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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

Inför Eders Kongl. Maj:t åligger det mig nu i underdånighet afgifva be
rättelse om Norrbottens Läns tillstånd i Oeconomiskt och Statistiskt afseen-
de för de sistförflulne fem aren, eller ifrån och med år 1827 till och med 
1831. Enär den beskrifning, sig slutande ined år 1826, som jag under 
den 4;de Augusti 1828 hade Nåden öfverlemua, utförligt innefattar Länets 
allmanna Beskaffenhet, Innevånames bildning, seder och lefnadssält, Jord
brukets och ofri ga näringars förhållande, Beskattningens hufvudgrunder och, 
belopp samt de för allmän välfärd och säkerhet varande inrättningar, tor
de mig tillåtas, att, vid genomgåendet af de rubriker, som vid denna be
rättelses författande böra iakttagas, hufvudsakligen hänvisa till samma Be
skrifning och jemte öfverlemnande af de härtill hörande, fullständigt upp
rättade Tabeller, egentligen vidröra de grenar som, förmedelst inträffiide 
förhållanden under tidens lopp, förändringar undergått. 

Under de år nyssnämnde beskrifning upptager, var Länet oafbrntet 
i åtnjutande af goda skördar, Folkmängden tillväxte ostörd, Jordbruket samt 
öfriga näringar voro i jemt tilltagande, och man ansåg sig kunna hoppas, 
att, om ett dylikt lyckligt förhållande fortfarande fått ega rum, detta Län, 
hvars innevånare i allmänhet voro välmående samt idoge och sparsamme, 
skulle inom kort icke blott hinna till ett välstånd, som satle det i bredd 
med Söderns bättre lottade orter och gjorde det oberoende af en eller an
nan mindre gynnande skörd, utan äfven genom större företag i odlings-
och utdiknings-vågen kunna förminska och såmedelsl blifva fredad t från de 
frostskador, för hvilka denna ort, mer än någon annan, så ofta tillförene 
varit utsatt; men dessa förhoppningar tillintetgjordes allt för hastigt. lie-
dan 1829 började åter på en del ställen erfaras köldens Verkningar på grö
dan, hvilken i allmänhet blef mindre gifvande och för mängden otillräcke-
lig, hvårföre de äldre förlager måste lillitas, och 1830 och 1831 inträdde 
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missväxter, som fordrade Statens mellankomst med undsättningar, så 
fvamt nöden till sin höjd ej skulle urarta. Dessa olyckor liafva lagt hin
der för folkmängdens tillökning1, genom till ovanlig myckenhet förelagne 
utflyttningar åt Norige och södra provinserna, nedstämt lynnet för jorbr li
ket samt medfört ett aflynande i handeln och de flesta näringnrne; och du 
i följd häraf Länets förbättrande i de delar, der Innevånarnes ansträngning 
eller kostnader å deras sida erfordrats, must tillhakasta, samt Innebyggar-
nes uppehälle icke ensamt måste afses, utan till största delen söka beredas 
genom allmänna och enskildta understöd, är jag ty värr för närvarande 
utur tillfälle, att framställa en sådan tillväxt och förkofran i Länets ställ
ning, som, om det varit skonadt från berörde olyckor, jag säkert fått till
fredsställelsen anmäla. 

1:o Länets allmänna beskaffenhet. 

Härom får jag helt och hållet åberopa min år 1828 afgifna underdå
niga berättelse. 

2:o Innevånare. 

Folkmängden år 1826 utgjorde inom Kustlandet enligt mantalsläng-
derne 34,372 och inom Lappmarkerne, der raantalsskrifuingar icke hållas, 
och der grunden för dess bestämmande måste hämtas från anteckningarne 
i och för Qvinqvennie-Tabellen, omkring 4>3^°> summa 38,Go2 personer. 
Folkmängden 1831 uppgick deremot inom kustlandet till 3y,p36, hvaraf 
voro Mantalsskrifne af mankön 8,991, af qvinnkön 9,840, och manlalsfrie 
af mankön 9,118 och af qvinnkön 9,987, samt inom Lappmarken till 4,700, 
summa 42>636 personer. Länets folkstock har således under dessa fem å-
ren ökats med 4>°34 personer, och då denna tillökning är vida större, äu 
den, som under de der förut gångne fem åren egde rum, oaktadt utilyltnin-
garne, på sätt jag här of van anmärkt, de tvänne sednare åren till mer än 
vanlig höjd stigit, synes häraf huru betydligt de föddas antal öfvergått de 
dödas och huru ansenligt folknnmmern här i Länet skolat tillväxa, derest 
Försynen, som bevarat orten från härjande sjukdomar, hade äfven skonat 
den från förberörde missväxter. 

