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Stormågtigste Aller Nådigste Konung! 

Den Berättelse mig, enligt föreskriften 
i Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 
17 April 1831, åligger afgifva om Norr
bottens Län för de sist förflutne Fem 
Aren, eller frän och med 1822 till och 
med 1826, innefattande uppgifter om 
Länets naturliga beskaffenhet, Innvånare-
nes bildning, seder och lefnadssätt, Jord
brukets och öfrige Näringars förhållande, 
Beskattningens hufvudgrunder och belopp, 
samt de för allmän säkerhet och välfärd 
varande inrättningar, får jag, tillika med 
de dertill hörande Tabeller, i underdå
nighet öfverlemna och dervid serskildt 
beskrifva, först: 

Kustlandet eller det egentliga 
Norrbotten. 

§. 1. 

Landets allmänna Beskaffenhet. 

Denna del af Länet, som på norra 
och nordvestra sidorne om g i IV «s af Lapp-
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markerne, gränsar i nordost till Muo-
nio- och Torneâ Elfvar, Ii vilka utgöra 
Riksgränsen emot Ryssland, i sydost till 
Bottniska Viken och i sydvest till Ves-
terbottens Län, samt häller i längden 
efter allmän na Landsvägen, som följer 
Bottniska Viken, ifrån sistnämnde Läns« 
gräns till Riksgränsen vid Haparanda, 
omkring a5 mil, och i hreddea vid Piteå, 
8 à 10, i mellersta delen i a , i5 à aa 
och. vid Torueå till och med So mil. 
A reala vidden anses, enligt den beräk
ning härstädes blifvit uppgjord, pä grund 
af den öfver Länet tillgängliga Chartaii, 
ytgöra 2^.6 tjvadrat-rail, och sedan Eders 
fLongl. Maj:t, genom nådigt Bref den 6 
December i8a5, iorordnat klyfning, icke 
allauast af Luleå förut varande vidsträck
ta Fögderi, utan äfven af Piteå och Lu-
Ittå Länsmans-ßistneter, och h vilka för« 
delningar under sistlidit år gått i verk
ställighet, utgöres Kustlandet af Trenne 
Fögderier, neruligen Luleå, Calix och 
Torneå, der af det förstnämnde innehål
ler Luleå och Piteå- Socknar, som, med 
derinom belägne tvänne Städer, beräk
nas till 84 qvadral-mil; det andra, inne
fattande Råneå, Neder- och Öfver-Calix 
Socknar, anses till 79, och det tredje, be
stående af Carl Gustafs- Neder- och Öf« 
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?er -Torneå Socknar, upptages till 83 så-
dane mil. Norrbot tens kustland, som ç e -
noraskares i bredden a( Piteå, Luleå, Rå
nen och Calix Elfvar, tillika med åtskil-
lige m i n d r e , ii vilka alla utfalla i B o t t 
niska Viken , består i a l lmänhet af s tö r 
re och mindre frän Lappmarks - fjällen 
utgående Bergss t räckningar , som emot 
hafskusten sänka och jemna sig, så al t 
vissa d«lar af derinti l l gränsande Socknar 
och de r ib l and särdeles de nordl igas te , 
äro mera slätte. Desse berg och höjder 
omväxla med deremellan förekommande 
dalder , sjöar, träsk, mer och mindre dju
pa kä r r och m y r o r , samt hedland och 
skogar, h varifrån vattnet afledes genom 
m i n d r e åar och skogsbäckar, deraf l an
det är öfverallt genomskuret ; och fram
visa nejderne vid hafskusten på flera 
ställen ganska stora fruktbara fält. J o r d 
månen är i a l lmänhet mer och m i n d r e 
svår t s teubunden sandjord, blandad med 
m y l l a ; dook finnes i vissa t r a d e r , så
som vid en del hafsvikar , vid Elfvarne 
och omkring grunda sjöar, lerblandad 
sandjord och stenfri l e rmyl la , hvilken se
n a r e , när sommaren är g y n n a n d e , gif-
ver , med mindre gödning , förmånligare 
sädesskörd , h varemot den förra eller 
sandblandade niuUjorden i a l lmänhet me-



6 

ra värderas , såsom fortare drifvande och 
följaktligen afven oflare l ämnande mog
nad skörd. Utmed Elfvarne och Insjö-
arne äro de bästa naturliga ängarne, till 
s tör re delen danade genom upp landn in -
gar, som årligen tilltaga, ocli utmärka sig 
bärut i r îanea, Calix och T o m e å Elfvar , 
samt synnerl igast de tvänne senare. 
Sidländta ängar ocli m y r o r lemna för öf« 
r igl hufvmlsakliga foderlillgåiigen för 
landet. Något s törre företag har väl än 
nu icke ägt rum till sänkning eller ut-
tappning af de flere inom Länet befint
ligt: tiäak, kärr och myror , som till äng 
nyll ige kunna göras och h vilka således 
fortfarande bidraga till Climalels fuktig
het och kyla, deraf näibelägne hemmans 
grödor ofla t i l lskyndas frostskador; men 
Innevånarene , som synas att mer och 
mer finna nyt tan och nödvändigheten af 
dylika företag, hafva dock, särdeles de 
tvänne sist förflulne åren, fast i m ind re 
scala, till icke obetydlig mängd , hos E -
dcrs Kongl. Majrts liefallningshafvande 
anmält sig för t i l lstånds e rnående till u l -
dikiiing af sâdane lägenheter , hvarföre 
ock all anledning är att hoppas, det de 
framdeles ined gemensamma krafter förena 
sig till utförande af betydligare företag, 
framför allt di landet hunnit afvittras. 
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Skogarn« bestå hufvudsaUigajl af 
Tall ocli G r a n , med något Asp, Iijörk 
och Ahl , äfvensom på några ställen i 
Skärgarden finnas Hägg- Iïoitii- ocli Kti-
triid. De S ro på flest« t raclcrne q 1 • s a 
ocli föga resliga, samt icke sällan lisiga 
och fjällaiiade. Trädslagens beskafleu-
het är lör det mäsla los , och då för 
gifvet antagas Jtau, alt ett bar r t räd , för att 
liinna till full mognad , fordrar ifio lill 
och med 200 ä r , är också lika s a k n t , 
alt kust landets skogar, som ulan urskil l-
Tiing i sä in fm ga afseenden alilas, för nä r 
varande äro betydligt afhrukade ocli, lör 
vissa när ingars imdei hällande, i aftaqan-
de. I de öfre skogarne liar egentligen 
vil lebrådet sitt tillhåll , turn ej i «len 
mängd som ti i l förne, och der trallas åf-
ven Rofdjnren, hvilka mera sällan begif-
>a sig ät de nedre t r a d e r ne. 

Norrbot tens Skärgärd , som är gan
ska vidsträckt, bildar Åtskilliga vikar, de r -
af en del eibjuda förmonliga hamnar . 
Segelfarten har i denna SkärgArd, i a n 
seende till de derstädes i s törre mängd 
befintlige bo lmar , skjär och stengrund , 
hi t int i l ls vari t ganska kinkig oeh farl ig, 
reen sedan de i Nader anbelaldte .Sjömät-
n ingarne blifvit med sistlidet år öfver 
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Länets sjökuster fulländade, motser man, 
att döma af de noggranna och tillför
litliga kort, som under de verkstalde mät-
itingarne blifvit upprättade» och hvilka 
iörlidit år tjenat Sjöfarande till ledning, 
all den nytta och förmon, som i detta af-
seende åsyftats. Sedan visse anslag blif
vit ulur Strömrensnings-fonden bestäm« 
de för en dei Eifvar här i Länet, har, 
under de trenne sistförflutne aren, upp
rensning af Piteå och Galix Eifvar före
tagils och med sistlidit är slutats, ge« 
nom hvilket arbete dels Piteå Elfs ut« 
lopp i hafvet är vordet sä uppreiisadt, 
att tolf fots djupgående Fartyg nu mera 
kunna passera öfver den sandbank, som 
förut stängt detsamma, och uppgå ända 
intill Staden, hvars Lastage-platser till« 
förene måst begagnas på ett afstånd af 
en och en 8:dels à en och tre 4>dels mil 
från Staden, hvarjemte en del af de sä 
kallade Sikforssarne i «samma Elf blivit 
farbare gjorde, dels ock Calix Elf i alla 
dess forssar ifrån utloppet upp till Öfver-
Calix Kyrka, en sträcka af omkring 8 
mil upprensad, så att farleden genom 
dem, så väl med båt som tjaruflottor, äf 
att anse for säker och obehindrad. Af 
förstnämnde arbete tillskyndas väl Piteå 

Stads 
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Stads Tnnvånare och de der ofvanom in
vid EHven boende Sågverks - ägare och 
allmoge hetydeiige fördelar , och är lör 
underhållandet af denna vigliga Canal, 
början redan gjord till en fond, medelst 
äfgHters erläggande af de Fartyg, som 
densamma begagna; dock torde fordelar-
ne utaf sistnämnde arbete eller rensnin
gen af Forssarne i Calix Elf med skäl 
kunna beräknas till ännn större betyden
het., vid jemförelse af de olyckor och 
svårigheter som tillförene ofta inträffat 
och mött deromkring boende Allmoge 
vid nerforslandet af den betydliga quan-
titet tjära de ärligen tillverka, emot den 
säkerhet och lätthet desse kunna nu sli
katransporter verkstülla. Af öft ige ström
mar, deri rensning icke cgt rum, finnes 
endast Luleå Elf segelbar för större la
stade Fartyg några mil ofvanom dess 
mynning, men Råneå och Torneå Elfvar 
Sro stängde, dels af grund och Sandhan
kar vid utloppen, dels ock af svära Fors-
sar ; dock kunliu de alla med mindre 
bålar begagnas. Vanliga fiskarter, der-
af Lax är den dyrbaraste, fångas i strötn-
marne, de djupare valltien orh Skargår
den, der fiske jemval idkas efter ström
ming och skjälar. 

Fem-Acs-Iierättelieöfv.Norrbotteni Uh\ i 
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§. 2. 

Innevånare. 

Kustlandets folkmängd, som bestar 
af Svenskar, Finnar och äfven några Lap
par, utgjorde, enligt bvad de i November 
och December månader 1826 förrätta
de Mantals- och Skallskrifningar ulvis», 
34,372 personer, bvaraf voro omkring 
36,000 Svenskar, 8,000 Finnar och 3^o 
Lappar. Ibland desse inskrifves i Man
tal af manukönet 8,3p6 och af «jvinn-
könet 9,378 eller sammanräknade 17.G74 
personer. Dä vid 1821 års Mantalsskrif-
iting folknumern uppgick rätteligen till 
endast 31,857, n a r således under loppet 
af de sist förflutne Fem åren en tillök
ning ägt rum af 3,515 personer, oaktadt 
de årliga utflyttningar af tjenslehjcn och 
sjöfolk öfverstiga inflyttningarna, hvaraf 
synes att de föddas antal betyd ligen öf-
vergått de dödas. Ehuru nästan allmän 
missväxt ôfsergick Landet år 182», fin
nes likväl, vid jämnförelsen af förhållan
det emellan samma års och påföljande 
årets folkstock, sådant icke haft mebn-
ligt inflytande på folkökningen, hvilket 
hufvudsakligast må antagas blifvit före
kommit af de anstalter, som då genast 
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vidlogos till spannmils-brislens afhjel-
nantie. Sedermera hafva h varken miss-
växler inträffat, ej eller härjande sjukdo
mar visat sig, som för befolkningens till
tagande lagt hinder, och då landet ännu 
tillhjuder utrymme för nya bosättningar 
ocli odlingar, allmogens håg för jordbru
ket oafbrutet tilllager, samt klyfmngar af 
hemman årligen, icke obetydligt, sökas 
och fortgå, synes delta allt, så vida lika 
foi hållanden få ostörde fortfara, för fram
tiden lof va i det hela en rik tillväxt. 

