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UNDERDÅNIGSTE MEMORIAL. 

Efter sakernas vanliga ordning, skall väl uti ett land, som står under od
ling, till hviiken cathegori man måste räkna Norrbotten, en ostörd tid af 
fem år, utom det att ett sådant tidskifte kan innefatta mänga märkvärdi
ga tilldragelser, i öfrigt vara tillräcklig, att, under för ändamålet gynnan
de institutioner, frambringa betydliga framsteg i landets utbildning, så väl 
i ekonomiskt som statistiskt hänseende. Men tänker man sig detta land 
pä Norrbottens latitud: att, ehuru mängfalldiga odlingstillfällen det än vi
dare kan hafva att erbjuda, likväl öfver hufvud den mäst odlade delen af 
jorden redan är intagen: att sommaren inskränker sig till knappa fyra må-
nader; att jordens productions-förmåga, i samma mån, är mera vansklig 
och mindre mångfaldig: och ändteligen, att capitaler saknas — sä finner 
man lätt, att allt verkligt framskridande måste gå långsamt. Tillstöta äter, 
under tiden, sådana calamiteter, som, tyvärr, under hela det qvinqvenni-
um, denna berättelse omfattar, drabbat Norrbotten, är det redan lyckligt, 
om icke utvecklingen tagit en retrograd rörelse. Beskaffenheten af de o-
lyckor, jag antydt, är väl tillräckligen känd, dock må den här omsägas: jag 
menar missväxterne. Falsk vore den uppgift, att dessa varit här allmän
na, ty under sådane omständigheter skulle hvarje välgörenhetens uppoff
ring varit otillräcklig att skydda innevånarne för en slutlig hungersdöd, 
men dock har, med få undantag, hvar och en by deraf mer och mindre 
lidit, och i synnerhet Nybyggare eller de, i hvilkas händer lägenheternes 
första utbildning varit anförtrodd och hvilka följaktligen minst befunnit sig 
i den ställning, att förmå uthärda följderna. Denna tiderymd har, såsom 
oftast är händelsen med ofärder, dock varit lärorik, och väl vore om till-
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dragelserne skulle af folket läggas på minnet, samt om den erfarenhet, som 
af olyckan vunnits, gjorde sig gällande, genom sparsamhet och större om-
tanka om jordens häfd, hvilken sednare angelägenhet åtminstone af många 
illa iakttagits, synnerligast af Nybyggaren, och hvilken omständighet man 
med säkerhet kan antaga såsom en bidragande orsak till många af de ti-
made skadorne. 

Efter denna allmänna betraktelse, öfvergår jag till redogörelsen om 
Länets tillstånd, i den ordning formuläret föreskriiver. 

1. Länets allmänna beskaffenhet. 
Detta ämne är fullständigt af mine företrädare i Embetet afhand-

ladt och i allmänhet tillrackligen kändt, sä alt jag icke anser mig böra ö-
ka vidlyftigheten med återupprepande af förhållanderna i denna del. Det 
enda, jag anser mig härvid böra anmärka, för att icke gifva anledning till 
förvillelse, är, att Länets område, till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Beslut 
af den 10:de Februari 1837, blifvit ökadt med Arvidsjaurs och Arjeplongs-
Lappmarks Församlingar, hvilka ock med ett gemensamt namn af Piteå 
Lappmarker benämnas. Men då detta inträffat efter den lid, denna be
rättelse omfattar, har ock denna förökade del af Länet hvarken tagits i 
beräkning vid de bifogade tabellernes upprättande, eller blifvit, i öfrigt, i 
denna berättelse innefattad. Så mycket må endast vara nämndt, att desse 
orter äro belägne i nordvest från Piteå Stad, Arvidsjaur på 15 och Arje-
ploug på 23 1-3 mils afstånd, och alt deras förläggande till detta Län var i 
alla afseenden lämpligt, och för dem beqvämligare, samt att dessa förbätt
rade förhållanden jemväl blifvit, ehuru detta tillhör en ännu sednare lid, 
ökade genom en regulier postgång till och ifrån dessa ställen. Till Länets 
geografiska fullständighet erfordras nu endast, att gräns-linie emellan We
ster- och Norrbottens kustland, som år 1832 uppgicks, fortsättes genom, 
eller rättare utmed desse Lappmarker upp mot Norrska gränsen. 