Folkets seder, som i allmänhet äro oförderfvade, hafva snarare för
bättrats, än försämrats af de flere på hvarandra följde missväxtåren. Väl 
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hafva tiggerier under vissa perioder, då nöden varit strängast, funnits e-
mot vanan till betydlig mängd ega rum; men då sådane ej äro enlige med 
Nordboens lynne, föreser jag, att, så snart landet hugnas med goda skör
dar och.jordbruk och näringar återfå sin förra gång, denna osed å nyo 
skall försvinna och till sin vanliga obetydlighet återgå. Förbättringen, som 
jag här ofvan velat anmärka, har förnämligast föranlcdts från ett aftagande 
bränvinssupande. Genom de bränvinsbrännings-förbud, som under de sed-
liare årön oftast egt rum, har tillgången å bränvin varit ringa och priset 
dera högt. Härigenom hav fylleriet blifvit mera sällsynt, och då denna 
last är vanligen roten till eller grundlägger de öfriga, så har man jemte 
densammas förminskning jemväl funnit brotten i allmänhet icke förökas. 

Välmågan hos folket är deremot i märkbart aftagande, och om än 
gynnande skördar återkomma, torde en längre tid erfordras, innan de nu 
iråkade skuldsättningarne till Staten och enskilde kunna afbördas samt väl
ståndet kan hinna till den punkt, hvarpå det före 182c) stod. 

Dagsverksprisen hafva af de felslagne skördarne ansenligt nedsatts. 
Bonden, som i allt nödgats hushålla, liar måst inskränka tjenstehjonens an
tal och dessa i förening med Inhyses- och Backstuguhjon, hvilka skola 
hämta sitt uppehälle af arbetsförljenster, hafva i saknad af dessa, som öf-
verallt indragits, hellre arbetat för hvad som helst, än lidit nöd, hvadan 
berörde pris, som 1826 utgjorde för häst och karl, sommartiden 1 R:dr 
16 sk. och vinlertiden 36 å 4° s -̂> för ett karldagsverke sommartiden ZG 
A /\o sk. och vintertiden \6 å 20 sk., samt för ett qvinnsdagsverke som
martiden 24 sk. och vintertiden 12 sk. allt Banco på egen töjt, nu gått 
tillbaka 33^ a 5o procent och någon gång deröfver. 

3:o Näringar. 

Jordbruk: Detta utgör kustlandets hufvudnäring, och ehuru odlaren, 
genom förut anmärkte missväxter, de sednare åren skördat ingen eller fö
ga lön för sin å åkern nedlagde möda och kostnad, underlåles likväl icke 
försök att göras till densammas upphjälpande och jordbruket, som numera 
skötes med förbättrad redskap, är alliså, fast småningom, i tilltagande. 1 
Piteå och Luleå Socknar börjar Rågsädet mera allmänt att begagnas, men 
i öfriga Socknar fortfar bruket att nyttja åkern nästan endast uti ensädc 
ined Korn. Potaloes-odlingen vinner ulvcr allt med hvarje år mera fram
gång, hvarcmoi, sådant märkes föga livad angår Lin- eller llamp-odlingon 
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samt rotfrukter. Der laga Skiften hunnit verkställas, hafva de på jordbru
ket visat fördelaktig verkan, och sedan Lånets afvittrande, som oafbrulet 
fortgår, nu mera uti ålskillige socknar till slor del framskridit, möter i det 
afseendet mindre hinder lör dylika skiftens förelagande; dock som få By
ar fur närvarande finnas i den lyckliga ställning, att de kunna bekosta la
ga skiften, måste i det hela med dem anstä, intill dess landet framdeles 
möjligen kan förkofra sig. 