I allmänhet äro landets Innvfinare 
väl bildade och till seder oförderfvade. 
Svenskarne äro af någorlunda reslig och 
stark kroppsbyggnad, hvaremot Finnarne 
mera korrta och till växten undersättsi. 
ge. Till lynnet äro de alfvarsamme, i 
uttryck förbehållsamme, hatare at tvång 
och tillgilne sin hembygd. Härdade af 
climat och lefnadssätt fördraga de IS lig t 
mödor, besvär och afven brist, när om
ständigheterna så påfordra, samt äro ra-
ske och oförsagde. De hafva mycken 
fallenhet icke blott för tvister och rätte
gångar, vid hvilkas fullföljande de visa 
särdeles cgensinnighet, utan ock för han
del och byten, som oftast urartar till 
vingleri, Lill stor skada så Väl för 
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dem sjelfve som andra. 1 klädedrägt är 
ipännertie met a sparsamme än qvinfolkeu, 
hvilkas böjelse i detta fall undei hålles af 
förut anmärkte handels-bruk, hvarigenorn 
åtkomsten af utländska kramvaror är me
ra lätt. Vid samqväm äro de ganska öf-
verflöd'ge i mat och dryck, — annars 
lefva de högst tarfligt. I vackra byggna
der, goda hästar och granna åkdon be
står egentligen den välmående Bondens 
lux.— Begär efter bran vin, som i de 
Svenska nedre Socknarne ty värr synes 
vara i tilltagande, kan likväl icke sägas 
vara i allmänhet rådande. — Gröfre brott 
öro mera sällsynte an i Södra Orter ne , 
ipen något sjelfsvald hos ungdomen, sär
deles tjetistehjon, en följd af Bondens 
egen eftergifvenhet i detta hänseende, 
må med skäl anmärkas. För handaslöj
der är mankönet fallet, och dess skick
lighet häri tilltager med hvarje år, — 
ett förhållande, som hvad «jvinfolken be
träffar, äfven äger rum i afseende på 
förfärdigandet af bättre väfnader. 

Välmågan kan icke räknas lika all
män bland Städernes Inuvånare, som 
bland Landsbygdens, der den årligen 
tilltager. Då Hernmansegaren derföre 
icke fäster särdeles afseende på dcu dags-
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lön han utgifver för de få lejda arbeta
re han behöfver anlita, och desse sena
re, hvars antal emot landets vidd icke 
ar att jamnföra, ej sakna tillfälle till för-
tjenster af de flera näringsgrenar dem er
bjudas, föranleder sådant ajlt att arbetar-
ne, hvarâ under sommarmåuaderne van
ligen brist visar sig, äro dyrlejde, och 
dagsverkslönerne hafva alltså de sednare 
åren oförändradt bibehållit sig, sålunda 
nemligen : för h äst-och karldagsverke på 
egen kost, sommartiden, i R:dr 16 sk. 
och vintertiden 36 à 4° s^« samt med 
fri kost, Sommartiden i R:dr och vin
tertiden 24 sk., för ett drängedagsverke 
på egen kost,, sommartiden 3a à 36 sk. 
och vintertiden 16 à 20 sk., samt med 
fri kost, sommartiden 16, 20 à 21 sk. 4 
ist. och vintertiden från 8 till och med 
J2 sk., för ett rjvinndagsverke på egen 
kost, sommartiden 21 sk. 4 r s t - a 24 sk. 
och vintertiden 12 à 16 sk., samt med 
fri kost, sommartiden 12 à 16 sk. och 
vintertiden 6, 8 à 10 sk. allt Banco. 

§. 3. 

Näringar. 

a) Jordbruk. Ehuru Jordbruket 
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inom detta Län ännu är och säkerligen 
i mänga är kommer att drifvas i in. 
skräiikt scala, hvarlill orsakerne må hem» 
tas frän cliinatets stränghet, korrtheten 
af den t id , som ärligen kan användas 
med arbete pä jorden, arbetarnes ringa 
antal ocli hemmansdelarnes obetydlighet, 
It vilka sednare merendels beslå af ett 
sjetledels, elt åttondedels och ett tolfte« 
dels mantal utgör, likväl jordbruket lan
dets hufvudnäring och visar sig hvarje 
är, fastän sagta, framskrida. Allmogen, 
som oftast utan beräkning på frunilida 
följder, gerna begagnar den näring, livil-
ken lämnar den lättaste och med minsta 
omsorger ernående afkastning, ha r , så 
länge skogarne beredt dem sådan, låtit 
jordbruket stå tillbaka och behandlat det 
blott såsom en binäring; men sedan 
nämnde tillgångar förminskats eller åt« 
minstone försvårats i så måtto, att mera 
både arbete och kostnad erfordras utan 
att förtjensten blifver motsvarande, och 
alfvarsammare försök till åkerns upphjäl
pande och utvidgande derföre egt rum , 
har ock erfarenheten ännu mera vunnits 
detom, att jordens skötsel är den väg, 
som säkrast leder till välstånd, samt det 
arbete och den kostnad dera nedlägges, 
sällan förspild. En sådan till landets 
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förkofran märkbar förändring, visar sig 
egentligen i Pileå och dernast i Luleå 
Socken, der, sedan brist på ämnen tili 
tjerubränningens fortsättande, h vilken 
tillforene hufvudsakligen utgjordt allmo
gens yrke, åkerodlingen intagit framstå 
rummet, och nu bednfves med mycken 
omlanka och flit. I öfrige Socknar , 
hvarest jemviil framsteg i åkerbruket med 
b varje år visa sig, fortskrida dessa mera 
obelydeligt j dock må man for fast anta
ga, att så snart landet medhinner afvilt-
ras, hvaimed början val under år 1824 
år gjord, men hvilka förrättningar ännu 
icke långt fortgått, och storskiften, hvars 
väsendteliga nytta allmogen hit t inse, så» 
Jedes kunna med alfvar företagas, samt 
hemmansegaren derigenom befrias från 
samfalligheter och lår sine egor samlade 
samt frfin andras beslJimdt afskiljdc, åker
bruket skall betydligt lillviixa och hinna 
derhån, att spannmåls.productioncti, icke 
blott, såsom redan sig förhåller, vid me
delmåttig skörd kommer att svara emot 
länets behof och lämna något derutöfver 
till upplag, en försigtigbet, som den klo
ka jordbrukaren i detta Län, der utsäde 
af södra orlernes spannmål oftast bereder 
missväxt, vanligen söker iakttaga, utan 
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äfven skall, till afsültning pâ andre or« 
ter, blifva tillräcklig. 

Korn är landets hufvudsäde, dock 
nytljas äfven något vinter-råg-sude, nuen 
Ii vilket förhåller sig såsom i till 46 i de 
Svenska, och såsom i till i32 i de Fin
ska Socknarne. Vår-råg, Blandsäd och 
Hafre brukas blott obetydeligt i Svenska 
Socknarne och i Piteå Socken har bör
jan gjorts till HveteodUng. Joi'den trade« 
mindre allmänt, med undantag af sist
nämnde Socken, der växelbruk kommit i 
gång. Misshushållningen med gödnings
ämnena, att om vintern utföra och läg
ga dem i smärre hopar på snön, hvari. 
genom vid densammas smältning all must 
försvinner, i stället för ätt i lider och 
gropar samla spilningen och först strax 
före s aningen utbreda den på åkern, fort
far ännu ganska allmänt och kommer 
bvad utforslingen beträffar, troligen att 
fortfara så länge, såsom nu sig förhåller 
åkern på flesta ställen är spridd och svå
righeter, att sommartiden med hjuldon 
ditkomma, möta. Den åkerredskap som 
mast begagnas, är vändplogen eller väl
ten, myllen, tre-, fem- och niokloahlen 
SanU harfven. Efter medlet och i slntet 

af 
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af Maji månad, samt äfven i början af Junii 
företages Vårsädet, och de Törsta dagarne 
at" Augusti Vinter-rågsädet, vid slutet af 
hvilken månad skjördetiden vanligen ia-
inträflar. 

Potatoes odlas väl nu mera öfver 
allt, men ej till större betydenhet, än 
till husbehof, hvilket afven är förhållandet 
med Rofvor och Kåhlrötter. Trädgårds
växter brukas blott af Ståndspersoner och 
det till ganska ringa belopp. Odlingen 
af Lin och Hampa har , sednare åren, 
särdeles i de Svenska Socknarne något 
tilltagit, men lättheten alt från angrän
sande Orter för någorlunda pris erhålla 
dessa varor, skall, i förening dermed, att 
allmogen, hvars hilills ägande inskränk
ta åkerjord, ogerna användes för annat 
än födoämnen, älven anser desammas be
redande medföra nog mycket besvär urh 
tidsförödelse, länge förordsaka att dylik 
odling icke betydligt utvidgas. Då all
mogen sällan nyttjar annnu drick än mjölk 
är ock behofvet af brygd ringa, och Hum
la odlas der före icke ens till husbehof. 

b) Boskapsskötseln, som utgör 
en för detta land passande näring och 

Fem-Arg-Berättelse öfv, Norrbottens Län. 3 
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yäsentligen bidrager till allmogens väl
stånd, har i Finska Socknarne, i inohn af 
foder-tillgången, redan blifvit uppdrifven 
till den höjd den anses kunna binna.och 
kan, hvad Svenska Socknarne beträffar, 
äfven antagas med hvarje år vinna i sin 
förbättring. Fodertillgången är svarande 
emot den i bruk varande åkerviddeii, 
fastän åkerjorden, såsom förut nämndt 
ä r , allt för mycket nyttjas till ensäde, 
och således fordrar mera gödning, meu 
hvilken i mohn af jordbrukels utvidgning, 
med åtskilliga ämnen tillökes. Ängarne 
äro till det masta naturlige, utan annan 
odling än skogens afrödjande; dock har 
i Piteå Socken, der ängen lill stor del 
består af hårdvall, tämmeligen allmänt 
företagits alt upptaga en del deraf till å-
ker och sedermera densamma åter till 
liudor igenlägga, h varigenom foderlill-
gången ansenligt förökes. Holm- och 
strandängarne, som årligen genom upp
laddningar tilltaga, äro merändels bördi-
ge, backängarne mindre och myrängarne 
svagt gifvande. Betesmarker ne äro i de 
glest bebodde skogstracterne öfverflödige, 
men à mera bebodda ställen inskränkte, 
samt bestå af myror, kärr, hedland och 
något öar. 
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Kreatursslaget hibehålles oforändrndt, 
särdeles h vad hornboskapen beträffar, 
som är liten, then mastadels god. Frän 
Ångermanland ocli Finland förskaffas år
ligen hästar, ty inom Janet pålägges ej 
deraf betydligt, ehuru desse, faslän små 
till växten, godkännas såsom mera tålige 
ocli ihärdige. Fårafveln är betydlig, men 
racen består endast af såkallade Svenska 
grofullige. I skogs- ocli skSrgårdslrac-
terne begagnas getter, dock till ringa an
tal. Ifrån slutet af September till början 
af Junii fodras kreaturen vanligen inom 
hus, och derunder räknas till en häst, 
som här i orten sällan framfodras med 
annat än h o , omkring 4°° Lisp., och 
till en ko, utom halm, agnar och rehn-
mossa, omkring )()0 Lisp. hö. Jemte 
något löf beräknas 3o à 35 Lisp, hö 
på hvarje fullväxt får eller get , och be
gagnas oxar på ganska få stallen. 

