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Underdånig Berättelse om tillståndet i statistiskt och ekonomiskt 
hänseende inom Norrbottens Län för åren 1847, 1848, 1849 
och 1850. 

§ 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Den berättelse angående Länet, som underdånigst blifvit till Eders Kongl. 
Maj:t sednast afgifven, upptager fullständigt hvad under ofvanstående rubrik 
är hänförligt, och någre förändringar vare sig i Länets gränsor, dess indelning 
i administrativt, judicielt eller ecklesiastikt hänseende, dess klimat och natur
beskaffenhet eller dess kummunikationsanstalter hafva, under tiden som denna 
underdåniga berättelse omfattar, icke inträffat. Till undvikande af ett onödigt 
upprepande af hvad i den förra berättelsen härutinnan blifvit omförmäldt, 
torde det således nådigst tillåtas mig att, hvad dessa förhållanden angår, 
endast åberopa densammas innehåll. Det må dock här anmärkas, att afvitt-
ringen — det medel, som mest verksamt torde bidraga till Länets odling och 
förkofran — visserligen fortgått på sätt här nedan skall närmare om förmälas, 
men att den icke blifvit fullbordad eller slutligen pröfvad i flere af Länets 
socknar, än som vid 1846 års slut var fallet. På Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes profiling är för närvarande icke någon afvittringsåtgärd, 
omfattande en hel socken, beroende. 

§ 2. 

Invånare. 
Utom den Svenska befolkningen, som utgör det ojemförligt största an

talet, finnes inom Länet ett betydligt antal af två till språk, vanor och 
bruk från den Svenska väsendtligen skiljda folkstammar, nemligen den Finska 
och Lappska. Neder-Torneå, Carl Gustafs, Hielauiemi, Öfver-Torneå och Pajala 
socknar bebos nästan uteslutande af Finnar, hvilka såsom nybyggare jemväl 
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nedsatt sig uti någre delar af Neder- och Öfver-Calix församlingar, äfvensom 
uti Torneå Lappmark. Den öfriga delen af kustlandet innehafves af Svensk 
befolkning, af hvilken många spridt sig till Länels Lappmarker och der upp
tagit, odlat och bebyggt nyhemman. De nomadiserande Lapparne uppehålla 
sig egentligen i Lappmarkeme, men nedslå sina bopålar under vintrarne äfven 
a de ställen af kustlandet, der tjenligt bete för deras renhjordar år att tillgå. 
— Enligt inkomne uppgifter från Magistrater och Kronofogdar, utgjorde vid 
slutet af år 1850 Länets folkmängd 

eller tillsammans 57,972 personer. Då vid 1846 års slut Länels hela folk
mängd uppgick till ett anlal af 52,430, har den således under de lyra år, 
som derefter förflutit, blifvit ökad med 5,542 personer. Den ansenliga tillväxt 
folkmängden sålunda vunnit torde, bland andra orsaker, äfven härleda sig 
derifrån, att under de ifrågavarande åren inom Lånet funnits jemn tillgång 
på lönande ar betsfört jensl, h vilken ej varit minskad af något under denna 
tid inträffad t missväxtår; att Kronans odisponerade marker ännu lernna till
gång på trakter, tjeniiga till nybyggesanlåggningar, Ii vilka också gerna uppsökas 
och begagnas, samt att i befolkningens lynne i allmänhet ligger el t begär efter 
sjelfsländighet och efter en af andra oberoende ställning, hvilket, gyuoadt af 
lättheten alt bereda en larflig utkomst och af de fördelar, som, enligt för-
fattningarne, äro förenade med nybyggens anläggning, föranleder tidiga gifter
mål och bosättningar. 