2. Innevånare. 
Folkmängden utgjorde 1831, i kustlandet, tillhopa 37,936 personer 

och antogs i Lappmarken, der Mantalsskrifningar icke hållas, till 4,700. 
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Bifogade Tabell utvisar, att folkmängden, år 1836, upgick, inom kustlandet, 
till 8,837 manner och 9,672 qvinnor, samt af Mantalsfrie till 9,948 af man-
och 10,733 af qvinkönet, eller tillhopa med Lappmarkens befolkning, som 
då kunde antagas till 5,000, en summa af 44,180 menniskor. Som nu to
tala folkmängden i Länet, år 1831, utgjorde 42,636, har den, på dessa fem 
år, förökat sig med endast 1,544 personer, då den deremot, under lika 
lång tid, år 1831, hade tilltagit med 4,037 själar. Som någon farsot ic
ke härjat i Länet, så måste denna förminskning i tillväxten tillskrifvas 
missväxterne och utvandringar, hufvudsakligast till Norrige. I öfrigt är 
denna minskning i folkmängden, för närvarande, en ren vinst, emedan 
Länets tillgångar redan äro nog knappa för de inbyggare, som der nu 
finnas. 

Folket. Detta består, såsom man vet, af trenne särskilde folkstam
mar, nemligen: Svenskar, Finnar och Lappar, med hvar sitt särskildta 
språk, hvaraf dock Lappskan och Finskan röja likhet med hvarandra, syn-
nerligast i benämningar å ting, men otvifvelaktigt är det Lappska mindre 
odladt. Eget är det emedlertid, att då Finnarne, med få undantag, h var
ken tala eller förstå Svenska, detta språk deremot, sådant det bland Norr
bottens Allmoge förekommer, i allmänhet talas af Lapparne. Orsaken här
till torde dock kunna tillskrifvas dels de sednares noraadiska lefnadssätt, 
som ofta förer dem ned till kustlandets betesmarker, livarvid de sättas i 
ständigare beröring med Svenskarne, dels ock Svenske Nybyggares bosätt
ning i Lappmarken. 

Norrbottningens lynne utmärkes af en viss stolthet, som dock sak
nar detta städade uttryck, hvarigenom det således lätt, men örigtigt för
blandas med stråfhet och ogenhet, och hans ömtålighet om sina rättighe
ter är lika så påtaglig, som hans flegma, i afseende på saker, som icke rö
ra honom närmare eller kanske personligen. Den bildningsgrad, under 
hvars inflytelse han sig befinner, är säkert fullt jemnförlig. ja öfverträffar 
måhända Sveriges öfriga Allmoges, men den är dock, för vår tid, för låg, 
för att icke påkalla åtgärder för dess utvidgning. Till seder är folket i 
allmänhet oförderfvadt, och om sedlighet heldre trifves hos medellösheten, 
för att ej säga fattigdomen, än hos förmögenheten, så har Länet åtminsto
ne, i delta afseende, vunnit under de föregående åren. 
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Den böjelse För yppighet i kläder, som utmärkt Allmogen, bibehål

ler sig likväl synnerligast hos ungdomen, men företrädesvis hos ogifte af 
det andra könet. — Bränvinsconsumtionen, som i öfrigt icke varit öfver-
drifven, skulle säkerligen mycket aftaga, om införseln sjöledes af denna va-
ra till Länet förbjöds, 

Folket är i allmänhet händigt och arbetssamt, men häller sig fast 
vid gamla bruk och vanor och använder derigenom deras verksamhet stun
dom mindre lyckligt. 

De felslagne skördarne hafva inskränkt tjänstehjons antal och min
skat tillfällena till arbetsföltjenst, hvarigenom arbetsiönerne oskäligen nedsatts 
i förhållande till varuvärdena. De förra hafva vanligen bestigit sig som
martiden till i R:dr 8 sk. för häst och karl, 32 sk. för en karl och 20 
sk. för en qvinna, samt vintertiderne 36 sk. för häst och karl, 20 sk. för 
ett karldagsverke och 10 sk. 8 rst. B:co för ett qvinnodagsverke, allt på 
egen kost; men i de aflägsnare orterne, ända till 25 à 33 1/3 proc. lägre. 

