadt högsta bemödande icke mycket uträtta. —
Hvarje

företag i odlingsväg

stegrar

dessutom dagslöner sfc mycket att jordbruk
och

nyodlingar i detta

Län

blifva

vida

mindre än pl andra orter.
Det är äfven under denna syttpunct,
:ag i underdånighet tillstyrkt att coloni • anläggningar i en större scala skulle fa inrättas,

hvarigenom

Och

den

ödemarkerne

uppodlades

utomordentliga folkbristen

ningom afhjelptes.

små-

SS länge Sveriges tal-

rika och vidsträckta ödemarker icke äro bebodde, odlade och befolkade, ock sä länge
den talrika arbetande menigheten »aknar det
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utrymme Sverige kan gifva till bosättning
och arbets - förtjenst,

är Sverige icke hvad

det kunde vara.
Till

utredande af nödvändigheten att

till detta folkfattiga Län medels nybyggares
inkallande öka arbets.kraften, får jag i underdånighet framlägga
uppgift,

följande summariska

hämtad ur

Länets

mantals, och

skattskrifnings. längd er:
Hemmans-, Nybygges- och Torpare-Rotar i
Jemtlandi:
Norra

Fögderi

Södra

Dito

Herjeådalens D:o

- - -

3,616
2,773

- - -

677.
6,065

Söner, Mågar och Drängar

- - - -

3,795

Altså Åboer som sakna sådan arbetshjelp 2,270
Döttrar, Sonhustrur och Pigor - - -

4,474

Således brister dylikt biträde för - -

1,574

Af denna korrta öfversigt täcktes Eders
Kongl, Maj:t

Aller Nådigst inhemta huru
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otillräcklig Jemtlands Läns folkmängd for det
närvarande är att med den kraft
påkallar bedrifva

jordbruk

behofvei

ock slöjder, och

hvilken

brist

icke kan afhjelpas pä annat

sätt än

genom nybyggares inkallande frStf

andra Län, och skulle i annat fall, genom
felande arbets • kraft,

icke allenast de gam«

la hemmanens Aböer nödgas titgifva mâng
dubbelt uppstegrade daglöner emot hvad pS
andra orter betalas; utan
afvittringens

fortgång

Maj-.t och Kronan

äfven att
för

disponible

Eders

genom
Kong!.

afradslanden,

komma att alldeles sakna odlare, och h varigenom afvittringens ändamSl süledes skulle
helt och hallet förfelas, och den ränta S S^
dane nybyggare, efter till ändalupne frihetsår, borde erlägga, för Eders Kongl. Maj:t
och Kronan förloras.
Statsbidrag:

Boteringen är i dettas

Län mSngdubbelt strängare än i Rikets
wga

öf-
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tige I'rovlncer och sä djemn, att mantal
innan «len nu skedda rotejämkningen, funnits, sorn egde 6 till 7 Soltatef.
Jetntlands Regemente har frän sin för.
sta början mera haft egenskap af Lantvärn
än af ordenteligen roteradt manskap, hvarfo«
re ock RotehSllarne Sr i6g6 erhållit HögstSalig Konung CARL XI:s Nådiga försäkran t
att Regementet ej skulle commenderas utom
Landet, hvilken Nådiga försäkran ytterligare
förekommer uti 1688 Srs Kneckte-contractt
och dä de so Daler Silfvermynt, som genom sist åberopade contract anslogos St
livarje rote, och hvilka inga i ärlig liqvid
of hemmanens jordränta, utgörande en sSdart
penninge-tillgang, som under da varande
mynt- och varuvärden, svarade mot nära 10
tunnor spannmal, sä visar sig häraf uppenbart, att när Roteringen skedde, hvarje
hemman, det måtte vara stört eller litet,
kunde Släggas en Sodtat utan att derigenom
vara pä nSgot sätt betränaadt. Således blef
vid Roteringen icke minsta afseende fiistadt â
hemmanens godket och beskaffenhet.
Feia-Ârs-Eer5ttelse ôfv. Jemtlands Lan.
5
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Den Rotering, som pa sådant sätt här
î orten inrättades, var således i första bör»
jan ganska billig och till och med fördelaktig, emedan inkomsten, eller det bidrag Staten lemnade värdet af i o tunnor spannmal,
pa det hela räknadt, var högre än afgiftenj
men nu deremot är detta anslag af ganska
ringa värde«
Den utomord enligt stränga och ojem«
na Botering, som hitintills betungat detta
land, härleder sig således hufvudsakligast
frän ett förändrat myntvärde, hvartill äfven ma läggas andra under tidens längd
inträffande omständigheter, såsom behofvet
af Regementets tjenstgöring mot Rikett
fiender samt det för Soldaten derföre erforderliga bättre underhäll af lön, torp och
kläder, jetnte en dyr lega, da Bonden sjelf,
sSiom förr ofta hände, icke kunde gS frän
sitt jordbruk och lata inskrifva sig tilt
Soldat. —
Genom Eders Kongl. Maj:ts
heslut att nedsätta Regementets
med aoo man, blir Roteri ngsbördan
ligen lättad, ehuru en stor olikhet