I afseende å befolkningens sedlighet och ekonomiska belägenhet bar någon 
synnerlig förändring ej inträffat, sedan den sisla underdåniga berättelsen afgafs. 
Allmogen är i allmänhet väl bergad och skulle kunna samla förmögenhet, om 
den använde de ofta ganska betydliga öfveiskotten af .sin bufvudnäring och sina 
biförtjänster på produktiva företag, i stället för på lyx och ölverflödsvaror. 
Under ifrågavarande fyra år hafva, enligt uppgifter från Tullkamrarne, till 
Länet införts 668,563 kannor bränvin, 54,084 kannor rumm, ärra k och 
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konjak, 580,000 ft. socker ocli 1,431,121 U. kaffe. Hvad bränvinet angår 
torde dock här böra erinras, att mer ån hälften deraf eller 353,433 kannor 
inkommit till Haparanda, intill Ryska1 Riket gränsande Tullkammar-Distrikt. 
Då befolkningen inom detta distrikt, hvilken i allmänhet icke gjort sig kand 
för större begär efter starka drycker an Länets invånare i öfrigt, icke är 
särdeles talrik, åtminstone icke jemlörelsevis med folkmängden inom andre af 
Länets Tullkammar-Distrikter, samt dessutom nästan alla invånare i Pajala 
socken äfvensom. en del af befolkningen i Öfver-Torneå, till följd af Kyrko
herdens i förstnämnde socken Prosten Laestadii för nykterheten nitiska och 
lyckade bemödanden, icke begagna bruket af bran vin, kan med visshet an
tagas, att största delen af det bran vin, som inkommit till Haparanda, derifrån 
insmugglats till Ryska Riket, hvars Tull-lagstiftning lockar till smuggleri af 
denna vara. Med hänsigt härtill och då endast ett ringare belopp branvin 
inom Länet tillverkas, torde någon för befolkningens nykterhet menlig slulföljd 
icke kunna dragas från beloppet af det bran vin, som under de år, berättelsen 
omfattar, här varit att tillgå, och utan fara för misstag lärer det ock kunna 
antagas att bränvinssupandet minskats. Deremot har bruket af kaffe ej allenast 
hos de förmögnare bland allmogen, utan äf ven'hos inhyseshjon och Lappar 
spridt sig och tilltagit till en grad, som kan medföra menliga följder i flera 
afseenden, synnerligast dock i afseendé på den fattigare befolkningens ekono
miska sjelfbestånd. Nästan i hvarje sluga ser man kaffepannan på elden vid 
bvad tid på dagen som helst, och handlande halva försäkrat mig, all hushåll 
bland allmogen finnas, der 180 U. kaffe om Aret konsumeras. Skulle dock 
kaffe komma alt uttränga det i alla afseenden förderfligare bränvinet eller 
föranleda till minskning i bruket deraf, torde denna fördel kunna anses öfver-
väga de menliga följderna af kaffets missbruk. 

Dägsverkspriserna hafva i allmänhet varit höga. De hafva varierat emellan 
36 skillingar å 1 Riksdaler för karl och 16 skillingar å 24 skillingar, allt banko, för 
qvinna, efter olika årstider. Likasom under föregående åren,har understundom, 
oaktadt de höga dagsverksprisen, försports klagan öfver brist på arbetare — 
en klagan, som i sin mån vitsordar, att välmågan inom Länet är tern I i gen allmän. 

§ 3. 

Näringar. 
a) Jordbruk. De väsendtliga hindren för dess förbättring, hvilka ännu 

icke kunnat undanrödjas, äro ofulländad afvittring samt bristande undervisning. 



6 

Så länge de af afvittringens fortgång beroende laga skiftena icke kunna före
tagas, ser jordbrukaren sig stängd ifrån sådana odlingsföretag, som kunna anses 
innefatta någon väsendtlig förbättring i jordbruket, hvilket är så mycket mera 
beklagligt), som hågen derför år ifrån år tilltager. Man vågar dock hoppas, att 
det andra af nämnde hinder skall blifva undanrojdt. Ehuru Landtbruksskolor 
för närvarande icke anses kunna här motsvara det dermed annorstädes afsedda 
ändamål, finnes dock icke mer än en tanka om den allmänna nytta orten 
skulle tillskyndas, derest Eders Kongl. Maj:t täckes tillåta, att Agronomer på 
Statens bekostnad lem na undervisning åt ortens landlbrukare, särdeles uti 
angarnes skötsel och förbättring. De vidsträckta naturliga ängar äfvensom 
myror, hvilka här måhända mer än i någon annan ort förekomma, lämpa 
sig till en betydlig del för förträffliga ängssilningar och odlingar; och skulle, 
om deråt kunde egnas den uppmärksamhet de oslridigt i hög grad fortjena, 
lemna flerdubbel af kastning och i samma mån förhöja boskapsskötselns på 
den allmänna välmågan så väsendtligt inverkande fördelar. — Att jordbruket 
likväl under ifrågavarande period gått framåt, vill dock synas af de uti efter
följande tabeller förekommande uppgifter, utom det att Eders Kongl. Majrts 
Befallningshafvande äger sig bekant, att odlingar öfverallt inom Länet, ehuru 
ingenstädes i större skala, årligen förehafvas. Då en femtedel af medelafkast-
ningen under de fem år, hvilka den sist afgifna underdåniga berättelsen om
fattar, derifrån afdrages, derigenom medelafkastningeu under fyra af nämnde 
år skulle erhållas, synes, att rågskörden ökats från 2,001 tunnor till 3,024 
tunnor årligen, medelafkasUiin^en af korn från 64,914 till 71,673 samt af 
potäter från 14,802 till 22,532 tunnor. Att dessa uppgifter icke äro tillför
litliga är dock påtagligt, emedan på hvarje af ortens invånare icke skulle 
efter nämnde uppgifter belöpa mer än omkring Ii tunna säd, hvilket efter 
allmogens lefnadssätt är otillräckligt. För att fylla behofvet af spanmål 
skulle då åtminstone 50,000 tunnor spaumål årligen till Länet vara införda, 
men sådant är likväl icke fallet, emedan afkastningen under tiden anses hafva 
i det närmaste motsvarat behofven. Alt pota tesskörden med mer än 50 procent 
förökats torde väl till någon del få tillskrifvas den vidsträckta odling deraf, 
soin framkallats genom det ångbränneri, som i orten varit inrättadt, men 
dock i allmänhet härleda sig från allmogens mer och mer utbredda öfverty-
gelse om nyttan af potatesodlingen, helst den annorstädes härjande potates-
sjukdomen hittills här i orten icke varit gängse. Potäters användande till 
boskapsfoder är dock föga brukligt. Hvad öfriga rotfrukter, lin och hampa 
vidkommer, så odlas dessa likasom tillförene i ringa mån. 
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b) Boskapsskötseln bedrifves i allmänhet icke så som den både borde och 
kunde. Endast i städerna och inom Torneå fögderi kan den anses lemna 
betydlig afkastning. Boskapsracen är inhemsk. Dock har en och annan in-
förskrifvit utländsk boskap, hvilket likväl icke tyckes leda till efterföljd. 