Afkaslningen af ladugården, som då 
esten, köttet, talgen och hudnrne åtgå till 
husbeholvel, ?äsendlligast består i smör-
försiiljning, anses under de sislförflutne 
Fem åren hafva i de Finska Socknarne 
bibehållit sig vid omkring 19,000 Lisp, 
årligen, hvaremol densamma i de Sven
ska kan antagas hafva vunnit någon till
ökning, och således senare året för dem. 
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torde kunna beräknas lill omkring 89 a 
4o,ooo Lisp , af hvilka sammanlagtie par. 
tier omkring 00,000 Lisp. Ärligen utom 
landet afyttras, hvilka bereda en inkomst 
af 100,000 R:dr Banco. Oaktadt boskaps
sjuka hvarje år visat sig i de till Torneå 
Elf gränsande Ryska Socknar , har den 
dock här i Länet lyckligtvis icke försports, 

c) Skogarne. På sätt förut an
märkt finnes, äro desse betydligt af bru. 
kade, särdeles utmed Elfvarne och om
kring hafskusteii. Inåt landet är tillgän
gen deraf något bättre, och det är såle
des derifrån, som Innvånarue skola häm
ta materialer för Bruks- och Sågverks-rö
relsen, samt de binäringar, som på skogs
förädlingen äro grundade. Skogstillgåu-
geu för dessa rörelser och binäringar, 
äfvensom för inbyggarnes husbehof, må 
väl, med undantag af Neder-Torueå Soc
ken, der brist jewväl i sistnämnde afse-
ende redan börjat visa sig, för närvaran
de anses någorlunda tillräcklig, men i 
framliden iir dock motsattsen att befara, 
destomera som ännu en ganska lång tid 
torde åtgå innan byarnes bestämda om
råden hinna ordenlligen utstakas, rörläg
gas och frånskiljas Kronans ofverlopps-
marker samt de afviltrade skogstraclerue 
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Llifva från samfällighets-bruket befriade, 
under hvilkei allt skogens van värdan-Je i 
hög grad äger rum, och sotn i delta vid
sträckta landskap, intilldess berörde åt
gärder lör sig gått, omöjligen står att 
förekomma. Â de få stallen der byarnes 
skogslotter blifvit emellan hemmai^üga-
rene delade, visar sig i afseende på vår
den ett helt annat förhållande, och med 
hushållningen af detn iakttages både ord
ning och sparsamhet. Plantering af skog; 
har säkert hitintills icke någon skogsäga
re påtänkt, och det torde erfordras sär
deles förändringar, till och med i Inn-
vänarnes lynne, innan sådant kan kom
ma i fråga. Måste- och storverkstradäro 
nu för tiden sällsynte att finna, och torf-
niåssar äro ej eller att tillgå i landet, 
hvarest svedjande icke annorlunda, än i 
och för odlingsföretag verkställes. 

Om någon besparing af skog möjli
gen i framliden kunde vinnas dcial, alt 
den välmående bonden nu mera gerna 
uppförer ladugårds-byggnaden af sten, 
motverkas detta ändamål af den seden att 
mauhusen, som ständigt bygges af trad , 
skola, ulan afseende på ägarens behof och 
tillgångar, göras rymliga och prydliga 
och icke sällan af tvänue våuiu^an höjd. 
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Bruket att till tak â hvarje slags W 
nyttja näfver och så kallad takved, hvar-
till endast kan begagnas ung , välvuxen 
Tall och Gran och hvaraf till hvarje hus 
ett icke obetydligt belopp åtgfir, bidra-
ger också till skogens förödande. 

Vanliga gärdesgårdarne bestå af gärd
sel, hank och stör. Af sten ser man så-
dane mindre allmänt uppförde. 

d) Bergsrörelse. I anseende till 
de rikhaltiga och oultömmeliga malmfrïr-
råd, de vidsträckta och för kohlfångst till
räckeliga skogar, samt den mängd vatten
drag som inom Länet finnas, kân man 
med skäl anse Jerubrukshandteringen va
ra af naturen ämnad till en af landets 
iiufvud-näringar. Sådant har dock hit
intills icke intrSfldl, men grundade an
ledningar gifva nu hopp om lyckligare 
förhållanden, och att följaktligen de r i -
kedommar, som i en del af landels ford-
na Ödemarker ligga förvarade, skola blif-
va upphämtade och förädlade, samt spri
da nya tillgångar icke blott för Provin-
cens, utan äfven andre orters Inn vanare. 
Inom Lappmarkerne äro alla grufvorne 
belägne. Desse utgöras af Gellivara, 
Ruotiwara, Luosawara, Haukiswara, Svap-
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p twara och Junosuando j e r n m a l m s b e r g , 
af livilka Gellivara egenteligen blifvit be • 
gagnat lör Selats och S t römsunds Mas
ugnar , samt Junosuando för masugnen 
Torneåforss, tydande under Kengis lii nk. 
Under loppet af de tvänne sednare a rea 
bar ett s tor t antal mutsedlar blifvit ut-
fardadt å Gellivara m a l m b e r g , hvaraf 
lätteligen kunde s lu tas , att malmti l lgån-
gen pä de ä ldre brytningsstä l len vore 
mindre gifvande, men sådan ar likvist 
ej hände lsen , tvärtom visar sig att de 
gamla grufvorne gifva lika hopp som förr, 
att , i mannaåldrar med lika liten kost
nad som nu, k i? ii it a b ry ta och lemna ti l l-
räckelig malm för consuintionen i o r t e n , 
om än den såsom sannolikt är, betydligt 
ökas, h vilket, jämnföi dt med bergens vid
sträckta r y m d , ännu mer.a styrker u p p -
gifterne om dessa malmfälts l ikhet och 
outtommelighet . Unde r s is tbcrörde a:ne 
år hafva t renne särskilte anläggningar 
till masugnar påbörjats , nem ligen vid 
Edeforss , Göljcn och Ilvilå v a l l u d r a g , 
hvilka med detta år lära hinna fullbor
das, hvarjemte In teressenlerne nli Göl -
jens Bolag förliden sommar väckt fråga 
om anläggande af v t le i l igaie t i enne d y 
lika i Öfver-Calix Socken, som mot Lapp
marken gränsar . Häraf skönjes den if-
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ver som nu synes vara rådande till npp» 
f jclpande af Bruksrörelsen inom delta 
Liin. Dess fortsättande möter dock be
tygliga svårigheter genom malmförråder-
nes belägenhet å trakter, der livarken 
tillräckelige arbetare eller transportbitrà» 
den för närvarande äro att tillgå , men 
åtgärder till undanröjande af dessa bin
der äro redan vidtagne genom ansöknin
gar om nybyggens anläggande vid och 
iuom Lappmarksgränsen, samt utmed de 
trakter derigenora malmen från berget 
till förädlingsstället skall forsslas, och då 
ett önskadt resultat i detta hänseendet 
i framtiden ej bör betviflas, serdeles vid 
besinnandet deraf, att landets folkmängd, 
som med bvarje år förökes, skall ännu 
mera bemöda sig om nya bosättningar 
och odlingar, enär ständiga ocli säkra 
förtjenster genom bruksdriften dem er
bjudas, kan man och motse, att tackjärns
tillverkningen inom Norrbotten skall kun
na drifvas till ansenlig böjd och jemväl 
till upprätthållande af Jernbruks -hante
ringen annorstädes. Anläggningar af 
nya jernbruk hafva väl för närvarande 
icke påbörjats, men så vida förut anmärk
te masugns-inrättningar vinna framgång, 
torde åtminstone någre sådane bruks-an

läggningar 
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läggningar lika säkert derefter följa, År« 
liga jemtillverkningen, hvarvid a4o per
soner äro sysselsutle, katt med säkerhet 
beräknas till a»4oo Skep:d slångjern och 
3 5 J Skeptd munufactur-smide, som i vär
de upptages till 48>36a R:dr 24 sk. B:co, 

e) Fabriker, Bruk och öfrige 
Näringar, som icke höra till 
Bergsrörelsen: 

Sågverk: Dessas antat bar väl un» 
der sistförflultie Fem Aren blifvit förö« 
ladt med ett nytt, och de inom Länet 
befintlige finbiadige sågverken utgöra 
således sjutton, men af dessa ha (va Fem 
en längre tid icke varit i gäng, och tvän-
ne begagnas g.-mska obetydligt, sä att det 
Sr egentligen vid tio stycken som Såg
verksrörelsen bedrifves. Olikhet vid dem 
Sger naturligtvis äfven rum i afseende 
pä tillverkningen, Ii vilken icke ensamt 
beror af Skogstillgfingen, utan också på 
verkets belägenhet närmare eller längre 
till bafskusten, sä att den samma utan 
för mycken kostnad eller svårighet kan 
till lastage-platserne flottas. De tvänne 
sednare åren har conjuncturen fot Brad-
handelen varit tämmelig iormonlig, och 

Ferti-Ârs-BerSMehe <ifv,Norrbottetu Län. 4 
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rörelsen haj» i följd deraf» vid «o del 
verk, varit ganska liflig. Medeltillverk« 
ningen i Länet kan antagas till närmare 
3o,ooo Tolfter Bräder årligen efter iB;dr 
Banco Tolften i enkel, sju-alnars, beräk
ning, hvilka till större delen afskeppas 
på Stockholm, och det öfriga till Utrikes-
orter. Sågverks-skogarne, som bestå huf« 
vudsakligast af Krono-almänningar, hviU 
ka emot visst antal timmerstockars af« 
verkande årligen, blifvit Verken upplåt-
ne, äro redarn, genom dels ofta inträifa-
de Skogseldar, dels ock missbruk vid sög» 
ijings - rättighetens ulofvande, betydligt 
ödelagde, och då den egentliga skogstill» 
gången nu mera befinnes på längre af-
stånd från Verket, emedan de närmasta 
tillfällen alltid först anlitats, samt åtkom
sten af sågsteckar således med Ii varje år 
blifver allt mer besvärlig och kostsam, 
följer af detta allt, att sågverks-tillverk
ningen årligen skall så småningom aftaga 
och i längden biifva högst ringa, och 
skulle en snart inskränkt tillverkning o-
tvifvelaktigt föranleda till framtida båt-
nad för Landet. Den mängd mindre 
grofbladiga sågar, som fömt tunn ils, äro 
nästan allmänt nedlagde, såsom icke ens 
svarande emot deras ändamål, hucbehof-
veis fyllande. De personer, som rid såg-
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verken äro sysselsatte kunna antaga» 
Ull 330. 

Skeppsbyggeri: I anseend« till 
så väl Handels-sjofailens mindre gynnan
de ställning, som en svårare och kost
sammare åtkomst af tjänligt skeppsvirk« , 
hvjlket uti kustlandet är till det masta 
medtagit, hade denna näringsgren , som 
tillförene idkades till betydenhet afbåde 
Stadernes oeh kustlandels Innvånare, nå
gon tid nästan afstannat, men under d« 
sednare åren har den fiter börjat komm« 
i gång, och visat någorlunda liflighet, 
dock kan densamma, för framtiden, icke 
såsom ständig påräknas. 

Glasbruk: Af de (ränne som i 
Länet finnas, nemligen: Långviks i Pi
teå Socken och Sandörsunds i Neder-Ca-
lix Socken, drifves blott det förstnämn
de, h vars tillverkning, bestående af di
verse sorter h vi ta och gröna glas-karil, 
äfvensom Fensterglas, tili större delen af-
fiättes på Stockholm och upptages till ett 
värde af vid pass 9,000 R:dr Banko. 
Denna rörelse har under sista qvinqven-
nium oförändradt fortgått, men torde i 
följd af låga priser och trög afsättning, i 
längden knappast bibehålla sig, såsom 
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jfmväl mycket skogsförstörande. Tjugu» 
tre personer uppgifvas der med vara sys
selsatte, 

Mjölqvarnar: Skattlagde finnas 
inom Länet endast sex stycken, b vari 
icke tredjedelen af landets ärliga spann-
måls-behof anses kunna förmälas, utan 
begagnas för detta ändamål således mast 
den mängd husbehofs-.sqvalteqvarnar, som 
inom bvarje Socken äro att tillgå. Va-
derqvarnar ser man blott på få stallen 
inom de Finsk« Socknarne. 

f) Binäringar. 