Boskaps-skötsel: Icke blott inom kustlandet, utan äfven bland Ny
byggarne inom Lappmarken, utgör Boskapsskötseln en näringsgren af i det 
närmaste lika väsendllighet med. jordbruket, och ehuru allmogens håg och 
försök att förbättra ängarne, samt att i allt föröka fodertillgången, märk
bart visar sig, har likväl föga tillfredsställelse deraf erfarits under de tren-
ne sednare åren, då missväxten på boskapsfoder blifvit med hvarje år 
kännbarare. — Ladugårdarne hafva alltså måst betydligt nedsättas och den. 
afkastning, deraf i annat fall kunnat påräknas, har fciljakteligen ansenligt 
förminskats, så att, då, enligt sista Feinårs-Berätlelsen, årliga försäljningen 
af smör utom landet upptogs till omkring 3o,ooo Lispund, knappast mer 
än'30,000 Lispund under hvarje af de trenne sednare åren kunna antagas 
såsom afyttrade. Sjukdomar bland boskapen hafva dock under tiden icke 
försports, och denna näringsgren, som för Länet är bäst passande, upplif-
vas lätt åter, blott ett godt år inträffar, och skall säkert hädanefter, då 
jordbruket härstädes är och blifver mera äfventyrligt, i förökad scala om
fattas och tilltaga. 

Rehn-skötseln är Lappallmogens hufvudnäring, och fastän Rofdjuren 
tidtals åstadkommit större förstörelser bland en del Rehnhjordar, kan dock 
denna näring antagas hafva under de fem nu ifrågavarande åren oförän
drad bibehållit sig. 

Skogar: Dessa äro invid hafskusten och de mera bebodde trakterna 
mycket medtagne, hvaremot inåt Landet tillgången dera är ymnig. De 
hafva likvist icke de sednare åren blifvit mycket anlitade till Skeppsbyg-
gerier, emedan ganska få fartyg derunder, emot hvad lillförene vanligt va
rit, blifvit byggde. Såsom en vedsparande uppfinning torde förtjena näm
nas, de af allmogen i Calix 'Fögderi i synnerhet, nu mera inrättade spi
sar med eldrör, hvilka erfordra vida mindre ved, än de förut nyttjade 
spisarne för rummens uppvärmning, och dessutom på samma gång de upp
värma muren, lemna dem, som vilja förrätta arbete i rummen, nö
digt ljus. 
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Bergsrörelse: Denna handtering, som synes vara ämnad till Länets 
eeeonomiska slöd, enär Orten erbjuder allt hvaU för en större rörelse tarf-
vas kan af malm, kohl och betjening, är visserligen i tilllagande, fast icke 
till den höjd, som man vid förra Berättelsens aflemnande trodde sig före
ge, och hvilket desto lättare kunnat ega ruin, som de Länet öfvergångne 
missväxter nedsatt dagsverksprisen och gjort [iinevånariies behof af aibets-
förtjenster större, hvadan Bruksegare varit i tillfälle till öfverfl.öd emot bil
lige pris erhålla kohl och betjening af allmogen. Under tiden är en Mas
ugn vid Afvaforss uppförd och en Slångjerns-IIammare vid Hvitåforss un
der byggnad, hvarjemte år j83o på den så kallade Risljälns-skogen inom 
Piteå Socken upptäcktes ett betydligt fält af i dagen på flere ställen fram
skjutande jernmaln, till någon del af god beskaffenhet, men till större de
len mager. Ett Bolag bildades väl för denna grufvas bearbetande, men 
då malmens, afsättning till en början ej gick efter önskan, har den ifver 
till företagets fullbordande,, som första året var rådande, saktat sig, och den 
masugn,, hvilken Bolaget fått tillstand anlägga,, ännu icke blifvit påbörjad. 
Årliga tillverkningen vid Länets i gång varande sju stångjernsverk kan an
tagas till 3 å 4»ooo Skeppund smide och vid. Masugnarne till 6 å 7,000 
Skeppund Tackjern,, hvarmed. omkring 3oo persoxier äro sysselsatte. 

4:o Fabriker, Bruks- och öfrige Näringar, hvilka icke höra till Bergs-
rörelsen. 

Sågverk: Antalet af de inom Länet befintlige fihbladige sågverk «1r, 
sedan sista Berättelsens afgifvande, oförändradt, och ehuru Skogarne, särde
les 183 r>. skadades betydligt af skogseldar, och närmast verken äro mycket 
ålitade, kunna de likväl anses tilhäcklige' för att ännu en längre tid be
trygga de flesta' sågarne för skogsbrist.. Sågverksrörelsen synes dock mera 
vara i af- än tilltagande, och medeltillverkningeiii kan under sednare åren 
icke antagas högre, än till 26' å: 27,000- Tolfter Bräder, i enkel sju alnaii 
beräkning. 

Skeppsbyggeri: Under sista crvinqvennium har denna näringsgren 
rönt någon mera lifjighet, än åren förut, men kaa hvarken jemföras med 
livad, den i fordna lider varit,, ej eller,, i anseende till Handels-Sjöfartens 
aftynande och den nu varande ringa tillgången på: tjenligt viike, för fram
tiden såsom någon säker inkomstkälla påräknas.. 