c) Skogarne. Kronans skogar äro på de flesta ställen ännu icke genom 
afvittring skiljde från de enskildes. Då vid sådant förhållande desse sednare 
endast, efter sökt och erhållet tillstånd, få begagnas till annat än husbehof, 
stå större delen af skogarne under inseende af Eders Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande. Någon Skogs- eller Jfigeribetjening är ej inom Länet anställd, 
och vården och tillsynen öfver skogarne har derföre närmast ålegat den, med 
afseende å Länels vidsträckta omfång, ganska fåtaliga Kronobetjeningen, hvilken, 
upptagen af en mängd andra ijenstegöromål, icke kunnat åt denna del deraf 
egna den uppmärksamhet, skogarnes vigt särdeles för detta Län onekligen 
fordrat. Kronobetjeningen i allmänhet besitter icke heller nödig insigt i skogs
hushållningen - en insigt, här desto behöfligare, som åt Kronobetjeningen 
måst öfverlemnas att verkställa besigtningar och utsyningar för den afverkmng 
å kronoskogarne, hvartill Eders Kongl. Maj:ts Befallningshalvande, på grund 
af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 11 April 1844, bort meddela tillstånd 
åt Länets af missväxter ofta hemsökte invånare. Följderne häraf hafva varit, 
dels att åverkningen å oafvitlrade skogar föiöfvats i ganska betydlig mån — 
så till exempel tillvaratogos vid en våren 1850 anbefalld undersökning utefter 
endast ett af Länets vattudrag omkring 20,000 åverkade sågblockar — dels 
ock att de besigtningar och utsyningar, som legat till grund för af Eders 
Kougl. Maj:ts Befallningshafvande tillåten skogsafverkning, icke alltid torde 
hafva blifvit verkställda med behörigt afseende å skogstillgången och den sena 
återväxten. När nu dértill kommer att vid afverkningen vanligen förfares så, 
att alla gröfre träd å en trakt fällas, det till sågtimmer, bjelkar, skeppsvirke 
eller sparrar användbara af dem bortförés och återstoden qvarlemnas till för
ruttnelse, utan att någre fröträd få blifva staeiide å rot eller i öfrigt någre 
åtgärder vidtagas för återväxten; att flere nya hemman anläggas och folk
mängden ökas år från år, hvilka förhållanden föra med sig ökade behof på 
ved och byggnadsmaterialier, vid fyllande hvaraf något tecken till förnuftig 
hushållning visst icke hittills uppenbarat sig, och alt exporten af skogsprodukter 
jemväl tilltagit, så att den, under de fyra år denna berättelse omfattar, uppgått 
till 270,598 stycken spärrar och bjelkar, £86,570 tolfter plank och bräder 
samt 91,804 tunnor tjära, då den deremot under de fem föregående åren 
endast utgjort 189,413 stycken spärrar och bjelkar, 130,374 tolfter plank och 
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bräder, samt 78,070 tunnor tjära; så har man äfven, utan att äga tillförlitlig 
kännedom om skogarnes beskaffenhet, grundade anledningar att befar», att 
skogarne blifvit anlitade och anlitas på elt sätt, som med deras framtida bestånd, 
icke torde vara förenligt. Också är det kändt, alt närmast intill kusterue 
och de större • flottbara vattendragen redan förefinnes brist1 på såglimmer och 
annat gröfre virke, alt slora trakter, företrädesvis sådane derifrån transporten 
varit lätt, äro nästan blottade på skog, och att priset på ved i Länets städer 
under sednare åren ökats med femtio procent och derutöfver, hvilken, sednare 
omständighet utmärker minskning af tillgång på skog äfven för detta behof. 