Jagt: Inom Finska Socknarne id
kas jagt efter Fogel och Skadedjur gan
ska obetydligt, och egentligen blott till 
husbeliof. Dock lijranar fångsten af sist
nämnde sort någon gång tillfälle till för
tjänster. Uti Svenska Socknarne dere-
mot begagnas jagten något mera, särdeles 
på fogel, hvilketi vanligen der är ymni
gare, och med större fördel kan a fy tt ras 
till närmast belägne Läns fogelhandlare, 
som sedermera med densamma begifva 
sig till Rikels Hufvudstad. Villebrådet 
består af Tjäder, Orre, Hjerpe och Ripa, 
och de härstädes synliga skadedjur äro 
E&f, Vieifras, Mârd, Hermelia samt Ikor-
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re. Björn och Varg träffas mera sällan. 
De tre sista åren har fogeln visat sig 
ymnigt och fångsten har således derun-
der varit lämmeligen betydlig, men som er» 
farenhelen ådagalagt, att den ständigt är 
i vandring eller flyttning,torde man ej el
ler med säkerhet kunna bedöma huruvida 
den, i det hela, af-eller tilltager. I Skär
gården finnes under sommarmånaderna 
sjöfogel till myckenhet, hvilken dock ic
ke ofta eftersökts. Ärliga inkomsten af 
denna näringsgren kan uppskattas till vid 
pass 1,000 fi;dr Banco. 

Fiske: Idkas ganska allmänt inom 
Länet, hvartill ock tillfallen öfveraiit er
bjudas, och de flesta Innvânarue få uf-
veti deraf mer äu tillräckligt för sine 
husbehof. Lax- och strömmingsfisken ä-
ro de som egentligen af visse innbygga-
re drifvas såsom näringsgrenar, och det 
förstnämnde lämnar under stundom betyd» 
liga inkomster. I Torneâ Elf, der lax
fisket är förmonligast, har under sista 
qvinqvennium , medelafkastningeu varit 
omkring i,3oo tunnor ärligen, hvilka 
pä andra orter föryttrade, gifvit en in
komst af 34,700 R:dr Banco. Luleå och 
Calix Elfvar äro dernäst att räkna, men 
hiuna e) sammanlagde, icke ens i för-
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monliga Sr, till lika höjd. Af strömming«, 
fisket kan pä »in höjd ärligen påräkna« 
en inkomst af 100 tunnor, som i värde 
utgöra i,066 B:dr 3a sk. Banco. En del 
Skärgårds-boer begagna sig äfven af Skjül-
fiske; dock är af kastningen häraf, som 
för det masta saljes utom Länet, ej ser-
deles anmärkningsvärd. Fiskeri-näringen 
kan, under sednasle Fem åren, antagas 
hafva förhållit sig såsom tillforne, och 
den torde jämväl för detta Län framgent 
kunna påräknas, likväl såsom det ena â-
ret mera och det andra äter mindre 
gifvande. 

Tjärubränning: Destomera Åker-, 
bruket börjar förkofra sig samt skogar
ne förminskas och brist pS ämnen till 
tjärubräuuiiigens bedrifvande således vi
sar sig, destomera aftag^r denna binä
ring. Den hur tillförne varit af bety
denhet för denna ort, men under sist» 
förflutne år kan medeUtill verkningen af 
tjära icke upptagas till högre än 1 7 a 
18,000 Tunnor årligen, som i värde ut
gör 60,000 R:dr Banco, och då lättare 
tillfälle till förljenster nu mera yppat sig 
genom lifligare Bruksrörelse, just i de 
Socknar, nemligen Öfver-Loleå, Râneâ och 
Öfver-Calix, der den masta tjäruhränniit-
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gen förut Sgl rum, synes sannolikt, att 
berörde näringsgren ännu mera skall af-
lyna. För öfrigt må anmärkas, alt en 
fortfarande förminskning i denna näring, 
torde mera lända landet till båtnad än 
skada, halst den inkomst bonden erhåller 
for sin tjära, icke på langt när ersätter 
det arbete och den tid han i och för till
verkningen deraf använder, och hvilkaa 
sednare åt jordbruket ägnad, otvifvelak-
tigt bereder en säkrare bergning, äfven 
£ör framtiden. 

Kohlning: anses väl ännu af Ål-
mogen såsom en mindre lönande binä
ring och verkställes derfÖre blott af få , 
vanligen de minst bemedlade, närmast 
Bruken och masugnarne boende innbyg-
gare. Säkert torde dock vara, att detta 
yrke skall tilltaga i mohn af berçsrôrel-
sens utvidgande, hvarigenom kohlbthof. 
vet naturligtvis blifver stone, orrli ta I lan 
bland Bruksägarne alt kunna erhålla till
räckligt kohl for jernlillverh.ingens för
ökande, sätter allmogen i tillfälle att å 
denna vahra bestämma ett sådant pris, 
att den finner kohlningen indiägtig. 

Salpeter-tillverkning: Endast 
i Luleå Socken bedrifvcs denna näring 
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någorlunda allmänt och är småningom i 
tillagande. Att allmogen derstSdes fio« 
iter den lönande, bevises bäst deraf, att 
utaf de 16 st. Salpetersjudnings-pannor, 
som pä Kronans förskjutande kostnad till 
Länet ankommit, Innvånarne t nämnd« 
Socken inköpt i3 st., och att, onder 
loppet af de Fem sednare åren, 53 st 
plantlador derstädes biifvitantagde. Till
verkningen af salpeter har vSl der i Sock« 
nen ännu ej hunnit till serdeles höjd, men 
sådant torde dock med lemmelig visshet 
kunna framdeles emotses. Ehuru denna till
verkning i ofrige Socknar dels hvarjeår af-
tager, dels ock aldeles upphört, hufvud« 
sakeligast af de skäl, att innbyggarne icke 
saknat tillfälle till andra biförljenster och 
hitintills ej eller runnit öfvertygelae om 
de fördelar samma handtering kan dera 
bereda, bör man lifival förmoda, att dé 
lyckliga resultat, som inom Luleå Socken 
i detta hänseende visa sig, skola, åtmin
stone pä ditinlill gränsande Socknemärts 
tänkesätt i sinom tid medföra önskad ver
kan. Medelafkaslningen under de sist-
förfiutne Fem är kan knappast upptaga« 
öfver i.ooo R:dr Banco årligen. 

Vinter-körslor. Förtjenst häraf 
påräknas 
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påräknas egentligen af Svenska Soctnar-
nes Innvânare, Forslingen af malm från 
GeJJivara till masugnarne Jiimnar den 
hufvudsakeligaste förtjensten, och under 
\ren 182.5 och 1826 inbragte vissa Sock
nar för dylika transporter, ansenlige pen~ 
ningssummor. Dä masugnarnes antal nu 
»era, på sätt förut anmärkt är, förökes, 
blifva naturligtvis allmogens inkomster i 
detta afseendet ännu betydligare, halst 
för gifvit torde kunna antagas, alt bruks-
agarne icke komma derhan, det de med 
egne arbetare och dragare kunna kör-
slorne bestrida, och för öfrigt allmogen 
gerna lämnar betjening i delta fall, efter 
som den här rådande långvariga vinlren 
icke på långt när erfordras för de kör-
slor, h vars och ens busbehof kràfva. 

Uti vissa byar verkstiilles äfven te
gelbränning och kalkhrytning, men fast
an förstnämnde handtering kan anmär
kas såsom indrägtig, drifves ingen af dem 
till den höjd, att tillgång tili afsalu u-
tom Provincen finnes. För öfrigt sys
selsätter almogen sig med ålskillige slöj. 
der, hvaribland må nämnas: Grö fre Yl
le« Hamp- och Linneväfnad, Träd- och 
fmidesarbeten, samt Läderherpdning m. 

Fem-Ars-Berätleljeiifv, Norrbottens L:m. 5 
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m., hvaräf allt tillverkningen för närva
rande ej är större än som svarar emot 
husbehofvet. Täflan att i dessa arbeten, 
hinna till mera färdighet och någon full
komlighet är visserligen radande men atl 
de skola ernå den grad, att något eller 
någre af dem kunna påräknas såsom en 
gifven inkomst för Landet , dertill for
dras sannolikt en längre tid. 

Sjöfart, utgör icke Länets närings
fång, utan gagnas blott af visse Socknars 
innbyggare, för att på andra orter afsät-
ta Landets producter, och med detsam
ma återhämta de varor, hvarmed denne 
ort från andra ställen måste sig förse. 

Handel: Dermed sysselsätta sig 
icke blott Slädernes Handlande, utan jäm
väl åtskilliga af Landets Ståndspersoner, 
samt ganska många af allmogen. Att de 
sistnämnde öfverlerona sig ät detta yrke 
till den grad som nu synes äga r u m , 
torde, efter mitt omdömme, för framti
den medföra mindre lyckliga följder. Ej 
nog dermed att en mängd arbetande per
soner derigenom dragas från deras egen-
teliga landtraanna-yrken, utan då bon
den inträder i handelsvägen öfvergår han 
så lätt och, kanske oftast, till vingleri, 
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till förfall fôr sig sjelf och till städa for 
andra. De af Städernas Innvånare livars 
utkomst och bergning på detta yrke är 
grundad, lida ansenligt intrång deri ge-
nom landthandlarne och skola sannolikt, 
så vida desse sistnämdes handelsplaner 
få fortfara att utvidgas, förr eller sedna-
re duka under och nödgas öfvergifra de
ras näring, destomera som landthandlar
ne, under föregifvande att ensamt dr if va 
den dem genom Eders Kongl. Maj:ts Nö
diga Författning af den 3i Augusti I 8 I 5 
tilJåtne Viclualie-handel, sjelfve öfverfö-
ra de fleste landets producter till Stock
holm, samt vid återresan hemtaga till 
stor del livad allmogen frän andra Or
ter har af nöden, och dervid måhända 
äfven inmänga åtskilligt lofgifvil kram , 
livilket allt landthandlanden vanligen kan 
för billigare pris än Städernes handlan
de afyttra, och som i förening med lätt
heten att at sine grannar sådant åtkom
ma, gifver allmogen anledning alt mera 
sällan vända sig till handlanderne i S(ä-
derne. Så väl jernbrukens, som sågver
kens masta tillverkningar, tillika med de 
landtmanna-varor orten har all utlåta , 
afsättes på Stockholm, oth sker upphand
lingen af sistnämnde varor hufvudsake-
ligast vid de flere iuom Socknarne in-
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rättade Frimarknader. Land- och vat-
ten-communicationerne hafva under de 
sednare Fem åren vunnit något mera be-
qvämlighet, de förre genom fullbordan
det af tvänne nya vägar utmed Piteå och 
Luleå Elfvar till 4 à 5 mils Jängd upp
åt Landet, och de sednare genom räns
ning af Piteå och Calix Elfvar, hvarige-« 
nom, på sätt förut anmärkt är , åtkillige 
svära forssar blifvit gjorde farbara. Dock 
fortfara ännu för den från kusten och 
Elfvarne aflägset boende allmogen, de o-
lagenheter, att endast vintertiden, i brist 
på andra sommarvägar an gångstigar , 
kunna framskaffa en del af deras pro
ducer , hvarigenom försäljning för dem af 
livad som ena året tillverkas, icke förrän 
påföljande år kan påräknas. 