Nådiga
numer
visserändock
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sig företer, dâ i »äsrgränsande Provincer
endast hålles en Soldat for t vän ne mantal,
af i allmänhet mer än dubbelt värd« emot
de härvarande; och i Jemtland deremot, oaktadt den NSdigst bevilljade nedsättning, en
Soldat för 4. och ett fjerdedels tunnland eller
17 fjerdedels mantal, hvarföre ock en ytterligare lindring i Roteringsbördan pS sam.
roa grunder, som för den öfriga Svenska
fioteringen
lagda blifvit, ar fot denna ort
af ett stort och verkligt behof påkallad.
Betraktar rnan KusthSllarnss belägenhet i
detta L ä n , si är rustnings-skylldigheten Ii.
ka ojemn och tryckande för dem som, r o .
terings skylldigheten för rotehallarne innan
rotejemnkningen skedde, emedan hemman
finnas af ett tredjedels mantal, som skola
hälla bade häst och karl. Det understöd
de åtnjuta af augments-hemtnanen i Jemt.
iand utgör endast 10 R:dr Banco af mantalet, som utgår af 41 och treijerdedels mantal, men de som hafva sina augmenter Î
Medelpad, erhSlla omkring 36 R;dr af hvarje mantal, h vilket likväl utgär endast af «5
och femton sextondels mantal.
Inga andra
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hemman, finnas har i Länet som erlägga
Kneckte-Rotefrihets-aigift,
än
augments
hemmanen. —
I Herjeädalen utgöres sa kallade rotepenningar med 302 ß:dr 34 sk. Banco,
hvilka äro anslagne till lön för Ofversten,
vid Jemtlands Regemente.
D e öfriga Stats-bidragen äro af sådan
beskaffenhet, att jag i afseeude pä dem icko
anser mig bora i underdånighet tillstyrka
ändring,
Värdet af de i Tabellen uppförde onera, har biifvit tagit dels efter markegång
dels efter de fr au hvarje Socken «rhällne
uppgifter. —•
Politie:
Landsfredens och säkerhetens-bibehållande liar utgjort ett bland h u vudföremålen för min omtanka, och Ordningsmanna-inrättningen i förening med
Socken-Sällskaperne och -Byordningen, har
medfört iormonliga följder.
Landsbygden har biifvit befriad fiaa
losdiifvare och lost folk, brott ocli osedligJiet hafva biifvit upptäckte och beifrade och
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det skändeliga
tagande.