Då afviltringen inom Länet ännu icke blifvit slutad och då någon under
sökning om skogarnes beskaffenhet af i skogshushållning kunnig person icke 
ägt rum, är jag ej i tillfälle att meddela tillförlitlig upplysning hvarken om 
skogarnes areala vidd eller om det tillstånd, hvari skogarne befinnas; men de 
förhållande» jag här förut i underdånighet framlagt äro af beskaffenhet alt 
uppväcka grundade farhågor för en förr eller sednare uppkommande skogsbrist, 
derest icke skyndsam ma och krafliga åtgärder vidtagas till skogarnes skydd 
»ch till införande af en ändamålsenlig skogshushållning. 

Stubböresafgifterna för de skogseffekter, som, på grund af Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes tillstånd, fått afhemtas hån Kronans skogar hafva 
uppgått för 

eller tillhopa Sex Tusen Etthundra Tjugusju Riksdaler 34 skillingar 4 runstycken 
banko. Det förhållande, att enskildes skogar icke äro genom afvittring skiljde 
från Kronans, har föranled t Eders Kongl. Maj:ts Befaliningshafvande att for-
ordna om tillvaratagande och försäljning af sådane å oafviltrad mark befintlige 
fällde skogsprodukter, hvilka icke kunnat visas vara hugg ne på grund af pri
vilegier för såg- och jernverk eller efter sökt och vunnet tillstånd af Eders 
Kongl. Maj:ts Befallniugshafvande. Särskildt har jag i underdånighet hos Eders 
Kongl. Maj:t anhållit om ett anslag af Ett Tusen Riksdaler banko att an
vändas till aflöning åt pålitlige, om skogarnes läge kunnige män» hvilka, utsedde 
af Eders Kongl. Maj:ts Befallniugshafvande, skulle biLrada Kronobetjeningen 
vid vården och tillsynen öfver skogarne. Om denna underdåniga anhållan 

i nå-
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i nåder bifalles, hoppas jag, att genom den ökade kontroll mot missbruk, vid 
skogarnes begagnande, som derigenom vinnes, åverkningarna i hufvudsaklig 
mån skola förekommas. Detta är dock icke ensamt tillräckligt att beyara 
skogarne från förödelse. Dertill fordras jemväl anställande af en i skogshus
hållning knunig Jägeribeljening, som, vid begagnandet af Kronans skogar, 
föreginge Länets invånare med exempel på en klok och ändamålsenlig hus
hållning — något hvarom nu i allmänhet saknas all kännedom. 

d) Bergverk. Den rika tillgång på jernmalm, som finnes vid Gellivare 
och på andra ställen inom Länet, och det jemförelsevis med förhållandet å 
andre orter billiga priset på kolskog, synes hafva bort göra jernhandteringen 
till en af Länets hufvudsakliga näringar. Så är dock icke förhållandet och 
många orsaker bidraga härtill. Ibland de förnämsta torde vara den dryga 
kostnad, som är förenad med transporter af jernmalm från de långt från 
kusten belägna jernmalmsfälten, och det i allmänhet höga priset på dagsverken. 
Emedlertid hafva under ifrågavarande tidskifte vid grufvorna brutits 26,600 SkU. 
jernmalm, vid masugnarne tillverkats 16,600 S&& tackjern och vid jernbruken 
blifvit smidt 18,000 SkU. stång- och ämnesjern samt 1,900 SkU manufaktursrnide. 

e) Fabriker, Bruk och öfrige Näringar, hvilka ej tillhöra bergsrörelsen. 
Sågverk. Ehuru någon mindre del af de plankor och bräder, som, på 

sätt ofvan förmäles, blifvit utskeppade, sågats för hand, har likväl största 
delen tillverkats vid sågverken, de der både hafva ökats till antalet och in
rättats för drifvande af en större rörelse. Af de inom Länet befintlige 25 
sågverk hafva 11, emot grundränta och stubböresafgifter, rättighet att från 
särskilde, för ändamålet insynade skogstrakter årligen hemla ett visst antal 
till sågtimmer användbara träd, hvilket antal dock för de lleste af desse såg
verk icke svarar emot den utvidgade rörelse, de nu bedrifva. Lika med öfrige 
endast på köptimmer grundlagde sågverk måste de derföre genom köp för
skaffa sig fyllnad i det belopp, som årligen försågas. Sågverksrörelsen tillskyndar 
orten, genom förädling af skogseffekter och de tillfällen till biförljenster den 
lemnar befolkningen, stora fördelar; men befaras kan, att den, såsom den nu 
bedrifves och på den ståndpunkt, hvarå skogshushållningen för närvarande 
befinner sig, i icke ringa mån föranleder större skogsafverkning, än som med 
skogarnes framtida bestånd torde vara förenligt. 