3. Näringar. 
Jordbruk. Detta utgör med rätta kustlandets egentliga hufvudnä-

ring, ehuru inkomsten deraf, under de fem ifrågavarande åren, varit myc
ket otillräcklig för odlarens behof i allmänhet, hvilket härrör af de förut 
angifne orsakerne eller missväxter, föranledde dels af tidiga froster och 
dels af otjenligare utsäde och mycket af äkrarnes dåliga häfd och svaga 
begödsling. I Norrbottens climat ligger det för jordbrukaren mycken magt 
uppå, att växtligheten hastigt befordras, och detta kan ej annorlunda åstad
kommas än genom jordens tillräckliga bearbetning och begödslande; i an
nat fall uppehälles växten alltför länge, sä att frostnätterna hunnit inträ
da, innan säden nätt någon mognad och derigenom vunnit nägon consi
stence, hvarförutan den alltid är, synrierligast vid lugnt väder, högst öm
tålig för kyla. Derigenom att hemman klyfvas i allt för små lotter, hvar-
af bänder, att de med tiden öfverbefolkas, är ägaren nödsakad, att utvid
ga sitt åkerbruk; men då höbordet, och i följd deraf ladugården, i allmän
het, är allt för inskränkt och ringa för att lemna tillräckligt gödningsäm
ne, och artificiel gödselberedning försummas, inträffar, att utsädet måste 
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tilltagas betydligt drygare och att drifningen går alldeles för långsamt. 
Denna alltför stora utvidgning af åkern, i förhållande till ladugården, som 
äfven gäller om de större hemmanslotterne, förekommer, med få undantag, 
isynnerhet i de byar, som sakna naturliga ängar och der följaktligen hö-
bordet skall beredas genom odling och växelbruk. Kornet är väl landets 
egentliga hufvudsäde, men likväl börjar höstrågen alt mer och mer begag
nas, särdeles i södra delen af Länet, och önskligt vore, om odlingen deraf 
allmännare antogs och begagnades mera ändamålsenligt, än som sker; ty 
dels åtnöjer denna säd sig med magrare mark och dels bör den säkrare 
undgå frostskada än vårsäden, emedan den kan beräknas vara fullmatad 
innan frosttiden inträffar. I södra orterne, der somrarne äro längre och 
der föga eller obetydligt snö faller, torde förhållandet väl vara annorlun
da, men här synes rågen böra sås tidigt, i slutet af Julii eller i början 
af Augusti, samt företrädesvis å mera docerande ställen, så att det myck
na vattnet, som vid den hastiga öfvergången från vinter till sommar, bär 
inträffar, öfverallt uppkommer, må kunna afrinna, och icke genom ett fort
satt stillastående öfver åkrarne verka antingen broddens och skottets för
ruttnelse eller ock mattighet i plantan, hvarigenom drifningen blir lång
sam, hvilken endera olägenhet utan berörde försigtighet här ofta tillstöter, 
särdeles om man sått för tjockt, ett ytterligare misstag, som af allmogen 
här äfvenledes begås. Med tiden skola väl dock de fel, som uu vidröra jord
bruket, af erfarenheten undanrödjas, synnerligast sedan laga skiften hunnit 
byarne öfvergå och Allmogen derigenom vunnit friare händer för sin verk
samhet. I öfrigt lider jordbruket betydligt, genom den för högt drifna 
tjärulillverkningen, hvaråt många jordbrukare, särdeles Nyhemmans innehaf-
vare, egna allt för mycken tid, så att derigenom den redan uppbrutna jor
dens behöriga häfd försummas och nyodlingarne alltför lamt bedrifvas. 
Medgifvas måste dock, att missväxterne i allmänhet nu tvungit Allmogen, 
på jordbrukets bekostnad tillgripa denna binäring, såsom Jemnande hasti
gare, ehuru knapp inkomst. Väl hafva, såsom nedanföre anföres, en mängd 
Nyhemman blifvit anlagda, samt än flere lägenheter för begagnande tills 
vidare upplåtne, men på det hela har dock jordbruket gjort föga framsteg, 
emedan det på många äldre lägenheter blifvit eftersatt. — Potatesodlin-
lingen begagnas öfver allt, men öringen deraf har äfvenledes varit knapp. 
Lin odlas föga eller intet, men Hampa, på en del ställen, något mera. 