Utom fullbordandet af de nyss an
märkte nya väganläggningarne., samt räns
ning af eu del Elfvar, hvilket egentligen 
må räknas till de under sista qvinquen-
nium vidtagne åtgärder i och för inre 
rörelsens upphjelpande uti Länet, anser 
jag mig föröfrigt härvid böra anmärka , 
att sedan Eders Kongl. Maj:t genom nå
dige Bref af den 17 September 1823 och 
den 8 Junii 1826, förordnat delning af 
Luleå vidsträcktaPastorat och alt ny kyrka 
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fôrLuleâ öfre Församling skulle vid Bodens 
J3y uppföras; så har sistl. år början blif-
vit gjord med samma kyrkas uppbyggan
de af sten, hvarförutan anläggningen af 
den utaf Eders Kongl. Maj:t Nådigst till-
låtne köping vid Haparanda by, jämväl 
snarligen synes komma i fråga, 

§. 4. 

Politisk Författning. 

a) Kammarverk. Skalldragande 
liemmanstalet i kustlandet, har under deu 
tid berättelsen innefattar, genom i skatt 
ingångue hemman, blifvit förökadt med 
3t fem sjeltedels mantal, hvaremot a5 
fyrahundranio sjuhundrade sextioåltoude 
dels mantal frän skattdragande hemman
talet afgått, dels genom förmedlingar, 
dels ock derigenom, att i skatt ingångue 
hemman erhållet förlängning i frihetsti
den. Den tillökning i inkomster af jord
egendom, som Staten således under of-
vanberörde tid erhållit, utgör räntan af 
6 tvåhundrade trettioett sjuhundrade sex-
tioattondedels mantal Krono och Frälse. 
Under samma tid äro 65 st. Krono-Ny-
byggen med Eders Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes tillstånd, beviljade till in« 
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rättning, emot bestämde frihets-år och 
vanligt odlings-understöd, och hafva dess
utom åtskillige hemmansägare erhållit till
stånds-resolutioner att utdika och begag
na på Krono-allmänuingarne belägne my
ror och kärr. Klyfningar af hemmans-
delar, som på landets odling och befolk
ning onekligen fördelaktigt inverka, haf
va efter behörigen skedde undersöknin
gar fortgått, dock till mindre antal fin 
tillförene, och kan för öfrigt anmärkas , 
att under ofvanberörde tid, hvarkcn nå
got hemman eller nybygge råkat i ödes
mål. Antalet af sjeifägande Jordbrukare 
utgör 3,273 samt arrendatorer och bru
kare utaf enskiltas hemman I 5 I st. Uti 
Länet finnes 3 c gästgifvaregärdar och 30 
posthemman, hvaraf ett post- och ett 
gästgifverI-hemman tillhöra Kronan, hvil-
ka uti (Örin Tabellen äro upptagne såsom 
boställen för Civile Tjenstemän. Alla de 
©frige äro af skalte-natur. 

Under de sista Fem åren hafva knap
past tio storskiftes-delningar blifvit full
bordade och vunnit fastslällelse, ty en 
stor del af de påbörjade uppehälles af 
rättegångar och felande afvittringar. All
mogen, som tämmeligeu allmänt nu me
ra inser nyttan af slike delningar, hafva 
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i sednare tider ej underlåtit, att med an-
sökningar derom tili Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande inkomma, hvilka ge
nast blifvit behörigen remitterade, men 
brist på Landtmätare bar i ej obetydlig 
niohn hittills lagt hinder i vägen lör för-
rätlningarnes företagande. Ai rättighe
ten till rattenuppdämning, har någon o-
lägenhet för Landets odling icke för-
sports, halst sådan rättighet â ganska få 
ställen äger rum. 

Några köp, donationer eller förpant-
ningar i och för Läroverk, fromma Stif
telser eller andra inrättningar, hafva un
der tiden ej intröflut, utan iiges jorden , 
i likhet med tillföreiie, antingen af Kro
nan, Skatte- eller Fräise-manncn. 

b) Stats-Bidrag: Beloppet der-
af är upptagit i Statistiska Tabellen för 
hvarje slags hemman och näring. Anled
ning dertill alt någon af de ständige ran-
torne eller bevillningarne skola för de 
ska tid nigande vara tryckande, «ynes ej 
förekomma. Landets tilltagande odling, 
Jnnvånarnes fortfarande någorlunda all
männa välmåga och resultatet af Uppbör-
derne vid sislförledne uppbörds-ar, dä 
af dessa, som sammanlagda uppgingo till 
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78,9:10 R:dr 32 st. 9 rst., endast 3,793 
l»:«Jr Q sk. 8 rst. resterade, och vid hvil« 
kas indrifvaude utmätningar till icke an
märkningsvärd! belopp kommit i fråga « 
torde säkrast bevisa sådant. Utan att 
liafva märkt någon egentelig klagan der« 
of ver, må dock härvid endast anföras 
den olikhet som företer sig i afseende på 
utgörandet af den del af allmogens gar« 
der, hvilken är Kronan behållen ock den 
som å lön blifvit anslagen Militiie-Staten 
och Civile Embetsmän, hvarvid utgifvar-
jie af den förre, då" lösen tillätes med 
penningar, äga erlägga densamma efter 
THHikegängspris och i annat fall icke be« 
KVJiras med afradens forslande längre ån 
till de i Socknarne varande Krono-maga-
zin, deremet de som skola ansvara för 
«len .seduare, vunligen nödgas antingen 
ersätta afraden efter uppsiegrade pris, el
ler ock skjutsa den längre \ägar. 

Enär i allmänhet hvarje helt mantal 
håller Soldat, och stundom mindre hem
mantal s.1$om< förhållandet är med Ca-
lix båda Socknar, samt vid roteringens 
inrättande hemmanens godhet i afseende 
på jordbruk egentligen ej synes blifvit af-
sedd, utan fastmera andra förrnoner, så

som 
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såsom god skog, fiske och jagt, hrilka med 
tiden undergått märkbara förändringar, 
så roå väl också roteringen i detta Land 
antagas såsom ganska sträng samt följ
aktligen vara i behof af jämnkning, dock 
som Soldat-legorne, sedan allmanna Be-
väringen blef inrättad, fortgått alt ned
sättas och nu uro ganska ringa, har nå
gon lindring i detta besvär derigenom 
vunnits. I ett för allt Ur val rolerings-
besväret af vederbörande upptagit till 60 
E.'dr årligen af hvarje rota, men ii vilket 
belopp, enligt den erfarenhet jag vunnit, 
synes vara något för högt. Kneckle- ro
te-frihetsmedel utgå af 55o st. större 
och mindre hemmansdelar, dels extra ro
terade, dels ock oroterade, med en sum
ma af 971 R:dr 36 sk. 11 rst. Banco år
ligen, som, efter beräkning under freds
t id, utgör 12 R:dr på hvarje mantal , 
hvaremot under krigslid de extra roterade 
hemmanens afgifter i dessa afsecndcn till
ökas med 5o procent. Rusthâlls- och 
Augments-hemman finnas ej uti Länet. 

Grunden för, bet åls ningen af Clere-
ciets aflöning.så vidt den af jordbruka
ren utgår, och hvilken rättar sig efter 
Tiondesättningen och serskildta öfverens-

Fem-Ars-Betättel«e ofv, Norrbottens Lar. 6 
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iommelser, är hemtad ocli i Tabellen 
uppförd eftejr medium af de sednaste fem 
3rens inkomster, sådane de af vederbö« 
rande bl i (Vit uppgifae och till Bevillning 
taxerade. 

Skjatsnings-prestationen är visserli
gen äfven här i Länet något betungand«, 
men kan dock, emot södra orternes, icke 
jämnföras. Hållskjutsen, h vilken ansei 
såsom mast tryckande , skall, vid besin
nande deraf, att med hvarje är nya hem-
mun ingå i skatt, hvilka till större delea 
komma att dernti jämväl deltaga, sä att 
skyldigheten att den utgöra för hvart hem
man, i samma mohn, mera sällan påkom
mer, för framtiden blifva det vida min
dre. Tyngden af Hållskjuts-skyldighelen 
skulle väl egentligen synas drabba de 
hemmansägare, hvilkas hemvist äro be-
lägne p5 ett afstând af 6, 8 till och m e j 
xo mil frän Gästgifvaregarden, men van
ligen utgöra de derintill närmast boende 
bönder de aflägstiareshålltourer, emot «a 
lega, som är obetydlig, jämförelsevis emot 
de kostnader desse i annat fall finge vid
kännas. Antalet af häst- och karldags
verken för hällskjutsens bestridande är 
oförändradt, och, beräknade efter medi» 
um af sista arens markegång, i Tabellen, 
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upptagne. Reserve-sfcjulsen uIgöres af 
de byar, deri Gästgifverierne äro beläg
na. Dessa, tillika mel Krone- och Fat-
tig-skjutsningar, bvilka tvSnne sediiare 
utgå Socknevis efter tour, kunna såsom 
till myckenheten obestämde, icke i värde 
beräknas och komma for öfrigt ej så of
ta i fråga. 

Väghållning, hvartill äfven rälcnas 
snöplogning, snöskottning och utbusb-
ning af vintervägar, borde väl i Svenska 
Sockuarne, der den ulgöres efter skatt, 
också anses med bvarje år blifva min
dre kännbar, enär de Ny-heniman, som 
årligen i skatt ingå , till deltagande der-
uti anslås, men då , på sålt förut an
märkt är, 2:ne nya vågar under sedna
re åren blifvit anlagde, kan den föröka
de tyngden af deras underhållande anta
gas motväga den lättnad, som annars , 
genom tillkomne nyhemman, varit alt 
vänta. I Finska Socknarne fortfar väg-
hållnincs-besväret att lika ojerant i sär-
skildte Socknar drabba allmogen. Då un
derhållet af nyssnämnde Ivänne nya vä
gar skattas i likhet med de öfrige, tillf 
200 Riksdaler per mil, blir, på sätt Ta
bellen utvisar, en tillökning af ifpo 
Riksdaler, så ail hela väg-underkalls-
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kostnaden för Länet nu mera beräknas 
till 8o2oRiksdaler Banco. 

Inkvarteringar hafva, under sednare 
a ren , endast de Inuvånare fått vidkän
nas , som bo närmast intill allmänna 
landsvägen, ocli det egenteligen icke vid 
andre tillfällen, än då Regements-möten 
inträffat, eller allmänna Beratungen och 
Regetnents-Recruter samlats till Vapen-
öfningar. Betungande kan således, un
der berörde tid , denna skyldighet icke 
anses varit. 

Byggnads-skylldiglieten vid Kyrkor , 
Prestgårdar, Tingshus, Sockne- och Upp» 
börds-stugor, Tionde'-Spannmûlsbodar, 
Sockne-Arester och Munderings-bodar, 
samt kostnaden för Ved och Ljus till 
T ing , Stämmor och Sockne-Arester, äro 
oförändradt beräknade till 2700 Riksda
ler Banco årligen ; och upptagas for öf-
rigt uti Statistiska Tabellen under Titeln: 
" D i v e r s e o n e r a " utgifter och allmänna 
Besvär, Djeknepenningar , Curhus- och 
Krigsmanshus medel, Riddarhus-Afgift, 
aflöningar för Sockneskrifvare, Fångvak
tare, Fjerdingsmän , Sockne - Profosser 
och Brofogdar m. m., äfvensom för 
Tings-Tolkar och JNalu-uppsyningsrnän i 
de F i n s k a S o c k n a r n e , tillika wad 



45 

kostnaden i och för Krono-13refbä-
l ingcn derslädes, h vilken, i anseende der -
till, att ordentelig ständig Postgang förut 
saknats, efter Torneå Fögderis längd Ira» 
Haparanda till Lappmarken, en sträcka 
af orakring 4o mihi, och hvaraf följt, alt allu 
Ijref der , ensamt på Fögderiets bekost-
nad måst fortskaffas, varit ganska käu-
har för samma orts Innvånare , men hvil-
fcet onus derewot kommer alt förmin
skas genum den Postgång, som nu mera 
på Stålens bekostnad hlifvit inrät tad e-
luellan Haparanda och Alten i Korrige. 

c) Politie. För ordningens och sed
lighetens vidmagthållande, hafva, under sed-
nare Fem åren, några siirsjuldta al lmänna 
anstalters vidtagande ej eg t rum, och desto 
mindre varit af nöden, som Allmänna 
Lagen och Förfat tningarne i detta afseen-
d e , hehörigen t i l lämpade, liitlils varit 
tillräcklige för ändamålets ernående. T i l -
lûlne Krogar unnas ej å landet ulan e n 
dast i S läderne , på sätt här nedan före 
formales; dock hafva Gästgifvarne, enligt 
Kong], Förordningen af den 19 Maj i 1824. 
rät t ighet till Brännvins-minuter ing vid 
Gästgifvericme. Sockne-magaziner äfven-
som Sparbanker äro icke i Länet inrättade. 