Skeppsbyggerier. De medel, skeppsbyggerierne erbjuda till förädling af 
skogsprodukter samt till förvärfvande af arbetsför t jenst och arbetsskicklighet, 
gör det önskansvärdt, att denna rörelse bedrefves i större omfång, än för 

Berättelse öfver Norrbottens län för åren 1847—1850. 2 
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närvarande är fallet. Prins Carls Varf, anlagdt vid Piteå elf, har tillvunnit 
sig skeppredares förtroende för de både till konstruktion och fasthet ut
märkta fartyg, som derslades gått af stapeln. Mer an två större fartygs
byggnader årligen hafva emedlertid icke å nämnde varf blifvit fulländade. 

Långviks Glasbruk, det enda inom Länet, har under ifrågavarande tid
skifte utvidgat sin tillverkning, så att densamma, bestående af fensterglas 
och buteljer, årligen uppgått till ett värde af emellan 50 och 60,000 Riks
daler Riksgälds. 

Inom Lappmarkerne utgöra för Lapparne renskötsel, och för derstädes 
bosatta nybyggare åkerbruk och boskapsskötsel de egentliga uppehållsmedlen. 
I de närmare fjellen belägne trakterne, der säker afkastning af åkerbruket 
icke kan påräknas, är dock fisket i de talrika större och mindre sjöarne 
och elfvarne ett näringsfång, hvaraf mången nybyggare och de så kallade 
fiskarelapparne hafva sin hufvudsakliga utkomst. 

Saknande tillförlitliga uppgifter om antalet af Lapparnes Renar, är jag 
icke i tillfälle att meddela upplysning om dessa under de ifrågavarande 
åren ökats eller förminskats. Vid betraktande af de många nybyggen, som 
årligen anläggas äfven inom Lappmarkerne, hvilket har till följd, icke allenast 
att renbetestraktevne allt mer och mer till omfånget inskränkas, utan ock 
att allt ftere afnämare af Renar uppstå, torde det med någorlunda visshet 
kunna antagas, att Renhjordarne icke blifvit ökade. 

§ 4. 

Binäringar. 
Ibland dessa intager Fisket otvifvelaktigt första rummet. Icke allenast 

den del af Bottniska viken, som gränsar intill Länets kuster, utan äfven de 
stora elfvar, som deruti utfalla, äro ganska fiskrika. Näst bröd, polates och 
mjölk, utgör fisk, fångad inom Länet eller vid dess kuster, hela befolknin
gens förnämsta och nästan dagliga födoämne. Fiskerierne lemna derförutan 
betydliga belopp, i synnerhet Lax och Strömming, till försäljning och ut
försel utom Länet. I skärgården idkas äfven skjälliske med den framgång, 
att skjälspäck utgör en icke obetydlig handelsvara. 

Jagt. Utan att i allmänhet kunna betraktas såsom en binäring, gifver 
dock jagten bidrag till uppehälle åt många bland Länets invånare. Tjäder, 
Orre, Hjerpe, Snöripor och Harar finnas i myckenhet, och hvad deraf fångas 
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användes af allmogen dels för eget behof, dels till afsalu. Björnar, Vargar 
och Filfrasar förföljas och dödas egentligen af Lapparne för den skada, de 
förorsaka å deras Renhjordar, men mindre med hänsyn till den vinst för
säljningen af desse rofdjurs skinn kan lemna, hvilket sednare dereniot är 
förhållandet med jagten efter räf, mård, hermelin och ekorre. 

Handsågning af Plank och Bräder, Tjärubränning, fällning och forsling af 
blockar för sågverkens behof. Till betydenheten af desse binäringar kan slutas 
af hvad här ofvan blifvit i underdånighet omförmäldt angående beloppet af 
trädvaru-exporten. 

Kolning. Dermed befattar sig allmogen föga och Bruken måste för sina 
behof använda egne kolare. Så länge dagsverksprisen icke falla och allmogen 
finner större uträkning vid att använda sitt arbete på annat håll, lärer nå
gon förändring häri icke vara att förvänta. 