Boskapsskötsel. Denna näring är, såsom af det föregående kan 
slutas, ett sine qua non för jordbruket härslädes och följaktligen lika vigtig 
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for orten, som det sednare, oberäknadt den särskilda inkomst, som bo
skapsskötseln i och för sig sjelf bereder. I denna näring bafva Finska För-
samiingarne ett märkbart företräde framför de Svenska, väl icke för den 
större qvantitet ladugårdsalster, som af de förre afsättas, hvilken öfvervigt 
måste tillskrifvas den tarflighet, hvartill Finska allmogen inskränker sig, 
men deras öfverlägsenhet uti ifrågavarande hänseende består egentligen uti en 
sådan kokreaturens ändamålsenligare behandling och utfodring, att mjölk-
afkastningen, efter lika antal kreatur, alltid blifver betydligt större hos dem, 
Sn bos Svenskarne. Angelägenbeten af utvidgadt höbord uppfattas väl öf-
ver allt och eftersträfvas, men detta oaktadt och fastän kreaturen varit i 
allmänhet fredade från sjukdomar och i kustlandet för rofdjur. bafver, un
der den ifrågavarande perioden, någon tillökning t ladugårdarne icke kun
nat åstadkommas, i anseende till den knappa heafkastning, som nästan alla 
åren inträffat. Fårafveln nyttjas öfverallt af allmogen till husbehof, men 
kreatursracen är småväxt och grofullig. 

Renskötsel, som är Lappallmogens och jemväl, i förening med bo-
skapsskötseln, åtskillige Lappmarks-nybyggares hufvudnäring, kan ej eller 
sägas hafva vunnit någon tillväxt, en följd dels af sig här och der visade 
sjukdomar och dels af den myckenhet rofdjur, synnerltgast vargar, som, i 
anseende till de snömagra vintrarne, vågat sträcka sina tåg till Lappmar-
kerues för dem eljest temligen fredade områden. 

Skogar. Desse bestå hufvudsakligast af barrträd och något björk, 
samt hafva, under missväxtåren, utgjort en af de hufvudsakligare källorne 
för allmogens uppehälle och äro följaktligen vid hafskusten och de mera 
bebodda irakterne mycket medtagne. 

Bergsrörelse. Denna är en bland de få näringar, som under det 
ifrågavarande tidskiftet gjort betydligare framsteg. Också eger orten allt 
livad som till dess bedrifvande erfordras, och då Folket varit i behof af 
hvarje arbetsförtjenst samt malmtransporter och kol följaktligen varit min
dre dyrköpte, måste mera liflighet i jernhandteringen hafva inträdt. En 
nybyggd masugn i Afvaforss och en ny Stångjernshammare i Hvitåforss 
inom Rfineå Socken hafva trädt i verksamhet och ökat tillverkningen. De 
i Ristjäl-skogen upptäckte flere malmfält, hvaraf en del skola innehålla 
godartad jernmalm, hafva blifvit betydligt bearbetade och nu mera är der 
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bläsning börjad i en prydlig masugn. Mycket skulle sannolikt kunna gö
ras för Norrbotten i denna väg, då man betänker de outtömliga malmtill
gångar, som Länet längre upp mot fjellen erbjuder, men Capitaler erfor
dras och dessa skola väl ock en gång visas bit af deu aldrig hvilande spe-
culationsandan. 

Fabriker, Bruk och öfriga Näringar, hvilka ej höra till Bergs
rörelsen. Bland dessa inlaga, otvifvelakligt, Sågverken främsta rummet. 
Ehuruväl ett dylikt i Neder-Calix Socken, för bristande skogstillgång, blifvit 
nedlagdt, bar dock så mycken större liflighet rådt vid de öfriga, för bvil
kas tillverkning ock conjuncturen, under ifrågavarande tid, varit särdeles 
gynnande. Eljest röjer sig mycken föränderlighet i denna conjunct ur; för
modligen en följd deraf, att tillverkningarne afsätlas åt ett enda håll, nem-
tigen Hufvudstaden. Sedan en större frihet, i afseende på tiden för till
verkningarnes åstadkommande, med Kongl. Kammar-Collegii Kungörelse af 
den 23 September 1834 inträdt, borde dock visserligen sågverkshandterin-
gen kunna ändamålsenligare bedrifvas. — Äfven här hafva missväxterne 
utöfvat sin inflytelse, genom folkets behof af arbetsförtjenst; slockfångsten 
och brädtransporterne till lastage-platserne hafva nämligen varit billigare, 
än tillförene. 