Med undantag af den \ ia \e l -u iu lcr -
\isnings-skola, som vid Sekts J3ruk uy l i -
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gen blifvit inrättad till stor fôrmon fur 
underlydande arbetares barn, liafva for 
öfrigt några ordenteliga skolor på Lands« 
bygden ännu icke blifvit inrättade, ehu
ru fi ägor derora på åtskillige ställen uro 
vakte och med tiden synas böra Lomma 
till verkstålighet, utan fortfar Barna-un-
dervisningen Jbland Allmogen att bestri
das dels af Föräldrarne, dels ock af andre 
personer, som i Byarne sig uppehålla 
och, oförmögne till arbete, genom dylik 
sysselsättning bereda sitt uppehälle. 

Sedan, genom besparingar å Curhus-
medlen, fond till ett Laxaret för Länet blif
vit samlad, har en prydlig och rymlig 
Byggnad för detta ändamål blifvit uppförd 
i Piteå Stad och med sistlidit år fullbor
dad. Efter det nödiga Inventarier hun
nit anskaffas och erforderlige Tjenstemäu 
tillsältas, tog Inrättningen sin början den 
i Maji 1827. Dels med återstoden af 
iiäicnde fond, dels ock af den årligen in
flytande Curhus-afgiften, aflönas Syslo-
jnannen, Läkaren, Vaktmästaren och sjuk-
skjöterskan, bvarjemle de Veneriske pati-
enteme deraf underhållas. Af öfrige 
patienter, som nödgas anlita denna In« 
rättning, erlägges i ett för allt viss be-
taluing för dagen, hvilken, i mohn af 
tillgångarna, årligen jemnkas. Inom Lä-
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net äro nu mera fyra Läkare boende, och 
finnas Barnmorskor anstalde i nästan 
Jivarje Socken, mal undantag af de Fin
ska, livurest sväri?lieter i detta fall hos 
Allmogen mött, men h vilka man for-
sökt och hoppas kunna undanröd» 
ja. Under sista q\inquennium har 
ingen smittosam sjukdom utbrett sig öf-
ver någon vidsträckt del af Länet, som 
torde bevisa, att erforderliga anstalters 
vidtagande icke blifvit åsidosatte for Ii.Im
mandet deraf, då eu sådan någon gäng 
yppats. 

I och för Fattigvården har hitin
tills några Allmänna föi fcörjnings-anstall-
ter icke ägt rum, ined undantag af Luleå 
Socken, der några behöfvande i en ser-
skild inrättad Fattigstuga underhållas. 
I allmänhet njuta de fattige uppehälle af 
Hemmans-ägarne dels i Spannmål och 
dels i penningar, efter serskildte överens
kommelser desse seduare emellan, hvar-
förutan i vissa Socknar, de som äro i be-
hof af understöd, i stället gå omkring 
tourvis i Socknen. De fattiges antal in
skränker sig egenleligen till ålderstigne 
och brecklige uslingar, samt minderåriga 
barn efter utarmade Föräldrar, och ar 
für öfrigt icke stort emot andra orters. 
1 de Finska Socknarne är, jemuförelsevis 
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till Folkmängden, antalet af faltiga hö
gre, iin i de Svenska, der sådane måst 
utgöras af Lappar. 

Särskildle Gåstgifveri-ordningar haf-
va icke för Lånet funnits nödige. — Med 
skyndsamliet och ordentlighet beljenas 
hvarje Resande, så att skäl till klagomal 
<iiilan förefiuiws. Gästgifverierne åtnjuta 
;mtingen Rotefrihet eller understöd i Rote
ringen. 

Rofdjur åro sällsynte i Kustlandet 
och då de någon gäng visa sig, l)lifva de 
merändels langade eller skjutne af 
Landets mänga Jägare. Särskildle anstal
ter tjll odjurs utrotande hafva således hit-
inlills ej varit af nöden. 

§. 5. 
S t ä d e r . 

De i Länet befintlige Piteå och Lu
leå Städer, belägne vid de med samma 
namn varande Elfvar, hafva nu mera 
hamnställen bägqe nära intill sig, sedan, 
pä sätt förut anmärkt är, Piteå Elfs ut
lopp blifvit på Strömrensnings-Fondens 
bekostnad upprensadt och den der befund-
nc Sandbank undanröjd, så alt »" å i3 

lots 
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fots djuptgående Fartyg kunna derstä-
des upsegla. 

P& handel jämte sjöfart samt Fiske 
octi Jordbruk med Boskapsskötsel grunda 
desse Städer deras bestånd, derlill Handt-
verkerierne mindre bidraga, och inhäm
tas af Tabellen för Städerne, förhållandet 
emellan hvarderas borgerliga rörelse till 
de andras, sådant det vid Bevillnings« 
Taxeringarne blifvit skattadt. 

Handeln bedrifves i allmänhet på 
det sätt, att Handlanderne i Piteå uppkö
pa af öfverskolts-producler frän Plleå 
Socken och angränsande orter inom Ve-
sterbottens Län, nemligen Skellefteå och 
Burträsk Socknar, samt Arvidsjaurs och 
Arjeplougs Lappmarker, Tjära, Brädvarur, 
Smör, Fisk, Skinnvaror, Rehnshudar, Fjä
der och Hornlim, hvilka de nfsöttu på 
Stockholm, hvurifrån de återhemta sine 
Förlag; af Spannmål, Salt, Tobak, Spece
rier, Kramvaror ro. m. och dermed sedan 
tillhandahålla Landets InnvSnare. Hand
landerne i Luleå fiter uppköpa dylika pro-
ducter från Luleå- Råneå- Öfver- och Nc-
der-Calix Socknar, samt Jockmocks och 
Gillevara Lappmarker, och atyttra dem 
icke blott pä Stockholm, utan often pft 
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Utrikes Orter, der de ännu fortsätta nå
gon handel, och var i Luleå, af den ord-
Sak, att ett Franskt Handels-Bolag ditåt 
vände sina spiculalioner, under är 1836 
en ovanligt Iiflig export-handel af Tjära och 
Träd varor. Med undantag af någon dy
lik tillfällig liflighet i Handeln, klagas för 
öfrigt af Städernes Handlande öfver trög
het deri, och den visar sig också ärligen 
i aftagande, Ii vartill anledningen lätt igen-
finnes ej mindre af Allmogens växande 
böjelse för väl lefnad, hrarigenom till
gängen pä Landels Victualie-varor i för-
säljuingsväg förminskas, utan äfven syn-
nerligast deraf, att, såsom jag här förut 
anmärkt, Allmogen sjelfve pä andra or
ter afsätta sine producter och hemföra 
så väl förnödenhets varor, som Specerier 
och kanske äfven Kramvaror, h vårföre 
Städernes handlande i dessa fall nu haf-
va ringa eller ingen rörelse hemma hos 
sig, utan skall någon sådan dem beredas, 
är det vid Marknaderna i Kustlandet och 
egentligen i Lappmarkerna. 

Sjöfart idkas af Piteå Stads Hand
lande nu mera endast på Stockholm och 
andra Orter inom Riket, hvaremot Luleå 
Handlande sträcka den äfven till Utrikes 
Orter. Den här under de sistförflutne 
Fem åren fortgått utan olyckor, dock 
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har den vinst, som deraf skördats, ofta 
kunnat vara mindre lönande. Fastän 
Luleå Handlande, i anseende till en lif-
ligare efterfrågan, under de tvänne sed-
nare åren afyttrat Sju st. egne Fartyg, ägde 
de likväl vid i8a6 åra slut, tolf dylika i 
behåll, af tillsa m mans 680 Lästers dräg
lighet. Piteå Handlande hafva väl älven 
under de sista Fem åren, dels ensamme, 
dels gemensamt med Socknens Jnnvåna-
Te, låtit bygga sju st. nya Fartyg, men som 
försäljning af dem till större delen jäm-
•väl för sig gått, hafva de för närvaran
de endast ett inskränkt antal qvar. To-
Jags-Hamn-och Våg-penningar för Piteå 
t)cli Luleå Stader utgöra sammanlagde ett 
belopp af 5a3 R:dr 3i sk. 4 r s t . Banco 
årligen. 

Fiske «fter srötnming, hvilket är det 
«nda, som, bland Städerues Fisken, för-
tjenar anmärkas, syseisätter större delen 
af Sommaren icke blott Städernes Fi-
skerskap, utan äfven deras flest« Handt-
verkare och Arbetsfolk. Under de sed-
nare åren har denna Näringsgren varit 
mindre tndrägtig, men då fångsten af 
Strömming öfverstiger egna hehofver, fö
res vanligen öfverskottet af Fiskarena 
till Österbotten, der det föryltras dels 
emot Contant dels ock genom utbyte e-
mot Spannmål och andra varor. 
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Städerqes jord, hvars a real-rymd 
i Tabellen upptages, skötes af Innvånarne 
ned mycken omsorg, merändels efter 
växel-metbodj och fortgå odlingar med 
h varje är. Spannmäls-productionen kau 
för Städernes (leste Jordbrukare antagas 
motsvara Husbehefvet, men den i sam
manhang der med förenade Boskapssköt« 
aeia, sträcker sig knappast sä långt, I 
Kryddgårdarne odlas Potatoes och Rot' 
frueter merendels till Husbehof, men för
sök med odlandfi af Salu-växter, liar än-
nu ej blifvit gjordt och lärer i detta cli
mat aldrig komma ifråga. 

Handtverkerierne liafva under de si« 
sta Fem åren oförändrad^ bibehållit de
ras mindre fördelaktiga tillstånd. En
dast Färjare, Hattmakare och Kopparsla
gare, som pä Landtmarknadenio finna 
någorlunda förmoulig afsåttning för sine 
tillverkningar, kunna sägas, af deras yr
ke, halva sin bärgning och utkomst. 

Al hvad sålunda anmärkt är röran
de Städernas borgerliga rörelse, torde med 
skäl kunna antagas, att de, synnerligast 
Luleå, hvilka nu mera hvar för sig till d«-
ras förmon ej äga särskilda prohibiliva 
Författningar, på Landets eultur och nä
ringar, i sin mohu, nyttigt inverka, ge-
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nom «len af Handeln och Sjöfarten be
främjande afsiittningen af Ortens produc-
ter och beredande tillgången på erforder
liga främmande artiklar. 

För undervisningen finnes i P i 
teå Stad en Trivial-skola, och i Luleå, 
en lägre Apologist - skola. De under
hållas häda på allmän bekostnad, och 
fl ro vid den förra anstälde fyra, men vid
den sednare blott tvänne Lärare. Tri» 
vial-Skoian besökes Cliligt, och äger, 
Eäsom i alla afseenden väl underhällen, 
ortens innvåuares förtroende, hvilket, 
ty värr , ej är förhållandet med Luleå 
Lärdoms-Inn rättning. 

Särskilde anstalter för sjukvården 
finnas ej uti någondera Staden; dock är 
i hvarje af dem en Läkare bosalt, sota, 
vid inträffande behof, kan anlitas och har, 
genom den af mig förut om nä nan de, 
i Piteå stad nyligen fullbordade allmänna 
Lazarets-Inraltiiing, denne Stad uti ifrå
gavarande hänseende fördelar tillskyn
dats. Försörjandet af Stàdernes Fattige 
sker, genom utdelande af Contante un
derstöd, ulaf dels visse derlill auslagne 
medel, dels ock sitrskilte sammanskott. 