fylleriet

är i synbart af-

Fond för ett Corectionshus har af
Länets Iunvanare blifvit gifven ocli inrättningen organiserad, livats blotta tillvarelse,
ehuru den sällan behofver begagnas, medför förmonliga resultat.
Allmänna Fattigvården bar jag ansett
bäst motsvara sitt ändamål, dä Kongl. Furord.
ningen af den 5 December 1788 med noggranhel handhafves och den Församling, der
ett Fattighjon varit senast i skatt tecknadt
eller en läugie tid oklandradt vistats, tillhålles att detsamma varda och itnderhaiJa.
De fattiga försörjas pi fa ställen i fattighus, men vanligen i vissa dygn hos livar,
je jordegare och arbeta der efter förmågan.
Ofver helso-vârden vaka Socken-Säll-.
skapen samt Konungens Beiällningshafvande genom Provincial-Läkareo och en i Her«
jeâdalen särskihlt anstäld Läkare. —
För de sjuka är jemväl Östersunds Lazaret och Curhus en god titliiygt. — Dessutom
aro Socken-Apothek i h varje stone Socken

att tillgå, som handha!vas af pålitlige mau.
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HSllsjutsen är här i Landet afskaffad
och Gästgifvare ansvara ftir resandes fort.
Icomst, enligt derom med öfrige heromansSboerne upprättade Contracter. —•
Till odjurens utodande äro inga andra
anstalter inom Länet vidtagne, än de som
finnas föreskrifne uti Kongl. Maj:ts Nådiga
Stadga om Jagt och Djurfângst af den 13
April 1808. —
I Länet finnes endast trenne Krogar,
liemligen uti Staden Östersund.
Sparbankar äro här icke inrättade.
§. 5.

Städer:
Länets enda Stad Östersund kan anses
som en stor By och star i Politie-väg
under Konungens Befallningshafvande» lika
som Landet, emedan der ej finnes någon
Magistrat.
Handeln är i denna Stad obetydlig —
I Staden finnes 356 personer, eller en tillökning af 51 personer emot hvad förra
Fem-Ars-Berättelsen utvisar.
TriviaUskoIan pä Frösön är den enda
allmänna uudervijningi-anstalt som finnes
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i Jemtland, men Läneti InnvSnare hafva
uppi min propositiou bifallit, att en äldre
person i hvarje rote nästa vinter pä Sockne-männens bekostnad Iärer räkna och skrif.
va för att deruti undervisa allmogens barn
under Presterskapets värd och tillsyn samt
sålunda hastigare och fullständigare sprida
dessa kunskaper, än som kunde ske genom
»ockne-skolor i ett s& vidsträckt Län s o m
detta, der endast Hammerdahls Pastorat är
större an hela Södermanland.
Antalet af mSl, som ifrSn x g i 8 , dS jag
emottog styrelsen af Jemtlands Län, berott
p l Konungens Befallningshafvandes profiling och handläggning, har ärligen tilltagit«
Den mängd nya organisationer som varit
påkallade af behofvet, har härtill föranledt.
De för hvarje Sr mângfalldigade göro.
milen, kunna icke medhinnas af Tjenstemän, hvilkas antal blifvit bestämdt efter det
fordna vida inskränektare arbetet.
Deras
ima, löner som inom detta Län äro mycket
knappare än i nSgot annat, förslå ej till d e ras egen lifsbergning ännu mindre till arfvoden St nödige medbjeJpare.
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Ëlitfru Lands-Kammererare-tjensten bär
förledit Sr büfvit

ledig , har ingen sökande

sig dertill anmält, emedan lönen endast är
266 R;dr 32 sk. Banco, och

honom tillika

åligger att förrätta Läns»3okhallare

göro-

mâlen.
Om ej någon löne-förhöjning snart ansias at Lands-Staten inom Jemtlands

Län-

i likhet med livad som bestås för de öfrige
Norra Länen,

skola ärenderne icke länge

fcunna utföras, åtminstone ingalunda med den
noggranhet som vederbör.
D e i underdånighet

bilagde

Tabeller

upptaga för öfrigt allt livad som blifvit anbefahlt.
Östersund S Lands-Cancelliet d. g Ang. 1829.
M. von

TORNE.
C. B . W e l t z i n .

G. Winter-