Skeppsbyggeri. Denna näring har återigen blifvit särdeles upp-
lifvad, och derföre har Länet och de många personer, som vid varfven 
njutit och njuta en säker inkomst, till stor del att tacka Grosshandlaren 
och Riddaren Liljewalch, som på det sätt satt denna näring i förbindelse 
med de undsättningsanstalter, han för Länet sig åtagit, att han afundsätt-
ningslagare, i afbetalning, emottagit skeppsvirke, hvilket han derefter an-
vändt å ett af honom invid Luleå Stad inrättadt betydligt Skeppsvarf, der 
en mängd fartyg årligen dels nybyggts, dels undergått reparation. Såsom 
vanligt är, har detta företag framkallat flere medtäflare, så att nu mera en 
myckenhet fartyg öfver allt i Länet, men hufvudsakligast i Luleå, byggas, 
dels för inhemsk, dels för utländsk räkning. Mycket kan väl ock till en 
början härtill hafva bidragit allmogens behof, att äfven emot nedsatt pris 
leverera byggnadsvirke. Väl vore, om de utländske beställningarne, som 
vid varfven härslädes varit betydliga, icke förminskas, för att ej säga upp
öra, till följd af den tull-tariff, som å skepp-inventarier nu mera blif
vit bestämd. 
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Blott ett enda Glasbruk finnes i Länet. Det eges af ett Bolag, som 
icke räknar någon medlem bland Länets innevånare, men drifver icke desto 
mindre fördelaktigt sin rörelse. Några finare tillverkningar åstadkommas 
der icke, utan bestå de hufvudsakligaste af fensterglas och bouteiller, som 
till största delen utskeppas pä Stockholm. 

Binäringar, såsom Jagt och Fiske, hafva varit mindre indrägti-
ge, synnerligast den förra. Och om det sednares afkastning icke lemnat 
stor afsättning, har det dock varit ett godt stöd under dessa sädesfattiga år. 

Tjärubränning. Derom har jag redan, i sammanhang med berät
telsen om Jordbruket, något utlåtit mig. Med denna binäring förhåller det 
sig likasom med alla öfriga, då de göras till hufvudsak: de skada då mera 
än de gagna. Detta vill man ock hoppas, att folket inser, och skulle nå
gra goda år inträffa, tror jag, att denna näring träder tillbaka till sin ur
sprungliga bestämmelse. 

Saltpeter-tillverkningen är bland de mera lämplige för jordbruka
ren, emedan den icke fordrar hans aflägsnande från hemmanet och icke 
borttager mycken tid. Den bedrifves egentligen i Luleå Fögderi och är, 
oaktadt det nedsatta lösningspriset, i jemnt tilltagande. Assessoren och 
Riddaren Plageman, som, för allmogens undervisande i binäringar, här blif-
vit anställd år 1835, har inrättat, på försök, en varmlada, hvars ändamål 
är , att jemväl under vintermånaderne förmå bereda saltpetermullen och 
derigenom, om möjligt är, fördubbla tillverkningen. Lyckas Plageman här-
uti, hvartill anledningar förefinnas, och methoden sedan skulle af allmogen 
antagas, hvilket man ock bör hoppas, så kunde lösningspriset till det all
männas lättnad än vidare nedsättas, eller Statens mellankomst må hända 
alldeles indragas, synnerligast om allmogen äfven kunde förmås till Salt-
peterns raffinering. 

Pottaske-tillverkning. Denna näring infördes i slutet af 1820:talet 
från Österbotten och har sedan den liden begagnats i Länets norra Sock
nar, dock synnerligast i Neder-Calix.— Assessoren Plageman bar, de sed-
nare åren, arbetat på dess allmännare antagande i hela Länet, hvarföutan, 
med dertill af Regeringen förskjutne medel, ändamålsenlige Pottaske-sjud-
nings-pannor blifvit anskaffade, för att tillhandahållas hugade Pottaske-till-



9 

verkare, emot betalning af Pannornas värde med 1-5:del årligen. Önskligt 
vore, om Allmogen fattade hog för denna näring, så vida skogarne i all
mänhet öfverflöda med rudimaterier härtill och den i öfrigt eger det fö
reträde, att den kan bedrifvas af bara och ålderstigne, samt således icke 
från jordbruket rycker den verksammare arbetskraften. 

Åtgärder till beredande af vidare beqvämligheter vid Land- och Vat-
ten-communicationerne hafva icke blifvit vidtagna. Väl har fråga varit 
väckt om rensning af Torneå Elf, men då sådant icke kunde företagas u-
tan samverkan från Finska eller Ryska sidan och detta blifvit vägradt, sä 
har projectet härom tills vidare förfallit. 