Under de sista Fem firen hafva de 
tvänne närmaste på ömse sidor om Pi-
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teå Stad belägne Lande Gästgifverier upp
hört, ocb i deras ställe ett ombytes-Gast-
gifveri i Staden blifvit iurättadt, med 
sk ju tsnings-biträde från Piteå Socken, 
men i Luleå fortfar der varande mindre 
Gästgifvari, att af Stadsboerne ensamt 
uppehållas. För öfrigt finnes uti Piteå 
en privilegierad Källare ocb en Krog, 
samt uti Luleå eu Källare ocb ett Caf« 
fehus. 

Utom ofvannämude tvänne Städer, 
tir väl redan år i8 ia grundläggningsbref 
utfärdadt för en ny Stad, under namu af 
Haparanda-Stad, vid öfversta ändan af 
Bottniska Viken, en ocb en half mihi 
från Tårneå Elfs utlopp, å en Utmarks-
tract af Neder-Tårneå Socken, Öustinken-
tä benämnd, med godt ocb säkert baran-
ställe, men denna anläggning bar hitin
tills icke vunnit någon framgång, ulan äro 
blott nigre Fiskare å den ut syn te plat
sen bosatte, hvartill åtskillige ordsaker 
förefinnas, hvilkas undanrödjande nu 
mera knappast lära vara att förvänta, se
dan plats för den Köping Eders Kongl. 
Maj:t genom Nådigt Bref af den 5 De
cember 1821 tillåtit må invid Haparanda 
By inrättas, blifvit bestämd. Hos Nio 
st. Handlande, som i berörde nya Kö-
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ping redan vunnit Burskap och, enligt 
Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 
i Mar ti i 1836, âro berättigade alt tills 
vidare i nämnde By sig bosätta samt 
Handel drifva, finner emediertid Allmo
gen frän Svenska andelarne af Tårneå 
Socknar och der ofvanom belägne Lapp
marker, afsättning af sine Öfverskotts-
producter, och tillgång på erforderlige 
förnödenhets • varor, och synes denna 
Köping med tiden blifva (ör Landet en 
vigtig Handelsplats, h vilket bäst] vitsor
das deraf, alt bemälde Handlande redan 
1826 ägde åtta st. Fartyg, h varmed de 
på Stockholm öfverförde och återliemta-
de ofvananmarke producter och varor, då 
den på andra sidan Elfven, midt emot 
samma By liggande Ryska Tårneå Stad, 
livarest Ii fl ig handelsrörelse förut egt rum, 
nu mera livarken erfarer någon sådan, 
ej eller eger ett enda Fartyg. 

Norrbottens Lappmarker. 

§. 1. 

Landets allmänna beskaffenhet. 
Norrbottens, Lappmarker, som i en 

lialfcircel omgifva Kustlandet ifrån "Väster
bottens Läne-gräns till Ryska Riksgrän« 
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sen och föröfrigt utgöra grîinsen emot 
Norrige, innehålla i Areal vidd efter den 
uträkning, som af nu Lillgängeliga Charlan 
blifvit iipgjord, 5aa q vad rat mihi, och 
bestå af fem särskildta Socknar, hvaraf, 
enligt den föiändrade Fögderi-indelning, 
som Eders Kongl. Maj:t, genom Kådigt 
Bref den G December 1825, beslutat, Jock» 
mocks Socken med Qvickjocks Capél-För-
samling, tillhörer Luleå Fögderi; Gelliva-
ra Socken Calix Fögderi, saml Juckasjerf. 
vi och Enontekis Socknar det ännu bi
behållna Lappmarks-Fögderiet. 

Lappmarkerne sktllja sig till utse
ende och beskaffenhet ifrån Kustlandet, 
«gentligen derigenom, alt de äro bilda
de af Fjallberg och deras utgrenin»or, Da'1-
c!er, Sjöar, Träsk och Myrstr.ïckor, h vil
ka alla aro större än de, som finnas i-
nom Kustlandets områden, samt med dem 
äfven olika; och hafva de i det sednare 
befintelige Elfvar och Strömmar sin up-
rinnelse från de uti Lappland varande 
mångfaldige Vattensamlingar. Gränsen 
mellan dessa Landskap synes af sjelf-
va Naturen vara gifven, och den dr oek-
«å derefter för omkring 70 år sedan be-

hörigen 
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hörigen npgången, h va rå officiella hand-
lingnr dock siiknjis, men liviHen gräns 
al" Tiiiivûnainc àiinu anses fur gällanda. 

Skogen är i allmänhet mindre och 
dess växtlighet långsammare än närma» 
re Hufskuslen. I de nordligaste delarne 
finnes ej annan Skog än Fjällbjörken, 
hvaremot i de sydligare växa vanlig Björk 
och Tall jämte något Gran och A hl, och 
är pä Atskillige ställen tillgäng på både Såg-
och Bvggnads-Timmer, dock gör Loca-
leu ofta hinder för begagnandet deraf. 

Bådande Jordmånen är gröfre och 
finare sand, blandad med någon Spécu
lera, Denna är till åkerbruk mindre tjen-
lig , och den bättre åkerjorden , såsom 
mer och mindre sandblandad mylla, 
träffas blott på få siällen. Tillgång på na
turliga Ängar och Lägenheter till ängs
odling saknas icke, men obetydliga före
tag i dctia fall hafva under de sist lör-
flutne fem åren ägt rum , hälst kostna-
deme för anstalters vidtagande till vatt
nets afledanda från de vidsliäckla My
rorna , anses öfversliga de uti Socknaine 
hitintills bosalie innvånares förmåga. 

Fem-Ars-Berättelse öfv, Norrbottens Län. 8 
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§. 2. 

Innvånare. 

Folkmängden, som utgöres af Lap
par samt någre Svenske och Finske Ny
byggare, kau destomindre bestämdt up-
gifvas, som Mantalsskrivningar icke häl
las uti Lappmarkerne. Grunden för dess 
bestämmande miste således Ii em tas från 
anteckningarne i och för Quinquennii-
Tabellen, och enligt den, utgjorde Folk-
nummern för år 1836, omkring 4»23o per
soner. Då folkstocken enligt antecknin
garne till i8a i års Quinquennii-Tabell 
uppgick endast till 3,83G, synes således 
en tillökning under de sista fem åren 
hafva ägt rum af Zgg personer. Denna 
tillökning, som visserligen ej ar betyda 
lig, torde ändå egentligen vara föranledd 
genom de i Lappmarkerne bosatte Ny
byggare, ty att de nornadiske Lapparne 
skola årligen tilltaga, är numera, i följd 
af åtskillige ordsaker, ej att påräkna; 
dock är skäl till förmodan, alt desse 
sistnämnde under sednare åren åtminsto« 
ne icke förminskats, liälst derunder smit-
losamma sjukdommar ibland dem ej 
försports., och hvad de Södra Socknarne 
beträffar, en fortfarande Jycka varit med 
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deras Rehnkreatur, derpå Lappens be
stånd hell och hållit beror, och bvilket 
visat sig vid de skattjemnkningar, som för 
si» gå vid hvarje års upphörd, dervid Lap
parnes «(flyttningar till kustlandet eller 
Norrige, funnits inskräncklare än förut, 
men hvilka alltid blifva följder, dä flere 
olycklige år efter hvarandra inträffa. I 
Norra Socknarne hafva deremot Rofdju-
ren fortfarit alt mellanåt härja bland 
nämnde kreatur och der hafva också ut-
flyttingarne icke säi deles förminskats. 
Ehuru verkelig förmögenhet i Rehn-
hjordar ännu finnes hos en del Lappar, 
fan dock välståndet ibland dem i allmänhet 
icke anses annorlunda sin såsom i af-
tagande. Intrång af Nybyggare, som 
tillägna sic fordna Rehnbeteslaiid, Lap
parnes föifördelande genom misshand
lingar och preijerier, samt deras begif» 
venhet på starka dryckers njutande, i 
följd af hvilkel sednare misshushållning 
så lät t inrotar sig, uppgifvas såsom sarn-
manverkande till Lappallmogens iråkan
de obestånd, förulan farsoter och rofdjurs 
härjande bland Rehnkreaturen, hvilka, dä 
de inträffa, åro härtill egentliga ordsaken. 
Ibland Nybyggare är välmågan ganska o-
jeran. Desse, som härstamma ifrån kust
landets Svenske eller Finske Innvåna-
rc, likna följaktligen dem till utseende 
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lynne och seder, hvaremot Lapparnc 
utmärka sig såsom ett eget sliigte genom 
deras korta växt, små bruna ögon, samt 
mörka hår och ansigtsfårg och bibehålla 
oförändradt Nomadens vanliga caracters-
drag. För Handaslöjder röjes hos L-jp-
parne ingen synnerlig fallenhet, ocli o-
vane vid arbete, sysselsätta de sig o-
gärna dermed, utan sköta sin Rehnhjord, 
samt för öfrigt Jaga och fiska, och fastän 
deras lefriadssalt synes medföra ständiga 
besvärligheter, föredraga de del summa 
framföre det, som den bosatte Innvana-
ren förer. 

§. 3. 

Näringar. 

a) Rehnskötsel: Då kSndt iir, alt 
Lappen från sin Rehnhjord hämtar icke 
blott sin dugliga fö la och klädnad, utan 
ock de medel hvaremot han tillbyter sig 
öfrige förnödenheter , såsom Mjöl, Salt, 
Tobak, m. m. så följer häraf, att Rehn-
skötseln måste utgöra Lapp - Allmogens 
hufvudnäring. Med all noggrannhet och 
omsorg vårdar derföre Lappen de för ho
nom dyrbara Rehnkreaturen, och ehuru 
man velat påslå, att Rehnhjordarne från 
längre tider tillbaka varit i beständigt af-
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t agande , synes likväl under sistföiflulnc 
F e m åren ett motsatt förhållande ägt rum, 
emedan vid 1826 års förrättade jemnk-
iiing inom Lappbyarne af utlagorne för 
samma år , man ansett sig hafva u t rönt , 
alt Rehnkreaturens antal i samtlige L a p p -
markerne utgjordt minst 40,000 och således 
5,000 mera än hvad som antagits vid den 
år 1S22 afgifne underdåniga Jierättelsen. 
Som L ippen ej låter förmå sig att upgifva 
sin Rehuhjurds storlek, af fi .iktan att en 
dylik upptäckt skall medföra olycka, han 
väl också antalet af Rehnkrealuren med. 
full visshet alldrig bes t ämmas , men all 
en sådan tillökning ibland dem, som nyss 
n ä m n d är, under sista Fem åren inträffat, 
dcrli l l företer sig all sannolikhet, hülst 
under samma tid, /ivarken Rofdjuren el
ler Farsoter åstadkommit ibland Rchnar -
jic större förödelse, än som Lappen är 
van att städse möta . 

b) Jordbruk. Ehuru hågen för odl in
gar äfven bos Lappmarkens Hemmansä
gare och Nybyggare visat sig under de 
sednare åren tilltaga, lärer dock den l id
punkt Tara mycket aflägsen, då desse I n n -
vånare kunna påräkna en Sädes-afkast-
ning, svarande emot deras behof. Huf-
vudsakliga h ind ren häremot aro icke blolt 
Clioaatets hårdhet, h varigenom gröda« 
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oftast furdärfvas af frost innan den hin
ner till magtiad, ulan äfven jordens sva
ga beskaffenhet, hvilkeu till största de
len fordrar gödning, åtminstone livart an
nat år, så att Ladugårds-skötseln jämväl 
först måste utvidgas, så frumt gödningsäm
nen skola blifva att tillgå både for åker
jorden och hårdvalls-äiigarue, hvilkased-
nare också på sina stallen med spillning 
underhållas. Kornet fortfar att vara det 
enda sade, som hemäldte Innvånare bruka 
och hàfden af å^ein har ännu ej vun
nit särdeles i förbättring, utan nyttjas 
Spaden nästan öfver allt till åkerns bere
dande och så kallade Ledbarfvar, när .sä
den skall uedköras. Rofvor är den växt, 
som i allmänhet begagnas, och har od
ling af Potatoes under sednare tider å 
vissa tracter påbörjats. 