Det enda Glasbruk, som i Länet finnes, fortsätter sin rörelse oförän-
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dradt, och behållningen af dess tillverkningar anmärkes till ett belopp af 
Q å 10,000 R:dr Banko årligen. 

Binäringar: Såsom anmärkningsvärdt må nämnas, att sedan år 1829, 
då missväxterne på säd och hö togo sin början, både Jagten och Fisket 
årligeii blifvit sämre. Fogeln har under de trenne sednare åren varit nä
stan osynlig och det är således endast genom fångsten af skadedjur, hvil-
ka egentligen funnits inom Lappmarkerne, som Jagten dessa år gifvit nå
gon inkomst. . Laxfisket, hvilket synnerligast för Innevånarne inom Fin
ska Socknarne utgör ett betydande näringsfång, upptogs i förra Berättel
sen gifva en årlig afkastning af omkring i,3oo Tunnor salt Lax, men kan 
för de nu ifrågavarande åren icke uppgifvas till mer än 8 å 900 Tunnor. 
Af Strömming, som lika med Laxen på andra orterne föryttrats, har ock
så fångsten varit mindre. 

Tjärubränningen, som med skäl kan anses för den minst lönande 
och som de föregående goda åren varit i aftagande, har, då brist på arbets-
forljenster och födoämnen inträdt, åter tilltagit så, att år i83 i tillverknin
gen af tjära uppgick till vid pass 20,000 tunnor. 

Salpeter-tillverkningen, hvilken i alla afseenden är passande för 
denna ort, har väl icke sträckt sig utom Luleå Fögderi, hvarest den likvist 
Är i betydligt tilltagande och inom korrt tid säkert skall gifva dess Inne
vånare en större årlig inkomst, men all anledning är att den också snart af 
Calix Fögderis Innevånare påbegynnes. 

En inom detta Län förut obegagnad näring, nemligen Pottaske-till-
verkningen, uppkom år 1829 inom NederCalix Socken genom en från sö
dra delen af Österbotten dit anländ, i Pottaske-beredningen kunnig person 
och spridde sig med det samma till JVederTorneå och Carl Gustafs Sock
nar. Nämnde år tillverkades och exporterades derifrån ungefärligen en
dast 200 Lispund Calcinerad pottaska, men år i83i uppgick afsändningen 
nära till 4000 lispund, och denna näringsgren, som synnerligast inom Ca-
Jix är i starkt tilltagande och der, under berörde år, beredt en mängd fat
tiga Innebyggare nödig bergning, torde äfven af Innevånarne i Länets öf-
rige Socknar snart med nit omfattas, och således komma, att här i orten 
utgöra en vigtig binäring. 

Angående allmogens handel och öfiiga Binäringar får jag underdå-
nigst åberopa förra Femårs-Berättelsen. 

Åtgärder till beredande af ytterligare bekvämligheter i land- och vat
ten-
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ten-communieationerne liafva, af förut anmärkte orsaker, icke kunnat under 
seclnnre åren vidtagas, hvaremot den i förra Berättelsen omnämnde nya 
Kyrkan i Bodens by för Luleå öfra Församling, hvilken är 1827 påbegynles, 
Mef år 1831 fullbordad, äfvensom under tiden till stor lättnad för Länets 
Innevånare, i afseeude på brefbäringsskyldigheten och till lika stor förmon 
for brefvens säkra ocb skyndsamma framkomst, Postgångar på Statens be
kostnad blifvit inrättade emellan Haparanda och Pajala Kapell, emellan 
NederCalix och Gellivare Lappmark samt emellan Luleå och Jockniocks 
Lappmark. 

5:o Politisk Författning. 