4. Politisk Författning. 
Kammar-Verk. Under de fem år, denna Berättelse omfattar, har 

hemmantalet af i Skatt ingångne lägenheter blifvit förökadt med 2 2/4, 7/8 man
tal af Krono- och 7 5/8 mantal af Frälse-natur, eller med tillhopa 10 3/16 man
tal, fördeke i 34 särskilde lägenheter. Denna tillökning är ringa och dess 
obetydlighet en följd af den förlängning i frihetsår, som medgifvits och 
missvexternes verkningar påkallat. Under samma tid hafva n a Nyhem-
man blifvit till anläggning beviljade, deraf 50 i Lappmarkerne, och 6 Kro-
no-torp, bland dem ett i Lappmarken, samt 643 lägenheter, deraf 536 i 
Lappmarkerne, särskildt upplålne för begagnande tills vidare. Afvittrin-
garne hafva fortgått oafbrutet och nu mera äro Afvittringsberedningarne i 
tvenne Socknar fullbordade, samt Afvittrings-Utslag för dem meddelade. 

Statsbidrag. Dess belopp återfinnes i den bifogade Tabellen, sär
skildt för hvarje slags jord och lägenhet. I afseende på Ordinarie-Räntan 
utgår den i kustlandet uti Spanmål, Smör och penningar samt bestiger sig 
å helt hemman af Krono- och Kronoskatte-natur till 2 1/4 T:r Korn, 3 tt 
15 1/8 tt. Smör och 3 R:dr 23 sk. 4 1/2 rst. penningar, som tillhopa gör 6 2/3 
R:dr elter Kronovärde, men beror i öfrigt på markegången, då persedlarne 
lösas. Dessutom betalas Kronotionde och Bevillning för dessa hemman, 
men i Lappmarkerne deremot ega icke desse sednare utskylder rum och 
ordinarie räntan, som väl bestiger sig till förenämnde belopp, utgår dock 
endast i penningar utan förvandling. Frälsehemmanen erlägga allenast Bo-

2 
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skaps- och Skjutsfärdspenningar, med tillhopa 40 sk. på mantalet samt Kro-
no-tionden och bevillning, och många af dem äro, till följd af särskildte 
privilegier, jemväl frän Rotering frikallade. I den allmänna förlägenhet, 
som missväxterne förorsakat, hafva Krono-utskylderne blott med svårighet 
kunnat inbringas och betydligare rester förekommit öfver allt, men isyn
nerhet i Luleå Fögderi, som, man bör likväl märka det, är det mest be
bodda. Utom den ränta, som, enligt hvad berördt är, ligger på hemma
nen i Lappmarken och hvilken är ganska lindrig, då deremot den, som 
vidlåder hemman i kustlandet af Krono- och Kronoskatle-natur, är nog tung, 
erlägga Lappbyarne en så kallad Lappskatt, som ursprungligen utgått i pel-
terier, men nu utgöres i penningar och en gång för alla är för hvarje by 
bestämd och af byns grannar gemensamt ansvaras, men af Fogden dem e-
mellan jemkas, allt efter förmögenhet och i den mån någon graune tillkom
mer eller afgår. 

Politie. Kongl. Förordningen om Socknestämmor och Kyrkoråd 
med de förändringar och tillägg deri , som år 1828 blifvit påbudne, inne
fatta åtskilliga föreskrifter om helsovården samt stadganden för ordningens 
och sedlighetens vidmakthållande och hafva tillämpats i förekommande fall. 
I öfrigt hafva ordningen och sedligheten, dessa vilkor för samhällets be
stånd, fortfarit att vara tillfredsställande. Skolor å landet saknas öfverallt, 
men man bör hoppas, att denna brist inses och i framtiden afhjelpes. 

Fattigförsörjningar finnas i hvarje Församling mer och min
dre ändamålsenligt inrättade. Under andra förhållanden kunde de må hän
da, hvar i sin ort, vara temligen tillfyllestgörande, men den tillväxt af fat
tiga, som under de sednare åren uppkommit, påkallar otvifvelaktigt mera 
vidtomfattande och uttänkta föreskrifter i ämnet, än dem församlingarne 
härtills för det mesta gifvit sig sjelfva. Sparbanker finnas ej, men Sockne-
magaziner äro nu mera inrättade uti alla Svenska Församlingar i Länet. 

Gästgifverierne bestridas af vissa dertill indeldte hemman, som der-
före åtnjuta befrielse från knektehåll, och skjutsningsbesväret fullgöres nu, 
såsom tillförene, genom Håll- och Reservskjuts. 

Utom den Gästgifverierne medgifna bränvins-minutrings-rättighet, 
finnes i öfrigt å landet icke några tillåtna krogar; dock märker man, att 
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krogrörelsen lönligen bedrifves i en del Kyrkostäder, oaktadt Kronobetje-
ningens vaksamhet. 