Salpetertillverkningen. Den har under ifrågavarande år varit i jemn till
växt, Hvad af Kronan blifvit inlöst har utgjort för 

Kronan har härför erlagt en lösningssumma af 67,729 Riksdaler 47 
skillingar 3 runstycken banko och derförutan, för salpeterns frakt från 
Luleå till Gefle, utbetalt 1,41 i Riksdaler 26 skillingar samma mynt. 

Handel. Det är i den sed naste underdåniga berättelsen anmärkt, huru
som allmogen inom Länet skall olofligen drifvit icke obetydlig handel med 
köpmanna varor. Sedan den berättelsen afgafs har Eders Kongl. Maj:ts nå
diga Handelsordning af den 22:dra December 1846 föranledt anläggning, 
under deri bestämda vilkor, af Here handelsbodar i hvarje pastorat. Den 
klagan öfver följderna af denna förordning, som höjts i andra delar af Riket, 
har visserligen äfven försports från vissa trakter här inom Länet. Med an
tagande dock, att den olofliga handelsrörelse, hvarom i förra berättelsen 
omförmäles, verkligen ägt rum, lärer landthandeln, ordnad i enlighet med 
högst åberopade Kongl. Förordning och derigenom lättare underkastad of
fentlig kontroll, icke kunnat medföra annat än jemförelsevis goda verkningar. 
Såsom binäring för allmogen på landet, kan den olofliga handeln med köp
mannavaror anses hafva upphört. 
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§ 5. 

Politisk Författning. 
a) Kammar-Verk. Under den t idrymd, som denna underdåniga berät

telse omfattar, har hemmantalet uti hela Länet, Lappmarken dernti jemväl 
inberäknad, ökats med omkring 18 mantal, deraf 2-fa mantal frälse, samt 
4M mantal af krono och omkring 11 mantal af skattenatur. Deremot hafva 
kronohemmanen i kustlandet, dels igenom skedda skatteköp och omföringar 
utan lösen från krono till skatte, dels ock i följd af medgifven förlängning 
i frihetstiden, minskats med nära 5 mantal, under det att i följd af först
nämnde omständigheter skattehemmanens antal och hemmantal vunnit en 
betydlig tillökning. Iuorn Lappmarken hafva kronohemmanen ökats med 9 f̂ 
mantal,- hvarförutan af frälsehemmanen i nedra kustlandet 2-tfr mantal i skatt 
ingått efter åtnjutne frihetsår. 

Alt nybyggesväsendet med begärlighet omfattas och fortgått i ständigt 
tilltagande täcktes Eders Kongl. Maj:t inhemta, ibland annat, deraf att under 
dessa fyra år ej mindre än 142 krononybyggen och torp blifvit till anlägg
ning beviljade, samt 777 särskilda lägenheter upplåtne, antingen såsom 
förmering under redan förut varande hemman, eller ock såsom särskilda 
lägenheter emot smör-ränta; dock hafva dessa upplåtelser städse varit vill-
korlige, det vill säga, beviljade endast ititllldess iägenheterne kunde på ett 
för Kongl. Maj:t och Kronan mera förmånligt sätt disponeras, såsom för 
nybyggesauläggningar och dylikt, eller ock vid en blifvande afvittring utrönt 
blefve, att desamma ej kunde försvaras inom det hemmans område, till 
hvars förmering de blifvit upplåtne. Frågor om nyhemmaus-anlägguingar 
inom de socknar, der afvittringarne fortgått, hafva för det mesta blifvit re
mitterade till behandling i sammanhang med allmänna afvittringen, då de 
ansökte nyhemmanen blifvit igenom vederbörande Afvittrings-Landlmätare 
å marken utstakade och afmätte samt å karta lagde. Några ödesmål med 
hemman hafva under denna tidrymd icke inträffat. 

Till understöd vid nyhemmans-anläggningar har Staten bidragit med 
så kalladt odlingsunderstöd, uppgående för dessa år till ett belopp af 194 
Tunnor korn; hvarförutan såsom uppfostringshjelp åt fattige nybyggare blifvit 
utdelte 57 tunnor enahanda sädesslag. 

I samma mån afvittringarne fortgå och viuna fastställelse, ökas antalet 
af erforderliga laga skiften j så alt det ringa antalet Skifteslandtmätare, som 
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för uärvaraude finnes inom Länet, snart nog torde blifva otillräckligt för 
behofvet, helst hittills endast eu åttondedel af de inom Länet redan.erfor
derliga laga skiften hunnit fullbordas. 