Kammarverk. Under den tid denna berättelse innefattar, har, genom 
i Skatt ingångne hemman, skattdragande hemmantalet blifvit förökadt med 
3 i | ? | mantal, hvaremot dels genom förmedlingar, dels ock derigenom, att 
i skalt ingångne hemman å nyo erhållit förlängning i frihetstiden, derifrån 
afgått \6\ mantal, så att rätta tillökningen i inkomsten af jordegendom, 
som Staten under berörde tid erhållit, således utgör Räntan af i4 I I i man-
tal Krono och Frälse. Under samma tid liafva med Eders Koiigl. Maj:ls 
Befallningshafvandes tillstånd blifvit till inrättning beviljade emot bestäm
de frihetsår, inom kustlandet I/J.6 Nybyggen och 5 Torp samt inom Lapp-
Hiarkerne 66 Nybyggen, hvarförutan mom kustlandet i<)5 och iiTom Lapp-
ihärkerne 263 särskilde odlingslägenheter blifvit upplåtne att begagnas, 
dels under hemman emot särskild skatt efter utsatte frihetsår, dels ock till 
förmering af Kronohemman och Nybyggen, der lägenheterne vid skeende 
afvittring icke varda på annat sätt disponerade, hvilket allt torde visa jord
brukets märkeliga tillväxt. Hemmansklyfningar fortgå till Länets förmån, 
och inom kustlandet har hvarken hemman eller nybyggen råkat i ödesmål, 
men inom Lappmarken halva tvänne FrälseNybyggen deremot blifvit öde, 
emedan de, utsynte på 1790-talet, då bergsrörelsen inom Länet hufvudsak-
ligen var i en mans ego, egentligen intagits mera för Skogsviddernes skull, 
än med afscende på åker och ängs tillfällen, och derföre nu mera öfver-
gifvits af inuehafvarne, såsom derunder saknande all odlingsbar mark. 

Statsbidrag. Uti Statistiska Tabellen är beloppet deraf för Iivarje 
slags hemman och näring upplaget, och då någon förändring; i de förhål-

2 
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landen och uppgifter, som uti 1828 års Berättelse blifvit anmärkte» icke 
inträffat, vägar jag i dessa delar densamma underdånigst åberopa. 

Politie. Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af är 1817, röran
de Kyrkoråd och Sockenstämmor med mera, har hittills visat sig vara till— 
fylleslgörande för ordningens och sedlighetens bibehållande, hvadan särskil-
te allmänna anstalter i det afseendet under tiden icke erfordrats. Gäslgif-
varne äro berättigade till bränvinsminutering, men i öfrigt finnas å Landet 
icke några tillåtna krogar. Sparbanker och Socken-Magaziner hafva intill 
denna tid ej blifvit inrättade, men sedan Länet de trenne sednare åren 
fortfarände lidit af missväxter, höras tänkesätten i afseende på de sistnäm-
de vara förändrade hos Innevånarne, som alltså snart nog torde kunua 
förmås, att gå i författning om bildande af dylika Magaziner. 

Helsovården, Fattigförsörjningen och Skjutsordningen administreras ef
ter gällande Författningar. Smittosamma sjukdomar» som utbredt sig öfver 
någon vidsträckt del af Länet, hafva under ifrågavarande tid ej egt rum» 
och de inom Länet boende fyra Läkarne lemna, livar inom sitt district, 
oförtrutet biträde vid påkommande sjukdomstillfällen.. Vaccinateurer äro 
uti alla Socknar tillsatte, hvilka försvarligt fullgöra sina åligganden. Under 
tiden har äfven en DjurLäkare blifvit för Länet antagen. Särdeles de trenne 
sednare åren, har fattigförsörjningen blifvit tryckande, och bidragen härtill» 
som i alla Socknar måst förökas, hafva uti en del nära fördubblats, emot 
hvad de tillförene uppgått. 

Rofdjur hafva dessa år, såsom förut, varit sällsynte inom kustlandet, 
hvaremot inom Lappmarkerne vargarnes antal betydligt förökats, härröran
de deraf, att under vintrarne ringa snö fallit, derigenom jagten efter dem 
förhindrats. Allmänna anstalters vidtagande till dessa odjurs fångande kun
na likväl inom de vidsträckta Lappmarkerne icke ifrägakomma, och äro de
sto mindre af nöden, som Lappen, blott gynnande snövintrar äter inträda» 
utan synnerlig svårighet dem fångar och till mängden förminskar, 

6:o Städer. 

Piteå och Luleå Städer, som år 1831 hade en folkmängd, den förre 
af Eltusende Etthundrade fyratioåtta och den sednare af Ettusende Sextio
sju personer, grunda sitt bestånd på handel, sjöfart, handtverkerier, fiske 
samt jordbruk med Boskapsskötsel. Enär, såsom förut anmärkt är, fortfa
rande missväxter å säd och hö de trenne sednare åren inträffat samt fisket 