c) Boskaps-skötsel fortsattes 
både med drift och framgång af Lapp
markens Nybyggare, såsom utgörande de
ras förnämsta näringsfång. Tillgångarne 
på Foder äro väl ej ymniga, efter som 
de till stor del skola erhållas från my
ror och Kärr, som icke alla år kunna 
afbärgas, men så fyllas de med rehnmos-
sa, löfj och bark, som årligen till myc
kenhet samlas. Dtremot saknas ej Be
tesmarker, och faslän icke några ans tal-
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ier blifvit unde r sisln fem åren vidtag« 
11e Lill Kreaturs-1 acens förbät t rande, to rde 
dock kunna antagas, att Boskapsskötseln 
under nämnde lid i al lmänhet fnrkoiV.it 
sig och fortgår i tillväxt. Det smör som 
Wybyggarene, sedan egne behofver Llifvit 
fylda, ärligen iiro i tillfalle att afsätla, 
bor lbytes eller försäljes till största delen 
åt Kustlandets Handlande och äfven mel -
lanåt åt Norrige. 

d) Skogar. Desse bestå, som f o r m t 
nämndt är, af B|örk, Tall och något Gran, 
och are , med undantag af sjelfva Fjäl l-
t rak te rne , för Innvånarnes behof t i l l räc-
kelige. Oskiftade äro de ännu och tor
de m å h ä n d a länce blifva det, hülst kost
naderna för dylika åtgärders vitagande 
med dessa ofantliga rymder , säkerligen 
komma «itt nog betydligt öfverstiga den 
n y t t a , som deraf kan vara att vänta. Nå
gra förändringar till Skogens besparande 
i Byggnads- och Stängsel-sätt, hafva ej el
ler kommit i fråga. 

e) Bergsrörelse. Dervid år icke 
alt tillägga hvad förul, i frîgan om Bergs
rörelse inom Kust landet , blifvit anmärkt . 

f) Binäringar. Jagt må derlill i 
synne rhe t räknas, kvilken idkas af både 

http://fnrkoiV.it
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Lappar och Nybyggare och bereder dem 
ick« blott något Jifsniedel, utan äfven till
fällen till förtjenster, genom afsättning 
af Rofdjurs skinn och Gråverk, som med 
lätthet ålgå. Fångslen af Foge l , då den 
mellaiiåt är ymnig , Jämnar üem också 
inkomster. 

Fiske, som i a l lmänhet begagnas, 
utgör de futtigare Innvånarnes hufvud-
yrke , och ti 11 byta de sig emot den Fisk 
de torrka och salta, en ej ringa del af de 
ras Mjöl och Spannmåls-behofver. 

Tjärubränning. Då de lån
ga och svåra t ranspor te rne af Tjäran ned 
till afsättnings-stäilena , gör denna b inä
ring osäker och på intet sätt l ö n a n d e , fort-
sättes den också blott af en del nä rmas t 
Kust landet boende Nybyggare , och af dem 
äfven till obetydligt belopp. 

Limkokning. Dermed syselsätta 
sig endast Nybyggarne , ty Lapparne kun
na under deras ständiga flyttningar k n a p 
pas t , å tminstone ej utan verkliga svårig
heter, medföra de i och lör denna hand
ter ing erforderlige kärl . Ti l lverkningen 
af Lim är mellanåt någorlunda betydlig, 
men beror helt och hållet af tillgången 
på Rehnshom. 

V i n t e r -
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Vinterkörslor. Forslandet af de 
Handlandes varor till och från Lappmar-
kerne, lämnar årligen både Lappar och 
Nybyggare någon förtjenst och nan såsom 
oförändrad anmärkas, men deremot bar 
transporten af Malm för Jemverkens be-
hof under sednare åren varit mera liflig 
ocb für dessa Innvånare lönande, samt 
torde, med afseende å livad förut anmärkt 
är, rörande Bergshandteringens utvidgan
de och tillväxt, för bemalte Innbyggare 
blifva ännu indrägtigare. Kunnandes 
hvad öfrige ofvan upraknade binäringar 
beträffar, icke med visshet bestämmas 
huruvida desamma, under sislförflulneFein 
åren, tili-cUer aflagit. 

Härförutan sysslosätta sig väl Lap
parne någongång med Korg flå tning, samt 
Nybyggarne med något slöjder och väf-
nader, men om än förstnämnde bandtering 
skulle tillfälligtvis inbringa en ringa pen
ning, är förbållandet icke så med de sed-
ii a re, livilka knappast verkställas derbän, 
att de blifva svarande-emot busbehofvet. 

g) Handel. Vid de om vintern 
i hvarje Socken inträffande Marknader, 
då afvön Ting - och Uppbörds- Stämmor 
hållas, och bvarvid fölpkifligen större 
delen ef Sockens Innvånare sazulas, 

FfliTuÄrftBerittelsfe &iv- Norriotteas Län, q 
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sker den hufvudsakligaste handeln. Dessa 
afsätta då till Kustlandets Handlande, 
som sig derstädes infinna, Rehnshudar» 
Rehnkött, Smör, Fisk, Lim, Rofdjursskinn 
ni. m. och tillbyla eller tillhandla sig i 
stället deras behof af Mjöl, Salt, Bränn-
vin, Tobak, Bly, Krut, Vadmal m. m. 
I de Södra Soknarne bar, under sedna» 
re åren, den förr brukliga Byteshandeln 
till stor del uphört. Allmogen i berör
de Socknar anser nu mera förmånligare 
att, emot Contanter få afyttra sine va
ror och upköpa hvad de behöfva, och 
må hända äro fördelarne deraf icke tvif-
velsmål underkastade. 1 de norra Sock-
narne deremot fortgår byteshandeln än
nu nästan som tillförne, och derifrån 
begifva Innvånarne sig årligen till Nor-
rige samt der, emot sine producter, till-
byta sig Spannmål, samt torr och färsk 
Saltsjöfisk, hvilken sednare de dereftef 
till kustlandets Handlande bortbyta. 

§. 4. 
Politisk Författning. 

a) Kammarverk: Under sista 
qvinqvennium hafva 20 Nybyggen, efter 
tilländalupne frihets år, gått i skatt och 
aa Nybyggen blifvit, efter vederbörligt 
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tillstånd, anlagde, hvarförutan åtskillige 
Lägenheter äro vordne beviljade till 
intagande under äldre hemman, emot 
förhöjning i grundräntan efter visse 
frihets års förlopp; och hafva nägie Ilem-
jnans-klyfningar under denna tid äfven ägt 
rum. Nybygges-inrättningen synes väl 
alltså icke hafva särdeles fortskridit, men 
då afvittrings åtgärder i följd af Eders 
Kongl. Majrts Nådiga Bref af den g Fe-
bruarii sistlidet år snart lära äfven kom
ma alt sträcka sig till Lnppmaikerne, 
och Innvånarne derigenom blifva förvis
sade om livad som till intagande är odis-
poneradt, samt erhålla sina ägovälden 
bestämde, torde också ett förändiadl för
hållande härutinnan för framliden visa 
sig. För öfrigt är ej att tillägga livad 
Tabellen innehåller rörande Hemmanens 
och Nybyggenas antal, natur och skatte
tal. Deri äro äfven anmärkte de Jern-
grufvör, sum för närvarande bearbetas, 
och finnas af Vattenverk icke andre än 
husbehofs Mjölqvarnar. 

b) Stats-Bidrag. De enda afgif-
ter Lappmarkens Innvånare erlägga till 
Kronan äro af Lapp-Allmogen , grund
räntan för de så kallade Lapp-eller Behn-
betes-landen, och af Nybyggarne, Nyhem-
mans-räntan eller grundskatten. Den för
r a , som för hvarje Byalag ar bestämd, 
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jem&as årligen Byalaget emellan efter den 
kännedom Krono-Betjenter med Nämnd 
och Allmogen äger om livar oçh en Hus» 
faders förmögenhet att den gälda, och den, 
sednare utgår oförvandlad, efter 6 och 
tvä tredjedels B:dr pä hvarje helt Mantal. 
Hvar för sig öro desse afgifter lindriga 
och ej i någon molin betungande. De 
så kallade inbördes utskyider» som från 
livarje Socken utgå, beslående uti Kyr
kors, Prestegårdars, Skolemäslare - Bo
ställens och Tingsbyggnaders uppförande 
och underhållande, Krono - Brefiöringens 
bestridande, Ljus vid Ting och Upphörd, 
Fattig-försörjning, Väghållning vinterti
den, Skjutsningar samma lid, Sockne Be-
tjenters underhåll ni. m., äro, så framt 
ej Nybyggnader eller vidlyftigare repa
rationer af nyssnämnde allmänna hus in
träffa, icke eller tryckande, hvilket a.f 
Tabellen, der beloppet af desse Onera 
för sista Fem åren är uptagit, inhemtas. 

c) Politie: För ordningens och 
sedlighetens vidmagthållande, åberopas 
blott den här förut, rörande kustlandet, 
gjorde anmärkning; och varder för öf-
rigt antecknadt, alt Ecclésiastique- ocb 
Skole- Väsendet inom Lappmarkerne, är 
fitäldt under Eders Kongl. Maj-ts Can-
cellie Stvrelses omedelbara tilUvn. 
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För hälsovården hafva väl i allmän« 
Jaet ej 6ärskilde anstalter blifvit vidtagne, 
men pi Provincial-Läkarens framslällan, 
hafva dock, under sednare åren, vissa 
Socknars Innvånare kunnat förmås att 
förse sig med de nödvändigaste eller 
mast vanlige Läkemedel, hviJka förvaras 
hos Socknens Presterskap. Vaccinationen, 
som hos detla Nomadiska folkslag mött 
mycken svårighet, är nu, sådant oaktadt, 
öiverallt införd, och hafva Smittkoppor 
under tiden ej visat sig. barnmorskor 
finnas ej i Lappmarkerna och länge tor
de dröja innan Lapp-allmogen kan för
mås att, mot minsta uppoffring, antaga 
dylika personer. Inom hvarje Socken 
bestrides (altigförsörjningen medelst ut
delande af Contant understöd, vanligast 
från de inrättade Fattig-Gassorn« och 
någongäng frän särskildte sammanskott, 
dock fa, på sätt jag här ofvan nämndt, 
kustlandels lunvånare vidkännas under
hållet afLapparnes fleste fattighjon. In
rättandet af ordenteligeGästgifverier har, 
under ifrågavarande tid, ej eller kommit 
i fråga, hälst Resande åt dessa aflägsna 
trakter sällan färdas och da, som sig 
deråt begifva, vanligen med beredvillig
het af Nybyggarne herbergeras och fort-
ökaffas, hyartill Lapparne äfven, nar så 
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fordras, bidraga. SBsom skicklig jägare 
förföljer Lappen oafbrutit Tofdjuren, och 
allmänna anstalter till dessas utödande 
kan således, snart sagt, knappast vara af 
nöden och för öfrigt är verkställigheten 
af någresådane,i de vidsträckta Lappmar-
kernes nu varande glest befolkad« skick, 
icke ens länkbar. 

Med djupaste vördnad, nit och trohet 

framhärdar 

Stormågtigste Aller Nådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtig-

ste tjenare och undersåte 

CARL SPARRE. 

J. G. Rosenlind. P. R. Ferlin. 

Piteå den 4 Augustii 1828. 
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