Afvittringsgöromålen hafva under en Styresmans närmaste tillsyn och 
ledning oafbrutet fortgått och bedrifvils under året 1847 af åtta, och seder
mera af tio särskildt antagne Afvittrings-Landtmätare, sedan det förra an
talet genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 17 Mavs 1848 blifvit med 
ytterligare 2:ne Afvittrings-Landtmätare förökadl. Under dessa .år äro af-
mätte 482,302 tunnland in- och afrösniugsjord, hvarförutan 105,169 tunn
land blifvit utbrutne och 670,057 alnar råliuier uppgångne. Redan före 
den tid, som denna underdåniga berättelse omfattar, hafva afvittringarne 
inom Neder-Luleå, Neder-Calix, Neder-Torneå och Carl Gustafs socknar 
blifvit afslutade och genom Utslag af Eders KongL Maj;ts Befallningshafvailde 
afgjorde, samt hafva sedermera af Eders Kongl. . Maj:t blifvit i de väsendt-
ligaste delar gillade och fastställde. Hvad afvittringarne inom Länets öfrige 
socknar angår, så hafva desamma inom Piteå och Råneå socknar så fortgått, 
att i hvad på Landtmätare kan ankomma de numera hufvudsakligen bero 
på skattläggning af förut oskattlagda, eller ock endast provisioned till 
mantal och ränta bestämda hemman och lägenheter. Deremot torde afvjtt-
riugsbereduingarne inom Öfvev-Luleå och Öfver-Calix socknar ännu erfordra 
en längre tid, innan de hinna till slut bringas, i anseende till dessa sock
nars stora vidsträckthet och det mindre antal Afvittrings-Landtmätare, som 
under dessa år derstädes varit anställde. Till Öfver-Torneå och Pajala socknar 
samt Lappmarken, som fått en särskild afvittringsstadga den 13 December 
1850, hafva afvittringsberedningarne ännu icke hunnit sträcka sig. Statens 
kostnader i och för afvittringen under dessa år hafva uppgått till ett sam-
manräknadt belopp af 40,315 Riksdaler 14 skillingar 8 runstycken; deraf 
Landtmätarnes löner och Styresmannens arfvode upptagit något mer än 
hälften, samt handtiangningskostnaden och Gode Mäns arfvoden:återstoden. 

Statsbidrag. Såsom af närslutne Tabeller inhemtas har dess belopp under 
nu ifrågavarande år utgjort: för kustlandet och Lappmarken 144,476 Riks
daler 7 skillingar 3 runstycken samt för Städerne 13,672 Riksdaler.20 
skillingar 11 runstycken, eller tillsammans 158,148 Riksdaler 28 skillingar 
2 ruustycken, och således 4,606 Riksdaler 6 skillingar 9 runstycken mera, än 
hvad de vid sednast afgifna underdåniga berättelsen fogade Tabeller utvisa. 

I afseende å de onera och besvär, som åtfölja jordbruket och deribland 
först roteringen, så har någon väsendtlig förändring derutinnan under detta 
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tidskifte icke inträffat. Väl har ordinarie knektehållet vunnit någon lindring 
genom den tillökning i rotefrihetsafgiften, som uppkommit genom i skatt 
ingångne roteringsskyldige, men i ordinarie knektehållet ännu icke indelte 
nyhemman; men då denna lindring skolat tillkomma hela Länets ordinarie 
knektehåll, blir beloppet deraf, på hvarje rote fördeladt, alltför ringa, för 
att någon väsendtlig eller behofvet motsvarande lättnad i roteringstungan 
derigenom kan sägas hafva ännu åstadkommits. Sedan rotehållarne inom 
Torneå fögderi och Öfver-Calix. socken genom ett med Kongl. Maj:t och 
Kronan år 1847 ingånget förnyadt kontrakt på 50 år förbundit sig att , i 
mån af afgång, hålla sina rotar vakanta och i stället till Kronan årligen er
lägga en roteringsbesväret motsvarande afgift af 5 tunnor korn, eller dess 
värde efter markegångspris, dock ej utöfver 33 Riksdaler 16 skillingar banko, 
till bildande af en så kallad Häst-Jägaresquadronsfond, har, i följd häraf, hela 
Torneå kompani, med undantag af en enda rote, redan blifvit vakant och den 
stadgade afgiften i stället af rotehållarne erlagd, uppgående under dessa år till 
ett sammanräknadt belopp af 14,015 Riksdaler 47 skillingar 6 runstycken banko. 
För båtsmanshållet, som endast åligger Länets städer, betalas vakansafgift. 