Smittosamma sjukdomar hafva väl visat sig, men, oansedt all den 
stora brist och nöd, som mångenstädes förefunnits, dock icke fått tillfälle 
att utbreda sig. Sjukvården besörjes af trenne Provincial- och en Rege-
ments-Läkare. Vaccinateurer äro uti alla Socknar tillsatte och fullgöra i 
allmänhet försvarligt deras åligganden. 

Några särskilde anstalter till rofdjurs ulödande finnas icke i Länet, 
utan är vanan i kustlandet den, då någon gång någon varg eller björn vi
sar sig, att de skickligaste skyttarne, hvarpå god tillgång finnes, uppträda, 
och vanligen slutas idrotten innan korrt med rofdjurets död. — I Lapp
marken tillgår på samma sätt, dock med den skillnad, att, oaktadt all Lap
pens skicklighet och ihärdighet, han likväl, under snöfattiga vintrar, då 
vargarne liksom af instinkt infinna sig i myckenhet, icke alllid lyckas att 
freda sina hjordar, såsom förhållandet varit under flere af de ifrågavaran
de åren. 

Städer. 
I Länet finnes egentligen blott tvänne Städer, nemligen Piteå och 

Luleå. Haparanda Stad existerar blott till namnet. 

Piteå Stad, som är Landshöfdingens Residens och hade år 1836 en 
folkmängd af 1,215 personer, är belägen i södra ändan af Länet på en 
mils afstånd ifrån kusten med en tämmeligt beqväm hamn, dit nu mera, 
till följd af anbragte dambyggnader vid utloppet af Piteå elf, hvarest se
gelleden förut varit mycket grund, 14 à 15 fots djupgående fartyg kunna 
inlöpa. Det egna förhållande inträffar, i afseende på Stadens läge, att, o-
aktadt, om jag mins rätt, Konung Carl X uti en Nådig Resolution, uti 
stränga ordalag befallte att Staden skulle byggas i närheten af Kåge by i 
Skellefteå Socken af Westerbottens Län, hvilken plats i alla afseenden varit 
mera tjenlig. Staden, detta oaktadt blifvit uppförd der den nu befinnes el
ler på en af Sladsboerne fordomdags inköpt holme i Piteå elf, utan att 
man känner af hvilken anledning man vågat tillåta sig en sådan afvikelse 
från den Kongl. föreskriften. Stadens bestånd grundar sig på Handel, 
Jordbruk och Fiske. Exporten bedrifves med ortens producter, såsom Tjä-
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ra, Skinn- och något Victualie-varor, hufvudsakligast hämtade från Piteå 
Socken, Arvidsjaurs och Arjeplougs Lappmarker, samt till någon del äfven 
från Skellefteå och Burträsks församlingar i Westerbotten, hvarest dock i 
sednare tider Umeå Stad och Skellefteå Landthandlare till vallat sig den 
hufvudsakligaste handeln. Varu-afsältningen har, med få undantag, varit 
riglad på Hufvudstaden, derifrån de hufvudsakligaste förnödenhets-artiklar-
ne jemväl blifvit hämtade. Stadens egna fartyg hafva utgjort ett antal af 
endast 3 à 4, och livad derutöfver erfordrats för ex- och importen, har be
fraktats. Stadens Fiskareborgare idka sin näring egentligen å tvenne sär-
skildta fiskeläger, båda belägna i Westerbottens Län, nemligen Skälgrundet 
på åtta och Rönskäret på trenne mils afstånd härifrån, och fångsten består 
mest af strömming, samt kan under de ifrågavarande åren anses hafva va
rit medelmåttig. Dessutom fiskas i Stadens skärgård Aborre, Sik och Gäd
da m. m. Sistnämnde skär, som tillhört Kinbäcks by, blef för några år 
tillbaka inköpt för Stadens räkning. — Stadens handtverkerier äro obetyd
liga, men dess jordbruk skötes väl och dess åkrar hafva i allmänhet und
gått frostskador. — I Staden finnes en Trivial-Skola, som fortfar att bibe
hålla sitt goda anseende. Länets Curhus och Lazarett, som här är belä
get, eger visserligen tillräckligt utrymme, men, i anseende till de knappa 
inkomsterna, som utom en obetydlig summa Collectmedel endast bestått 
af Curhus-afgiften, hvilken i denna folkfattiga ort efter afdrag af afkortnin-
gar endast utgjort, öfver hufvud, 1,300 à 1,400 R:dr årligen, har någon e-
gentlig utvidgning i sjuksängarnes antal icke kunnat åstadkommas; dock 
hafva trenne frisängar för fattiga sjuka varit etablerade. 