11 

derunder jemväl varit mindre gynnande, hafva dessa sistnämnde trenne 
näringsgrenar berörde år lemnat Innevånarne ringa afkastning för deras 
uppehälle, och då handeln, hvilken på inrikes orter drifves med Landets 
producter, deraf tillgångarne, med undantag af tjära och trädvaror, förmin
skats, följaktligen varit mindre liflig, sjöfarten, i anledning häraf, också in
skränkts samt handtverkerierne vid sådane förhållanden äfven föga anlitats, 
följer af detta allt, att någon förkofran i bemälte Innevånares näringar un
der sista Qvinqvennium ej kan hafva inträdt, utan måste ty värr ett små
ningom aftynande deruti i stället uppgifvas. Detta oaktadt bibehålies i all
mänhet välmågan hos Handländerna, hvaraf en del, synnerligast inom Lu
leå, äro förmögne, hvaremot öfrige Borgersmän och Innevånare med få un
dantag finnas mindre behållne, samt många uti högst torftiga omständighe
ter; och försörjas de fattiga, hvilkas antal i sednare tider betydligt ökats, 
genom dels contanta understöd af vissa dertill anslagne medel, äfvensom 
särskildte sammanskott, dels ock genom indelande på så kallad fattigrota. 

För öfverförandet af landets producter till Stockholm, dit sjöfarten. 
nu mera nästan endast idkas, och återhämtande af de varor, som för or-% 
ten behöfvas och finna afsättning, egde berörde Städer år 1831, allenast fy
ra fartyg hvardera; och hafva under de år denna Berättelse innefattar, 
Städernes Handlande inom Länet låtit bygga åtta fartyg, hvilka de på an
dra' Inrikes orter afyttrat. Årliga inkomsterne, som desse städer påräkna, 
såsom af Tolag, Hamn- och Våg-penningar med mera, uppgå sammaulagde 
till omkring Femhundrade Trettio R:dr Banco. 

De Skolor, som i förra berättelsen äro heskrifne, nemligen en Tri-
vial-Skola i Piteå och en lägre Apologist-Skola i Luleå, hafva de sednare 
åren icke undergått förändring i något afseende, och af en i hvarje Stad 
boende Läkare, besörjes sjukvården derstädes. Det i Piteå inrättade Laza-
rett har under tiden blifvit utvidgadt och synts hitintills motsvara det der-
med åsyftade ändamålet. 

Haparanda Stad, för hvilken grundläggningsbref utfärdades redan år 
1812, har icke eller under nu förflutne år vunnit minsta framgång. En 
dast tvänne fattiga fiskare äro der bosatte och all förmodan om denna an
läggnings begagnande för framtiden är nu mera försvunnen, sedan år 1828, 
i följd af Eders Kongl. Majrts Nådiga tillåtelse, ett hemman af Ett tredje
dels mantals skatt blifvit i Haparanda By inköpt för Statens medel emot 
ersättning af köpesumman i den mån gårdstomter blifva inlöste, till u t 
rymme för den Köping, som vid nämnde By är vorden år 1821 till inrät-
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tände i Nåder beviljad. Berörde Haparanda Köping finnes deremot vara 
i starkt tilltagande och lofvar för öfra delen af detta Län bl i f va en vigtig 
och gynnande Handelsplats. Antalet af mantalsskrifne personer devstädes 
uppgick år I 8 3 I till 127, och Aderton gårdstomter äro redan inköpte oeh 
bebygde. De handlande, som der nedsatt sig, äro välmående, några för
mogne, och öfverföra till Stockholm med tillräckelig mängd egna fartyg, 
de producter Innevånarne i Socknarne deromkring hafva att afsätta, samt 
återhämta hvad dessa af spannemål och förnödenhetsvaror deremot behöf-
va. Et t väl försedt Apothek är i Köpingen inrättadl; och ProvincialLäka-
ren för Länets norra district är der äfven boende, hvarjemte den Apologist-
Skola med trenne Lärare, som i Nåder blifvit bifallen till anläggning der-
städes, nu mera är under fullbordan, hvilken af ortens Innevånare efter
längtade inrättning gifver dem bästa hopp för undervisningens framtida 
befrämjande. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar, 

Stormägtigste Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

Piteå, den 30 September 1833. 
Underdånigste, Tropligtigste 

Tjenare och Undersåte 

C A R L S P A R R E . 

J. G. Rosenlindt. P. R. Ferlin. 



Tabell för Landet inom Norrbottens Län. 

Norrbottens Lands-Contoir i Piteå den 30 September 1833. 

CARL SPARRE. 



Tabell för Städerne inom Norrbottens Län. 

Norrbottens Lands-Contoir i Piteå den 30 September 1833. 

CARL SPARRE. 

P. R. Ferlin. 
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