Hvad dernäst beträffar Skjutsningsskyldigheten, så äro igenom skjuts-
ningsbestyrets ställande på entreprenad, hvilket redan skett inom Luleå och 
Calix fögderier, men endast vid Junosuaudo station inom Torneå fögderi, 
många af de olägenheter, som åtföljde det fordna skjutsningssältet med håll-
och reservskjuts, afhulpne; och då i betraktande tages den mängd dagsverken, 
som igenom skjutsningens utgörande på fordna sättet för jordbruket gingo 
förlorade, utan att den erhållne skjutslegan på långt när lemnade en der-
emot svarande ersättning, kan inrättandet af entreprenadskjuts i alla hän
seenden anses utgöra en vinst för jordbrukaren. 

Kronoskjuts förekommer alltför sällan, för att kunna kallas ett tryckande 
besvär. Deremot utgör vägunderhållningsskyldigheten ett vida större onus, 
som dessutom kommer att ökas i samma mån, som nya och för orten be-
höflige väganläggningar hinna beslutas och blifva fullbordade. 

b) Politi. Till hvad uti förra underdåniga berättelsen härom är anfördt 
har Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande nu intet att tillägga. 

Folkskolor. Sådaiie äro numera inrättade uti hvarje socken inom Luleå 
och Calix fögderier, hvarjemte undervisningen äfven bestrides af ambulatoriska 
skollärare; men inom Torneå fögderi har inrättandet af folkskolor, i anse
ende till brist å finska läroböcker, samt lärare, som äro kunnige i finska 
språket, ännu icke kunnat komma till stånd. 
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Helsovården ombesörjes af en Stads- och Lazaretts-Läkare samt 3 Pro-
vincial-Läkare, stationerade inom Luleå och Haparanda städer samt Neder-
Calix socken. 

Fattigvården. Ehuruväl utgiflerne för densamma inom hvarje kommun 
äro ganska dryga, har tiggeriet dock icke kunnat helt och hålletförekommas. 
Fattigvården ombesörjes hufvudsakligen genom underhåll i fattigstugor, genom 
rotegång eller sammanskott i spanmål och penningar. 

§ 6. 

Städer. 
Länets städer Piteå, Luleå och Haparanda hafva, sedan sista underdåniga 

berättelsen afgafs, i afseende å dess invånares näringsfång och rörelse samt 
derinom varande inrättningar icke undergått annan förändring, än att så väl 
i Piteå som Luleå folkskolor blifvit inrättade, hvilka på begge ställena be
sökas af ett betydligt antal barn. Folkmängden har sedan 1846 äfven i 
städerne ökats, i Piteå med 139, i Luleå med 33 och i Haparanda med 49 
personer. 

I öfrigt torde det nådigst tillåtas mig att angående städerne och för-
håilanderne deri åberopa den förra underdåniga berättelsens innehåll och 
de vid denna fogade tabeller. 

Piteå Landskansli och Landskontor. 

K. ÅKERHJELM. 

A. M. Eurén. B. A. Ekström. 



Förteckning öfver anlagde Krono-Nybyggen och Torp, 
samt upplåtne Lägenheter, inom Norrbottens Län, 

under loppet af nedannämnde år: 

Norrbottens Läns Landskontor: i Piteå den 16 September 1852. 

B. A. Ekström. 



Uppgift, utvisande Folkmängden i Norrbottens Län för nedannämnde år. 

Norrbottens Läns Landskontor i Piteå den 16 September 1852. 

B. A, Ekström. 

Till Berättelsen öfver Norrbottens Län för åren 1847—1850. 



TABELL för S täderne inom Norrbottens Län. 

Norrbottens Läns Landskontor i Piteå den 16 September 1852. 

K. Å K E R H J E L M . 

B. A. Ekström. 
Till Berättelsen öfver Norrbottens Län för åren 1847—1850. 



TABELL för Landet inom Norrbottens Län. 

Anm. Uti den vid nästförut afgifne Statistiska Berättelse fogade Tabell har, i kolumnen för förmedladt hemmantal, mantalet a alla Frälse-Säterier, Krono-Skatte-, Bruks-, Krono- oeh Boställshemman blifvit itifördt, oaktadt icke något hemman af nämnde natur undergått förmedling. Inom Länet äro icke andre hemman förmedlade än frälsehemmanen; och i denna Tabell finnes upptaget, i kolumnen för förmedladt hemmantal, det mantal hvartill frälsehemmanen blifvit förmedlade, och i kolumnen för oförmcdladt hemmantal, summan af de från frälsehemmanen bortförmedladc delarne, tillika med mantalet å hemmanen af ofrige naturer. 

Norrbottens Landskontor i Piteå den, 16 September 1852. 

Jå. åkerltfelm. 
B. A. Ekström. 

Till Botittelsot ii/ver Xnrrbollens Län [dr (hen 1847—50. 
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