Luleå Stad, belägen sex mil norr om Piteå invid Luleå elf och på 
en hall mils afstånd ifrån kusten, har en ganska god och tillräckligt djup 
hamn. Innevånarnes antal utgjorde år 1836 ett sammanräknadt antal af 
1069 personer. Exporthandeln drifves med producter ifrån Öfver- och 
Neder-Luleå, Råneå. Öfver- och Neder-Calix samt Jockrnocks och Gelliva-
re församlingar. Visserligen delas dess handel i Öfver- och Neder-Calix 
med Landthandlare, i synnerhet i sistnämnde församling samt med Hapa
randa Borgerskap, men Staden eger dock ett betydligt större handelsdistrict 
än Piteå och drifver följaktligen mera rörelse och är förmögnare. Och 
fastän Staden hufvudsakligast afsätter sine varor på Stockholm, utskeppas 
äfven betydligt på utrikes ort. Invid Stadens hamn är det förut omtalta 
Liljewalchska skeppsvarfvet beläget och i öfrigt hafva ock Stadens hand-
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lande i dess grannskap etablerat enahanda inrättningar, hvilket allt tillsam
mantaget mycket bidrager till Stadens förbindelse med utlänningen. I an
seende till verksamheten å desse inrättningar äro ock åtskillige handtver-
kerier, som dermed ega gemenskap, såsom Svarfvare och Repslagare, be-
tydligen sysselsatte. I öfrigt är Luleå dock mindre, än Piteå, grundad på 
Fiske, som likväl i allmänhet endast idkas i dess egen skärgård. Staden 
eger en lägre Apologist-Skola, der undervisningen skötes af tvänne Lärare. 

Haparanda Köping, belägen på vestra sidan af Torneå elf invid grän
sen mot Ryssland, har stigit betydligt i välstånd, något som dess flera snyg
ga och prydliga hus jemväl förkunna. Dess nära grannskap med ett främ
mande rike är bland andra älven en härtill bidragande omständighet. Sta
dens hamn eller redd är deremot högst obeqväm, ty närmare än på en 
mils afstånd uti utloppet af Torneå elf kunna fartyg ej anlöpa. Köpingens 
Handelsdistrict utgöres, såsom nämndt är, till en del af Calix Socknar, samt 
dessutom af Neder-Tomeå, Carl Gustafs och Öfver-Torneå församlingar, al
la tillhörande kustlandet, och af Juckasjerfvi och Enontekis Lappmarker, 
oberaknadt de Ryska eller Finska Socknarne på östra sidan om Torneå 
och Muonio elfvar. Dess exporthandel drifves med Tjära, Pelterier och 
betydligt Victualievaror, såsom Smör, Talg och Lax, hvilket allt hufvud-
sakligast afskeppas på Stockholm, hvarifrån ock en del förnödenhetsartiklar 
återhämtas, men det öfriga öfver Finland och från annan utrikes ort. Kö
pingen saknar ännu sin egen justice, men är försedd med en lägre Skola 
med tvänne Lärare, samt med ett Apothek och är tillika station för en 
Provincial-Läkare. Dess folkmängd utgjorde, år 1836, Tvåhundrade fyra-
tiotre personer. I öfrigt göra Westgötha-Handlanderne Stadens Borgerskap 
mycket intrång och bidraga dessutom till underhållande af begäret efter 
lyx hos Allmogen, hvarföre allas önskningar stämma deri öfverens, att Lä
net för deras kram borde fridlysas. 

Piteå Lands-Cancelli, den 24 December 1839. 

C. A. v. HEDENBERG. 
J. G. Rosenlindt. Fr. Halleen. 
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Förteckning utvisande antalet af i Skatt ingångne 
Hemman och Lägenheter inom Norrbottens Län 
under loppet af nedannämnde Fem år. 

Norrbottens Lands-Contoir i Piteå den 22 November 1839. 

Fr. Halleen. 
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Förteckning öfver anlagde Krono-Nybyggen och 
Torp, samt upplåtne Lägenheter inom Norrbot-
tens Län, under loppet af nedannämnde Fem år. 

Norrbottens Lands-Contoir i Piteå den 22 November 1839. 

Fr. Halleen. 
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